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Za nami coroczne święto plonów czyli dożynki 
gminne, które odbyły się 3 września br. w Kosakowie. 
W  ramach wydarzenia rolnicy dziękowali za plony, 
sołtysi zapraszali do swoich namiotów, a  muzycznie 
wszystkich przybyłych mieszkańców oraz gości do 
zabawy zagrzewał m.in. zespół Long & Junior.

Dokładnie o godz. 13.30 z Pierwoszyna wyruszył do-
żynkowy korowód, kierując się do Kosakowa, aby tam 
wspólnie rozpocząć najważniejsze święto rolników, 
sadowników, ogrodników i rybaków. O godz. 14 uro-
czystość rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną przez 
ks. kanonika Jana Grzelaka, proboszcza kosakowskiej 
parafii oraz ks. Andrzeja Bukowskiego. O  muzyczną 
oprawę mszy zadbał Zespół Kosakowianie. Tradycyj-
nie po niej miało miejsce przekazanie chleba na ręce 
gospodarza dożynek – wójta gminy Kosakowo przez 
tegorocznych starostów dożynek: państwa Agniesz-
kę oraz Sylwestra Raduchę z  Pogórza. Wśród wielu 
zaproszonych gości pojawiły się posłanki na sejm 
Henryka Krzywonos, Barbara Nowacka oraz sena-
tor Sławomir Rybicki. W tym roku gmina Kosakowo 
gościła także przedstawicieli zaprzyjaźnionej gminy 
z Francji Gonneville-la-Mallet. Całe wydarzenie obfi-
towało w moc atrakcji, począwszy od przepięknie wy-
strojonych i ozdobionych namiotów 10 sołectw, gdzie 
tradycyjnie na swoich mieszkańców i  sympatyków 
czekali sołtysi wraz z radnymi sołeckimi, aż po strefę 

rozrywki i bogatą ofertę gastronomiczną ze stoiskami 
oraz food truckami.

Dla najmłodszych przygotowano dmuchany plac 
zabaw, strefę NERF oraz mobilne boisko, gdzie można 
było nie tylko pograć w  piłkę, ale również zjeść owo-
cową przekąskę. Wyjątkową atrakcją tego dnia dla 
odważnych był lot helikopterem, z którego na rozpo-
częcie wydarzenia wykonał skok spadochronowy Piotr 
Taczała, strażak OSP w Kosakowie, rekordzista świata 
skoku z balonu. W programie nie zabrakło także mu-
zycznych atrakcji, a  wśród nich znalazły się występy 
Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo oraz chóru Morzanie. 
Pojawili się również najmłodsi artyści z gminy Kosako-
wo: Dębogórskie Kwiatki oraz Jantarki. Tego dnia odby-
ły się również Międzynarodowe Mistrzostwa Gminy Ko-
sakowo w Petanque w kategorii 55+ Polska – Francja, 
jak i zostały wręczone puchary za udział w zawodach 
strzeleckich – Strzeleckiej sołtysiadzie 2022 o  puchar 
wójta gminy Kosakowo, która odbyła się 31 sierpnia br. 
z inicjatywy radnego gminy Michała Przysieckiego oraz 
Kosakowskiego Klubu Sportowego Neptun.

Na zakończenie zabawy konkursowej rady sołec-
kie wzięły udział w  rywalizacji pod hasłem „Przysło-
wia ludowe mądrością narodu”. Zwieńczeniem tego-
rocznych dożynek były koncerty zespołów: Loka oraz 
Long & Junior, które zostały poprzedzone występem 
Anny Wolnej. 

Za nami dożynki gminne

Fot. STykówka S. Tomaszewska
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1. Uchwała nr LXXVI/559/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów położonych w rejonie uli-
cy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo – etap I.
2. Uchwała nr LXXVI/560/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w  sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z  mieszkańcami gminy Kosakowo, dotyczących włącze-
nia do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami 
wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako ob-
ręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka.
3. Uchwała nr LXXVI/561/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: nadania nazwy Wypoczynkowa ulicy położo-
nej we wsi Mechelinki na terenie gminy Kosakowo.
4. Uchwała nr LXXVI/562/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2023 r.
5. Uchwała nr LXXVI/563/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.
6. Uchwała nr LXXVI/564/2022 Rady Gminy Kosakowo 

1. Uchwała nr LXXVII/568/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022.
2. Uchwała nr LXXVII/569/2022 Rady Gminy Kosakowo 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034.
7. Uchwała nr LXXVI/565/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w  sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Kosakowo a  Powiatem Puckim na powierzenie zadania 
publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji 
projektowej pn.: „Budowa ulic w rejonie starego Pogórza, 
Gmina Kosakowo”.
8. Uchwała nr LXXVI/566/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w  sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 
Kosakowo a  Powiatem Puckim na powierzenie zadania 
publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji 
projektowej pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 
1517G (ul. Gdyńska) w  miejscowości Mosty, gm. Kosako-
wo”.
9. Uchwała nr LXXVI/567/2022 Rady Gminy Kosakowo 
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana A. J. na Sołtys wsi Su-
chy Dwór.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielolet-
niej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-
2034. 

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXVI ZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 8 WRZEŚNIA 2022 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS LXXVII NADZWYCZAJNEJ SESJI  
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 12 WRZEŚNIA 2022 ROKU

RADA GMINY KOSAKOWO

W  poniedziałek 19 września br. w  symbolicznym 
miejscu kosakowskiej ziemi, przy Obelisku ku czci po-
ległych w Obronie Kępy Oksywskiej w Mostach spotkali 
się samorządowcy i mieszkańcy gminy Kosakowo, by 
dać wyraz pamięci wydarzeniom sprzed 83 lat. W dniu 
śmierci płk. Stanisława Dąbka i  zakończenia bitwy 
o  Kępę Oksywską oddaliśmy hołd bohaterom wrze-
śnia 1939, uczciliśmy ich pamięć oraz wspominaliśmy 
heroizm i  poświęcenie w  walce o  Ojczyznę. Krwawe 
walki o Gdynię i Kępę Oksywską zakończyły się w dniu 
19.09.1939 r. W działaniach prowadzonych od 12 września 
na terenie dzisiejszej gminy Kosakowo poległo kilkuset 
żołnierzy Wojska Polskiego walczących w szeregach 1. 
i  2. Morskiego Pułku Strzelców, Batalionu Marynarzy, 
Batalionów Obrony Narodowej oraz ochotników. 

Uroczystość upamiętniająca owe wydarzenia 
rozpoczęła się o godz. 12:00 przy asyście honorowej 
Wojska Polskiego, Kompanii Reprezentacyjnej Ma-
rynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
MW. Meldunek odebrał reprezentujący Dowódcę 
Garnizonu Gdynia komandor Przemysław Czernu-
szyc. Pod Obeliskiem tradycyjnie zostały złożone 
wieńce przez licznie przybyłe delegacje, po czym 
została odprawiona polowa msza święta w  intencji 
bohaterów, którą celebrował ks. Kamil Zakaszewski 
wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w  Pierwoszynie. Oprawę muzyczną zapewnił chór 
Morzanie oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki 
Wojennej.

Obchody 83. rocznicy Obrony Kępy Oksywskiej
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12 września br. odbyło się wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę przedszkola w Mostach. To 
długo wyczekiwana w gminie Kosakowo inwestycja. 
W nowoczesnym przedszkolu z 8 oddziałami w roku 
szkolnym 2023/2024 miejsce znajdzie 200 dzieci. War-
to podkreślić, że przedszkole w Mostach to nie jedyna 
realizowana aktualnie tego typu inwestycja w gminie 
Kosakowo – w lipcu br. rozpoczęła się również budo-
wa drugiego publicznego przedszkola w Pogórzu.

– Budowa przedszkola w  Mostach wkroczyła już 
w decydującą fazę – właśnie rozpoczyna się wznosze-
nie całej konstrukcji budynku. Jak ważna jest to in-
westycja, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Gmi-
na Kosakowo bardzo dynamicznie się rozwija, mamy 
ogromny napływ młodych rodzin z małymi dziećmi, 
więc każda liczba dodatkowych miejsc w przedszko-
lach jest na wagę złota – mówi Marcin Majek wójt 
gminy Kosakowo.

Na uroczystości pojawili się lokalni samorządow-
cy, posłanka na sejm Magdalena Sroka oraz licznie 
przybyli przedstawiciele oświaty. Po okolicznościo-
wych przemówieniach nastąpiło podpisanie aktu 

Tegoroczne dożynki powiatu puckiego odbyły się 
28 sierpnia br. w  Sławutówku. Na przemarszu nie 
zabrakło reprezentacji z gminy Kosakowo: wójtowie 
gminy Marcin Majek oraz Marcin Kopitzki, przewod-
niczący Rady Gminy Andrzej Śliwiński oraz sołtysi 
Alina Merchel i Józef Melzer kroczyli kolorowym ko-
rowodem z wieńcem dożynkowym z herbem gminy. 
Mimo z  początku deszczowej pogody całość wyda-
rzenia była bardzo uda-
na. Na boisku w  Sławu-
tówku wokół ogromnej 
sceny poza gastronomią 
i  stoiskami z  wyrobami 
lokalnych wystawców 
odbyła się prezentacja 
zabytkowego sprzętu 
rolnego. Wydarzenie 
było również okazją do 
wręczenia wyróżnień dla 

erekcyjnego, a  następnie wmurowanie tuby z  do-
kumentem w posadzkę w holu głównym budynku 
przedszkola. 

Przedszkole powstaje przy ul. Gdyńskiej w  Mo-
stach, a powierzchnia budynku wyniesie blisko 2 tys. 
m². W  inwestycji zaplanowano m.in. kilka sal wie-
lofunkcyjnych, zaplecze gastronomiczne dla przed-
szkolnej kuchni wraz ze stołówką. Całość zaprojekto-
wano z  wykorzystaniem niskoemisyjnych systemów 
grzewczych, układów wentylacji z  odzyskiem ciepła 
i fotowoltaiki. W ramach prac powstanie także teren 
rekreacyjny dla kreatywnego rozwoju przedszkola-
ków, czyli tzw. ogród polisensoryczny, nowoczesna 
infrastruktura ze specjalnymi potrzebami w  tym 
niepełnosprawnościami czy parking. Budowa przed-
szkola rozpoczęła się na początku bieżącego roku 
i powinna się zakończyć wiosną 2023 r.

Koszt inwestycji to niecałe 17,5 mln zł, z czego 3 mln 
to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

laureatów konkursu Piękna Wieś 2022 na szczeblu 
powiatowym. Nagrodę za III miejsce w tym plebiscy-
cie z rąk starosty puckiego Jarosława Białka odebrał 
sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer. Wieczór zwieńczył 
występ Marty Głuszewskiej (zwyciężczyni 8. edycji 
programu The Voice of Poland) oraz Gromee. Sołec-
twu Dębogórze serdecznie gratulujemy wyróżnienia 
i osiągnięcia miana III najpiękniejszej wsi w powiecie.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola w Mostach

Powiatowe święto plonów
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1 września br. o godzinie 15:00 do Kwatery Żołnie-
rzy Września 1939 roku przybyli samorządowcy oraz 
mieszkańcy gminy Kosakowo, by wziąć udział w uro-
czystości złożenia wieńców jako wyraz pamięci wyda-
rzeń sprzed 83 lat, kiedy to hitlerowskie Niemcy na-
padły na Polskę, rozpętując wojnę, która kosztowała 
życie ponad 50 milionów istnień ludzkich. Krwawe 
walki o Gdynię i Kępę Oksywską zakończyły się w dniu 

20 września br. Główny Urząd Statystyczny wydał 
publikacje o wynikach Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i  Mieszkań 2021 na poziomie woje-
wództw, powiatów i gmin, z której wynika że gmina 
Kosakowo jest w czołówce najszybszego wzrostu licz-
by mieszkań i  mieszkańców w  zestawieniu danych 
z 2011 r. 

Gmina Kosakowo jest na pierwszym miejscu pod 
względem wzrostu liczby mieszkań i na drugim miej-
scu w skali kraju pod względem wzrostu liczby miesz-
kańców. Te informacje są z pewnością odzwierciedle-
niem dynamicznego rozwoju naszej gminy. Z drugiej 

Data 1 września przede wszystkim kojarzy się z po-
czątkiem roku szkolnego, ale jest to również termin, 
w którym w 1939 r. na terenach naszej gminy odby-

19.09.1939 r. Ze względu na zaciekłość prowadzonych 
walk poległych Polaków w  większości nie zdążono 
pogrzebać. Tylko nieliczni trafili do prowizorycznych 
grobów pochowani przez swoich towarzyszy walki, 
pozostali leżeli w miejscu, gdzie dosięgła ich kula nie-
przyjaciela lub odłamek granatu. Dopiero po zakoń-
czeniu walk byli oni chowani przez miejscową ludność 
cywilną i ludzi dobrej woli w należytym miejscu.

zaś strony tak znaczny wzrost liczby mieszkańców 
niesie za sobą wiele wyzwań. W szybkim tempie rodzą 
się nowe zapotrzebowania na budowę niezbędnej 
w  codziennym życiu infrastruktury, dróg, oświetle-
nia, zapewnienia przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
placówek edukacyjnych dla dzieci i  młodzieży oraz 
wielu innych elementów. Z tym wszystkim kosakow-
ski samorząd mierzy się od lat, skrupulatnie realizując 
zamierzone cele, aby obecnym i napływowym miesz-
kańcom żyło się w naszej gminie jak najlepiej.

Prezentowane dane dotyczące wzrostu nie dziwią, 
bowiem gmina Kosakowo jest wyjątkowym miej-

wały się jedne z najkrwawszych walk o Kępę Oksyw-
ską. W  tym roku przed corocznymi uroczystościami 
ku czci pamięci poległych przed Kwaterą Żołnierzy 
Września 1939 r. przy cmentarzu parafialnym w  Ko-
sakowie stanęła tablica z opisem historii żołnierskich 
mogił. Materiał powstał dzięki współpracy z  miesz-
kańcem gminy Kosakowo Sebastianem Dragą, który 
jest również właścicielem mobilnej wystawy „Wybrze-
że1939.pl” poświęconej obronie wybrzeża w  1939  r. 
Zbiory Pana Sebastiana mogliśmy oglądać m.in. 28 
sierpnia br. w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kul-
tury w  Pierwoszynie. Serdecznie zachęcamy do za-
poznania się z treścią tablicy i do odwiedzin Kwatery 
Żołnierzy Września 1939 roku w Kosakowie.

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej oddaliśmy hołd bohaterom

Gmina Kosakowo w czołówce najszybszego wzrostu

Nowa tablica historyczna w Kosakowie
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1 września br. odbyło się pożegnanie ks. kanonika 
Zygmunta Karczewskiego. Mszę pogrzebową pod 
przewodnictwem abpa. Tadeusza Wojdy SAC od-
prawiono o  godz. 11.00 w  kościele parafialnym pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w  Pierwoszynie. Po 
niej nastąpiło przejście oraz pochówek proboszcza 
na cmentarzu parafialnym w Kosakowie. W uroczy-
stościach pogrzebowych brali m.in. przedstawiciele 
władz gminy: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, 
zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki 
oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej 
Śliwiński, a także sołtysi, radni oraz mieszkańcy. Pod-
czas ostatniego pożegnania proboszcza nie zabrakło 
wspomnień o nim oraz przemówień. 

Ks. Zygmunt Karczewski zmarł w sobotę 27 sierp-
nia br. w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

Ostania droga ks. Zygmunta Karczewskiego

scem na polskiej mapie. Sąsiadując z  aglomeracją 
trójmiejską oraz Małym Trójmiastem Kaszubskim 
stanowi dające spore możliwości rozwojowe i zawo-
dowe miejsce zamieszkania. Jednocześnie jest prze-
pięknie usytuowana nad Zatoką Pucką, cała jej pół-

nocna granica stanowi linię brzegową, co dodatkowo 
wpływa na jej atrakcyjność i przyciąga tu coraz więcej 
nie tylko turystów, ale i mieszkańców. Gmina Kosako-
wo – zdecydowanie warto tu być. Zachęcamy do za-
poznania się z pełnym raportem na www.stat.gov.pl.

Ponad pół tony śmieci znieśli z plaż i pasa przybrzeż-
nego między Gdańskiem i Puckiem wolontariusze akcji 
Czysty Bałtyk. Wielkie sprzątanie plaż odbyło się po raz 
drugi, przyciągając tysiące ludzi do edukacyjnego mia-
steczka ekologicznego, które stanęło przy molo w Gdań-
sku Brzeźnie. Było sporo warsztatów, konkursów, pre-
lekcji, a  także zabawy – bo nauka przez zabawę jest 
najskuteczniejsza. Również ta o ochronie środowiska.

W sobotę 27 sierpnia br. pracę rozpoczęło 7 punk-
tów rejestracyjnych rozmieszczonych w  Gdańsku, 
Gdyni, Rewie oraz Pucku. Wśród znalezionych na pla-
żach śmieci w piasku dominowały kapsle, niedopałki 
papierosów, foliowe woreczki. W pasie przybrzeżnym 
najwięcej było puszek i butelek. Znalazły się też jed-
nak opony samochodowe, czy… ogrodowy basenik.

Podczas tegorocznej akcji Czysty Bałtyk powstał 
również Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny 
Programu „Czyste powietrze”, w  którym mieszkań-
cy mogli uzyskać podstawowe informacje o progra-
mie, a także umówić się na spotkanie w celu złożenia 

wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła cie-
pła. Przy okazji pragniemy podziękować wszystkim 
wolontariuszom i  uczestnikom z  naszej gminy, dla 
których czyste powietrze, morze i plaże mają ogrom-
ne znaczenie i wzięli czynny udział w wydarzeniu, aby 
wspólnie zadbać o naszą planetę.

Czysty Bałtyk: plaże lżejsze o pół tony śmieci

Całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia i  jednocześnie kieruję
słowa podziękowania za codzienny trud wkładany w wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Państwa pasja,  kreatywność
oraz energia wkładana w towarzyszenie dzieciom i  młodzieży w czasie ich wzrastania w zmieniającym się świecie jest  nieoceniona. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października

Życzę,  by wkład w nauczanie oraz wychowanie młodego pokolenia był  dla Państwa źródłem inspiracji  i  mądrości.  
Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, możliwości  rozwoju,  wytrwałości  oraz motywacji  do dalszego działania.

W ó j t  G m i n y  K o s a k o w o  M a r c i n  M a j e k                          
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30 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odby-
ło się wręczenie aktów nadania awansu na stopień 
nauczyciela mianowanego pracownikom gminnych 

8 września br. odbyła się uroczystość 10-lecia ist-
nienia Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt OSTOJA. W wydarzeniu uczestniczył zastęp-
ca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, który z rąk 
przedstawicieli fundacji otrzymał podziękowanie za 
zaangażowanie i pomoc w działalności placówki.

Jej celem jest niesienie pomocy dzikim ptakom 
i  drobnym ssakom, które znalezione przez człowie-
ka znajdują się w stanie uniemożliwiającym im bez-
pieczne życie na wolności. 

Ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt w  oko-
licach Trójmiasta był potrzebny już od dawna. Do 
2013  r. osoby, które znajdowały dzikie zwierzęta po-
trzebujące pomocy weterynaryjnej, mimo szczerych 
chęci, nie miały możliwości zapewnić im profesjonal-
nej opieki. Nie było bowiem odpowiedniej instytucji, 
która posiadałaby odpowiednie warunki lokalowe 
i przeszkolony pod tym kątem personel.

placówek oświatowych, którzy z  powodzeniem zda-
li w  lipcu br. egzamin zawodowy. Po nim przyszedł 
czas na wspólne spotkanie i ślubowanie, po którym 
zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki uro-
czyście wręczył akty. W  tym roku w  naszej gminie 
tytuł ten zdobyło 14 nauczycieli: 5 z ZSP w Mostach, 
3 z SP w Pogórzu, 3 z SP w Kosakowie oraz 3 z ZSP 
w  Dębogórzu. Wszystkim nauczycielom serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów, za-
równo w  życiu prywatnym jak i  zawodowym. Trzy-
mamy kciuki za dobre przygotowanie do kolejnego 
egzaminu, aby wiedza, jaką wykażą się przed przyszłą 
komisją egzaminacyjną, była na tak wysokim pozio-
mie, jak ta zaprezentowana podczas tegorocznych 
awansów zawodowych.

W tym roku placówka świętuje 10 lat działalności 
i z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w ramach 
którego zorganizowano wiele atrakcji. 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem 
Północy może pochwalić się kolejnym sukcesem 
kulinarnym. Bretlingi kaszubskie ich autorstwa zdo-
były statuetkę Bursztynowego Lauru Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego i  tytuł „Pomorskie smaki”. 
Potrawa zdobyła także do nagrodę Perły 2022 za naj-
lepszy polski produkt regionalny w konkursie „Nasze 
kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Bretlingi kaszubskie to nic innego, jak małe szpro-
ty, które obtacza się w  mące i  smaży na głębokim, 
mocno rozgrzanym tłuszczu. Potrawę podaje się na 
ciepło, najlepiej skropioną sokiem z cytryny lub z zim-
nym sosem majonezowo-chrzanowym. Bretlingi ka-

Awanse zawodowe nauczycieli

10-lecie ośrodka OSTOJA

Laur Marszałka i Perły 2022 dla kaszubskich bretlingów
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szubskie mogą być podawane jako przystawka lub 
przekąska, rzadko jako główne danie. Spożywa się je 
rękami, a nie za pomocą sztućców.

W  maju br. na wniosek stowarzyszenia Dzie-
dzictwo Kulturalne Szlakiem Północy bretlingi ka-
szubskie zostały wpisane na Listę Produktów Tra-
dycyjnych w kategorii: Produkty rybołówstwa. Wpis 

zapewnia daniu ochronę, a  smakoszom pewność, 
że potrawa jest przygotowana ze składników naj-
lepszej jakości. Ponadto za sprawą systemu ochrony 
i  promocji produktów regionalnych i  tradycyjnych 
chroni się także dziedzictwo kulturowe regionu, co 
przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności woje-
wództwa. 

Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy o przestrzeganie zasad segregacji 
odpadów z podziałem na papier, plastik i metal, szkło, 
odpady biodegradowalne oraz zmieszane.

Mimo wprowadzenia takiego obowiązku nie wszy-
scy mieszkańcy wywiązują się z tego zadania. Przede 
wszystkim duży problem istnieje w budynkach wielo-
rodzinnych, gdzie jedna altana śmietnikowa przypa-
da na kilkudziesięciu mieszkańców. Wcześniej miesz-
kańcy mogli zadeklarować segregację śmieci lub 
zrezygnować z tej czynności, płacąc wyższe rachunki 
za odbiór śmieci. Dziś takiego wyboru już nie ma.

Przeważająca większość towarów i  ich opakowań, 
które kupujemy w sklepach, zrobiona jest z plastiku, 
metalu, szkła lub papieru, czyli z materiałów, które na-

dają się do ponownego wykorzystania. Wyrzucanie ich 
jako śmieci nieposegregowane, czyli składowanie bez 
przetworzenia to najdroższy i  najmniej ekologiczny 
sposób gospodarowania odpadami. Segregacja od-
padów to nie tylko ograniczenie wielkości składowisk 
i działanie na rzecz ochrony środowiska, ale także po-
prawa warunków życia ludzi. Oddając starannie poroz-
dzielane śmieci, znacząco zmniejszamy czas, koszt ich 
posegregowania i  dalszego przetworzenia przez za-
kład, do którego trafiają odpady z naszej gminy. Zanie-
czyszczenie danej frakcji innymi odpadami powoduje, 
że np. posegregowany papier staje się mało warto-
ściowym surowcem, a nawet odpadem zmieszanym. 
W  praktyce lepsza segregacja to gwarancja odzysku 
i recyklingu większej ilości odpadów w instalacjach.

Segregacja się opłaca!

PAPIER

pojemniki lub worki
kolor NIEBIESKI

BIO ZIELONESZKŁO

POPIÓŁ

KOMPOST

ZMIESZANE

pojemniki lub worki
kolor BRĄZOWY

pojemniki lub worki
kolor ZIELONY

pojemniki lub worki
kolor SZARY

pojemnik –  kolor CZARNY  
lub CIEMNOZIELONY

pojemniki lub worki
kolor ŻÓŁTY

BIO KUCHENNE

pojemnik
 kolor BRĄZOWY

*BZ – bio zielone *ZM – odpady zmieszane *OB – odpady budowlane *P – metale i tworzywa sztuczne *WG – wielkogabaryty *N – niebezpieczne
*pojemniki (min. 120 l) winny być przystosowane do mechanicznego opróżniania. 

*odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki oraz wyraźnie oznakowanym napisem danej frakcji.

 WRZUCAMY: 
• skoszoną trawę;
• liście;
• resztki kwiatów ciętych i doniczko-

wych (bez ziemi);
• drobne gałęzie krzewów i drzew;

 WRZUCAMY: 
• każdy rodzaj papieru: gazetowy, 

pakowy, kredowy;
• kartony, tekturę;
• książki, katalogi, zeszyty, ulotki; 
• wyroby papiernicze (tacki, puzzle, 

torby);
• papierowe tapety (bez kleju i tynku);

 WRZUCAMY: 
• opróżnione butelki po napojach;
• puste słoiki bez zakrętek;
• szklane opakowania po produktach 

spożywczych, kosmetykach, chemicz-
nych z gospodarstwa domowego;

 WRZUCAMY: 
• mięso, wędliny, ryby, kości;
• nabiał i jego przetwory;
• oleje i tłuszcze jadalne;
• papier zabrudzony, zatłuszczony 

i mokry;
• pieluchy jednorazowe i zużyte artykuły 

higieny osobistej;
• odchody zwierząt domowych;
• piasek, trociny, żwirek z kuwet;
• potłuczone naczynia, porcelanę, 

fajans, duralex;
• lustra, szyby;
• wyroby z gumy;

 WRZUCAMY: 
• opakowania wielomateriałowe:  

kartoniki po napojach, mleku;
• styropian opakowaniowy;
• worki foliowe;
• folię aluminiową;
• folię opakowaniową (w tym stretch, 

bąbelkową);
• butelki plastikowe po napojach, 

nakrętki, kapsle;
• opakowania po chipsach, kawie, 

wieczka po jogurtach i serkach;
• opakowania po wędlinach, owocach 

i warzywach;
• doniczki i wiaderka plastikowe/meta-

lowe;
• puszki aluminiowe/metalowe po 

napojach, konserwach;
• puste opakowania po farbach  

i olejach silnikowych;
• zabawki plastikowe (bez elektroniki!); 
• drobne, plastikowe/metalowe art. 

gosp. domowego (deski, sita itp.);
• puste opakowania po aerozolach;
• plastikowe opakowania po chemii 

gospodarczej, kosmetykach;

 WRZUCAMY: 
• żużle i popioły z palenisk, urządzeń 

grzewczych i kotłów c.o. opalanych: 
drewnem, węglem, słomą, niena-
syconymi środkami chemicznymi, 
papierem, peletami i innymi paliwami 
dopuszczonymi do obrotu handlowego 
wyłącznie z gospodarstw domowych;

ZALECENIA/UWAGI:
• preferowany pojemnik metalowy 

z blachy ocynkowanej o poj. min. 110 l;
• do worka lub pojemnika wrzucamy 

zimny popiół;

 NIE WRZUCAMY: 
• odpadów bio kuchennych;

ZALECENIA/UWAGI:
• dopuszczalne jest pociąć długie  

gałęzie do 1 m i związać w wiązkę 
(poza systemem workowym);

• choinki w okresie poświątecznym  
– do 20 lutego (poza systemem 
workowym);

 WRZUCAMY: 
• owoce, warzywa np. obierki  

ziemniaków, liście kapusty;
• resztki żywności pochodzenia  

roślinnego;
• przetwory mączne: makarony,  

pierogi, pizza;
• przeterminowane słodycze;
• pieczywo;
• skorupki jaj;
• fusy po kawie i herbacie;

 NIE WRZUCAMY: 
• liści, trawy (BZ);
• mięsa, wędlin, ryb, kości (ZM);
• nabiału i jego przetworów (ZM);
• olei i tłuszczów jadalnych (ZM);
• odchodów zwierzęcych (ZM);
• sorbentu, trocin, żwirku z kuwety (ZM);

 NIE WRZUCAMY: 
• opakowań wielomateriałowych 

(kartonów po mleku i sokach (P);
• papier zabrudzony, zatłuszczony 

i mokry (ZM);
• zużytych ręczników papierowych 

i chusteczek higienicznych (ZM);
• pieluch jednorazowych i podpasek 

(ZM);
• papieru termicznego, faksowego, 

maszynowego, kalki technicznej (ZM);

 NIE WRZUCAMY: 
• luster i szyb (ZM);
• okien z szybami (WG);
• naczyń kuchennych, duraleksu i szkła 

żaroodpornego (ZM);
• ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, 

kryształów (ZM);
• żarówek, świetlówek i reflektorów (N);
• zniczy z woskiem (ZM);

ZALECENIA/UWAGI:
• opakowania muszą być puste;

 NIE WRZUCAMY: 
• odpadów zbieranych selektywnie;
• zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego;
• odpadów niebezpiecznych (np. 

wybuchowych, żrących, substancji 
toksycznych);

• baterii;
• lekarstw;
• gruzu budowlanego;
• popiołu;

 NIE WRZUCAMY: 
• styropianu budowlanego (OB);
• wyrobów PCV (OB);
• wyrobów z gumy (ZM); 
• plastikowych części samochodowych 

(stacja demontażu pojazdów);

ZALECENIA/UWAGI:
• opakowania muszą być puste;
• butelki PET zgniatamy;
• etykiety papierowe zostawiamy;
• etykiety termokurczliwe usuwamy;

Z odpadów bio kuchennych oraz bio 
zielonych można uzyskać naturalny, 
wartościowy nawóz. Organiczny recy-
kling można wykorzystać do ściółko-
wania gleby pod uprawy warzyw, drzew  
i kwiatów.

HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW 
dostępny jest na stronie:  

www.gminakosakowo.pl/referaty/odpady 
oraz 

aplikacji ECO HARMONOGRAM

 

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE
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W dniach 3-30 października br. odbędą się konsul-
tacje społeczne dla mieszkańców gminy Kosakowo. 
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców 
na temat włączenia do terytorium gminy obszaru pod 
wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczo-
nego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka. For-
mą konsultacji będą ankiety konsultacyjne dostępne 

na stronie internetowej bip.kosakowo.pl w  zakładce 
„Konsultacje z  mieszkańcami” oraz w  Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo. Wypełniony 
formularz ankiet konsultacji będzie można przekazy-
wać: bezpośrednio do Urzędu Gminy Kosakowo; dro-
gą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@ko-
sakowo.pl; drogą korespondencyjną na adres Urząd 

Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 
81-198 Kosakowo; sołtysom wsi za pokwi-
towaniem odbioru; przez e-PUAP. W 2018 
r. pięć samorządów szczebla powiatowe-
go tj. powiat pucki, Nowodworski, gmina 
miasta Gdyni, Gdańsk i  Sopot podpisało 
porozumienie partnerskie, którego ce-
lem było wspólne działanie na rzecz ob-
jęcia ewidencją gruntów pod morskimi 
wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, 
dokonanie ich podziału i przypisanie po-
szczególnym jednostkom samorządu 
terytorialnego. Porozumienie miało na 
celu wdrożenie przepisów rozporządze-
nia Rady Ministrów ze stycznia 2017 r. 
w sprawie szczegółowego przebiegu linii 
podstawowej, zewnętrznej granicy morza 
terytorialnego oraz zewnętrznych gra-
nic strefy przyległej polskiej. Cały proces 
podziału Zatoki Gdańskiej zakończył się 
w grudniu 2021 r., skutkując ujawnieniem 
w  ewidencji gruntów poszczególnych 
jednostek administracyjnych gruntów 
stanowiących morskie wody wewnętrz-
ne Zatoki. Kolejnym krokiem, który zosta-
nie podjęty przez starostwo powiatowe 
będzie złożenie wspólnego wniosku 12 

Konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Kosakowo

20 września br. zastępca wójta 
gminy Kosakowo Marcin Kopitzki 
wziął udział w  posiedzeniu Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w  Parku Naukowo-Technologicz-
nym w Gdańsku. Podczas spotkania 
odebrał z rąk prezesa zarządu Prze-
mysława Sztandera akt powołania 
do Rady Rozwoju Obszaru Gospo-
darczego, która pełni funkcję opi-
niodawczą Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Starosta Pucki wytypował zastęp-
cę wójta gminy Kosakowo jako re-
prezentanta powiatu, który posiada 
właściwe kompetencje oraz ma wi-
zję rozwoju gospodarczego. 

– Uczestnictwo w spotkaniach rady 
daje możliwość pogłębionej analizy 
szans i  zagrożeń dla kosakowskiego 
samorządu. Czas intensywnego roz-
woju stanowi idealną przestrzeń do 
poszukiwania rozwiązań we współ-
pracy z  osobami doświadczonymi 
w  biznesie, prowadzeniu przedsię-
biorstw czy włodarzami ościennych 
samorządów. Wymiana doświadczeń 
z  pozostałymi członkami rady jest 
źródłem czerpania cennych spostrze-
żeń dotyczących tworzenia nowocze-
snych przestrzeni, w których wszyscy 
chcemy przebywać, mieszkać i  pra-
cować – mówi zastępca wójta gminy 
Kosakowo, Marcin Kopitzki.

Zastępca wójta w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego
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20 października br. o godz. 18 w siedzibie Kosakow-
skiego Centrum Kultury (ul. Kaszubska 11, Pierwoszy-
no) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie 
budowy nowego układu drogowego Kosakowo-Pier-

woszyno-Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Ko-
sakowie. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału 
w dyskusji oraz zapoznania się z rozwiązaniami ko-
munikacyjnymi zawartymi w projekcie. 

Spotkanie informacyjne

Z ŻYCIA SOŁECTW

W czerwcu br. zostały sfinalizowane prace przy ogrodzeniu kaplicz-
ki w Kazimierzu, które znów cieszy pięknymi kolorami czerwieni, zie-
leni i bieli. Sołtys wraz z radą sołecką i mieszkańcy Kazimierza dzięku-
ją zaangażowanym w renowację osobom, które poświęciły swój czas 
i prywatne środki finansowe. 

Renowacja ogrodzenia kapliczki w Kazimierzu

Biblioteka Pu-
bliczna Gminy 
Kosakowo im. Au-
gustyna Necla ma 
przyjemność za-
prosić Państwa na 
wernisaż wystawy 
malarstwa Kata-
rzyny Marciniak 
pt. „Tęsknota”, któ-
ry zaplanowano 
na 6 października 
br. o  godz. 17:00. 
Wstęp wolny. 
Wystawa będzie 
czynna do 8 listo-
pada w godzinach 
pracy instytucji.

Miło nam poin-
formować, że z dru-
karni dotarł do nas 
pachnący jeszcze 
farbą 18. numer 
czasopisma „Polska 
Gmina Kosakowo 
(gmina kaszubska)”, 
w  którym znalazły 
się artykuły poświę-
cone historii gminy 
oraz próbom za-
chowania lokalne-
go dziedzictwa kul-
turowego. Rocznik 
jest już dostępny 
w bibliotece. Zapra-
szamy do lektury!

Wystawa malarstwa  
Katarzyny Marciniak

Nowy numer rocznika  
„Polska Gmina Kosakowo”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

gmin i 5 powiatów do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji o  zmianę granic administracyjnych 
jednostek samorządowych, a tym samym całego woj. 
pomorskiego. Objęcie gruntów zatoki ewidencją jest 
działaniem istotnym z  perspektywy ułatwienia oraz 
usprawnienia prowadzenia gospodarki morskiej. 
W związku z powyższym powierzchnia gminy Kosa-

kowo powiększy się o prawie 5 000 ha czyli o ponad 
100% dotychczasowej powierzchni. Grunty znajdo-
wać się będą w granicach administracyjnych gminy, 
jednocześnie pozostając jednak własnością Skarbu 
Państwa. Dokonanie zmiany terytorium gminy nie 
wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych przez 
gminę jak i mieszkańców.
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W  środę 31 sierpnia br. nasze bibliotekarki – Da-
ria i  Gosia – odwiedziły przedszkolaki z  Przedszkola 
Niepublicznego „Poziomkowo” w Mostach. Niestety, 
po raz ostatni. Zakończył się bowiem dofinansowa-
ny z Funduszy Europejskich program „Przedszkolaki 
z  Poziomkowa”. Gminna biblioteka była partnerem 
w tym przedsięwzięciu. Nawet nie spostrzegliśmy się, 
jak szybko minęło nam 12 miesięcy wspólnej pracy ze 
wspaniałymi wychowankami „Poziomkowa”. Przypo-
mnijmy: nasze zadanie polegało na organizacji zajęć 
dodatkowych wspomagających rozwój i edukację dla 
84 dzieci przedszkolnych. Dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas!

Projekt „Przedszkolaki  
z Poziomkowa” dobiegł końca

Prezes oddziału ZKP zgłosiła do 
konkursu ogłoszonego przez Zarząd 
Główny ZKP „Bëlny Szkólny” nauczy-
cieli kaszubskiego z  naszej gminy. 
Wśród wyróżnionych znalazła się 
członkini ZKP i  nauczyciel ZSP Mosty 
Lucyna Sorn. Nagrody były wręcza-
ne podczas uroczystej gali związanej 

z  30-leciem nauczania języka kaszubskiego, która 
odbyła się 9 września br. w zarządzie głównym ZKP 
w  Gdańsku. Aleksandra Pająk, Teresa Czerwińska 
i  Lucyna Sorn otrzymały również podziękowania od 
prezesa Jana Wyrowińskiego za napisanie podręczni-
ków do nauczania w szkole dla dzieci. Cieszy nas fakt, 
że doceniono nauczycieli z Kaszub północnych uczą-
cych kaszubskiego i piszących po kaszubsku. 

ZKP informuje, że po zbiórce na operacje Leosia, 
która była m.in. podczas tegorocznej edycji XXV Fe-
stynu Kaszubskiego w Rewie na konto chłopca zosta-
ło wpłacone 2000,00 zł.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo

W  dniach 1-6 września br.go-
ściliśmy delegację z  partner-
skiej gminy Gonneville-la-Mal-
let z  Francji. Pomysł, by seniorzy 
z  zaprzyjaźnionych gmin gościli 
się nawzajem, narodził się już rok 
temu, na realizację nie trzeba było 
długo czekać. W  odpowiedzi na 
kwietniową wizytę kosakowskich 
seniorów w Normandii tym razem 
przyszła kolej na przekonanie go-
ści z kraju Moliera, że i nasza go-
ścinność warta jest zachodu. Po-
witalna kolacja w  kosakowskiej 

Chëczy, wycieczka do Gdańska 
i Sopotu, udział w dożynkach oraz 
wernisażu prac malarskich Wspo-
mnienia z  Étretat w  rewskiej sie-
dzibie senioralnej, wizyta w Galerii 
Domowej w Pierwoszynie, biblio-
tece oraz GOPS, impreza taneczna 
w Chëczy – atrakcji nie brakowało. 
Całość zwieńczył Wieczór Francu-
ski – na scenie zaprezentowali się: 
Morzanie, Kosakowianie, duet Je-
rzy Czuczman i Tadeusz Sierżęga, 
na fortepianie i klawesynie zagrał 
Karol Dettlaff.

Rewizyta delegacji z Gonneville-la-Mallet

STRONA SENIORA
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…miało miejsce w piątek 26 sierpnia br. – dość powiedzieć, 
że wspólnie objechaliśmy naszą piękną gminę niemal wzdłuż 
i wszerz, śladów rowerowych kół nie stawiając jedynie w Dę-
bogórzu Wybudowaniu (następnym razem będzie bardziej 
po drodze!). Przy okazji odwiedziliśmy zawsze gościnnego 
sołtysa Kazimierza i jego małżonkę.

Rekordowe rowerowe  
tour de Kosakowo…
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Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o  szczególnych 
rozwiązaniach w  zakresie niektórych źródeł ciepła 
w  związku z  sytuacja na rynku paliw, wprowadziła 
zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym (Dz. U. poz. 1692).
Najważniejsze zmiany:
1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodar-

stwie domowym w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków, o  której 
mowa w  art. 27a ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 
2008 r. o  wspieraniu termomodernizacji i  remon-
tów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i  1576), do dnia 
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypad-
ku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub 
wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g 
ust. 1 tej ustawy. – „Właściciel lub zarządca budynku 
lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źró-
dłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio 
w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej „deklara-
cją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego urucho-
mienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw”.

2. W  przypadku gdy pod jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno go-
spodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospo-
darstw domowych przysługuje dla wszystkich go-
spodarstw domowych zamieszkujących pod tym 
adresem.

3. W  przypadku gdy wniosek o  wypłatę dodatku 
węglowego złożono dla więcej niż jednego go-
spodarstwa domowego mających ten sam adres 

1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa do-
mowego jest:
a) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-

wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pe-
letem drzewnym, drewnem kawałkowym lub 

miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przy-
znawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek 
jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się 
bez rozpoznania.

4. Dodatek węglowy wypłaca się w  terminie do 
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o  jego 
wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 
października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grud-
nia 2022 r.

5. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodar-
stwom domowym objętym pozytywnie rozpa-
trzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym 
mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy z  dnia 15 września 
2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

6. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę do-
datku węglowego wystąpią wątpliwości doty-
czące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 
wójt (…) może przeprowadzić wywiad środowi-
skowy, który ma na celu ustalenie faktycznego 
stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie 
z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie sa-
motnego zamieszkiwania w przypadku jednooso-
bowych gospodarstw domowych oraz wspólnie 
stale zamieszkujących i gospodarujących z wnio-
skodawcą w  przypadku gospodarstw domowych 
wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się. 
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miej-
scu zamieszkania wnioskodawcy. W  toku wywia-
du środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny 
danego gospodarstwa domowego jest zgodny 
z  informacjami podanymi we wniosku o  wypłatę 
dodatku węglowego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywia-

du środowiskowego, o którym mowa w ust. 15b, sta-
nowi podstawę do odmowy przyznania dodatku wę-
glowego.

innym rodzajem biomasy 
b) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 

albo
c) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o  której mowa w  art. 
27a ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. 
o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów 

Informacja w sprawie zmian w przyznawaniu i wypłacaniu dodatku węglowego

Informacja dotycząca dodatku dla gospodarstw domowych  
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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oraz o centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), 
do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu 
– w  przypadku głównych źródeł ogrzewania 
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

2. W  przypadku gdy pod jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno go-
spodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospo-
darstw domowych przysługuje dla wszystkich go-
spodarstw domowych zamieszkujących pod tym 
adresem.

3. W  przypadku gdy wniosek o  wypłatę dodatku 
dla gospodarstw domowych złożono dla więcej 
niż jednego gospodarstwa domowego mających 
ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek 
ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył 
wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozosta-
wia się bez rozpoznania.

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna 
osoba z danego gospodarstwa domowego wielo-
osobowego, dodatek ten jest przyznawany wnio-
skodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

5. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysłu-
guje gospodarstwom domowym objętym pozytyw-
nie rozpatrzonym wnioskiem o  wypłatę dodatku 
węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

6. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodat-
ku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
a) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jed-

nego gospodarstwa domowego;
b) gospodarstwo domowe może otrzymać doda-

tek z  tytułu wykorzystania wyłącznie jednego 
źródła ciepła.

7. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw do-
mowych składa się w terminie do dnia 30 listopa-

da 2022 r.
8. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw do-

mowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. po-
zostawia się bez rozpoznania.

9. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw do-
mowych składa się w gminie właściwej ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania osoby składającej ten 
wniosek.

10. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę do-
datku dla gospodarstw domowych wystąpią wąt-
pliwości dotyczące gospodarstwa domowego 
wnioskodawcy, wójt (…) może przeprowadzić wy-
wiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie 
faktycznego stanu danego gospodarstwa domo-
wego zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, od-
nośnie samotnego zamieszkiwania w  przypadku 
jednoosobowych gospodarstw domowych oraz 
wspólnie stale zamieszkujących i  gospodarują-
cych z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw 
domowych wieloosobowych. Przepis art. 25 ust. 
2 stosuje się. Wywiad środowiskowy przeprowa-
dza się w  miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
W  toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy 
stan faktyczny danego gospodarstwa domowego 
jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku 
o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywia-

du środowiskowego, o którym mowa w ust. 22, sta-
nowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla 
gospodarstw domowych.

Uwaga!
Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę ga-

zów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodat-
ku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz 
z  zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla 
celów grzewczych w  kotle gazowym zasilanym tym 
gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz 
ziemny dystrybuowany siecią gazową, tzw. gaz sie-
ciowy oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Smacznie, głośno, wesoło i kolorowo – tak właśnie 
było podczas zorganizowanego na zakończenie I edy-
cji projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkań-

ców miast i  gmin powiatu puckiego w  wieku senio-
ralnym i  ich opiekunów” finansowanego przez Unię 
Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 

Balujące kluby
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Prócz wielu tra-
dycyjnych atrakcji 
gminnych dożynek, 
jakie czekały 3 wrze-

śnia br. na uczestników, dla dzieci i młodzieży przy-
gotowaliśmy boisko rekreacyjne Kosakowo Sport, 
gdzie młodzi piłkarze mogli zagrać w piłkę nożną 2×2, 
sprawdzić poziom swoich umiejętności piłkarskich, 
a także mini kosz, na którym można było spróbować 
swoich zdolności w meczach koszykarskich. Meczom 
towarzyszyły konkursy żonglerki z nagrodami i owo-
cowy poczęstunek. Do późnych godzin wieczornych 
trwała zabawa w przygotowanej przez nas strefie re-
kreacyjno-sportowej.

Boisko do gry w piłkę nożną i mini kosz podczas dożynek

SPORT

W Centrum Sportowym Kosakowo przy ul. Żerom-
skiego 11 uruchomiona została nowa sala wielofunkcyj-
na z przeznaczeniem do ćwiczeń ogólnorozwojowych, 

gier i  zabaw świetlicowych oraz judo. Od momentu 
przejęcia w administrowanie obiektu przez Kosakowo 
Sport Sp. z o.o., dyrektor zarządu spółki Dariusz Schwarz 

Nowa sala judo w Centrum Sportowym Kosakowo

Punkt Konsultacyjny to kompleksowa pomoc 
dla potrzebujących mieszkańców gminy Kosakowo. 
Wsparcia mogą tutaj szukać zarówno dzieci, rodziny 
osób uzależnionych, sami uzależnieni, osoby w trud-
nej sytuacji materialnej i życiowej, jak również ofiary 
przemocy. Punkt Pomocy Rodzinie mieści się w Ko-
sakowie w  gabinecie przy ul. Żeromskiego 53 (bu-
dynek dawnej poczty).Wsparcie psychologiczne, po-
moc prawna oraz instytucjonalna Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Zespołu 
Interdyscyplinarnego, a od września ruszyło również 
wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Sytuacja pandemii pokazała, jak istotne jest psy-
chologiczne wsparcie dzieci na co dzień i  sprawne 
reagowanie w nowych warunkach. Niepewność jutra, 

strach o zdrowie najbliższych i odizolowanie od rówie-
śników to dla wielu dzieci zupełnie nowe doświad-
czenie. Nie wszystkie mają w sobie na tyle odwagi, by 
poprosić o pomoc specjalistę. Nie wszystkie też wie-
dzą, gdzie tę pomoc znaleźć. Dlatego tak istotna jest 
przede wszystkim uważność dorosłych i reagowanie 
na niepokojące sytuacje. 

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje spe-
cjalistycznej opieki i  wsparcia, ale  nie  wiesz, jakiego 
rodzaju pomoc byłaby najlepsza – umów się na kon-
sultację, by, wspólnie z psychologiem, ustalić, jakiego 
wsparcia lub pomocy Twoje dziecko potrzebuje.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kosako-
wie ul. Fiołkowa 2b, tel. 58 620 82 02, mail: gops@ko-
sakowo.pl

Punkt Pomocy Rodzinie z psychologiem dziecięcym

w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddzia-
łanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W zorganizowa-
nym dzięki uprzejmości Zrzeszenia Kaszubsko Pomor-
skiego o.Dębogórze/Kosakowo w Checzy Nordowych 
Kaszebów odbył się Bal w stylu PRL. Poza Seniorami 
z Klubu Seniora do gminy Kosakowo zawitali również 
uczestnicy projektu z Władysławowa i Pucka. 

Dzieci uczestniczące z zajęciach Świetlicy Podwór-
kowej biorąc przykład z roztańczonego grona senio-

rów zorganizowały w  świetlicy piracką zabawę. Pod 
hasłem „Tratatata bal pirata” odbyła się zabawa na 
zakończenie lata. Dzieci wzięły udział w  konkursie 
plastycznym, wykonały mapę skarbów oraz wyruszy-
ły w  muzyczną przygodę w  poszukiwaniu ukrytych 
słodkości. Nie obyło się również bez rozmów o  bez-
piecznym, rodzinnym porcie, odnajdywaniu szczęścia 
w życiu i poszukiwaniu tego co w życiu jest najwięk-
szym skarbem.

Oba wydarzenia wszyscy zgodnie uważamy za 
udane i już z niecierpliwością czekamy na kolejne.
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rozpoczął poszukiwania nowych pomieszczeń i  ada-
ptacji ich pod funkcje sportowe w  celu poszerzenia 
oferty obiektu. W przerwie wakacyjnej udało się wyre-
montować salę wielofunkcyjną, zakupić pełnowymia-
rową profesjonalną matę do judo, a dzięki współpracy 
i  zaangażowaniu trenera Uczniowskiego Klubu Judo 
Mosty Jarosława Niewiadomskiego uruchomić nowe 

pomieszczenie służące młodym adeptom judo.
– Cieszę się z otwarcia sali judo, z której uczniowie 

SP w Kosakowie będą mogli korzystać podczas zajęć 
świetlicowych, bawiąc się i  jednocześnie rozwijając 
ruchowo. W sali będą się również odbywały niektóre 
zajęcia wychowania fizycznego – mówi dyrektor SP 
w Kosakowie Monika Pawlicka.

27 sierpnia br. na terenie lotniska Kosakowo odbył 
się inauguracyjny przejazd na rolkach. Słoneczna po-
goda przywitała wszystkich uczestników, co przełoży-
ło się na wspaniałą atmosferę podczas trwania wyda-
rzenia. Na starcie stanęło blisko stu rolkarzy. Przejazd 
był również okazją do zaproszenia wszystkich uczest-
ników do nowo powstałego obiektu w naszej gminie: 
lodowiska – rolkowiska w Suchym Dworze. Więcej in-
formacji o obiekcie: tel. 668 136 923. 

Przejazd rolkowy na lotnisku

We wrześniu wróciły po wakacyjnej przerwie zajęcia 
nordic walking. Mamy nadzieję, że ta krótka przerwa 
pozwoliła Wam zatęsknić za pieszymi marszami i po-
wrócić ponownie do zajęć ze zdwojoną siłą. Zaprasza-
my do wspólnych pieszych wędrówek z kijami zarów-
no osoby, które uczestniczyły w zajęciach od samego 
początku, jak i  te, które dopiero chciałyby rozpocząć 
swoją przygodę z nordic walking.

Wracają zajęcia nordic walking
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10 września br. na boisku przy szko-
le podstawowej w  Dębogórzu Lider 
Dębogórze był organizatorem turnie-
ju w  piłce nożnej rocznika 2013/2014. 
Do rozgrywek stawiło się 6 drużyn: 
Błękitni II Wejherowo, Sztorm Kosako-
wo, Orkan Gdynia, Ejsmond II Gdynia, 

Pomorzanin Gdynia, Gospodarz Lider Dębogórze.
Mecze rozegrane zostały na dwóch boiskach, ze-

społy podzielone zostały na dwie grupy A i B. Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż mimo młodego wieku zawodni-
cy prezentowali bardzo wysokie umiejętności. Turniej 
miał na celu popularyzację dyscypliny jaką jest piłka 

W  dniach 5-11 sierpnia br. odbył się obóz sporto-
wy sportowców UKS Lider. Pierwszy raz na obóz po-
jechali zawodnicy dwóch dyscyplin sportowych: piłki 
nożnej i  siatkowej. Obóz sportowy miał na celu in-
tegrację wszystkich zawodników oraz podniesienie 

nożna, promowanie aktywnego wypoczynku oraz pro-
mocję regionu poprzez organizację turnieju. Wszyst-
kie zespoły prezentowały wysoki poziom oraz świetnie 
bawili się mimo zaciętej rywalizacji.

umiejętności indywidualnych i  zespołowych w  po-
szczególnych dyscyplinach sportowych. Dziękujemy 
zawodnikom za czas spędzony razem. Tegoroczny 
obóz to pełnowymiarowy sukces. Widzimy się na obo-
zie sportowych tym razem w okresie ferii zimowych.

Turniej piłkarski

Obóz sportowy Ełk 2022

Udany weekend 10/11 września br. 
odnotowały drużyny ligowe Sztor-
mu Kosakowo. Mecze w Kosakowie 
zakończyły się kompletem zwy-
cięstw: rocznik 2008 (C1) wygrał 4:1 

z  Dragonem Bojano, rocznik 2010 
(D1) – 10:0 z Barcą Bolszewo, a rocznik 

2011 (D2) – 4:0 z  Bałtykiem Gdynia AP. Nie zawiódł 
również pierwszy zespół w  V lidze – Pawła Formel-
li (debiut trenera w tej roli) wygrał 1:0 z Bałtykiem II 
Gdynia, przerywając tym samym złą passę 5 porażek 
ligowych.

W ligach turniejowych Pomorskiego ZPN rocznik 
2013 (E2) w Dębogórzu pokonał drużyny: Orkan Ru-
mia, Pomorzanin Gdynia, Ejsmond Club II Gdynia i Li-
der Dębogórze, ulegając jedynie Błękitnym II Wejhe-
rowo, a tydzień wcześniej rocznik 2012 (E1) doskonale 
rozpoczął swoje zmagania, wygrywając wszystkie 
mecze w grupie, mając za przeciwników: AP KP Gdy-

nia, Checz Gdynia, Arkę II Gdynia SI, Cisowę Gdynia 
i Bałtyk Gdynia AP. Komplet zwycięstw na koncie ma 
również rocznik 2016 (G1) dzielący grupę z zespołami: 
Cisowa Gdynia, Jantarek Władysławowo, Korona Żeli-
strzewo i Pomorzanin Gdynia.

Rozgrywki ligowe Sztormu Kosakowo
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27.08.2022 r. na stadionie GOKF w  Gdańsku od-
były się Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Lekkiej 
Atletyce w kategorii U-16.  Na sprinterskim  dystansie 
100 metrów do finału zakwalifikowało się aż 2 zawod-
ników Skoczka. Po bardzo dobrym starcie i  rewela-
cyjnym finiszu w  biegu finałowym triumfował z  re-
kordem życiowym (11.86 s) Wojciech Luniak, a  jego 
klubowy kolega Jakub Kałaska zajął 3. miejsce. Ta 
dwójka sprinterów wraz z kolegami Krystianem Pio-
trowskim i  Jakubem Szemiotem powtórnie stanęła 
na podium, triumfując w sztafecie 4 x 100 m. Dzięki  
dobrej dyspozycji szybkościowej i  prawie perfekcyj-
nym zmianom zespołu sztafetowego Skoczka kolej-
ne złoto x 4 pojechało do Kosakowa (czas 46.78 s. to 
aktualnie 2. wynik w Polsce).

17 września br. na stadionie Gdańskiego Ośrodka 
Sportu odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa na 
szczeblu wojewódzkim w kategorii U-12 i U-14. Ta cy-
kliczna impreza pod patronatem Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki organizowana przez Okręg Pomorski 
zgromadziła na starcie całą czołówkę młodych lek-
koatletek i  lekkoatletów z woj. pomorskiego. Gminę 
Kosakowo reprezentowała jak zawsze głodna suk-
cesu sportowego młodzież klubu Skoczek. Nasi lek-
koatleci wyjątkowo skutecznie potrafili rywalizować 
w skrajnych warunkach pogodowych. Bardzo dobry 
występ i wysoką formę potwierdzili najmłodsi: Zuzan-
na Kamin (U-12) wywalczyła złoto w skoku w dal (417 
cm) i srebrny medal w biegu na 300 m, podobnie jej 
klubowy rówieśnik Jakub Kruszyński zajął 2. miejsce 
w  biegu na 60 m i  okazał się bezkonkurencyjny na 
trudnym dystansie 300 m (48,98 s). Nasi młodzi siła-
cze Ksawery Kaszuba i Franek Olszewski pchnięcia-
mi na odległość 10.45 i 8.87 m zapewnili sobie miej-
sca na pierwszym i  trzecim stopniu podium. Ponad 
4-metrowy skok Jakuba Peka zapewnił mu wicemi-
strzostwo okręgu w skoku w dal. O sile zespołu czę-
sto stanowią jego sztafety i tym razem bardzo dobrze 

zmieniające zespoły dziewcząt (J. Piechowska, A.Kar-
bownik, M. Gawin, Z. Kamin) i chłopców (J.Iwoła, J.Pek, 
R.Strzelczyk, J.Kruszyński) na dystansie 4 x 100 m po 
dramatycznej końcówce wróciły do domu z tytułem 
wicemistrza. W kategorii U-14 jak zawsze niezawodna 
Natalia Kułakowska uzyskała 2 czas zawodów w bie-
gu sprinterskim na dystansie 60 m. Łącznie osiem 
medali zdobytych na mistrzowskiej imprezie plasuje 
gminę Kosakowo w ścisłej czołówce woj. pomorskie-
go w lekkiej atletyce.

Wojciech Luniak najszybszy w województwie

Mistrzostwa Okręgu w lekkiej atletyce

7 września br. obowiązki trenera pierwszego ze-
społu objął Paweł Formella, który zastąpił Bartosza 
Lewandowskiego. Trenerowi Bartoszowi dziękujemy 
za włożone serce i zaangażowanie w ostatnich 3 la-
tach pracy, a  trenerowi Pawłowi życzymy sukcesów 
z pierwszym zespołem. Bartosz Lewandowski pozo-
staje w  klubie i  dalej będzie pracował z  zespołami 
młodzieżowymi.

Zmiany w pierwszym zespole  
Sztormu Kosakowo
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We wrześniu ponow-
nie ruszyliśmy z  kolejną 
dawką wiedzy podczas 
praktycznych zajęć na 
wodzie w  ramach pro-
jektu „Pomorskie Żagle 
Wiedzy – Partnerstwo 
Gminy Kosakowo”. Nasi 
uczniowie wrócili na 

łódki. Jak na żagle to tylko z  Yacht Klub Rewa! Ru-
szyła również rekrutacja w  szkołach podstawowych 
w Dębogórzu, Pogórzu oraz Kosakowie na pozostałe 
warsztaty m.in. warsztaty morskie, kółko żeglarskie, 
wycieczki edukacyjne i wiele innych. Zapraszamy do 
składania deklaracji uczestnictwa. Dzięki dodatko-
wym zajęciom nasi najmłodsi mieszkańcy będą mieli 
okazję rozwijać zainteresowania i pasje związane z te-
matyką morską. Ahoj!

Praktyczne zajęcia żeglarskie

Sezon 2022 był dla Yacht Clubu 
Rewa bardzo pracowity, dość po-
wiedzieć, że szkolenia na wodzie 
rozpoczęliśmy już w  marcu, kiedy 
to zarówno młodzież, jak i  dorośli 
z  naszej gminy mogli co weekend 
przyjeżdżać i  szkolić się za darmo 

na jachtach klasy Puck. W maju ruszyliśmy z realiza-
cją zajęć praktycznych programu Pomorskie Żagle 
Wiedzy, w  ramach których codziennie przyjeżdżali 
do nas uczniowie z 14 szkół podstawowych biorących 
udział w  projekcie. Z  naszej gminy również gościli-
śmy dwie szkoły. Jesteśmy dumni z faktu, iż uczymy 
i  propagujemy żeglarstwo wśród jak najszerszego 
grona dzieci. W  wakacje wróciliśmy z  darmowymi 
zajęciami żeglarskimi dla dzieci i  młodzieży z  Gmi-
ny – jak zwykle frekwencja i  zainteresowanie miło 
nas zaskoczyły, praktycznie codziennie na wszyst-
kich naszych zajęciach było ponad 80 osób! Po bar-
dzo udanych wakacjach wróciliśmy we wrześniu do 
kontynuacji programu PŻW oraz bezpłatnych zajęć 
w grupie Optimist. W październiku zwyczajowo koń-
czymy sezon, w  związku z  powyższym chcielibyśmy 
serdecznie zaprosić na zakończenie sezonu 2022, 
które odbędzie się 23.10.2022 r. o godz. 16.00 w Kosa-
kowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie. W trakcie 
imprezy, poza przedstawieniem aktualnego stanu 
oraz planów rozwojowych naszego klubu będą rów-
nież nagrody dla dzieci oraz młodzieży – serdecznie 
zapraszamy wszystkich chętnych. Zakończenie sezo-
nu nie oznacza jednak, że przestajemy żeglować. Od 
października wracamy z  weekendowymi zajęciami 

dla młodzieży – żeglarskimi, warsztatowymi, eduka-
cyjnymi i  integracyjnymi. Szczegóły dotyczące zajęć: 
Jędrzej Charłampowicz (tel. 504-620-100).

Podsumowanie sezonu
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury tel. 58 573 77 77
Kosakowo Sport Sp. z o.o. tel. 58 712 17 00
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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Zanim wyrzucisz, pomyśl 
- wykorzystanie żywności bez marnotrawstwa

kontrola zawartości lodówki i częstsze porządki 
- warto wprowadzić w lodówce nowe porządki, 
tak, aby nie wyrzucać jedzenia, które przeleżało 

na dolnych półkach. Kontrola zawartości lodówki 
obejmuje również pilnowanie terminów 

 Wyrzucając jedzenie, wyrzucamy pieniądze, ale także przyczyniamy się do 
degradacji środowiska. Marnotrawstwo żywności to bardzo poważny problem XXI 
wieku. Każdego dnia w naszych domach wyrzucamy jedzenie. W ten sposób 
marnowana jest również woda, energia i surowce wykorzystane we wszystkich 
etapach produkcji i dystrybucji żywności.
 Produkcja żywności jest jednym z tych czynników, które bardzo ingeruje
w otoczenie przyczyniając się także do szybszej degradacji środowiska. Globalnym 
problemem jest nadmierna konsumpcja, która mocno objawia się właśnie
w branży spożywczej.

Zdarza Ci się wyrzucać jedzenie? 
Oto kilka sposobów na efektywne wykorzystanie żywności bez marnotrawstwa:

planowanie zakupów - 
warto przygotować listę zakupów 

z produktami, które na pewno wykorzystamy 
w ciągu najbliższego tygodnia

jadłospis na kilka kolejnych dni - warto wprowadzić jadłospis, który 
będzie obejmował przynajmniej 2-3 najbliższe dni

mniejsze porcje z opcją dokładki -
warto nakładać na talerz mniejsze porcje, 

a gdy się nie najemy, zawsze możemy nałożyć 
sobie dokładkę

przechowywanie żywności na dłużej - 
dostępne jedzenie możemy zamrozić, wysuszyć, 

a także przeznaczyć na przetwory

dzień posiłków w koncepcji „Zero Waste” - przynajmniej raz w tygodniu możemy przygotować posiłek z pozostałych składników 
dostępnych w lodówce. To prosty sposób na to, aby uniknąć niepotrzebnego wyrzucania jedzenia.

udział w akcjach charytatywnych -
niewykorzystaną żywność (makarony, kasze, 
płatki oraz inne produkty zbożowe) możemy 

przekazać potrzebującym na zbiórkach żywności

rozwijanie wiedzy kulinarnej -
warto poznawać nowe przepisy przy użyciu 

produktów, które często zostają nam na zapas 

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

Wprowadzając sposoby na nie marnowanie jedzenia możesz zyskać wiele korzyści 
na co dzień. Dlatego zachęcamy, aby przynajmniej przez tydzień spróbować 
wdrożyć powyższe zasady. Dostrzegając liczne korzyści takiego stylu życia 
przekonasz się, że niemarnowanie jedzenia nie tylko przyczynia się do czystszego 
środowiska, ale również przynosi nam określone profity.
Oto niektóre z korzyści niemarnowania żywności: 
 ograniczasz wydatki na jedzenie,
 prowadzisz zdrowszą i lepiej zbilansowaną dietę,
 masz lepsze samopoczucie,
 osiągasz wyższą jakość życia obejmującą lepsze zdrowie i atrakcyjniejszą urodę,
 twoje starania zostają docenione przez obserwujące Cię otoczenie,
 posiadasz większy porządek w lodówce i szafkach kuchennych.

Zachęcamy do 
zapoznania się

z naszym 
komiksem z serii 

„EKO-Pami tnik. ę
Ucieczka”. 

dostepnym na 
stronie  www.kzg.pl

lub po 
zeskanowaniu 

kodu QR.

Jeśli musisz już wyrzucić 
żywność pamiętaj

o właściwej segregacji. 
Resztki żywności 

pochodzenia roślinnego np. 
obierki z warzyw i owoców, 
przetwory mączne: pizza, 

makaron, pierogi, pieczywo, 
nabiał i jego przetwory, 

słodycze, skorupki jaj, fusy 
po kawie i herbacie możesz 

wyrzucić do pojemnika
z napisem „BIO 

KUCHENNE”. Jeśli masz 
przydomowy ogródek 
możesz indywidualnie 
kompostować odpady 

kuchenne.


