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RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 4 września 2020 r.
1. Uchwała Nr XXXIX/253/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 4 września 2020 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Kosakowo
do wykonania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Uchwały podjęte podczas XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 września 2020 r.
1. Uchwała Nr XL/254/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie;
2. Uchwała Nr XL/255/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: nadania nazwy ZATOKOWA ulicy położonej we wsi MECHELINKI na terenie gminy Kosakowo;
3. Uchwała Nr XL/256/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: nadania nazwy PORTOWA ulicy
położonej we wsi MECHELINKI na terenie gminy Kosakowo;
4. Uchwała Nr XL/257/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości – działki nr 547 obręb Rewa gmina Kosakowo;
5. Uchwała Nr XL/258/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości – działki nr 1000/1 obręb Mosty gmina
Kosakowo;
6. Uchwała Nr XL/259/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 99/6, obręb Mechelinki
Gmina Kosakowo;
7. Uchwała Nr XL/260/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 20/1, 20/3,
20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 18 oraz części dz. nr 19 obręb Dębogórze
gmina Kosakowo;
8. Uchwała Nr XL/261/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 września 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych
w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo,
przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej;
9. Uchwała Nr XL/262/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 września 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty
gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej;
10. Uchwała XL/263/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 36/62 obręb
Pogórze, gmina Kosakowo, przy ul. Tadeusza Różewicza;

11. Uchwała Nr XL/264/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 września 2020 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 190/380,
190/218, 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze,
gm. Kosakowo;
12. Uchwała Nr XL/265/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
13. Uchwała Nr XL/266/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
14. Uchwała Nr XL/267/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
15. Uchwała Nr XL/268/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
16. Uchwała Nr XL/269/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
17. Uchwała Nr XL/270/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
18. Uchwała Nr XL/271/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
19. Uchwała Nr XL/272/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
20. Uchwała Nr XL/273/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Sołtys wsi Suchy Dwór;
21. Uchwała Nr XL/274/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
września 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo;
22. Uchwała Nr XL/275/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na
lata 2020-2027.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 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 V/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz uchwały Nr V/14/2018
z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz uchwały nr XXVII/182/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej (wyłożenie drugie);
2) części działek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa gmina Kosakowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Projekty planów udostępnione będą w dniach od dnia 16.11.2020 r. do 14.12.2020 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. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Projekty planów dostępny będą także na stronie internetowej:
https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html

2

Nr 11/2020

www.kosakowo.pl

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.
W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej, w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego
wglądu, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób chętnych do udziału w dyskusji, wyznacza się termin dodatkowy dyskusji dla każdego z projektów planów. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie
(pod ww. numer telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusjach publicznych, które odbędą się w dniach:
1) dla projektu mpzp części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz
w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej - 03.12.2020 r. o godzinie 16.00 - termin podstawowy oraz w dniu 8.12.2020 r. o godz. 16.00 termin
dodatkowy w przypadku większej liczby zgłoszeń;
2) dla projektu mpzp części działek nr 147/71 i 146/9 obręb Rewa gmina Kosakowo – 03.12.2020 r. o godzinie 17.30 – termin podstawowy
oraz w dniu 8.12.2020 r. o godz. 17.30 termin dodatkowy w przypadku większej liczby zgłoszeń.
w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy
tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.
zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do
dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12. 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.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania
danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 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 XIV/93/2019 z dnia 23 maja 2019 roku oraz uchwały Nr XI/76/2019
z dnia 28 marca 2019 roku.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej
(wyłożenie drugie);
2) części obrębu Pierwoszyno gmina Kosakowo (wyłożenie drugie),
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Projekty planów udostępnione będą w dniach od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 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. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Projekty planów dostępne będą także na stronie internetowej:
https://bip.kosakowo.pl/m,568,referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego.html
w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.
W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej, w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego
wglądu, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób chętnych do udziału w dyskusji, wyznacza się termin dodatkowy dyskusji dla każdego z projektów planów. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o wcześniejsze zgłoszenie
(pod ww. numer telefonu) chęci wzięcia udziału w dyskusjach publicznych, które odbędą się w dniach:
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1) dla projektu mpzp obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic: Jana Chryzostoma Paska
i Przepiórczej - 19.11.2020 r. o godzinie 16.00 – termin podstawowy oraz w dniu 20.11.2020 r. o godz. 16.00 termin dodatkowy, w przypadku większej liczby zgłoszeń,
2) dla projektu mpzp części obrębu Pierwoszyno - 19.11.2020 r. o godzinie 17.00 - termin podstawowy oraz w dniu 20.11.2020 r. o godz.
17.00 termin dodatkowy, w przypadku większej liczby zgłoszeń.
w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy
tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.
zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do
dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 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.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem przetwarzania
danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego. Podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19, do Urzędu oraz na dyskusję publiczną należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Zapewnione będą warunki dla zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNAIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020, poz.293 ze
zm.) oraz art. 39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. 2020, poz.283 ze zm.);
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Pogórze i Pierwoszyno gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Zielonej – w oparciu o uchwałę Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 sierpnia 2020 r., oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
ww. planu miejscowego.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do w/w projektu.
Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.
bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 r.
Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo.
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
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Od 24 października cała Polska w „czerwonej strefie COVID-19”

Apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie
W związku z dynamicznym rozwojem
epidemii koronawirusa oraz objęciem
całej Polski „czerwoną strefą”, zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt
w urzędzie do niezbędnego minimum
i powszechnego korzystania z elektronicznych form składania dokumentów
oraz zdalnego kontaktu z Urzędem Gminy
Kosakowo. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej urzędu.
Przed wejściem do Urzędu Gminy Kosakowo znajduje się skrzynka podawcza,
przeznaczona do składania urzędowych dokumentów, deklaracji i pism, w tym kierowanych do GOPS Kosakowo.

Uwaga: skrzynka nie jest przeznaczona do załatwiania spraw związanych z Ewidencją Ludności, Działalnością Gospodarczą CEiDG oraz Urzędem
Stanu Cywilnego (w tym dowody osobiste).
Dokumenty i korespondencję można pozostawiać w skrzynce podawczej
w godzinach 8.00 – 18.00 w dni powszednie. Taka forma składania dokumentów
NIE POZWALA na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji, NIE JEST
przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów.

Linia nr 667 do Pucka wróciła na trasę
19 października powrócił na trasę autobus łączący gminę
Kosakowo z Puckiem. Linia nr 667, której trasa wiedzie przez
Pogórze, Kosakowo, Mrzezino, Smolno i Żelistrzewo do Pucka
kursuje codziennie z wyłączeniem świąt.
– Przywróciliśmy połączenie komunikacyjne z Puckiem,
ta wiadomość z pewnością ucieszy wielu mieszkańców –
informuje Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Linia 667 z Pogórza do Pucka została zawieszona z powodu niskiej frekwencji pasażerów. W tym czasie
kosakowski samorząd zabiegał o przywrócenie jedynego
autobusu łączącego naszą gminę z Puckiem, co było odpowiedzią na postulaty osób dojeżdżających do pracy czy
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szkoły oraz załatwiających sprawy urzędowe w Pucku. Cieszymy się, że między innymi nasze starania, osiągnęły pozytywny skutek.
Linia nr 667 kursuje codziennie z wyłączeniem świąt.
W dni powszednie wykonuje po 7 kursów do i z Pucka, w dni
wolne od nauki kursów jest pięć (poranne i wieczorne połączenia nie są realizowane). Zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej w drodze do Pucka. Autobus linii 667
całą trasę z Pogórza pokonuje w niespełna trzy kwadranse.
Przypominamy, aby podczas podróży stosować zasady
bezpieczeństwa i obostrzenia sanitarne określane przez Ministra Zdrowia w związku o pandemią koronawirusa.
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Wyróżnienie statuetką Złotego Kłosa ma charakter symboliczny. Przyznawane jest za kultywowanie
tradycji i wartości patriotycznych, promowanie Gminy oraz jej społeczności. Pierwsze wyróżnienia
wręczono w 2005 roku. Symbolikę Złotego Kłosa zaczerpnięto z herbu Gminy Kosakowo.

Złote Kłosy Laureaci – Sylwetki

Anna Bożek urodzona 29 marca 1943 r. w Gdyni. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek filologia
polska, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Pracę zawodową rozpoczęła 16 sierpnia 1962 roku w Szkole Podstawowej
w Pogórzu, w której pozostała, aż do przejścia na emeryturę w dniu 31 sierpnia 1999 r. Od 1 września 1976 roku do 30 listopada 1980 roku pełniła obowiązki społecznego zastępcy
dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Od 1 grudnia 1980
roku do 31 sierpnia 1994 roku została powołana na dyrektora
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Pani Anna Bożek wielokrotnie
otrzymywała Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, Wójta
Gminy Kosakowo. W roku 1975 została odznaczona Złotą Odznaką ZNP. Przez wszystkie lata pracy zawodowej pracowała
społecznie i z wielkim zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Można powiedzieć, że Szkoła Podstawowa
w Pogórzu dla Pani Anny Bożek była drugim domem, któremu
poświęciła całe swoje zawodowe życie.
Kpt. ż. w. Rafał Szymański
pochodzi z Poznania a od 23
lat mieszka w Pierwoszynie.
W 1983 roku ukończył studia
na Wydziale Nawigacyjnym
WSM w Gdyni. W ich trakcie
odbył dwa rejsy szkoleniowe
na „Darze Pomorza”. Od 1981r.
do 1990 r. pływał na statkach
Polskich Linii Oceanicznych.
W następnych latach pełnił
służbę na jednostkach zagranicznych armatorów - pływał
m.in. na dużych masowcach,
drobnicowcach, kontenerowcach i statkach ro-ro; 39 lat
na morzu, 27 lat na stanowisku kapitana.
Czynny żeglarz – kapitan jachtowy i motorowodny. Entuzjasta „wychowania morskiego” – przez wszystkie formy żeglarstwa – od Optymistów, poprzez „Pucki” aż do żaglowców.
Zaangażowany w budowę brygantyny „Rewa”.
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W 2014 roku, przez cały sezon był Komendantem „Daru Młodzieży”. W tym roku odniósł zwycięstwo w regatach Falmouth
Greenwinch Royal Regatta w klasie A. Na „Dar”, gdzie nadal
pracuje, wrócił w 2018 by dowodzić statkiem w drugiej połowie
„Rejsu niepodległości” od Jakarty do Gdyni.
Kpt. ż. w. Rafał Szymański to Człowiek z pasją, swoje całe
życie zawodowe poświęca morzu i wychowaniu młodych
w duchu morskiego hartu. Jako komendant „ Daru Młodzieży”
w czasie Rejsu Niepodległości 2018/19 pokonując 38 000 mil
morskich, wyszkolił 534 studentów UM, 61 uczniów szkół morskich oraz 384 laureatów konkursu.
Wolny czas Pan Rafał, jak przystało na człowieka morza,
spędza na… żeglarstwie turystycznym. Z pasją oddaje się również pracy w ogrodzie. Ceni dobrą książkę z dziedziny literatury faktu oraz muzykę z gatunku bluesa i okolic.
Zdzisław Jaroni – urodzony 18 listopada 1950 r. w Poznaniu. Absolwent Technikum
Mechanicznego w Poznaniu
oraz Technicznej Szkoły Wojsk
Lotniczych w Zamościu. Swoje dorosłe życie związał z Wybrzeżem, przenosząc się
z Poznania w 1969 r. Ukończył
Akademię Nauk Społecznych
w Warszawie o kierunku historycznym. Pan Zdzisław Jaroni pracował między innymi
jako technik-mechanik samolotów ponaddźwiękowych jak
i kontroler techniczny na linii
przeładunków polsko-angielskich.
W swojej karierze samorządowej rozpoczętej w 1982 r. pełnił między innymi funkcję Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy
Puck, był również zastępcą dyrektora ds. eksploatacji Centralnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Cetniewie. W 2006 r.
objął stanowisko zastępcy Burmistrza Pucka.
W 2011 r. Pan Jaroni objął funkcję Dyrektora Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Peko. Swoją oddaną
pracą i zmysłem menadżerskim przyczynił się do znaczącego
rozwoju Spółki, rozwinięcia i rozbudowy systemu sieci wod.kan. na terenie Gminy Kosakowo jak i pozyskania lokalnych
deweloperów, doprowadzając tym samym do rozwoju i rozbudowy Gminy. Jako dyrektor Peko, pozyskał nowy sprzęt specjalistyczny i kołowy w znacznym stopniu unowocześniając
pracę komunalną.
Pan dyr. Zdzisław Jaroni w swojej działalności społecznej
udziela się na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez
wspieranie lokalnych imprez i wydarzeń o charakterze gminnym, jak i wspiera szkółki sportowe oraz turnieje na terenie
Gminy. W lutym 2020 r. otrzymał podziękowania od WOPR,
udzielając finansowego wsparcia dla inicjatywy wprowadzenia
ratownictwa od strony wody, które w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy i szybkiej reakcji udzielania pomocy osoNr 11/2020
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bom tonącym. W 2019 r. został uhonorowany Orderem Świętego Stanisława, nadawanym przez Wielką Narodową Kapitułę
Orderu Świętego Stanisława w Polsce.
Pan Jaroni działa w Zarządzie Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego i jest współzałożycielem Związku Piłsudczyków okręgu Kosakowo. Szczęśliwy
mąż, ojciec i dziadek czwórki wnucząt. Miłośnik psów, pasjonat literatury historycznej. W wolnej chwili uwielbia spacery ze
swoimi wiernymi psami oraz pracę w ogrodzie.

Ś.P. Ks. Stanisław Ziółkowski urodził się 9 kwietnia 1962
roku w Gdańsku. Został wychowany w atmosferze wiary i praktyk religijnych. Od dziecka był ministrantem przy parafii Mariackiej. Swój egzamin dojrzałości zdał w 1983 r. i w tym samym

roku złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja
1989 r z rąk bp. Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej
w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu.
Potem jeszcze duszpasterzował w Gdańsku-Brzeżnie, Gdańsku
-Oliwie i w Sopocie. Do parafii p. w. Krzyża Św. w Pierwoszynie
przybył w 2005 r. a 15 sierpnia 2007 został powołany na urząd
proboszcza, który pełnił ponad 12 lat. Ks. Stanisław Ziółkowski z zaangażowaniem włączał się w powierzone mu zadania.
Kontynuował dzieło organizacji życia duszpasterskiego stosunkowo młodej parafii pierwoszyńskiej. W jednej z opinii z lat
seminaryjnych napisano o nim: przedsiębiorczy, niezależny
w wydawanych opiniach, towarzyski, szczery, wrażliwy, o zainteresowaniach humanistycznych. Mówiono też o nim praktyczny, opanowany, czujny. Łatwo adoptował się do wymagań
innych ludzi. Jego cechy charakteru to również prostolinijność,
opiekuńczość w stosunku do innych oraz zadowolenie ze swojego miejsca i roli w życiu. Ta opinia bardzo trafnie oddawała
jego osobowość. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dnia 28
lutego 2020 r. w 58 roku życia i po 31 latach kapłaństwa.
W naszej pamięci pozostanie człowiekiem oddanym Kościołowi i zatroskanym o wspólnotę parafialną. Mimo swojej
choroby ofiarnie do samego końca angażował się w posługę
kapłańską. Był człowiekiem pełnym wiary i nadziei. Spoczął
na cmentarzu parafialnym w Kosakowie. Ks. Stanisław należał do tego rodzaju ludzi, którzy nie błyszczą tylko są dobrzy i dlatego właśnie są wielcy.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią koronawirusa,
uroczystość wręczenia Złotych Kłosów 2020 zostanie zorganizowana w przyszłym roku.

Wystartowała Loteria Spisu Rolnego
1 października zainaugurowała loteria Powszechnego
Spisu Rolnego 2020. Nagrodami są laptopy, tablety oraz dyski przenośne – w sumie aż 508!
W akcji mogą wziąć wszystkie
osoby, które spisały się poprzez interaktywną aplikację
dostępną na stronie https://
spisrolny.gov.pl/.
Po dokonaniu samospisu
uczestnik otrzymuje unikatowy
kod – należy go zarejestrować
w formularzu na stronie loterii. Pierwsze losowania odbyły
się w październiku, ostatnie
zaplanowane jest na 23 listopada, transmisję będzie można
obejrzeć na żywo na kanałach
społecznościowych Głównego
Urzędu Statystycznego.
źródło: www.spisrolny.gov.pl
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
dla gminnej OSP zaparkował w Kosakowie
Zupełnie nowy, bardzo nowoczesny i wszechstronnie wyposażony samochód ratowniczo – gaśniczy zasilił Ochotniczą Straż Pożarną w Kosakowie. Już wkrótce nasi druhowie
do wszystkich akcji wyjeżdżać będą strażackim Mercedesem, który poziom bezpieczeństwa prowadzonych działań
podnosi na najwyższy stopień. Pojazd, którego wartość wyniosła 850 tysięcy złotych, został zakupiony ze środków budżetu gminy Kosakowo, środków własnych OSP oraz dotacji
KSRG i WFOŚiGW.
To bardzo dobra wiadomość dla druhów strażaków ochotników, ale przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców naszej
gminy – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Nasze
bezpieczeństwo leży w rękach dobrze wyszkolonych ratowników, którym niezbędny jest najlepszy sprzęt pomagający prowadzić skuteczne działania. Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, który już przyjechał do Kosakowa, spełnia z pewnością
najostrzejsze wymagania w zakresie jakości i wyposażenia,
cieszę się, że dzięki współpracy kosakowskiego samorządu,
OSP w Kosakowie oraz wsparciu Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz WFOŚiGW, w ręce strażaków ochotników
przekazujemy sprzęt najwyższej klasy.
– Samochód jest bardzo wszechstronnie wyposażony, umożliwia prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych o różnym
stopniu trudności – zauważa Michał Kulig, Komendant OSP

w Kosakowie. –Wsiadając do nowego pojazdu, jesteśmy gotowi
nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
katastrofach budowlanych, gasić pożary pomieszczeń oraz łąk
czy lasów, a to wszystko niezależnie od pory dnia i roku, a także
terenu, w którym przyjdzie nam działać.
Pojazd wyposażony jest w narzędzia hydrauliczne, pompy
wody, drabiny i sprzęt do pokonywania przeszkód (drzwi, okna,
itp.) oraz bogato wyposażoną torbę medyczną. Na jego wyposażeniu oczywiście znajdują się liczne linie wodne, agregat,
na dachu zainstalowane jest działko wodne oraz wysięgnik
z mocnym oświetleniem. Wewnętrzny zbiornik mieści aż 4,3
tony wody do gaszenia pożarów, a wyciągarka hydrauliczna
udźwignie aż 18 ton obciążenia. Sam pojazd został także wyposażony w tzw. system zraszania – w przypadku pracy w terenie objętym ogniem, wokół auta można wytworzyć wodną
kurtynę, chroniącą bezpieczeństwo samych ratowników.
Koszt zakupu pojazdu wyniósł 850 tysięcy złotych. Został
sfinansowany z udziałem środków:
• Gmina Kosakowo – 290.000 złotych,
• WFOŚiGW – 260.000 złotych,
• KSRG – 200.000 złotych,
• OSP Kosakowo – 100.000 złotych.
Druhom strażakom ochotnikom życzymy samych udanych
akcji.

Budowa nowej strażnicy dla kosakowskiej OSP
Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się budowa nowej strażnicy dla kosakowskiej OSP. W przetargu na budowę tego obiektu wpłynęło łącznie 8 ofert a najniższa cena to
1.950.486,18 zł. Nowa siedziba druhów strażaków ochotników
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w Kosakowie wydatnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w całej gminie. Projekt przewiduje 3 garaże dla wozów
bojowych, magazyn na sprzęt, zaplecze socjalne oraz miejsce
do szkoleń z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych.
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Janusz Frąckowiak – Osobowość Roku w dziedzinie
rozwoju turystyki województwa pomorskiego

Z okazji Światowego Dnia Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przyznał coroczne nagrody w dziedzinie rozwoju turystyki na Pomorzu.
Wśród laureatów tegorocznej edycji nagród znalazł się Janusz Frąckowiak, który otrzymał wyróżnienie Osobowość
Roku. Kapituła konkursowa doceniła jubileuszowe 10 lat
pracy na rzecz rozwoju Yacht Clubu Rewa, wskazała również
na nieustanną troskę laureata o propagowanie idei żeglarstwa województwa pomorskiego. Gratulujemy!
Gala wręczania nagród promotorom pomorskiej turystyki
w 2020 roku wyjątkowo trafiła wyłącznie do przestrzeni wirtualnej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, tegoroczni
laureaci, nagrody otrzymają podczas kolejnej edycji wydarzenia, która we wrześniu 2021 roku zostanie zorganizowana
w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Ten rok jest rokiem szczególnym, w którym pandemia w znaczący sposób zadała cios usługom turystycznym. Wiele przedsiębiorstw boryka się z poważnymi problemami finansowymi,
wiele z nich walczy o przetrwanie i utrzymanie się na rynku.
Ale też pandemia pokazała, jak wiele firm potrafi się znaleźć
w trudnej sytuacji i przyciągnąć turystów z Polski i zagranicy
do naszego regionu. Możemy być z tego dumni – podkreślił w internetowym wystąpieniu marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
Symbolicznie marszałek wręczył nagrodę Gryfa Pomorskiego. Statuetkę otrzymał Bogdan Gałązka – szef kuchni
i restaurator specjalizujący się w kuchni średniowiecznej,
od 2007 do 2020 r. współwłaściciel restauracji Gothic na zam-

ku w Malborku, zdobywca tytułu Szef Kuchni Tradycyjnej 2019
Żółtego Przewodnika „Gault&Millau”, autor książek kulinarnych, m.in. „Smak Gothicu” i „Kuchnia wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego w Malborku”, pasjonat historii, a także przewodnik po zamku krzyżackim w Malborku.
Nagroda główna Osobowość Roku – Janusz Frąckowiak.
Inicjator wielu programów oraz projektów szkoleniowych
i infrastrukturalnych w województwie pomorskim, służących
rozwojowi polskiego żeglarstwa. Inicjator poszerzenia projektu
Pętli Żuławskiej o Zatokę Gdańską. Doprowadził do budowy bosmanatu i przedłużenia pomostu w Rewie oraz utworzenia drużyny ratowniczej SAR. Laureat Nagrody Wójta Gminy Kosakowo
2013, zdobywca tytułu Pomorski Nauczyciel Żeglarstwa 2016.
Pozostałe nagrody i wyróżnienia
marszałka województwa pomorskiego
Wydarzenie roku – Nagroda główna: otwarcie tarasu widokowego na 32. piętrze Olivia Star
Innowacja w turystyce – Nagroda główna: Gdański System
Konferencyjny; Wyróżnienie: System Identyfikacji Miejskiej
w Sopocie
Oferta turystyczna – Nagroda główna: wystawa Witkacego
w Białym Spichlerzu w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku; Wyróżnienie: festiwal Kulinarna Świętojańska w Gdyni
Inwestycja w turystyce – Nagroda główna: trasa rowerowa
wzdłuż wybrzeża w Krynicy Morskiej
Gratulacje Marszałka Województwa Pomorskiego z okazji
jubileuszu działalności
• 100-lecie powołania Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana
Ceynowy – pierwszego polskiego muzeum nadmorskiego,
• 95-lecie Muzeum w Lęborku,
• 75-lecie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,
• 70-lecie Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
• 50-lecie Muzeum Gdańska,
• 45-lecie Muzeum Archidiecezjalnego w Gdańsku,
• 40-lecie Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
• 20-lecie Muzeum Ziemi Usteckiej,
• 15-lecie Muzeum Regionalnego Chata Kaszubska w Brusach-Jagliach,
• 15-edycja Nagrody Literackiej Gdynia,
• 10-lecie Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie,
• 5-lecie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Ulica Kminkowa w Kosakowie z nową nawierzchnią
Zakończyła się budowa pierwszego
etapu ulicy Kminkowej w Kosakowie. Na
odcinku 200 metrów droga zyskała nową
nawierzchnię, a w ramach inwestycji
wybudowany został także chodnik oraz
kanalizacja deszczowa. Wartość całego
przedsięwzięcia to blisko 700 tyś zł.
W przyszłym roku plan przewiduje wykonanie ul. Słonecznikowej od ul. Dzikiej
Róży do ul. Kminkowej.
Nr 11/2020
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Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo wyróżniony na gali „ALTRUIŚCI”
9 października w Pucku,
odbyła się gala „ALTRUIŚCI”
organizowana przez Helską Fundację Sapere Aude,
na której nagrodzony został Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo Andrzej
Śliwiński. Nagroda ta przyznawana jest osobom zaangażowanym w niesienie
bezinteresownej pomocy
w trudnym czasie pandemii.

- To wyróżnienie to podziękowanie dla armii osób zaangażowanych w organizację wszystkich przedsięwzięć, w szczególności wsparcie Szpitala Puckiego, gdy czas pandemii dopiero się
rozpoczynał. To nagroda dla całej społeczności Gminy Kosakowo, bo to na jej terenie działaliśmy – powiedział podczas wystąpienia laureat nagrody.
- Szczególne podziękowania kieruję do Radnego Gminy Kosakowo Michała Przysieckiego oraz Mateusza Szmidta z Rady
Sołeckiej Pogórze, którzy od samego początku byli zaangażowani w pomoc i promocję akcji zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla Szpitala – dodaje Andrzej Śliwiński.
Gratulujemy.

Dołącz do Akcji „Pod Biało-Czerwoną”
W tym roku obchodziliśmy bardzo ważne, okrągłe rocznice
w Naszej historii:
100. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem oraz powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski,
100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 – zwycięstwo wojsk
Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką.Chcąc uczcić
tę rocznicę i bohaterów walk o wolność i niepodległość
Polski, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną” i zdobycia dla Gminy Kosakowo
masztu z flagą narodową. Aby maszt stanął w gminie wystarczy zebrać 100 głosów.
Termin głosowania upływa 11 listopada br. Co trzeba zrobić
żeby oddać głos na Naszą Gminę? Nic prostszego!
Wystarczy wejść na poniższą stronę i oddać głos poparcia dla projektu:

www.gov.pl/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/
Lokalnym liderem kampanii jest Michał Przysiecki.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO

Uśmiech kontra deszcz – na szlaku Pieszego Rajdu
„Śladami Gryfa Pomorskiego”
Uśmiech to coś nieodłącznego w naszej pracy. Czasami
zdarza się jednak, że jest w dwójnasób przydatny. Sobotni poranek (26 września) przywitał nas feerią deszczowych kropel
smutnie pokonujących swoją drogę między chmurami a ziemią. Mimo to, wyposażeni w naszą tajną broń – słoneczny
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uśmiech, stawiliśmy się całym zespołem Biblioteki przy Domu
Kaszubskim w Dębogórzu. Na zaproszenie Kosakowskiego
Centrum Kultury współuczestniczyliśmy w organizacji rewelacyjnej, plenerowej imprezy – Pieszego Rajdu „Śladami Gryfa
Pomorskiego”.
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Punktualnie o godz. 11.11, cała grupa luźnym szykiem rozpoczęła swoją podróż przez dębogórskie, leśne trakty. Chwilę później zza chmur wyjrzało słońce, odwzajemniło nasze
uśmiechy… i nie opuściło nas już do końca wycieczki.
Wędrując przez las, przepięknie pachnący żywicą sosen,
uczestnicy mieli okazję podziwiać pracę drwali jak i maleńkich
mrówek. Tak pozytywnie nastrojeni dotarliśmy do Kazimierza,
gdzie nasze biblioteczne serca swoją kaszubską gościnnością ujęli Gospodarze – sołtys Pan Grzegorz Flatau z Małżonką.
Łączka u podnóża kazimierskiej skarpy, pięknie odbijającej
promienie słońca, wydała się nam idealnym miejscem do tego,
aby przeprowadzić quiz poświęcony Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. W tym konkursie nie było przegranych.
Każdy z uczestników, który odważył się podjąć wyzwanie, został przez nas nagrodzony m.in. egzemplarzem najnowszego
wydania naszego czasopisma „Polska Gmina Kosakowo (gmina
kaszubska)” oraz broszurą poświęconą jednemu z założycieli
„Gryfa Pomorskiego”, księdzu Generałowi Józefowi Wryczy

(w tym miejscu składamy podziękowania Instytutowi Pamięci
Narodowej Oddział Gdańsk oraz Radnemu Gminy Kosakowo
Michałowi Przysieckiemu za udostępnienie licznych egzemplarzy tego opracowania). Niemal u kresu wspólnej wędrówki
mieliśmy również okazję wyjaśnić uczestnikom dlaczego jedna z przydrożnych kapliczek ma szczególne znaczenie dla partyzantów „Gryfa Pomorskiego”.
Nieco zmęczeni dotarliśmy ostatecznie do kresu wycieczki. Wild West Ranch, w którym uczestników ugościł Pan Adam
Mazurek, okazało się cudownym miejscem, aby rozprostować
spracowane nogi.
Rozstawaliśmy się we wspaniałych nastrojach, a na pożegnanie ofiarowaliśmy Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
w Dębogórzu egzemplarz gry edukacyjnej „Niepodległa” (krzewienie postaw patriotycznych to przecież misja każdej biblioteki).
Fotograficzny, chronologiczny zapis powyższej relacji –
znajdą Państwo na stronie Biblioteki (bibliotek.kosakowo.eu).

Dzień Dobry – tu Noc Bibliotek!
Tegoroczna ogólnopolska „Noc Bibliotek” była zupełnie
inna niż poprzednie… Nasze pierwotne pomysły na tę wyjątkową akcję (m.in. gra terenowa i zabawy literackie) musiały
zostać zweryfikowane z uwagi na objęcie powiatu puckiego
tzw. czerwoną strefą. Nie poddaliśmy się jednak i wymyśliliśmy nowy plan.
10 października br. punktualnie o godz. 13.00 szeroko otworzyliśmy drzwi Biblioteki. Wyposażyliśmy się w nieodzowne
maseczki, którymi niestety musieliśmy zasłonić promienne
uśmiechy przeznaczone dla naszych Gości i… rozpoczęliśmy
„Noc Bibliotek 2020” pod hasłem „Klimat na czytanie”.
W ramach akcji oferowaliśmy: wypożyczanie książek
(w tym „książkę w ciemno” oraz lektury o tematyce ekologicznej z „Klimatycznej Półki Bibliotecznej”), przepyszną kawę na
wynos (pod warunkiem, że czytelnik przyniósł ze sobą własny
kubek), „klimatyczną” wystawę w oknach (fotograficzną retrospekcję z poprzednich sześciu bibliotecznych nocy oraz rysunkową historię pt. „Jak powstaje książka”?) oraz kody dostępu
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do domowej projekcji filmowej pt. „Jakub, Mimmi i gadające
psy” (przygotowaliśmy też materiały rysunkowe związane z filmem oraz zaproponowaliśmy dzieciom wykonanie ilustracji
obrazującej wybrany ekranizacji, z których to potem powstała piękna wystawa). Poza fizyczną obecnością w Bibliotece,
byliśmy też aktywni na facebooku, gdzie m.in. zamieściliśmy
przygotowany specjalnie na tę okoliczność wspomnieniowy
filmik (niejeden czytelnik mógł się na nim odnaleźć, a nawet
uśmiechnąć) oraz zachęcaliśmy do przesyłania zdjęć swoich
ulubionych „klimatycznych” miejscówek, w których nasze mole
książkowe oddają się lekturze.
Dziękujemy wszystkim
tym, którzy sobotni wieczór spędzili z książką,
wokół książki, kierując
ciepłe myśli w stronę Kosakowskiej Biblioteki.
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Miło nam poinformować, że w bieżącym roku Gminna Biblioteka – podobnie jak w latach ubiegłych – otrzymała dotację
na zakup książek w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 5000
zł, dzięki czemu wzbogaciła swój księgozbiór o 205 nowych
pozycji książkowych.
Zakup książek zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

XVII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka
Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają XVII
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.
Konkurs będzie odbywał się w kategorii
szopka rodzinna.
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji i bożonarodzeniowych w gminie Kosakowo, integracja członków rodziny poprzez
zaangażowanie w realizację projektu (aktywnie i twórczo spędzanie czasu w gronie
rodzinnym) oraz wystawa zebranych w Konkursie dzieł.

Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane imionami i nazwiskami, adresem zamieszkania, wiekiem twórców oraz numerem
telefonu i adresem e-mail do kontaktu – regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania
na stronie internetowej biblioteka.kosakowo.
eu), należy dostarczyć do 11 grudnia 2020 r.
do budynku Biblioteki.
Uwaga! Mile widziane nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej
architektury, itp.
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

Bezpieczna droga do szkoły
30 września i 1 października br. funkcjonariusze Straży Gminnej w Kosakowie odwiedzili Szkołę Podstawową im.
Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu oraz Szkołę Podstawową im. Piotra Dunina w Mostach w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły i domu”.
Podczas wizyty strażnicy przypomnieli dzieciom o ważnych
zasadach bezpieczeństwa na jezdni – o czym warto pamiętać
przechodząc przez przejście dla pieszych, jak bawić się bez-
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piecznie – jakich zachowań unikać, jak zachowywać się wobec osoby obcej – proponującej podwiezienie samochodem,
zaczepiającą dzieci, jak reagować na agresywnego psa – czego nie należy robić. Funkcjonariusze zwrócili także uwagę na
istotny element bezpieczeństwa jakim jest noszenie opasek
odblaskowych, a także wspólnie z dziećmi przypomnieli najważniejsze numery alarmowe, wręczając tematyczną kolorowankę.

Zatrzymuję się przed zebrą.
Partrzę w lewo.

Stoję.
Partrzę w prawo.

Stoję.
Partrzę jeszcze raz w lewo.

Gdy droga jest
wolna – przechodzę.
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Pomorski e-bazarek
„Pomorski e-bazarek” – to strona internetowa, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności,
ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom
rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz
Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.
Jeżeli chcesz znaleźć się na „Pomorskim e-bazarku” skontaktuj się z nami:
• Agnieszka Rojewska: tel. 693 970 911,
e-mail: a.rojewska@podr.pl
• Ewelina Szyc: tel. 797 010 598, e-mail: e.szyc@podr.pl
Zamieszczanie ofert jest bezpłatne.
Pomoc w rejestracji także pod bezpłatnym
nr infolinii: 500 011 936 (pn. – pt., 7.30-18.00).
Działanie nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W LUBANIU

P���ęt�� - ����ją� l�k����� ,
�����e�� ��iad���� ...
WWW.POMORSKIEBAZAREK.PL
Pomorski e-bazarek
to portal umożliwiający
sprzedaż lokalnych
produktów i usług

Na stronie
www.pomorskiebazarek
można kupić: świeże owoce
i warzywa, sery, jaja, miód
i wiele innych produktów
wysokiej jakości, prosto od
rolnika, w dowolnym czasie
i miejscu, bez marży
i pośredników

Z��ra�z��� n� z�����

Konkurs Fotograficzny
Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Twoje jesienne
zdjęcie”. Na Wasze prace czekamy do 20 listopada. Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich tych, którzy kochają
przyrodę i potrafią cieszyć się jej zmieniającą naturą.
Polska Złota Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku.
Mieniące się jaskrawoczerwone liście oraz piękne, morskie
widoki, to i wiele innych ujęć Waszych aparatów fotograficznych, weźmie udział w konkursie.
Czekamy na Wasze zdjęcia! Szczegóły na stronie kulturakosakowo.pl
Nr 11/2020
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STRONA SENIORA

Rewska siedziba senioralna – nieczynna do odwołania
W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, tymczasowo zawieszona zostaje działalność
rewskiej siedziby senioralnej – do odwołania.
W tym okresie nasi Seniorzy liczyć mogą na pełne wsparcie – pomożemy zrobić zakupy lub odebrać leki z apteki.
W każdej sytuacji zadzwonić można na numer pełnomocnika Wójta ds. seniorów: tel. 604 948 363
Na naszej senioralnej podstronie prowadzić będziemy szeroką ofertę zajęć online.

Seniorze zostań w domu
Od 24 października obowiązują nowe obostrzenia dotyczące seniorów. Zostały wprowadzone ograniczenia
przemieszczanie się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych,
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału
we mszy świętej lub obrzędach religijnych.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie rządowej: www.gov.pl

Rowerowe powitanie jesieni tudzież pożegnanie lata
Środowe spotkania odbywają się od września pod
nazwą Spacery, rowery i inne bajery. W ostatni dzień
września udaliśmy się na wyprawę rowerową – ciężko
zdecydować czy bardziej na pożegnanie lata, czy powitanie jesieni. Seniorzy popisali się znakomitą frekwencją,
doskonałymi humorami, śpiewną atmosferą podkręcaną przez wyjątkowo czysto nastrojony głos pana Zdzisława Urli i dyskusje nad polifonicznym majstersztykiem
ostatniej części symfonii Jowiszowej Mozarta – i wykręcili około 3o-kilometrową trasę zahaczającą o Osłonino
i Redę. Nie obyło się bez niespodzianki przygotowanej
przez kobiecy dywizjon – z okazji Dnia Chłopaka każdy
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przedstawiciel brzydszej płci – a było nas, chłopów, na
wycieczce niemało – otrzymał lizaka w kształcie serduszka. Po drodze przekonaliśmy się również, że wyświechtane powiedzenie pech debiutanta jest nośnikiem prawd
nieprzemijająco złośliwych. Przytrafiła się naszemu debiutantowi rowerowemu dość poważna awaria sprzętu,
niemniej jednak nie z takich opresji pozostali wielbiciele
dwóch kółek wychodzili obronną ręką – i pomogli podreperować uszkodzony rower – notabene całkiem niedawno kupiony i już nie do końca dokręcony. Lato pożegnane, jesień przywitana. Z trójhasłowej nazwy zajęć rowery
i spacery już zaliczone – czas na bajery.
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Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
w rewskiej siedzibie senioralnej
Świętowaliśmy w czwartek 1 października – oczywiście w ograniczonym zakresie, na ile obecne przepisy
związane z pandemią koronawirusa nam pozwoliły, jeszcze przed wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie
puckim – ale radośnie, śpiewnie, nastrojowo i z ogromnym poczuciem humoru.
Odwiedził nas również Wójt Gminy Kosakowo, który
wszystkim Seniorom z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych złożył najserdeczniejsze życzenia od
lokalnych władz samorządowych, wręczając obecnym
róże i pyszne francuskie czekolady. Nie mogło obyć się
bez tortu – ale tu czekała kolejna niespodzianka. Tortów,
jak się okazało, było – sztuk: dwa, nie tylko dla Seniorów,
ale sami Seniorzy nie zapomnieli i o swoim opiekunie:
pełnomocnik Wójta ds. seniorów, Karol Dettlaff, choć

kilka latek do wieku senioralnego jeszcze przed sobą
ma (choć wcale nie tak wiele), także otrzymał torcik,
życzenia i... specjalnie ułożoną przez aktywnych starszych nastolatków piosenkę z melodią do uwielbianej
przez siebie Aux Champs-Elysées – a wszystko to z okazji otrzymania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za działalność właśnie na rzecz Seniorów.
Podziękowania otrzymała również Paula Dobrowolska,
prowadząca zajęcia z gimnastyki umysłu i gimnastyki
tanecznej. Wzruszeń było co nie miara, wesołych przyśpiewek przy akompaniamencie gitarowym niezawodnego pana Zdzisława Urli również. I nie zapominajmy
o nadprogramowych słodkich kaloriach, które jednak
smakowały wszystkim jak nigdy. Państwa zdrowie, drodzy Seniorzy! Tak trzymać!

Spacer w kolorach jesieni i z koniem prawie trojańskim w tle
Dawno, dawno, bardzo dawno, tak dawno, że nawet
najstarsi Seniorzy tego nie pamiętają, gdy na naszych
kosakowskich terenach stały trzy domki na krzyż, a okoliczne wsie co rusz stawały się miejscem okrutnych grabieży niecnych Szwedów, tylko jedna jedyna miejscowość dzielnie opierała się skandynawskim najazdom.
Jakimkolwiek sposobom próbowali Skandynawowie
podbić Mechelinki, mężni obrońcy klifowego
wybrzeża zawsze koniec końców atak skutecznie odpierali. Nie dało rady siłą, postanowili
użyć podstępu. Wybudowali ogromnej wielkości drewnianego konia, w którym schowali co
najsilniejszych i najbardziej wprawionych w bojach wojowników, i owego konia wręczyli mieszkańcom niby w dowód ich waleczności. Czyżby
oznaczać to miało koniec Mechelinek?
Nic z tych rzeczy. Na scenę dziejową i do naszej historyjki w tym właśnie momencie wkroczyły starokaszubskie duchy opiekuńcze, które
zgorszone chytrością niecnych Szwedów postanowiły uprzedzić mechelińskich autochtonów. Gdy jeden z nich, Gościsław, spacerował
sobie po pięknej, piaszczystej plaży, pośpiesznie
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wyrzeźbili z leżącego tuż pod klifowym wybrzeżem pnia
głowę konia. Co tu dużo mówić, nie byli to greccy bogowie, więc i na rzeźbie się aż tak dobrze nie znali, w związku z czym, żeby rozpoznać koński łeb w pniu – trzeba się
nieco postarać. Ale gdzież więcej wyobraźni niż w głowie Gościsława? Staje on przed pniem i duma, i duma,
i duma… I wnet jak go wnętrzności nie skręcą, jak łzy
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do oczu nie napłyną! Padł Gościsław na kolana i wdzięczność wobec starokaszubskich duchów opiekuńczych
zaczął okazywać. Przypomniał sobie stare czasy, jak
to za młodu, gdy do Gdańska kutrami pływał, od przypadkowo spotkanego studenta otrzymał w podarunku
za ryby piękne wydanie Iliady. Przecież to ten sam podstęp, ta sama niegodziwość! Pobiegł do wsi, uprzedził
wszystkich, a drewniany koń – podarunek od Szwedów
wylądował w morzu nim wojownicy nocą zdołali z niego
wyjść, by zaskoczyć mieszkańców. W ten oto sposób Go-

ścisław gminę Kosakowo uratował. A wyryty przez starokaszubskie duchy opiekuńcze w kawałku drewna koński
łeb stoi na mechelińskiej plaży do dzisiaj.
Kolejna seniorska piesza wyprawa – w środę 7 października Roku Pańskiego 2020 – może zaświadczyć,
że legenda przynajmniej częściowo jest prawdziwa.
A która z jej części jest prawdziwa? Charakterystyczny pień rzeczywiście na plaży w Mechelinkach istnieje. I wyprawa naprawdę się odbyła. Co prawda jednak
nie szwedzka, ale seniorska. Tym lepiej, nieprawdaż?

Uwaga na oszustów
W okresie pandemii – i nie tylko – zalecamy szczególną
ostrożność i zdrowy rozsądek: uważajmy na oszustów,
którzy próbują wykorzystać obecną sytuację do niecnych
celów. Dlatego też przypominamy: nie kupujmy z nieznanych źródeł żadnych „cudownych” leków na koronawirusa czy rzekomo uniemożliwiających zakażenie, żadnych
szczepionek na koronawirusa itp. Obecnie na koronawirusa nie istnieje ani lek, ani szczepionka. Nie wpuszczajmy do domów osoby podające się za rzekomych

policjantów sprawdzających naszą obecność (sprawdzanie osób znajdujących się na kwarantannie odbywa
się w ściśle określony przepisami sposób). Bądźmy
czujni. Nie oddzwaniajmy na podejrzane numery telefonów, nie odpisujmy na podejrzane smsy. Koszt rozmowy
czy smsa może nas bardzo potem zaskoczyć.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, polecamy
skontaktować się z pełnomocnikiem wójta ds. seniorów – pod numerem telefonu: 604 948 363.

Godziny dla seniorów w sklepach, drogeriach i aptekach
Podobnie jak w okresie wiosennym, również teraz
ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, rząd zdecydował o wprowadzeniu specjalnych
godzin dla seniorów, które zaczęły obowiązywać od
czwartku 15 października. Codziennie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00

do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy
mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.
Celem ponownego wprowadzenia godziny dla seniorów jest ograniczenie ryzyka potencjalnego zakażenia.
Oczywiście seniorzy mogą dokonywać zakupów również w każdych innych godzinach.

Książki i materiały wydawnicze od gdańskiego oddziału IPNu
Drzwi rewskiej siedziby senioralnej
otworzyły się na całą oścież, miarowym,
niemal żołnierskim krokiem wkroczył
do środka radny Pogórza, pan Michał
Przysiecki, dźwigając potężne tomiszcza. Cóż takiego przyniósł? Najlepiej
dowiedzieć się osobiście w siedzibie:
chciałem napisać, że potężna porcja
najnowszej historii gwarantowana,
niemniej jednak intrygujące materiały
historyczne sięgają również początków XX wieku, a to już historia – biorąc
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pod uwagę, że mamy przecież lata
dwudzieste wieku następnego – wcale
nie taka najnowsza. Ależ ten czas leci!
Upływa szybko, to fakt, ale w towarzystwie dobrych książek i publikacji
– również przyjemnie i pożytecznie.
Za takową niespodziankę podziękowania należą się gdańskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej,
a także radnemu Michałowi Przysieckiemu, na którego w takich sprawach
i tym podobnych zawsze można liczyć.
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Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie – Oddział Dębogórze Kosakowo
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo bardzo aktywnie rozpoczęło jesienny czas. Podczas
trzydniowej imprezy Dary Ziemi 2020, która odbyła się w Gdyni
-Kolibkach 25, 26 i 27 września, przygotowano stoisko z rękodziełem ludowym, które tworzą Panie należące do Zrzeszenia.
Panie spotykają się w każdy poniedziałek po południu i dzielą
się wiedzą oraz umiejętnościami szydełkowania, haftowania,
robienia na drutach, ozdabiania przedmiotów techniką decoupage oraz gotowania. W sobotę na gdyńskiej scenie wystąpił
działający przy Zrzeszeniu Zespół Kosakowianie. Zaprezentował piosenki o Kaszubach autorstwa L.Sorn i T. Korthals oraz
piosenki o Gdyni, przy których niejeden mieszkaniec Gdyni zatrzymał się i zanucił.
Izba Regionalna, którą uroczyście otwarto 4 września,
wzbogaciła się o tablice z tekstami legend. Odwiedzający to
miejsce mogą zapoznać się z legendą O powstaniu Kaszub,
O Mikołajku nadmorskim, O śledziu, który królem został i O Stolemach. W ramach współpracy z gminnymi szkołami zachęcamy nauczycieli i uczniów do zwiedzania Izby Regionalnej

przy Checzy Nordowych Kaszebów, gdzie można poznać życie
naszych przodków i zaczerpnąć wiedzy na temat literatury,
muzyki i kultury Kaszub. Zrzeszenie ma również w planie budowę „wychodka” i pieca chlebowego obok Izby Regionalnej,
a wszystkie te działania możliwe są dzięki projektowi dofinansowanemu z Pólnocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
z Władysławowa.
Przedstawiciele Zrzeszenia będący członkami zespołu
Kosakowianie, mimo ograniczeń związanych z pandemią nie
zwalniają tempa w realizacji nagrań swoich utworów. Zespół
wziął „internetowy” udział w Artystycznych Spotkaniach Seniorów w Międzyzdrojach, w Spotkaniach Chóralnych w Pierwoszynie oraz w konkursie „Kaszëbi dlô Jana Pawła II”. W przygotowaniu jest również płyta z kolędami, dlatego niektóre
nagrania odbywały się w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pierwoszynie. Promocja płyty zaplanowana jest
na grudzień, tak aby podczas Bożego Narodzenia rozbrzmiewały w domach kaszubskie kolędy. Wszystkich chętnych do
śpiewania w Zespole zapraszamy w środy o 18.00.

Z ŻYCIA SOŁECTW

SOŁECTWO REWA
Sołtys wsi Rewa Jacek Hennig dziękuję zespołowi pracowników PEKO, panom: Danielowi Szrederowi, Dominikowi Szrederowi, Zdzisławowi Princowi i Piotrowi Glozie za pomoc i prace związane z utrzymaniem atrakcyjności turystycznej Rewy w tegorocznym sezonie turystycznym.

Pamiętaj, aby właściwie dbać o zieleń, krzewy i drzewa
Jesień sprzyja pracom porządkowym
w przydomowych ogrodach. Przypominamy, aby przed nastaniem zimy właściwie
zadbać o drzewa, krzewy i rośliny. Szczególną uwagę zwrócić należy na pnącza,
które wyrastają poza ogrodzenia posesji.
Do dobrego zwyczaju należy praktyka, aby
części roślinności, które wrastają w granice sąsiednich działek właściwie przyciąć. Nie każdy sąsiad bowiem życzy so-
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bie nadmiernej ilości zieleni w najbliższym
otoczeniu. Tyczy się to także sytuacji, gdy
rośliny przerastają w granice chodników
i dróg, które są własnością gminy bądź
powiatu.
W nadzwyczajnych wypadkach nie możemy być zaskoczeni, gdy nasze rośliny
zostaną przycięte przez właścicieli nieruchomości, na terenie których rozwinęły
swoje pnącza i gałęzie.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania...
...w Pogórzu

„Pewnego razu w autobusie linii 146 zaczęły dziać się
dziwne rzeczy. Ludzie twierdzili, że znikają im skasowane
bilety, ale nikt im nie wierzył. Do pewnego dnia, kiedy zniknął przystanek. Wszyscy myśleli, że to duchy, ale pewna
grupa detektywistyczna nie wierzyła w zjawy. Była to grupa „146”…” Tak zaczynała się historia „Zagadki nawiedzonego autobusu”, którą wspólnie napisali m.in. uczniowie szkoły w Pogórzu: Magda z klasy 4c oraz Paulina i Irek z klasy 2a.
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania młodzi autorzy mieli okazję zaprezentować innym uczniom swoją książkę.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, słuchacze zadawali autorom pytania dotyczące m.in. okoliczności powstania
opowiadania, ilustracji i projektu okładki. Autorzy zostali nagrodzeni brawami. Dużą niespodzianką dla czytelników okazała się
bajeczka o przyjaźni, którą przez radiowęzeł przeczytała pani
pedagog Danuta Mazurkiewicz. To był bardzo miły dzień.

...w Dębogórzu
Głośne czytanie to wspólna wędrówka po świecie książki. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – 29
października – biblioteka szkolna zorganizowała czytanie książek w klasach I –
III. Podczas zajęć koledzy z VIII klas czytali młodszym kolegom o przygodach
Plastusia, niesfornej Karolci, a także
o tym, skąd pochodzi według legendy
nazwa naszej stolicy- Warszawa.

...w Mostach
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska
W dzisiejszej dobie cudów techniki, zwłaszcza zdobyczy
technologii informatycznej, czytanie książek to atrybut odchodzącego świata. Nie zapominajmy o ważnej roli książki. Książka jest jednym ze środków, który pomaga zapomnieć o szarej
codzienności, stanowi relaks w ciągłym pośpiechu i nerwowości życia. Może też pomóc w rozwiązaniu niejednego trudnego
problemu, przywrócić równowagę wewnętrzną, poprawić samopoczucie. Odpowiednio dobrana lektura może wpłynąć na
poprawę poczucia własnejwartości, akceptację siebie takim,
jakim się jest, uznanie własnych ograniczeń i zdolności, co
może prowadzić do większej aktywności w życiu.
W Dniu Głośnego Czytania zaproponowano uczniom i ich
rodzicom kramik z używanymi książkami. Każdy chętny mógł
wybrać sobie książkę i zabrać do domu. Dzieci wybierały baj-
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ki i książeczki o zwierzątkach, a młodzież wolała fantastyczne przygody. Tego dnia nauczyciel biblioteki czytał lektury
w młodszych klasach, a grupa przedszkolaków z Rewy „Mądre
Sówki” obchodziła Dzień Głośnego Czytania na świeżym powietrzu.
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Światowy Dzień́ Kropki – święto talentów i kreatywności
Celem Dnia Kropki jest pobudzanie kreatywności i pomysłowości uczniów, a także zachęcanie do
tworzenia. Punktem wyjścia obchodów tego dnia
w bibliotece w Pogórzu stało się opowiadanie Petera H. Reynoldsa pt. Kropka (ang. The Dot.). „Kropka’” opowiada historię Vasthi, dziewczynki przekonanej, że nie potrafi rysować. Dzięki zachęcie ze
strony nauczycielki Vasthi odkrywa w sobie moc
kreatywności. Moc drzemiącą w każdym z nas.
Opowieść o Vashti stała się pretekstem do rozmowy z uczniami na temat ich talentów, mocnych

W akcji: „TAK POMAGAM”
„Patrząc na wolontariuszy
w czerwonych koszulkach
Caritas, jesteśmy otwarci
na pomoc potrzebującym!”
Uczniowie z 8 klas ze szkoły
w Pogórzu zaangażowali się
w ogólnopolską akcję zbiórki
żywnośc „Tak Pomagam” na
rzecz Parafialnego Koła Caritas z Pierwoszyna, która odbyła się w dniach 25 i 26 września 2020 r. W ramach akcji
zbierano artykuły spożywcze
z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe
w przechowywaniu na terenie sklepu Biedronka w Kosakowie.
Koordynatorem akcji była Pani Maria Hinca.

stronach oraz zachętą do twórczego działania i rozwijania swoich pasji. Bratek zaprosił
dzieci do wspólnych zabaw plastycznych.
Dzieci wykropkowały drzewo talentów, namalował swoje talenty i to, co lubią. Pod koniec zajęć przyszedł czas na bajeczkę Bratka
«O tym, jak Kajtek zrozumiał, w jaki sposób
można osiągnąć sukces» w interpretacji
Pani Oktawii Gorzeńskiej. Kropka to znak od
którego wiele się zaczyna. «Postaw tu kropkę i zobaczymy co się stanie...».

Tydzień Zakazanych Książek
W 2020 roku obchody
Tygodnia Zakazanych Książek przypadły na okres od
20 do 26 września.
Tydzień́
Zakazanych
Książek to coroczne wydarzenie mające na celu
zwrócenie publicznej uwagi na kwestie cenzury. Z tej
okazji w bibliotece została
przygotowana ekspozycja
książek, które z jakiś́ powodów były zakazaną lekturą
na przestrzeni wieków. Organizatorzy cieszyli się, że
wzbudziła ona duże zainteresowanie wśród uczniów.

Akademia Czystego Morza – Zakończenie Projektu
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uczniowie z Pogórza musieli zakończyć udział w projekcie Akademia Czystego Morza organizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Obowiązujące na Uczelni przepisy uniemożliwiły
przeprowadzenie przewidzianych programem ostatnich zajęć

laboratoryjnych. Uczniowie żałują, że nie pojadą na zajęcia terenowe i nie przeprowadzą kolejnych badań w uniwersyteckim
laboratorium. Pomimo tego są bardzo zadowoleni, że w poprzednim roku szkolnym przez kilka dni uczestniczyli w zajęciach i mogli poczuć się jak studenci Uniwersytetu.
Projekt zakończono na szkolnym patio. Uczestniczy otrzymali zestawy dydaktyczne i certyfikaty uroczyście wręczone
przez Pana dyrektora. Dziękujemy pracownikowi Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni, kierownikowi Projektu Akademia Czystego
Morza Pani Alinie Dereszewskiej za interesujące zajęcia o zagrożeniach na morzach, wprowadzenie w świat fascynujących
badań chemicznych i technicznych prowadzonych w pracowniach Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii.
Opiekunem projektu z ramienia szkoły była pani Ewa Rajewska.

Komputery do nauki zdalnej – Ty też możesz pomóc!
Akademia Marynarki Wojennej kontynuuje akcję pozyskiwania komputerów dla dzieci do nauki zdalnej. Jeśli posiadają Państwo zbędny sprzęt komputerowy możecie go przekazać (w dobre ręce). W LPT AMW nadamy mu drugie życie
i trafi on do potrzebujących uczniów z naszej gminy.
Pozyskujemy tylko zadbany, sprawny sprzęt. Wymagania minimalne: procesor 2.0 GHz x 2 rdzenie, RAM 4 GB lub
Nr 11/2020

możliwość rozszerzenia do 4 GB, karta sieciowa, system nie starszy niż Win 7. Dokonamy przeglądu, uzupełnimy RAM do maximum,
wgramy nową licencję WIN10. Gwarantujemy
skuteczne usunięcie danych.
Kontakt: kmdr por. Wojciech Mundt, Rzecznik Prasowy
tel. +48 694 476 492; email: rzecznik@amw.gdynia.pl
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Komunikat PEWiK Gdynia
Informujemy, że osoby, których nieruchomości są
obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas odprowadzają ścieki
do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą w terminie
od dnia 23 września do 31 grudnia 2020 roku zgłosić się
do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków.
W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia
się do jej sieci i bezumownego odprowadzania ścieków.
Zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu
• Formularz ZOT-D-10
Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania
ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.
Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o

Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki – ćwiczenia ratownicze
W myśl zasady „trening czyni mistrza” Stowarzyszenie
Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki wraz Navigium Marine Rescue zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa
wodnego, wysokościowego i poszukiwania osób zaginionych.
Przedsięwzięcie miało miejsce 25.09.20 w Mechelinkach oraz
na klifie w Pierwoszynie a zaangażowane zostały służby: OSP
Kosakowo, Policja Kosakowo, Komenda Policji w Gdyni, POPR,
Centrum Nurkowania TICADA, Rescue Eco Patrol. Scenariusz
działań przewidywał odnalezienie i udzielenie pierwszej pomocy dwum paralotniarzom, którzy zderzyli się ze sobą w powietrzu. To oczywiście było ogólne założenie, w trakcie trwania
ćwiczeń pojawiały się kolejne, nieprzewidziane okoliczności,
z którymi poszczególne jednostki musiały sobie poradzić.
Ćwiczenia trwały do późnych godzin wieczornych, wszyscy
uczestnicy pomimo zmęczenia jednogłośnie stwierdzili iż takie ćwiczenia są potrzebne i powinny się odbywać cyklicznie.

SPORT

GKS Sztorm Kosakowo – rozgrywki seniorów
W listopadzie zakończą się rozgrywki rundy jesiennej w V
lidze. W 13 rozegranych do tej pory meczach, zawodnicy trenera Bartosza Lewandowskiego zdobyli 13 punktów (4 wygrane,
1 remis) – dwa ostatnie zwycięstwa Sztorm odniósł nad drużynami z Sopotu: 2:1 z Ogniwem Sopot i 2:0 z Kamionką Sopot.
Drugi zespół Sztormu w B-Klasie w 10 rozegranych meczach
zdobył do tej pory 19 punktów (6 wygranych i 1 remis).
Terminarz najbliższych spotkań w V lidze:
14. kolejka, 24 X (so), 11.00, Czarni Pruszcz Gdański – Sztorm
Kosakowo;
15. kolejka, 31 X (so), 11.00: Sztorm Kosakowo – Orzeł Trąbki
Wielkie;
16. kolejka, 7 XI (so), 14.00: Zenit Łęczyce – Sztorm Kosakowo;
17. kolejka, 11 XI (śr), 11.00: Sztorm Kosakowo – GKS Kolbudy.
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GKS Sztorm Kosakowo – rozgrywki młodzieżowe
17 października w Kosakowie odbyła się ostatnia runda ligi
turniejowej E1. Sztorm Kosakowo wygrywa ligę z kompletem
punktów; drugi zespół Sztormu zajmuje 4. miejsce. Gratulujemy!
Wyniki ostatniej rundy: Sztorm Kosakowo: 9:0 z Liderem
Dębogórze, 5:0 z Bałtykiem Gdynia, 5:2 z Orzełkami Żelistrze-

wo; Sztorm II Kosakowo: 1:0 z Liderem Dębogórze, 1:2 z Orzełkami Żelistrzewo, 0:3 z Bałtykiem Gdynia.
Znakomicie spisuje się rocznik 2013 Sztormu Kosakowo na
turnieju Joma w Gdańsku. 11 października podopieczni trenera
Adriana Niewiadomskiego podczas kolejnych zmagań turniejowych wygrali wszystkie 3 mecze. Brawo!

Powołania na konsultacje Kadry

Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku powołał zawodników rocznika 2008 na konsultację szkoleniową,
która odbyła się 15 października w Cewicach. Wśród powołanych piłkarzy znalazł się
zawodnik Sztormu Kosakowo – Bartosz Mejza. Gratulujemy!

GKS Sztorm Kosakowo zaprasza na treningi
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” zaprasza na
treningi piłki nożnej – roczniki 2006-2016.
- Wykwalifikowana kadra trenerska.
- Treningi z podziałem na grupy według umiejętności.
- Treningi motoryczne, opieka fizjoterapeutów.
- Treningi bramkarskie.
- Dodatkowe treningi dla wyróżniających się zawodników
w swoich rocznikach – „Sztorm Talent”.

-

Szkolenia dla asystentów trenerów.
Udział w ligach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Udział w Turniejach.
Zimowe i letnie obozy oraz półkolonie.
Treningi na naturalnych boiskach.
Kontakt: 501-326-119 lub 507-625-650.
Zapisy trwają przez cały rok!

Szkoła Podstawowa w Pogórzu lekkoatletycznym
liderem powiatu puckiego
Początek jesieni obfitował w lekkoatletyczne imprezy
sportowe. 22. i 24.09. 2020 roku w Pucku odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce.
Swoją rywalizację na profesjonalnym stadionie z nawierzchnią tartanową rozpoczęli młodzi sportowcy w kategorii U-13
(2009-2008) i U-15 (2007-2006) w biegach na: 100,300,600
metrów, w skoku w dal, rzucie dyskiem, oszczepem, piłeczką
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palantową i sztafecie mieszanej 4 x 100 metrów. Zawodnicy
walczyli o laury indywidualne i medale a reprezentacje szkolne
o Puchar i tytuły Drużynowego Mistrza Powiatu w roku 2020.
Punkty dla zespołu przydzielano według klucza: I miejsce 9
pkt. II miejsce 7 pkt. III miejsce -6 pkt. - VIII miejsce - 1 pkt.
W kategorii starszej zawodnicy z Pogórza zdobyli aż 12 medali indywidualnie i 144 pkt. zwyciężając również w klasyfikacji
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zespołowej. Ich młodsze koleżanki i koledzy idąc za dobrym
przykładem zdobyli indywidualnie 9 medali a zespołowo z dorobkiem 102 pkt również stanęli na najwyższym stopniu podium.
Klasyfikacja indywidualna U-15:
• 100 m - 1 m. Zuzanna Przybyłowska (13.4 s).
• 300 m- 1 m. Zuzanna Przybyłowska (47.4 s), 3 m. Iga Kłosińska (50.9 s)
• 600 m- 1 m . Julia Pilarska (1.52,7 s),2m. Krystian Piotrowski
(1.42,0 s) 3 m. Oliwia Pilarska (1.56,1 s)
• Skok w dal- 3 m. Wiktoria Kohnke (4.18 m)
• Rzut dyskiem – 1 m. Karolina Kontna, 2 m. Martyna Tomczak
• Rzut oszczepem- 1m. Karol Rojek, 2 m. Bartek Chwedyna
Klasyfikacja indywidualna u-13:
• 100 m-2 m. Klara Iwoła (13.6 s), 3 m. Alicja Mach (14.4 s)
• 300 m- 1 m. Karina Łapka (47.4 s), 3 m. Amelia Hirsz (51.5 s)
• 600 m- 1 m. Julia Banaszak (1.52,7 s), 2 m. Nadia Kłosin
(2.02,5 s)
• Skok w dal - 1 m. Amelia Hirsz (4.05 m)

• Rzut piłeczką palantową - 1 m Jakub Haraj (41.5 m)
• sztafeta 4x100 m 2 m. SP Pogórze.
Klasyfikacja zespołowa U-15:
• 1 m.- Pogórze 144 pkt, 2 m - .Leśniewo-112 pkt, 3 m - Żelistrzewo 62 pkt. 4m- Połchowo 48 pkt. 5 m . - Puck 42 pkt. 6
m- Swarzewo 33 pkt. 7 m. - Mosty 32 pkt. 8 m. Gnieżdżewo
24 pkt. 9 m - Mrzezino 19 pkt. 10 m. Starzyno 16 pkt. 11 m Werblinia 14 pkt. 12 m.- Łebcz 5 pkt.
Klasyfikacja zespołowa U-13:
• 1 m.- Pogórze 102 pkt.2m.- Puck 98 pkt.3 m.- Żelistrzewo
66 pkt. 4m.- Leśniewo 41 pkt. 5 m.- Mrzezino 34 pkt. 6 m. Gnieżdżewo 18 pkt. 7 m - Połchowo 15 pkt, 8 m. - Łebcz 15
pkt. 9 m. Strzelno 8 pkt. 10 m. - Mosty 7 pkt. 11 m.- Swarzewo 4 pkt, 12 m. - Małe Morze Puck 1 pkt.
Gratulujemy sukcesów medalowych i osiągnięcia wartościowych wyników.
Jeśli szybko biegasz, dobrze skaczesz, daleko rzucasz i...
chcesz być jeszcze lepsza/y, zapraszamy na treningi lekkoatletyczne do naszego klubu ULKS Skoczek. Tel: 694-138-147.

Od 26 października do odwołania Biuro Obsługi Klienta PUK „PEKO” Sp. z o.o. oraz kasa będą zamknięte
Szanowni Klienci,
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że w okresie od 26 października 2020 r. do odwołania Biuro Obsługi Klienta PUK „PEKO” Sp. z o.o. oraz kasa będą zamknięte.
Informujemy, że od 26 października 2020 r. do odwołania wstrzymane zostało przyjmowanie odpadów w Punkcie Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych i Zużytego Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego.
Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie i drogą mailową.
Telefon do biura: 58 625 4747, e-mail: biuro@pukpeko.pl
Podawanie odczytów wodomierzy: 601-970-229 lub odczyty@pukpeko.pl
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Ignacy Baran z Suchego Dworu, lat 82
Krystyna Orchowska z Pogórza, lat 67
Zbigniew Roszak z Suchego Dworu, lat 58
Bernard Schimmelpfennig z Kosakowa, lat 78

Ś.P.

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;

Agnieszka Serwaczak z Mostów, lat 87
Danuta Wójcik z Rewy, lat 73
Ireneusz Kacpura z Pogórza, lat 66
- 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,
tel. 696 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy
Kosakowo, tel. 58 660 43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie, sekretariat: tel. 47 742 53 91
– Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku tel. 47 742 52 22
- 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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„Gorący problem”
Zmiany klimatu to jedne z największych wyzwań, z którymi przyszło nam się
mierzyć. Na szczęście każdy z nas może aktywnie włączać się do działań na rzecz
zmniejszania tych zmian. Naukowcy mówią o dwóch kierunkach działań: ograniczaniu
skali i tempa zmian klimatu poprzez głównie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
oraz adaptacji do zmian, która obejmuje np. oszczędne gospodarowanie wodą.
Jak ograniczać emisję gazów cieplarnianych? Jedno ze źródeł emisji
tych gazów pochodzi z ogrzewania naszych domostw. W okresie jesiennozimowym jak bumerang wraca problem jakości powietrza. Palenie w piecach,
niezależnie czy jest to drewno, węgiel, olej, czy śmieci (!!!) zawsze powoduje
emisję szkodliwych substancji (jakość paliwa znacząco wpływa na ilość i
stopień szkodliwości tych zanieczyszczeń). Jest to tzw. emisja niska, która w
połączeniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, tworzy SMOG. Mimo
ogólnie dobrej jakości powietrza w naszym regionie, dzielnice domków
jednorodzinnych wielokrotnie spowite są gryzącym dymem.
Poza szkodliwym wpływem na nasze zdrowie, zanieczyszczenia emitowane z
naszych domowych kominów zaliczają się do wspomnianych na początku gazów
cieplarnianych – to nie tylko zdrowie nasze i naszych bliskich, ale też kondycja całej
planety i przyszłych pokoleń !!!
Co zatem możemy zrobić? Tam, gdzie to możliwe przyłączajmy się do
miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zgodnie z niedawno podpisaną
uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, do końca 2035 roku wszystkie
kotły opalane na paliwa stałe mają zostać zlikwidowane na terenie naszego
województwa (podstawą prawną tego zalecenia jest tzw. uchwała
antysmogowa, tj. Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego, 28.09.2020 r.). Likwidujmy stare piece węglowe. Warto już dziś
sprawdzić możliwe źródła dofinansowania na tego rodzaju inwestycje ze źródeł
krajowych lub gminnych.
Jednocześnie przypominamy - kategorycznie zabronione jest spalanie odpadów w domowych
piecach. Zgodnie z przepisami za spalanie odpadów grozi nawet do 30 dni aresztu albo do 5 tys. zł
grzywny.
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