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Po wielu miesiącach starań gmina Kosakowo 
uzyskała pozytywne uzgodnienie z Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w  Gdańsku dla proce-
dowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego związanego z  budową ekomariny 
w miejscowościach Rewa oraz Mosty. Przypomnij-
my, pomysł pojawił się już przed kilkoma laty, a pro-
jekt zakłada stworzenie miejsca, gdzie można bę-
dzie połączyć rozwój gminy, żeglarstwa, turystyki 
i rekreacji w otoczeniu naturalnego środowiska.

Ekomarina w  miejscowościach Rewa i  Mosty to 
wieloetapowa inwestycja, w  której przewiduje się 
utworzenie miejsc postojowych dla prawie 270 jed-
nostek, bosmanatu, części administracyjnej, placu 
centralnego z  otoczeniem restauracyjno-gastrono-
micznym, zaplecza technicznego dla mariny, miejsca 
na szkolenia żeglarskie, terenów pod zabudowę usłu-
gową i mieszkaniową z dostępem do kanałów żeglu-
gowych oraz tereny zielone i rekreacyjne.

W  2018 roku gmina Kosakowo uchwaliła zmianę 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, w  którym została uwzględnio-
na przestrzeń pod przyszłą ekomarinę. Uzgodnienia 
i opiniowanie projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego trwały od lipca 2019 roku 
do kwietnia br. Projekt planu podlegał ciągłym we-
ryfikacjom i  zmianom na skutek uwag i  zastrzeżeń 
co do jego treści składanych przez organy opiniują-
ce i  uzgadniające. Z  uwagi na złożoność zagadnień 
projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wymagał opracowania: analizy jakościo-
wej kosztów i korzyści projektu ekomariny; koncepcji 
wejścia do ekomarin w  Rewie; raportu i  oceny wa-

runków hydrodymnamicznych i  litodynamicznych 
występujących na wodach Zatoki Puckiej w  rejonie 
Rewy; projektu koncepcyjnego zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego do projektu ekologicznej mariny.

Pod koniec kwietnia 2021 r. gmina Kosakowo uzy-
skała pozytywne uzgodnienia z  Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Urzędu 
Morskiego w Gdyni. Z kolei teraz, po kilku miesiącach 
oczekiwania gmina uzyskała pozytywne uzgodnienie 
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla pro-
cedowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego związanego z  budową ekomariny. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Gdań-
sku uzgodnił projekt planu przy piątym wystąpieniu 
o uzgodnienie. RZGW PGW Wody Polskie uzgodniły 
projekt planu po trzech wystąpieniach o  uzgodnie-
nie, nakładając dodatkowo obowiązek opracowania 
koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
planowanej inwestycji.

– Projekt może w nieco zmienionej formie, ale za-
łożenia cały czas te same. Stworzenie świetnego miej-
sca, gdzie można będzie połączyć rozwój gminy, że-
glarstwa, turystyki, rekreacji w otoczeniu naturalnego 
środowiska. Przed nami jeszcze sporo pracy i  dużo 
czasu, ale nieustannie zmierzamy do realizacji tego 
zadania – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Ekomarina w gminie Kosakowo jest przedsięwzię-
ciem wieloletnim sięgającym dalekiej perspektywy. 
Rozwój żeglarstwa w  naszej gminie oraz unikalne 
walory tego terenu powodują, że ta inwestycja może 
w przyszłości stać się gminnym centrum żeglarstwa. 
O  kolejnych krokach będziemy Państwa na bieżąco 
informować.

Kolejny krok związany z powstaniem ekomariny
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1. Uchwała nr LXVII/510/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego;
2. Uchwała nr LXVII/511/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy 

1. Uchwała nr LXIX/514/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
11 kwietnia 2022 r. w sprawie: zakresu pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa;

1. Uchwała nr LXVIII/513/2022 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia „Stanowiska 

Kosakowo na rok 2022;
3. Uchwała nr LXVII/512/2022 Rady Gminy Kosako-
wo z  dnia 29 marca 2022 r. w  sprawie: zmiany uchwały 
w  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Kosakowo na lata 2022-2034.

2. Uchwała nr LXIX/515/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
11 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Ko-
sakowo na rok 2022.

w  sprawie solidarności z  mieszkańcami Ukrainy wobec 
agresji Federacji Rosyjskiej”.

UCHWAŁY Z LXVII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 29 MARCA 2022 ROKU

UCHWAŁY Z LXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO  
W DNIU 11 KWIETNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY Z LXVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO  
W DNIU 11 KWIETNIA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i  11 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwał Rady Gminy Kosakowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: nr LIX/47/2010 z dnia 31 maja 2010 r., zmienioną uchwałą nr 
XLIV/83/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwały nr LI/135/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. oraz uchwały nr LV/410/2021 z dnia 
15 czerwca 2021 r.

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

przestrzennego 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 / wniosków

Obszarów położonych w rejonie ulicy 
Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu  
gm. Kosakowo – etap I

10.05 – 07.06.2022 r.
19.05.2022 r. 
godz.14.00

21.06.2022 r.

Centrum administracyjno-usługowego 
w Kosakowie

17.05.2022 – 14.06.2022
19.05.2022 r. 
godz.15.00

28.06.2022 r.

Projekty planów dostępne będą na stronie internetowej: bip.kosakowo.pl w zakładce „MPZP wyłożone do wglą-
du projekty planów miejscowych” a także 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.

OGŁOSZENIE
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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 podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej; formularza zamiesz-
czonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds-planowania-i-zagospoda-
rowania-przestrzennego, w nieprzekraczalnych terminach podanych w tabeli powyżej. 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

Biało-czerwona jest z nami Polakami w chwi-
lach radości i smutku. Była świadkiem narodzin 
Niepodległej, Grudnia’70 oraz strajków Solidar-
ności. Mowa o  fladze, której święto przypada 
2 maja. Dzień Flagi został ustanowiony, by pro-
pagować wiedzę o  polskiej tożsamości oraz 
symbolach narodowych. Tego dnia nie zabrakło 
ich w całej gminie.

Z kolei dzień później świętowaliśmy ustanowio-
ne pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r. 
święto narodowe Konstytucji 3 Maja. To obok listo-
padowego święta Niepodległości jedna z najważ-
niejszych dat państwowych. Konstytucja majowa 
uznawana jest za ukoronowanie wszystkiego, co 
dobre i  oświecone w  polskiej historii i  kulturze, 

przekształcała państwo w  monarchię konstytu-
cyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, 
a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być 
sejm. Choć obowiązywała przez rok, do dzisiaj jest 
jednym z fundamentów polskiej tradycji.

12 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Por-
tu Gdynia S.A. podpisana została umowa pomiędzy 
spółkami ZMPG s.a. i HaskoningDHV Polska Sp. z o. 
o. na „Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji za-
gospodarowania obszarów Doliny Logistycznej na te-
renie gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium 
wykonalności”.

Rozwój Doliny Logistycznej jest ważnym elemen-
tem dla naszej gminy. Pamiętamy doskonale z histo-
rii, że rozwój wspaniałego miasta Gdyni nastąpił dzię-
ki budowie portu. Wierzymy, że rozpoczęcie prac nad 
terenem Doliny Logistycznej, tak samo przyczyni się 
do rozwoju gminy Kosakowo i miasta Rumi – powie-
dział Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Port Gdynia rozpoczął tym samym proces plano-
wania istotnej inwestycji pn. „Dolina Logistyczna”, 
stanowiącej projekt TEN-T, ściśle powiązany z realiza-
cją inwestycji budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Na-
leży podkreślić, że opracowanie planu rozwoju oraz 
koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logi-
stycznej jest niezbędne dla zaprojektowania przyszłe-
go układu komunikacyjnego w tym obszarze i zinte-
growania go z istniejącą siecią dróg i kolei. Powstanie 
w  perspektywie do 2030 roku nowej infrastruktury 
transportowej będzie stanowić impuls dla rozwo-
ju branży logistycznej, rozwoju przedsiębiorczości, 
a  także powstania wielu miejsc pracy w  miastach 
i gminach województwa pomorskiego.

Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania  
obszarów Doliny Logistycznej na terenie gminy Kosakowo
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W  kwietniowym numerze biuletynu informowa-
liśmy o  podjętej przez grupę mieszkańców gminy 
inicjatywie przeprowadzenia referendum lokalnego. 
W lutym br. 8 osób złożyło w Urzędzie Gminy Kosa-
kowo stosowne powiadomienie. Zgodnie z  ustawą 
o  referendum lokalnym z  dnia 15 września 2000 r., 
aby mogło się ono odbyć, niezbędne jest zebranie 
w  określonym ustawowo terminie podpisów popie-
rających inicjatywę od 10% mieszkańców gminy. Ter-
min ten minął w dniu 19 kwietnia br., a inicjatorzy nie 
zebrali potrzebnych 1252 podpisów od mieszkańców. 
Bez tej formalności referendum nie może się odbyć.

Referendum miało zawierać 12 pytań z  różnych 
dziedzin funkcjonowania gminy Kosakowo. Prężny 
rozwój gminy oraz jej położenie rodzi wiele trudności, 
trzeba jednak podkreślić, że wszystkie kwestie poru-
szone przez inicjatorów referendum są tymi, z który-
mi włodarze na co dzień się mierzą, a głos mieszkań-

ców wyrażany w różnej formie jest słyszany. Opisane 
w pytaniach sprawy są w przedmiocie zainteresowa-
nia Urzędu Gminy Kosakowo: na etapie wdrażania 
lub poszukiwania konkretnych rozwiązań. 

Zdecydowana większość mieszkańców gminy po-
piera działania wójta, dzięki którym zmienia się ona 
na naszych oczach. Konsekwencje rozwoju są wy-
zwaniem, które gmina Kosakowo chce podejmować, 
co można obserwować w  konkretnych działaniach. 
Przykładem może być szeroko konsultowany temat 
wyboru wariantu obwodnicy Pierwoszyna. Po wielo-
miesięcznej analizie wszystkich aspektów sprawy zo-
stał wybrany ten najbardziej optymalny. 

We wszelkich sprawach do dyspozycji mieszkań-
ców są pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo oraz 
wójt wraz z zastępcą, którzy na bieżąco spotykają się 
z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na 
terenie gminy

Referendum z inicjatywy mieszkańców nie dojdzie do skutku

Budynek Szkoły Podstawowej im. kontradmirała 
Xawerego Czernickiego w Pogórzu uzyskał nomina-
cję do finału ogólnopolskiego konkursu Moderniza-
cja Roku & Budowa XXI w. i ma szansę na uzyskanie 
tytułu „Budowa XXI wieku”. Placówka mieszcząca się 
przy ulicy Szkolnej 15 powstała z inicjatywy gminy Ko-
sakowo i z  jej środków własnych. Jest bardzo ważną 
inwestycją dla mieszkańców Pogórza, Suchego Dwo-
ru i Kosakowa. Nowo wybudowany budynek dydak-
tyczny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu dla pół tysiąca uczniów 
z gminy został oddany do użytku we wrześniu 2020 
roku. 

Trwa głosowanie w  Ogólnopolskim Konkursie 
Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku na budynek 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału 
w plebiscycie. Głosowanie potrwa do 20 maja.

Nominacja budynku SP w Pogórzu 
do tytułu Budowa XXI wieku
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22 kwietnia br. w  Kosakowskim Centrum Kultu-
ry w  Pierwoszynie odbyły się eliminacje powiatowe 
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” edycja 2022 dla młodzieży 
od 8 do 19 lat w trzech grupach wiekowych. Organiza-
torem eliminacji powiatowych była państwowa Straż 
Pożarna w  Pucku oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP 
w  Pucku przy współudziale starosty puckiego oraz 
wójta gminy Kosakowo.

Uczestnicy turnieju podzieleni byli na trzy gru-
py wiekowe: uczniowie szkół podstawowych klas I  - 
IV, uczniowie szkół podstawowych klas V - VIII oraz 
uczniowie szkół ponadpodstawowych. W  turnieju 
wzięło udział łącznie 40 uczestników. Od godziny 10 
do 14 młodzi strażacy odpowiadali na pytania kon-
kursowe ze swojej dziedziny jak i pierwszej pomocy 
oraz ratownictwa.

Laureatami konkursu zostali:
1. Aleksander Ocieczek (SP Krokowa), 2. Grzegorz 

Illa (OSP Mrzezino), 3. Dominik Sokołowski (OSP 
Mrzezino) – I grupa wiekowa; 1. Jan Ocieczek (SP Kro-
kowa), 2. Tymoteusz Kowalczyk (OSP Kosakowo), 
3.  Stanisław Chmielewski (OSP Chłapowo) – II gru-
pa wiekowa; 1.  Roksana Wyszecka (OSP Karlikowo), 
2. Kuba Gajewski (OSP Kosakowo), 3. Adam Kohnke 
(OSP Gnieżdżewo) – III grupa wiekowa.

Nagrody, dyplomy oraz puchary dla najlepszych 
wręczył starosta powiatu puckiego Jarosław Białk, 

wójt gminy Kosakowo Marcin Majek oraz radny po-
wiatu puckiego Jerzy Włudzik.

Wójt gminy Kosakowo przygotował 2 specjalne na-
grody dla uczestników będących mieszkańcami gmi-
ny: dla uczestnika najmłodszego (Tymoteusz Kowal-
czyk) oraz z najlepszym wynikiem (Kuba Gajewski).

21 maja w Przodkowie odbędą się eliminacje woje-
wódzkie, na których powiat reprezentować będą oso-
by, które zajęły pierwsze miejsca w swojej grupie wie-
kowej. Wszystkim młodym strażakom z  ochotniczej 
straży pożarnej naszego powiatu życzymy samych 
sukcesów w rozwijaniu swoich kompetencji.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Pierwoszynie

Bezpłatny serwis medyczny  
dla obywateli Ukrainy
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Wójt gminy Kosa-
kowo Marcin Majek, 
Invest in Pomerania 
i Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
zapraszają na spotka-
nie, które odbędzie 
się 11 maja br. o  go-
dzinie 17.00 w  Kosa-
kowskim Centrum 
Kultury w Pierwoszy-
nie. Wydarzenie ma 
na celu powiększenie 
bazy terenów inwe-
stycyjnych o  grunty 
położone w  regionie, 
potencjalnie istot-
ne w  kontekście za-
gospodarowania na 
cele produkcyjne 
i usługowe oraz prze-
kazanie informacji 
o  zwolnieniach po-
datkowych.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do p. 
Michała Hajduka (e-mail: michal.hajduk@investinpo-

merania.pl ; tel: +48 885 660 652) do dnia 10 maja br. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów

Partnerska gmina z  Normandii zorganizowała 
zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców 
przebywających w  naszej gminie. To kolejny owoc 
międzynarodowej współpracy, ale i  wyraz ogromne-
go wsparcia. Na potrzeby uchodźców z Ukrainy, którzy 
znaleźli schronienie w gminie Kosakowo, nie pozostali 
obojętni nasi przyjaciele z Francji – z partnerskiej gmi-
ny Gonneville-la-Mallet z Normandii. Jak napisał Da-
niel Perier, ambasador naszej współpracy: “Nie przy-
jaźnimy się tylko po to, żeby się wspólnie bawić; kiedy 

możemy pomóc, zawsze możecie na nas liczyć”.
Zebrane rzeczy i produkty, jak również specjalnie 

przygotowane przez dzieci laurki i kartki z wyrazami 
wsparcia dla ukraińskich rówieśników. Wszystkie pro-
dukty trafiły do gminnego punktu zbiórki w Meche-
linkach, skąd jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi 
trafiły do ukraińskich rodzin przebywających na tere-
nie gminy Kosakowo. Za ten gest solidarności i przy-
jaźni składamy naszym partnerom z Francji serdecz-
ne podziękowania.

Dary dla uchodźców od partnerskiej gminy z Francji

Gmina Kosakowo przeprowadziła ankietę celem 
poznania preferencji dotyczących formy organizacji 
letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy. Jak 
wynika z  jej analizy, 63,5% odpowiedzi udzielonych 
w dniach 4 - 8 kwietnia br. wskazało, że najlepszą for-
mą wypoczynku będzie organizacja półkolonii.

Wzorem ubiegłego roku ich organizatorem będą 
obwodowe szkoły. Każda z  nich będzie mogła zor-
ganizować 3 grupy z  maksymalną, łączną liczbą 75 
dzieci z klas I-VI. Dla rodziców koszt 2-tygodniowych 
półkolonii wyniesie 800 zł. Gmina pokrywa koszty za-
trudnienia wychowawców oraz kierownika półkolo-

Półkolonie letnie dla dzieci
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Trwa 29. edycja konkursu „Piękna Wieś Pomor-
ska”, celem którego jest ukazanie piękna wiejskie-
go krajobrazu oraz wspólnych działań społeczności 
wiejskiej poprzez promowanie najlepszych wzorców 
i działań zarówno lokalnych społeczności, jak i  indy-
widualnych mieszkańców prowadzących działalność 
rolniczą. Mowa również o  mieszkańcach prowadzą-

cych działalność agroturystyczną, którzy wykazują się 
gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony 
i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania 
krajobrazu naturalnego, których wspólnym celem 
jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagro-
da, stanowiąca wizytówkę regionu. 

Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy 
do 20 maja br. Należy je złożyć w Urzędzie Gminy Ko-
sakowo. Rozstrzygnięcie etapu gminnego konkursu 
odbędzie się do 26 maja br.

Niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie 
gminakosakowo.pl.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2022”

Trwa nabór na bezpłatne zajęcia żeglarskie w ra-
mach projektu „Pomorskie żagle wiedzy” dla uczniów 
ze szkół podstawowych w  Dębogórzu, Kosakowie 
i Pogórzu. Głównym celem projektu jest poprawa ja-
kości edukacji o  treści dotyczącej edukacji morskiej 
i  żeglarskiej z  wykorzystaniem ich do kształtowania 
kluczowych kompetencji uczniów oraz upowszech-
nianie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących 
m.in. aktywnego uczestnictwa w  kulturze, sporcie 
i  rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, 
wpływających na budowanie więzi lokalnych i regio-
nalnych, a także zdrowego trybu życia.

Więcej informacji w  sekretariatach szkół uczest-
niczących w projekcie (SP Dębogórze, SP Kosakowo 
i SP Pogórze). Niezbędne dokumenty znaleźć można 
na stronie gminakosakowo.pl. 

Nabór do projektu  
„Pomorskie Żagle Wiedzy”

nii. Wpłata rodziców przeznaczona będzie na koszty 
wycieczek oraz wyżywienia.
Terminy półkolonii:
SP Dębogórze - od 27 czerwca do 08 lipca br.
SP Mosty – od 27 czerwca do 08 lipca br.
SP Pogórze – od 04 lipca do 15 lipca br.
SP Kosakowo – 04 lipca do 15 lipca br.

Półkolonie trwać będą 8 godzin dziennie (8.00-
16.00). W  pierwszej kolejności przyjmowane będą 
dzieci, które po raz pierwszy uczestniczyć będą w pół-

koloniach, następnie dzieci biorące w  nich udział 
w  poprzednich latach. Jeśli liczba chętnych będzie 
większa od liczby dostępnych miejsc, odbędzie się 
losowanie nazwisk. O  uczestnictwie dziecka nie de-
cyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowych informacji o  terminach składania 
karty uczestnika półkolonii, terminach wpłat i nr kon-
ta oraz terminach wywieszenia listy uczestników pół-
kolonii uzyskać można w szkole, do której uczęszcza 
dziecko.
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

W czwartkowy wieczór, 21 kwiet-
nia w  Polskiej Filharmonii Bałtyc-
kiej w  Gdańsku dyrektorka Biblio-
teki Publicznej Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla Anna Patu-
rej odebrała z rąk marszałka woje-
wództwa pomorskiego nominację 
do Pomorskiej Nagrody Artystycz-
nej w kategorii: kreacja artystyczna 
za projekt muzyczno-wystawienni-
czy „Polska droga ku morzu” zreali-
zowany w Kosakowie.

To olbrzymie wyróżnienie dla dy-
rektorki oraz całego zespołu biblioteki. Kapituła plebi-
scytu doceniła pracę i serce wkładane w całokształt 

Z początkiem kwietnia rozkwitły stoiska na już tra-
dycyjnym kiermaszu w KCK. Wydarzenie z roku na rok 
ściąga coraz więcej osób, które pragną nabyć nietu-
zinkowe i  często jedyne w  swoim rodzaju ozdoby do 
domu, autorskie torebki oraz odzież, cudowne stroiki 
i  świece. Nie sposób było nie zauważyć, że coś tu się 
dzieje, bo już z daleka widać było piękne bratki wysta-
wione dla kupujących i  tipi z ogniskiem, przy którym 
można było spróbować wypiekanych na bieżąco trady-
cyjnych placków Indian Navaho. W tym roku przestrzeń 
foyer Kosakowskiego Centrum Kultury wypełniły zapa-
chy kawy i  czekolady, aromaty ukraińskich pielmieni 
oraz przepysznych ciast tu sprzedawanych, natomiast 
wnętrze sali widowiskowej w  całości przejęte zostało 
przez miejscowych artystów i rzemieślników. Kiermasz 
był przesiąknięty artystycznym klimatem, dzięki niemu 
właśnie najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli cieszyć 
się atrakcjami skierowanymi tylko dla nich – Wydaw-
nictwo Zakamarki poprowadziło inspirujące warsztaty 
detektywistyczno-czytelnicze, dzieci z  radością wzięły 
udział w konkursie plastycznym z nagrodami ufundo-
wanymi przez KCK, a główny punkt programu – inte-
raktywny teatrzyk zatytułowany „Wołamy wiosnę po 
słowiańsku – tańce Jarowita” zaprezentowany na sce-
nie przez Kamyk Studio, został przyjęty bardzo entuzja-
stycznie przez młodą publiczność.

Kwiecień w  KCK rozkwitł bukietem artystycznych 
i społecznych wydarzeń dla dorosłych i dzieci. Na po-
czątku miesiąca podczas cyklicznego wydarzenia 
„Szanty” wystąpiła Maria Kania – żeglarka z krwi i ko-
ści, której muzyka z pogranicza folkowej piosenki że-
glarskiej, ballady i poezji śpiewanej zachwyciła aran-
żacją z  pogranicza tanga i  bossanovy. To nie jedyny 

działalności oraz poszczególne pro-
jekty realizowane w  kosakowskiej 
książnicy, która z placówki udostęp-
niającej zbiory stała się w ostatnich 
latach prężnie działającą instytucją 
kulturalną, rozrywkową i  eduka-
cyjną. Niewielka, gminna książni-
ca stała się wczorajszego wieczo-
ru ambasadorem lokalnej kultury 
w województwie pomorskim.

Wójt gminy Kosakowo pogratu-
lował dyrektorce Annie Paturej oraz 
złożył na jej ręce najlepsze życzenia 

dla całego zespołu pracującego na ten niewątpliwy 
sukces.

koncert, bo wiosna rozkwitła kolejnymi – w  połowie 
miesiąca gościliśmy grupę „Bim Bam”, następnie utu-
liły nas kojące dźwięki mis i gongów zaprezentowane 
przez „Joanna Moje Dźwięki”, z kolei młodsza publika 
bawiła się podczas familijnego koncertu „Ptasie Plot-
ki”, którego wykonawcami były Marta Twardowska, 
Alicja Wejer, Karolina Zielińska, Katarzyna Ćwik, Julia 
Nitczyńska oraz Sabina Szwed z akompaniamentem 
pianisty Piotra Nowickiego. Oprócz muzycznych wy-
darzeń KCK mogło się pochwalić dużą frekwencją 
podczas obydwu spektakli „Czarnoksiężnika z krainy 
Oz” i licznymi atrakcjami podczas tradycyjnego IV Raj-
du Pieszego Zielona Kultura, w tym roku okraszonego 
tytułem „Ptasie Radio”. Miesiąc zamknęło spotkanie 
poświęcone Wiesławowi Nowickiemu, podczas które-
go gdańska aktorka Wanda Neumann zaprezentowa-
ła jego wiersze z tomu „Wiersze gostomskie”.

Prócz cyklicznych zajęciach dla dzieci i młodzie-
ży odbyły się kolejne warsztaty kulinarne „Widelcem 
po kulturach” prowadzone przez ekipę Poradni Die-
tetycznej Mango PAPAJA w Kosakowie. Tym razem 
dzieci wybrały się w kulinarną podróż do Meksyku.

KCK pomaga również uchodźcom z  Ukrainy 
w  zdobywaniu kompetencji językowych w  postaci 
cotygodniowych, godzinnych warsztatów z  języka 
polskiego prowadzonych przez wolontariuszy. Zaję-
cia te mają charakter otwarty i – mimo iż systematy-
ka w nauce jest nieocenionym sojusznikiem – można 
w nich uczestniczyć w każdy piątek o godzinie 14.45 
i  15.45. Podczas zajęć jest możliwość nieodpłatnej 
opieki nad najmłodszymi w specjalnie zorganizowa-
nej przestrzeni we foyer KCK pod czujnym okiem wy-
kwalifikowanych wolontariuszy.

Nominacja do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Kwiecień w Kosakowskim Centrum Kultury
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Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zapra-
sza na kolejną edycję Nocy Muzeów – wydarzenia, 
które ma miejsce na całym świecie we wszystkich 
jednostkach kulturalnych takich jak muzea, galerie, 
teatry, domy kultury itp. W tym roku do gminy Kosa-
kowo zawitają Słowianie i Indianie, a Centrum Kultu-
ry zamieni się w muzeum dzięki ludziom z ogromną 
pasją i wiedzą.

W trakcie tego szczególnego wieczoru na odwie-
dzających będą czekały m.in. warsztaty kreatywne, 
baśnie, legendy, zabawy, taniec i  śpiew. Nie zabrak-
nie dla nikogo atrakcji, a dodatkowo będziemy gościć 

Was dawną strawą. 
Gorąco zaprasza-
my i  zachęcamy 
wszystkich miesz-
kańców gminy 
do udziału w  tym 
wyjątkowym wie-
czorze przepełnio-
nym magią i  daw-
nymi wierzeniami: 
14  maja br. godz. 
17:00 – 22:00.

Noc muzeów „Indianie – Słowianie”

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augu-
styna Necla zaprasza na wernisaż wystawy Tadeusza 
Trockiego pt. „Stąd do ciekawego świata IV”, który 
odbędzie się 5 maja br. o godz. 17:00 w budynku bi-
blioteki przy ul. Fiołkowej 2a w Kosakowie. Wystawa 
będzie czynna do 7 czerwca br. w  godzinach pracy 
biblioteki.

Wernisaż malarstwa 

BIBLIOTEKA PUBLICZNABIBLIOTEKA PUBLICZNABIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Z ŻYCIA SOŁECTW

9 kwietnia br. sołtys wsi Dębogó-
rze wraz członkiem Rady Sołeckiej 
Michałem Gotowałą zorganizowali 
sprzątanie śmieci na osiedlu Harmo-
ny, podczas którego mieszkańcy wraz 
z  dziećmi zebrali ponad 25 worków 
śmieci. W  podziękowaniu sołtys dla 

W  Pierwoszynie na placach zabaw 
przy deptaku oraz ul. Wiśniowej zawitały 
wymarzone biblioteczki, które z przytu-
pem zaczynają okres wiosenny we wsi. 
Korzystając z  pięknej pogody możemy 
sięgnąć po książkę, która jest na wycią-
gnięcie ręki. Książki są jak ptaki – wolne, 
ktoś je przynosi, inny bierze, czyta, po-
tem odnosi, przynosi inne – również dla 
dzieci.

Powstanie pomysłu przegłosowano 
na zebraniu wiejskim, a najbardziej cie-
szy fakt, że już od momentu powstania 

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Z  ogromną radością i  dumą informujemy, że 
uczniowie naszej szkoły: Zuzia Rachwał (5b), Ku-
buś Szwarc (5b) 
i Oskar Kalbarczyk 
(5a) awansowali 
do etapu woje-
wódzkiego w  III 
W o j e w ó d z k i m 
Konkursie Mate-
matyczno-Geo -
graficznym MAT-
GEO, uzyskując 
wspaniały (trzeci!) 
wynik podczas 
eliminacji rejono-
wych. Serdecznie 
gratulujemy.

III Wojewódzki Konkurs  
Matematyczno-Geograficzny

Włączyliśmy się do akcji Caritas, w ramach której 
każda z naszych klas przygotowała ważącą do 18 kg 
paczkę dla ofiar wojny. Każda z nich pozwoli na zapew-
nienie podstawowego zaopatrzenia dla kilkuosobowej 
rodziny na tydzień. Dary zostały dostarczone do pla-
cówki Caritas w Rumi. Serdecznie dziękujemy uczniom, 
rodzicom, nauczycielom i wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w proces tworzenia i dostarczenia paczek.

kolorowe biblioteczki cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Stąd tym bardziej 
pomysłodawcy chcieliby podziękować 
za głosy na projekt oraz wykonawcom 
- firmie Warsstol, projektantce Kata-
rzynie Wiśniewskiej, Łukaszowi Miotke 
i wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania i montażu wspólnego projektu. 
Dbajmy o nasze biblioteczki.

Już wkrótce kolejne realizacje pro-
jektów, które uczynią Pierwoszyno jesz-
cze bardziej przyjaznym miejscem do 
życia i wypoczynku.

PIERWOSZYNO

wszystkich uczestników zorganizo-
wał poczęstunek: chleb ze smalcem, 
słodycze oraz ciasto. Jednocześnie 
zaznaczył, że takich inicjatyw będzie 
więcej. W  sprzątaniu osiedla wzięło 
udział 15 osób.

SOŁECTWO DĘBOGÓRZE

Paczka dla Ukrainy

SP DĘBOGÓRZE
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W  piątek 11 marca br. w  naszej szkole odbył się 
Dzień Solidarności z  Ukrainą. Na korytarzach zago-
ścił kolor niebiesko-żółty, a  podczas przerw moż-
na było zakupić upieczone 
przez naszych uczniów i  ich 
rodziców słodkości. Jeste-
śmy pod ogromnym wra-
żeniem otwartości ich serc. 
Ogrom wypieków przerósł 
nasze najśmielsze oczeki-
wania. Dzięki Waszemu za-
angażowaniu udało nam się 
zebrać około tysiąca złotych. 
Zebrane pieniądze przekaza-
ne zostaną na zakup najpo-

trzebniejszych rzeczy dla ludzi, którzy dziś tak bardzo 
potrzebują naszej pomocy, dla uchodźców z  Ukra-
iny. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 

w naszą akcję. Macie piękne 
serca!

W  tych trudnych czasach 
miejmy w pamięci słowa na-
szego rodaka, Jana Pawła II: 
„Nigdy nie jest tak, żeby czło-
wiek, czyniąc dobrze dru-
giemu, tylko sam był dobro-
czyńcą. Jest równocześnie 
obdarowywany, obdarowany 
tym, co ten drugi przyjmuje 
z miłością”.

Dzień solidarności z Ukrainą

III miejsce w powiecie w zawo-
dach siatkarskich zdobyły dziew-
częta z  klas VIII. Poziom rozgry-
wek był bardzo wysoki. Nasze 
dziewczęta rywalizowały z  mło-
dziczkami z  Pucka i  Gnieżdzewa, 
które wywalczyły IV miejsce w roz-
grywkach Ogólnopolskich PZPS. 
Serdecznie gratulujemy sukcesu 
oraz dziękujemy za walkę i  zaan-
gażowanie.

31 marca br. do turnieju piłki siat-
kowej przystąpiły młodsze dziew-
częta. Uczennice naszej szkoły po-
wtórzyły wynik starszych koleżanek 
w  Powiatowych Zawodach w  mi-
nisiatkówce, zajmując III miejsce. 
Brakowało niewiele, aby wyniki były 
jeszcze lepsze. Gratulujemy wszyst-
kim zawodniczkom sukcesu i zaan-
gażowania. Większość z dziewcząt 
trenuje w UKS Lider Dębogórze. 

1 kwietnia br. zajęliśmy IV miej-
sce w  powiatowych zawodach 
Sportowych w  minisiatkówce 
chłopców. Każdy mecz był bardzo 
zacięty i wyrównany, mimo to nie 
udało się powtórzyć wyniku dziew-
cząt. Dwa mecze zakończone były 
tie-breakiem, co świadczy o  zna-
komitej postawie naszych mło-
dych siatkarzy.

Zawody siatkarskie Turniej piłki siatkowej Zawody powiatowe

2 kwietnia br. uczniowie naszej 
szkoły wsparli akcję Pola Nadziei. 
To organizowana od 25 lat w całej 
Polsce akcja, której celem jest po-
zyskanie finansowego wsparcia ho-
spicyjnej opieki nad dziećmi i doro-
słymi u kresu życia. Bardzo istotny 
jest także aspekt edukacyjny i wy-
chowawczy. Działania te propagują 
wolontariat, otwierają serca i  oczy 
na potrzeby osób cierpiących.

Miło nam poinformować, że 
uczennice klasy 3b Milana Mikut-
skaya oraz Zuzanna Maliszewska 
reprezentowały naszą szkołę w   
międzyszkolnym konkursie recyta-
torskim w języku angielskim, który 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 
6 w Rumi. Milana Mikutskaya zaję-
ła III miejsce. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Pola Nadziei Nasze sukcesy
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Edukacja prozdrowotna jest ważnym elemen-
tem pracy dydaktyczno-wychowawczej w  szkole. 
W związku z prowadzonymi działaniami na rzecz pro-
mowania zdrowia oraz aktywnego i  bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu zrodził się pomysł zgłosze-
nia szkoły do udziału w projekcie ,,Szkoły Promujące 
Zdrowie”. Tworząc środowisko sprzyjające zdrowiu, 
bezpieczeństwu i  dobremu samopoczuciu uczniów 

Elfiki przywitały wiosnę bardzo ekologicznie. Po-
stanowiły dać odpadom „drugie życie”. Posadziły 
owies w słoiczkach i mieczyki w wiaderkach po po-
midorach. A pięknymi rysunkami zaprosiły wiosnę do 
Przedszkola.

„Ja – aktywny turysta teraz oraz rozsądny gospo-
darz swojego regionu w przyszłości.”

W  dniach 28.02 - 04.03 br. 10 uczniów wraz z  2 
nauczycielkami j. angielskiego - Hanną Kamińską, 
koordynatorką projektu oraz Alicją Bartczak, uczest-
niczyło w  mobilności w  ramach projektu Erasmus+. 
Grupa wybrała się do miasta Larissa w Grecji. Był to 
drugi szkolny wyjazd zagraniczny. Pierwszy odbył 
się w  2020 r. do miasta Deva w  Rumuni. Uczestni-
cy goszczeni byli przez szkołę 3rd Gymnasio Larissa. 
Czas spędzony w  Grecji uczniowie dzielili na współ-
pracę w ramach różnych zajęć i aktywności oraz wy-
cieczki krajoznawcze. Zajęcia pozwalały na integrację, 
wymianę doświadczeń oraz wspólną pracę i zabawę.

Kolejna mobilność miała miejsce w  środkowej 
Turcji, w  mieście Afyon, w  szkole pod patronatem 
Aysegul Arsoy - regionalnej sportsmenki. Od 28 mar-

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH

i  pracowników, udało się zdobyć wojewódzki certy-
fikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Jest on potwier-
dzeniem, że placówka pracuje zgodnie z  modelem 
szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uzna-
nia dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem 
wieloletniej pracy i  zaangażowania całego zespołu 
nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy chętnie podej-
mowali się działań na rzecz promocji zdrowia.

ca do 2 kwietnia br. dziesięcioro uczniów pod opie-
ką nauczycieli Hanny Kamińskiej i Natalii Barańskiej 
przebywało u  rodzin tureckich, gdzie spędzili czas 
integracji. Celem spotkania było zaznajomienie się 
z kulturą, tradycjami i zwyczajami Turcji. Program za-
wierał m.in. warsztaty przygotowania ciasta „burek 
z serem”, cukiernicze (produkcja słodyczy tureckich) 
oraz warsztaty sztuki osmańskiej (EBRU). Wszyscy 
uczniowie komunikowali się za pomocą języka an-
gielskiego.

Czas spędzony w obu państwach zapewne zosta-
nie w pamięci wszystkich dzieci pięciu narodowości, 
zważywszy na to, że łzom rozstania nie było końca. 
Dzięki otwartości uczniów i ich tolerancji, zaangażo-
waniu nauczycieli można uznać te spotkania uczniów 
za bardzo udane. Kolejne spotkanie na Łotwie już 
w maju.

Szkoła promująca zdrowie

Informacja z przedszkola

Projekt Erasmus+ 
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Każdy nałóg to bardzo nieprzyjemny towarzysz 
życia. Skutecznie rujnuje zdrowie nie tylko osoby, 
której dotyka, ale także wszystkich dookoła. Świato-
wy Dzień bez Papierosa to ważna data w kalenda-
rzu dla osób uzależnionych od nikotyny. Celem tej 
akcji jest zwiększenie świadomości ludzi na temat 
szkodliwości palenia oraz przedstawienie skutecz-
nych sposobów zerwania z nałogiem. 

Palenie tytoniu jest przyczyną wielu schorzeń 
oraz przedwczesnej śmierci. Na liście 10 najczęst-
szych przyczyn chorób w  Europie znajduje się na 
drugim miejscu i jest odpowiedzialne za 12,3% cho-
rób. Najczęściej są to choroby układu oddechowe-
go, który jest szczególnie narażony na natychmia-
stowe skutki palenia. Dzieje się tak za sprawą 7 tys. 
związków chemicznych zawartych w dymie tytonio-
wym, z których 250 jest szkodliwych, a aż 70 rako-
twórczych.

Spośród nowotworów powodowanych paleniem 
tytoniu najczęstszym jest rak płuc (82% przypadków 
raka płuca jest wynikiem ekspozycji na dym tytonio-
wy), który zajmuje pierwsze miejsce pod względem 
zachorowalności i umieralności na nowotwory zło-
śliwe na świecie (odpowiada za ok. 20% wszystkich 
zgonów z powodu nowotworów). 

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego co 
czwarty Polak deklaruje, że codziennie pali papiero-
sy. Statystyki te dotyczą osób powyżej 15. roku życia. 
Na szczęście liczba palaczy w Polsce maleje z roku 
na rok, co oznacza, że ludzie mają coraz większą 
świadomość skutków palenia.

Najwięcej nałogowych palaczy znajduje się 
w  przedziale wiekowym 40–59 lat w  przypadku 
mężczyzn oraz 30–39 lat w  przypadku kobiet. Nie-
mal co dziesiąty nastolatek w wieku 15–19 lat przy-
znaje się do regularnego palenia papierosów.

W całej Unii Europejskiej nałóg 
palenia dotyczy około 30% spo-
łeczeństwa. To ogromna liczba. 
Statystycznie jedna uzależnio-
na osoba wypala 14 papierosów 
dziennie, a  co dziesiąty Europej-
czyk wypala aż do 20 papierosów 
w ciągu doby.

Podobnie jak palenie tytoniu, 
używanie papierosów elektro-
nicznych ma także destrukcyjny 
wpływ na funkcjonowanie ukła-
du oddechowego. Jak pokazu-
ją badania, ekspozycja na opary 
z e-papierosów pobudza stany za-

palne w płucach i oskrzelach i negatywnie wpływa 
na mechaniczną czynność płuc. Dodatek substan-
cji zapachowych nasila te szkodliwe efekty. W  ae-
rozolu generowanym z płynów o takich zapachach 
jak toffi, mleczny czy czekoladowy wykryto diacetyl 
i  acetylopropionyl. Związki te powodują pogorsze-
nie wydolności układu oddechowego, a także mogą 
się przyczyniać do rozwoju zarostowego zapalenia 
oskrzelików. 

Pierwszy dzień bez papierosa  jest przełomowym, 
choć bardzo trudnym momentem w  życiu każdej 
osoby uzależnionej od palenia. Jeśli do tej pory prze-
rwa w pracy przebiegała w towarzystwie papierosa 
lub jeśli nikotyna leczyła codzienny stres kilkanaście 
razy dziennie, ograniczenie palenia stanowi nie lada 
wyzwanie. Pierwsze skutki rzucania palenia mogą 
być nieprzyjemne, ale już po kilku dniach da się za-
uważyć wyostrzenie węchu i  smaku oraz większą 
swobodę podczas oddychania. Miesiąc bez papiero-
sa pozwala całkowicie uwolnić organizm od zalega-
jącego dwutlenku węgla dzięki poprawie wymiany 
gazowej w płucach. Zwiększa się objętość płuc oraz 
znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób ser-
ca czy układu oddechowego.

Rzucając palenie absolutnie niczego się nie traci, 
można tylko zyskać. Nagrodą jest lepsza kondycja 
fizyczna, rzadsze infekcje dróg oddechowych, brak 
porannego kaszlu. Oddala się od perspektywa wielu 
chorób, które są następstwem palenia tytoniu. Naj-
ważniejsza jest motywacja. Należy uświadomić so-
bie, że chociaż nie jest to łatwa możliwy jest sukces. 
Nie wolno zrażać się chwilowym niepowodzeniem! 
Nie wolno rezygnować i poddawać się. Warto sko-
rzystać z pomocy specjalistów.

Telefoniczna poradnia pomocy palącym 801 108 
108.

Światowy dzień bez papierosa
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Przypominamy o odbywających się spotkaniach  
grupy wsparcia dla mieszkańców gminy Kosako-
wo, którzy udzielają pomocy obywatelom Ukrainy. 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do 
udziału w spotkaniach w drugi i czwarty czwartek 
miesiąca o  godz. 19:00 w   Bibliotece Publicznej 
w Kosakowie (Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a). 

Grupa wsparcia dla mieszkańców

Członkowie Klubu Seniora w  gminie Kosakowo 
nie zwalniają tempa. Kolejne miesiące za nami. Był 
to czas wspaniałej przygody, w trakcie której popra-
wiliśmy sprawność fizyczną, umysłową i  rozwinęli-
śmy swoje pasje. Jak zwykle naszym klubowiczom 
nie zabrakło czasu na spacery po okolicy.

30 pełnych radości, charyzmy i werwy seniorów 
postanowiło pomóc potrzebującym przyjaciołom 
z Ukrainy w tym trudnym dla nich okresie. Wybra-
liśmy się więc do gminnego punktu zbiórki prowa-
dzonego na rzecz wsparcia Ukrainy aby wspomóc 
jego pracowników przy segregacji ubrań. Zapro-
siliśmy również mieszkających obecnie w  naszym 
sąsiedztwie seniorów zza wschodniej granicy na 

wspólne biesiadowanie. Mamy nadzieję, że wspól-
ne rozmowy pozwoliły im chociaż na chwilę zapo-
mnieć o aktualnych problemach. 

Czas przygotowań do Wielkanocy stał się tak-
że okazją do udziału w kreatywnych zajęciach pla-
stycznych podczas których powstały piękne pisanki, 
palmy oraz inne  świąteczne ozdoby.

Drogi Seniorze z  gminy Kosakowo, jeśli zasta-
nawiasz się jeszcze czy warto wkroczyć w  szeregi 
członków naszego klubu – nie marnuj czasu, za-
pisz się już dziś. Korzyści płynące z przystąpienia do 
Klubu Seniora w  Kosakowie to szansa na aktywne 
i kreatywne spędzanie czasu. To również wspaniała 
okazja do nawiązywania przyjaźni oraz wzmacnia-
nia pozytywnych relacji z  innymi seniorami. Praca 
w  grupie przynosi radość, jest szansą na wykorzy-
stanie talentów i  rozwijanie pasji.  To również spo-
sobność realizacji wspólnych celów oraz zaangażo-
wania w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.
facebook.com/KlubSenioraWKosakowie/ lub do sie-
dziby klubu: ul. Żeromskiego 53, Kosakowo. 

Klub Seniora w gminie Kosakowo nie zwalnia tempa

SPORT

Trwają intensywne przygotowania do sezonu let-
niego w  naszej gminie. Miło nam poinformować 
o nowo powołanym Zespole Obiektów Nadmorskich 
w ramach spółki Kosakowo Sport, który swoją siedzi-
bę ma przy ul. Koralowej 5 w Rewie. Do kluczowych 
zadań komórki będzie należała koordynacja orga-
nizacji kąpielisk morskich w  sezonie letnim, admi-
nistrowanie bosmanatem oraz przystanią jachtową 
w  Rewie. Dział będzie również zajmował się współ-
pracą z  klubami oraz  stowarzyszeniami żeglarskimi 
i motorowodnymi, utrzymaniem plaż, a także w nie-
dalekiej przyszłości prowadzeniem szkoleń w zakre-
sie ratownictwa wodnego. Koordynatorem Zespołu 
Obiektów Nadmorskich został Michał Matejowski.

Kosakowo Sport
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Znakomicie rundę wiosenną rozpo-
częli juniorzy z  roczników 2010 oraz 
2008/09. Podopieczni tr. Michała Mi-
chalskiego (rocznik 2010) wygrali 19 
III w  Kosako-

wie 3:0 z  Dra-
gonem Bojano, 

następnie 27 III na wyjeździe 2:0 
z Zatoką Puck i 6 IV, znów u sie-
bie, 4:1 Salosem Rumia. Pod-
opieczni tr. Bartosza Lewan-
dowskiego z  rocznika 2008/09 
z  kolei wygrali na inaugurację 
2 IV w Kosakowie 5:0 z Gdyńską 

Z  początkiem kwietnia boiska 
w  Kosakowie zapełniają się junio-
rami. Niebawem do treningów do-
łączą najmłodsze roczniki Sztormu 
Kosakowo. Na jednym z  treningów 
rocznika 2014 zagościł Tomasz 
Kuszczak, który przekazał dla dru-
żyny komplet piłek. Dziękujemy!

AP Dąbrowa i w kolejnym tygodniu, 10 IV na wyjeździe, 
aż 9:0 z Kaszubami Połchowo.

Zespół rezerw Sztormu Kosakowo umocnił się na 
prowadzeniu w tabeli. W meczu na szczycie B-Klasy 

Sztorm II wygrał 1:0 wyjazdowy 
mecz z  drugą w  tabeli Barcą 
Bolszewo, zyskując już nad nią 
4-punktową przewagę. O  bra-
ku szczęścia z kolei może mó-
wić pierwszy zespół Sztormu 
grający w V Lidze. W ostatnich 
meczach drużynie nie udało się 
zdobyć punktów z wyżej noto-
wanymi rywalami.

Gminny Klub Sportowy Sztorm 
Kosakowo zaprasza do wstąpienia 
w  szeregi klubu: nabór do drużyn 
młodzieżowych – kontakt: Piotr 
Fos, tel. 501 326 119, Michał Michalski, 
tel. 507 625 650; nabór do drużyn 
seniorów (od 16 lat) – kontakt: Bar-
tosz Lewandowski, tel. 667 230 390.

Rozgrywki ligowe zespołów Sztormu Kosakowo

Powrót do treningów

To absolwent Akademii Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku, legitymuje się ponad 20-letnim doświad-
czeniem w administracji samorządowej oraz organizo-
waniu imprez sportowych i  rekreacyjnych. Zajmował 
się m.in. organizacją oraz zabezpieczeniem sędziow-
skim i  ratowniczym wyścigów szybkich łodzi moto-
rowych i skuterów wodnych rangi mistrzostw świata, 
Europy i Polski, a także regat żeglarskich, m. in. Youth 
Sailing World Championships, zlotów żaglowców Tall 
Ships Races, czy konkursu lotów Red Bull Air Race.

Związany z ratownictwem od 1997 r., doświadcze-
nia zbierał w  Polsce, Europie i  Stanach Zjednoczo-
nych. Instruktor pływania i  ratownictwa wodnego 
oraz specjalistycznego ratownictwa federacji „K-38 
International”, płetwonurek i nurek zawodowy, przez 
wiele lat zajmujący się szkoleniem ratowników i  po-
licji; żeglarz i motorowodniak; instruktor i sędzia Pol-
skiego Związku Motorowodnego i  NW oraz sędzia 
międzynarodowej federacji IJSBA.

Na kompleksie boisk przy Złotych Piaskach dyrek-
tor Spółki Kosakowo Sport Dariusz Schwarz w ramach 
podziękowań dla zawodników Sztormu z  rocznika 
2008/09 za udział w wiosennych porządkach wręczył 
zaproszenie na pływalnię do Centrum Sportowego 
K o s a k o w o . 
W kwietniu za-
wodnicy brali 
udział w sprzą-
taniu gmin-
nych obiektów 
s p o r t o w y c h 
i  terenów wo-
kół boisk.

Wiosenne porządki

1 kwietnia br. Spółka Kosakowo Sport podpisa-
ła umowę z  Gminnym Klubem Sportowym Sztorm 
Kosakowo, będącym głównym użytkownikiem kom-
pleksu 3 pełnowymiarowych, trawiastych boisk przy 
ul. Złote Piaski. Celem współpracy jest propagowanie 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze szczegól-
nym uwzględnieniem piłki nożnej: organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży i  dorosłych, wdra-
żanie zdrowego stylu życia, a także kształtowanie po-
zytywnych cech charakteru w duchu zasad Fair Play. 
GKS Sztorm Kosakowo działa od 2010 roku, a obecnie 
trenuje w nim blisko 200 juniorów oraz 40 młodzie-
żowców i seniorów.

Współpraca spółki Kosakowo Sport 
z GKS Sztorm Kosakowo
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W  maju mija 12 lat istnienia Yacht Clubu Rewa. 
W trakcie tego czasu wiele się zmieniło, a najwidocz-
niejsze zmiany to znaczne rozszerzenie działalności 
szkoleniowej oraz pozyskanie środków umożliwia-
jących rozwój niezbędnej infrastruktury żeglarskiej. 
Dzięki staraniom Yacht Clubu Rewa gmina Kosakowo 
otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysoko-
ści ponad 1,4 mln zł na budowę pięknego budynku 
bosmanatu Przystani Żeglarskiej przy ul. Koralowej 5 
w Rewie. 

Budynek stworzony na potrzeby żeglarzy wyposa-
żony został przez Yacht Club Rewa na kwotę ponad 
60 000 zł. Bosmanat umożliwia organizację zajęć dla 

ponad 500 osób przez cały rok. A przecież jeszcze kil-
ka lat temu przy ul. Koralowej stała rozpadająca się 
świetlica, która została przebudowana i  stanowi te-
raz zaplecze remontowe dla powiększającej się floty 
jachtów pozwalających na organizację bezpłatnych 
zajęć żeglarskich dla mieszkańców gminy.

W trakcie zimowych zajęć w budynku bosmana-
tu Yacht Club Rewa zorganizował dla gminnej mło-
dzieży specjalistyczne szkolenia z  zakresu zarządza-
nia czasem, nawigacji morskiej, rozwoju osobistego 
i metodyki nauczania. Zajęcia prowadzone były przez 
doświadczonych instruktorów, menedżerów wyższe-
go szczebla oraz doświadczonych kapitanów. W zaję-

Yacht Club Rewa

Wielkanocny prezent sprawiły so-
bie lekkoatletki ze Szkoły Podstawo-
wej w  Pogórzu wygrywając (po raz 
trzeci) 12 kwietnia br. finały Igrzysk 
Wojewódzkich w  Drużynowych Bie-
gach Przełajowych w Człuchowie.

Do rywalizacji w kategorii U-16 przy-
stąpiło aż 21 5-osobowych reprezenta-
cji powiatów województwa pomor-
skiego. Ta najliczniej reprezentowana 
kategoria (105 zawodniczek) dzięki 
determinacji, woli zwycięstwa i ambi-
cji walki o najwyższe cele, dostarczyła 
niesamowitych emocji licznie zgro-
madzonym kibicom, trenerom i  za-
wodnikom. 

Nasz zespół w składzie: Alicja Mach, 

2 kwietnia br. Lider Dębogórze rocznik 08/09, ro-
zegrał turniej w  Żukowie. Z  czterech rozegranych 
meczy - w dwóch musieliśmy uznać wyższość rywali. 
Vigo Tuchom 2:1 oraz ASP Piłeczka 1. 3:0. W trzecim 
meczu z  Amatorem Kiełpino był remis 2:2. Ostatni 
mecz chłopaki zagrali fantastycznie zarówno w ata-
ku, jak i obronie, co przełożyło się na remis 0:0 z ASP 
Piłeczka 2. Wszystkich chętnych zapraszamy na tre-
ningi – wtorek 18:15-19:45 oraz 
czwartek 18-19:30, Orlik Kosakowo 
ul. Stefana Żeromskiego 11. Kon-
takt: trener Maciej 501646912.

Kolejna „piątka” na koncie za-
wodników Lidera Dębogórze z  r. 
2010/2011. Tym razem nasi pod-
opieczni wybrali się na turniej do 
Żukowa, gdzie rozegrali cztery 

Karina Łapka, Klara Iwoła, Julia Bana-
szak i Matylda Ostaszewska po raz ko-
lejny udowodnił, że młodzież z gminy 
Kosakowo potrafi biegać. Dziewczy-
ny tym zwycięstwem zapewniły so-
bie również awans do finałów Igrzysk 
Ogólnopolskich, które odbędą się 10 
maja br. w Aleksandrowie Łódzkim. 

Nie mniej miłą niespodziankę 
sprawiły ich młodsze koleżanki, które 
w  kategorii U-14 przebojem wbiegły 
na trzeci stopień podium, pozostawia-
jąc w pokonanym polu aż 14 zespołów. 
Z  sukcesem rozpoczynające swoją 
biegową karierę: Nadia Kłosin, Natalia 
Kułakowska, Julia Jasińska, Maja Łucz-
ka, Zuzanna Kamin i Anna Mach.

spotkania, a dwa z nich zakończyły się zwycięstwem 
zawodników z  Dębogórza „Różowi” turniej zakoń-
czyli na piątym miejscu. Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom i serdecznie zapraszamy na nasze trenin-
gi w  każdy wtorek, czwartek i  piątek od g. 18:30 na 
obiektach szkoły podstawowej w Dębogórzu. 

Szczegóły u  trenera Pawła tel. 608-007-233 lub 
prezesa Andrzeja Zawadzkiego tel. 888-095-035. 

ULKS Skoczek Pogórze – mistrzowskie dziewczyny

UKS Lider Dębogórze
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STRONA SENIORA

Trzynastego (13 kwietnia br.) wszystko zdarzyć się 
może, zdarzył się zatem i  koncert grupy BIM-BAM 
w  Kosakowskim Centrum Kultury. Taki koncert nie 
zdarza się co dzień, co najwyżej zdarzyć się może raz 
na pięć lat. Przesympatyczni Muzycy obchodzili bo-
wiem swoje 5-lecie i z tej też okazji swój jubileuszo-
wy program zagrali również w  naszej gminie. Zna-
ne standardy, przeboje wiecznie młode wybrzmiały 
w nietuzinkowych aranżacjach, z tekstami poddany-
mi reinterpreracjom w duchu tematyki bliskiej nieco 
starszej młodzieży, jak również jak najbardziej aktu-
alnym wydarzeniom kulturalnym, społecznym, poli-
tycznym. 

Świat, zarówno ten muzyczny, jak i  literacki, po 
raz kolejny okazał się znacznie bardziej przyjazny niż 
ten rzeczywisty, pełen przewrotnego, miejscami ru-
basznego humoru, zabarwionego wyrazistą nutą iro-
nii i autoironii. Kwartet muzyków, do którego należy 

W środowy wieczór 23 marca br. zapomnieliśmy na 
chwilę o wszystkim tym, co nas niepokoi, i daliśmy się 
porwać subtelnej, delikatnej i niezwykle nastrojowej 
muzyce w  wykonaniu Tadeusza Sierżęgi. Zanurzeni 
w dźwiękach rodem z Tybetu, Indii i Chin, poczuliśmy 
się jak na jakiejś niezwykłej orientalnej wyprawie. 
Koncert Muzyki Orientalnej w Kosakowskim Centrum 
Kultury tak bardzo oczarował obecnych gości, że jesz-
cze długo po nim trwały w kuluarach intrygujące dys-
kusje na temat fundamentalnych różnic kulturowych 
między przesadnie narcystyczną i  skomercjalizowa-
ną współczesną muzyką naszego kręgu kulturowego 
a bardziej wyciszoną i uduchowioną muzyką rodem 
z Dalekiego Wschodu.

mieszkaniec Dębogórza Pan Zdzisław Urla, tworzy, 
wykonuje i propaguje Sztukę, która w subtelny spo-
sób drybluje nutami i tekstami w przestrzeni estetycz-
nej powstającej na przecięciu najlepszych tradycji pio-
senki rodem z dawnych kabaretów i liryki śpiewanej.

Koncert zespołu Bim-Bam

Koncert muzyki orientalnej

ciach uczestniczyło łącznie ponad 70 osób. Pomimo, 
iż dla takiej grupy cykl szkoleń to koszt ok. 120 tys. zł, 
uczestnicząca w  nich gminna młodzież miała je za 
darmo tak jak inne zajęcia w klubie. Z uwagi na wy-
sokie zainteresowanie szkoleniem żeglarskim przez 
mieszkańców gminy Kosakowo, Yacht Club Rewa 
planuje dalszy rozwój realizowanych projektów. 

Wszystkich mieszkańców chętnych do rozwijania 
swoich pasji żeglarskich (nawet jeśli dopiero chcą 
rozpocząć swoją morską przygodę) zapraszamy do 
kontaktu: dzieci (wiek 6-12) – Maciej Angielczyk nr tel. 
607-769-976; młodzież (wiek 13-25) – Jędrzej Charłam-
powicz nr tel. 504-620-100; osoby dorosłe (pow. 25 lat) 
– Kacper Frąckowiak nr tel. 695-814-390.
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W  poniedziałki i  środy – brydżyści krzyżują – nie, 
oczywiście nie szpady ani szable, tylko karty. Rannych 
nie ma, ale emocji nie brakuje. Komu nieco gorzej 
idzie karta, ma szanse wypić więcej kawy, która za-
wsze poprawi nieco koncentrację. Wtorki mijają nam 
pod znakiem języków obcych, czyli zajęć, które do-
datkowej promocji w naszej siedzibie nie wymagają. 

Za co lubimy środy? Brydżyści za możliwość gry 
w stylu rekreacyjnym, osoby o zacięciu plastycznym 
za artystyczne poranki z  uśmiechem prowadzone 
przez Justynę Sudzik, wielbiciele najlepszej kawy 
w  całym powiecie (pod tym względem nie mamy 

żadnej konkurencji) za nastrojowe dysputy o sztuce 
i rzemiośle – ostatnio z zaproszonymi gośćmi z Ukra-
iny, żarliwi dyskutanci na wszystkie tematy za uro-
kliwie spotkania zwane senioralnym Hyde Parkiem, 
a wierni fani wieczornych spotkań przy stoliku poke-
rowym za emocje rodem z kultowego kasyna Monte 
Carlo.

Tym razem karty najbardziej sprzyjały Zofii Pry-
chodzie: gratulujemy! W czwartki ponownie uczymy 
się języków i uczestniczymy w różnych warsztatach. 
Piątki – to spacery, rowery i inne bajery. Zapraszamy, 
zachęcamy! 

Zajęcia cykliczne seniorów
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 58 573 77 77
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 Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 
– 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” 
– bosman Marcin Kuptz, tel. 516 726 312;
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
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E-mail: biuletyn@kosakowo.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 7400 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl

Zapraszamy serdecznie na cykliczne zajęcia nor-
dic walking skierowane do mieszkańców naszej gmi-
ny w ramach „Sportowej Soboty z Kosakowo Sport”. 
Pierwsze spotkanie zaplanowano na 7 maja br.

Marsze nordic walking będą się odbywały 
w  miesiącu: maju, czerwcu, wrześniu i  październi-
ku, w każdą sobotę o godz. 10:00.  Zajęcia będą pro-
wadzone przez wykwalifikowanych instruktorów 
nordic walking, dostosowane 
do poziomu zaawansowania 
i  umiejętności technicznych 
uczestników. Zapraszamy za-
równo tych, którzy chcą roz-
począć swoją przygodę z  kij-
kami, jak i  tych, którym zależy 
na poprawieniu i doskonaleniu 
techniki marszu, a  także kwe-
stii bezpieczeństwa treningu.

Nordic walking to dyscyplina sportu, która przyno-
si wiele korzyści dla organizmu: wysmukla sylwetkę, 
poprawia krążenie krwi, wzmacnia mięśnie i reduku-
je stres. Odpowiednia technika chodzenia z kijkami 
wzmacnia układ kostno-stawowy. Ma też swój wkład 
w budowanie odporności i pozytywnej aury, bo jest 
to trening w kontakcie z przyrodą – mówi instruk-
tor nordic walking Agnieszka Pasek, zachęcając do 

udziału w zajęciach.
Pierwsze zajęcia odbędą już 

7 maja. Miejscem spotkań każdo-
razowo będzie Molo w  Mechelin-
kach skąd wyruszymy wspólnie 
na zaplanowaną trasę. Warto do-
dać, że  systematycznie uprawiany 
nordic walking jest gwarancją po-
prawy stanu zdrowia, kondycji, jak 
i samopoczucia.

Zapraszamy na zajęcia nordic walking
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KOSAKOWO, UL. CHRZANOWSKIEGO 44           

teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.

   
  9:00 –   9:40 Pogórze – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15
  9:50 – 10:30 Kosakowo – Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 11
10:40 – 11:20 Dębogórze – Szkoła Podstawowa, ul. Pomorska 30
11:40 – 12:00 Mosty – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 16

OBJAZDOWA ZBIÓRKA: 

PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (PZON) 

MIESZKAŃCY MOGĄ NIEODPŁATNIE ODDAĆ:

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,

BATERIE I AKUMULATORY,

TERMOMETRY RTĘCIOWE, ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE,

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I OWADOBÓJCZE,

FARBY, OLEJE, LAKIERY I ROZPUSZCZALNIKI (PUSTYCH OPAKOWAŃ NIE PRZYJMUJEMY),

PRZETERMINOWANE LUB TYLKO CZĘŚCIOWO WYKORZYSTANE LEKI BEZ OPAKOWAŃ HANDLOWYCH I ULOTEK.

CO ZROBIĆ Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI?

GMINA KOSAKOWO

ODPADY NALEŻY 
OSOBIŚCIE DOSTARCZYĆ 

DO SAMOCHODU 
I PRZEKAZAĆ OBSŁUDZE

PIĄTEK:  13.05.2022

1.

2.

DUŻY SPRZĘT AGD I RTV (POWYŻEJ 20 KG DO 60 KG) 

GODZINY OTWARCIA 

DOSTĘPNE NA STRONIE:

WWW.KZG.PL

           LOKALIZACJA 

Kupujesz z dostawą do domu -  przy odbiorze nowego sprzętu możesz oddać za darmo stary sprzęt tego samego rodzaju (1 za 1). 
Kupujesz on-line -  koniecznie zaznacz w formularzu zamówienia, opcję darmowego odbioru starego sprzętu. 
Kupujesz w sklepie - zgłoś taką potrzebę w kasie lub u sprzedawcy.
W innym przypadku możesz zgłosić odbiór bezpośrednio z Twojego domu lub mieszkania pod numerem: 609 045 410 lub 58 624 66 11.
Nie wystawiaj sprzętu na zewnątrz, grozi to nielegalnym demontażem przez osoby niepowołane. 

3.

NR 217

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!
MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”  
UL. KONWALIOWA 1, 81-651 GDYNIA    WWW.KZG.PL   SEKRETARIAT@KZG.PL    TEL.: 58 624 66 11  

NASI
PARTNERZY


