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Nawiązujące do  bałtyckiej fali i  nadmorskich traw, lek-
kie w  kształcie i  nad  wyraz nowoczesne. Takie jest nowe 
logo Gminy Kosakowo, które zostało wyłonione w  ramach 
konkursu #zalogujkosakowo. Autorem projektu jest Tomasz 
Smorgowicz, który  na  co dzień pracuje jako grafi k w  ze-
spole gdyńskiego Studia 102. Zwycięzca otrzymał nagrodę 
w  wysokości 3000 złotych, a  od  dziś nasza gmina będzie 
używać nowego znaku grafi cznego, który  posłuży do  pro-
mocji wszelkich wydarzeń, będzie widoczny w  przestrzeni 
publicznej i w Internecie, na gminnych upominkach, koszul-
kach, fl agach czy banerach.

Na  rozstrzygniecie naszego konkursu #zalogujkosakowo 
czekaliśmy z niecierpliwością – mówi Marcin Majek, Wójt Gmi-
ny Kosakowo. – Konkurs na nowe logo naszej gminy ogłosiliśmy 
pod  koniec marca, już 
w  czasie narodowej 
kwarantanny, liczyliśmy 
na  to, że  zdolni grafi -
cy wykorzystają swój 
wolny czas na  zapro-
jektowanie grafi ki, któ-
ra  najlepiej odda nasze 
oczekiwania.

Zadanie dla gra-
fi ków nie  było łatwe, bowiem, przed  ogłoszeniem konkursu 
mieszkańcy, w internetowej ankiecie, wskazali swój obraz lo-
kalnej ojczyzny. Nowy znak grafi czny musiał odwoływać się 
do  skojarzeń gminy jako miejsca rodzinnego, turystycznego, 
aktywnego, ale także rozwojowego, edukacyjnego i ekologicz-
nego.

We wtorek (19 maja) komisja konkursowa, w składzie któ-
rej  znaleźli się doświadczeni pracownicy naszego urzędu 
i przedstawiciel Rady Gminy rozpoczęła przeglądanie aż pięć-
dziesięciu przesłanych zgłoszeń – informuje Marcin Majek. – 
Część autorów przesłała kilka propozycji projektów nowego 
logo. Dało się zauważyć, iż większość była bardzo starannie 
wykonana, a  wizje nowego znaku grafi cznego, były bardzo 
zróżnicowane. Projekty były inspirowane zarówno naszym 
położeniem geografi cznym, otaczającą fauną i  fl orą, część 
autorów podpierała się grafi ką naszego herbu. Cześć auto-
rów na pierwszym planie stawiała na obraz gminy rodzinnej, 

inni podkreślali przywiązanie do korzeni kaszubskich. Dzięku-
ję wszystkim autorom za przesłane projekty, praca w komisji 
przy próbie wyłonienia zwycięzcy była dużą przygodą i przy-
jemnością.

Ostatecznie komisja, jednogłośnie zdecydowała, że nowym 
znakiem grafi cznym Gminy Kosakowo będzie „fala” zaprojek-
towana przez Tomasza Smorgowicza wraz z zespołem z gdyń-
skiego Studia 102.

– Przy tworzeniu logotypu wiele pracy w zespole poświęcili-
śmy na wyszukanie elementów, które będą w sposób prawdzi-
wy i  naturalny oddawać charakterystykę Kosakowa – Tomasz 
Smorgowicz. – Wspólnie pracowali projektanci, ale także oso-
by, których  zadaniem było wyszukanie cech i  form, w  sposób 
pełny oddających klimat i emocje związane z miejscem.  Nasze 

pierwsze myśli krążyły 
wokół elementów mor-
skich, jednak zdecy-
dowaliśmy się na  krok 
w  kierunku abstraktu 
o  dużo większej pojem-
ności znaczeniowej. 
Drugim motywem, któ-
ry  przyświecał naszej 
pracy, było ukazanie 

w znaku dużej dynamiki i zmian, które zauważalne są w Kosako-
wie. Stąd ostateczna forma emanuje lekkością, powabem. Wpi-
suje się  także w bardzo nowoczesny nurt projektowy połączony 
z tym co dla miejsca nieodzowne, czyli fal, nadmorskiego brzegu 
oraz roślinności.

W obszarze kolorystki zależało nam na uchwyceniu pełnego 
wymiaru barw, które tworzą atmosferę miejsca. Stąd zastoso-
wany w znaku gradient przechodzi od kolorów morskich do zie-
leni traw i letniego słońca na wydmach.

Już w najbliższych dniach nowe logo Gminy Kosakowo tra-
fi , na przykład, na stacje do naprawy rowerów, które zostaną 
zainstalowane w Rewie, Kosakowie, czy Mechelinkach. Z bie-
giem czasu, w przestrzeni otwartej, w Internecie i przy różnych 
okazjach nowy znak grafi czny będzie cieszył oko mieszkańców 
i gości spoza naszego terenu. Będzie jasno wskazywał na cha-
rakter naszej gminy i przywoływał dobre skojarzenia, niewyklu-
czone, że będzie zachętą do kolejnych odwiedzin.

Poznaj nowe logo Gminy Kosakowo
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RADA GMINY KOSAKOWO

1. Uchwała Nr XXX/203/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
23 kwietnia 2020 roku w  sprawie: zwolnienia od podatku 
od nieruchomości przedsiębiorców, których dotyczy całko-
wity zakaz prowadzenia działalności oraz których płynność 
fi nansowa uległa pogorszeniu w  związku z  ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  powodu CO-
VID-19;
2. Uchwała Nr XXX/204/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
23 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosa-
kowo w  drodze darowizny nieruchomości – działki nr 30/6 
obręb Kosakowo gmina Kosakowo;
3. Uchwała Nr XXX/205/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

1. Uchwała Nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
7 maja 2020 roku w  sprawie: zmiany uchwały w  sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na 
terenie gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXXI/209/2020 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w spra-
wie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w  za-
mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

23 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 114/227 obręb 
Pogórze gmina Kosakowo
4. Uchwała Nr XXX/206/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
23 kwietnia 2020 roku w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr 
XXVIII/51/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 czerwca 2016 
roku w sprawie przyjęcia cen za usługi transportu komunal-
nego na obszarze Gminy Kosakowo;
5. Uchwała Nr XXX/207/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
23 kwietnia 2020 roku w  sprawie: przyjęcia uchylenia 
Uchwały Nr XXVIII/188/2020 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
26 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia cen za usługi trans-
portu komunalnego na obszarze Gminy Kosakowo.

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Uchwała Nr XXXI/210/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
7 maja 2020 roku w sprawie: przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu Kosakowo, na północ od skrzyżowania ulic: 
Żeromskiego i Chrzanowskiego.
4. Uchwała Nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
7 maja 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze 
w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego – etap I.

Uchwały podjęte podczas XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 7 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr XI/75/2019 z dnia 28 marca 2019 r., 
Nr XI/74/2019 z dnia 28 marca 2019 r.; Nr V/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., 
Nr XIV/94/2019 z dnia 23 maja 2019 r.: 

Wójt Gminy Kosakowo 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Pia-

skowej, Prywatnej i Leśnej; 
2. działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo; 
3. części obrębu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej (wyłożenie drugie);
4. działek nr 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 18 oraz części dz.nr 19 obręb Dębogórze gmina Kosakowo; 
5. obszaru położonego w obrębie Pogórze gmina Kosakowo, na zachód od ul. Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko oraz uzasadnieniem. 
Projekty planów udostępnione będą w dniach od 08.06.2020 r. do 08.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, 

ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty 
w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 6604313.
Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami, odbędą się kolejno:
1. działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Pia-

skowej, Prywatnej i Leśnej, w dniu 22.06.2020 r., o godz. 15.00;
2. działek nr 190/380, 190/218 i 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo w dniu 22.06.2020 r. 

o godz. 16.00; 
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Aż trzysta tysięcy złotych gmina Kosakowo przekazała 
pomorskiej służbie zdrowia, na  pomoc w  przeciwdziałaniu 
skutkom epidemii COVID-19. Finansowe wsparcie trafi ło 
do Szpitala w Pucku, Specjalistycznego Szpitala im. F. Cey-
nowy w Wejherowie oraz do Uniwersyteckiego Centrum Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Na konto każdej z pla-

cówek wpłynęły już kwoty po  100.000 złotych, które będą 
przeznaczone na zakupy sprzętu ochronnego dla personelu 
w Wejherowie i Gdyni, w Pucku zaś pomogą zmodernizować 
pomieszczenie rejestracji szpitalnej, tak, aby podnieć po-
ziom bezpieczeństwa pacjentów i medyków.
– Jesteśmy dumni z pomorskich medyków, cieszymy się, że mo-

żemy im pomóc w trudnym czasie walki z epide-
mią koronawirusa – mówi Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Z  budżetu naszego samo-
rządu przekazaliśmy łącznie trzysta tysięcy zło-
tych, po sto dla szpitali w Pucku, w Wejherowie 
i dla UCMMiT w Gdyni. Wsparcie pozwoli na po-
kaźne zakupy sprzętu ochronnego, a  w  Pucku 
będzie przeznaczone na  przebudowę części 
szpitalnej rejestracji, tak  aby w  sposób bez-
pieczny przyjmować pacjentów.

Mieszkańcy gminy Kosakowo korzystają 
z usług placówek medycznych w Pucku, Wejhe-
rowie oraz  w  Gdyni. Przekazana pomoc fi nan-
sowa bezpośrednio przełoży się więc  na  bez-
pieczeństwo lokalnej społeczności, a  także 
na  wysoki poziom usług medycznych w  woje-
wództwie pomorskim.

Trzysta tysięcy złotych od Kosakowa 
dla pomorskich lekarzy

3. dla części obrębu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej w dniu 23.06.2020 r. o godz.16.00; 
4. dla działek nr 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 18 oraz części dz.nr 19 obręb Dębogórze, gmina Kosakowo w dniu 

23.06.2020 r., o godz. 17.00;
5. obszaru położonego w obrębie Pogórze, gmina Kosakowo, na zachód od ul. Szkolnej w dniu 24.06.2020 r., o godz. 15.00.
Dyskusje publiczne odbędą się w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul. Kaszubskiej 11. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2020 r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu można 
zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, prognozą oddziaływania na środowisko do planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na śro-
dowisko, mogą składać do w/w  dokumentacji uwagi i  wnioski, które mogą być wnoszone: w  formie pisemnej do Wójta 
Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-ma-
il: planowanie@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek 

W związku ze stanem pandemii i ryzykiem zarażenia się koronawirusem, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przy-
chodzić w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania 
bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach. 
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Dokładnie trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły 
się pierwsze całkowicie wolne wybory samorządowe, które 
były efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samo-
rządzie terytorialnym, przygotowanej przez Senat RP, wyło-
niony w  wyborach 4 czerwca 1989 roku. Dla upamiętnienia 
tamtych chwil, data 27 maja została ustanowiona Dniem Sa-
morządu Terytorialnego. 

- Trzydziesty Jubileusz pierwszych w pełni wolnych i demo-
kratycznych wyborów w  III RP zapoczątkowała reforma samo-
rządowa, która w  powszechnej opinii jest uważana za jedną 
z najlepszych przemian po 1989 roku – zauważa Marcin Majek, 
Wójt Gminy Kosakowo. – To właśnie decentralizacja władzy 
i zachęcenie lokalnych wspólnot, aby same decydowały o spra-
wach, które ich dotyczą, są istotą prawdziwej demokracji, która 
wsłuchuje się w każdy głos.

W  rocznicę 30-lecia Samorządu Terytorialnego, pragnę 
podziękować i  pogratulować wszystkim, którzy na przestrzeni 
minionych lat dołożyli swoją cegiełkę, do dzisiejszego obrazu 
samorządowej gminy Kosakowo. Radnym Gminy obecnej oraz 
siedmiu ubiegłych kadencji oraz wszystkim, którzy podjęli się 
ciężaru odpowiedzialności w pracy sołtysów i w radach sołec-
kich. Dziękuję naszym przedstawicielom kandydującym i zasia-
dającym w  ławach Rady Powiatu puckiego, a  także obecnym 
we wszystkich organach podejmujących decyzje kreujące życie 
lokalnych społeczności.

Składam podziękowania i  wyrazy uznania moim poprzed-
nikom na stanowisku wójta oraz ich zastępców. Pracownikom 
urzędu gminy – tym, z którymi mogę i mogłem współpracować 
oraz wszystkim, których nie zdążyłem poznać, składam podzię-
kowania za zaangażowanie, profesjonalizm, a także atmosferę 
pracy, w trosce o rozwój naszej małej ojczyzny.

Wszystkim Pracownikom Samorządowym życzę powodzenia 
w realizacji zadań, satysfakcji z osiąganych efektów oraz szczę-
ścia wielu sukcesów w życiu prywatnym. Razem możemy zrobić 
więcej, a każdy nasz sukces, jest zasługą nas samych, naszych 
rodzin, najbliższych, sąsiadów – całej naszej społeczności.

Nic o nas bez nas – 30 lat polskiego Samorządu

MAJ 1990

Niedziela
Historyczne wybory zostały zarządzone na 27 maja przez Prezesa 
Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były one możliwe dzięki 
uchwaleniu przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy 
o  samorządzie gminnym. Dzięki niej społeczności lokalne miały 
prawo do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały 
własne źródła dochodów i  możliwość decydowania o  wydatkach. 
W  miejsce funkcjonujących w  PRL rad narodowych powstały rady 
gmin, które zyskały znacznie większe uprawnienia. 
 
Wybierano członków 2383 rad gmin, do rozdysponowania było 52 
tysiące mandatów, a  kandydowało 147 tys. 389 kandydatów. Fre-
kwencja wyborcza wyniosła 42,27%. Najwięcej głosów zdobyły Ko-
mitety Obywatelskie „Solidarność” – ok. 53,1%. Na drugim miejscu 
znalazły się lokalne komitety wyborców – 24,7%. Polskie Stronnic-
two Ludowe otrzymało 4,3%. Wybory w małych jednostkach tery-
torialnych oparte były o  zwykłą większość i  głosowanie w  jednej 
turze, natomiast w średnich i dużych miastach zastosowano system 
proporcjonalny w okręgach wielomandatowych.

Wybory do rad gmin w 1990 roku

27

Dokładnie 75 lat temu, 8 maja 1945 roku umilkły ostatnie 
strzały w  toczącej się od  1939 roku, Drugiej Wojnie Świa-
towej. Delegacje kosakowskiego samorządu spotkały się 
w rocznicę Dnia Zwycięstwa aby symbolicznie oddać cześć 
bohaterom, którzy  stanęli przeciw hitlerowskim najeźdź-
com oraz  pokłonić się nad  mogiłami poległych oraz  wyraz 
pamięci o tragicznym czasie i zaapelować, abyśmy nigdy już 
nie musieli doświadczyć żadnej wojny.

– Stoimy w miejscu nad wyraz symbolicznym – mówił Marcin 
Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – W Kwaterze Żołnierzy Września 
1939 roku spoczywają obrońcy Kępy Oksywskiej, naszej Małej 
Ojczyzny – oni pierwsi chwycili za  broń, chroniąc niepodległo-
ści i  suwerenności Polski. Jak pokazała historia, Oni pierwsi 
wskrzesili płomień zwycięstwa nad  nazizmem, który  zgasł do-
piero po sześciu krwawych latach, w Berlinie.

Uczciliśmy 75. rocznicę Dnia Zwycięstwa
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Od  poniedziałku (25 maja), po  ponad dwumiesięcznej 
przerwie, do  samorządowego przedszkola w  Dębogórzu 
i najmłodszych klas gminnych szkół ponownie zawitały dzieci, 
które pod troskliwą opieką wychowawców będą mogły spę-
dzać czas do zakończenia roku szkolnego. Gmina Kosakowo 
starannie przygotowała się na  otwarcie drzwi do  placówek 
edukacyjnych. W trosce o najwyższe standardy bezpieczeń-
stwa, organizacja grup i planu zajęć przebiega ściśle według 
rządowych zaleceń. Ponadto, kadra nauczycieli została pod-
dana testom na  obecność koronawirusa, budynki zostały 
i  będą sukcesywnie dezynfekowane, a  o  powrocie dziecka 
do przedszkola i szkół decydowali rodzice oraz opiekunowie.

– Z chwilą ogłoszenia przez stronę rządową terminów i wa-
runków umożliwiających powrót dzieci do przedszkoli i do naj-
młodszych klas szkół podstawowych, przez  ostatnie trzy ty-
godnie bardzo szczegółowo przygotowywaliśmy się na  dzień 
otwarcia placówek edukacyjnych w  naszej gminie – informuje 
Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo.

Do  udziału w  zajęciach przedszkolnych w  Dębogórzu, de-
klarację wyrazili rodzice i  opiekunowie 36 dzieci, które będą 
spotykać się w trzech grupach adekwatnie do wieku, a każda 
nie będzie liczniejsza niż 12 przedszkolaków. W szkołach w Po-
górzu, Mostach i Dębogórzu utworzono, co prawda, mało liczne 
grupy, ale oddane pod opiekę wychowawców, z których każdy 
ma w dokumentach negatywny wynik testu na obecność koro-
nawirusa. Łącznie gmina Kosakowo sfi nansowała takie bada-
nia dla 50 pracowników szkół i samorządowego przedszkola. 
Ponadto, wszystkie pomieszczenia w  placówkach edukacyj-
nych będą sukcesywnie dezynfekowane i odkażane.

Wszyscy będziemy musieli od nowa przyzwyczaić się do no-
wej rzeczywistości w  przedszkolu w  Dębogórzu i  w  szkolnych 

klasach nauczania początkowego – zauważa Marcin Kopitzki. 
– Stosujemy wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem 
dzieci, rodziców i  wychowawców. Mimo napotykanych ograni-
czeń, z  optymizmem patrzymy w  przyszłość i  liczymy na  stop-
niowe odmrażanie kolejnych zakazów. Najważniejsza na  dziś 
jest możliwość stopniowego powrotu uczniów do szkolnych ła-
wek, a także przeczucie, że ze strony organizacyjnej zrobiliśmy 
więcej, niż przysłowiowe 100%.

Starsi uczniowie nadal uczą się zdalnie, a pomocne w tym 
procesie są komputery, które gmina zakupiła ze  środków 
unij nych przekazywanych za  pośrednictwem Ministerstwa 
Cyfryzacji.

W domach naszych uczniów jest już 40 laptopów, które za-
opatrzyliśmy dodatkowo w  zakupione z  budżetu gminy myszki 
oraz torby to transportu – wylicza Zastępca Wójta Gminy Ko-
sakowo. – Niebawem kolejną partię 28 komputerów, które tak-
że kupujemy z rządowego programu “Zdalna szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” przekażemy do rodzin, które 
odczuwają brak dostatecznej ilości narzędzi do zdalnej nauki.

Zadbaliśmy o bezpieczny powrót do przedszkola 
i szkół w gminie Kosakowo

Zakup s� nansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współ� nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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14 maja otworzyliśmy nasza bibliotekę dla Czytelników. 
Jednakże z  racji trwającego wciąż zagrożenia epidemio-
logicznego musieliśmy wprowadzić szereg ograniczeń 
(zgodnie z  wytycznymi Ministra Rozwoju, Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendacjami Biblioteki 
Narodowej).

Kilka najważniejszych zasad:
• W budynku Biblioteki jednocześnie może przebywać tylko 

jedna osoba.
• Czytelnik musi mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfeko-

wać ręce.
• Obowiązują nowe godziny pracy Biblioteki: poniedziałki, 

wtorki, piątki – 10:00/16:00, czwartki – 10:00/17:00 (co-
dziennie w godzinach 12:00-13:00 wprowadza się przerwę).

• Zbiory biblioteczne będą udostępniane wyłącznie przez 
bibliotekarza.

• Preferujemy zamawianie książek telefonicznie (pod nr tel. 
58 735 46 56 lub 725 204 656) bądź przesyłając listę lektur 
na adres mailowy: biblioteka@kosakowo.pl.

• Zwracane zbiory będą poddawane 5-dniowej kwarantannie.
• Termin zwrotu książek, nie zwróconych w związku z ogło-

szoną pandemią, zostaje przedłużony do 30 maja 2020 r.
• Rezygnuje się z następujących usług: dostępu do Interne-

tu, udostępniania zbiorów na miejscu, świadczenia usług 
ksero.

• Utrzymuje się wstrzymanie działalności kulturalnej Bibliote-
ki polegającej na bezpośrednim kontakcie z użytkownikiem.
Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o  zapoznanie się 

ze szczegółowymi PROCEDURAMI oraz ich przestrzeganie.
Zwracamy się również z prośbą o życzliwość i zrozumienie 

tymczasowych niedogodności.

Biblioteka w Kosakowie ponownie zaprasza czytelników

Od dnia 26 marca br. w związku z rozporządzeniem i de-
cyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,   szkoła prowadzi 
zdalne nauczanie w  celu realizacji podstawy programowej. 
Kształcenie na odległość jest realizowane zgodnie z ustalo-
nym planem lekcji. 

Każdy z nauczycieli spotyka się z dziećmi na platformie Te-
ams, prowadząc lekcje online, a następnie wysyła karty pracy 

do nauki lub uzupełnienia. Kształcenie na odległość jest prowa-
dzone z  uwzględnieniem możliwości technicznych rodziców, 
uczniów i  nauczycieli, z  zasadami bezpiecznej i  higienicznej 
pracy z urządzeniami elektronicznymi oraz możliwościami psy-
chofi zycznymi uczniów. Przede wszystkim jednak stwarzamy 
przyjazny klimat do nauki, bo nauka w szkole, czy w domu nie 
jest karą, ale daje możliwość rozwoju każdego człowieka.

Sytuacja dla wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. 
Wymaga pełnej mobilizacji i  współdziałania zarówno nauczy-
cieli, jak i  uczniów oraz ich rodziców. E-nauczanie rozwij a 

„Zdalny” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Z ŻYCIA SZKÓŁ
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wyobraźnię i kreatywność dzieci i ich rodziców. Może być też 
formą ciekawego  spędzania czasu dla całej rodziny, o  czym 
niejednokrotnie przekonaliśmy się. 

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Rewie, pomi-
mo trudnej sytuacji podjęli uczestnictwo w  przedszkolnym 

konkursie poetyckim:   „Po prostu 
koci świat”. Napisali wiersze ilu-
strując je przepięknymi obrazkami. 
Nauczyciele przedszkola ocenili 
prace i tak: I miejsce zdobyła Julita 
Wica, II miejsce Oliwia Kovbasiuk 
oraz III miejsce Maria Szczepaniak. 

Biblioteka szkolna zaś konty-
nuuje Wielką Ligę Czytelników. 
W szkolnym etapie w kategorii klas 
I–IV zwyciężyli: Maja Ciszewska, 
Klaudia Żak i Ignacy Dalecki. Obec-

nie przygotowują się do kolejnego etapu, czytając w  domu 
książkę „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę”. Test z tej pozycji 
zaplanowany jest na 28 maja w  formie online. Czekamy na 
wyniki.

Uczniowie, którzy co roku brali udział w  Recytatorskim 
Konkursie Poezji i  Prozy Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”, również 
nie próżnują. Uczą się tekstów, by ostatecznie nagrać swój 
występ i przesłać do Chmielna, gdzie oceni go specjalnie po-
wołana komisja. Powodzenia!

Aktywność uczniów nie 
słabnie. Rodzice i  nauczyciele 
wspierają ich w  różnych dzia-
łaniach. Dajemy radę, bo „po-
dejmując nowe wyzwania, od-
krywamy w sobie umiejętności, 
których istnienia nigdy nie po-
dejrzewaliśmy” /Les Brown/

W sytuacji dla całego kraju bardzo wyjątkowej, wiążącej 
się z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa o życie i przede 
wszystkim zdrowie każdego z nas, gesty bezinteresowności 
oraz pomocy potrzebującym są na wagę złota. W ostatnich 
tygodniach przekonaliśmy się, że jest jej dużo wśród naszej 
społeczności. Okazane przez darczyńców serce i  solidar-
ność kierowana jest zarówno dla podopiecznych ośrodka, 
jak i jego pracowników.

Ze swojej strony chciałbym złożyć wyrazy wielkiego po-
dziękowania za wsparcie i  ogromne zaangażowanie panu 
Bogdanowi Szturomskiemu i  Akademii Marynarki Wojen-
nej w  pozyskiwanie komputerów do nauki zdalnej dla dzieci 

z gminy Kosakowo. Szczególne podziękowania kieruję do tych, 
którzy podarowali ów sprzęt: panu Michałowi Kiełpińskiemu 
i anonimowym darczyńcom oraz pracownikom Laboratorium 
Podstaw Techniki i Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wdzięczność i  ukłony przesyłam również Usługom Sto-
larskim Sławomir Kądziela z Kosakowa za ekspresowe, bez-
płatne i profesjonalne przymocowanie zabezpieczenia z pleksi 
oraz naszej koleżance Małgosi Lewickiej, która skutecznie 
pośredniczyła w całym przedsięwzięciu.

Małgorzata Borek, Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Podziękowanie Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Kosakowie

Chętni uczniowie szkoły wzięli udział w Inter-
netowym Pucharze Województwa Pomorskiego 
Szkół Podstawowych w Szachach. Patronat nad 
zawodami objął Marszałek Województwa Po-
morskiego – Mieczysław Struk. 

Odbyły się 3 niedzielne turnieje, podczas któ-
rych szachiści zmagali się z  komputerowo do-
branymi rywalami. Tymon Jachimek, Krystian 

Pienczke i Maja Nikelska dzielnie walczyli o jak naj-
lepszą lokatę. Najwyżej dotarł Tymon Jachimek, 
plasując się na miejscu 16 /na 190 uczestników 
klas młodszych/. Krystian również zachwycił 62 
wynikiem w tej kategorii, a Maja w kategorii star-
szej, na 291 graczy była 108. Oby tak dalej. Mówi 
się, że ćwiczenie czyni mistrza, więc gratulacje 
i powodzenia w następnych turniejach.

Internetowy puchar woj. Pomorskiego w szachach
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Akcja pomocy, która za sprawą Gminy Kosakowo i orga-
nizatora imprez sportowych icc-time.pl, wystartowała trzy 
tygodnie temu, osiągnęła właśnie metę. Na  hasło #biega-
czedlamedyków odpowiedziało 40 osób z  Gminy Kosako-
wo, Małego Trójmiasta Kaszubskiego, ale  także bardziej 
odległych zakątków kraju. Dzięki biegowej braci, mogliśmy 
wesprzeć służbę zdrowia, a na linię frontu walki z koronawi-
rusem trafiło 40 dietetycznych posiłków.

W ramach akcji #biegaczedlamedyków, wszyscy uczestni-
cy przygotowali filmiki, na których rejestrowali swoje wsparcie 
dla służby zdrowia, poprzez aktywność fizyczną. W podzięko-
waniu za szlachetny gest, każdy zawodnik otrzyma piękny me-
dal, maseczkę ochronną oraz upominki od Gminy Kosakowo.

Jeszcze w tym tygodniu  dla pracowników Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie przekazane zostaną posiłki regene-
racyjne, zakupione dzięki biegowej braci. Dziękujemy wszyst-
kim za dołączenie do akcji, zapraszamy na kolejne wydarzenia, 
trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do tradycyjnej spor-
towej rywalizacji ramię w ramię, bark w bark.

Trzy tygodnie w Biegu na pomoc Medykom

Wszystkie zaplanowane w  tym roku imprezy plenerowe 
oraz  w  zamkniętych pomieszczeniach z  udziałem publicz-
ności, które miały odbywać się w  bieżącym roku w  gminie 
Kosakowo zostały odwołane. Zarówno czerwcowe obchody 
Dnia Dziecka, sierpniowe Dni Gminy wraz z  Festynem Ka-
szubskim w  Rewie, doroczne Dożynki we  wrześniu, trady-
cyjne uroczystości patriotyczne, a nawet rodzinne Mikołajki, 
w obecnym stanie epidemicznym nie mogą się odbyć. Troska 
o zdrowie i życie uczestników, organizatorów, wykonawców 
– wszystkich ludzi, jest niepodważalnym argumentem deter-
minującym podjęcie trudnej, ale potrzebnej i  jedynej słusz-
nej decyzji.

– Musimy zrozumieć, w  jak trudnej i  nadal niebezpiecznej 
sytuacji aktualnie się znajdujemy – mówi Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Stan epidemii w Polsce i na całym Świecie 
obecnie nie  nastraja optymizmem, a  niemal wszystkie opinie 
ekspertów i  medycznych autorytetów ostrzegają, że  korona-
wirus stanowi wręcz śmiertelne zagrożenie, a jego „podstępne 
działanie” nadal wymyka się spod kontroli wirusologów. W takim 
stanie nie możemy podjąć decyzji innej niż tej, która mówi o od-
wołaniu wszystkich imprez o charakterze publicznym, zaplano-
wanych w naszej gminie, aż do końca bieżącego roku.

Decyzja o  odwołaniu zaplanowanych wydarzeń dotyczy 
między innymi: czerwcowych obchodów Dnia Dziecka, sierp-

niowego święta Gminy oraz Festynu Ka-
szubskiego w Rewie, dorocznego świę-
ta plonów, we  wrześniu, tradycyjnych 
uroczystości patriotycznych, a  nawet 
rodzinnych Mikołajek.

– Nasza decyzja nie jest nieodwołal-
na – zapowiada Marcin Majek. – Na bie-
żąco śledzimy wszelkie informacje, ana-
lizujemy wprowadzane rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdro-
wia, które mogą mieć decydujący wpływ 
na  całokształt życia w  naszej społecz-
ności. – Dziś robimy wszystko, aby za-
chować jak najlepsze zdrowie każdego 
mieszkańca. – Zapewniam, że  z  takim 
samym zapałem weźmiemy się do pracy 
w momencie powrotu do życia bez koro-
nawirusa. Wtedy każde nasze spotkanie 
będziemy celebrować na  skalę ade-
kwatną, do  obecnie ponoszonych tru-
dów, ograniczeń i  uciążliwości. Pamię-
tajmy, że „(…) po nocy przychodzi dzień, 
a po burzy spokój…”.

To nie jest dobry czas na spotkania i zabawę
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Woda to bardzo ważny element naszego życia. Warto więc 
zastanowić się, jak możemy dbać o ten cenny skarb i przy-
pomnieć, że wodę trzeba szanować i chronić. 
Dobrymi codziennymi nawykami jest oszczędzanie wody 
w kuchni i łazience. 

1) Zwróć uwagę na domowy kran. Kran kapiący 
z  prędkością 1 kropli na sekundę przynosi straty 
wody w ilości 0,5 l/h, co daje rocznie 4 700 litrów. 
Tę ilość wody można zaoszczędzić przez utrzy-
manie kranów w  należytym stanie technicznym. 
W  starym kranie zainstaluj perlator, który napo-
wietrzy wypływającą wodę, przez co strumień jest 
silniejszy lub zmień kran na nowy, oszczędzający 
wodę. 
2) „Zakręcaj” wodę podczas szczotkowania zębów. 
Podczas ich mycia każdy z nas zużywa średnio na-
wet do 10 litrów wody, podczas gdy korzystając 
z kubka zużyjemy 0,5 l. 
3) Korzystaj z prysznica. Kąpiel w wannie powodu-
je średnio zużycie 100 litrów wody, natomiast szyb-
ki prysznic powoduje, że zużywasz średnio 
4 razy mniej wody.
4) Zastosuj dzielony system spłu-
kiwania wody poprzez montaż 
odpowiedniej spłuczki w  toa-
lecie.
5) Używaj oszczędnych 
urządzeń AGD o  małym 
zużyciu wody. Warto po-
myśleć o  optymalizacji 
procesów prania i zmywa-
nia poprzez pełne wyko-
rzystanie pojemności tych 
urządzeń.
6) Zbieraj wodę z  mycia wa-
rzyw czy owoców w  kuchni 
(bez detergentów) i wykorzystuj ją 
do podlewania roślin.

Rozważnym postępowaniem w przydomowym ogrodzie mo-
żemy dodatkowo przeciwdziałać skutkom suszy, a  przy oka-
zji pomóc tym, którzy również cierpią z powodu niedostatku 
wody – roślinom i zwierzętom.

7) Zwiększaj retencję (wykorzystanie) wody na 
swojej nieruchomości (zbiorniki na deszczówkę, 
studnie chłonne, ogrody deszczowe, oczka wod-
ne).
8) Minimalizuj powierzchnie utwardzane. Stosuj 
powierzchnie przepuszczalne dla wody.
9) Inwestuj w zieleń wszędzie gdzie tylko możesz: 
domowe ogródki, balkony, zielone dachy i  ściany. 
Zrezygnuj z  częstego koszenia trawy (gleba przy 
skoszonej trawie szybciej wysycha) lub zamieniaj 
trawniki na łąki kwietne, które doskonale zatrzy-
mują wodę.
10) Roślinność w ogrodzie podlewaj wieczorem co 
przeciwdziała nadmiernemu parowaniu wody.
11) Rozważnie używaj nawozów sztucznych. Staraj 

się wybierać nawozy naturalne. Dotyczy to rów-
nież naszych przydomowych ogródków czy dzia-
łek. Używanie naturalnych nawozów w  znaczący 
sposób redukuje ilość przedostających się do wód 
gruntowych nawozów sztucznych, które ją zanie-
czyszczają.
12) Ustawiaj poidełka dla ptaków, a gdy masz ogród 
także dla bardziej przyziemnych zwierząt, jak np. 
jeże. Pszczołom wystarczy miska z  wodą z  wil-
gocią na kamieniach, patyczkach, szyszkach lub 
ewentualnie mchu. Poradzą sobie z  piciem, a  nie 
będą ryzykowały utopienia się.

Co jeszcze możesz zrobić, aby chronić wodę?
13) Warto myśleć o  wyborach konsumenckich – 
ubrania, jedzenie czy inne produkty wymagają 
nieraz dużo wody do ich wyprodukowania. Ograni-
czaj swoją konsumpcję: zapobiegaj powstawaniu 
odpadów, dokonuj przemyślanych zakupów, korzy-
staj wielokrotnie z przedmiotów, które posiadasz, 
wymieniaj się przedmiotami ze znajomymi/sąsia-
dami, naprawiaj, nie marnuj żywności.

14) Nie wyrzucaj żadnych odpadów do wód ani 
do toalety, w tym nie wylewaj żadnych che-

micznych substancji ciekłych do zbior-
ników wodnych/kanalizacji deszczo-
wej. Na stronie swojego urzędu gminy 
sprawdź, jak należy segregować odpa-
dy i co robić z odpadami nietypowymi. 
Jeżeli nie znajdziesz tam odpowied-
nich informacji, zadzwoń do właści-
wego wydziału ochrony środowiska.
15) Jeżeli masz szambo, dbaj o  jego 

szczelność i regularny wywóz nieczysto-
ści przez uprawnione fi rmy opróżniające 

zbiorniki bezodpływowe. PAMIĘTAJ: Twój 
urząd gminy ma prawo Cię skontrolować i pro-

sić o przedstawienie umowy/rachunków na wywóz 
nieczystości ciekłych.
16) Używaj detergentów z  napisem „biodetergen-
ty”. Są to specjalne środki, które ulegają rozkła-
dowi w wodzie w przyjazny dla środowiska sposób, 
dzięki czemu nie naruszają równowagi w nim pa-
nującej i nie zanieczyszczają go.
17) Samochody myj w  myjniach samochodowych 
lub w miejscach wyznaczonych do tego przez za-
rządców spółdzielni, wspólnot, władze gminy.
Życie w zgodzie z naturą przynosi nie tylko ekolo-
giczne korzyści, ale również ekonomiczne i  zdro-
wotne. Każde pożyteczne działanie ma sens, 
a  suma wysiłku wielu ludzi może zmienić świat. 
Razem chronimy środowisko.

Uwaga!!!
Nie wolno wody deszczowej (roztopowej) z nieruchomości 
odprowadzać:
– do kanalizacji sanitarnej,
- na ulicę lub na teren działki/łek sąsiednich.

17 sposobów na ochronę wód
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie infor-
muje o możliwościach, z których mogą skorzystać wszyst-
kie osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Sytuacja alienacji 
związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami 
dotyczącymi ograniczeń w  przemieszczaniu się, może być 
wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzi-
nie – Osobisty plan awaryjny

Szczególnie przydatna aplikacja 
w obecnym czasie, zwłaszcza w kontek-
ście utrudnionej komunikacji ze służba-
mi i  konieczności zachowania dyskrecji 
w sprawach przemocy.

Poniżej znajdą Państwo przydatne 
wskazówki, informacje, linki i telefony.

WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIE
• 800-120-002 Ogólnopolskie Pogoto-

wie Dla Ofi ar Przemocy w  Rodzinie 
„NIEBIESKA LINIA” czynny cała dobę)

• telefoniczne dyżury prawników (22) 
666-28-50 w  poniedziałki i  wtorki 
w godzinach 17.00-21.00 porada

• e-mail: niebieskalinia@niebieskali-
nia@info

• SKYPE – dyżur w  języku migowym – 
pogotowie.niebieska.linia (w  ponie-
działki w godzinach 13.00-15.00)

• 800-120-226 Policyjne Telefon Za-
ufania ds.  Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie (czynny 9.30-15.30)

• +48 222-309-900 Numer SOS – Li-
nia Pomocy Pokrzywdzonym (czynna 
cała dobę)

• 116-111 Bezpłatny Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży  (czynny 12.00-
2.00)

• 800-12-12-12 Dziecięcy Telefon Za-
ufania Rzecznika Praw Dziecka (czyn-
ny poniedziałek – piątek 8.15-20.00)

• 800-702-222 Linia Wsparcia dla 
Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego 
(czynna całą dobę).

KONTAKT na terenie Gminy Kosakowo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kosakowie
ul.  Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo; 
tel.  (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-
099-394; gops@kosakowo.pl
Przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego – Małgorzata Borek
Pracownicy socjalni:
• Beata Stencel – rejon: Kosakowo, Pierwoszyno
• Sylwia Marek – rejon: Dębogórze, Rewa
• Jolanta Szyperska – rejon: Mosty, Suchy Dwór
• Justyna Zawadzka – Wiśniewska  – rejon: Kazimierz, Dę-

bogórze Wybudowanie, Pogórze
• Monika Wowk – rejon: Mechelinki, Pogórze

Komisariat Policji Kosakowo
ul. Żeromskiego 71, 81-198 Kosakowo; tel. (58) 679-13-97
DZIELNICOWI:
• asp.szt. Sławomir Chyła, tel. 723-636-478 – rejon: Kosakowo, 
Mechelinki, Mosty, Pierowszyno, Rewa ; e-mail:  dzielnicowy.
kosakowo1@gd.policja.gov.pl

• st.asp. Arkadiusz Kupczak, tel.  723-
636-432 – rejon: Dębogórze, Dębogórze 
Wybudowanie, Kazimierz, Pogórze, Su-
chu Dwór; e-mail:  dzielnicowy.kosako-
wo2@gd.policja.gov.pl
• Paulina Chyła – Pełnomocnik Wójta 
ds.  Profi laktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych
pok. nr 111 w Urzędzie Gminy; tel. 606 731 
674; e-mail: alkpomoc@kosakowo.pl

Gminna Komisja Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kosakowie

• Sławomir Chyła – przewodniczący ko-
misji; tel. 692 943 433
• Jolanta Mojsiejuk – kierownik Refera-
tu ds. Oświaty
• Magdalena Dettlaff
Biuro –   pok. 210, na  II piętrze Urzędu 
Gminy; tel. (58) 660 43 45; e-mail oswi-
ata@kosakowo.pl
oraz szkoły gminne:
• Szkoła Podstawowa im. kontradmira-
ła Xawerego Czernickiego w  Pogórzu 
81-198 Kosakowo Pogórze ul. Szkolna 15 
tel. (58) 665-76-30 e-mail: sp-pogorze@
wp.pl adres strony: www.sp-pogorze.pl
• Szkolno-Przedszkolny w  Mostach 
81-198 Kosakowo Mosty ul.  Szkolna 16 
tel. (058) 679-13-21 fax (58) 679-11-82
e-mail: spmosty@onet.pl spmostydy-
rektor@onet.eu adres strony: www.sp-
mosty.szkolnastrona.pl
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Dę-
bogórzu 81-198 Kosakowo Dębogórze 
ul. Pomorska 30 tel./ fax (58) 679-13-25 
e-mail: sekretariatdebogorze@interia.
pl spdebogorze.dyrektor@wp.pl adres 
strony: www.spdebogorze.edupage.org
„Lebkuchen i Sędziak” Lekarska Spół-
ka Partnerska NZOZ „Kosakowo” ul. Że-
romskiego 51, 81-198 Kosakowo; tel. 58 
679 13 23; e-mail: nzozkosakowo@
wp.pl

• Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Anna Plucien-
nik 509-264-636 – rejon- Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwo-
szyno.

• Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Małgorzata Fra-
niak  798-792-275- rejon- Suchy Dwór, Pogórze, Dębogó-
rze, Kosakowo.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Doznajesz przemocy – ZADZWOŃ! Jesteś jej świadkiem – REAGUJ!
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

16 maja Kosakowskie Centrum Kultury po raz drugi zorga-
nizowało Noc Muzeów w Gminie Kosakowo. W tym roku wyda-
rzenie to przyjęło inną formę ze względu na pandemię. Naszą 
imprezę przenieśliśmy on-line ale i nie tylko. Aby być bliżej, za-
prosiliśmy Was do „Galerii pod chmurką” gdzie na terenie ca-
łej gminy rozmieściliśmy banery z obrazami sławnych polskich 
malarzy różnych epok. 10 banerów po 1 w każdej miejscowości 
pojawiły się aby cieszyć oko przechodniów i w ten sposób dać 
możliwość podziwiania wyjątkowych i niepowtarzalnych dzieł, 
które na co dzień można oglądać w muzeach i galeriach na ca-
łym świecie. 

Dodatkowym elementem do Galerii pod chmurką była za-
bawa-konkurs dla tegorocznych maturzystów pod nazwą 
Cooltura-Matura. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli 
udział w wyzwaniu odnalezienia banerów.

Dopełnieniem galerii była kolejna akcja pod nazwą „Od-
pocznij  ze sztuką”. 10 ławeczek na trasie Kosakowo-Pier-
woszyno zamieniło się w  muzea i  galerie całego świata. I  tu 
również mieliśmy dla Was propozycję zabawy, gdzie można 
podziwiać owe dzieła mistrzów z  całego świata. Nie mogło 
zatem zabraknąć takich artystów jak Vincent van Gogh, Frida 
Kahlo czy Sandro Botticelli. Odpowiedzi do tej zabawy, mogli-
ście znaleźć na naszym FB.

To nie koniec atrakcji, bowiem w sobotę gościliśmy Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej Monongahela 1755, przedstawia-
jącą obraz XVIII wiecznych Indian zamieszkujących obszar 
leśny wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Naszym go-
ściem był:

Marcin Pejasz – historyk, znawca i  rekonstruktor wyro-
bów kultury materialnej tubylczych ludów Ameryki Północ-
nej. W  2009 roku odwiedził rezerwat Szaunisów w  Stanach 
Zjednoczonych, a także przeszedł nauki duchowe u Szejenów 
Północnych i Pikuni (Czarne Stopy) mieszkając w rezerwacie 
w Montanie. Zajmuje się historią i kulturą Indian Wschodnie-
go Obszaru Leśnego i Wielkich Równin oraz wojnami w Ame-
ryce Północnej. Autor wielu publikacji historycznych w  2019 
roku wydał również książkę pt. „Szaunisi – najwięksi wędrowcy 
Ameryki”. Pomysłodawca i  współtwórca grupy rekonstrukcji 
historycznej GRH Monongahela 1755.

Tematem spotkania on-line był Biały Człowiek u  Indian. 
Ciekawe fakty, historie, które przybliżyły nam obraz Indian 
Ameryki Północnej. Dla Wszystkich wielbicieli i  miłośników 
tej tematyki i historii, była to wyjątkowa okazja na spotkanie 

on-line z  ekspertem. Dodatkowy element stanowiła prezen-
tacja o  kuchni Indian wykonana przez p. Sławkę Tomaszew-
ską (współtwórca GRH, fotografi k oraz animator historyczny) 
z przepiękną muzyką w tle.

Tegoroczna Noc Muzeów pod hasłem „Powrót do prze-
szłości” to również wspomnienie Szkut Rewskich, które na co 
dzień można podziwiać na obrazach rumskiego malarza Al-
fonsa Zwary w Pierwoszynie w budynku Kosakowskiego Cen-
trum Kultury.

Te piękne, majestatyczne żaglowce, stanowiły pierwszą 
fl otę handlową a rewscy marynarze, zdobywając patent szy-
perski na zagranicznych statkach, powracali w rodzime strony 
by zorganizować własną żeglugę stając się armatorami.

Do tegorocznej edycji Nocy Muzeów przystąpił także Te-
atr Młodzieżowy Gminy Kosakowo, wystawiając Maskara-
dę – czyli historię jednej maski w formie krótkich monodra-
mów połączonych w jeden artystyczny projekt. Młodzi aktorzy 
w charakterystyczny dla siebie sposób, pełen luzu i swobody 
ale przede wszystkim profesjonalizmu i pasji, ukazali miejsce 
maski, jej różne oblicza jak i zastosowanie.

Wspomnieniowo wróciliśmy także do zeszłorocznej impre-
zy, prezentując Drużynę Grodu Dębogórze podczas ich wystę-
pów na scenie. Dzielni wojowie zaprezentowali kunszt bitewny 
jak i śpiew zapraszając przy okazji do mini obozowiska.

Noc Muzeów jako wydarzenie znane w  całej Europie, po 
raz pierwszy zostało zorganizowane w  1997 r. w  Berlinie i  od 
tej pory co roku odbywa się we wszystkich miejscach kultury 
takich jak muzea, galerie, domy kultury, teatry, biblioteki itp.

W zeszłym roku mieliśmy okazję spotkać się wszyscy pod 
jednym dachem. Ten rok przyniósł nam nieoczekiwany scena-

Noc Muzeów 2020 w Gminie Kosakowo
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Kosakowo

Kazimierz Pogórze Rewa Mechelinki

Dębogórze Wybudowanie

Pierwoszyno

Mosty

Mechelinki

Dębogórze

Suchy Dwór

Rewa

riusz, który rozdzielił nas, zabierając nam możliwość wspólne-
go przeżywania i podziwiania sztuki.

Mamy nadzieję, że już niebawem zawitacie w naszych pro-
gach i będziemy mogli znowu razem cieszyć się z obcowania 
z kulturą.

Zapraszamy na nasz FB, gdzie można cały czas oglądać 
Noc Muzeów on-line.

Kosakowskie Centrum Kultury dziękuje wszystkim Sołty-
som za pomoc przy akcji „Galeria pod chmurką”.

https://www.facebook.com/grhmonongahela1755/
https://pl-pl.facebook.com/pg/STykowkaSTomaszewska/
about/
http://kulturakosakowo.pl/online
https://www.facebook.com/teatrmlodziezowygminykosakowo/
https://pl-pl.facebook.com/drozynadebogorze/
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Przez 4 niedziele tj. od 19 kwietnia br. były emitowane krót-
kie 15 minutowe filmiki (nadal dostępne: http://kulturakosa-
kowo.pl/kck-online/, youtube, fb.) edukacyjno-warsztatowe 
przeznaczone zarówno dla dzieci, rodziców jak i całych rodzin. 
Tematem przewodnim cyklu było poznanie roli pszczół w na-
szym życiu oraz szeroko pojęta ekologia. Każdy odcinek koń-
czył się warsztatami, których zadaniem było zainspirowanie 
i zainteresowanie dziecka wcześniej podanymi informacjami. 
W filmikach pokazano, że instrument muzyczny można zrobić 
ze wszystkiego a dawanie drugiego życia przedmiotom – recy-
kling to niezła zabawa. Budowa hotelików dla pszczół czy sianie 
łączki kwietnej przy współpracy nawet całej rodzinny, to mile 
i pożytecznie spędzony czas. Wszystko po to, by uświadomić 
nie tylko dzieciom jak ważną rolę w naszym życiu pełni pszczo-

Noc Świętojańska obchodzona jest z  23-24 czerwca. 
Na Kaszubach to niezwykle magiczny czas, który zbiega się 
z  przesileniem letnim. Kiedyś podczas radosnych zabaw od-
bywały się różnego rodzaju śpiewy, wróżby i  tańce. Do dziś 
przetrwało już niewiele obrzędów, które nadal są praktykowa-
ne. Tym najbardziej popularnym i znanym jest palenie ognisk 
sobótkowych, za ich sprawą niszczone były i  odstraszane 
wszystkie złe moce. Przy ognisku publicznie wyznawano swoje 
winy i udzielano wybaczenia. Skakano przez nie wierząc, że to 
przyniesie szczęście a parom dozgonną miłość.

Nieodłącznym i  bardzo znanym symbolem, związanym 
z Nocą Świętojańską był kwiat paproci, który według wierzeń 
ludowych zakwitał tylko raz w  roku w  wigilię św. Jana. Ten 
komu udałoby się znaleźć ów tajemniczy kwiat zapewniłby so-
bie bogactwo i szczęście na całe życie. Tego dnia panny wró-
żąc, puszczały na wodę wianki. Jeśli  dopłynęły i złapał je ka-
waler, oznaczało to szybkie zamążpójście, jeżeli zaplątały się 
w zaroślach to znaczyło, że jeszcze za mąż nie wyjdzie. Bardzo 
często wypływano też na wodę łodziami z muzyką i lampiona-
mi. Obyczaj nakazywał,  by każda rybacka dziewczyna uczest-
niczyła w tej zabawie, gdyż  młodzi w tym dniu bardzo często 
łączyli się w pary.

Dopiero w  wigilię świętego Jana zostawał zniesiony za-
kaz kąpieli. Wierzono, że gdy św. Jan „ochrzcił wodę” można 
było do niej wchodzić. Zaś tego dnia przed wschodem słońca, 
zanurzano się   w  wodzie, co miało ustrzec przed chorobami 
skóry na nadchodzący rok. Jeżeli tego dnia padał deszcz to 
znaczyło, że będzie padać przez kolejne czterdzieści dni. Całe 

ła miodna, mały owad nie zawsze zauważalny i doceniony. Na-
wiązując tym samym do bardzo ważnego tematu jakim jest ich 
wymieranie. Problem o  wymiarze globalnym, pogłębiającym 
się z każdym rokiem, przez zanieczyszczenie środowiska oraz 
zmiany klimatyczne zaburzające sezonowe zachowanie tych 
pożytecznych owadów. Jak powszechnie wiadomo dzięki za-
pylaniu pszczoły umożliwiają kontynuowanie cyklu życiowego 
wielu roślin, produkują miód, wosk, propolis, mleczko pszcze-
le. Już wieki temu, kiedy nie było tak rozwiniętej medycyny, 
produkty pszczele wykorzystywano w  leczeniu wielu chorób. 
Można by tak było wymieniać, jedno jest pewne, że zawdzię-
czamy im wiele i  świat bez nich wyglądać będzie jak jałowa 
pustynia. Ratując pszczoły ratujesz świat, zacznijmy od naszej 
małej ojczyzny!

to ludowe świętowanie połączone było z  różnymi tradycjami 
ludowymi i przesądami.

Kolejny dawny zwyczaj, który odbywał się na Kaszubach to 
obrzęd ścinania kani, w postaci widowiska. Jego przesłaniem 
było ukaranie kukły kani, która ponosiła winy za wszystkie wy-
rządzone zła. Przestrzegano w  ten sposób złych ludzi przed 
sprawiedliwością, ścinając głowę i  zakopując kukłę w  ziemi. 
W dawnych czasach ścinano żywego ptaka a w późniejszych 
kurę.

Święto to potocznie nazywane  Nocą Kupały lub Sobótką, 
wywodzi się od słowiańskiego święta ognia, wody, miłości 
i płodności. Warto o nim pamiętać, bo to czas radosny, pełen 
uciech i zabawy.

Ratując pszczoły ratujesz świat!

Sobótki
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Niedawno na łamach e-Biuletynu (wyd. kwietniowe) zapro-
siliśmy Was do wirtualnego spaceru po naszej malowniczej 
gminie. Kosakowo to miejsce na mapie Polski, które przyciąga 
ludzi z całego kraju, poszukujących swojego miejsca na ziemi. 
Może jesteś nowym mieszkańcem, który nie poznał jeszcze 
wszystkich zakątków Gminy Kosakowo? A może jesteś z tych 
stron i masz w jednym palcu topografię naszego rejonu? Kim-
kolwiek jesteś, zachęcamy do mini testu spraw-
dzającego swoją wiedzę o tych terenach 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć. Każde z in-
nej miejscowości należącej do Gminy Kosakowo. 
Spacerując, przejeżdżając autem czy rowerem, 
na pewno mijaliście niejednokrotnie te miejsca 
ale czy potraficie je teraz w myślach odtworzyć?

Swoją wiedzę możecie sprawdzić na naszym 
fb w  specjalnie przygotowanym poście pt. Ma-
lowniczy spacer po Gminie Kosakowo.

Równocześnie zachęcamy do innej aktywno-
ści także związanej ze spacerem ale w połącze-
niu z mini zabawą terenową. W Mechelinkach na 

trasie (kierunek Torpedownia) przygotowaliśmy dla Was 6 za-
dań. Umieściliśmy je w różnych miejscach na trasie począw-
szy od Sceny Letniej a  kończąc przy Winnicy Nawrot. 6 kart 
z  zadaniami, które tworzą hasło przewodnie całego spaceru 
czeka na odgadnięcie.

Powodzenia i miłych wrażeń!

Malowniczy Spacer po Gminie Kosakowo z KCK

Kosakowskie Centrum Kultury z okazji 100 urodzin Papie-
ża św. Jana Pawła II zaprosiło mieszkańców Gminy Kosakowo 
na wspólne świętowanie tego szczególnego dnia. 18 maja do-

kładnie w dzień urodzin Papieża, na naszym FB umieściliśmy 
wyjątkową prezentację, bowiem do stworzenia jej, posłuży-
ły nam Wasze prywatne zbiory, pamiątki, które przesłaliście 
w formie zdjęć.

To co wyszło, śmiało można nazwać jedyną taką prezenta-
cją, gdyż wszystko co zostało wykorzystane to wyłącznie pry-
watne przedmioty, na które składały się między innymi obrazy, 
zdjęcia z wizyt Papieża w Polsce, audiencje u Papieża czy też 
zdjęcia z Waszej obecność w Watykanie w dzień kanonizacji. 
Nie zabrakło także takich prywatnych pamiątek jak: znaczki, 
monety, pamiątkowe wydania czasopism, obrazki święte z wi-
zyt duszpasterskich oraz pamiątki I Komunii Świętej itp. Pre-
zentacja o Papieżu Polaku, z piękną, wzruszającą Barką, ulu-
bioną pieśnią Św. Jana Pawła II to obraz, który możecie cały 
czas oglądać na naszym FB.

Z tego miejsca, dziękujemy wszystkim tym, co przyłączyli 
się do wspólnej inicjatywy w tworzeniu albumu multimedial-
nego o św. Janie Pawle II i zapraszamy na nasz Fb do wspól-
nego oglądania.

http://kulturakosakowo.pl/kck-online/

100 urodziny Jana Pawła II – prezentacja multimedialna
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Sołectwo Dębogórze
Józef Melzer, zam. 81-98 Dębogórze, 

ul. Roślinna 9, 
e-mail  melzer@kosakowo.pl, 

tel. 664 185 581
Rada Sołecka (7-osobowa): Helena 
Miler,  Anna Świętosławska, Łucja 
Klawikowska, Piotr Dymon, Seba-
stian Draga, Edward Chechliński, 
Michał Gotowała

Sołectwo Dębogórze 
Wybudowanie

Krzysztof Toruńczak, zam. 
84-200 Dębogórze Wybudowanie, 

ul. Mostowa 3 , 
e-mail  torunczak@kosakowo.pl , 

tel. 692 734 029
Rada Sołecka (5-osobowa): Zbi-
gniew Grablowski, Rafał Grubba, 
Małgorzata Pietruszka, Katarzyna 
Lewańczyk, Adam Plichta

Sołectwo Kazimierz
Grzegorz Flatau, zam. 

84-200 Kazimierz, ul. Majowa 71, 
e-mail fl atau@kosakowo.pl, 

tel. 664 735 761
Rada Solecka (5-osobowa): Ja-
dwiga Wrzałek, Eryka Ulenberg, 
Ludwika Bieszke, Grażyna Rzemi-
szke, Adam Frątczak

Sołectwo Kosakowo
Andrzej Śliwiński, zam. 

81-198 Kosakowo, Nad Stawem 6, 
e-mail andrzej.sliwinski@kosakowo.pl, 

tel. 664 736 959
Rada Solecka (7-osobowa): Ar-
tur Rogalski, Olimpia Nadolska, 
Joanna Miklaszewicz-Kowalkow-
ska, Małgorzata Grzelak, Grażyna 
Kmiecik, Lucyna Wilga, Małgorza-
ta Bławat

Sołectwo Mechelinki
Adam Kujawa, zam.

81-198 Mechelinki ul. Falista 13, 
e-mail kujawa@kosakowo.pl, 

tel.664 196 357
Rada Solecka (5-osobowa): Alek-
sandra Czerlińska, Elżbieta Za-
padka, Aldona Chojka, Ilona Denc, 
Marcin Wojtaszewski

Wykaz sołtysów Gminy Kosakowo i rad sołeckich
Kadencja 2019-2024

Sołectwo Mosty
Alina Merchel, zam. 

81-98 Mosty, ul. Konwaliowa 29, 
e-mail merchel@kosakowo.pl , 

tel. 604 225 869
Rada Solecka (7-osobowa): Ewa 
Szemiot, Danuta Karwowska, Mał-
gorzata Owanek, Wioletta Klein, 
Małgorzata Niedbała, Violetta Kle-
bba, Joanna Klein

Sołectwo Pierwoszyno
Ewa Purska, zam. 

81-198 Pierwoszyno, ul. Kaszubska 49, 
e-mail purska@kosakowo.pl, 

tel. 664 185 525
Rada Sołecka (6-osobowa): Bo-
żena Mikicka, Danuta Miotke
-Thűrmer, Katarzyna Matejko, 
Daniel Wruk, Alicja Kaleta, Anna 
Wojtunik

Sołectwo Pogórze
Adam Pałasz, zam. 

81-198 Pogórze, ul. Mickiewicza 29, 
e-mail palasz@kosakowo.pl, 

tel. 532 557 155 
Rada Sołecka (7-osobowa): Beata 
Dobrowolska, Piotr Taczała, Ro-
bert Reiwer, Stefan Grzenia, Syl-
wester Raducha, Mateusz Szmidt, 
Wanda Tobiańska

Sołectwo Rewa
Jacek Hennig, zam. 

81-198 Rewa, ul. Morska 28, 
e-mail hennig@kosakowo.pl, 

tel. 692 712 968 
Rada Sołecka (5-osobowa): Jolan-
ta Dobryłko, Jolanta Kupc, Joanna 
Dalecka, Jarosław Wittstok, Zdzi-
sław Migga

Sołectwo Suchy Dwór
Bożena Roszak, zam. 

81-198 Suchy Dwór, ul. Lema 1, 
e-mail roszak@kosakowo.pl  

tel.608 636 149
Rada Sołecka (7-osobowa): Ja-
nina Czech, Magdalena Wojnicka, 
Ewa Orczyk, Agnieszka Mikla-
szewicz, Danuta Rączka-Babula, 
Aneta Kowalczyk, Anna Wojnar-
ska.

e-mail ewapurska@wp.pl,
tel. 508 219 850

Rada Sołecka  (7-osobowa): Beata
Dobrowolska, Piotr Taczała, Alek-
sandra Polan, Stefan Grzenia, Syl-
wester Raducha, Mateusz Szmidt, 
Wanda Tobiańska
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STRONA SENIORA

Zniesione tzw. godziny seniorskie 
w sklepach i drogeriach 

Informujemy, że  wraz z  otwarciem galerii handlo-
wych 4 maja, zniesione zostały we  wszystkich skle-
pach tzw. godziny dla seniorów. 

Godziny dla seniorów obowiązywały przez ponad mie-
siąc – weszły w  życie 31 marca br.  Przez  pierwsze trzy 
tygodnie zakupy w  sklepach w  godz.  od  10 do  12 mogły 
robić wyłącznie osoby starsze po 65. roku życia. Od 20 
kwietnia wprowadzono zmianę – godziny dla seniorów 
zostały zlikwidowane w weekendy.

Teraz, zgodnie z  najnowszym rozporządzeniem, 
od  4 maja godziny dla seniorów zostały całkowicie 
zniesione.

Informacje dla seniorów związane z pandemią 
koronawirusa

Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad, które wpływają 
na znaczące zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawi-
rusem. Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające 
rozprzestrzenianiu się różnych wirusów przenoszonych 
drogą kropelkową. 

• Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie 
w  miejscach publicznych   i  poprosić bliskich o  pomoc 
w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopa-

Szanowni Państwo,
Tworzymy  kronikę dotyczącą współczesnych spraw  wsi Pierwoszyno. W związku z tym prosimy mieszkańców gminy 

o pomoc w zakresie zgromadzenia materiałów tj. artykułów, zdjęć związanych z rodzącą się samorządnością, począwszy 
od 1989 roku.

Osobą kontaktową w w/w sprawie jest Pani Ewa Purska  ewapurska@wp.pl tel. 508 219 850 i Pani Wiktoria Śliwińska 
asliwi@wp.pl tel. 604 690 273.

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym projektem!
Sołtys Wsi Pierwoszyno Ewa Purska

trzenie w  leki, załatwianie spraw urzędowych i  poczto-
wych.

• Nie zapominajmy o częstym myciu rąk wodą z my-
dłem, a jeśli nie ma takiej możliwości – dezynfekowaniu 
ich płynami, żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnie-
je ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych po-
wierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniej-
sza ryzyko zakażenia.

• Pamiętajmy, że od 16 kwietnia obowiązuje nakaz za-
słaniania ust i  nosa. Każdy, kto wychodzi z  domu, musi 
zakryć te części twarzy. Można to zrobić za pomocą ma-
seczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, 
apaszki czy szalika. Dzięki temu chronimy siebie i innych. 
Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą cho-
robę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać in-
nych.

• Unikajmy dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotyka-
ją wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone 
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczo-
nymi rękami, może spowodować przeniesienie się wiru-
sa z powierzchni na siebie.

• Telefon komórkowy stał się jednym z  najważniej-
szych urządzeń, z którego korzystamy na co dzień. Dla-
tego też należy regularnie dezynfekować swój telefon 
(np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem 

Ocalić od zapomnienia
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dezynfekującym) i  nie korzystać z  niego podczas spo-
żywania posiłków. Na powierzchni telefonów komórko-
wych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drob-
noustroje. 

• Zachowujmy bezpieczną odległość od rozmówcy 
– należy zachować co najmniej 2 m odległości z rozmów-
cą, zwłaszcza takim, który kaszle, kicha lub ma objawy 
przeziębienia.

• Stosujmy zasady ochrony podczas kichania i kasz-
lu – podczas kaszlu i  kichania należy zakryć usta i  nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką, a  następnie jak naj-
szybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza 
i  umyć ręce używając mydła lub środków na bazie al-
koholu (min. 60%). Zakrycie ust i  nosa podczas kaszlu 
i  kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, 
w tym wirusów.

• Odżywiajmy się zdrowo i pamiętajmy o nawodnie-
niu organizmu. Stosujmy właściwie zbilansowaną dietę, 
dostosowaną do naszych potrzeb i problemów zdrowot-
nych. Unikajmy wysoko przetworzonej żywności. Pamię-
tajmy o warzywach i owocach, a także dostarczania swo-
jemu organizmowi odpowiedniej ilości wody. 

• Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł wiedzy o ko-
ronawirusie. W internecie aż roi się od niesprawdzonych 
i nieprawdziwych informacji dotyczących pandemii. Nie-
pokój to naturalny odruch w  przypadku występowania 
nowego zagrożenia zdrowotnego, ale nie dajmy się po-
nieść niepotrzebnym emocjom, w tym przede wszyst-
kim panice. Korzystajmy tylko i wyłącznie ze sprawdzo-
nych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, 
a nie domysłach czy spiskowych teoriach. 

Co nowego na senioralnej podstronie 
Przypominamy, że w  okresie pandemii w  trosce 

o  zdrowie i  bezpieczeństwo wszystkich Seniorów 
z  gminy Kosakowo, rewska siedziba przy ul. Morskiej 
56 pozostaje nieczynna. Odwołane są również wszyst-
kie stacjonarne zajęcia senioralne na terenie gminy. 
W  każdej również chwili można uzyskać pomoc oraz 
wsparcie dzwoniąc pod numer 604 948 363 (Karol 

Dettlaff) oraz 510 335 041 (Paulina Dobrowolska). 
W tym czasie warto jednak pozostać aktywnym i za-

glądać na naszą gminną podstronę senioralną: 
https://gminakosakowo.pl/seniorzy/ 
Na podstronie – na Państwa prośbę – pojawiły się 

nowe kąciki zainteresowań i  cykle artykułów. Poniżej 
zamieszczamy krótkie zestawienie tego, co tam mogą 
Państwo znaleźć: 

Lekcje języków obcych
Do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen 

Sie Deutsch? Of course! Bien sûr! Natürlich! I to są wła-
śnie odpowiedzi godne naszych aktywnych, ambitnych 
i  zdolnych Seniorów. Często – jeszcze przed okresem 
pandemii – przychodziliście Państwo niepewni swoich 
językowych zdolności i  zadawaliście pytanie, czy dacie 
radę i jak wyglądają zajęcia. Rosnące z każdym kolejnym 
tygodniem zainteresowanie językami obcymi udzieliło 
właściwej odpowiedzi – w każdej chwili, w każdym wie-
ku: warto i  można się nauczyć. Specjalnie dla Państwa 
na naszej podstronie funkcjonują dwa poziomy języka 
angielskiego, dwa poziomy języka francuskiego oraz 
kurs języka niemieckiego dla początkujących. W formie 
przystępnej, zabawnej i pomysłowej. W przypadku zain-
teresowania językiem rosyjskim, włoskim lub hiszpań-
skim – proszę dać znać, otworzymy nowy cykl. 

Kącik muzyczny 
Szlagiery muzyki klasycznej, dzieła znane i  lubiane, 

jak również troszkę już dzisiaj zapomniane, podane na 
tacy w  formie krótkich opowiadań – z  przymrużeniem 
oka, żartobliwie i ciekawie. Codziennie jeden utwór cze-
ka na odkrycie. 

Kącik poetycki 
Właściwie to samo, tylko nie ta sztuka – miejsce muzy-

ki w tym kąciku zajmuje poezja. W związku z tym, że lite-
ratura wymaga od nas, żeby trochę ją w sobie przemyśleć, 
to i nasz Kącik poetycki pojawia się z mniejszą częstotli-
wością niż muzyczny, ale w równie intrygującej formie. 

Kącik rozrywkowy 
W tym przypadku nie ma zmiłuj – uśmiech od ucha do 

ucha zalecany jest każdemu. Nie zapomnijmy o tym jed-
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 
Tutaj zaglądamy do naszych polskich perełek, pre-

zentujemy ciekawostki – te najbardziej znane i  trochę 
mniej znane. Jak Polska długa i  szeroka, prawdziwych 
skarbów natury czy architektury nie brakuje. Warto wie-
dzieć. 

Ciekawostki historyczne 
Kolejny kącik otwarty na Państwa prośbę – tu korzy-

stamy z wehikułu czasowego i przenosimy się w bardziej 
lub mniej odległe czasy. Niespodzianek nie zabraknie: 
w ostatnim odcinku przeczytać można o dwóch nagich 
mieczach podarowanych królowi Władysławowi pod 
Grunwaldem. Skoro był to praktykowany w  średniowie-
czu zwyczaj rycerski, dlaczego poselstwo rozzłościło 
polską stronę? 

Gimnastyka umysłu 
Kącik prowadzony przez panią Paulę Dobrowolską. 

Zadania z zakresu umysłowych zagadek, ćwiczeń pamię-
ciowych, ciekawych wyzwań dla naszych szarych komó-
rek, które warto i należy trenować. 

Kącik zagadkowo-quizowy 
Kącik z  zagadkami, quizami i  różnej maści testami. 

Dodatkowa rozrywka na naszej senioralnej podstronie. 
Klub Spacerowicza i Podróżnika 
Tu zamieszczamy Państwa relacje zdjęciowe 

z  różnych spacerów czy podróży, niekoniecznie naj-
nowszych: w  tych czasach, wiadomo, przemiesz-
czanie się jest znacznie utrudnione, niemniej jed-
nak o  prozdrowotnych właściwościach spacerów  
– z zachowaniem oczywiście obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i najlepiej w okolicy jak najmniej uczęsz-
czanej przez innych – nie trzeba nikogo przekonywać.

nym z  najlepszych gwarantów naszego dobrego samo-
poczucia, zaglądając do kącika rozrywkowego, w którym 
znajdziemy propozycje z  zakresu spoglądania na świat 
w bardziej lub mniej krzywym zwierciadle. 

Kącik szachowy 
Stałym bywalcom rewskiej siedziby, którzy uprzy-

jemniali sobie czas tocząc zaciekłe boje spod znaku 
królewskiej gry, zapewne trochę tych potyczek brakuje. 
W dobie internetu umówienie się na wirtualną partię nie 
nastręcza nikomu zapewne żadnych trudności, niemniej 
jednak na naszej podstronie znalazł się i specjalny kącik 
dla szachistów: wskazówki, porady, analizy, rodzaje de-
biutów, słynne partie – jak zawsze w przystępny sposób. 

Wirtualne muzea
Nowy cykl wirtualnych wizyt w najsłynniejszych muze-

ach świata; zbliża się  Noc Muzeów, to dobry pretekst do 
pospacerowania sobie – choćby w sposób wirtualny – po 
przybytkach sztuki i odświeżenia najbardziej znanych ob-
razów i  rzeźb. Do tej pory zwiedziliśmy już (nie mogłoby 
być inaczej) to najsłynniejsze, największe i najczęściej od-
wiedzane, czyli paryski Luwr, jak również drugie zaraz po 
nim najważniejsze światowe muzeum – British Museum. 
Oczywiście z krótkim wprowadzającym komentarzem. 

Kącik zielarski
Zgodnie z Państwa prośbą otwarty na podstronie naj-

bardziej  zielony  z wszystkich dotychczasowych kącików. 
Tam zamieszczamy sprawdzone przepisy na domowe 
miksturki z wykorzystaniem ziół, warzyw i owoców. Swoje 
propozycje przepisów można przesyłać na wskazany po-
niżej adres mailowy. Oczywiście bardzo prosimy o przesy-
łanie tylko tych naprawdę sprawdzonych i mających pozy-
tywny wpływ na zdrowie… 

Wszelkie propozycje i sugestie do senioralnej pod-
strony internetowej przesyłać można na adres mailo-
wy: kd@kosakowo.pl lub telefonicznie: 604 948 363. 



BIULETYN GMINY KOSAKOWO www.kosakowo.pl

Nr 6/202020

Na 14.03.2020 r. przewidziano inaugurację rundy wiosennej 
w V lidze, niestety wskutek panującej pandemii wirusa SARS-
CoV-2, 14.05.2020 r. Zarząd Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej podjął uchwałę o zakończeniu prowadzonych 
przez siebie rozgrywek (tj. od III ligi w dół oraz mło-
dzieżowych). Zgodnie z  Uchwałą prawo awansu 
uzyskały zespoły na podstawie stanu tabeli z  pół-
metka rozgrywek, a zespoły z miejsc spadkowych 
zachowały prawo do pozostania w dotychczasowej 
klasie rozgrywkowej. Sztorm Kosakowo zakończył 
więc sezon 2019/2020 na 12. miejscu. Awans do IV ligi 
wywalczył MKS Władysławowo – gratulujemy.

Po rundzie jesiennej nastąpiła zmiana trenerów: Aleksan-
dra Cybulskiego, który pełni obecnie funkcję trenera i dyrek-

tora sportowego w GKS Kowale, zastąpił Bartosz Lewandow-
ski – absolwent AWFiS Gdańsk, trener UEFA A, z  10-letnim 

stażem w Bałtyku Gdynia – witamy w Klubie. Obu trene-
rom życzymy sukcesów i satysfakcji w nowej pracy. 

W  przerwie zimowej nastąpiła również zmiana na 
stanowisku Prezesa Klubu: Antoniego Wicę, peł-
niącego tę funkcję od 10 lat, zastąpił dotychczaso-
wy wiceprezes – Piotr Fos. Panu Antoniemu, który 
pozostaje w składzie Zarządu, serdecznie dzięku-

jemy za długoletnie zaangażowanie i  wkład w  roz-
wój Klubu, i  życzymy zdrowia oraz spełnienia w  życiu 

prywatnym. Funkcję kierownika pierwszego zespołu przejął 
z kolei Marcin Nikelski – mieszkaniec gminy, od 10 lat związany 
z Klubem – życzymy udanej współpracy.

Zakończenie rozgrywek V Ligi sezonu 2019/2020

SPORT

Po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią grupy młodzieżowe i seniorskie Sztormu Kosakowo powróciły w maju 
do zajęć na boiskach. Zajęcia odbywają się w małych grupach, z zachowaniem niezbędnej ostrożności.

• Grupy młodzieżowe: tel.: 608 272 212 lub 501 326 119.
• Rocznik 2015-2016, trener Małgorzata Parylak, tel. 606 706 307.

www.sztormkosakowo.com.pl, facebook: fb.com/SztormKosakowo

Wznowione zajęcia Sztormu w małych grupach
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Zgodnie z  rozporządzeniem Ministerstwa Sportu i  Tury-
styki dotyczącego odmrażania działań klubów i  organizacji 
sportowych, dopuszczającym, od 4 maja br., prowadzenie 
zajęć wyłącznie na obiektach otwartych,  ULKS Skoczek Po-
górze wznawia treningi na gminnym stadionie przy Szkole 
Podstawowej w Pogórzu.

Harmonogram treningów lekkoatletycznych:
Poniedziałek: 16.30-17.30
Wtorek: 16.00-17.30 oraz 17.45-19.15
Środa: 16.30-17.30
Czwartek: 16.00-17.30 oraz 17.45-19.15
Sobota: 10.00- 13.30 (3 grupy)

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie pandemii 
koronawirusa zajęcia mogą być prowadzone w  grupach nie 
większych niż 6 zawodników w  obecności jednego trenera, 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, szczegóło-
wo opisanych w Regulaminie Obiektu w czasie pandemii.

Za przestrzeganie regulaminu odpowiada gospodarz 
obiektu lub trener prowadzący zajęcia. W  czasie zajęć na 

obiekcie nie mogą przebywać żadne osoby postronne, rodzi-
ce, opiekunowie prawni. Regulamin znajduje się w widocznym 
miejscu przy wejściu na obiekt.

W  czasie treningu obiekt będzie zamknięty dla osób po-
stronnych.

Harmonogram treningów ULKS Skoczek Pogórze 
w czasach pandemii koronawirusa

Składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięcz-
ności za nieocenione wsparcie i  zaangażowanie w  walkę 
z  epidemią koronawirusa, która dotknęła również nasz re-
gion w szczególności na ręce:
♥ Integra Group Sp. z o.o.;
♥ Koło Naukowe e-Biznesu 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
♥ Trefl  S.A.;
♥ Mafi ka ART;
♥ Plexiled;

♥ Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte;

♥ Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie;
Dzięki Państwa pomocy oraz grona ludzi dobrego serca 

wspólnie dołożyliśmy starań, aby przekazane środki ochro-
ny indywidualnej tj. płyny do dezynfekcji rąk, przyłbice, ma-
ski ochronne oraz komputery trafi ły do wielu instytucji oraz 
mieszkańców gminy Kosakowo. Dziękujemy za okazaną bez-
interesowność i  solidarność w  doznanej przez nas trudnej 
i losowej sytuacji, w jakiej postawiła nas pandemia.

Zapotrzebowanie na  krew dla ratowania zdrowia i  życia 
trafi a do  honorowych krwiodawców nieustannie. Mimo pa-
nującej pandemii, szpitale sukcesywnie wznawiają wykony-
wanie zabiegów, co dodatkowo zwiększyło zapotrzebowanie 
na krew. Po blisko dwumiesięcznej przerwie, specjalistycz-
ny krwiobus RCKiK Gdańsk, 5 maja zaparkował  przy Urzędzie 
Gminy Kosakowo.  

– Akcja była wyjątkowa, gdyż w związku z sytuacją związaną 
z COVID-19, wprowadzone zostały dodatkowe procedury – infor-
muje Andrzej Śliwiński, Prezes Klubu HDK w Kosakowie. – Re-
jestracja dawców odbywała się poza ambulansem, a z powodu 
niekorzystnej pogody, rejestrację skróciliśmy o  jedną godzinę. 
Nie  przeszkodziło to  jednak zdeterminowanym krwiodawcom 
podzielić się najcenniejszym lekiem. Zarejestrowało się 30 daw-
ców, z  których  27 oddało krew. Wśród oddających honorowo 
krew byli policjanci z  komisariatu w  Kosakowie, którzy  pomi-
mo wielu służbowych obowiązków włączyli się do naszej akcji. 
W sumie do banku krwi trafi ło 12,15 litra krwi.

W  podziękowaniu za  szlachetny gest, wszyscy krwiodaw-
cy otrzymali tego dnia ochronne przyłbice wyprodukowane 
przez fi rmę Trefl .

Dziękujemy krwiodawcom za wsparcie w tym trudnym dla 
nas wszystkich okresie.

Przekroczyliśmy 100 litrów na  100-lecie Zaślubin Polski 
z Morzem.

Krwiodawcy z Kosakowa podsumowali majową akcję

Gorące podziękowania dla ludzi dobrego serca
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6 CZERWCA 2020 ROKU – SOBOTA
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ, MECHELINKI)

20 CZERWCA 2020 ROKU – SOBOTA
(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)

27 CZERWCA 2020 ROKU – SOBOTA
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, 
małe AGD, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

 
07 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI) 
  

14 WRZEŚNIA 2019 ROKU - SOBOTA 
 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE) 

 
21 WRZEŚNIA 2019 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE) 

 

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                          
+

                          

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, małe AGD, ramy okienne, drzwi, lampy,      
karnisze, kanistry + opony 

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! 

Od 11 maja 2020 r. wznawiamy możliwość wywozu odpa-
dów do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Kosa-
kowie ul. Chrzanowskiego 44 (teren PUK PEKO) – poniedzia-
łek, środa w godz. 15.00-18.00, sobota w godz. 8.00-12.00.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:
1. Obowiązywać będą limity w  ilości mieszkańców obsługi-

wanych na terenie PZON – 2 osoby dostarczające odpady 
włącznie z  osobami znajdującymi się w  pojeździe. Pozo-
stałe pojazdy muszą oczekiwać przed bramą wjazdową.

2. Osoby dostarczające odpady zobowiązane są do zachowa-
nia i przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych obowią-
zujących w miejscach publicznych tj.: 
• rękawiczki jednorazowe,
• maseczka ochronna,
• zachowanie odstępu minimum 2 metrów odległości po-

między osobami znajdującymi się w PZON.

3. Nie należy dostarczać odpadów z  lokali objętych kwaran-
tanną.

4. Dla bezpiecznego i  sprawnego rozładunku odpadów bez-
względnie stosować się do poleceń pracownika PZON.

5. Weryfi kacja danych następuje w  sposób bezkontaktowy 
z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Dokumenty KPO będą wystawiane przez  pracownika 
bez podpisu osoby zdającej odpad.
Mając na  uwadze bezpieczeństwo oraz  zdrowie zarówno 

Państwa jak i pracowników PZON prosimy o bezwzględne sto-
sowanie powyższych zasad.

Prosimy również o ograniczenie do minimum ilości trans-
portów odpadów do PZON oraz czasu przebywania na terenie 
punktu.

Zostań w domu – chroń siebie i swoich bliskich!

Wznawiamy możliwość wywozu odpadów 
do PZON w Kosakowie

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
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Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394; 
gops@kosakowo.pl

- Gminna Komisja Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych tel. 606 731 674;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi 
– dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, 
tel. 58 665 76 30;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Hali-
na Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna 
Szymborska, tel. 58 679 13 21;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – 
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo 
– prezes Danuta Tocke, tel. 691 747 775;

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda 
Skurczyńska;

- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Antoni 
Wica, tel. 608 276 893;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Za-
wadzki, tel. 888 095 035 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – pre-
zes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkole-
nia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek 
Kunc, tel. 600 192 252. 

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosa-

kowo, tel. 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy 

Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, tel. 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 

tel. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – tel. 261 263 783 

985 Ratownictwo Morskie, 
997 Policja, 998 Straż Pożarna, 
999 Pogotowie Ratunkowe

Ś.P. 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas

Halina Czembor z Suchego Dworu, lat 61

Daniel Czubacki z Mostów, lat 43

Franciszek Dzierżyński z Dębogórza, lat 91

Claudio Massa z Pogórza, lat 83

Jolanta Pawlik z Suchego Dworu, lat 51

Jadwiga Wrońska z Dębogórza, lat 70

Zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy Kosakowo miejscowość 
Rewa, podobnie jak w latach ubiegłych, objęta została strefą 
płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września 
2020 r. SPP obowiązuje w dniach poniedziałek – piątek w go-
dzinach 8.00 – 18.00.

Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w  SPP 
w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach 
lub wyznaczonych miejscach, w których dozwolo-
ny jest postój tych pojazdów na podstawie usta-
wy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z Uchwałą 
zwolnieni z ponoszenia opłaty parkingowej są na-
stępujący użytkownicy dróg:
a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, 

wyposażone w identyfi katory, 
b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwa-

nia skutków awarii (pogotowia gazowego, energetyczne-
go, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, 
sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdy fi rm podczas wykony-

wania prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfi kato-
ry wydawane przez zarządcę drogi,

c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu 
Komunikacji Miejskiej,

d) pojazdy komunikacji miejskiej,
e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymu-

jących się orzeczeniem o  niepełnosprawno-
ści w  stopniu znacznym lub umiarkowanym 
w zakresie schorzeń narządu ruchu i neuro-
logicznych, wydanym zgodnie z  przepisami 
prawa o ruchu drogowym.

f) pojazdy osób dowożących i  odbierających 
dzieci do/z  przedszkola oraz uczestniczą-
cych w nabożeństwach w  kościele – przy ul. 
Koralowej w Rewie. 

Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia w tut. Urzę-
dzie (pok. nr 6) abonamentów tupu „M” oraz „O”. 

Jednocześnie przypominamy, że miejscowość Mechelinki 
nie jest objęta Strefą Płatnego Parkowania.

Strefa Płatnego Parkowania
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Szkoły i przedszkola Gminy Kosakowo ponownie nagrodzone! 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły i przedszkola z terenu Gminy Kosakowo po raz kolejny 
uczestniczyły w działaniach edukacyjnych dot. ochrony środowiska regionu, w którym mieszkamy. 
Komunalny Związek Gmin w minionym roku zaprosił do udziału w warsztatach terenowych, 
konkursach, projektach edukacyjnych oraz przekazywał naszym mieszkańcom liczne wydawnictwa 
dot. ochrony powietrza, wód i ziemi.  
Wspólnie z placówkami oświatowymi zebraliśmy z terenu ośmiu gmin członkowskich Związku 
prawie 18,5 tony elektroodpadów, 10 ton baterii oraz 9,5 tony plastikowych nakrętek, otrzymaliśmy 
242 prace plastyczne wykonane przez dzieci oraz 113 fotografii w ramach konkursu fotograficznego 
pt. „Na leśnym szlaku”. 
Potwierdza to, że mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 realizujemy w sposób ciągły 
nasze zadania i nie zamierzamy z nich rezygnować.  
Szkoły i przedszkola gminy Kosakowa bardzo aktywnie włączają się w działania związane 
z ochroną środowiska, czego efektem – poza wzrostem świadomości ekologicznej - są nagrody 
za udział w konkursach ekologicznych. Są to m.in.: 

• Szkoła Podstawowa w Pogórzu: II miejsce w konkursie zbiórki plastikowych nakrętek 
pt. „Mała nakrętka – duży problem” (1,96 kg/os). Koordynator konkursu: Karol Wieczorek. 

W roku szkolnym 2019/2020 organizowany był także konkurs zbiórki baterii, prowadzony 
indywidualnie przez Związek. Łącznie bierze w nim udział 89 placówek oświatowych, w tym 2 z Gminy 
Kosakowo. Największe efekty w gminie Kosakowo osiągnęła Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
ul. Szkolna 15 (120 kg). 
W minionym roku szkolnym w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych 
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania 
oraz zwalczania COVID-19 przeprowadzono tylko 35 jednodniowych warsztatów edukacyjnych: 
„Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”[18], „Ujmowanie i Uzdatnianie 
wody” [6], „Oczyszczanie ścieków” [6] oraz „Ciepło dla Trójmiasta” [5].  W zajęciach które Związek 
realizował ze spółkami EKO DOLINA, OPEC, PEWIK udział wzięło ok. 950 dzieci i młodzieży. W 
jednym spotkaniu uczestniczyła placówka z gminy Kosakowo (Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w  Dębogórzu).  
Wyniki dostępne są także na stronie internetowej Związku: https://kzg.pl/edukacja/wyniki-konkursow-
i-dzialan-ekologicznych/ 
Wręczanie nagród odbędzie się we wrześniu br. Jest to termin orientacyjny, o ile sytuacja prawna 
i epidemiologiczna na to pozwoli. Szczegóły dot. daty oraz miejsca spotkania będą ustalane w sierpniu. 
Wówczas przekażemy do szkół i przedszkoli stosowne informacje. Szczegóły dot. zmian w ofercie 
edukacyjnej Związku dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl. 
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz dziękujemy szkołom i przedszkolom za aktywność i współpracę 
w minionym roku szkolnym. Dziękujemy także partnerom: WFOŚiGW w Gdańsku, Starostwu 
Powiatowemu w Wejherowie, Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz spółkom 
komunalnym: Eko Dolina, OPEC, PEWIK GDYNIA za wspieranie naszych działań 
edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska. 

 


