GMINA KOSAKOWO

NR 10/2020, Październik 2020 r.

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Uczciliśmy 81. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej
Z przesłaniem Nigdy Więcej Wojny, 1 września, kosakowscy
samorządowcy, w towarzystwie delegacji gminnych instytucji
kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych oddali hołd
bohaterom, którzy od pierwszego dnia tragicznej w skutkach
II Wojny Światowej, stanęli z bronią, w progu drzwi naszej Ojczyzny. Uroczystość odbywała się w Kwaterze Obrońców Kępy
Oksywskiej 1939 r. w Kosakowie – miejscu spoczynku żołnierzy,
którzy za naszą niepodległość zapłacili najwyższą cenę.
– Pierwszego września tradycyjnie uczciliśmy pamięć
o wydarzeniach, które miały miejsce 81 lat temu – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Druga Wojna Światowa,
pochłonęła miliony ofiar, śmierć poniosło 6 milionów Polaków. Składamy hołd wszystkim, którzy polegli w obronie Kępy
Oksywskiej, w obronie granic Polski. Pamiętamy, że żołnierz

polski bił się na wszystkich frontach światowego konfliktu,
a niezależnie od pola bitew, walczył dla kraju, dla nas. Chwała
bohaterom. Nigdy więcej wojny!
Wiązanki kwiatów w Kwaterze Obrońców Kępy Oksywskiej
1939 roku w Kosakowie złożyli Wójt Gminy Kosakowo Marcin
Majek wraz z Zastępcą Marcinem Kopitzkim, delegacje Rady
Gminy Kosakowo oraz sołtysów z gminy Kosakowo, przedstawiciele Kosakowskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej
Gminy Kosakowo, Szkoły Podstawowej w Mostach, Zrzeszenia
Kaszubsko – Pomorskiego o. Dębogórze – Kosakowo, dyrektor
spółki PUK “PEKO”, zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych
im. Obrońców Kępy Oksywskiej.
Sztandary wystawiły Rada Gminy Kosakowo, ZKP o. Dębogórze – Kosakowo.

Cześć i chwała bohaterskim Obrońcom Kępy Oksywskiej
„Pokażę Wam jak Polak walczy i umiera”, z takim zawołaniem pułkownik Stanisław Dąbek poprowadził ostatni oddział
żołnierzy do ataku na Niemców pod Babim Dołem, po 19 dniach
bohaterskiej obrony polskiego Wybrzeża, we wrześniu 1939
roku. Heroiczny bój o Kępę Oksywską zapisał się na kartach
historii gminy Kosakowo jako czas tragiczny, przepełniony
cierpieniem polskich żołnierzy i ludności cywilnej. 19 września, w 81. rocznicę zakończenia walk na Kępie Oksywskiej
i bohaterskiej śmierci dowódcy LOW, pułkownika Stanisława
Dąbka, cześć i honor wszystkim poległym w obronie naszej
małej ojczyzny złożyły delegacje kosakowskiego samorządu,
Marynarki Wojennej, zrzeszeń i organizacji pozarządowych,
oświaty i kultury oraz rodzin kombatantów.
– Kampania wrześniowa 1939 roku bardzo tragicznie doświadczyła gminę Kosakowo – mówił podczas uroczystości
przy pomniku Obrońców Kępy Oksywskiej w Mostach, Wójt
Gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Pomimo niedostatków
w wyposażeniu i uzbrojeniu oraz przewagi liczebnej hitlerowskich najeźdźców, żołnierze pod dowództwem pułkownika
Stanisława Dąbka stawili czoła wrogowi, od pierwszego dnia
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wykazując się nadzwyczajną odwagą i heroizmem. Ponieśli
wysokie straty, pokazali, że miłość do Ojczyzny jest wartością
cenniejszą niż życie, dali przykład kolejnym pokoleniom jak należy rozumieć słowo patriotyzm. Chwała Bohaterom!
Bój o Kępę Oksywską rozegrał się na bardzo niewielkim
terenie, a walki toczono między innymi w gminnych miejscowościach: Kosakowo, Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze,
Kazimierz, Mosty i Mechelinki. Atakowani z lądu, wody i powietrza Polacy powstrzymywali Niemców, ruszali do boju
dniem i nocą, wielokrotnie, po wyczerpaniu amunicji bili się
na bagnety. Ostatnie strzały ucichły wieczorem 19 września.
Dowódca pułkownik Stanisław Dąbek, który po wyczerpaniu
wszystkich możliwości obrony poprowadził swój ostatni atak
pod Babim Dołem, został ugodzony odłamkiem, po czym odebrał sobie życie, nie godząc się na niewolę.
Bilans walk o Kępę Oksywską, który według badaczy historii wylicza aż 110 starć i potyczek z nieprzyjacielem dobitnie
wskazuje, że polskie siły Lądowej Obrony Wybrzeża zapisały
się w gronie najdzielniejszych jednostek Kampanii Wrześniowej 1939 roku.
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W intencji poległych żołnierzy oraz ofiar wśród ludności cywilnej, podczas uroczystości, modlitwę odprawił ksiądz kanonik Rafał Dettlaff, proboszcz parafii w Pierwoszynie.
Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Kępy Oksywskiej w Mostach złożyli Wójt Gminy Kosakowo Marcin
Majek z Zastępcą Wójta Gminy Kosakowo Marcinem Kopitzkim, komandor Robert Szymaniuk reprezentujący dowódcę
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3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej, delegacje Rady Gminy
Kosakowo, gminnych Sołectw oraz Rady Powiatu puckiego,
reprezentacje Chóru Morzanie, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego o. Dębogórze – Kosakowo, Związku Piłsudczyków RP,
ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej, Kosakowskiego Centrum
Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, gminnych
szkół podstawowych oraz rodziny kombatantów.

Dary Ziemi złożone na ołtarzu w podziękowaniu
za tegoroczne plony
Uroczyste obchody Święta Plonów w gminie Kosakowo
odbyły się w niedzielę, 20 września. Symbolicznym akcentem dorocznych Dożynek była msza święta w intencji rolników, ogrodników, sadowników oraz rybaków, odprawiona
w pierwoszyńskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas nabożeństwa na ołtarz zostały złożone dary
przedstawiające owoce pracy wszystkich gospodarzy,
które ofiarowały gminne sołectwa. O podniosłą oprawę zadbały Zespół Kosakowianie oraz Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo pod batutą Zbigniewa Kostrzewskiego.
– Tradycyjnie we wrześniu, u schyłku sezonu prac polowych
chcemy podziękować wszystkim gospodarzom za ich ciężką
pracę – mówił Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Za plony
kosakowskiej ziemi dziękujemy rolnikom, ogrodnikom, sadowni-
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kom oraz rybakom. To dzięki ich codziennej trosce o kultywowanie wiekowych tradycji ziemskich i morskich, na naszych stołach
nigdy nie zabraknie symbolicznego chleba.
W podziękowaniu za tegoroczne plony, gminne sołectwa,
podczas nabożeństwa złożyły na ołtarzu dary symbolizujące owoce pracy gospodarzy. Tradycyjny chleb i sól, warzywa
i owoce, ryby i wędliny, barwne kwiaty i kłosy zboża. Oprawę
muzyczną podczas liturgii sprawował Zespół Kosakowianie
wraz z Orkiestrą Dętą Gminy Kosakowo. – Przed gospodarzami
krótki okres wytchnienia po roku ciężkiej pracy – zauważa Marcin Majek. – Chciałbym życzyć dorodnych plonów na kolejny sezon, przychylnych warunków atmosferycznych zarówno w czasie zasiewu, upraw i zbiorów, dużo zdrowia i wiele satysfakcji
z wykonywanej pracy.
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Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla Karola Dettlaffa
7 września w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych
w Pucku odbyła się gala wręczenia wyróżnień laureatom Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” z powiatu puckiego. Laureatem w kategorii Przyjaciel Seniora został Karol Dettlaff, pełnomocnik
Wójta Gminy Kosakowo ds. seniorów oraz współpracy z gminami partnerskimi. Nagrodę otrzymał z rąk Starosty powiatu
puckiego Jarosława Białka oraz Sekretarz gminy Kosakowo
Eweliny Paszke. Kapituła Konkursu w uzasadnieniu podkreśliła szczególną aktywność Laureata w działalności na rzecz
osób starszych oraz innowacyjną promocję działań międzypokoleniowych.
Laureatami Nagrody Marszałka z powiatu puckiego, oprócz
pana Karola, zostali również: Jan Piotrowicz w kat. Niezwyczajny Senior oraz Cech Rzemiosł w Pucku w kat. Pracodawca
Przyjazny Seniorom.
Z radością przyjąłem wiadomość o tym, iż Karol Dettlaff
znalazł się wśród laureatów konkursu – podkreśla Wójt Gminy
Marcin Majek. – Cieszę się, że klimat naszej gminy sprzyja aktywizacji seniorów, stanowiących coraz liczniejszą grupę naszego społeczeństwa, tworzy warunki do rozwijania pasji i zainteresowań. Zajęcia oraz różne formy aktywności intelektualnej
pełnią niesłychanie ważną rolę w życiu każdego z nas – dotyczy
to szczególnie osób w dojrzałym wieku. Jestem przekonany, że
ten tytuł będzie stanowił dla Laureata nie tylko źródło satysfakcji, ale także najlepsze potwierdzenie, że kreatywność i optymizm włożone w pracę przynoszą cenne rezultaty.

Jestem wzruszony – mówił z kolei Karol Dettlaff w trakcie
odbioru Nagrody. – Nagrodę traktuję jako wyróżnienie dla całego środowiska seniorów w gminie Kosakowo. Padło dzisiaj dużo
słów o tym, co wszyscy Państwo tu obecni czynią dla osób starszych, niemniej jednak chciałbym zwrócić szczególną uwagę na
to, co seniorzy czynią dla nas. Na co dzień spotykamy się z ich
strony z tak dużą życzliwością, serdecznością, kreatywnością
i pozytywną energią, że wszystko to stanowi niezwykle wartościowe doświadczenie dla każdego z nas. Chciałbym z całego
serca za to wszystkim Państwu, wszystkim seniorom, z którymi
dane mi jest pracować, podziękować – i pogratulować. Przeżywamy dziś w naszej gminie dzień szczególny, bardzo trudny, bo
odszedł od nas po długiej
i ciężkiej chorobie wyjątkowy senior – pan Paweł Narloch, mistrz dokumentowania w zaawansowanych
technikach audiowizualnych całokształtu lokalnego życia społecznego,
mający dodatkowo niebagatelne zasługi dla rozwoju
gminnej przedsiębiorczości, więc – pozwolicie Państwo – że to wyróżnienie
Jemu właśnie pozwolę sobie zadedykować.

Ozonatory w trosce o zdrowie
Cztery ozonatory powietrza dla
szkół i jeden na użytek wszystkich
gminnych obiektów trafiły do gminy
Kosakowo. Urządzenia są przeznaczone do sprawnego oczyszczania
powietrza z wirusów i bakterii oraz
dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze nawet 1000 metrów sześciennych. To kolejny krok w trosce
o bezpieczeństwo epidemiczne,
w dobie koronawirusa. Zakup został sfinansowany z budżetu
gminy Kosakowo.
– Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do zagadnienia
bezpieczeństwa epidemicznego w dobie koronawirusa – mówi
Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Przed
rozpoczęciem roku szkolnego zaopatrzyliśmy wszystkie szkoły
w sprzęt ochronny, a od początku epidemii dezynfekowaliśmy
przestrzeń publiczną, przekazywaliśmy maseczki ochronne
mieszkańcom, sfinansowaliśmy testy dla nauczycieli, którzy
wracali do pracy po okresie nauki zdalnej. Od kilku dni mamy do
dyspozycji kolejny oręż w przeciwdziałaniu COVID -19. Zakupiliśmy z gminnych środków pięć ozonatorów powietrza. Cztery są
już używane w każdej z naszych szkół, a piąte urządzenie posłuży do oczyszczania powietrza w obiektach gminnych, a piąte urządzenie posłuży do oczyszczania powietrza w obiektach
gminnych, przyjmujących mieszkańców m.in. w sprawach urzędowych.
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Ozonator powietrza to nowoczesne urządzenie, które generuje ozon i rozprasza go w powietrzu w celu jego oczyszczenia i dezynfekcji. Pod wpływem ozonu giną wirusy i bakterie,
sprzęt ten zatem doskonale sprawdza się w przeciwdziałaniu
zakażeniom koronawirusem.
– Nasze ozonatory powietrza mają bardzo wysoką wydajność, ponieważ maksymalna kubatura pomieszczeń sięga aż
1000 metrów sześciennych – zauważa Marcin Kopitzki. – Oczywiście oczyszczanie powietrza nie zastąpi innych środków
ostrożności, nie możemy zapominać o obowiązku zasłaniania
ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowywania społecznego dystansu. Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie własne i innych osób.
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Chrupki na zewnątrz i soczysty w środku – Breitling poleca się na stół
Promocja Breitlinga, który ma trafić na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbywa
się ramach zadania grantowego pt. „Dziedzictwo Kulturowe
Kaszub Północnych - promocja i rejestracja Breitlingów. Zadanie realizowane jest w ramach strategii wdrażanej przez
Stowarzyszenie PLGR.
Dzień przed oficjalną prezentacją odbywały się warsztaty
kulinarne z udziałem młodzieży z puckiej szkoły PCKUiZ prowadzone pod czujnym okiem mistrzów kucharskich ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich oraz Dyrektora Muzeum Ziemi
Puckiej Mirosława Kuklika. Współpraca adeptów i mistrzów
sztuki kulinarnej zaowocował
bardzo smakowitymi potrawami z ryb, wśród których
prym wiódł bohater wydarzenia Breitling oraz śledź po
kaszubsku, przyrządzany według tradycyjnej receptury.
Już w najbliższy weekend
(25-27 września), Breitlingi
i tradycyjnie przyrządzone śledzie po kaszubsku będzie można posmakować i zakupić do
domu, podczas XVII edycji Darów Ziemi w Gdyni. Zapraszamy
do strefy kaszubskiej, która będzie zlokalizowana nieopodal
głównej sceny. Gwarantujemy,
że lokalne kaszubskie produkty zadowolą nawet najbardziej
wymagających smakoszy.

Fot. A. Załęska

Pretendujący do miana tytułu lokalnego produktu szprot
- Breitling oficjalnie zaprezentowany został podczas uroczystej kolacji w gościnnych progach Restauracji Bar Nadmorski w Rewie. Pierwsza degustacja zgromadziła grono
partnerów skupionych wokół idei promowania produktów
lokalnych. Pośród gości znaleźli się samorządowcy z powiatu puckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Pomorskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Stowarzyszenia Kucharzy Polskich i lokalnych szkół gastronomicznych. Nad
całością wydarzenia czuwało Stowarzyszenie „Dziedzictwo
Kulturowe Szlakiem Północy”, które jest inicjatorem działań
promujących wpisanie Breitlinga na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Breitling jest daniem, które od kilkudziesięciu lat na dobre
wpisało się w kartę potraw przyrządzanych na Kaszubach. To
szprot, który z pozoru nie sprawia problemów przy smażeniu. Sukces kulinarny dobrze przygotowanego Breitlinga tkwi
w szczegółach przygotowania. Powinien być chrupki na zewnątrz a soczysty w środku, tak podany na pewno zyska wielu
smakoszy.
- Serdeczne podziękowania należą się dla Stowarzyszenia
Kucharzy Polskich za wspaniałą współpracę przy realizacji zadania oraz wszystkim osobom, które wzięły udział z prezentacji
Breitlingów – mówi Elżbieta Szwedko, Prezes Stowarzyszenia
„Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy”. - Za okazane wsparcie oraz ciepłe słowa na temat naszego lokalnego produktu chcę
podziękować Pani Hannie Pruchniewskiej Burmistrz Pucka, Staroście Puckiemu Jarosławowi Białkowi, Wójtom Gminy Kosakowo Marcinowi Majek i Marcinowi Kopickiemu, Panu Prezesowi
Stowarzyszenia PLGR Zbigniewowi Chmarukowi oraz Panu dyrektorowi puckiej szkoły PCKZiU Kazimierzowi Czernickiemu.

Punkt kasowy w budynku Poczty Polskiej w Kosakowie czynny tylko do końca września br.
UWAGA! Od 1 października br. punkt kasowy dla dokonywania wpłat na rzecz gminy Kosakowo w budynku Poczty Polskiej
w Kosakowie zostanie zamknięty. Zamknięcie punktu kasowego związane jest z ciągle aktualnym zagrożeniem epidemicznym COVID-19 oraz obserwowanym przyrostem zachorowań na koronawirusa, co skutkuje wprowadzaniem zmian
w procedurach obsługi klientów przez PKO Bank Polski SA. Wpłat gotówkowych na rzecz gminy Kosakowo nadal można
bezpłatnie dokonywać w każdym oddziale banku PKO Bank Polski SA, na terenie całego kraju.
Obserwowany w ostatnim czasie i prognozowany w najbliższej przyszłości wzrost liczby zachorowań koronawirusem spowodował wprowadzenie zmian w procedurach obsługi klientów przez PKO Bank Polski SA. Punkt kasowy w budynku Poczty
Polskiej w Kosakowie będzie czynny tylko do końca września br. z uwagi na brak możliwości zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa do przyjmowania mieszkańców chcących korzystać z punktu kasowego, dla obsługi wpłat gotówkowych mieszkańców na rzecz gminy Kosakowo.
Od 1 października br., wpłat gotówkowych na rzecz gminy Kosakowo można bezpłatnie dokonywać w każdym oddziale banku
PKO Bank Polski SA, na terenie całego kraju.
Najbliższe placówki banku PKO Bank Polski SA znajdują się pod adresami:
ul. płk. Stanisława Dąbka 247, 81-155 Gdynia, ul. generała Marii Wittekówny 2, 81-173 Gdynia
Równocześnie, gorąco zachęcamy do powszechnego korzystania z bankowości elektronicznej.
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Ukazał się nowy numer rocznika społeczno-kulturalnego
„Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”
Oddajemy do rąk Czytelników szesnasty już numer czasopisma „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)” – w tym
dziesiąty wydany przez Kosakowską Bibliotekę. Stanowi ono
forum dla miłośników małej ojczyzny, którzy poświęcają swój czas, energię i zdolności, aby jej służyć pisaniem. Staramy się,
żeby kolejne numery przybliżały Państwu
wiedzę na temat Gminy i jej Mieszkańców.
Dlatego też zapraszamy do nadsyłania ciekawych materiałów.
Rok 2020 jest m.in. Rokiem Zaślubin
Polski z Morzem w Pucku, a zatem obowiązkowo zamieszczamy relację z zaślubinowych obchodów w gminie Kosakowo.
W roczniku pojawi się również ślad jubileuszu bardziej lokalnego – w lutym br. swoje
dziesiąte urodziny świętował klub sportowy „Sztorm” i o nim również pamiętaliśmy przygotowując materiał do obecnego
numeru. 10 lat – to też już pewien kawałek
historii. Ta nieco bardziej odległa powraca
w artykule Zdzisława Krygera o strzelnicy,
który niewątpliwie przyciągnie pasjonatów wojskowości. Ten sam autor przedstawił również historię
rewskiej latarni. Z latarnią z kolei wiąże się tekst o Augustynie

Klebbie – notabene latarniku. Natomiast Zygmunt Miszewski,
nasz stały kolega redakcyjny, przygotował opracowanie dotyczące tożsamości regionalnej. Mamy jeszcze jedną ciekawostkę: wiedzieliście Państwo, że w Mechelinkach znajduje się Muzeum Wina?
Nie? W takim razie zachęcamy do zapoznania się z tekstem Krzysztofa Nawrota,
współautora książki Enographia Thalloris
(która to dzięki uprzejmości pana Krzysztofa znalazła się w zbiorach kosakowskiej
Biblioteki).
Jeśli zaś chodzi o „Literackie Strony”,
tym razem prezentują się w nieco innej odsłonie. Bowiem zapukał do nas śp. Tadeusz
Krzysztof. Niestety nie swoim piórem, ale
liczymy, że chętnie przeczytacie Państwo
o Krzysztofowych bohaterach legend, którzy zostali w osobliwy sposób wskrzeszeni
na stronicach „Polskiej Gminy Kosakowo”.
A na ostatnich stronach znaleźć można tradycyjne kalendarium, porządkujące
najważniejsze wydarzenia zeszłego roku
w chronologii czasowej.
Życzymy przyjemnej lektury. Magazyn do nabycia w Bibliotece.

Zakończył się pilotażowy projekt dotyczący zaburzeń
integracji sensorycznej pn. „Sensoraczki”
System proprioceptywny, czy przedsionkowy to dla znakomitej większości osób tajemnicze pojęcia. Jednak rodzice
dzieci uczestniczących w projekcie „Sensoraczki” znają je doskonale.
Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców docierających do
ludzkiego ciała poprzez zmysły. Chyba niewiele osób zdaje
sobie sprawę, że dla dzieci z zaburzeniami integracji senso-
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rycznej połączenie tytułowej prawej ręki i lewego ucha stanowi nie lada wyczyn, o ile nie okaże się wręcz niemożliwe. Jak
wytłumaczyć dziecku, do bucików którego dostał się piasek,
że może iść dalej, skoro ono czuje, że coś je trzyma w miejscu?
Z takimi i innymi problemami muszą sobie radzić każdego dnia
ich rodzice, a udział w zajęciach, poprowadzonych przez certyfikowaną terapeutkę panią Kasię Kubacką-Dziadak, miał im
to ułatwić.
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Sposób, w jaki przebiegały te spotkania, był ich ogromną
zaletą. Podczas, gdy dzieci poprzez ćwiczenia ruchowe uaktywniały swoje układy przedsionkowe, proprioceptywne i dotykowe, słuch, wzrok i węch, pani Kasia wyjaśniała rodzicom
znaczenie tych trudnych pojęć. Doradzała również, jak stymulować poszczególne z tych systemów.
Realizacja pilotażowej edycji „Sensoraczków” rozpoczęła się
w styczniu br., kiedy to 30 rodziców wzięło udział w spotkaniach
poszerzających wiedzę (zarówno teoretyczną jak i praktyczną)
z zakresu zaburzeń sensorycznych u dzieci. W marcu zaczęliśmy wdrażać drugą część projektu – z udziałem dzieci. Nieste-
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ty udało się przeprowadzić tylko jedno spotkanie; w kolejnych
przeszkodził nam Covid-19. Po przymusowej „koronawirusowej”
przerwie zajęcia zostały wznowione w sierpniu i odbywały się
w Szkole Podstawowej w Kosakowie, oczywiście z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Sprzyjała temu piękna, letnia
pogoda... Odbyło się 6 spotkań dla dwóch grup dzieci.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie planowana jest
kontynuacja zajęć.
Projekt został realizowany przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Kosakowo dzięki inicjatywie radnego Michała Przysieckiego oraz przy wsparciu finansowym Gminy Kosakowo.

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w Kosakowskiej Bibliotece
Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć
dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać
się do Kosakowskiej Biblioteki, gdzie na każdego Małego
Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.
Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy
Kosakowo włączyła się w trzecią odsłonę kampanii „Mała
książka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym
i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Pełna
lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szczegóły dotyczące
tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie: www.
wielki-czlowiek.pl.
Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!
Opis projektu:
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo
„Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami
publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.
Wyprawka Czytelnicza
• Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany
zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne,
jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joan-
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nę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego
czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka
Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są
perspektywy spoglądania na świat.
• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach
wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania
z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad
i inspiracji.
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• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa
– bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem
życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek,
ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci,

jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach,
warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na
całe życie!

„Noc Bibliotek 2020” – inna niż zwykle

Szósta edycja ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek 2020”, do
której po raz kolejny włącza się Kosakowska Książnica odbędzie się w sobotę 10 października pod hasłem „Klimat na czytanie”.
Klimat na czytanie, czyli:
- dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i życia społecznego, najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia,
pasji, rozrywki;

– wypożyczanie i dzielenie się zasobami – książkami, wiedzą, umiejętnościami w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką
jest nasza biblioteka, jako sposób na dbanie o dobrostan ludzi
i planety oraz ochronę klimatu.
Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do
korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych
i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym
wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów
żywej kultury i edukacji.
Z uwagi na pandemię w tym roku Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo zaprasza wszystkich miłośników książek
i bibliotek do wspólnej zabawy w plenerze. Przygotowujemy
dla Was różnego rodzaju zabawy. Szczegóły pojawią się na
stronie Biblioteki (biblioteka.kosakowo.eu) oraz w mediach
społecznościowych.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Festyn rodzinny w Mechelinkach
na zakończenie lata
W sobotę 22 sierpnia na Scenie Letniej w Mechelinkach,
Kosakowskie Centrum Kultury wakacyjnym festynem rodzinnym zakończyło sezon letni. Pomimo pogody, która nas nie
rozpieszczała, nie zabrakło uśmiechów i radości oraz życzeń
dla Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo z okazji 5-lecia działalności. Jak zawsze wspaniałe występy Zespołu Kosakowianie
ZKP oddział Dębogórze -Kosakowo oraz Chóru Morzanie,
umilały czas zebranej publiczności. Na scenie gościliśmy również zespół Tayka, który swoim graniem przegonił deszczowe
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chmury. Dla najmłodszej publiczności, ale i nie tylko miał miejsce spektakl pt. „Mała Oj-czy-zna”. Przybliżył on znaczenie
pszczół dla naszej planety.
Nie zabrakło konkursów i nagród dzięki partnerom wydarzenia: Stowarzyszenie Nasze Mechelinki, Stowarzyszenie Motorowodniaków, Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy, Fundacja Pomysłodajnia oraz Prorad Grzegorz
Dąbrowski. Wszystkim bardzo dziękujemy za to, że byliście
z nami.
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Cool-turalne wakacje z KCK pod hasłem
Wyraź siebie – Express yourself
Wspominając czas letnich wakacji, wracamy pamięcią do
sierpniowego projektu, który miał miejsce na Scenie Letniej
w Mechelinkach w dniach 17-21.08. Młodzi uczestnicy w ciągu
5 dni mieli do wykonania indywidualne oraz grupowe projekty o różnej tematyce. Nie zabrakło zatem takich tematów jak
dzień na planie filmowym, świat
mikrobiologii, detektywi na tropie jak i pradawne dzieje. Szczególnym dniem w trakcie projektu
był 12 sierpnia, kiedy to świętowaliśmy Dzień Flagi Kaszubskiej.
Scena letnia w Mechelinkach
tego dnia przybrała czarne i złote barwy a szare, nadmorskie
kamienie, dzięki dziecięcej wyobraźni, zamieniły się w dzieła
sztuki w stylu land art.

Piękna pogoda, która nie opuszczała uczestników przez
cały czas projektu, dała możliwość na plażowe i morskie zabawy. W tegorocznym projekcie dzieci przeniosły się w świat
ekspresji, szeroko pojętej kreatywności a wszystko to dużą
dawką ruchu z językiem angielskim w tle.

O. Leon Knabit

Zapraszamy do zapisów na zajęcia:
Poznaj kulturę Dalekiego Wschodu

22 października 2020 r. o godz. 19.00 Kosakowskie Centrum Kultury będzie miało zaszczyt gościć znamienitą osobowość o. Leona Knabit. Benedyktynin z Tyńca, jeden z najsłynniejszych mnichów w Polsce. Leon Knabit jest znany ze swojej
działalności medialnej. Poza licznymi publikacjami książkowymi prowadził programy telewizyjne, ciągle pisze felietony do
gazet i czasopism. Można go zobaczyć w mediach społecznościowych – prowadzi m.in. wideobloga. Jest znany ze swojej
otwartości, poczucia humoru i dobrego kontaktu z dziećmi
i młodzieżą.
O. Leon spotka się z mieszkańcami Gminy Kosakowo, można będzie z nim porozmawiać, zadać pytanie.
Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązywać będą wejściówki, które będą do odbioru w Biurze
KCK w Pierwoszynie.

Kultura chińska jest najstarszą nieprzerwanie trwającą kulturą na świecie. Zajęcia z kultury Chin pozwalają
poznać wiele interesujących ciekawostek i faktów o tym
kraju. W trakcie poznawania tradycji i zwyczajów dodatkowym atutem jest praktyczne poznanie języka. Zapisy na:
kontakt@kulturakosakowo.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Nr 10/2020
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Spójrz w gwiazdy z Karolem Wójcickim
9 września w Kosakowskim Centrum Kultury miał miejsce wyjątkowy pokaz zorganizowany wraz ze Stacją Kultura
Biblioteka Rumia. Pierwotnie spotkanie z pasjonatem nocnego nieba, popularyzatorem astronomii oraz dziennikarzem
naukowym, Karolem Wójcickim miało odbyć się pod gołym
niebem na Rewskim Szpyrku. Z powodu zmieniających się warunków atmosferycznych, wydarzenie zostało przeniesione
do Centrum Kultury, co nie przeszkodziło zebranym widzom
obserwować rozgwieżdżone niebo. Przy pomocy najnowszych technologii, miłośnicy astronomii podziwiali między innymi z bliska planety układu słonecznego, Drogę Mleczną czy
deszcz meteorytów.
Wydarzenie pt. „Spójrz w gwiazdy” odbyło się w ramach

projektu „Między książką a blogiem. Od strony do strony”,
dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Karol Wójcicki- twórca największego w Polsce astronomicznego fanpag’u Z głową w gwiazdach. W poszukiwaniu
najpiękniejszych zjawisk astronomicznych przemierza świat.
Swoją astronomiczną pasją zarażą innych, organizując między innymi największe na świecie wspólne oglądanie nieba.
Karol Wójcicki jest również częstym gościem programów
telewizyjnych i radiowych. Jest również autorem popularnonaukowych programów na Discovery Science oraz TVN Turbo.
Laureat nagrody Popularyzator Nauki 2015. W latach 20082016 związany z Centrum Nauki Kopernik.

Młodzi i zdolni kosakowianie na deskach Teatru
Muzycznego w Gdyni
We wrześniu, na dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni
miały miejsce nagrania spektaklu „Piotruś Pan” w reżyserii Janusza Józefowicza. Utalentowani młodzi mieszkańcy
gminy Kosakowo znaleźli się w zespole aktorów, którym
gratulujemy i życzymy owocnej kariery aktorskiej i wokalnej.
”Piotruś Pan” to musical familijny, który przenosi zarówno
dzieci, jak i dorosłych w magiczny świat baśni i niezwykłych
przygód. Z niecierpliwością czekamy na efekty nagrań.
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W rolę tytułową Piotrusia wcielił się Hubert Kunc lat 10,
w rolę Wendy Maria Hendzel lat 13, Misia zagrał Mikołaj Szwocher lat 11, cała trójka to mieszkańcy Mostów oraz Szymon
Szenk lat 11 mieszkaniec Kosakowa wcielający się w spektaklu
w rolę Zagubionego Chłopca.
Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony facebook Teatru Muzycznego.
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STRONA SENIORA

Otwarte ramiona zachodnich krańców Rewy
Rewa nie tylko cyplem i Aleją Zasłużonych Ludzi Morza stoi. Może ciężko to sobie wyobrazić, jeszcze ciężej
uwierzyć, ale taka jest prawda. Nieco dalej na zachód
znajdują się równie przepiękne tereny – tam bezapelacyjnie rządzi Natura, choć natrafić można na licznych
rowerzystów czy spacerowiczów. Wśród tych ostatnich
napotkać można również naszych
Wybrali się tam w środę 19 sierpnia br. Była to już druga zachodnio-rewiańska eskapada, niemniej jednak tym
razem trasę zaplanowaliśmy nieco inaczej – posługując

się językiem z lekka młodzieżowym: bardziej hardcorowo. Dość powiedzieć, że szliśmy i wydeptanymi ścieżkami polnymi i leśnymi, jak i po piasku nad samym brzegiem morza.
Nie obyło się bez porad zielarskich, wspominania
dawnych dziejów (oj tak, trochę w Rewie się pozmieniało), podziwiania spektakularnych nadmorskich krajobrazów w świetle mocnego południowego słońca oraz przepysznej kawki i wody mineralnej z limonką w senioralnej
siedzibie już po kolejnej pieszej wycieczce.

Kolejna wyprawa rowerowa pod znakiem
I’m singing in the rain
Przez całe dwa miesiące naszych seniorskich wypraw
rowerowych nie mogliśmy narzekać na pogodę. Wręcz
przeciwnie, była dla nas nader łaskawa, choć czasami
może odrobinę zbyt upalnie. W końcu deszcz dopaść nas
musiał – i dopadł, chociaż – jak się okazało – nasi Seniorzy byli świetnie przygotowani na tę okoliczność, każdy
miał przeciwdeszczowy płaszczyk i nikomu krótki odcinek w deszczowej pogodzie nie popsuł znakomitych humorów.
Choć wydaje się to nieprawdopodobne, po dwóch
miesiącach śmigania rowerkami po wszystkich okolicznych terenach – a nawet nie tylko okolicznych – znaleźliśmy w gminie Kosakowo ścieżki, na których ślady
rowerowych opon zostawiliśmy jako seniorska ekipa rowerowa po raz pierwszy. Dotychczas jakoś nie udawało
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nam się trafić do Dębogórza Wybudowania. Oj, trzeba
było to drobne przeoczenie szybko naprawić. I naprawiliśmy – w poniedziałek 24 sierpnia objechaliśmy zachodnie granice naszej gminy, zahaczając po drodze o Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo
oraz Mosty. Miejsca postojowe posłużyły nam jako okazja
do przyjrzenia się pięknym i bardzo zadbanym przydrożnym kapliczkom. Niebiosa odpłaciły nam co prawda krótkotrwałą, acz intensywną smugą deszczu – widocznie
nie jesteśmy najgrzeczniejszą seniorską ekipą rowerową, jaka przemierza okoliczne tereny. Najmniej grzeczną jednak też nie jesteśmy – udało nam się schować pod
drzewkiem... z jeszcze jedną kapliczką, doskonale nam
zresztą znaną, ku czci Matki Boskiej Opiekunki Podróżników Pieszych i Rowerzystów.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
Dzień
tygodnia

Godzina

Zajęcia

Poniedziałek 10.00-15.00 Spotkania brydżowe
Wtorek

Środa
Czwartek

Miejsce

Prowadzący

Budynek w Rewie

-

angielski – grupa
10.00-11.00 Język
początkująca

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

angielski – grupa
11.30-12.30 Język
zaawansowana

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

francuski – grupa
13.00-14.00 Język
początkująca

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

francuski – grupa
14.30-15.30 Język
zaawansowana

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

Zbiórka w różnych miejscach
gminy

dr Karol Dettlaff

13.00-16.00 Zajęcia kreatywne

Budynek w Rewie

Beata Piepiórka

niemiecki – grupa
15.00-16.00 Język
początkująca

Budynek w Rewie

dr Karol Dettlaff

16.00-17.00 Gimnastyka mózgu

Budynek w Rewie

Paula Dobrowolska

17.00-18.00 Gimnastyka taneczna

Budynek w Rewie

Paula Dobrowolska

przy kawie
18.00-19.00 Wieczór
i herbacie

Budynek w Rewie

–

10.00

Spacery, rowery i inne
bajery

Kolory zajęć: • plastyczne • językowe • ruchowe • psychologiczne
• hobbistyczne, spotkania przy kawie i herbacie
Dodatkowe informacje: https://gminakosakowo.pl/seniorzy, tel. 604 948 36

Pétanque i mölkky w rewskiej siedzibie senioralnej
Monotonia? Nigdy! A cóż przyjemniejszego niż relaks
i ruch na świeżym powietrzu z nutką współzawodnictwa?
Modne współcześnie plenerowe gry zawitały na polankę
przy rewskiej siedzibie senioralnej. Nasi Seniorzy stanęli
w szranki pétanque i mölkky.
Czasy, w których w miejscach przeznaczonych przede
wszystkim dla osób nieco starszych najważniejsze zaopatrzenie stanowiły odpowiednie zapasy igły, nitek
i kordonków, dawno minęły. Oczywiście zajęcia kreatywne różnej maści wciąż znajdują swoje miejsce w napiętym harmonogramie seniorskim, ale na tym kreatywność naszych starszych nastolatków w żadnym razie się
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nie wyczerpuje.
Pétanque to tradycyjna francuska gra towarzyska
z elementami zręcznościowymi. Należy do najliczniej reprezentowanych dyscyplin sportu na świecie – w samej
Francji liczba licencjonowanych zawodników wynosi 600
tysięcy. Co ciekawe, coraz częściej uprawiana jest również w Polsce, głównie w parkach i niewybetonowanych
skwerach. Gra się w nią specjalnymi bulami, rzucając jak
najbliżej małej drewnianej kulki zwanej popularnie buszonem albo świnką. Na potrzeby naszej pierwszej rozgrywki uprościliśmy nieco zasady, ale następnym razem
grać będziemy już zespołowo wedle wszystkich reguł.
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Izba Regionalna w kosakowskiej Checzy –
tu odkryjesz niepowtarzalny klimat Kaszub
Na mapie gminy Kosakowo od początku września znajdziemy niezwykłe miejsce, które wprost z ulicy przeniesie
nas w przeszłość. Izba Regionalna w Checzy Nordowych
Kaszubów, która 4 września została otwarta dla wszystkich mieszkańców i gości to swoisty wehikuł czasu. Zaprasza w podróż w odległe czasy, które za sprawą pasjonatów

ze Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego o. Dębogórze – Kosakowo została odrestaurowana z wyjątkową dbałością
o szczegóły.
Co możemy znaleźć w Izbie Regionalnej w Kosakowie?
W pomieszczeniu stylizowanym na dawną izbę znajduje się
komoda, szafa, łóżko z siennikiem ze słomy, stół, stare krzesła,
a także dekoracje z glin. Członkowie kosakowskiego oddziału
ZKP postanowili zebrać stare i nieużywane rzeczy, odnowić je
i podzielić się z innymi. Wyjątkową pamiątką z okresu przygotowywania Izby do otwarcia jest odnaleziona w ramie starego
lustra książeczka oszczędnościowa, datowana na 1899 rok.
W kolejnym pomieszczeniu znalazły się sprzęty stolarskie,
kowadła i wafelnice. Znajdziemy tu również sieci rybackie, kosze na ryby, sieczkarnię i wialnię, kołowrotek, maszyny do szycia i do pisania.
Stowarzyszenie dziękuje wszystkim zaangażowanym w powstanie Izby. Za wsparcie finansowe składamy podziękowania
na ręce Wójta Gminy Kosakowo.
4 września o godz. 17:00 uroczystego przecięcia wstęgi do
Izby Regionalnej w Checzy Nordowych Kaszubów dokonali Wójt
Gminy Kosakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki, prezesa oddziału ZKP Danuta Tocke oraz Franciszek Sorn.

Chór „Morzanie” w Kołobrzegu
Pandemia nie przeszkodziła członkom chóru „Morzanie”
w pracy artystycznej.
Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Kosakowo, za co bardzo dziękujemy, wzięliśmy udział w Zachodniopomorskich
warsztatach muzycznych, które miały miejsce w Kołobrzegu
w dniach 24.08.-28.08.2020. Brały w nich udział polskie chóry.
Ćwiczenia muzyczne odbywały się pod kierunkiem doświadczonych wykładowców – doktorów muzyki a różnorodność tematyki warsztatowych utworów i ich aranżacje
wprowadziły nas głębiej w walory kultury muzycznej innych
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regionów Polski a także innych krajów. Całodzienne ćwiczenia
kończyły się krótkim koncertem. Śpiewaliśmy na różnych scenach. Deszczowy koncert finałowy przyciągnął bardzo dużo
słuchaczy, przede wszystkim turystów, Koncerty „Morzan”
zdobyły wśród publiczności największe uznanie.Podziwiano
zarówno naszą „wizytówkę” -piękne kaszubskie stroje oraz
oczywiście śpiew. Zainteresowanych regionem Kaszub obdarowaliśmy regionalnymi gadżetami, natomiast współuczestniczącym chórom wręczyliśmy płyty CD z naszymi nagraniami,
a także wydane przez nas książeczki, z utworami kaszubskimi.

13

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE
Dębogórskie RETRO
Wystawa zabytkowych pojazdów i konkurs o Puchar dla
najlepiej zachowanego modelu retro-auta to główne atrakcje, które przygotowali Sołtys wraz członkiem Rady Sołeckiej w Dębogórzu, Sebastianem Dragą, w ramach wydarzenia pod nazwą Dębogórskie RETRO.
Spotkanie odbyło się 12 września, na boisku sołeckim obok
stawu. Samochody zabytkowe zainteresowały liczne grono
mieszkańców i w atrakcyjny sposób wypełniły wrześniową sobotę w Dębogórzu.

Wizyta GRH „GRZMOT” ze Słupska

W dniach 11-13 września na terenie sołectwa Dębogórze
gościła Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRZMOT” ze Słupska. Rekonstruktorzy zapoznali się z historią walk o Kępę Oksywską i Dębogórze podczas wykładu Pana Sebastiana Dragi
na temat działań wojennych w Kampanii wrześniowej 1939 r.
Następnie, w umundurowaniu żołnierzy z 1. Morskiego Pułku
Strzelców, udali się w teren i odwiedzili pozostałości pozycji
wojsk polskich.

Pielęgnacja terenu przy Krzyżu
w Dębogórzu
Sołtys wsi wraz z małżonką składają podziękowania za
społeczne prace, które uatrakcyjniły teren znajdujący się przy
dębogórskim Krzyżu. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców:
Mirosławy i Ryszarda Lipkowskich, Romana Kalety oraz Piotra
Dymona powstały nowe nasadzenia, a na gruncie położono
kamień szlachetny i kamień
płukany.
Materiały wykorzystywane
podczas pracy ufundowali Teresa i Józef Melzer, Mirosława
i Ryszard Lipkowscy, Piotr Dymon i Sylwia Brzozowska.
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Gości ze Słupska ugościł również Sołtys wsi Dębogórze,
w spotkaniu udział wzięli mieszkańcy interesujący się historią
wrześniowych walk obronnych w okolicy Dębogórza. Na pamiątkę spotkania rekonstruktorzy wręczyli Sołtysowi Józefowi Melzerowi pamiątkowy list oraz odznakę.
Dziękujemy GRH „GRZMOT” za wizytę mamy nadzieję na
kontynuowanie podobnych wizyt w następnych latach. Jak
pokazuje Sołectwo Dębogórze, pamięć o obrońcach Kępy Oksywskiej jest wiecznie żywa, a krąg zainteresowanych zgłębianiem naszej lokalnej historii zatacza coraz szerszy krąg.

REWA
Sołtys Jacek Hennig
składa serdeczne podziękowania dla Pana
Marka Baranowskiego
z Rewy za udrożnienie
i wyczyszczenie systemu
odpływu wód opadowych
przy ulicy Morskiej.
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KOSAKOWO
12 września Sołectwo Kosakowo oraz grupa wolontariuszy
z TosięMusiUdać zorganizowali II Wielki Festyn dla Tosi. Przypomnijmy. Tosia ma 21 miesięcy, choruje na SMA i zbiera na
najdroższy lek świata – terapię genową Zolgensma. Lek, który
zastąpi uszkodzony gen kosztuje ponad 9 mln zł. W tym wyjątkowym dniu zebraliśmy ponad 83 tyś. zł! Setki osób z naszej
gminy, jak i z okolicznych miejscowości przybyło, by wesprzeć
Tosię i uczestniczyć w wielu atrakcjach. W czasie festynu
wystąpili m.in. Weronika Korthals, Jarek
Janiszewski, mC GlennSKii, Natalia Capelik – Muianga oraz MEZO, który przywiózł
70 swoich najnowszych płyt CREDO. Odbyły się również licytacje na żywo, które poprowadził niezawodny i niezastąpiony Szymon Jachimek. Wylicytowano
m.in. koszulkę reprezentacji Polski wraz
z podpisami zawodników za 4 tyś zł, piłkę z podpisem Mariusza Lewandowskiego w sumie za 6,5 tyś zł ponieważ trafiła
do powtórnej licytacji, koszulkę Trefla
Gdańsk z podpisami zawodników, którą
podarował Mariusz Wlazły oraz liczne vouchery do restauracji, salonów urody, rejs
jachtem, przejażdżka mercedesem, rękodzieło, kwiaty, i wiele, wiele innych. Dzięki ogromnej ilości sponsorów na festynie
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można było zjeść kiełbaskę z grilla, bigos, chleb ze smalcem,
zakupić ciasta, gadżety oraz cegiełkę dla Tosi wraz z upominkiem, a także zrobić zakupy na bazarku rzeczy używanych oraz
uczestniczyć w innych atrakcjach. Odwiedził nas też Marcin
Topór, strażak z Gaszyna, pomysłodawca akcji #GaszynChalenge, która wspiera zbiórki dzieci z SMA i osobiście przeprowadził ją w czasie festynu. To był piękny dzień, który zebrał wielu cudownych ludzi, pełnych empatii, wyczulonych na
krzywdę dziecka, o ogromnych sercach
przepełnionych troską i nadzieją. Ludzi,
którzy odwiedzili festyn, wokalistów, organizatorów oraz licznych wolontariuszy. Dziękujemy w imieniu Tosi!
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Szanowni Państwo,

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych”
Konfucjusz

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja by złożyć całemu gronu
pedagogicznemu i pracownikom szkół serdeczne podziękowania za trud
podejmowanej na co dzień pracy w wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzę, aby czynna i twórcza postawa budziła społeczne uznanie oraz
była źródłem osobistej satysfakcji.
Dziękuję za każdy dzień Państwa pracy, życząc jednocześnie wszystkim
wielu sukcesów, nieustającej motywacji do dalszego działania oraz samych
wzorowych uczniów.
Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo

Narodowe czytanie „Balladyny”
W sobotę 5 września odbyła się 9. edycja „Narodowego
Czytania”. W tym roku wybrano dzieło Juliusza Słowackiego
„Balladyna”. Szkoła w Pogórzu miała ogromny zaszczyt gościć
w nowej bibliotece znakomitych gości, którzy przeczytali grupie uczniów fragment tegorocznego utworu. W role dramatu
wcielili się – Pomorska Kurator Oświaty pani Małgorzata Bielang, pan Ireneusz Szweda z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wójt gminy Kosakowo pan Marcin Majek, pani Danuta
Narewska nauczyciel języka polskiego oraz rodzic naszego
ucznia pani Anna Kwiatkowska. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali fragmentu, a czytający bardzo mocno wczuwali się w swoje role. Po zakończeniu spotkania goście zwiedzali nowy budynek naszej szkoły.

Lekcje „Pod chmurką”
Uczniowie z Pogórza w pełni korzystają z dobrodziejstw
nowego budynku. Klasa 3D edukację polonistyczną realizowała na dużym tarasie przy mobilnych stolikach. Była tablica,
podręczniki i zadania. Przyjemne letnie powietrze sprzyjało
przyswajaniu wiedzy. Piękna pogoda sprzyja realizacji treści
programowych podczas „zajęć pod chmurką”.
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Ogólnopolski konkurs
„Świetlik”
9 września uczniowie z klas IV–VIII brali udział w długo wyczekiwanym konkursie przyrodniczym „Świetlik”. Konkurs planowany był na 22 marca. W lutym i marcu uczestnicy w domu
wykonywali doświadczenia konkursowe. Częściowo omawiano je w szkole, ale niestety pandemia przerwała przygotowania
i na konkurs czekano do września. Termin trochę zaskoczył,
mamy jednak nadzieję, że wyniki będą wysokie. Test pisany był
w bibliotekach w Pogórzu i Kosakowie.
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Pasowanie pierwszoklasistów w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach
1 września 2020 roku po raz kolejny uczniowie klas I zostali
włączeni w poczet społeczności szkolnej. Zgodnie z tradycją
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach uczniowie przystąpili do rycerskiego pasowania. W świat zasad
i reguł panujących w Średniowieczu wprowadził
ich patron szkoły Piotr Dunin i jego żona Wincentyna. Po uroczystym pasowaniu, którego dokonał
zastępca wójta Marcin Kopitzki i złożeniu ślubowania, każdy uczeń otrzymał list od wychowawcy oraz
drobne upominki od dyrekcji szkoły. Na uroczystości obecna była również pani kierownik Referatu ds. Oświaty Jolanta Mojsiejuk i ksiądz Andrzej
Wiejak, który pobłogosławił dzieciom i ich rodzicom. Wychowawcami klas I zostali: kl. I a – Alicja
Łątkowska i Magdalena Kawko, kl. I b – Aleksandra

Pająk, kl. I c – Regina Kochańska. Mamy nadzieję, że pierwszoklasistom będzie w szkole dobrze i będą osiągać sukcesy na
miarę swoich możliwości. Gratulujemy!!!

Uczymy się… relaksu

Po przerwie wracają badania
profilaktyczne dla uczniów IV klas

Czy widzieliście kiedyś szkołę, w której uczniowie się relaksują? Najczęściej kojarzy nam się ona ze stresem i napięciem,
ale okazuje się, że można temu
zaradzić. W ubiegły piątek uczniowie klasy 3 f uczyli się metod relaksacyjnych. Szkolny psycholog
p. Katarzyna Kubacka-Dziadak
przeprowadziła zajęcia „Stres, jak
sobie z nim radzić?” Uczniowie
poznali ćwiczenia, dzięki którym
można pozbyć się stresu. Było
bardzo miło i spokojnie. Czekamy
na kolejne spotkania. Tym razem
dołączymy muzykę relaksacyjną.

Informujemy, iż od września
planowany jest powrót do realizacji programu badań profilaktycznych dzieci ze szkół z terenu
gminy Kosakowo „Uczeń zdrowy
na 6”.
Badania ukierunkowane są
na profilaktykę nadwagi i otyłości oraz poprawienie stanu
zdrowia dzieci. Programem objęte zostaną dzieci, które w roku
szkolnym 2020/2021 uczęszczają do IV klas.

SPORT

Klubowe Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego
w Lekkiej Atletyce w kategorii U-12, U-14. Reda 2020
9 września 2020 roku na licencjonowanym stadionie z nawierzchnią tartanową w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Lekkiej Atletyce w kategorii U-12 i U-14. Do
udziału w zawodach zostali zgłoszeni zawodnicy z 16 wybrzeżowych klubów w biegach na 60, 300, 600, 1000 m i sztafecie
mieszanej 4x100 m oraz w skoku wzwyż, w dal i rzucie piłeczką
palantową. Łącznie o medale i tytuły Mistrzów Okręgu Pomorskiego rywalizowało ponad 200 młodych lekkoatletów. Na tak
ważnej imprezie nie mogło zabraknąć przedstawicieli gminy
Kosakowo – zawodników SKOCZKA Pogórze.
Nasi lekkoatleci stawili się w 27-osobowym składzie z dużym apetytem na medale.
Imprezę bardzo dobrze otworzyła NATALIA KUŁAKOWSKA
(U-12) zdobywając brązowy medal w biegu na: 60 m i złoty na
Nr 10/2020

300 m. Trzecim sprinterem Mistrzostw w tej samej
kategorii został również
JAKUB WAŁĘSA sprawiając sobie i trenerowi miłą
niespodziankę. Za przykładem młodszych kolegów
klubowych poszli, a raczej
pobiegli w kategorii U-14
WOJTEK LUNIAK i JAKUB
KAŁASKA.Wojtek zwyciężył dwukrotnie i wrócił do
domu z podwójnym tytułem
Mistrza Okręgu w biegu na
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60 i 300 m i dwoma złotymi medalami, jego wynik w biegu na
60 m ( 8.06 s) znajduje się aktualnie na 4 miejscu w Polsce. Trenujący razem z nim Kuba tym razem musiał uznać wyższość
kolegi z grupy i zadowolić się srebrnym medalem. Obaj wraz
ze swoimi koleżankami ZUZANNĄ PRZYBYŁOWSKĄ i KLARĄ
IWOŁĄ jako pierwsi przebiegli linię mety w sztafecie mieszanej
4x100 m. Bardzo dobrze pobiegła na dystansie 600 m. Nadia
Kłosin która przewodziła stawce biegaczek prawie przez
cały dystans, jednak w samej końcówce uległa nieco silniejszym rywalkom i musiała zadowolić się brązowym medalem.
O dwa lata starsza ZOFIA KLEIN biegnąca również na dystansie 600 m wywalczyła brązowy medal. KRYSTIAN PIOTROWSKI ze startu na start jest w coraz lepszej dyspozycji i w Redzie
już tylko jedno miejsce dzieliło go od przewodzenia stawce zawodników ścigających się na 1000 m. Rekord życiowy i srebr-
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ny medal Krystka to
duży sukces. Na oklaski
zasługuje również sztafeta mieszana U-12, która w składzie: NATALIA
KUŁAKOWSKA,
ANNA
KUBICA, KAROL KNAP
i JAKUB WAŁĘSA jako
trzecia przekroczyła linię
mety. Na srebrny medal
długim rzutem piłeczką
palantową zapracowała KAROLINA KONTNA.
Ponadto wielu zawodników SKOCZKA „ocierając
się o podium” ustanowiło bardzo wartościowe
rekordy życiowe, które
z całą pewnością mówi
trener Wojciech Niemkiewicz zasługują na wyróżnienie i sądzę, że już wkrótce wprowadzą spore zamieszanie w strefie medalowej (Klara Iwoła – 60
m, Mach Alicja, Matylda Ostaszewska, Marta Leoniak, Amelia
Hirsz-300 m, Julia Banaszak, Julia Pilarska, Marta Krajewska600 m, Aleksander Graczyk, Damian Wyżlic-1000 m.)
W nieoficjalnie prowadzonej klasyfikacji medalowej klubów
województwa pomorskiego, ULKS SKOCZEK Pogórze z dorobkiem 10 medali zajął 1 miejsce.
Gratulujemy!

Powrót do szkoły to powrót na żagle
Powrót do szkoły oznacza powrót na żagle / Wygrana w Pucharze Polski mieszkańców Mostów i Dębogórza / Mechelinki
pływają z załogą czeską.
Wrzesień to powrót uczniów szkoły im. Piotra Dunina na
wody Zatoki Puckiej. Wszystkie trzy klasy 5a, 3b, 2a z pełnym
zapałem ruszyły na wodę! Szkoła w Mostach jest przykładem
dla całego województwa.
Początek września to również puchar Polski Katamaranów
w Mechelinkach. W tym roku do Mechelinek zjechała czołówka
zawodników z całej Polski. Po 2 dniach ścigania regaty wygrała
najmłodsza załoga reprezentująca naszą Gminę. Iga Saj oraz
Maksymilian Nadolski, pokonali oni zawodników ze Szczecinka, Warszawy, Sopotu, Ustki a nawet Hamburga.
Członkowie SPM a zarazem mieszkańcy Gminy wspierali
załogę z Czech na 1 międzynarodowych Mistrzostwach Polonusów.
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W regatach udział
wzięli polonusi z całego
świata, było to prawdziwe święto i integracja
dla tej grupy naszych
rodaków. Dzięki wsparciu Konrada Kunca oraz
Krzysztofa Brzozowicza,
Czeska załoga zajmuje 3
miejsce!
To bardzo udany
i intensywny sezon dla
żeglarzy z Mechelinek.
Całe szczęście, że to nie
koniec, bo jeszcze dużo
wyzwań w tym sezonie.
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Samorządowcy z Kosakowa na VI miejscu Enea IRONMAN Gdynia
Sztafeta mieszana Samorządowcy Kosakowo zajęła VI
miejsce w prestiżowych zawodach Enea IRONMAN Gdynia
2020, które odbywały się 5 września bieżącego roku.
Sztafeta mieszana Samorządowcy Kosakowo zajęła VI
miejsce w prestiżowych zawodach Enea IRONMAN Gdynia
2020, które odbywały się 5 września bieżącego roku.
Enea IRONMAN 70.3 Gdynia to jedne z największych zawodów triathlonowych w Europie Środkowo – Wschodniej. W zawodach startuje co roku około 4 tysięcy sportowców z kilkudziesięciu krajów świata.
Naszą gminę na dystansie SPRINT reprezentowali:

•
•

Anna Padée, Radna Powiatu Puckiego pływanie 750 metrów
Adam Fajks, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kosakowo
jazda na rowerze 20 km
• Andrzej Śliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
bieg 5 km
Łączny czas naszych Reprezentantów to: 01:17:36, co
pozwoliło na zajęcie VI miejsca wśród sztafet mieszanych
oraz XV miejsca w klasyfikacji generalnej, wśród wszystkich
84 sztafet.
Gratulujemy naszym Samorządowcom i życzymy wielu
sukcesów w kolejnych rywalizacjach sportowych!

Sztorm
Kosakowo zaprasza na treningi
GKS Sztorm Kosakowo prowadzi nabór do wszystkich roczników przez cały rok.
Kontakt pod nr. tel.: 501-326-119 lub 507-625-650. Zapraszamy!

Sztorm Kosakowo – rozgrywki seniorów
Terminarz najbliższych meczów Sztormu w V lidze:
11. kolejka, 3 X (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – GTS Goszyn
12. kolejka, 10 X (so), 11.00: Ogniwo Sopot – Sztorm Kosakowo
13. kolejka, 17 X (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – SPK Kamionka
Sopot
14. kolejka, 24 X (so), 15.00: Czarni Pruszcz Gdański – Sztorm
Kosakowo
15. kolejka, 31 X (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – Orzeł Trąbki
Wielkie
16. kolejka, 7 XI (so), 16.00: Zenit Łęczyce – Sztorm Kosakowo
Po 8. kolejce (i 6 rozegranych meczach), pierwszy zespół
plasuje się na 16. miejscu w V lidze. Drugi zespół Sztormu, grający w B-Klasie, po 6. kolejce (i 5 rozegranych meczach) jest
na 5. miejscu.
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Sztorm Kosakowo po niecodziennym meczu
w kolejnej rundzie Pucharu Polski!
Sztorm Kosakowo przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski
od II rundy. Do meczu przy Złotych Piaskach z Orlętami Reda
trener Bartosz Lewandowski wystawił 14 młodzieżowców.
W regulaminowym czasie było 1:1, a Sztorm przegrywając 0:1
i grając w dziesiątkę, zdołał wyrównać. Jeszcze przed końcowym gwizdkiem II połowy kolejny zawodnik Sztormu zmuszony
był do opuszczenia boiska i do dogrywki kosakowianie przystąpili w dziewiątkę. Mimo znacznego osłabienia młodzieżow-

cy Sztormu nie ustępowali w niczym graczom z Redy, utrzymując remis przez kolejne 30 minut gry i doprowadzili do rzutów
karnych. W nich bezbłędni w wykonywaniu jedenastek okazali
się Sztormowcy, a bohaterem meczu został bramkarz Marek
Stefanowski, który obroni dwie jedenastki i sam skutecznie
wyegzekwował jedną. Po niecodziennym meczu Sztorm zremisował 1:1 (1:1, 0:0) i po rzutach karnych – 4:2 wygrał z Orlętami, awansując do kolejnej rundy!

Sztorm Kosakowo – Juniorzy
Podopieczni trenera Adriana Niewiadomskiego (rocznik
2013) po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym
rozegrali sparing z zespołem Arki Gdynia. W meczu wykazali
się dużym zaangażowaniem i skutecznością na boisku. We
wrześniu do rozgrywek przystąpili juniorzy z rocznika 2014.
W swoich pierwszych meczach ligowych spotkali się z zespołami Arki Gdynia, GAP Dąbrowa i Pomorzanina Gdynia. Swoje
mecze rozgrywają ligi C1 (r.2006), D1 (r.2008), D2 (r.2009) –
dwie drużyny, a także w turniejach ligowych młodsze roczniki
Sztormu. Rekordową wygraną w 3. kolejce odnieśli juniorzy
z rocznika 2008 – 18:1 z Barcą Bolszewo.

Eco Rescue Patrol zdaje pierwszy praktyczny egzamin
Kilkadziesiąt patroli motorowodnych z udziałem ratowników WOPR oraz pierwsze interwencje zakończone powodzeniem, tak w skrócie można podsumować inauguracyjny sezon
działania Eco Rescue Patrolu na wodach Zatoki Puckiej. Projekt poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kosakowo
i turystów wypoczywających nad wodą realizują spółka Gas
Storage Poland oraz Morska Baza
Szkoleniowa Mechelinki.
– Na zagadnienie bezpieczeństwa nad wodą, patrzymy z wielu
perspektyw – informuje Sebastian
Borek z Morskiej Bazy Szkoleniowej Mechelinki. – Zdrowie i życie
osób korzystających z uroków naszych plaż i morskich kąpieli jest
wartością nadrzędną, niemniej
jednak nie możemy zapominać
o środowisku naturalnym, które
również wymaga szczególnej troski. Idea Eco Rescue Patrolu ma
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łączyć działania chroniące przed zagrożeniem ludzi oraz naturę, która nas otacza.
Jak działa Eco Recue Patrol?
Wraz z początkiem wakacji rozpoczęły służbę patrole motorowodne na wodach Zatoki Gdańskiej. Kilka razy w tygodniu
ponton typu RIB 5700 Sportis wraz z załogą, składającą się ze
sternika i ratowników wodnych patrolował Zatokę Pucką. Na szczęście wszystkie interwencje, które
w kończącym się sezonie wykonała
załoga motorowej łodzi zakończyły
się sukcesem. Patrol pomagał żeglarzom, zebrał także pokaźną ilość
odpadów, które dryfowały na wodach zatoki.
Partnerami projektu zostali:
PUK PEKO, Jit Team, SANTI Diving,
Gecko Head Gear Polska, Lifeguard
Gdynia, TICADA Diving Center, Navigium Marine Rescue.
Nr 10/2020
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Fundusz Sołecki 2021 – mieszkańcy zdecydowali o podziale środków
W przyszłym roku w ogólnej puli Funduszu Sołeckiego dla
gminy Kosakowo znajdzie się kwota 527.500 złotych. Podczas zebrań wiejskich, które tradycyjnie zorganizowane były
w pierwszej połowie września, mieszkańcy decydowali jak rozdysponować środki, zarezerwowane dla ich miejscowości.
Podczas dyskusji wielokrotnie padały propozycje dotyczące estetyzacji każdej wsi, poprawy infrastruktury (chodniki,
oświetlenie), budowy placów zabaw i miejsc do rekreacji na
świeżym powietrzu, organizacji spotkań integracyjnych i szkoleń dla młodszych i starszych, a także montażu monitoringu,
a nawet czujnika badającego jakość powietrza.

– Podczas zebrań wiejskich wszystkie zgłaszane propozycje poddawane były pod głosowanie – wyjaśnia Marcin Majek,
Wójt Gminy Kosakowo. – Do realizacji trafią te projekty, które
zebrały największą liczbę głosów. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili czas, aby wziąć udział
w zebraniach wiejskich. Cieszę się, że podzielili się Państwo
opinią na temat potrzeb i oczekiwań związanych z poprawą
jakości życia w każdej wsi, zgłaszając propozycje do Funduszu
Sołeckiego na przyszły rok. Jestem przekonany, że inwestycje
realizowane z tego funduszu znajdą uznanie w oczach wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo.

W okresie jesienno-zimowym często ulegamy pokusie
spalania odpadów w piecach. Myślimy, że zaoszczędzimy na
ogrzewaniu. Nic bardziej mylnego – wydajność energetyczna
nieposegrowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się
przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.
Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany
i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci.
Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą
o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów
kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy”
w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt
Gminy Kosakowo na podstawie art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) upoważnił Straż Gminną do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w/w ustawy Prawo
ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz.1439
t.j), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 797) w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy Kosa-

kowo, w tym uprawnień wymienionych w art. 379 ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Informujemy, iż zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, kontrolujący, wykonując
kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem
przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich
części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania
i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich
danych mających związek z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana
osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie
kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których
mowa powyżej.
W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w instalacji
do tego nie przeznaczonej Straż Gminna ma możliwość podjęcia sankcji karnych wynikających z art. 191 ustawy o odpadach.
Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie
sprawcy następuje w trybie określonym w Ustawie z dnia 24
sierpnia 2001 r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz.729).
Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów należy kierować do Straży
Gminnej w Kosakowie tel. (58) 732-50-11, tel.
kom. 606 731 985, e-mail: strazgminna@kosakowo.pl lub do Urzędu Gminy Kosakowo. tel.
(58) 660 43 06, e-mail: ekologia@kosakowo.pl
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Czad – Cichy zabójca
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie
jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy
długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez
uduszenie. Ten silnie trujący gaz powstaje podczas procesu
niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które
występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Może być emitowany przez lampy, piecyki naftowe i gazowe, kotły na paliwa stałe i gaz, kominki, czy gazowe podgrzewacze wody na skutek nieprawidłowego ich działania – złego
zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji.
Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może
być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne
kanały spalinowe.
Objawami zatrucia czadem jest ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie, zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich stężeniach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych,
wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Objawy zatrucia mogą być czasami
mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym.
Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania
czadu są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są
zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym,
nerwobóle, niewydolność płuc, pogorszenie pamięci oraz
zdolności koncentracji.
W celu uniknięcia zaczadzenia należy!!!
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie
szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia
w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj.
dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji tech-

nicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego
urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez
przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna
przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie
okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,
w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy!!!
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej;
w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić
przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną
akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni,
łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do
udzielania pierwszej pomocy.
PAMIĘTAJ!!!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.
A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”
Polska Spółka Gazownictwa oddział
w Gdańsku, w terminie 13-15 października br., przeprowadzi na terenie gminy Kosakowo akcję przewonienia gazu
ziemnego „Jesień 2020”. Jej celem jest
wykrycie i usunięcie nieszczelności na
gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach
wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności na gazowej
sieci rozdzielczej do kurka głównego
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i przy gazomierzach usuwane będą przez
pracowników gdańskiego oddziału PSG.
Podczas akcji służby pogotowia gazowego będą pracować przez całą dobę.
Jednocześnie przypominamy, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na
instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach jest obowiązkiem właścicieli lub administratorów
obiektów.
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Żegnamy śp. Pawła Narlocha
Z głębokim żalem żegnamy śp. Pawła Narlocha, mieszkańca Mostów, który 4 września 2020 roku przegrał długoletnią walkę z nieuleczalną chorobą.
Pana Pawła zapamiętamy jako oddanego
pasji fotograficznej i filmowej wieloletniego współpracownika kosakowskiego
samorządu. Z aparatem i kamerą w ręku,
z ogromnym zaangażowaniem uwieczniał ważne momenty
z życia gminy Kosakowo i jej mieszkańców, wydarzenia i uroczystości kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Za swoją działalność zawodową i społeczną, w 2008 roku został uhonorowany wyróżnieniem Złotego Kłosa Gminy Kosakowo.
Podróżnik, miłośnik motoryzacji, wielbiciel kultury,
zwłaszcza muzyki i teatru, człowiek o ogromnym sercu, niespotykanej życzliwości i serdeczności. Przyjaciel, na którego zawsze można było liczyć.
Rodzinie śp. Pawła Narlocha składamy wyrazy współczucia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w ostatnich dniach odeszli od nas
Kamil Miklaszewicz z Kosakowa, lat 29
Wanda Mrówka z Pogórza, lat 87
Paweł Narloch z Mostów, lat 69

Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394;
gops@kosakowo.pl
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk tel. 58 665 76 30
- Szkoła Podstawowa w Kosakowie – dyrektor Monika
Pawlicka tel. 58 679 23 90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu – dyrektor Halina 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, tel. 501 753 251;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Piotr Fos,
tel. 501 326 119;

Ś.P.

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Zawadzki, tel. 888 095 035
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – prezes Marek
Kunc, tel. 600 192 252.
Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy
Kosakowo, 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
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Co z tą segregacją…?

ojęcie segregacji na dobre zagościło w słowniku Polaków, ale mimo upływu lat temat wciąż nie jest na dobre
przyswojony. Większość z nas chce segregować, ale nie zawsze wiemy jak! Od momentu wprowadzenia
obowiązku segregacji odpadów przepisy ją regulujące uległy kilku zmianom. Z początkowych kilku frakcji,
obecnie wyszczególniamy ich aż jedenaście*. Nic więc dziwnego, że można się w tym pogubić. Aby zapoznać się
ze szczegółowymi zasadami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.kzg.pl), natomiast tutaj
zebraliśmy dla Państwa kilka mniej oczywistych przykładów. Być może poniższa lektura rozwieje niektóre niejasności.
PARAGONY, KALKA, PERGAMIN → ODPADY RESZTKOWE papiery
termiczne, jak kalki i pergaminy, w tym papier do
pieczenia, to celuloza powleczona substancjami
nadającymi
im
funkcjonalne
właściwości,
ale
jednocześnie uniemożliwia ich recykling.
ZASTAWA STOŁOWA, NACZYNIA KUCHENNE, LAMPY, ŻARÓWKI,
LUSTRA, SZYBY → ODPADY RESZTKOWE szkło szkłu
nierówne! Do recyklingu nadaje się
jedynie szkło opakowaniowe (po
produktach
spożywczych,
kosmetykach i chemii), natomiast
pozostałe rodzaje zawierają
dodatki, których obecność
uniemożliwia
ponowne
przetopienie tego surowca
w hucie. Warto też pamiętać, że
wyroby ceramiczne (zastawa
stołowa, kubki itp.) ze szkłem nie
mają
nic
wspólnego
–
wytwarzane są z glinki.
MYCIE OPAKOWAŃ SPOŻYWCZYCH NIE JEST
KONIECZNE – zostaną one umyte w zakładzie
przetwarzania. Musimy jedynie pamiętać o ich
opróżnieniu,
zdjęciu
etykiet
termokurczliwych
(papierowe mogą pozostać) oraz oddzieleniu wieczek
i nakrętek, a następnie umieszczeniu ich we właściwym
pojemniku. Warto pamiętać, że plastikowe nakrętki
często zbierane są przez placówki oświatowe na cele
charytatywne lub w ramach konkursów ekologicznych.

MATY

DO

JOGI,

KARIMATY,

GĄBKI

DO

NACZYŃ/CIAŁA,

SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW, GOLARKI JEDNORAZOWE

→ ODPADY
wykonane są ze spienionych mieszanek
gumowych i tworzyw sztucznych. Z uwagi na skład i
złożoną budowę nie są zbierane selektywnie –
ponowne wykorzystanie surowca nie jest możliwe.
RESZTKOWE

ODPADY ZIELONE ≠ BIO (KUCHENNE) –

nieraz mylimy te
dwie frakcje. Należy rozgraniczyć - odpady
zielone to pozostałości z prac
ogrodowych, natomiast odpady
po przygotowywaniu
posiłków
należy wyrzucać do odpadów BIO
(z wyłączeni mięsa, kości, ości
i innych odpadów pochodzenia
zwierzęcego – te wrzucamy
do odpadów resztkowych).

NIE W TOREBKACH
obecność foliowych
worków
w kompoście
jest
niewskazana – odpady można
wyrzucać w dedykowanych workach
kompostowalnych lub papierowych, które
ulegają biodegradacji.
BIOODPADY

FOLIOWYCH

→
ODPADY
ZIELONE
częścią organiczną jest jedynie roślina, którą należy
obsypać z ziemi. Ziemia stanowi balast, który nie
powinien trafić do kompostowania (wrzucamy
do odpadów resztkowych).
KWIATY

DONICZKOWE

* selektywna zbiórka odpadów obejmuje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady kuchenne (BIO), zielone, resztkowe;
pozostałe grupy to: popiół, odpady wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(ZSEE)
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