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Dni Gminy Kosakowo: 31 VII - 2 VIII  
 
Przekazaniem przez Wójta radnej z Pierwoszyna p. Wiktorii Śliwi ńskiej kluczy 
do Gminy, rozpoczęły się w piątek 31 lipca Dni Gminy Kosakowo. 
Zapoczątkowały je regaty, w których nagrody zwycięzcom wręczał 
Przewodniczący Rady Gminy Adam Miklaszewicz. Wieczorem, na Szpyrku 
zaprezentował się Chór Redzanie, a po nim wysłuchaliśmy recitalu sopranistki 
p. Magdaleny Molendowskiej. 
W drugim dniu powitaliśmy na Szpyrku uczestników dorocznego Marszu 

Śledzia. Następnie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy, w czasie 
której nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy panu Tadeuszowi 
Krzysztofowi, zakończona recitalem Floriana Skulskiego. Wieczorem 
zaprezentowali się nam znani artyści z Teatru Buffo, a na koniec, do 
nocy, bawiły nas kabarety: Made in China oraz Słuchajcie. 
W niedzielę mieliśmy okazję wysłuchać solowych występów Sabiny 
Bandery oraz finalistki II edycji Kaszubskiego Idola - Pauliny 
Dobrowolskiej z Pogórza. Oglądaliśmy scenki kabaretowe w 
wykonaniu Sióstr Labuda, a na zakończenie bawiliśmy się przy 
dźwiękach zespołów Fun-Tastic oraz Mar-Bit. Dni Gminy Kosakowo 
oficjalnie – w późnych godzinach wieczornych - zamknął Wójt Jerzy 
Włudzik. 

 
 
 

15 sierpnia - XIII Festyn Kaszubski 
XIII Festyn rozpoczął się – tradycyjnie - przemarszem przez Rewę z orkiestrą dętą na 
Szpyrk do krzyŜa, gdzie została odprawiona msza św., koncelebrowana przez ks. dr. 
W. Cichosza. Wygłoszone w niej do wiernych Słowo BoŜe zostało 
nagrodzone gromkimi brawami.  
Bardzo nas cieszy duŜe zainteresowanie folklorem coraz większej rzeszy uczestników, 
którzy licznie przybywają na organizowane przez zrzeszenie festyny. Tak było i w tym 
roku. Swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi i artyści. Nie zabrakło mistrza 
tabaczenia i zaprzyjaźnionego garncarza , który dał pokaz sztuki wyrabiania w glinie 
.Tutaj kaŜdy mógł coś dla siebie znaleźć. Jak zawsze, była kuchnia kaszubska, 
przygotowana przez członkinie zrzeszenia, m.in. chleb ze szmulta, kuch młodzowy, 
pulki ze sledza. Najbardziej oblegane było stoisko z loterią fantową, gdzie moŜna było 

za 5 zł. wygrać np. weekend w Jastrzębiej Górze.  W konkursie w rzucie 
głazem o tytuł Króla Stolema próbowało swoich sił 24  męŜczyzn. ZwycięŜył 
Łukasz Reinchart z Gdyni, który rzucił kamieniem na odległość 11,49 m.  
Nie zabrakło równieŜ chętnych, którzy, wykupując cegiełkę, wsparli budowę 
nowej siedziby Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Kosakowie.  
Wystąpił zespół folklorystyczny Redzanie. MoŜna było bawić się przy 
Oktavie, Trzech Koronach, Derkaczu , Sashy Popaz. 
Po pokazie fajerwerków wystąpił zespół rozrywkowy, który grał do tańca do 
późnych godzin nocnych. Pogoda dopisała, atmosfera była wspaniała, więc 
XIII. festyn naleŜy zaliczyć do udanych. Zapraszamy znowu za rok. 
Dziękuję bardzo za pomoc w organizacji  festynu wszystkim członkom Zrzeszenia , z-cy 
Wójta, straŜy gminnej, straŜakom i słuŜbom komunalnym. 

Prezes ZKP O/Dębogórze Danuta Tocke   

 

 
 

Z głębokim Ŝalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
ś.p. 

Janusza Jajczyka 
Burmistrza Gminy śerków 

 

 

                                   

 

        

 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 

 

 



SPRAWOZDANIE 
z pracy Wójta Gminy Kosakowo od 30.06 do 31.07.2009r. 

SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
30.06. – Rozmowa z firmą doradczą na temat sporządzenia wniosku do banku gospodarki krajowej w celu udzielenia kredytu na budownictwo 
socjalne, czat internetowy 
01.07. – Przyjęcia interesantów, udział w spotkaniu z młodzieŜą i mieszkańcami wsi Pierwoszyno oraz Radną W. Śliwi ńską 
02.07. – Rozmowa z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem na temat inwestycji i wniosków o fundusze unijne 
04.07. – Udzielenie ślubu mieszkańcom Gminy, udział w sympozjum nt. 100. lecia rejestracji szkut rewskich. 
06.07. – Udział w konsultacjach dotyczących propozycji projektu budowy remizy straŜackiej dla OSP Rewa 
07.07. – Walne Zebranie Lokalnej Grupy działania 
08.07. – Przyjęcia interesantów 
09.07. – Wizja lokalna oraz rozwiązanie konfliktu sąsiedzkiego na terenie wsi Suchy Dwór 
10.07. – Spotkanie z Prezesem Banku Rumia Spółdzielczego dot. dalszej współpracy z Gminą, rozmowa z szefem klubu piłki siatkowej kobiet 
ALPAT, spotkanie z Prezesem spółki Lotnisko Gdynia-Kosakowo- ustalenie treści wystąpień do ministrów, udział w spotkaniu z prezesami 
Przedsiębiorstwa Półwysep dotyczącym inwestycji kanalizacyjnych 
11.07. – Spotkanie z dziećmi szkół litewskich, przebywającymi na koloni w Schronisku w Dębogórzu. 
12.07. – Udział w uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika Zygmunta Karczewskiego 
13.07. – Spotkanie z kierownikiem Hydrobudowy- wykonawcą inwestycji w Mechelinkach, spotkanie z przedstawicielem PEWiK i rozmowa na 
temat skarg mieszkańców dotyczących kanału ściekowego, zalewania wodami i odchwaszczania, wizja lokalna drogi /za szkołą w Mostach, którą 
Gmina kupuje od Pana Kostrach z Mechelinek 
15.07. – Przyjęcia interesantów, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami do pracy w księgowości 
16.07. – Przyjazd delegacji z Litwy: Mer Marii Rekść, Starościny Wacławy Baniukiewicz oraz Dyrektor S.P. w Ojranach Grety Pilieckiene, odbiór 
przedszkola w Rewie /po remoncie/ 
17.07. – Otwarcie zawodów surfingowych „Kia Soul Surfing Cup” w Rewie, udział w zebraniu OSP Kosakowo 
19.07. – Udział w Wyborach Bursztynowej Miss Lata w Gminnym Domu Kultury w Pierowszynie 
20.07. – Przyjęcia interesantów, uroczyste podpisanie porozumienia polsko- litewskiego dot. utworzenia w szkole w Ojranach na Litwie filii 
schroniska młodzieŜowego 
21.07. – Spotkanie z przedstawicielami fundacji „Wszyscy mają równe szanse”, której celem ma być niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, 
starszym i potrzebującym pomocy 
22.07. – Przyjmowanie interesantów 
23.07. – Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami do pracy w straŜy gminnej 
24.07. – Udział w poŜegnalnym obiedzie z delegacją litewską 
27.07. – Podpisanie umowy obsługi bankowej i kasowej budŜetu Gminy Kosakowo z Bankiem Rumia Spółdzielczym, wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego 
28.07. – Udział w otwarciu nowego komisariatu policji w Juracie w dniu Święta Policji 
29.07. – Przyjęcia interesantów, udział w rozmowach z burmistrzami i wójtami gmin, członków Lokalnej Grupy Rybackie, narada z sołtysami 
30.07. – Udział w naradzie w sprawie drogi przez łąki- porozumienie ze Starostą, spotkanie z nowym przedsiębiorcą oraz grupą doradczą w sprawie 
budowy Gimnazjum 

Uchwały podjęte na XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 1 sierpnia 2009 roku 

1. Uchwała Nr XXXVII/57/2009 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego-projektu pn. „Pakiet Startowy –Program rozwojowy 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kosakowo” w ramach Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

2. Uchwała Nr XXXVII/58/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/41/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. dotyczącej przyjęcia cen biletów 
jednorazowych i okresowych za wewnątrzgminne przewozy osób. 

3. Uchwała Nr XXXVII/59/2009 w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2009. 

4. Uchwała Nr XXXVII/60/2009 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kosakowo. 

Komunikat Banku Rumia Spółdzielczego 
W nawiązaniu do uwag osób korzystających z bankomatu mieszczącego się przy oddziale BRS w Kosakowie, zgłaszanych podczas czatu z 
Wójtem Gminy Kosakowo- Bank Rumia Spółdzielczy informuje, Ŝe nie jest odpowiedzialny za wysokość prowizji pobieranych przez 
bankomat mieszczący się przy oddziale BRS w Kosakowie za pomocą kart innych banków, nienaleŜących do Spółdzielczej Grupy Bankowej.  
Prowizje od wypłat pobierane są niezaleŜnie od naszego banku zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązują w banku macierzystym. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z produktów i usług oferowanych przez nasz bank w celu uniknięcia płacenia wysokiej prowizji od 
wypłat. 

 
UWAGA ROWERZYSCI 

Informujemy, ze w związku z planowanym remontem drogi powiatowej Puck-Smolno-Mrzezino-Pierwoszyno (droga przez łąki)  
udostępniamy uŜyczoną nam drogę EC dla zorganizowania objazdu dla samochodów do 3,5 ton. 
Na ten czas zarządcą drogi będzie Zarząd Dróg Powiatowych dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego w Pucku. 
Objazd będzie zorganizowany na odcinku :  ul.Rumska-droga Puck-Pierwoszyno. 
Okres zorganizowania objazdu: 20.08 - 20.10.2009 r. 

 
 

Św. pamięci 
Janina Piekarska z Suchego Dworu lat 91 

Pelagia Boike z Kazimierza lat 80 
Zofia Kierszka z Pierwoszyna lat 79 

Aniela Brzozowska z Kazimierza lat 77 
Helena Kubiak z Suchego Dworu lat 66 
Józef Kankowski z Pierwoszyna lat 51 
Czesław Bielawski z Pogórza lat 50 



PIERWSZY HONOROWY OBYWATEL GMINY KOSAKOWO 
Milo nam poinformować, Ŝe Rada Gminy Kosakowo, Uchwałą Nr XXXVII/60/2009 na sesji w dniu 1 
sierpnia br. nadała Panu Tadeuszowi Krzysztofowi pierwszy w historii tej Gminy tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy. Tytuł ten - zgodnie ze statutem Gminy -  nadaje się osobie szczególnie zasłuŜonej dla 
Gminy. Jego nadanie nie skutkuje Ŝadnymi zobowiązaniami ze strony Gminy. 
                   Pan Tadeusz Krzysztof ma wyjątkowy wkład w poznanie i rozpowszechnianie wiedzy 
historycznej o Gminie Kosakowo. Ten marynarz „pochodzący z Polski”, a obecnie mieszkający w 
Rewie, przez 33 lata pływał w Polskich Liniach Oceanicznych. W tym czasie eksternistycznie 
ukończył WyŜszą Szkołę Handlu i Transportu Morskiego. 
Zanim przeprowadził się do Rewy, mieszkał w Gdyni, a Rewę czasami odwiedzał. Podczas tych wizyt 
uległ jej urokowi. W 1979r. kupił tu domek /w którym wcześniej mieszkał Klemens Długi, najsłynniejszy 
rewski armator/. W domku tym znajdowały się dokumenty poprzedniego właściciela, które p. T. 
Krzysztof zachował. Z czasem otworzył w swoim domu muzeum rybackie, które później uzyskało 
nawet rangę międzynarodowego. Sam prowadził w nim lekcje dla odwiedzających. Ze względów 
finansowych, niestety, musiał je zamknąć. Zbiory sprzedał muzeom oraz osobom prywatnym, 
pozostawiając sobie jedynie znikomą ich część. Zdobią dziś jego gabinet, w którym oddaje się lekturze 
oraz pisze. 

MoŜna o nim powiedzieć, Ŝe jest pierwszym kronikarzem Gminy Kosakowo. W jego dorobku znajdują się takie pozycje, jak: Gmina 
Kosakowo – zarys geograficzno – historyczny (na prawach rękopisu: 1993), Wieś Rewa (2003), Józef Klebba. Działacz niepodległościowy 
z Kosakowa (2003), Złota księga Gminy Kosakowo (2004), Klemens Długi. Armator Kaszubski z Rewy (2005), Bedeker Kaszubski (2008) 
oraz wydana w tym roku bajka dla dzieci – Delfinek Titinek z Rewy. Ponadto wydał sześć numerów czasopisma społeczno-
kulturalnego „ Polska Gmina Kosakowo” (gmina kaszubska) 2000-2005. Pisuje artykuły do czasopism o rybakach, morzu. 
Tadeusz Krzysztof  jest m.in. inicjatorem powstania Ogólnopolskiej Alei ZasłuŜonych Ludzi Morza w Rewie oraz autorem projektu 
Krzy Ŝa Morskiego z ramionami w kształcie kotwic, dającego początek tej alei. 
Pomimo, Ŝe nie jest rdzennym mieszkańcem tej Gminy, jest najlepszym znawcą jej dziejów, a swoją wiedzą chętnie dzieli się z innymi. 
Jest Ŝywo związany z naszą gminą i szczerze zaangaŜowany w jej rozwój, zwłaszcza kulturalny. 
Zaszczytny ten tytuł Rada przyznała na wniosek Wójta Gminy, poparty przez grupę radnych, Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 
Kapitułę Honorowego Obywatelstwa Gminy, powołaną Uchwałą Nr XXXVI/56/2009  Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 czerwca 2009r. 
                                                                                                                         Gratulujemy!!! 

 
Festyn Świętego Rocha 

 

 
 
W niedzielę, 9 sierpnia br. na boisku przy kościele w Rewie odbył się 
doroczny Festyn Świętego Rocha. 

 
 
 
 

Święto Wojska Polskiego 
 

 

 
W dniu 15 sierpnia br. obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. 
O godz. 11:00 w kościele w Kosakowie odbyła się Msza Święta, 
po której nastąpiło złoŜenie wieńców przy pomniku Antoniego 
Klebby oraz na cmentarzu w Kosakowie. 

 
 

DOśYNKI GMINNE 
W dniu 12 września br . zapraszamy na coroczne doŜynki gminne.  
O godzinie  13:30 wyruszy korowód z boiska szkolnego przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie 
  o 14:00 msza św. na placu gminnym przy ul. śeromskiego, po niej -  
  - program artystyczny, a na zakończenie pokaz sztucznych ogni.   ZAPRASZAMY 

 

III Festiwal Piosenki śołnierskiej i Patriotycznej - Kosakowo 2009 
W dniach 19-20 września br. na scenie w Mechelinkach lub w razie niepogody w Domu Kultury w Pierwoszynie (miejsce podamy na 
plakatach) odbędzie się III Festiwal Piosenki śołnierskiej i Patriotycznej - Kosakowo 2009. Festiwal objął honorowym patronatem 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w GOKiS Kosakowo (Rewa, ul. 
Morska 56) lub na stronie internetowej: www.gokis.kosakowo.pl. Zapraszamy do zapisów! 
 
* Sołtysi wsi Dębogórze i Dębogórze Wyb. organizują 2-dniową wycieczkę na grzyby w kaszubskie lasy w dniach 19-20 września. 
Koszt na osobę 100zł. Zapisy przyjmują Sołtysi wsi Dębogórze i Dębogórze Wyb. oraz Radny A. Kurowski. 
* W dniach 13-15 września br. Sołtys wsi Dębogórze przyjmuje opłaty za podatek. 



Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych 
Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom w kredycie mogą liczyć na pomoc rządu. Taka pomoc 
jest moŜliwa dzięki rządowej ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. 
KTO MO śE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC? 
Na dopłaty liczyć mogą osoby, które utraciły pracę lub zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 
r. W obu przypadkach osoby te muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, uzyskać status bezrobotnego i prawo do zasiłku. 
Kolejnym warunkiem skorzystania z pomocy jest złoŜenie do końca 2010 r. wniosku o dopłatę do kredytu do właściwego starosty. 
Pomocą mogą zostać objęci takŜe małŜonkowie, posiadający wspólność majątkową, nawet jeŜeli pracę utracił małŜonek niebędący 
kredytobiorcą. O pomoc moŜe starać się np. mąŜ, który nadal pracuje i spłaca kredyt mieszkaniowy, a jego Ŝonie pracodawca 
wypowiedział 
umowę o pracę. Na pomoc moŜe liczyć kredytobiorca posiadający tylko jedno mieszkanie albo dom jednorodzinny obciąŜony kredytem 
hipotecznym. Kredytobiorca powinien mieszkać w mieszkaniu lub domu, na który został zaciągnięty kredyt objęty pomocą. 
Pomocy nie dostaną osoby, które: wynajmują mieszkanie lub inny lokal, zostały zwolnione z pracy dyscyplinarnie lub same z niej 
zrezygnowały. 
ABY UZYSKA Ć POMOC W SPŁACIE KREDYTU NALE śY: 
— zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (taki status otrzymuje się, gdy nie jest się nigdzie zatrudnionym, 
jest się zdolnym oraz gotowym do podjęcia pracy, ukończyło się 18 lat, ale nie ukończyło 60 lat (kobiety) i 65 lat (męŜczyźni) oraz nie 
nabyło praw do emerytury lub renty), 
— uzyskać z banku lub innej instytucji, która udzieliła kredytu (np. SKOK) oświadczenie zawierające informacje o udzielonym kredycie, 
np. w jakiej jest walucie, wysokość rat (w złotówkach) i terminy spłat na okres najbliŜszych 12 miesięcy, 
— złoŜyć wniosek do starosty o udzielenie pomocy w spłacie kredytu wraz z oświadczeniem banku lub innej instytucji, która udzieliła 
kredytu. Wzór wniosku i oświadczenia jest określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej./www.rcl.gov.pl/  
KTO UDZIELA POMOCY? 
— o przyznaniu pomocy decyduje starosta w formie decyzji przekazywanej kredytobiorcy. W decyzji starosta określa wysokość 
przyznanej dopłaty. Pomoc moŜe być przyznana maksymalnie na jeden rok w wysokości do 1200 zł miesięcznie. Pomoc będzie wypłacana 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto banku lub innej instytucji, która udzieliła kredytu, a nie do rąk osoby, której 
została przyznana pomoc. 
JAK NALE śY ZWRÓCI Ć UDZIELON Ą POMOC? 
— zwrot pomocy rozpoczyna się po 2 latach od zakończenia otrzymywania dopłat. Państwo rozłoŜy nam naleŜność na 8 lat w równych 
nieoprocentowanych miesięcznych ratach. 

 
UWAGA UCZNIOWIE DOJE śDśAJĄCY DO SZKÓŁ W RUMI 

WaŜne – dotyczy organizacji doładowań biletów elektronicznych ZKM 
Uprzejmie informujemy rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nr 1 w Rumi i Gimnazjum Nr 1 w Rumi , Ŝe została 
zawarta umowa  pomiędzy Gminą Kosakowo i  PPUP Poczta Polska Oddział Rejonowy w Gdyni, dotycząca sprzedaŜy doładowań z 
terminala biletów okresowych  dystrybuowanych przez ZKM Gdynia. Ustalono następującą organizację doładowań biletów 
elektronicznych.  
1. Urząd Pocztowy Kosakowo będzie realizował doładowania na rzecz uczniów uprawnionych do 
korzystania z refundowanych dojazdów do szkół. Listę, zawierającą dane ucznia uprawnionego do refundowanych przejazdów, Urząd 
Gminy otrzyma ze szkół, po czym przekaŜe ją do w/w Urzędu Pocztowego. Doładowań biletów elektronicznych na kolejne miesiące nauki 
w szkole będzie moŜna dokonywać w okresach od 20 dnia do ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzającego miesiąca /np. od 20-30 
września na październik/. Wyjątkowo w miesiącu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, termin doładowań został przedłuŜony do 4 września 
włącznie. 
2. Poczta uprawniona jest do doładowania biletu ZKM Gdynia osobom powyŜej 13 roku Ŝycia, 
figurującym na liście dostarczonej przez tut. Urząd Gminy, legitymującym się dokumentem toŜsamości, za który uznaje się: dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną 
 
oraz osobom poniŜej 13 roku Ŝycia, figurującym w tymŜe załączniku, w których imieniu wystąpi przedstawiciel. Za przedstawiciela osoby 
poniŜej 13 roku Ŝycia uznaje się osobę pełnoletnią, przedkładającą imienny bilet ZKM Gdynia pobierającego doładowanie. 
3. Pracownik Poczty, dokonujący doładowania, zobowiązany będzie  odnotować w załączniku cechy 
dowodu toŜsamości i datę doładowania. Natomiast pobierający kwituje odbiór doładowania, składając podpis w stosownej rubryce na 
załączniku. 

Pamiętaj – pierwszego doładowania w Urzędzie Pocztowym w Kosakowie na wrzesień  
musisz dokonać od 20.08. do 4.09. 

Godziny pracy Urzędu Pocztowego w Kosakowie: 
 poniedziałek -  czwartek 10:00 – 17:00,  piątek 11:00 – 18:00,  sobota i niedziela - nieczynny   
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma nową siedzibę 
Uprzejmie informujemy, Ŝe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie od 1 lipca br. ma siedzibę w nowo oddanym  budynku 
biblioteki,  przy Ośrodku Zdrowia w Kosakowie – wejście od ul. Fiołkowej.Podajemy nowe numery telefonów 
058 620 82 02 – pokój nr 4 świadczenia rodzinne, 058 620 81 89 - pokój nr 5 pracownicy socjalni 
 

StraŜ Gminna – w nowym miejscu 
StraŜ  Gminna z dniem 1 lipca br. ma  równieŜ swoje biuro w nowym obiekcie biblioteki  - z wejściem od strony parkingu przy Urzędzie. 
Nowy numer telefonu do StraŜy Gminnej w Kosakowie: 058 620-82-48. 

„Biuletyn” - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji) 

Adres: 81-198 Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel. 058 660-43-00, fax 660-43-01 e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl 

Ukazuje się między 20 a 25 dniem kaŜdego miesiąca. Nakład 2750 egz. 



AKTUALIZACJA EWIDENCJI  BUDYNKÓW I LOKALI 

W lipcowym numerze biuletynu gminnego informowaliśmy o tym, Ŝe Starosta Pucki zlecił firmie KPG Spółka z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, ul. Rymarska 3 prace geodezyjne, związane z załoŜeniem ewidencji gruntów budynków lokali na terenie Gminy Kosakowo. W 
uzupełnieniu podajemy, Ŝe do przeprowadzenia prac terenowych upowaŜnieni są następujący geodeci: Patryk Drewa, Łukasz Michałek i 
Wojciech Stasiek. Wykonawcy mają obowiązek okazania właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością potwierdzonego zgłoszenia 
jako dokumentu upowaŜniającego wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych na podstawie art. 
13 i 14 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., poz. 2027 z późn. zm.) oraz do  
czynności związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych (m. in. wykonywania zdjęć elewacji budynków oraz oględzin w celu 
określenia ich funkcji i ilości kondygnacji, a takŜe pomiaru obiektów budowlanych). 
Szczegółowych informacji udziela Starostwo Powiatowe w Pucku - Ewidencja Gruntów, tel. 058 673-28-58. 

 
OPŁATA TARGOWAOPŁATA TARGOWAOPŁATA TARGOWAOPŁATA TARGOWA    

Z ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
================================================================================================== 

Art. 15. 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaŜy na targowiskach. 
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z zastrzeŜeniem ust. 2a. 
2a. Opłacie targowej nie podlega sprzedaŜ dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal uŜywanych 
do targów, aukcji i wystaw. 
3. Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od naleŜności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko. 
Artykuł 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych posługuje się szerokim pojęciem targowiska, dla którego istotne jest jedynie prowadzenie 
sprzedaŜy określonego charakteru, natomiast nie ma znaczenia fakt w jakim miejscu sprzedaŜ jest dokonywana. 
Art. 16. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z 
przedmiotami opodatkowania połoŜonymi na targowiskach. 

z orzecznictwa: 
Za targowisko, w rozumieniu ustawy, naleŜy uznać nie tylko miejsca odpowiadające warunkom przewidzianym w dekrecie o targach i targowiskach, ale 
kaŜde miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaŜ.  
*Artykuł 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych posługuje się szerokim pojęciem targowiska, dla którego istotne jest jedynie prowadzenie 
sprzedaŜy określonego charakteru, natomiast nie ma znaczenia fakt w jakim miejscu sprzedaŜ jest dokonywana. 
*Targowiskiem są "wszelkie miejsca", w których prowadzony jest handel (sprzedaŜ) w formach wskazanych przykładowo przez ustawę o podatkach i 
opłatach lokalnych; odnosi się to zarówno do targowisk, których lokalizację ustaliła gmina na podstawie przepisów dekretu z 2 sierpnia 1951 r. o targach i 
targowiskach, jak do kaŜdego innego miejsca, a więc równieŜ do hali targowej (czy innego podobnego obiektu), usytuowanej na gruncie nie będącym 
mieniem komunalnym. 
*Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31) nie jest wyłączony obowiązek uiszczenia 
opłaty targowej za prowadzenie działalności handlowej na chodniku, niezaleŜnie od ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60). 
*Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z momentem dokonania w danym dniu sprzedaŜy na targowisku. Zdarzeniem prawnym, z którym ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych wiąŜe obowiązek uiszczenia opłaty targowej, jest dokonywanie sprzedaŜy. 
*Opłatę targową, o której mowa w art. 15 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się niezaleŜnie od tego czy sprzedaŜ 
odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę zarządzającą targowiskiem, czy teŜ na targowisku prowadzonym na terenie 
prywatnym.  
*W razie odmowy uiszczenia opłaty targowej przez osobę dokonującą sprzedaŜy na targowisku mają zastosowanie art. 5 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach 
podatkowych o wydaniu decyzji, ustalającej wysokość zobowiązania oraz art. 20 tej ustawy o odsetkach za zwłokę. 
Opłata targowa na terenie Gminy Kosakowo pobierana jest na zasadach i w wysokościach ustalonych w uchwale nr XX/40/2008 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kosakowo, w której ustalono dzienne stawki opłaty targowej w 
następujących wysokościach: 

1/ od stanowiska wydzielonego dla osób fizycznych i prawnych handlujących towarem sprzedawanym z zadaszonego obiektu, samochodu          
cięŜarowego, dostawczego, osinobusu, traktora, samochodu osobowego z przyczepą lub stołu ustawionego przy w/w pojeździe – 20,00 zł/za kaŜdy dzień 
handlu     2/ od pozostałych rodzajów sprzedaŜy - 6,00 zł/za kaŜdy dzień handlu 
Opłatę targową w drodze inkasa pobiera inkasent na podstawie zawartej z Wójtem umowy cywilnoprawnej, który legitymuje się identyfikatorem.  Opłata 
targowa pobierana jest za dowodem wpłaty (z kopią), będącym drukiem ścisłego zarachowania. 
Uchwała Rady Gminy Kosakowo o opłacie targowej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 53 z  

dnia 17 czerwca 2008r., poz. 1509 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

SPRZEDAś DZIAŁEK GMINNYCH 
INFORMUJEMY, śE WÓJT  GMINY  KOSAKOWO OGŁOSIŁ III PRZETARG USTNY NIEOGRAN ICZONY NA 
SPRZEDAś NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMO ŚCI, POŁOśONYCH W  MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO 
STANOWIĄCYCH WŁASNO ŚĆ GMINY KOSAKOWO 
Nieruchomości atrakcyjnie połoŜone, graniczące z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi, w pobliskim kontakcie z głównymi 
drogami publicznymi. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2009 roku  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. śeromskiego 
69. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoławczej 
przelewem najpóźniej do dnia 9 września 2009 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040. 

Więcej informacji w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w menu Przetargi nieruchomości. 
 

Szanowny Panie Wójcie,          Wilno, 30.07.09r. 
Pragnę szczerze i gorąco podziękować za zaproszenie dzieci z rejonu wileńskiego na pobyt w Gminie Kosakowo oraz 

niezwykle ciepłą gościnę i bardzo interesujący pobyt delegacji. Niezmiernie wzbogaciły nas ciepłe przyjęcia w urzędzie, szkołach, nabyta 
w trakcie spotkań wiedza, nawiązane więzi. W imieniu swoim, Pani Starościny Wacławy Baniukiewicz oraz Pani Dyrektor Grety 
Pilickiené pragnę pogratulować iście mistrzowsko przygotowanego programu pobytu naszej delegacji, podziękować za ścisłą i owocną 
współpracę i mam nadzieję, Ŝe niedługo znowu się spotkamy- z korzyścią dla Gminy oraz Samorządu, przede wszystkim naszych 
mieszkańców.       Z powaŜaniem Maria Rekść - Mer Rejonu Wileńskiego 



SPORT 
Wyniki IV kolejki Wiosennej Ligi Piłki No Ŝnej 
 
Pierwoszyno  - Dębogórze  4:6 
Sztorm Mosty  - Rewa   3:8 
Mechelinki  - Pogórze  1:16 
Suchy Dwór  - Mosty I  0:3 (vo) 
Po czterech kolejkach spotkań na czele tabeli, z dorobkiem 9 
punktów znajdują się aŜ 4 zespoły - są to: Rewa, Pogórze, Mosty i 
Dębogórze. śadnego punktu, jak na razie nie zdobyły ekipy 
Mechelinek i Suchego Dworu. W środku tabeli plasują się druŜyny 
Pierwoszyna, Sztormu Mosty oraz Kosakowa. 
 
NajbliŜsza - V kolejka spotkań odbędzie się 30 sierpnia br., w której 
kilka spotkań zapowiada się bardzo interesująco: o 14:00 zagra 
Kosakowo z Pierwoszynem, o 15:10 - odbędą się małe derby: Mosty 
I - Sztorm Mosty, o 16:20 - mecz czołowych druŜyn ligi: Pogórza i 
Rewy, a o 17:30 o pierwsze punkty powalczą Suchy Dwór i 
Mechelinki. Zespół Dębogórza pauzuje. Wszystkie mecze 
rozgrywane są na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w 
Mostach. 

 
UKS Sztorm Mosty 
W dniu 5.08.2009 odbył się ostatni z 4 turniejów dla kategorii 
1993 i młodsi, oraz 1997 i młodsi w piłce noŜnej 4-osobowej, 
czyli popularnym w Redzie "Street Soccerze". Organizatorem 
był Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie, oraz 
ZSP Reda. 
 
Ogółem w kategorii "starszej" wystartowało 8 zespołów, a w 
"młodszej" 9.  Intensywna, wymagająca duŜej sprawności gra 
jaką jest "Street Soccer" i  tym razem przyniosła sporo emocji i 
niespodzianek. W kategorii młodszej zwycięŜyły Mosty I przed 
Mostami II. Trener druŜyny z Mostów pan Andrzej Zawadzki 
znów mógł być dumny ze swoich podopiecznych. Najlepszym 
zawodnikiem tej kategorii wiekowej został Sebastian Gleske, 
który oprócz nagrody za I miejsce w turnieju, otrzymał od 
Kierownika MOKSiR Konrada Wargina równieŜ sportową 
koszulkę. 

SEKCJE 
 
Wioska Internetowa - kształcenie na odległość 
Przy siedzibie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kosakowie (ul. 
Chrzanowskiego 44) funkcjonuje Wioska Internetowa - kształcenie 
na odległość na terenach wiejskich,  czynne w poniedziałki i soboty 
w godz. 15:00-20:00 (adres projektu: www.wioskainternetowa.pl). 
 
Z Centrum Kształcenia moŜe korzystać bezpłatnie kaŜda osoba 
zamieszkująca naszą gminę, zainteresowana uzupełnianiem i 
poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji, 
zdobywaniem nowych kwalifikacji czy - po prostu - mającej potrzebę 
skorzystania z komputera lub z internetu. 
 
Uniwersytet III Wieku 
Sekcje tańca klasycznego, brydŜa, nordic walkingu 
 
Pod koniec sierpnia br. ruszają zapisy do Uniwersytetu III Wieku, 
który działać będzie w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. 
Od sierpnia przyjmowane są zapisy do sekcji Tańca Klasycznego i do 
sekcji brydŜowej (której zajęcia odbywają się w Gminnym Domu 
Kultury w Pierwoszynie). RównieŜ od połowy sierpnia wznawia 
działalność sekcja Nordic-Walking. Szczegółowe informacje 
dostępne są w GOKiS Kosakowo (Rewa, ul. Morska 56. Tel. 058 
620-06-95. E-mail: gokis@kosakowo.pl). 

 
 
 
 

 

Sekcja Ŝeglarska 
Przy GOKiS działa sekcja Ŝeglarska, ciesząca się wielkim 
zainteresowaniem młodzieŜy.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reprezentacja naszej Gminy: 
Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz – załoga katamaranu Formuła 18, 

wygrywa regaty w niemieckim Travemuende! 
 
W dniach 8 – 9 sierpnia w niemieckim Travemuende odbyła się kolejna 
edycja Pucharu Niemiec Katamaranów w klasie Formuła 18. 
W piątek 7 sierpnia w trakcie oficjalnego treningu na akwenie Lubecker 
Bucht wiał bardzo silny wiatr, lecz podczas regat 8 – 9 sierpnia wiatr osłabł 
do 6-10 węzłów. Przy tych warunkach pogodowych startująca w regatach 
polska załoga Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz (UKS Navigo / Gmina 
Kosakowo) nie dała rywalom Ŝadnych szans wygrywając wszystkie trzy 
rozegrane wyścigi! 
Kolejny raz nasza Gmina (Ŝagiel ma logo Gminy Kosakowo) została dobrze 
zaprezentowana na sportowej arenie międzynarodowej! 

 
 



Regaty z udziałem świeŜo upieczonych młodych Ŝeglarzy z sekcji Ŝeglarskiej GOKiS 
W dniu 31 lipca br. odbyły się regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Kosakowo.  Trzy pierwsze miejsca zajęli: 
I miejsce: Sternik: Ireneusz Czernecki, Osada: Adam Szczuko, Paulina Kierszka,  
Julia Kloka; II miejsce: Sternik: Krzysztof Wolbek, Osada: Szymon Tryk, Zuzanna 
Tryk, Julia śaboklicka, Marta Donarska,  Joanna Szczuko; III miejsce: Sternik: 
Krzysztof Choroś, Osada: Magda Klemenska, Dawid Kleinowski, BłaŜej Kleinowski. 
W regatach uczestniczyli instruktorzy, prowadzący zajęcia wychowania morskiego 
oraz dzieci uczęszczające na te zajęcia, w ramach prowadzonego od czerwca br. 
Programu Edukacji śeglarskiej dla Dzieci i MłodzieŜy Rewa 2009 r., realizowanego 
przez tut. GOKiS. Cieszy fakt, iŜ instruktorzy, którzy prowadzą te zajęcia zajęli II i III 
miejsce w rewskich regatach, a dzieci, miały okazję się wykazać z nabytych 
umiejętności. 
Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo oraz 
dyplomy i upominki związane z tematyką morską. Nagrody rzeczowe przygotował równieŜ 
GOKiS. 

 
KALENDARZ IMPREZ W GMINIE KOSAKOWO 

sierpień/wrzesień 2009 

DOKŁADNE DATY I GODZINY UZUPEŁNIANE SĄ NA BIEŻĄCO NA INTERNETOWEJ STRONIE GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY I SPORTU Z SIEDZIBĄ W REWIE:  gokis@kosakowo.pl lub pod nr tel: (058) 620-06-95 

 
Człowiek-najlepsza inwestycja PROJEKT „IDĘ DO PRACY” 

W dniu 19 sierpnia 2009 roku o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń UG w Kosakowie odbyło 
się SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. II Edycji Projektu "ID Ę DO PRACY" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Spotkanie miało na celu przedstawienie załoŜeń i 
dotychczasowych osiągnięć Projektu. Wzięli w nim udział zaproszeni goście i uczestnicy 
Projektu. KaŜdy z uczestników otrzymał komplet materiałów szkoleniowych. 
Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Kosakowo, którzy korzystają z pomocy 
GOPS. W jego ramach zapewnia się: bezpłatne warsztaty, szkolenia zawodowe, 
doradztwo zawodowe, doradztwo specjalistyczne, w tym prawnika i psychologa. Biuro 
projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. 

 

TERMIN RODZAJ IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR 

30.08.2009 Zakończenie Letniej Ligi Siatkówki PlaŜowej PlaŜa w Rewie GOKiS Kosakowo 

30.08.2009 V kolejka Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej Boisko w Mostach GOKiS Kosakowo 

5.09.2009 Street Ball 2009 Suchy Dwór 
Sołectwo Suchy Dwór, 

GOKiS Kosakowo 

6.09.2009 VI kolejka Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej Boisko w Mostach GOKiS Kosakowo 

12.09.2009 DoŜynki Gminy Kosakowo  Kosakowo GOKiS Kosakowo 

13.09.2009 VII kolejka Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej Boisko w Mostach GOKiS Kosakowo 

 Kaszubski wieczór poetycki  ZKP o/Dębogórze 

17-24.2009 Dni Patrona  SP Mosty SP Mosty 

18-20.2009 Sprzątanie Świata  SP Mosty 

19.09.2009 
70  Rocznica Zakończenia Walk 

w Obronie Kępy Oksywskiej 
Mosty 

GOKiS Kosakowo, 
Gimnazjum Mosty, 
Dowództwo MWRP 

19-20.2009 
III Festiwal Piosenki śołnierskiej 
i Patriotycznej - Kosakowo 2009 

Mechelinki lub 
Pierwoszyno 

GOKiS Kosakowo 

20.09.2009 ? VIII kolejka Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej Boisko w Mostach GOKiS Kosakowo 

 Obelisk pamięci partyzantów, spotkanie  ZKP o/Dębogórze 

 Święto Ziemniaka Kosakowo GOKiS Kosakowo 

27.09 lub   
4.10.2009 

IX kolejka Wiosennej Ligi Piłki NoŜnej 
- zakończenie rozgrywek 

Boisko w Mostach GOKiS Kosakowo 

29.09.2009 Otrzęsiny klas I  Gimn. Mosty 



 

 
 

 
 
ABY ODPADY NIEBEZPIECZNE MIAŁY MIEJSCE BEZPIECZNE…  
  
Wśród wszystkich odpadów wytwarzanych w naszych domach znajdują się teŜ odpady niebezpieczne. Faktem jest, Ŝe stanowią one 
niewielką część „domowego śmietnika” ale za to ich oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzkie moŜe być duŜo groźniejsze   
w porównaniu z innymi odpadami. Na przykład, jedna wyrzucona malutka bateria guzikowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 
około 400 litrów wody! 
 
Dla ścisłości ustalmy czym są odpady niebezpieczne. Produkowane przez nas śmieci uwaŜane są za niebezpieczne, kiedy: są szkodliwe 
dla wszystkich organizmów Ŝywych, takŜe dla ludzi (są dla nich toksyczne, draŜniące, zakaźne, Ŝrące lub mogą wywoływać mutacje     
w ich kodzie genetycznym), są groźne dla środowiska naturalnego, stwarzają zagroŜenie fizyczne (substancje wybuchowe, łatwopalne).  
 
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości podajemy przykłady odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w naszych domach. Są to: resztki 
środków czyszczących, środków do konserwacji mebli, dezynfekcji i dezynsekcji, ochrony roślin oraz opakowania po tych wszystkich 
środkach, zbiorniki po aerozolach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, baterie i akumulatory, zuŜyte tonery 
zawierające substancje niebezpieczne, przepracowane oleje, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki oraz zuŜyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 
 

  
Odpady niebezpieczne (o małych gabarytach) moŜna takŜe oddać do specjalnie oznakowanego i wyposaŜonego samochodu w ramach 
Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (OZON) organizowanej na terenie gminy trzy razy w roku. Zbiórka jest takŜe 
nieodpłatna, ale wyłącznie dla osób prywatnych (nie firm). Termin i miejsce postoju samochodu znajdziemy na stronie www.kzg.pl oraz 
w niniejszym biuletynie. Taką informację znajdziemy teŜ w postaci ulotki dostępnej w pobliskiej aptece, placówce oświatowej oraz       
w Urzędzie Gminy. 
 
ZuŜyte baterie moŜemy zdeponować w specjalnych pojemnikach ustawionych w 3 placówkach oświatowych i Urzędzie Gminy. Oprócz 
tego do końca sierpnia trwa „Letnia Akcja Zbierania Baterii” zorganizowana przez KZG. W ramach tej akcji pojemniki do zbiórki 
baterii ustawiono na terenie Rewy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Szkole Sportów Wodnych, Domu Ratowników, Restauracji 
„Free Zone” i Wiosce śeglarskiej. Wszystkie adresy znajdziemy na stronie www.kzg.pl.  
 
Przychodnia Kosakowo oraz dwie apteki na terenie Kosakowa przyjmują nieodpłatnie przeterminowane lub niewykorzystane leki. 
Pamiętajmy o tej moŜliwości, poniewaŜ leki, uŜyteczne w medycynie, po nieodpowiedzialnym wprowadzeniu do środowiska mogą mu 
powaŜnie „zaszkodzić”.  
 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny to m.in.: urządzenia AGD, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt oświetleniowy. Nie moŜna umieszczać go 
w pojemnikach z innymi odpadami! Oprócz moŜliwości oddania zuŜytego sprzętu do PZON-u mamy inne rozwiązanie. Tak jak                
w przypadku zakupu nowego akumulatora w momencie gdy kupujemy nową lodówkę, telewizor, komputer itd., kaŜdy sprzedawca ma 
obowiązek odebrać od nas stary sprzęt, w ilości „sztuka za sztukę”. Nie otrzymamy w tym przypadku zwrotu opłaty depozytowej (tj. 
przy zakupie nowego akumulatora), ale starego sprzętu będziemy mogli pozbyć się nieodpłatnie. Warto o tym pamiętać, gdyby 
sprzedawca miał zapomnieć. 
 
Uwaga! Z w/w moŜliwości przekazywania odpadów niebezpiecznych mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Nie dotyczy to firm     
i osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto warto wiedzieć, Ŝe opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin naleŜy 
oddawać w miejscu ich zakupu. 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona: www.kzg.pl 

- gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, mail: dgo@kzg.pl 
- ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel. 058-624-75-15, dos@kzg.pl 

KaŜdy mieszkaniec gminy Kosakowo ma moŜliwość 
nieodpłatnego przekazania „niebezpiecznych śmieci” do 
najbliŜszego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, który 
mieści się w sąsiadującej   z gminą, gdyńskiej dzielnicy Pogórze 
na ul. śeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki w godzinach 
14:00-17:00, w soboty w godzinach 11:00-15:00) lub Rumi na ul. 
Dębogórskiej 148 (czynny od poniedziałku do piątku                  
w godzinach 10:00-18:00, w soboty od 10:00-15:00 



 


