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1. Uchwała nr LXVI/500/2022 w sprawie: uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia-
łek położonych przy ul. Kaprów, Szkutniczej i  Sieciowej 
w Rewie; 
2. Uchwała nr LXVI/501/2022 w sprawie: uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia-
łek nr 393, 392/1, 392/2, 392/3 obręb Dębogórze gmina Ko-
sakowo, przy ul. Długiej;
3. Uchwała nr LXVI/502/2022 w sprawie: wykazu kąpielisk 
na obszarze morskim przyległym do gminy Kosakowo 
oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022; 
4. Uchwała nr LXVI/503/2022 w sprawie: przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2022-2025;
5. Uchwała nr LXVI/504/2022 w  sprawie: przystąpienia 

Gminy Kosakowo do realizacji Programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowane-
go ze środków Funduszu Solidarnościowego;
6. Uchwała nr LXVI/505/2022 w  sprawie: przystąpienia 
Gminy Kosakowo do realizacji Programu „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków 
Funduszu Solidarnościowego;
7. Uchwała nr LXVI/506/2022 w sprawie: Programu Wspie-
rania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2022-2024;
8. Uchwała nr LXVI/507/2022 w sprawie: zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego;
9. Uchwała nr LXVI/508/2022 w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2022;
10. Uchwała nr LXVI/509/2022 w sprawie: zmiany uchwa-
ły w  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Kosakowo na lata 2022-2034.

UCHWAŁY Z LXVI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 10 MARCA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022, 
poz.503) 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 (Dz.U. 2021, 
poz.2373 ze zm.);

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) wschodniej części obrębu Dębogórze gmina Kosakowo – na podstawie uchwały nr LXV/491/2022 Rady Gminy Ko-

sakowo z dnia 27 stycznia 2022 r.;

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA  
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Szanowni Państwo,
od ponad miesiąca zmagamy się z nową rzeczy-

wistością. To co dzieje się za naszą wschodnią gra-
nicą wstrząsnęło naszą codziennością, a nasze ser-
ca poruszyło do okazywania pomocy uciekającym 
przed wojną obywatelom Ukrainy. Zarówno w całej 
Polsce jak i w aspekcie lokalnym, na terenie naszej 
gminy zmagamy się z tematem udzielenia im odpo-
wiedniej pomocy, schronienia, starając się zabezpie-
czyć podstawowe potrzeby. 

Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom gmi-
ny Kosakowo za tą otwartość serca wobec naszych 
wschodnich sąsiadów, którą Państwo okazujecie. 
To budujące, że mieszkańcy nie pozostają obojętni 
wobec krzywdy bliźnich, a w sytuacjach kryzysowych 
przechodzą do działania. 

W  gminnych mieszkaniach socjalnych i  prywat-
nych domach mieszkańców gościmy już w  naszej 
gminie ponad 350 osób z Ukrainy. Wśród przybyłych 
jest bardzo dużo dzieci, które podjęły naukę w gmin-
nych placówkach oświatowych. Od samego począt-
ku działa gminny punkt zbiórki w  Mechelinkach. 

Z tego miejsca chciałbym 
również zaapelować do 
mieszkańców gminy Ko-
sakowo o  nieustającą 
pomoc i  zaangażowanie 
w  zbiórkę niezbędnych 
rzeczy. Wszelkie produk-
ty, które zbieramy w  Me-
chelinkach są dystrybu-
owane w  zdecydowanej 
większości właśnie do 
obywateli, którzy miesz-
kają na terenie gminy. 
Na ten moment najbardziej brakuje długotermino-
wej żywności. Potrzeby są na bieżąco weryfikowane 
przez GOPS i aktualizowane na stronie gminakosa-
kowo.pl i gminnym Facebooku. 

Składam każdemu z  Państwa najserdeczniejsze 
życzenia z  okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych. Niech nadzieja zagości w  naszych i  naszych 
gości sercach.

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo 



www.kosakowo.pl BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Nr 4/2022 3

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwał Rady Gminy Kosakowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego: nr LV/410/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., nr XXXII/216/2020 z dnia 28 
maja 2020 r.;

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem wg poniższego wykazu:

Nazwa projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Termin wyłożenia do 
publicznego wglądu

Termin dyskusji  
publicznej

Termin wnoszenia 
uwag

Centrum administracyjno-usługowe 
w Kosakowie

01 – 29.04.2022 r.
20.04.2022 r.,  
godz. 14.00

13.05.2022 r.

Obręb Kazimierz i cz. obrębu Dębogórze 
gmina Kosakowo (wyłożenie trzecie)

01 – 29.04.2022 r.
20.04.2022 r., 

godz.15.00
13.05.2022 r.

Projekty planów dostępne będą na stronie internetowej: https://bip.kosakowo.pl/m,761,mpzp-wylozone-do-wgla-
du-projekty-planow-miejscowych.html w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych” a tak-
że 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 ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego 
pod nr tel. 58 6604313. Dyskusje publiczne odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 
69, I piętro.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów ww. planów miejscowych 
do publicznego wglądu można zapoznać się z  prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opinia-
mi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku.

Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektów planów 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: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej; formularza zamieszczo-
nego w BIP UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego, w nie-
przekraczalnym terminie podanym w tabeli tj. do dnia 13.05.2022 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

OGŁOSZENIE

2) północnej części obrębu Pogórze oraz części obrębu Kosakowo, rejon ul. Krasickiego – na podstawie uchwały 
nr LXV/492/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2022 r.;

3) części obrębów: Kosakowo i Mosty w rejonie osiedla Złote Piaski, rejon Cmentarza Komunalnego w Kosakowie 
oraz działek przy ul. Rumskiej w Dębogórzu – na podstawie uchwały nr LXV/493/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
27 stycznia 2022 r.;

4) obrębu Mechelinki gmina Kosakowo – na podstawie uchwały nr LXV/494/2022 Rady Gminy Kosakowo z  dnia 
27 stycznia 2022 r.;

oraz zawiadamia o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać wnioski do 
ww. projektów. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Kosakowo w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ko-
sakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, 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 BIP UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i
-zagospodarowania-przestrzennego; z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania 
albo siedziby wraz z  oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.04.2022 r.
Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
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17 marca br. w  Kosakowskim Centrum Kultu-
ry w Pierwoszynie odbyła się coroczna Gala Nagród 
Wójta Gminy Kosakowo. Uroczystość była okazją do 
wręczenia wyróżnień i nagród finansowych, których 
łączna suma wyniosła w tym roku 26 tys. zł. Nie za-
brakło także gratulacji dla stypendystów sportowych.

To jeden z tych wieczorów, kiedy to raz w roku jest 
okazja wyróżnić szczególnie uzdolnionych mieszkań-
ców gminy Kosakowo. Tych, którzy poświęcając wiele 
godzin pracy i często wyrzeczeń, przyczyniają się do 
rozwoju artystycznego tego miejsca oraz tych, którzy 
wylewają litry potu, aby zdobyć medal czy puchar na 
arenie nie tylko krajowej, ale często międzynarodo-
wej. To właśnie oni w uroczystych, galowych strojach 
przybyli na ten wyjątkowy wieczór, by poczuć, jak bar-
dzo ich trud i praca są docenione.

– Jak co roku spotykamy się na rozdaniu nagród 
wójta i stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury i sportu. Dla nas jest to okazja, aby z jednej 
strony wyróżnić najzdolniejszych mieszkańców naszej 
gminy, z  drugiej podziękować wszystkim laureatom 
dzisiejszych nagród za wybitne osiągnięcia, pasję, po-
święcenie oraz wiele wyrzeczeń, które wykonują, aby 
osiągnąć tak znakomite wyniki. Chciałbym wszystkim 
laureatom życzyć, aby to, co do tej pory dzięki swojej 
determinacji i ciężkiej pracy osiągnęli, dało im siłę do 
dalszego zdobywania tak wysokich wyników – mówi 
Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Cieszy niezmiernie fakt, że od lat są między nami 
mieszkańcy nagradzani za wysokie wyniki sportowe, 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej lub za całokształt dokonań w zakresie upo-
wszechniania i  ochrony dóbr kultury promujących 
zarazem gminę Kosakowo. Przyznawane nagrody 
stanowią wyraz uznania przedstawicieli samorządu 
lokalnego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultu-
ry i sportu. Warto dodać, że część z nich jest przyzna-
na w  odpowiedzi na złożony wniosek, jednak część 
jest również przyznana z inicjatywy własnej wójta.

W dziedzinie kultury i działalności artystycznej wy-
różnienie i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymała Zu-
zanna Polańska, ponadto nagrodzono również cztery 
podmioty działające na terenie gminy: Muzeum pod 
Dębową Górą (1000 zł), 13. Kosakowska Drużyna Har-
cerek „Chata” im. Krystyny Krahelskiej (2000 zł), Sto-
warzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Pół-
nocy (2000 zł), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. 
Dębogórze-Kosakowo (4000 zł). W dziedzinie sportu 
nagrody w wysokości 1000 zł trafiły do 12 osób: Mag-
daleny Białek, Marka Jarońca, Julii i Wiktorii Kohnke, 
Leny Kowalskiej, Maksymiliana Nadolskiego, Julii Pa-
dzik, Tamary Pawłowskiej, Maji Powązki, Igi Saj, Prze-
mysława Siejki i Agaty Szaposznikow. I tu nie zabrakło 
również wyróżnionych stowarzyszeń czy organizacji, 

a  nagrody otrzymali: Morska Baza Szkoleniowa Me-
chelinki (2000 zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy Li-
der Dębogórze (2000 zł).

To wieczór pełen emocji także dla stypendystów, 
którym wójt wręczył listy gratulacyjne oraz udzielił 
wsparcia finansowego za osiągnięcia sportowe zdo-
byte w roku 2021. W sumie nagrody trafiły do 11 sty-
pendystów, a  wśród nich znaleźli się: Szymon Cha-
rytanowicz, Maddox Chyliński, Mateusz Kowalski, 
Natalia Kułakowska, Jakub Padzik, Roksana Rogal-
ska, Radosław Siejka, Katarzyna Truszczyńska-Gzyl, 
Marta Wojtunik, Tomasz Wawrzonowski oraz Joanna 
Wawrzonowska.

Jak na Galę Nagród Wójta przystało, nie zabrakło 
również akcentu artystycznego, a na scenie pojawiła 
się ze specjalnie przygotowanym na tę okazję ukła-
dem choreograficznym jedna z  laureatek nagród 
– Agata Szaposznikow, która zachwyciła przybyłych 
gości swoim talentem tanecznym. Od strony wokal-
nej wieczór uświetniła z  kolei Zuzia Polańska, która 
jest obiecującą artystką reprezentującą naszą gminę. 
Całość zwieńczył natomiast znany z  V edycji popu-
larnego programu muzycznego The Voice of Poland 
mieszkaniec Pogórza Marcin Molendowski, który 
sprawił, że ten magiczny wieczór każdy z przybyłych 
zapamięta na dłużej. 

Z sylwetkami tegorocznych wyróżnionych można 
zapoznać się w artykule na gminakosakowo.pl.

Nagrody Wójta Gminy Kosakowo rozdane
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8 mieszkańców gminy Kosakowo złożyło do tut. 
urzędu powiadomienie o zamiarze wystąpienia z ini-
cjatywą przeprowadzenia referendum. W  związku 
z powyższym zgodnie z ustawowym wymogiem za-
mieszczenia informacji w  sposób zwyczajowo przy-
jęty w  gminie Kosakowo Urząd Gminy informuje 
o powyższym i publikuje pytania zawarte w powiado-
mieniu.
PYTANIE 1. Którą z poniższych inwe-
stycji drogowych Wójt Gminy Ko-
sakowo ma rozpocząć i zrealizować 
jako pierwszą według przebiegu jak 
na rysunku 1:
– Centralna Obwodnica Kosakowa 
(COK) – biegnąca od ul. Derdow-
skiego w Kosakowie (na południe od 
ronda im. Obrońców Kępy Oksyw-
skiej) do ul. Rumskiej w  Dębogó-
rzu (na wysokości bazy paliwowej). 
Zakładanym celem jest odciążenie 
Kosakowa i Pierwoszyna od tranzy-
towego ruchu drogowego.
– Obwodnica Pierwoszyna według Wariantu 4 – bie-
gnąca od ronda im. Obrońców Kępy Oksywskiej Ko-
sakowie do ul. Gdyńskiej w  Mostach. Zakładanym 
celem jest odciążenie Pierwoszyna od tranzytowego 
ruchu drogowego.
PYTANIE 2. Czy jesteś za sprzedażą przedsiębiorstwa 
spółki pod firmą Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. 
z o.o. w upadłości likwidacyjnej, nabytego przez Gmi-
nę Kosakowo za 7,15 mln zł, a następnie przeznacze-
niem pozyskanej kwoty na dofinansowanie budowy 
przedszkola w Pogórzu, którego rozpoczęcie budowy 
zaplanowano na 2022 r.?
PYTANIE 3. Czy jesteś za wstrzymaniem wszelkich 
decyzji, które w  konsekwencji mają zwiększyć po-
wierzchnię terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową lub zmienić parametry obecnych te-
renów zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy 
Kosakowo, do czasu wybudowania na terenie całej 
Gminy Kosakowo utwardzonych dróg dojazdowych 
do zabudowy mieszkaniowej, w pierwszej kolejności 
dróg dojazdowych przy zabudowie mieszkaniowej, 
która powstała najwcześniej?
PYTANIE 4. Czy jesteś za podjęciem niezbędnych 
działań, w tym w razie konieczności wejście na dro-
gę sądową, mających na celu wyegzekwowanie od 
Gas Storage Poland Sp. z o.o. przestrzeganie obowią-
zujących przepisów i  norm, w  celu odpowiedniego 
obniżenia natężenia hałasu i wibracji generowanych 
przez Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu (KPMG) 
Kosakowo przy ul. Rumskiej?
PYTANIE 5. Czy jesteś za zleceniem przez Gminę Ko-
sakowo niezależnych specjalistycznych badań so-

lanki odprowadzanej z Kawernowego Podziemnego 
Magazynu Gazu (KPMG) Kosakowo do Zatoki Puckiej, 
w  tym wykonania badań chemicznych ścieku so-
lankowego w  pełnym spektrum chemicznym z  wy-
szczególnieniem stężenia soli w próbce (badania cią-
głe przez okres 6 miesięcy), oraz w razie konieczności 
podjęciem odpowiednich działań wobec Gas Storage 

Poland Sp. z  o.o. w  celu zapewnie-
nia ochrony środowiska?
PYTANIE 6. Czy jesteś za podjęciem 
możliwych działań prawnych mają-
cych na celu przeniesienie obecne-
go wylotu solanki do Zatoki Puckiej 
w  Mechelinkach poza Półwysep 
Helski na otwarte morze?
PYTANIE 7. Czy jesteś za podjęciem 
niezbędnych działań, w tym w razie 
konieczności wejście na drogę są-
dową, mających na celu zaprzesta-
nie bezprawnego (bez pozwolenia 
wodnoprawnego), odprowadzania 
ścieków kanałem ściekowym bez 

szczelnego dna o  powierzchni ponad 2 ha, którym 
przepływają do Zatoki Puckiej z Oczyszczalni Ścieków 
w Dębogórzu Wybudowaniu, wsiąkając w grunt nad 
Głównym Zbiornikiem Wody Pitnej Nr 110, z którego 
pobierana jest woda pitna dla mieszkańców Gminy 
Kosakowo, poprzez zamknięcie odprowadzanych 
ścieków, na całym odcinku, w szczelnej rurze?
PYTANIE 8. Czy jesteś za podjęciem wszelkich możli-
wych działań prawnych mających na celu odtworze-
nie pierwotnego biegu Zagórskiej Strugi w obrębach 
Kazimierz, Mosty, Mechelinki?
PYTANIE 9. Czy jesteś za wprowadzeniem zasady po-
działu 50% środków, które w budżecie Gminy Kosako-
wo przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych w otwartym konkursie ofert, według zasady 
proporcjonalności do liczby punktów uzyskanych 
w klasyfikacji punktowej systemu współzawodnictwa 
sportowego dzieci i  młodzieży Ministerstwa Sportu 
i Turystyki?
PYTANIE 10. Czy jesteś za kontynuacją dzierżawy 
obecnie zajmowanych pomieszczeń przez Kosakow-
ski Klub Sportowy Neptun na warunkach określonych 
w umowie dzierżawy z 2015 r. w Centrum Sportowym 
Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 w  celu szkolenia 
dzieci, młodzieży i  dorosłych w  strzelectwie sporto-
wym i biathlonie letnim w pomieszczeniach strzelni-
cy pneumatycznej?
PYTANIE 11. Czy jesteś za kontynuowaniem umowy 
przez kolejne 10 lat na dotychczasowych warunkach 
na najem-dzierżawę części przystani morskiej „Me-
chelinki” w  Mechelinkach na rzecz Stowarzyszenie 
Port Mechelinki w  celu prowadzenia działalności 

Referendum na wniosek

Rysunek 1:
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Przed feriami zimowymi Wójt Gminy Kosakowo 
ogłosił konkurs na budowę budki lęgowej dla ptaków 
”Przywitajmy ptaki w gminie Kosakowo” skierowany 
do dzieci i ich rodzin. Poznanie gatunków ptaków żyją-
cych na terenie gminy Kosakowo, rozwój hobbystycz-
nej ornitologii oraz wzrost świadomości ekologicznej 
to główne cele przyświecające temu przedsięwzięciu. 
Autorami 3 najlepszych prac konkursowych są: 1. Julia 
Filocha (kl. 1b SP Mosty), 2. Natalia Klawikowska (kl. 
1d SP Mosty), 
3. Antoni Smo-
czyński (kl. 3a 
SP Dębogórze).

– Wykonane 
budki lęgowe 
zostaną uloko-
wane na terenie 
naszej gminy. 

Wszystkim dzieciom i osobom zaangażowanym przy 
ich budowie – gratulujemy i  zachęcamy do udziału 
w kolejnych konkursach” – mówi zastępca wójta Mar-
cin Kopitzki.

Konkurs „Przywitajmy ptaki w gminie Kosakowo” rozstrzygnięty

11 marca br. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Sołtysa. Z tej okazji wójt Marcin Majek wraz zastepcą 
Marcinem Kopitzkim oraz sekretarz Eweliną Paszke 
spotkali się z  sołtysami gminy Kosakowo, aby po-

dziękować im za trud i pracę, jaką wkładają każdego 
dnia w  realizację swoich zadań. Podczas uroczyste-
go spotkania nie zabrakło także życzeń, upominków 
i uśmiechów.

Piątkowe święto było dobrą okazją, żeby im po-
dziękować. Odbyło się uroczyste spotkanie z wszyst-
kimi reprezentantami sołectw, podczas którego wójt 
gminy Kosakowo, Marcin Majek złożył wszystkim 
Paniom i  Panom sołtysom z  naszej gminy życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i satysfak-
cji z pracy na rzecz działalności sołeckiej, a także wy-
trwałości w konsekwentnym realizowaniu zamierzo-
nych planów i gotowości do stawiania czoła nowym 
wyzwaniom. Zdając sobie sprawę z trudu, jaki sołtysi 
wkładają każdego dnia w swoją pracę, wójt podzię-
kował im również za poświęcenie na rzecz lokalnych 
społeczności, jak i zaangażowanie w każde powierzo-
ne zadanie. Jak na Dzień Sołtysa przystało, nie zabra-
kło także uroczystego poczęstunku i upominków.

Wójt podziękował sołtysom w dniu ich święta

sportowej i rekreacyjnej w zakresie żeglarstwa, w tym 
w  celu zapewnienia ciągłego szkolenia dzieci, mło-
dzieży i  dorosłych oraz wskazaniem tymczasowego 
miejsca prowadzenia tej działalności (także jeśli cho-
dzi o przechowywanie sprzętu) na czas budowy bu-
dynku dla żeglarzy według koncepcji inż. Damiana 
Czaplińskiego oraz po realizacji budowy przeznacze-
nie Stowarzyszeniu Port Mechelinki jednego z  po-
mieszczeń zaprojektowanych dla klubów żeglarskich?
PYTANIE 12. Czy jesteś za zapewnieniem Międzyszkol-
nemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kosa-
kowo” (dyscypliny sportowe: pływanie, lekka atletyka, 

pięciobój nowoczesny) dostępu do Centrum Sporto-
wego Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 na preferen-
cyjnych warunkach finansowych (maksymalnie 10% 
stawki komercyjnej) w  celu prowadzenia treningów 
w zakresie pływania (minimum 14 jednostek trenin-
gowych w tygodniu po 45 minut), lekkiej atletyki (mi-
nimum 4 jednostki treningowe w tygodniu po 75 mi-
nut) i strzelectwa sportowego (minimum 2 jednostki 
treningowe w tygodniu po 120 minut), w porozumie-
niu z głównym dysponentem strzelnicy pneumatycz-
nej, tj. KKS Neptun, co zostałoby odpowiednio uregu-
lowane w umowie?
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Po stronie właściciela nieruchomości jest zapew-
nienie wyposażenia nieruchomości w  pojemniki 
przeznaczone do zbierania bioodpadów oraz zmie-
szanych odpadów komunalnych, utrzymanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpo-
wiednim stanie sanitarnym i  porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów. 

Pojemniki mogą być wypełniane odpadami do 
wagi nie przekraczającej normy obciążenia (pojem-
nik 120l – 48 kg, pojemnik 240l – 96 kg). W przypadku 
przeciążenia, może dojść do uszkodzenia pojemni-
ków w czasie ich opróżniania.

Wszystkie reklamacje związane z  uszkodzeniem 
pojemników przez pracowników firmy należy zgła-
szać bezpośrednio do PUK w Rumi na nr tel. 58 671-
03-96 lub drogą e-mailową: biuro@pukrumia.pl.

Uszkodzenia pojemników  
na odpady komunalne

10 marca br. radny Michał Przysiecki gościł w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie 
spotkał się z  Sekretarzem Stanu w  MKiDN oraz Ge-
neralnym Konserwatorem Zabytków, Jarosławem 
Sellinem. Spotkanie dotyczyło pozyskania środków 
na realizację dalszej części projektu zagospodarowa-
nia terenu pod Miejsce Pamięci Żołnierzy Poległych 
w 1939r., które mieści się w Pogórzu.

Kolejnym ważnym tematem, który poruszył była 
„Perła w Koronie” – Dworek w Mostach. Radny zwró-
cił się o pomoc w uzyskaniu wymaganych uzgodnień 
konserwatorskich (w tym wypadku u Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków), które umożliwią rozpo-
częcie niezbędnych prac budowlanych, co pozwoli 
uratować ten piękny zabytek od dalszych zniszczeń, 
jak również otworzy drogę do pozyskiwania środków 
na ten cel.

Wizyta radnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiosna na dobre rozgaszcza się we wszelkich 
zakątkach gminy. W naszym otoczeniu pojawia się 
coraz więcej kwiatów, podejmowane są na bieżąco 
kolejne prace porządkowe. To najlepszy na to czas, 
dlatego w  miesiącach marzec – kwiecień na tere-
nie całej gminy przeprowadzana jest, rozłożona na 
kilka etapów, kompleksowa akcja sprzątania i  za-
gospodarowywania po zimie przestrzeni wokół nas. 
25 marca br. na ulicę wyjechały sprzęty zajmujące 
się odpiaszczaniem, rozpoczęły się prace związane 
z  odchwaszczaniem ulic, chodników, ścieżek rowe-
rowych oraz parkingów na terenie gminy. Cały pro-
ces czyszczenia dróg polegający na zraszaniu wodą 
oraz kilkukrotnym zamiataniu nawierzchni trwa ok. 
2 tygodni. W wielu zakątkach gminy można ujrzeć 
nowe nasadzenia kwiatów. Zachęcamy do space-
rów i poszukiwania oznak wiosny, których z dnia na 
dzień przybywa.

Wiosenne porządki  
w gminie Kosakowo
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Podczas tegorocznego Dnia Kobiet na deskach 
sceny KCK gościliśmy 5 marca Marcina Sójkę – pio-
senkarza, autora tekstów i  laureata 9. edycji The Vo-
ice of Poland. Muzyk podczas wydarzenia promował 
utwory ze swojej najnowszej płyty „Kilka prawd”, ale 
koncert otworzył kompozycją Stanisława Sojki „Czas 
nas uczy pogody” z  niezwykle aktualnym tekstem, 
którego treść mocno zapadła w pamięć słuchaczom. 
Podczas imprezy można było posłuchać cudownych 
coverów Stinga w całkiem nowej aranżacji. 

Obydwa koncerty były emocjonujące i  dedyko-
wane kobietom, a  oprócz muzyki, artysta dał się 

poznać jako człowiek z wyjątkowym poczuciem hu-
moru. Jak Sójka powiedział podczas wywiadu dla 
Twojej Telewizji Morskiej, muzyk bardzo lubi grać 
w  mniejszych miejscowościach ze względu na in-
tymny klimat dający się wyczuć podczas kameral-
nych koncertów. W  geście solidarności z  Ukrainą 
KCK na wydarzenie przygotował dla gości żółto-nie-
bieskie wstążki, natomiast każda z pań tradycyjnie 
została obdarowana kwiatkami przez wójta gminy 
Kosakowo Marcina Majek, zastępcę wójta Marci-
na Kopitzkiego oraz przez dyrektora KCK Tomasza 
Świercza.

Marcin Sójka na Dzień Kobiet

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W  poszukiwaniu różnorodnych wyzwań kultural-
nych dla lokalnej społeczności Bi-
blioteka Publiczna Gminy Kosako-
wo angażuje się nie tylko w projekty 
i wydarzenia związane z dystrybucją 
książek. Jako formę animacji kultu-
ralnej proponujemy również spotka-
nia literackie połączone z czynnym 
udziałem uczestników. Korzystając 
z 400. rocznicy urodzin Moliera, z in-
spiracji oraz wkładu Karola Dettlaf-
fa w  przygotowanie wydarzenia, 
9 marca 2022 r. zorganizowaliśmy 

spotkanie seniorów z „Siedziby Seniorów i współpracy 
z  gminami partnerskimi w  Rewie”. 
Dokonaliśmy analizy jednej z  naj-
znamienitszych komedii w  historii: 
„Świętoszka” Moliera. Natomiast za 
naszym udziałem goście mieli oka-
zję wcielić się w  wybrane postaci 
tej sztuki. W efekcie wspólnie udało 
nam się w pewnym stopniu zamie-
nić bibliotekę w teatr. Biblioteka nie 
jest bowiem tylko wypożyczalnią 
książek – to instytucja kultury z bo-
gatym i różnorodnym programem.

Molier w kosakowskiej bibliotece

3 marca br. w gminnej bibliotece doszło do cieka-
wego spotkania. Mieszkaniec Mrzezina, Leszek Cie-
chomski postanowił obdarować bibliotekę całą serią 
dawnych plomb z urzędów pocztowych. Pan Leszek 
już na początku tego roku za pośrednictwem radne-

Biblioteka zaprasza w swoje progi miłośników fo-
tografii. W  okresie od 30 marca do 30 kwietnia br. 
będzie można obejrzeć wystawę zdjęć Anety Rychert 
„Pewnego razu w  Myszowood”. Autorka jest pasjo-
natką fotografii i  różnych form rękodzieła. Tworzy 
„Mysie opowieści” – bajkowy świat Myszogrodu, kra-

go Michała Przysieckiego, przekazał do naszych zbio-
rów plombę z poczty w Kosakowie, zapoczątkowując 
w ten sposób kolekcję pamiątek izby tradycji, której 
utworzenie jest jednym z  dalekosiężnych celów bi-
blioteki.

iny zamieszkiwanej przez filcowe myszki, które wła-
snoręcznie wykonuje. Na stronie internetowej pu-
blikuje opowiadania o przygodach tych stworzonek, 
adresowane do dzieci – zarówno tych metrykalnych, 
jak i drzemiących w każdym z nas oraz klimatyczne 
fotografie swojego autorstwa.

Kolejny dar pamiątek

Wystawa fotografii Anety Rychert

24 lutego br. w  Domu Kaszubskim w  Dębogó-
rzu została zorganizowana wieczornica z  seniorami, 
z  członkami Koła Seniorów gminy z  okazji tłuste-
go czwartku. Obecnością zaszczycił nas wójt gminy 
Kosakowo oraz sołtys wsi Kazimierz. W  spotkaniu 
uczestniczyły też panie z Urzędu Gminy, które przed-
stawiły obecnym gościom program “Czyste Powie-
trze”. Podczas spotkania nie zabrakło słodkiego po-
częstunku oraz miłej atmosfery. 

Z kolei 8 marca br. została zorganizowana wieczor-
nica dla mieszkańców Dębogórza. Spotkanie było oka-
zją do wręczenia przez sołtysa wszystkim obecnym pa-

Z ŻYCIA SOŁECTW

niom kwiatów z okazji Dnia Kobiet. I w tym przypadku 
nie zabrakło poczęstunku i dobrych humorów.

Sołectwo Dębogórze
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3 marca br. w Pierwoszynie miał miejsce jubileusz 
90-lecia jednej z mieszkanek miejscowości, Kazimie-
ry Dziewałtowskiej. Jak na taką uroczystość przysta-
ło, nie zabrakło życzeń, kwiatów oraz upominków. 
W  imieniu gminy Kosakowo w  jubileuszu uczestni-
czył m.in. zastępca wójta, Marcin Kopitzki. Jedno-
cześnie przypominamy, że aby włodarze gminy od-

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

wiedzili seniorów z  okazji ich 
jubileuszu (min. 90 lat), należy 
wysłać z wyprzedzeniem zgło-
szenie do tut. Urzędu Stanu 
Cywilnego – mogą to zrobić 
sami jubilaci lub za ich zgodą 
członkowie rodziny.

Pierwoszyno

Żyjemy w ciągłym pędzie, gonitwie za pracą, pie-
niędzmi oraz godną przyszłością dla nas i  naszej 
rodziny. Szybkie tempo życia w  znacznym stopniu 
naraża nas na liczne stresy, napięcia, a one niejedno-
krotnie wywołują frustrację i złość. 

Złość jest podstawową emocją, podobnie jak ra-
dość czy smutek jest intensywną i  raczej krótko-
trwałą reakcją na konkretny bodziec – pozostałością 
ewolucji. U jednych objawia się głębokim smutkiem, 
a u innych agresją. Podnosi poziom ad-
renaliny, noradrenaliny i kortyzolu – jej 
zadaniem jest pobudzenie nas do ak-
tywności.

Pojawiające się uczucie złości to ko-
munikat, że coś nam zagraża – narusza 
nasze granice psychiczne albo fizyczne, 
działa wbrew naszym zasadom, warto-
ściom czy przyzwyczajeniom lub nie za-
spokaja naszych potrzeb. 

Każdy z nas doświadcza złości i każdy 
ma możliwość odczuwania i  doświad-
czania jej, ale różnimy się tym, co z naszą złością robi-
my. Złość to uczucie, które jest nam potrzebne i pełni 
istotną funkcję. To ona nas informuje o tym, że zastana 
rzeczywistość rożni się w istotny sposób od tego, cze-
go w danej sytuacji oczekujemy czy potrzebujemy. To 
złość daje sygnał o zagrożeniu, mobilizując do obro-
ny; jest wskaźnikiem jakości relacji z innymi i alarmuje 
o potrzebie zmiany. Ilu ludzi i ile bodźców wyzwalają-
cych, tyle stopni intensywności złości. Niezależnie od 
tego, czy doświadczamy delikatnej irytacji, frustracji, 
gniewu czy wręcz nienawiści, każdy z  tych stanów 
podlega tym samym prawom, co inne emocje – poja-
wia się, eskaluje i następuje jej wyciszenie.

To – kiedy, na co i w  jakim stopniu się złościmy – 
wiele mówi między innymi o naszych potrzebach czy 
oczekiwaniach. Umiejętność czytania pierwszych ob-
jawów złości ułatwia identyfikowanie tego, na co się 
zgadzamy. Warto pamiętać, że niezależnie od tego, 
w jakim stopniu dziś potrafimy radzić sobie ze swoją 
złością, to jest nasza decyzja, co z nią zrobimy i jakie 
wnioski wyciągniemy z tego, co o nas mówi.

Pojawienie się emocji jest raczej niezależne od nas. 
Jednak jeżeli podjęte zostaną odpo-
wiednie kroki, by wyładować energię, 
uspokoić się i  wyciszyć można wypra-
cować sposób ostudzenia swojej złości. 
Aby rozładować nadmierne napięcie 
związane ze złością warto wypróbować 
różne rodzaje aktywności fizycznej. Re-
gularne uprawianie sportu, ale również 
codzienny ruch np. przy pielęgnowaniu 
ogródka pomagają redukować napię-
cie i ułatwiają świadome wyrażanie zło-
ści oraz minimalizują ryzyko nadmier-

nego wybuchu. Warto zwolnić nieco tempo życia 
i przyjrzeć się swojej złości, aby zacząć ją świadomie 
odczuwać. Mówienie o swoich emocjach, potrzebach 
i  oczekiwaniach zwiększa szanse na świadome od-
czuwanie złości i nieeskalowanie sytuacji, które mo-
głyby stanowić zagrożenie lub przekroczenie granic.

Radzenie sobie ze złością to tak naprawdę umie-
jętność identyfikowania jej w  konkretnej sytuacji, 
nazwania tego, przed czym chce nas ostrzec i  do 
czego zmobilizować. Potrafiąc odczytać ostrzeżenie 
we właściwy sposób, możemy podjąć adekwatne 
kroki do tego, żeby zmienić niekorzystną dla nas sy-
tuację.

Razem możemy wszystko – rodzinna gmina Kosakowo

W  gminie Kosakowo realizowany jest uchwalany 
corocznie „Gminny Program Profilaktyki i  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

działania Narkomanii”. Zawiera on zadania związane 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoho-
lowych oraz zadania związane z  przeciwdziałaniem 

Profilaktyka w gminie Kosakowo – „Podróże z kompasem Xawerego”
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narkomanii. Jednym z  jego głównych 
założeń są działania edukacyjne prowa-
dzone pod kątem młodszego pokolenia 
mieszkańców gminy, których celem jest 
weryfikowanie ryzykownych przekonań 
oraz trening konstruktywnych sposo-
bów radzenia sobie ze stresem i proble-
mami, które w  przyszłości przyczynią 
się do zmniejszenia ryzyka sięgania po 
alkohol przez osoby niepełnoletnie oraz 
radzenie sobie z presją rówieśniczą. 

W  Szkole Podstawowej w  Pogórzu z  inicjatywy 
nauczycieli oraz Rady Sołeckiej Pogórza rozpoczęła 
działalność popołudniowa świetlica, która realizuje 
pod egidą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
szeroki wachlarz działań profilaktycznych. 

Symbolem tej nowej inicjatywy jest znak graficzny 
– „Xawciu”. 

Dzięki wspólnym działaniom udało się stworzyć 
miejsce, w  którym dzieci mogą spędzić czas po za-
kończeniu zajęć szkolnych. Początkowo powstała 
mała grupa, z każdym tygodniem powiększa szeregi 
uczestników. 

Nowa świetlica to miejsce, które pozwala uczniom 
spędzić czas na wspólnym działaniu. 

Prowadzący ją opiekunowie pomagają w  odra-
bianiu lekcji, dają wsparcie w przypadku pojawienia 
się problemów i organizują warsztaty. Dzięki uprzej-
mości Rady Sołeckiej Pogórza zajęcia prowadzone są 

m.in. w świetlicy sołeckiej, a w budżecie 
sołeckim na 2022 rok mieszkańcy Pogó-
rza zabezpieczyli środki na doposażenie 
wspólnego projektu. „Podróże z  kom-
pasem Xawerego” – pod takim hasłem 
organizowane są zajęcia. Dokąd podró-
żują uczestnicy zajęć? Przez życie – wy-
posażeni w  kompas, który wskaże im 
bezpieczne i właściwe kierunki. 

Tak jak w  tym projekcie, profilakty-
ka uzależnień powinna być realizowana 

poprzez stosowanie określonej strategii informacyj-
nej, czyli dostarczenie adekwatnych informacji na te-
mat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie 
dokonywania racjonalnych wyborów. To wszystko jest 
możliwe nie tylko poprzez naukę, ale również poprzez 
zabawę.

We wtorek 22 marca br. w Kosakowskim Centrum 
Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami udzielającymi wsparcia obywatelom Ukra-
iny, które rozpoczęło się rozmową z psycholog p. Ka-
tarzyną Jaroni. Opowiedziała ona o formach pomocy, 
fazach pomagania, jak również opisała relacje i emo-
cje towarzyszące osobom pomagającym. Na wniosek 
mieszkańców obecnych podczas zebrania powstanie 
grupa wsparcia dla osób udzielających pomocy. Spo-
tkania grupy będą się odbywały cyklicznie w drugi 
i czwarty czwartek miesiąca o godz. 19:00 w Biblio-
tece Publicznej w Kosakowie. 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do 
udziału w spotkaniach – pierwsze już 14 kwietnia.

Grupa wsparcia dla mieszkańców 
gminy Kosakowo

Serce do rowerów, wsparcie 
dla najmłodszych obywateli 
Ukrainy. Serwis rowerowy Tan-
dem z  Kosakowa we współ-
pracy z  Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społeczne oraz Urzę-
dem Gminy Kosakowo rozpo-
czął zbiórkę starych rowerów, 

które po naprawie mają służyć goszczącym na tere-
nie naszej gminy dzieciom i  młodzieży ukraińskiej. 
Mieszkańcu, jeżeli masz rower, którego już nie uży-
wasz możesz mu dać drugie życie dostarczając go 
do Serwisu Rowerowego Tandem (Kosakowo, ul. Der-
dowskiego 73/6). Wspólnie sprawmy radość najbar-
dziej potrzebującym.

TANDEM – stary rower, nowe życie

Karnawał to czas przepełniony muzyką i taneczną 
zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są 
bale. Seniorzy z Klubu Seniora w Kosakowie również 
postanowili zgodnie z tradycją zorganizować zabawę 
w stylu lat 20.

Na parkiecie miała miejsce prawdziwa rewia mody, 
suknie balowe, garnitury, cekiny, boa oraz oryginal-
ne nakrycia głowy, naszym seniorom w tym dniu nie 
brakowało kreatywności. 

Bal umożliwił klubowiczom spędzenie czasu w mi-

Klub Seniora w gminie Kosakowo – karnawałowe szaleństwo
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Jednym z celów projektu: „Kompleksowy system 
wsparcia miast i  gmin powiatu puckiego w  wieku 
senioralnym i ich opiekunów”, współfinansowanego 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. jest integracja 
społeczeństwa oraz niesienie pomocy potrzebują-
cym.

W ostatnim czasie seniorzy z Klubu zaangażowali 
się w pomoc dla uchodźców nie tylko poprzez zbiór-
kę rzeczy potrzebnych do codziennego użytku, ale 
również postanowili umilić wolny czas nowo pozna-
nym przyjaciołom z Ukrainy. Razem z seniorami z na-
szej wschodniej granicy wybraliśmy się na spotkanie 
z  okazji dnia kobiet, gdzie mogliśmy porozmawiać 
i nawiązać bliższe relacje. Wyruszyliśmy także na spa-
cer po okolicy, pokazując naszym gościom najpięk-
niejsze zakątki gminy Kosakowo.

Nie zapomnieliśmy również o dzieciach, z którymi 
razem w ramach zajęć z dietetykiem przyrządziliśmy 
przepyszne sushi. Dzięki najmłodszym mogliśmy 
przypomnieć sobie nasze młodzieńcze lata poprzez 
wspólne rozgrywki gier planszowych. 

Klub Seniora w gminie Kosakowo – wspieramy gości z Ukrainy

łej atmosferze oraz integrację 75 seniorów z  gmi-
ny Kosakowo, Pucka oraz Władysławowa, będących 
uczestnikami Klubów Seniora powstałych w ramach 
projektu: „Kompleksowy system wsparcia miast 
i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich 
opiekunów”, współfinansowanego z  Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020 r.

Uczestnicy bawili się w  rytmie skocznej muzy-
ki, która była przeplatana zabawami i  konkursami. 
Uśmiech na twarzach naszych seniorów to najlepsze 
podsumowanie balu. Wspomnienia z  imprezy będą 
nam towarzyszyć przez długie miesiące. 

STRONA SENIORA

3 marca br. rewska siedziba zapełniła się naszymi 
seniorami oraz przyjaciółmi z Kosakowskiego Klubu Se-
niora. Cel: uspokoić wszystkich zaniepokojonych obecną 
sytuacją międzynarodową, wyjaśnić współczesne pro-
cesy geopolityczne. Tego niełatwego skądinąd zadania 
podjął się niezastąpiony Zdzisław Kryger, który w tego 
typu tematach czuje się jak doktorska ryba w wodzie. 
W  sposób jasny i  przystępny biblioteczna naukowa 
złota rybka przedstawiła nam najważniejsze teorie, co 
poskutkowało tym, że wszelkiej panice odtąd mówimy 
gromkie nie, choć oczywiście jednocześnie zdajemy so-
bie wszyscy sprawę z powagi sytuacji i cierpienia ludzi.

Bezpieczny senior w bezpiecznej Europie
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Tradycyjnie święto najpiękniejszej płci obchodzili-
śmy wspólnie z naszym lokalnym oddziałem Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. Było jak zawsze hucz-
nie, zabawnie i  z  wielką pompą. Podziękowania dla 
wszystkich za doskonałą frekwencję, wójtowi gminy 
za organizację, naszym kochanym seniorkom zwią-
zanym z  rewską siedzibą, gościnnym członkiniom 
ZKP, duetowi muzycznymi Jerzy Czuczman / Tadeusz 
Sierżęga, Adamowi Pałaszowi za pyszny tort, Annie 
Mielnickiej i Kosakowskiemu Klubowi Seniora, Grze-
gorzowi Flatau i ekipie z Kazimierza. W przewrotnym 
i  arcytrudnym konkursie wiedzy o... mężczyznach 
w  szranki stanęły ekipy: ZKP, sołectwa Kazimierza, 
Kosakowskiego Klubu Seniora, rewskiej siedziby 
i trójka bohaterskich przedstawicieli płci nieco brzyd-
szej. Wygrały ex aequo te dwie pierwsze.

Słońce chyliło się już powoli ku zachodowi, gdy 
dzielna ekipa Szkuty Brydż Kosakowo wyruszała 
w środę 2 marca z miejsca zbiórki podejmować kolej-
ne wyzwanie, tym razem w zamku rodziny von Kroc-
kow w odległej Krokowej. Nastroje bojowe, o żadnym 
stresie nie było mowy. Nie zdołały nas wystraszyć żad-
ne zamkowe duchy, nawet gdy podczas rozgrywki na 
chwilę wyłączyły światło (korki padły) i graliśmy przy 
świecach (tzn. latarkach z telefonów komórkowych). 
Odważne ataki pani Eli, która znakomicie rozgrywa-
ła swoimi atutowymi kartami, tym razem jednak nie 
wystarczyły. Niestety karta „siedziała” nieco bardziej 
po stronie przeciwników i wygrać się nie udało. Uda 
następnym razem! I pamiętajcie, kochani Brydżyści, 
że kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście 
do... kawy w rewskiej siedzibie.

Dzień Kobiet w siedzibie ZKP Brydżyści w krokowej
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Od 22 marca br. w  Urzędzie Gminy Kosakowo 
funkcjonuje system elektronicznej rejestracji do refe-
ratów: Urzędu Stanu Cywilnego, w którym załatwimy 
m.in. odpisy aktów cywilnych (urodzenia, małżeń-
stwa, zgonu) i sprawy dot. dowodów osobistych oraz 
referatu Ewidencji Ludności, w  którym załatwimy 
sprawy dotyczące nadania numeru PESEL. 

System e-rejestracji został uruchomiony m.in. w od-

Uchodźców z  Ukrainy wspiera Powiatowy Urząd 
Pracy w  Pucku, który zaprasza przedsiębiorców do 
składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. 
Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
praca_ukraina@puck.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w  Gdyni również buduje 
bazę firm gotowych przyjąć do pracy cudzoziemców 
i  zapewnia wsparcie w  procesie rejestracji oświad-
czenia o powierzeniu pracy dla nich na okres max. 24 
miesięcy. Zgłoszenie gotowości zatrudnienia z poda-
nym stanowiskiem, na jakie mógłby zostać zatrud-
niany cudzoziemiec oraz danymi kontaktowymi, 
można kierować na adres: posrednictwo@pupgdy-
nia.pl. Wszystkie aktualne oferty pracy pomorskich 
pracodawców i  miejsc, gdzie migranci będą mogli 
znaleźć zatrudnienie znajdują się na portalu: www.
come2pomerania.com.

Z kolei na facebookowej grupie: Інформація для 
громадян України/Informacje dla obywateli Ukrainy 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosako-
wie, obok najważniejszych informacji skierowanych 
do migrantów z  Ukrainy (w  j. polskim oraz ukraiń-

Na mocy specustawy „o  pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa” osoby, które udzielają uchodź-
com ukraińskim schronienia w swoich mieszkaniach 
czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pienięż-
ną. Wnioski w tej sprawie można składać do Referatu 
ds. Obywatelskich i  Organizacyjnych Urzędu Gminy  
(ul. Żeromskiego 69, w godzinach pracy urzędu). Oso-
ba udzielająca pomoc może wnioskować o  udziele-
nie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę. 
Świadczenie ma formę refundacji, która będzie wy-
płacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia 
złożenia wniosku. 

Wg ustawy każdemu podmiotowi, w szczególno-
ści osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo do-
mowe, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego 

powiedzi na zapotrzebowanie związane z  napływem 
obywateli Ukrainy pragnących wyrobić numer PESEL. 
System okazał się niezbędny do obsłużenia tak dużej 
liczby osób w krótkim czasie. W pierwszych dziesięciu 
dniach wnioski o nadanie PESEL złożyło 250 osób. 

Aby móc zarejestrować wizytę wystarczy wejść na 
stronę gminakosakowo.pl i wybrać odpowiednią za-
kładkę.

skim) znaleźć czy umieścić można również informa-
cje na temat oferowanej pracy.

Z pomocną dłonią wychodzi również Agencja Pra-
cy Adam Bojanowski, która oferuje pomoc w znalezie-
niu pracy, zakwaterowania oraz wsparcie w kwestiach 
prawnych. W zespole agencji są też pracownicy ukra-
ińscy, którzy w  przypadku bariery językowej udzielą 
informacji i pomocy.

wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłu-
żej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia 
może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. 

Zachęcamy, aby odwiedzać urząd z już wypełnio-
nymi dokumentami (do pobrania na gminakosakowo.
pl). Do wniosku należy dołączyć karty osób przyjętych 
do zakwaterowania. Każda osoba, na którą wnioskuje 
się o świadczenie winna wypełnić wspomnianą kartę. 
Zawiera ona imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której 
udzielono schronienia. Świadczenie będzie wypłaca-
ne przelewem na wskazane we wniosku konto ban-
kowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrze-
nie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki 
do jego przyznania. Dodatkowych informacji w spra-
wie udziela pracownik Referatu ds. Organizacyjnych 
i Administracyjnych Anna Piotrowska, 58 660 43 29.

System e-rejestracji w UG Kosakowo

Praca dla obywateli Ukrainy

Rekompensata pieniężna za pomoc obywatelom Ukrainy
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Od początku działań zbrojnych na Ukrainie 
w  gminie prowadzona jest zbiórka najpotrzebniej-
szych rzeczy: żywności, wody, lekarstw i asortymentu 
medycznego, środków higieny osobistej czy chemii. 
Na ten moment jest ogromne zapotrzebowanie na 
ich uzupełnienie. Z całego serca dziękujemy za do-
tychczasowe wsparcie oraz zwracamy się do miesz-
kańców z prośbą o dalsze działania na rzecz obywa-
teli Ukrainy.

Gminny punkt zbiórki w  przystani w  Meche-
linkach jest czynny od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 15:00 – 17:00 oraz w piątki 14:00-16:00. 

Do gminnych szkół i przedszkoli uczęszcza obec-
nie ok. 100 dzieci z Ukrainy. Aby zapisać je do szkoły, 
należy złożyć wniosek do dyrektora danej placówki. 
Publiczne szkoły podstawowe w  rejonie, w  którym 
mieszka dziecko przybyłe z  zagranicy przyjmują je 
z urzędu; szkoły spoza regionu — w zależności od ilo-
ści miejsc. W  razie problemów rodzice mogą zwró-
cić się do organu prowadzącego szkołę — gminy lub 
powiatu. Ustalenie klasy następuje na podstawie 
dokumentów wydanych przez szkołę za granicą. Do-

Kontakt do koordynatora punktu w Mechelinkach 
tel. 696 486 517.

Zabrane produkty są wydawane uchodźcom, któ-
rzy ze skierowaniem z  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zgodnym z  ich potrzebami udają się po 
ich odbiór do punktu zbiórki.

We wszystkich sprawach związanych z pomocą dla 
Ukrainy prosimy o kontakt pod adresem mailowym: 
pomagamukrainie@kosakowo.pl lub telefonicznie 
pod nr 798 980 338. Koordynator na bieżąco weryfi-
kuje niezbędne potrzebny i udziela wsparcia osobom 
chcącym wspomóc naszych wschodnich sąsiadów.

kumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego. Jeżeli rodzice nie są w  ich posiadaniu, 
wystarczy ich oświadczenie. Nieco inaczej wyglą-
da sprawa zapisów dziecka do przedszkola. 6-latki 
mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przed-
szkolne w tzw. zerówce – w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej. O przyjęciu 
dziecka do przedszkola lub zerówki w  trakcie roku 
szkolnego decyduje dyrektor placówki, do którego 
trzeba się zgłosić, by zapisać dziecko.

Gminny punkt zbiórki darów

Dzieci z Ukrainy w gminnych szkołach

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Uczniowie z  SP w  Dębogó-
rzu połączyli siły z  Dawidem 
Kownackim – mieszkańcem 
gminy, podróżnikiem i  właści-
cielem przygodowego biura 
podróży Explore-the-world.pl. 
Wspólnie przeprowadzili zbiór-
kę materialną dla rówieśników 
z Tanzańskiej szkoły podstawo-
wej. Najmłodsi z  Tanzanii byli 

zachwyceni widokiem dostar-
czonych przez pana Dawida pa-
czek, w których zebrane zostały 
artykuły papiernicze, zabawki 
i  odzież. Wszystkim biorącym 
udział w  akcji serdecznie dzię-
kujemy za pomoc oraz jej koor-
dynatorom (Dawid Kownacki, 
Anna Frankowska, Nikoleta Ja-
niewska). 

Zbiórka dla szkoły podstawowej w Tanzanii

SPORT

Organizacją kąpielisk w sezonie letnim w naszej gmi-
nie będzie się zajmowała spółka Kosakowo Sport. Pre-
zentujemy wykaz kąpielisk wraz z lokalizacją na obszarze 
morskim przyległym do gminy Kosakowo: Rewa – od 
strony Zatoki Puckiej – 100 m na odcinku od cypla w kie-
runku Pucka; Rewa – od strony Zatoki Gdańskiej – 100 m 

na odcinku od cypla w kierunku Gdyni; Mechelinki – od 
97,1 km do 97,2 km brzegu morskiego. Sezon kąpielowy 
na wskazanym obszarze będzie obowiązywał od 1 lipca 
do 31 sierpnia br. Informacje o  kąpieliskach i  progno-
zę pogody będzie można na bieżąco śledzić na stronie 
www.kosakowosport.pl w zakładce obiekty nadmorskie.

Kąpieliska w sezonie letnim 2022
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17 marca br. w  hali Centrum Sportowego w  Ko-
sakowie odbyły się już po raz trzeci Otwarte Halowe 
Mistrzostwa Gminy Kosakowo w  Biegach Sztafeto-
wych. W tej sportowej imprezie organizowanej przez 
SP w Pogórzu i Lekkoatletyczny Klub Skoczek Pogó-
rze do rywalizacji przystąpiły zespoły sztafetowe z  6 
ośrodków szkolnych: SP nr 1 w Redzie, SP nr 43 i SP 
nr 44 z  Gdyni, SP Mosty, SP Kosakowo i  gospodarz 
zawodów SP Pogórze. Łącznie do rywalizacji przystą-
piło 180 młodych sportowców w kategoriach wieko-
wych: 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007. Naszą gminę po 
raz pierwszy reprezentowała SP w Kosakowie. Wszy-
scy biegacze ścigali się na dystansie sztafetowym 4 
x 200 metrów, oddzielnie dziewczyny i  chłopcy. Ka-
tegoria 2007 (U-16) rywalizowała w składach miesza-
nych. Po przywitaniu wszystkich przez prowadzące-
go imprezę Wojciecha Niemkiewicza, zastępca wójta 

Piłkarze Sztormu Kosakowo zainaugurowa-
li rundę wiosenną. W  pierwszym meczu po 
przerwie zimowej Sztorm wygrał w Redzie 6:2 
z  Błyskawicą Rekowo, a  tydzień później przy 
Złotych Piaskach zremisował 1:1 (kończąc mecz 
w  „9”) z  Ogniwem Sopot. W  B-Klasie Sztorm 
II skutecznie zrewanżował się za porażkę z  jesieni 
i w Mechowie odniósł 8. z rzędu ligowe zwycięstwo, 
pokonując 2:1 miejscowy Feniks.

Marcin Kopitzki uroczyście otworzył zawody, życząc 
zawodnikom sukcesów i sportowej walki w duchu fair 
play, a kibicom wielu emocji. Sportowym zmaganiom 
młodych lekkoatletów przyglądał się również dyrek-
tor Kosakowo Sport Dariusz Schwarz.

Po wielu skrajnych emocjach sportowych laureaci 
w każdej kategorii wiekowej otrzymali z rąk dyrektor 
Doroty Nikelskiej i zastępcy wójta Marcina Kopitzkie-
go pamiątkowe medale, a  zespoły szkolne za sumę 
zdobytych punktów we wszystkich biegach łącznie 
okazałe puchary i dodatkowo za każdy zdobyty punkt 
czekoladę. Zespół z  Pogórza zwyciężał aż 5-krotnie, 
3-krotnie zajmował drugie miejsce i  1 raz 3. miejsce. 
Najlepszy czas w kategorii dziewcząt uzyskał zespół 
Pogórza – 1,57 sek. (2008 – K. Iwoła, K. Łapka, P. Teska, 
A. Mach ), a w kategorii chłopców zespół SP 44 Gdy-
nia 1,55.0 sek.

Mistrzostwa gminy w biegach sztafetowych

Inauguracja rundy wiosennej

Za nami 10. edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych Tropem Wilczym, w naszej gminie biegliśmy po 
raz piąty. 6 marca o godzinie 12:00 w kilkuset miejsco-
wościach w kraju i na świecie tysiące biegaczy poko-
nało dystans 1963 metrów. Liczba ta odzwierciedla rok 
bohaterskiej śmierci ostatniego walczącego żołnierza 
niezłomnego sierżanta Józefa Franczaka, ps. Lalek. 
Bieg odbył się bez rywalizacji, jego ideą było upamięt-
nienie wszystkich Żołnierzy Niezłomnych, Niepokor-
nych, Wyklętych walczących do końca o  niepodle-
głość kraju. W gminie Kosakowo na starcie spotkało 
się 150 uczestników, którzy przebiegli po ścieżce pie-
szo-rowerowej Pierwoszyno – Kosakowo ze startem 
i metą w Pierwoszynie. Bieg otworzyli oficjalnie wójt 
gminy Kosakowo Marcin Majek oraz dyrektor zarządu 
Kosakowo Sport Sp. z o.o. Dariusz Schwarz.

Na znak solidarności i uczczenia bohaterskiej po-
stawy narodu ukraińskiego, uczestnicy biegu trzyma-
li flagi z barwami narodowymi Polski i Ukrainy. W ra-
mach wydarzenia dla uczestników odbyła się krótka 
lekcja historii przeprowadzona przez Artura Chomi-

cza z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, która 
przybliżyła historię i losy Żołnierzy Niezłomnych, a po 
biegu konkurs z  wiedzy o  Żołnierzach Wyklętych. 
Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z eks-
ponowaną na miejscu wystawą “5. Wileńska Brygada 
Armii Krajowej na Pomorzu”, dzięki zaangażowaniu 
radnego Michała Przysieckiego.

Organizatorem X edycji Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Tropem Wilczym była Fundacja Wolność 
i Demokracja oraz Kosakowo Sport sp. z o.o.

Bieg Tropem Wilczym

Z  przyjemnością informujemy o  powołaniu 
na konsultację selekcyjną Kadry Wojewódz-
twa Pomorskiego (13 marca w  Gniewinie) 
kolejnego zawodnika Sztormu Kosakowo – 

bramkarza Igora Świerczyńskiego, który trenu-
je z rocznikiem 2010 pod okiem trenerów: Michała 

Michalskiego i Krystiana Śwista. Wcześniej (2 marca 
w  Gdańsku) powołanie otrzymali: Xavier Nowaczyk 
i Aleksander Joskowski (rocznik 2009). Gratulujemy!

Konsultacje Kadry Województwa
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Lider Dębogórze to drużyna zaj-
mująca się szkoleniem dzieci i mło-
dzieży w zakresie piłki nożnej, która 
w swoich szeregach zrzesza roczni-
ki 2008 – 2014 oraz zawodników B 
klasy. W powiecie puckim zajęliśmy 
I miejsce, a w etapie wojewódzkim 

Zawodnicy Lidera Dębogórze z  rocznika 2008-
2012 wraz z  kadrą trenerów udali się do Pruszkowa 
na zgrupowanie zimowe połączone z  obserwacją 
skautingową. Gospodarzem obozu była Polska Aka-
demia Piłkarska Sport Future. Zawodnicy codziennie 
odbywali 2-3 jednostki treningowe, zostali poddani 
profesjonalnym badaniom stanu zdrowia w Fizjomer 
Rehabilitacja pod czujnym okiem jednego z najlep-
szych piłkarskich fizjoterapeutów Tevfik Ersoy. 

Mimo ciężkich treningów, znalazł się również czas 
na chwilę odpoczynku i zwiedzanie Warszawy. Na ko-
niec obozu, dwaj nasi zawodnicy Filip Dias oraz Ma-
teusz Rekieć zostali wyróżnieni za swoje umiejętno-
ści sportowe oraz za godną postawę i współpracę ze 
wszystkimi uczestnikami obozu. Podziękowania kie-
rujemy do: trenera Janusza Dajwlowskiego, zawod-
niczki SWD Wodzisław Śląski Oldze Miszczak oraz 
sponsorowi, firmie domoweoze.pl za wsparcie mate-

III miejsce w  kategorii Drużyna 
Roku Piłka nożna w województwie 
pomorskim. Nagrody w  imieniu 
klubu 28 lutego br. odbierał prezes 
Andrzej Zawadzki. Trzecie miejsce 
w finale wojewódzkim na 16 drużyn 
to wynik niespotykany do tej pory.

rialne i ufundowanie strojów sportowych na wyjazd. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, dziewczynki 

i  chłopców, również zawodników z  Ukrainy, którzy 
chcą rozpocząć lub 
kontynuować swoją 
przygodę z piłką nożną 
do naszego klubu. In-
formacji udzielają tre-
nerzy: Andrzej Zawadz-
ki (seniorzy B klasa oraz 
rocznik 2013 i  młodsi 
tel. 888 095 035), Ma-
ciej Sośnicki (roczniki 
2007-2009 tel. 501 646 
912), Paweł Wójcikow-
ski (roczniki 2010-2012 
tel. 608 007 233), lider.
sportbm.com.

69. Plebiscyt sportowy Dziennika Bałtyckiego

Ferie zimowe dla zawodników

25 lutego juniorzy Sztormu Kosakowo zakończyli 
piłkarskie obozy szkoleniowe w Mrągowie i Solcu Ku-
jawskim. Opiekę nad 80-osobową młodzieżą zapew-
niało 8 trenerów i  2 kierowników drużyn. Wszyscy 
uczestnicy, mając w świadomości dobrze przeprowa-
dzony tydzień, powrócili w dobrym humorze do Ko-
sakowa. W  lutym zakończyły się również półkolonie 
piłkarskie roczników 2014-15.

Sezon że-
glarski zbliża 
się wielkimi 
krokami! Yacht 
Club Rewa 
jest jedynym 
klubem w Pol-
sce, w  którym 
m i e s z k a ń c y 
gminy mogą 
żeglować za 
darmo. Serdecznie zapraszamy na zajęcia żeglarskie 
dzieci w wieku 6-12 lat (kontakt z trenerem Maciejem 
Angielczykiem, 607-769-976) i młodzież w wieku 13-
20 lat (kontakt z  trenerem Jędrzejem Charłampo-
wiczem, 504-620-100) – umiejętności żeglarskie nie 
są potrzebne. Zapraszamy również wszystkich doro-
słych mieszkańców gminy Kosakowo, którzy chcieli-
by udoskonalić umiejętności żeglarskie na bezpłatne 
zajęcia doskonalące (kontakt z Kacprem Frąckowia-
kiem, 695-814-390).

Obozy piłkarskie juniorów Yacht Club Rewa
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5 spotkań, 5 zdobytych bramek i  5. pozycja – tak 
trochę osłabiona drużyna z rocznika 2011 zakończyła 
turniej. Bramki w  regulaminowym czasie zdobywali 
Wiki i  Lewy. Kolejne bardzo dobre zawody rozegrał 
nasz bramkarz Tymon, który na 7 rzutów karnych, 
obronił 6. W  pierwszym meczu o  lokaty 5-8, Bartek 
B. zdobył gola w serii rzutów karnych, dzięki czemu 
mogliśmy przystąpić do meczu o 5. lokatę – w meczu 
padł wynik bezbramkowy, w rzutach karnych Bartek 
Sznera. przypieczętował zwycięstwo. W drużynie duży 
udział w końcowym sukcesie mieli również Martyna 
i najmłodszy w zespole Janek. Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za udział w  turnieju, zaś rodzicom za 
gorący doping i  poświęcony czas. Jednocześnie za-
praszamy wszystkich z rocznika 2010-2012 do udziału 

w naszych treningach: każdy wtorek, czwartek i pią-
tek w  godzinach 18:30-20:00. Szczegóły u  trenera 
Pawła pod nr tel. 608 007 233.

Turniej Kiełpino Cup
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 784 403 228
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 
tel. (58) 620 82 02, 797 098 918, 797 099 394; 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 692 943 433;
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 Ewa Browarczyk, tel. 503 837 125;
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” 
– prezes Piotr Fos, tel. 501 326 119;
Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”
– trener 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:
Straż Gminna, tel. (58) 732 50 11, 606-731-985;
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, 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

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

 

 

 Ś.p.

Agata Budzisz z Suchego Dworu, lat 79

Stefania Dzierżyńska z Dębogórza, lat 91

Ewa Kaleta z Pierwoszyna, lat 70

Stanisław Kaleta z Rewy, lat 62

Stanisław Leszczyński z Pierwoszyna, lat 70

Henryk Lubański z Rewy, lat 70

Halina Małkowska z Mostów, lat 73

Maria Potrykus z Dębogórza, lat 87

Krzysztof Syguła z Dębogórza, lat 67

Marek Totzke z Rewy, lat 59

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie odeszli od nas
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