
 1

 
 
 
 

 
 
 

Nr  4/2005        Kosakowo, kwiecień 2005 roku        egzemplarz bezpłatny       ISSN 1730-6108 

 
POŻEGNANIE   OJCA   ŚWIĘTEGO 

 
Nadzieja zmartwychwstania oświeca Kościół w chwili przejścia Ojca świętego Jana Pawła II z życia ziemskiego do wiecznego. 
Do Niego odnoszą się słowa  św. Pawła: “W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i 
wszystkim, którzy umiłowali pojawienie sie Jego”. /2 Tm 4, 7-8/ 
W tej chwili cierpienia, które przyniosło wydarzenie, jakie chcieliśmy zawsze oddalić, myśli i modlitwa wznosza się do Boga 
Ojca. 
Niech Bóg przyjmie duszę Umiłowanego Ojca św. I wynagrodzi mu jego świadectwo przejrzyste i odważne, które potrafił dawać. 
“Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamkniete z obawy przed 
Żydami przyszed Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: <Pokój wam>”. J 20. 19 
Panie Jezu ukazałeś się nam jako zmartwychwstały, żyjący ze znakami swojej męki. Naszemu Kochanemu Ojcu świętemu, który 
żyjąc Tobie służył i wszystkich kochał, wiernemu wikariuszowi Twojej miłości i następcy  apostoła Piotra objawiłeś, że jesteś 
źródłem pocieszenia, radości i życia. 
Pokój Tobie Największy  z Polaków, który poprzez chrzest stałeś się w Chrystusie i z Chrystusem Synem Ojca Niebieskiego. 
Pokój Tobie, który poprzez dar Ducha Świętego stałeś się Janem Pawłem II i Najwyższym Pasterzem mojego Kościoła. 

POKÓJ TOBIE. 
Ks. prob. Jan Grzelak 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Janie Pawle Wielki Człowieku 
Byłeś, jesteś i zostaniesz w sercach 

Będziesz zawsze z nami 
Tak jak nikt uczyłeś nas 

Tak jak nikt kochałeś nas 
Z wszystkich stron całego świata 

Człowiek łzy wypuszcza z rąk 
Spadająca na ziemię łza 
Spowoduje to coś chciał 
I wyrośnie zrozumienie. 

Niech rozkwitnie pokój, miłość 
Tak jak chciałeś niech się stanie 

Potencjał wielki miałeś 
Wszystkich ludzi nauczałeś 
Miłosierdziem nas darzyłeś 
I za wszystkich się modliłeś 

Nauczyłeś nas miłości 
Niech ta miłość w nas zagości. 

Rafał Sojke /Rewa/ 

 

   

 

        
 

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

 
Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do Mnie 
 

    

Żegnamy Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Wielkiego Człowieka, Wielkiego Polaka, Wielki Autorytet Moralny, 

 Papieża, który wpisał się w sposób wyjątkowy w dzieje chrześcijaństwa i świata. 
Był z nami w najważniejszych momentach naszej historii i sam ją kształtował. 

Pozostawił nam naukę miłości i szacunku do drugiego człowieka. 
Niech Twoje przesłanie pozostanie na zawsze. 

 
Wójt Gminy Kosakowo 

Jerzy Włudzik 
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ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) – ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ W OSRODKU ZDROWIA 
Ubezpieczony ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku. 
Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji. Nie obowiązuje rejonizacja. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby 
udzielającej świadczeń.. 
W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru wraz z dwoma 
egzemplarzami rezygnacji. Obowiązek przekazania jednego druku rezygnacji poprzedniemu opiekunowi leży po stronie nowo wybranego lekarza, pielęgniarki lub 
położnej POZ. 
Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni opiekun jest 
zobowiązany do wydania – na wniosek ubezpieczonego – kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dot. ubezpieczonego. Koszty wydania kserokopii lub 
odpisów ponosi wnioskujący – w tym wypadku pacjent. 
Druki deklaracji powinny być dostępne w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. 
Lekarz decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. 
Pacjent może rejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. 
OPIEKA LEKARSKA 
Pacjent, który dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ma m. in. prawo do: 
• badania i porady lekarskiej 
• w razie konieczności do bezpłatnych badań diagnostycznych  i specjalistycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej. Lekarz POZ 

może w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego skorzystać z pomocy specjalistów (porada specjalistyczna, objęcie leczeniem stałym). W przypadku 
skierowania do objęcia stałym leczeniem specjalistycznym pacjenta, lekarz specjalista podczas pierwszej wizyty decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa 
konsultacja, czy też konieczne jest podjęcie leczenia. Od momentu, gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania badań 
kontrolnych, skierowanie na te badania wydaje lekarz specjalista. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego. 
Ośrodek Zdrowia, kierując pacjenta do leczenia specjalistycznego, ma obowiązek wykonać badania niezbędne w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania 
mieszczącego się w kompetencji lekarza POZ. Lekarz prowadzący terapię decyduje o konieczności wykonania badań. Skierowanie od lekarza POZ nie jest 
potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do: ginekologa i położnika, stomatologa, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, poradni 
dla osób chorych na gruźlicę, poradni dla osób zakażonych wirusem HIV, poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji 
psychoaktywnych w zakresie lecznictwa odwykowego. Ponadto skierowanie do specjalisty nie jest wymagane gdy pacjent jest inwalidą wojennym oraz w 
sytuacjach: zagrożenia życia, porodzie, zatruć, urazów, wypadków. 

• Transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia do szpitala, poradni specjalistycznej, na badania diagnostyczne, na konsultację 
specjalistyczną, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego. 

• bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego, niż wybrany w drodze deklaracji lekarza POZ, w wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub 
innej niezbędnej potrzeby zdrowotnej. 

OPIEKA PIELĘGNIARSKA/POŁOŻNEJ 
Ma do niej prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki/położnej. 
Opieka zdrowotna spowodowana przez pielęgniarkę/położną środowiskową obejmuje w szczególności: 
• rozpoznawanie warunków warunków potrzeb zdrowotnych podopiecznych 
• rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych 
• planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej 
• realizacja zleceń lekarskich 
• udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie 
• edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia. 
OPIEKA STOMATOLOGICZNA 
Ubezpieczony ma prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych 
świadczeń. 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje świadczeń ponadstandardowych oraz leczenia w gabinecie, który nie posiada kontraktu z NFZ. W każdym gabinecie 
zakontraktowanym przez NFZ  wywieszony jest wykaz gwarantowanych świadczeń i materiałów stomatologicznych oraz cennik usług prywatnych.. Pacjent ma 
prawo żądać od lekarza dentysty wystawienia rachunku za usługi prywatne. Dzieci i młodzież do ukończenia 18-go roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie 
połogu (do 42 dni od dnia porodu) mają prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych 
przy udzielaniu tych świadczeń. Dzieciom do 13-go roku życia jest także zapewnione leczenie ortodontyczne. Powyżej 13-go roku życia dziecka aparaty 
ortodontyczne muszą być już całkowicie finansowane przez rodzica lub opiekuna. 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA OPIEKA ZDROWOTNA 
Sprawowana jest w wypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia są bezpłatne i udzielane są bez skierowania: obejmuje 
świadczenia zdrowotne lekarskie o charakterze wizyt domowych w domu chorego. 
DOWÓD UBEZPIECZENIA 
Każdy pacjent zobowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia: 
• osoby zatrudnione na umowy o pracę – legitymację ubezpieczeniową (ważność pieczątki – 2 m-ce) 
• emeryt/rencista – ostatni odcinek emerytury z oznaczeniem 11R 
• członek rodziny emeryta/rencisty – legitymację z wypisanymi członkami rodziny i ostatni odcinek renty z oznaczeniem 11R. 
Wybierając się do lekarza pamiętajmy o zabraniu książeczki RUM. 
Godziny przyjęć w Ośrodku Zdrowia w Kosakowie 

 POR. DZIECIĘCA  POR. OGÓLNA STOMATOLOG 
 dzieci zdrowe dzieci chore  

Poniedziałek 8.30 – 10.00 10.30 – 14.30 7.45 – 13.45 
Wtorek 8.30 – 10.00 10.30 – 14.30 szkoła 
Środa 16.00 – 17.30 10.00 – 15.00 11.00 – 17.00 
Czwartek szkoła 12.00 – 14.30 szkoła 
Piątek ------- 10.00 – 17.30 

 
codziennie 

w godzinach 
8.00 – 18.00 

 
rejestracja do godz. 17.30 7.45 – 13.45 

Gabinet zabiegowy czynny jest codziennie od 7.15 do 17.30, świadczy następujące usługi: 
Iniekcje domięśniowe, dożylne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cholesterolu, glukozy zmiana opatrunków, inhalacje, kroplówki, EKG 
Pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy mogą korzystać z w/w usług w domu. 
Pielęgniarki środowiskowe / Regina Otremba i Anna Płuciennik / odwiedzają pacjentów w domu. 
Punkt szczepień czynny jest w poniedziałki od 8.30 do 10.00, wtorki od 8.30 do 10.00 i środy od 16.00 do 17.30 
Pielęgniarka punktu szczepień wykonuje szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. 
Laboratorium czynne jest w poniedziałki i czwartki od 7.15 do 9.00. 
W laboratorium istnieje możliwość wykonania badań profilaktycznych, badań do książeczki zdrowia, profilów 40 – latka, 50 – latka i innych. 
Wyniki pilne otrzymywane są tego samego dnia. Od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta świadczenia 
medyczne można uzyskać w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury tel. 620-00-01 oraz 620-00-02 i w 
Podstacji Pogotowia Ratunkowego Gdynia – Obłuże ul. Białowieska tel. 625-19-99. 
Nagłe wypadki i zachorowania należy zgłaszać tel. 999, 620-00-01, 620-00-02. 
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Zarządzenie Nr 32/2005 
Wójta Gminy Kosakowo 

z dnia 05 kwietnia 2005 roku 
 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo, przeznaczonych do wydzierżawienia  i 
poddzierżawienia na okres 9 lat. 
 
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    ( Dz. U.. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) 
oraz art.30 ust.2 pkt.3 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 1591, poz. 142 z zmianami ) Wójt Gminy 
Kosakowo zarządza, co następuje : 

§ 1 
Przeznacza się do wydzierżawienia i poddzierżawienia przez Wójta Gminy na okres do 9 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Kosakowo i dzierżawionych przez Gminę Kosakowo wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 05 kwietnia 2005 roku do 25 kwietnia 2005 roku na tablicy 
ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

UZASADNIENIE 
W dniu 31 marca 2005 roku Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałą Nr XXIX/24/05  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  i 
poddzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Rewa na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na urządzenie 
sezonowych toalet i natrysków.  
Zgodnie z zapisami art. 35  ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wydzierżawienie gminnego 
gruntu i poddzierżawienie gruntu Skarbu Państwa poprzedzone być musi sporządzonym przez Wójta Gminy wykazem nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia i poddzierżawienia. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie  przedmiotowego zarządzenia jest zasadne. 

 
Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Wójta Gminy 

Kosakowo  Nr  32/2005 z dnia 05.04. 2005 r 
 

WYAKZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO I DZIERŻAWIONYCH PRZEZ 
GMINĘ KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES DO 9 LAT 

 
 

Oznacz.
nieruch
omości i 
jej 
położ. 

Powierzchnia KW Forma władania  Przeznaczenie 
nieruchomości  
i sposób 
zagospodarow
ania  

Wysokość czynszu 
dzierżawnego ustalona za 
1 m2  

Termin wnoszenia 
opłat i zasady 
aktualizacji 

Dz. nr 
147/45 
Rewa 

Powierzchnia 
całkowita  
 0,6427 ha  pow. 
do dzierżawy do 
150 m2 

18437 Dzierżawa na okres do 9 
lat (działalność 
prowadzona w sezonie 
letnim) 

Urządzenie 
sezonowych 
toalet i 
natrysków 

0,05 zł + 22% VAT 
miesięcznie w okresie 
prowadzonej działalności 

Jednorazowo do 30 
czerwca każdego roku 
dzierżawnego. Czynsz 
dzierżawny podlega 
rocznej waloryzacji w 
oparciu o współczynnik 
inflacji 

Dz. nr 
56/8 
Rewa 

Powierzchnia 
całkowita  
 0,0566 ha  pow. 
do dzierżawy do 
150 m2 

18437 Dzierżawa na okres do 9 
lat (działalność 
prowadzona w sezonie 
letnim) 

Urządzenie 
sezonowych 
toalet i 
natrysków 

0,05 zł + 22% VAT 
miesięcznie w okresie 
prowadzonej działalności 

Jednorazowo do 30 
czerwca każdego roku 
dzierżawnego. Czynsz 
dzierżawny podlega 
rocznej waloryzacji w 
oparciu o współczynnik 
inflacji 

Dz. nr 
44 
Rewa 

Powierzchnia 
całkowita  
 0,1700 ha  pow. 
do dzierżawy do 
150 m2 

18437 Dzierżawa na okres do 9 
lat (działalność 
prowadzona w sezonie 
letnim) 

Urządzenie 
sezonowych 
toalet i 
natrysków 

0,05 zł + 22% VAT 
miesięcznie w okresie 
prowadzonej działalności 

Jednorazowo do 30 
czerwca każdego roku 
dzierżawnego. Czynsz 
dzierżawny podlega 
rocznej waloryzacji w 
oparciu o współczynnik 
inflacji 

Dz. nr 
146/3 
Rewa 

Powierzchnia 
całkowita  
5,0045 ha  pow. 
do dzierżawy do 
150 m2 

10919 Poddzierżaw na okres do 
9 lat (działalność 
prowadzona w sezonie 
letnim) 

Urządzenie 
sezonowych 
toalet i 
natrysków 

0,05 zł + 22% VAT 
miesięcznie w okresie 
prowadzonej działalności 

Jednorazowo do 30 
czerwca każdego roku 
dzierżawnego. Czynsz 
dzierżawny podlega 
rocznej waloryzacji w 
oparciu o współczynnik 
inflacji 
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PROSTO   ZE   SZKÓŁ... 
 
SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM W MOSTACH 
Uczniowie klas III Gimnazjum w Mostach już od 3 lat uczestniczą 
w Trójmiejskiej Gimnazjadzie Przyrodniczej organizowanej przez 
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. 
W bieżącym roku szkolnym 8 uczniów zakwalifikowało się do 
testu  finałowego. Aby przejść do finału każdy uczeń  musiał 
wykonać na formacie A 1 pracę badawczą na określony temat. 
Prace uczniów oceniane były przez wykładowców z Uniwersytetu 
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej w 
Gdańsku. 
W dniu 12 marca 2005 r. odbył się test finałowy, który wyłonił 
zwycięzców : 
- Paweł Totzke – laureat I stopnia za test, laureat I stopnia za pracę 
badawczą, 
- Mariusz Zinka – laureat I stopnia za test, laureat II stopnia za 
pracę badawczą, 
- Marcin Den - laureat II stopnia za test, laureat I stopnia za pracę 
badawczą, 
- Michał Duda - laureat II stopnia za test. 
Laureaci I stopnia są przyjmowani do I Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego na preferencyjnych zasadach. 
Uczniów do testu przygotowywała mgr p. Elżbieta Totzke. 
 

KONKURS PLASTYCZNY  
„WIELKANOCNE PISANKI 2005” 

W piątek 18 marca 2005 r. o godzinie 1200  na terenie Hali 
Sportowej przy Gimnazjum w Mostach odbyło się podsumowanie 
V Konkursu Plastycznego Wielkanocne Pisanki 2005. Konkurs ten 
od pięciu lat organizowany jest przez nasze Gimnazjum, biorą w 
nim udział szkoły z terenu Gminy Kosakowo oraz zaprzyjaźnione 
z gmin ościennych. 
W bieżącym roku uczniowie reprezentowali dziewięć placówek  
- Szkołę Podstawową w Dębogórzu, 
- Szkołę Podstawową w Mostach, 
- Szkołę Podstawową w Pogórzu, 
- Szkołę Podstawową Nr 6 w Gdyni, 
- Szkołę Podstawową Nr 21 w Gdyni, 
- Gimnazjum w Mostach, 
- Gimnazjum Nr 2 w Rumi, 
- Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku, 
- Zespół Szkół w Żelistrzewie. 
Łącznie w konkursie wzięło udział 123 uczniów. 
Komisja oceniająca stanęła przed trudnym wyborem, wszystkie 
prace przedstawiały wysoki poziom artystyczny. W gronie 
laureatów znalazły się następujące osoby:  
I miejsce - nagroda discmen, słodycze 
- Jakub Krzeszowski Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni  
- Agata Miszewska Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, 
- Aleksandra Strzelec Szkoła Podstawowa w Pogórzu, 
- Marcin Patalas Gimnazjum w Mostach. 
II miejsce -  nagroda aparat fotograficzn , słodycze  
- Daria Chłąd Gimnazjum Nr 25 w Gdańsku, 
- Martyna Kuptz Szkoła Podstawowa w Mostach, 
 - Michał Kowalik Gimnazjum Nr 2 w Rumi, 
- Natalia Cholimoniuk Gimnazjum Nr 2 w Rumi, 
- Sonia Kunkol Gimnazjum w Mostach. 
III   miejsce  -  nagroda  sprzęt  sportowy, słodycze 
- Ewelina Bekisz Zespół Szkół w Żelistrzewie, 
- Justyna Barankiewicz Gimnazjum w Mostach, 
- Paulina Grala Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, 
- Anna Wróblewska Szkoła Podstawowa w Pogórzu, 
- Paulina Den Szkoła Podstawowa w Pogórzu, 
- Sylwia Fularczyk Gimnazjum w Mostach. 
Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały 
podziękowania oraz albumowe wydania książkowe. Organizatorzy 
pragną złożyć szczególnie serdeczne  podziękowania Wójtowi 
Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi za sponsorowanie 
nagród. 

                         

KONCERT  „DŻEMU” W MOSTACH 
W dniu 21 marca 2005 r. o godz. 1215  na hali Sportowej przy 
Gimnazjum w Mostach odbył się koncert członków kultowego 
zespołu Dżem- połączony z mityngiem „ Jutro jest wtedy gdy 
pochylisz się nad sobą”. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy 
uczniowie Gimnazjum w Mostach. 
Zaprezentowane materiały sprowokowały młodzież do głębszych 
przemyśleń na temat zagrożeń związanych z używkami oraz 
innymi patologiami. 
Relacje prowadzących, oparte na osobistych doświadczeniach, 
zostały wysłuchane z zainteresowaniem. 

VIII MŁODZIEŻOWY PARLAMENT 
EKOLOGICZNY 

Już trzeci raz uczniowie Szkoły Podstawowe w Pogórzu uczyli się 
demokracji poprzez udział w Młodzieżowym Parlamencie 
Ekologicznym. W tym roku Szkołę Podstawową w Pogórzu 
reprezentowały uczennice klasy szóstej Anna Wróblewska i 
Joanna Patalas pod kierunkiem nauczyciela przyrody mgr Ewy 
Rajewskiej.  
Parlament skupia młodzież z obszaru działania dwu instytucji 
zajmujących się problemami unieszkodliwiania odpadów -  
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni i 
Zakładu Utylizacyjnego z Gdańska.  
Młodzi parlamentarzyści spotykali się cztery razy. Na pierwszym 
spotkaniu wybierali problemy ekologiczne, którymi pragną się 
zajmować. Następnie pracowali przez dwa dni w 10 komisjach nad 
wcześniej wybraną tematyką i przygotowali postulaty konkretnych 
działań. Postulaty były prezentowane na Sesji Plenarnej, która 
odbyła się w Sali Okrągłej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 
Uczniowie żywo dyskutowali propozycje działań prezentowane 
przez kolegów. Prezentowali wiele ciekawych pomysłów jak 
radzić sobie z problemami ekologicznymi na terenie Trójmiasta.  
Obradom parlamentu przysłuchiwali się pracownicy Urzędu 
Wojewódzkiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. 
Uczniowie mają nadzieję, że niektóre z nich mogą zostać 
wykorzystane przez dorosłych zajmujących się ochroną 
środowiska w naszym regionie. Młodzieżowy Parlament 
Ekologiczny to wyjątkowe doświadczenie dające możliwość 
prowadzenia dialogu między różnymi pokoleniami. 

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS III 
W dniu 31 marca 2004 r. w Szkole Podstawowej w Mostach 
odbył się po raz kolejny Gminny Konkurs Ortograficzny klas 
III. Wzięło w nim udział 1 5 uczniów ze szkoły w Pogórzu, 
Dębogórzu  i Mostach. Najlepszy okazał się reprezentant 
Dębogórza – Sebastian Kierszka. II m. zajął Adrian 
Skotarczyk z Pogórza, zaś III m. uczniowie z Mostów – 
Joanna Luchowska i Krzysztof Wójcik. 
 

WÓJT GMINY KOSAKOWO 
oraz 

„REWA  SURF – CENTER CLUB” 
zapraszają dzieci z gminy Kosakowo na   

 
Pływanie na desce 

w „Gminnej Szkółce Windsurfingowej” 
ZAPISY DO 10 MAJA 2005r 

w   REWA SURF- CENTER CLUB 
/znajdującym się  w sąsiedztwie WOPR, niedaleko „Wioski 

Żeglarskiej”/ 
Klub zabezpiecza dla uczestników sprzęt 

Wójt Gminy Kosakowo  opłaca trenera 
Rodzice miesięczną kwotę 90 zł. 

Telefon kontaktowy: Piotr Olewiński 0 600 – 88 – 44- 33 
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NASI  NAJLEPSI UCZNIOWIE 
Na podstawie Uchwały Nr IX /75/ 2003 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie zasad udzielania stypendiów 
uczniom publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  i 
studentom dziennych kierunków szkól wyższych, Komisja 
Stypendialna rozpatrzyła 21 wniosków. Na poziomie klas 
gimnazjalnych złożono 6 wniosków. 
 Wśród gimnazjalistów najwyższe średnie ocen  w pierwszym 
semestrze roku szkolnego 2004/05, wypracowali: Alicja Czerwińska  
5,47, Denc Marta i Kwarciak Jolanta -  średnia 5,35 oraz  Przytarski 
Łukasz -  5,25. 
O stypendium w kategorii  szkół ponadgimnazjalnych ubiegało się 9 
uczniów. 
Stypendium po  150 zł miesięcznie otrzymały: Monika Gutowska-
średnia ocen /5,47/, Małgorzata Gutowska -/5,43/, Kretschmer 
Magdalena  -/5,13/,  
W grupie wyróżnionych studentów, stypendium w kwocie 250 zł 
miesięcznie otrzymała: Borys Gabriela osiągając średnią ocen  
/5,20/, przy pięciu zaliczonych  egzaminach, oraz  Muza Karolina- 
średnią ocen / 5,00 / zaliczonych pięć  egzaminów. Włodarczyk 
Piotr student Głównej  Wyższej Szkoły Handlowej przystępując do 
6 egzaminów, osiągnął średnią ocen -/5,08/. 
W dniu 31 marca br. podczas sesji Rady Gminy Kosakowo, Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik wręczył wyróżnionym symboliczne róże oraz 
pamiątkowe certyfikaty za wybitne osiągnięcia naukowe. 
 

 
 

NOWA ŚWIETLICA W SP W MOSTACH 
 
18 marca 2005 roku obchodziliśmy w szkole uroczystość otwarcia świetlicy. 
Dlaczego otwieraliśmy salę, która funkcjonuje w szkole od lat? Ponieważ 
dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej, można było 
rzeczywiście tworzyć zupełnie nową świetlicę. Pan konserwator – Wiesław 
Zaremba w czasie ferii zimowych pomalował ściany sali w kolorach pór 
roku, wykonał nowe tablice ścienne, zamontował rolety okienne, by słońce 
nie odbijało się w ekranach monitorów i telewizora oraz wraz z innymi 
pracownikami szkoły ustawił nowe meble – szafki, biurka pod komputery, 
sześcioboczny stół, krzesła, wykładzinę. Ponadto sala została ubogacona w 
stanowiska zabaw – teatrzyk i pacynki, garaż samochodowy, kuchenkę z 
pełnym wyposażeniem, samochody, klocki, lalki, łóżeczka, wózki oraz 
różnorodne gry dydaktyczne. Wszystko to stwarza dzieciom możliwość 
znacznie bardziej twórczego spędzania wolnego czasu, wspólnej zabawy i 
integracji.  
Na uroczystość otwarcia świetlicy przybyli do szkoły – wójt gminy p. Jerzy 
Włudzik, p. Anna Lejman i p. Andrzej Klemenski z wydziału inwestycji 
Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców – p. Joanna Szewczyk 
i p. Anna Żołnowska. Obecne były także p. Anna Ilkiewicz – wicedyrektor 
szkoły oraz p. Anna Szymborska – dyrektor szkoły, która osobiście 
czuwała nad przebiegiem zmian zachodzących w świetlicy. 
Wychowankowie naszej szkoły przygotowali dla gości małą uroczystość : 

- w teatrzyku pacynek wystąpili Marcin Młynarczyk i Karolina 
Kwarciak z klasy III a, 

- wiersze recytowali : Mateusz Chełmikowski z III c, Agatka 
Kisiel z I b i  Daniel Radke z II a, 

- piosenki śpiewali i grali na instrumentach : Hania Nawrot z I a, 
Kacper Kowalski z I b, Szymon Skiepko z III c (gitara) i Daniel 
Skiepko z V b (akordeon). 

W imieniu rodziców za stworzenie nowych możliwości rozwoju dzieci 
podziękowała p. Balbina Radke. 
***************************************************** 

CORAZ BLIŻEJ WAKACJI 
W Urzędzie Gminy Kosakowo oraz  szkołach trwają 
przygotowania do rozpoczęcia wakacyjnego sezonu. Dzieci z 
gminy Kosakowo, czekają z niecierpliwością na propozycje 
wyjazdu na kolonie. 
Zgodnie z obietnicą Wójta, w pierwszej kolejności do 
Krościenka nad Dunajcem wyjadą ci uczniowie, którzy w 
poprzednim roku nie zakwalifikowali się do wyjazdu. 
Łącznie w dwóch turnusach uczestniczyć będzie 150 
dzieci.  
Na kierownika pierwszego turnusu kolonii powołano panią 
Elżbietę Czaja – dyr Szkoły Podstawowej w Pogórzu, zaś nad 
bezpieczeństwem dzieci w drugim turnusie czuwać będzie 
pani Lucyna Madelska, zastępca Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Dębogórzu..  
Dokonano następującego podziału kart.  
SP Pogórze otrzyma  12 kart  
SP Dębogórze             12 kart 
SP Mosty 27 kart 
Gimnazjum 15 kart. 
Dębogórze Wybudowanie   5 kart 
Kazimierz 4 karty 
Planowany wyjazd nastąpi: 
 

Mosty Wyjazd 
z Gdyni 

Przyjazd 
do 

Krościen
ka 

Wyjazd 
z 

Krościen
ka 

Przyjazd 
do 

Gdyni 

Adres pobytu 

I turnus 29 
czerwca  

30 
czerwca  

12 lipca  13 lipca SP im 
A.Mickiewicza 
ul. Pieninska 2 
tel (018) 262 30 70 

II turnus 15 lipca  16 lipca  28  lipca 29 lipca Gimnazjum im 
A.Mickiewicza 
ul. Biały Potok 1 
tel (018) 262 38 15 

 
Nawiązanie współpracy z gminą Żerków, zaowocowało 
rozszerzeniem wyjazdowych propozycji. 40 osobowa grupa 
uczniów będzie miała możliwość wyjazdu na 12 dni do 
Żerkowa, położonego w centralnej Wielkopolsce nad 
środkową Wartą, w Pradolinie Warciańsko - Odrzańskiej. 
Znaczna część gminy Żerków wchodzi w skład Żerkowsko-
Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on teren o 
dużych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, 
naukowo-dydaktycznych i kulturowych, z licznymi 
zabytkami i miejscowościami upamiętnionymi pobytem 
wybitnych Polaków. 
Do Żerkowa wyjedzie: 7 uczniów SP Pogórze 
7 uczniów  SP Dębogórze 
14  uczniów ze SP Mosty 
6 uczniów z Gimnazjum 
3 uczniów z Dębogórza Wybudowania 
3 uczniów z Kazimierza 
Planowany wyjazd nastąpi 

Wyjazd z Mostów Przyjazd do Mostów Do 
Żerkowa 2 sierpnia 13 sierpnia 

Na kierownika kolonii w Żerkowie wybrano panią Annę 
Szymborską - dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostach.  
Karty kwalifikacyjne będą do odebrania w sekretariatach 
szkół gminnych od 5 maja, o tym kto pojedzie zadecydują 
dyr. szkół. 
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KALENDARZ   IMPREZ  GMINY  KOSAKOWO – MAJ 2005 

maj Kaszubska majówka ZK-P o/ Dębogórze Dom Kaszubski 

1-3 maj MAJÓWKA w Rewie SA „Bursztyn” 
UG Kosakowo Szpyrk w Rewie 

 2 maj Rozgrywki o puchar 
GKPiRPA GKPiRPA Boisko w Pierwoszynie 

maj 
Rozgrywki w piłkę 

koszykową dla uczniów 
szkół Gminy Kosakowo 

Gimnazjum Mosty Hala sportowa w Mostach 

maj 

Międzyszkolny Konkurs 
Twórczości Teatralnej 

„Bawimy się 
 w Teatr” 

SP Mosty Teren szkoły 

maj 
Gminny Konkurs 

Recytatorski „Poeci 
Nobliści” 

SP Mosty Teren szkoły 

maj 
Międzyszkolny Konkurs 

wiedzy o Gminie Krościenko 
n.Dunajcem 

SP Mosty Teren szkoły 

14 maj Biegowe Grand Prix Powiatu 
Puckiego UG Kosakowo plener 

21 maj I Festiwal Kapel Weselnych „Stodoła”  Mechelinki 
 

 
PROGRAM PIKNIKU „REWA z RYBKĄ” 

23.04-24.04.2005r. 
23.04.2005r.  (sobota) 

1. godz. 12.00 - najazd rybackiej armady na wyspy Suche 
Rewy celem odzyskania własności sołectwa Rewa 

- możliwość współuczestnictwa turystów i 
mieszkańców w wyprawie łodziami rybackimi 

- triumfalny powrót zdobywców wysp  
- jazdy konne, przejażdżki brydżką 

2. godz. 20.00 – 2.00 - dyskoteka 
24.04.2005r. (niedziela) 

1. godz. 13.00 - wielkie gotowanie zupy rybnej dla  
uczestników pikniku  

2.  „wielkie żarcie” zupy gratis 
3. uczta rybna – promocyjna sprzedaż ryb smażonych, 

wędzonych, konserw i innego rodzaju przetworów 
rybnych własnych jak i firmowych 

4. przejażdżki konne, przejażdżki łodziami rybackimi 
5. godz. 17.00 - występ zespołu „ Ja Kapela”  – Lech 

Drzazga i Lech Dybowski 
6. godz. 23.00 - pokaz sztucznych ogni  

 

 
 

PROGRAM MAJÓWKI NA SZPYRKU W REWIE 
30.04-03.05.2005r. 

30.04.2005r. (sobota) 
- gastronomia 
- przejażdżki konne, przejażdżki łodziami rybackimi 
- godz. 20.00 dyskoteka 

01.05.2005r. (niedziela) 
1. godz. 12.00 -  wystawa psów rasowych 
2. turniej  wiedzy i sprawności o gminie 
3. targi  sprzętu sportowo-wodnego 
4. targi staroci morskich 
5. godz. 13.00 – promocja zdrowia – badanie ciśnienia, poziomu 

cukru i cholesterolu 
6. przejażdżki konne i przejażdżki łodziami rybackimi 
7. godz. 14.30 – „kolorowy pociąg”- teatr rozmaitości dla dzieci 

(konkursy) 
8. godz. 17.00 - występ  artystyczny p. Valeriy Filipov- ballady i 

romanse, szanty, muzyka różna 
9. godz. 20.00 – 24.00 - ludowa biesiada muzyczna 

02.05.2005r. (poniedziałek) 
1. godz. 13.00 - targi sprzętu sportowo-wodnego 
2. targi staroci morskich 
3. turniej piłki plażowej 
4. przejażdżki konne i przejażdżki łodziami 
5. występy zespołów – koncert muzyki operetkowej 
6. godz. 18.00 - dyskoteka 

03.05.2005r. (wtorek) 
1. godz. 12.00 - pokazy windsurfingu i kitesurfingu 
2. przejażdżki łodziami rybackimi 
3. przejażdżki konne  i przejażdżki łodziami 
4. zakończenie majówki

 
I FESTIWAL KAPEL WESELNYCH O STATUETKĘ  „Złotej Sztachety” 

21 MAJ 2005 – MECHELINKI 
 

Zapraszamy rozśpiewaną publiczność i nieformalne grupy muzyczne na I Festiwal Kapel Weselnych Pomorza. 
Uczestników prosimy o zgłaszanie się do dnia 13 maja br. 
kontakt do Organizatora: Bogdan Szczepański: 0692 414 315 

Wszelkie informacje tzn.: karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu, dostępne 
na stronie internetowej „Stodoły”  -  www.stodola.gd.pl . 
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Podziękowanie 
mieszkańcom Gminy Kosakowo 

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Kosakowo, którym nie są obojętne sprawy ochrony 
środowiska i otaczającej nas przyrody, za dbałość o 
porządek i czystość nie tylko przy swojej posesji. 
Wyrazy uznania dla mieszkanki Pierwoszyna Pani Aliny 
Szydowskiej, która zorganizowała grupę miejscowych 
zapaleńców „ekologów”. 
W miesiącu marcu br. również mieszkańcy Rewy 
wysprzątali ul. Koralową i przyległe do niej tereny 
(wywieziono 9 worków śmieci). 
Natomiast w m-cu kwietniu w czynie społecznym 
wysprzątano drogę łączącą Pierwoszyno –Mechelinki oraz 
przyległe lasy.  

Wójt Gminy  
Jerzy Włudzik 

           
 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU 
INFORMUJE: 

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków: 
 

 
Miejsce 

składania 
oświadczeń 

 
Składanie 

oświadczeń 

 
Wypłata 
świadczeń 

 
Miejsce wypłaty 

 
Urząd Gminy 

Kosakowo 
Biuro Obsługi 

Interesanta 

 
 

25.04.2005 

 
 
13..05.2005 

Bank Rumia 
Spółdzielczy 

o/Kosakowo ul. 
Żeromskiego 67 
godz.: 800 - 1700 

Wypłata w kasie PUP Puck: 21.03.2005r, w godz. 900 - 140 

 
PRZYPOMINAMY NUMERY TELEFONÓW 

 DO URZĘDU GMINY 
Prosimy zachować numery: 
Biuro Obsługi Interesanta    660-43-43 
Sekretariat     660-43-00  
Fax      660-43-01 
Sekretarz Gminy     660-43-15 
Skarbnik Gminy     660-43-20 
Kierownik Ref. ds. Inwestycji   660-43-30 
Kierownik Ref. ds. Geodezji i Gosp. Nieruchomościami  

660-43-35 
Biuro ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego   

      660-43-40 oraz 660-43-41 
Kierownik Ref. ds. Promocji, Kultury,  Oświaty,  Zdrowia  
i Sportu     660-43-45 
Ref. ds. Gospodarki kom. I Ochrony Środowiska  660-43-06 
Ewidencja Ludności i Działalność Gospodarcza  660-43-14 
Podatki     660-43-19 
Straż Gminna    660-43-11 
Urząd Stanu Cywilnego   660-43-48 
Biuro Rady Gminy    660-43-26 
Przewodniczący Rady    660-43-25  
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  

660-43-16 
Obrona cywilna     660-43-16 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
- kierownik     660-43-37 
- pracownik socjalny    660-43-38 
- sekcja świadczeń rodzinnych  660-43-39 
Jednocześnie informujemy, ze dnia 27 maja br. (piątek) Urząd 
Gminy będzie nieczynny w zamian za dzień świąteczny w sobotę 
1 stycznia 2005r.  

           

INTERNETOWY SYSTEM INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ 

Internetowy  System Informacji Turystycznej służy wszystkim 
internautom krajowym i zagranicznym, zainteresowanych 
atrakcyjnym spędzeniem w Polsce weekendu, urlopu, czy też 
wyjazdu biznesowego. Aby był przydatny zarówno turystom 
indywidualnym, jak i organizatorom turystyki, kierownikom 
wycieczek, pilotom, przewodnikom. 
W tym systemie prezentowane są polskie regiony, interesujące 
miejscowości, ciekawe miejsca i szlaki. Można w nim uzyskać 
przydatne informacje dotyczące różnych dziedzin turystyki. Od 
agroturystyki po turystykę biznesową i kongresową. Od 
połączonego z terapią wypoczynku w uzdrowiskach, po turystykę 
aktywną – jak spływy kajakowe, żeglarstwo i windsurfing, 
wędrówki górskie i paralotniarstwo, eksploracja jaskiń i 
wspinaczka skałkowa, wędrówki rowerowe i konne, narciarstwo i 
myśliwstwo. Można także udać się na wędrówkę szlakami historii i 
zabytków, turystyki festiwalowej – muzycznej i teatralnej czy 
przyrodniczej – po parkach narodowych, do ptasich rajów, na 
spotkanie z rzadkimi w Europie gatunkami zwierząt i roślin.  
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby znaleźć się w tym 
internetowym systemie prosimy o wypełnienie ankiety, która jest 
umieszczona na stronie internetowej www.kosakowo.pl lub 
odebrać w Urzędzie Gminy Kosakowo pok. nr  205. 
Wypełnione ankiety prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo 
w pok. nr 205. 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KOSAKOWO 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
W dniu 25.04.2005r. od godziny 9.00 do godziny 16.30 
odbędzie się wystawka w miejscowościach, Kosakowo, 
Pierwoszyno, Mechelinki, Mosty, Rewa 
W dniu 26.04.2005r. od godziny 9.00 do godziny 16. 30 
odbędzie się wystawka w miejscowościach Dębogórze, 
Dębogórze Wybudowanie, Pogórze, Suchy Dwór, 
Kazimierz. 
Prosimy o wystawienie wszystkich  odpadów 
wielkogabarytowych już od godziny 830  
Wszelkie uwagi kierować pod telefon 660-43-06 Urzędu 
Gminy.  

UWAGA MIESZKAŃCY MOSTÓW 
Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości 
uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej tj. gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez 
wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.  
Jest to obowiązek wynikający z art.143 i 144 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .(t. jedn. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.5432 z późniejszymi zmianami) 
Wartość nieruchomości przed wybudowaniem  urządzeń 
infrastruktury technicznej, jak i po jej wybudowaniu określa 
rzeczoznawca majątkowy, wyłoniony w trybie ustawy o 
zamówieniach publicznych. 
Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń 
wniesionych w gotówce i w naturze na rzecz budowy 
kanalizacji. 
Zgodnie z pkt 4 Regulaminu Korzystania z usług 
publicznych świadczonych przez PUK PEKO 
(wprowadzonym Zarządzeniem  Nr 77/2003 Wójta gminy 
Kosakowo z dn. 26 listopada 2003 r.) „ nie pobiera się opłat 
za podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej (500 zł) od 
właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości dla 
której zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie ustalenia opłat adiacenckich.  
Aktualnie takie postępowanie prowadzone jest w stosunku 
do właścicieli nieruchomości położonych w Mostach. 
Uiszczona wcześniej opłata przyłączeniowa do kanalizacji 
zostanie odliczona od ustalonej opłaty adiacenckiej. 
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 
Przypominamy harmonogram zebrań wiejskich, w czasie 
których odbędą się konsultacje w sprawie projektowanego 
statutu sołectwa: 

Sołectwa Data i godzina 
zebrania Miejsce zebrania 

Dębogórze Wyb. 20.04.05 godz. 1800 Sala PEWiK 
Suchy Dwór 21.04.05 godz. 1900 Szkoła Pogórze  
Mosty 22.04.05 godz. 1800 Szkoła Mosty 
Pierwoszyno *** 23.05.05 godz. 1800 Szkoła Mosty 
Pogórze 26.04.05 godz. 1800 Szkoła Pogórze 
Kosakowo 27.04.05 godz. 1800 Urząd Gminy 
Rewa *** 24.05.05 godz. 1800 Przedszkole Rewa 
Dębogórze 29.04.05 godz. 1800 Dom Kaszubski 

 
*** - uwaga: zmiana terminu! 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Czas rozliczeń z fiskusem za 2004 r. 
dobiega końca... 

Druki zeznań podatkowych są dostępne w Urzędzie Skarbowym w 
Pucku, Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, ZUS w Pucku oraz 
w tut. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy. Formularze 
zeznań podatkowych wraz z objaśnieniami umieszczone są na 
stronach internetowych: 
- Ministerstwa Finansów – www.mofnet.gov.pl 
- Izby Skarbowej w Gdańsku – www.is.gdansk.pl. 
Zeznania podatkowe można składać w siedzibie Urzędu 
Skarbowego w Pucku, w pok. 113 na I piętrze, a także przesłać na 
adres: 
Urząd Skarbowy w Pucku, 84-100 Puck, ul. kmdr. E. 
Szystowskiego 18 Urząd Skarbowy w Pucku jest czynny: 
- we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00 
- w poniedziałki i środy w godz. 8.00-17.00 
- w dniu 2 maja 2005 r. (poniedziałek) – 8.00-17.00 
 

PRZYPOMINAMY  
O KONKURSIE NA LOGO WSI POGÓRZE 

Sołtys i Rada Sołecka ogłaszają konkurs na logo wsi 
Pogórze. 
Tematyka powinna zawierać elementy, które są 
charakterystyczne dla  naszej  wsi.  
Warunki uczestnictwa   : 
•  w konkursie może wziąć udział osoba lub zespół 

osób  
•  prace czyli, projekty  logo należy wykonać na 

białym papierze formatu  A - 4,  podklejone tekturą  
• ilość prac dowolna  
• prace należy  podpisać, a na odwrocie podać imię i 

nazwisko, adres zamieszkania i nr. telefonu 
• wszystkie prace w podpisanej dużej kopercie, 

należy dostarczyć do sołtysa wsi Pogórze Pana  
Antoniego Strzelec tel. 625-53-56 w terminie do dnia 
1.05.2005 r  

• konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 6.05.2005 r 
a wyniki ogłoszone w niniejszym biuletynie  

Nagrody I miejsce – 500 zł 
               II – V miejsce – dyplomy  uznania  
Materiały niewykorzystane zostaną zwrócone właścicielom  

Historia Pogórza 
Sołtys wsi Pogórze zwraca się z serdeczną prośbą do 
wszystkich osób mogących udostępnić zdjęcia lub 
dokumenty, które dotyczą historii wsi Pogórze. Sołectwo 
Pogórze przygotowuje kronikę wsi. Wszystkie materiały 
zostaną zwrócone po skompletowaniu dokumentacji ich 
właścicielom. 
TELEFON KONTAKTOWY: 625-53-56 

UWAGA ROLNICY! 
Od 15.03 2005r. do 15.05.2005r. można składać wnioski o 
przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 
2005r. w ARiMR. Wnioski będą przyjmowane jeszcze w 
terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowana redukcja 
w wysokości 1% kwoty płatności . Pomoc w wypełnieniu 
w/w wniosku można uzyskać w środy i piątki w godz. 9.00 
– 13.00 w Urzędzie Gminy Kosakowo (biuro obsługi 
interesanta). 
 

MIEJSCA POMOCY 
 DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

Miejsca pomocy dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych oraz członków ich rodzin, z pomocy 
których korzystają mieszkańcy naszej Gminy.  

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Gdyni  
Ul. Reja 2 A ( Wzgórze Maksymiliana ) 

TEL: 621 – 61 – 35 
poniedziałek –  piątek 800 - 1900 

- leczenie i terapia uzależnionych  
- leczenie i terapia współuzależnionych ( rodzin ) 

------------------------------------------------------------------------ 
„ B I G - M E D „ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Poradnia Uzależnień, Poradnia Odwykowa, Leczenie 
Nerwic, Terapia Indywidualna 

 
G D Y N I A   O K S Y W I E  G Ó R N E 
Ul. Podhorążych 10 A,   autobus  150 

665 – 13 – 16   ;   665 – 20  - 91 
od poniedziałku do piątku 730 - 1800 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kosakowie  

Tel: 660 – 43 16 
Poniedziałek , wtorek 800 – 1530 

Piątek 800 - 1300 
Pomoc prawna dla podopiecznych : TEL 660 –43-37 
Środa od  930-1100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPY SAMOPOMOCOWE GRUPA AA „KOSAKOWO” 

- spotyka się w każdy poniedziałek o  1800 

------------------------------------------------------------------------ 
GRUPA RODZINNA     Al.- ANON    „POMOST” 

spotyka się w każdy wtorek o 1800 
Spotkania grup samopomocowych  odbywają się w „Domu Parafialnym”  

w Kosakowie 

Parafia Św. Antoniego Padewskiego,  
ul. Żeromskiego 77 

------------------------------------------------------------------------ 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Dla Młodzieży w wieku od 

15-21 lat w  Przyjezierzu  
I N F O R M. A C J A poniedz.- .wt.-piątek  tel: 660 –43-16 

 
DROBNE ZAKUPY W URZĘDZIE GMINY 

Mieszkańców gminy informujemy, że zakupy towarów i usług od 
1.000 zł do 6.000 EURO dokonywane są przez Urząd Gminy po 
uprzednim wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (na 
zewnątrz, przed wejściem  ) informacji publicznej o zamiarze 
dokonania takiego zamówienia. 
Ogłoszenia pracownicy poszczególnych Referatów urzędu 
wywieszają zawsze w poniedziałki do godz. 1000 na okres 5 
dni. 
Osoby zainteresowane złożeniem oferty składają ją na piśmie do 
Biura Obsługi Interesanta najpóźniej do piątku do godz. 1000. Oferta 
powinna zawierać cenę i dane charakteryzujące towar. Wójt Gminy 
zachęca do odwiedzania naszej tablicy ogłoszeń. Większe 
zamówienia (powyżej 6.000 EURO) dokonywane są w trybie  ustawy 
o zamówieniach publicznych i ogłaszane w internecie. 
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PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU PODŁĄCZENIA 
NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr XXXI/96/2000 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 15.9.2000r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Kosakowo (z późn. zmianami). § 4 pkt 3 ppkt 
2 tej uchwały wskazuje na obowiązki właścicieli 
nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości i brzmi 
następująco: 

“4.3. Właściciel nieruchomości zabudowanej 
wyposażonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do 
gromadzenia nieczystości płynnych zobowiązany jest na 
swój koszt do niezwłocznego przyłączenia obiektów 
budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli 
zaistnieją takie warunki. 

2. w odniesieniu do sieci w trakcie realizacji lub 
wybudowanych w przyszłości w tym rejonie – w 
terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od jej 
wybudowania i przekazania do eksploatacji. Warunki 
techniczne wykonania przyłącza i jego odbioru 
wymagają uzgodnienia z jednostką eksploatacyjną sieć 
kanalizacji sanitarnej.” 

Obowiązek ten zagrożony jest sankcją karną. Zgodnie z § 9 
pkt 1 ww. Uchwały „w stosunku do właścicieli 
nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 
wynikających z uchwały wszczęte będzie postępowanie wg 
przepisów kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia”.O terminach przekazania do eksploatacji 
kanalizacji w poszczególnych wioskach informowaliśmy już 
w Biuletynach Rady i Wójta. Dla wszystkich tych 
miejscowości termin już upłynął. Realizując uchwałę Rady 
Wójt Gminy jest zobligowany do wyegzekwowania 
obowiązków, które uchwała nakłada na właścicieli 
nieruchomości.  

Właściciele nieruchomości, którzy nie podłączyli jeszcze 
obiektów budowlanych do kanalizacji powinni się 
pospieszyć, gdyż w stosunku do nich będziemy zmuszeni 
skierować do sądu wnioski o ukaranie. 

************************************************ 

 
Uchwały Rady Gminy Kosakowo 
podjęte na XXX Zwyczajnej Sesji  

w dniu 14 kwietnia 2005 roku: 
 
1. Nr XXX/30/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Kosakowo Nr IX/84/2003 z dnia 11.09.2003r. o uchwaleniu 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kosakowo na 
lata 2003 – 2006 z późn. zm. 
2. Nr XXX/31/05 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na 2005 rok 
3. Nr XXX/32/05 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju 
miejscowości – wieś Dębogórze 
4. Nr XXX/33/05 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju 
miejscowości – wieś Pogórze 
 

Przypominamy... 
Biblioteka Publiczna 

Gminy Kosakowo w nowej siedzibie 
Od 1 marca br. Biblioteka mieści się w 
wyremontowanych pomieszczeniach po Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie (tuż za 
pocztą), a za kilka miesięcy powiększy się o czytelnię 
z 3 komputerami. 
Adres Biblioteki: Kosakowo, ul. Żeromskiego 53a, 
tel.: 679 17 08. 
Dyrektor Biblioteki informuje, że do zbiorów włączyła 
wiele wydawnictw, w tym np. z literatury pięknej 
„Kod Leonarda da Vinci”. Uzupełniono braki w 
niektórych lekturach obowiązkowych: „Chłopcy z 
Placu Broni”, „Karolcia”, „Mały Lord”.  
Z myślą o młodzieży zakupiono między innymi 
albumy ukazujące piękno przyrody polskiej i zabytki 
kultury. 
Z literatury fachowej zakupiono poradniki 
umożliwiające własnoręczne przeprowadzenie 
remontu mieszkania, czy domu. 
Zapraszamy czytelników, zarówno zapisanych, jak i 
nowych. Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja 
Biblioteki, do której jest łatwiejszy dojazd przyczyni 
się do zwiększenia czytelnictwa. Zachęcamy 
szczególnie dzieci i młodzież, ale również i dorosłych. 
 
Godziny otwarcia Biblioteki: 
środa  8.45 – 15.45 
w pn, wt, czw, piątki 10.45 – 17.45.  
 
 

   
 

PRZETARGI 
 
1. Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na sprzątanie 

plaż i terenów przyległych do plaż we wsi Rewa i 
Mechelinki. 
Termin składania ofert upływa 22.04.2005r. o 
godz. 10.00. 
(Wadium 1.000zł) 

2. Ogłosiliśmy przetarg na obsługę terenów 
gminnych, utrzymanie czystości i porządku w 
gminie. 
Termin składania ofert upływa 4.05.2005r. o godz. 
10.00. 
(wadium 2.000zł) 

 
Informacje pod numerem telefonu 660-43-10 
 lub 660-43-06 
 
******************************************* 
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Porządki zacznijmy od siebie 

W piątek, 18 marca mieliśmy okazję oglądać ósmy już finał Młodzieżowego 
Parlamentu Ekologicznego. Impreza ta na stałe wpisała się w trójmiejski 
krajobraz. Na początku jej młodych uczestników cechowało nieco 
idealistyczne podejście do tematu. Pierwsze spotkanie było np. poświęcone 
tzw. Dekalogowi św. Franciszka. W kolejnych latach obradowano nad bardzo 
już konkretnymi zagadnieniami takimi jak segregacja śmieci czy osobista 
odpowiedzialność każdego z nas za ochronę środowiska. Duży wpływ miała na 
to zacieśniająca się współpraca młodzieży z Komunalnym Związkiem Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni oraz Zakładem Utylizacyjnym z Gdańska. 

Imprezę, która tradycyjnie już odbyła się w Sali Okrągłej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, poprzedziły dwudniowe 
prace dziesięciu komisji w Rumi i w Gdańsku. Podczas piątkowych obrad przedstawiciele każdej z grup w krótkim, 
kilkuminutowym wystąpieniu streszczali przebieg prac oraz wysuwali postulat. Potem następowała burzliwa nieraz 
dyskusja, a po niej - głosowanie. Wszystkie postulaty zostały zatwierdzone większością głosów. 

Pierwsza z komisji zastanawiała się nad alternatywnymi źródłami energii. Jej członkowie zgłosili postulat budowy 
elektrowni zasilanych np. wiatrem czy ciepłem z wód geotermalnych. 
„Prawdziwa ekologia - akcja czy działanie?” była zagadnieniem rozpatrywanym przez drugą z komisji, której postulat 
mówił o działaniach długoterminowych, związanych z rywalizacją oraz nagradzaniem za efekty. 
Członkowie trzeciej komisji, którym przypadł w udziale temat: „Śmietniki po specjalnym nadzorem - czy musi tak być?” 
za najważniejszą uznali budowę punktów skupu surowców wtórnych na każdym osiedlu mieszkalnym. 
Czwarta komisja omawiająca temat „Zielone płuca miasta” zgłosiła postulat, aby podobne miejsce stworzyć w pobliżu 
każdej szkoły. 
Piąta – wnioskowała, aby pomóc tworzyć ochotnicze grupy młodzieżowych ekologów, które miałyby prawo głosu na 
sesjach Rady Miasta. 
Szósta komisja zgłosiła postulat o zwiększenie kar za dzikie wysypiska i nakaz usunięcia pozostawionych odpadów. 
Winny wykroczenia musiałby także w ramach rekompensaty zrobić cos pożytecznego, np. posadzić zieleń.  
Najwięcej dyskusji wywołał postulat komisji siódmej, która rozpatrywała zagadnienie: „Czy w dzisiejszych czasach da się 
zdrowo żyć?”. W jej postulacie była mowa o stworzeniu oaz zdrowego życia, których mieszkańcy preferowaliby 
ekologiczną żywność, korzystali z odnawialnych źródeł energii, aktywnie wypoczywali, ograniczyli używanie 
samochodów. Pierwsze głosowanie wypadło negatywnie, dopiero w drugim - wniosek zatwierdzono. 
Nikt za to nie był przeciw postulatowi zgłoszonemu przez grupę ósmą, który mówił o obowiązku dbania o wody Bałtyku. 
Członkowie grupy dziewiątej zastanawiali się, dlaczego własną kuchnię sprzątamy codziennie, natomiast za 
porządkowanie świata zabieramy się tylko raz do roku. W postulacie wnioskowali o organizowanie akcji propagującej 
działalność przyjazną środowisku.  
Treścią ostatniego postulatu, zgłoszonego przez komisję dziesiątą było stworzenie Otwartego Młodzieżowego Centrum 
Ekologicznego oraz forum internetowego na stronie www.kzg.pl.  

W tym roku Kosakowo reprezentowały 2 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu: Joanna Patalas, Anna 
Wróblewska. 

KONTAKT 
Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale także z innymi problemami ochrony 
środowiska i edukacji ekologicznej prosimy kierować na adres: 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, strona www.kzg.pl 

- gospodarka odpadami, tel. 624-66-11, mail dgo@kzg.pl 
- ochrona środowiska, tel. 624-75-15, dos@kzg.pl 

 
- gospodarka odpadami: tel. 624-66-11, mail: dgo@kzg.pl  
- ochrona środowiska: tel. 624-75-15, dos@kzg.pl 
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Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo 
w okresie międzysesyjnym 
od dnia 25.02 do 29.03.2005r. 

 

I Sprawy organizacyjne 

1. Zarządzeniem nr 17/2005 z dnia 25.02.2005r. powołałem Komisję zdawczo-odbiorczą pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy 
Kosakowo. 

2. Zarządzeniem Nr 19/2005 z dn. 03.03.2005r. powołałem Komisję do fizycznej likwidacji zużytego sprzętu w Bibliotece Publicznej Gminy 
Kosakowo. Skasowano regały, szafki, krzesła (razem 6 pozycji) o wartości inwentarzowej 35,41 zł. 

3. Zarządzeniem Nr 20/2005 z dnia 07.03.2005r. powołałem Komisję do wyselekcjonowania zaczytanych i niepoczytnych książek ze stanu 
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo.  

4. Zarządzeniem Nr 22/2005 z dnia 15.03.2005r. powołałem przy gminie Kosakowo Kapitułę Zasłużonych Ludzi Morza oraz ustaliłem 
zasady honorowania tytułem „Zasłużony Człowiek Morza”. W skład Kapituły weszli: Marszałek woj. pomorskiego, Dowódca 
Marynarki Wojennej RP, Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej, Starosta Pucki, Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo, Wójt Gminy Kosakowo. Wszyscy członkowie Kapituły wyrazili zgodę na pełnienie powyższej funkcji. Do dnia 
30 kwietnia można składać do Wójta Gminy wnioski o nadanie tytułu. Nadawany jest osobom, które swoim życiem, postawą, pracą 
przysporzyły sławy polskiemu morzu i przyniosły chwałę ojczyźnie. Nadanie tytułu nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami wobec 
gminy Kosakowo.                                     Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej 
oraz osoby prawne, których działalność jest związana z morzem. Uroczystość wmurowania tablic pamiątkowych w Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza w Rewie odbywa się 1 raz w roku w m-cu lipcu. W roku nadaje się maksymalnie 3 tytuły. Kandydatów do tytułu wyłania 
Kapituła. 

5. Zarządzeniem nr 23/2005 z dn. 15.03.2005r. ogłosiłem wykaz i ustaliłem ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo 
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz wywieszono na 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 
opublikowano w Biuletynie Rady i Wójta Gminy nr 3/2005. Ogłoszenie ukaże się w Dzienniku Bałtyckim 27.04. br. 

6. Zarządzeniem nr 24/2005 z dn. 16.03.2005r. powołałem Komisję stypendialną dla wyboru wniosków do stypendiów uczniowskich w 
składzie: W. Klimczyk, M. Piotrowska, J. Mojsiejuk. 

7. Zarządzeniem nr 27/2005 z dn. 23.03.2005r. ogłosiłem na tablicy Urzędu Gminy wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy 
Kosakowo przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 

8. Urząd Gminy Otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000. Zakres certyfikacji: „świadczenie usług administracyjnych w zakresie 
wykonywania zadań własnych i zleconych samorządu gminnego. Certyfikat ma ważność 3 lata od jego wydania (do 31.01.2008r.). W 
dniu 1.02. br. zawarliśmy z jednostką certyfikującą Polskim Rejestrem Statków w Gdańsku umowę o nadzór nad systemem zarządzania, 
obowiązująca w okresie w okresie ważności certyfikatu. W okresie obowiązywania umowy PRS S.A. nadzoruje system zarządzania 
Urzędu Gminy na drodze wykonywania auditów pośrednich i odnowieniowych po upływie ważności certyfikatu. 
 

II Gospodarka nieruchomościami 
1. Zawarcie umowy dzierżawy  w dniu 28.02.2005 r. na dzierżawę działki nr 5/9 o powierzchni  1,05 ha położonej  w obrębie Pierwoszyno 

na okres 1 roku (od 13.02.2005 r. do 12.02.2006 r.) z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Czynsz roczny 315,00 zł + VAT 22% 
2. Umowa dzierżawy z dnia 15.02.2005 roku na dzierżawę części działki nr 64/35 o powierzchni 1140 m2 zawarta na okres 5 lat od 1 marca 

2005 roku do 28 lutego 2010 roku z przeznaczeniem na handel artykułami przemysłowymi. Czynsz miesięczny 2508,00 zł + VAT 22% 
3. Przejęcie pomieszczeń Biblioteki Publicznej znajdującej się w budynku Domu Kaszubskiego w miejscowości Dębogórze przy ul. 

Pomorskiej. 
4. Przekazanie pomieszczeń po byłym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie przy ulicy Żeromskiego 53  Dyrektorowi 

Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo.  
5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało 6 orzeczeń dotyczących ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo 
a) w dwóch sprawach w wyniku ugody opłata została obniżona o 30,00 zł od nowo przedstawionej w wypowiedzeniu 
b) w trzech orzeczeniach zostały oddalone odwołania 
c) w jednej sprawie ustalono, że obowiązuje dotychczasowa wysokość opłaty rocznej 

6. Spisanie dwóch  umów ustalających wysokość odszkodowania za działki gruntu wydzielonego pod drogi i przejęte na własność Gminy 
Kosakowo: 

- obręb Mosty działka 1169/6 o powierzchni 1733 m2  
- obręb Mechelinki działka 71/11 o powierzchni 771 m2 

7. Nie wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 182/64 o powierzchni 1112 m2  położonej w obrębie 
Pogórze. Nieruchomość uprzednio została nabyta od skarbu Państwa . 

8. Zawarcie w dniu 01.03.2005 roku umowy w sprawie ustalenia odszkodowania za dogi wydzielone po uchwaleniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla działki nr 104/1 o powierzchni 1,38 ha obręb Kosakowo. 

9. Wystąpienie do I Z-cy Ministra Obrony Narodowej w Warszawie z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy 
Kosakowo – około 3 ha położonych w miejscowości Kosakowo z przeznaczeniem na budowę gimnazjum wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.  

10. Wniosek właściciela dz. nr 244/6 w Rewie o odszkodowanie w związku z obniżeniem wartości nieruchomości po zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rewa. 

 
III Zamówienia publiczne 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę 5 komputerów i dodatkowo drukarki OKI została wybrana oferta firmy INFOS 

Systemy Komputerowe z Gdańska za cenę brutto 11.353,32 zł (wpłynęły 3 oferty; najtańsza za 11.353,32 zł, najdroższa 13.214,86 zł). 
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na obsługę terenów gminnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kosakowo w 

latach 2005-2006. Termin realizacji zamówienia od 1.05.2005r. do 30.04.2006r. 
3.     Ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzątanie plaż i terenów przyległych do plaż we wsi Rewa i MechelinkiTermin składania ofert do 22.04.2005r. 
godz. 10.00 
4.    W dniu 28.02.2005r. przesłano do Prezesa Biuletynu Zamówień Publicznych, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym 

zamówieniu „Budowa ul. Leśnej – etap I”. Planowana data rozpoczęcia procedury 29.04.2005,  robót budowlanych 4.07.2005r. Data 
zakończenia 16.09.2005r.   Biuletyn Zamówień Publicznych nr 44 z dn. 4.03.2005r. poz 9928. 
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IV Narady i spotkania Wójta 
25.02.2005 – rozmowa z Komendantem Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku nt. współpracy w sezonie letnim; udział w posiedzeniu Komisji 
Budżetowej Komunalnego Związku Gmin ‘Dolina Redy i Chylonki” 
1.03.2005 – udział w posiedzeniu zorganizowanym przez Zrzeszenie Agroturystyczne „Bursztyn” dotyczącym spraw organizacyjnych festynu 
„Rybka w Rewie” 
2.03.2005 – udział w uroczystości 90- lecia urodzin p. Edmunda Kurowskiego z Dębogórza-Wybudowania; udział w posiedzeniu Rady 
Sołeckiej wsi Dębogórze 
3.03.2005 – narada z dyr. szkół oraz nauczycielami wychowania fizycznego nt. rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej 
4.03.2005 – narada w sprawie przygotowania do sezonu letniego 
9.03.2005 – narada w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nt. podsumowania  
Pomorskiego Programu Odnowy Wsi za lata 2001-2003  
10.03.2005 – udział w Olimpiadzie Zimowej szkół podstawowych  
11.03.2005 – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
12.03.2005 – turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy 
14.03.2005 – rozmowa nt. współpracy z dyr. Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Pucku 
15.03.2005 – spotkanie z dyr. EC Wybrzeże oraz omówienie dalszej współpracy 
17.03.2005 – wyjazd do Harcerskiego Ośrodka Morskiego na spotkanie dot. wychowania morskiego nauczycieli i uczniów; uroczystość w 
Domu Kaszubskim w Dębogórzu poświęcona twórczości J. Trepczyka 
18.03.2005 – otwarcie świetlicy w Szkole Podstawowej w Mostach i podsumowanie konkursu Wielkanocnego 
23.03.2005 – Spotkanie z dowództwem Rejonowego Zarządu Infrastruktury nt. pozyskania gruntów z lotniska 
24.03.2005 – udział w posiedzeniu komitetu organizacyjnego Nadania Sztandaru JW Babie Doły 
29.03.2005 – udział w uroczystości 92- lecia urodzin p. Agnieszki Detlaf z Pogórza 
30.03.2005 – udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy Kosakowo 

 
Uchwały Rady Gminy Kosakowo 

podjęte na XXIX Zwyczajnej Sesji 
 w dniu 31 marca 2005 roku: 

 
1. Nr XXIX/21/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 1035/27 ); 
2. Nr XXIX/22/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 1035/37 ); 
3. Nr XXIX/23/05 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału ½ części we współwłasności działki nr 163/3 położonej w 

miejscowości Dębogórze gmina Kosakowo; 
4. Nr XXIX/24/05 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i poddzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości 

Rewa na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym; 
5. Nr XXIX/25/05 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w obrębie geodezyjnym Kosakowo na terenie Gminy Kosakowo; 
6. Nr XXIX/26/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Mechelinki zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr LXI/12/2002 z dnia 18 marca 2002r. obejmującej działki 
nr 81/3, 81/4, 81/6, część działki nr 80/2, 69/3, 102/10, 214/3 w Mechelinkach.; 

7. Nr XXIX/27/05 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania; 
8. Nr XXIX/28/05 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
9. Nr XXIX/29/05 w sprawie regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 
 

UCZNIOWIE Z WIZYTĄ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH 
 
Dnia 22 marca 2005r. uczniowie Zespołu Szkół w Mostach oraz 
harcerze wraz z nauczycielami, p. Anną Bladowską i p. Lidią 
Mużą oraz organizatorem akcji, ks. Janem Grzelakiem, wyjechali 
do Bielawek koło Pelplina. Złożyli dary wielkanocne w postaci 
odzieży, środków czystości oraz zabawek dla pensjonariuszek 
Ośrodka niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet, którymi opiekują 
się siostry Samarytanki. Przywitano ich śpiewem, filiżanką ciepłej 
herbaty oraz słodkim poczęstunkiem. Niektóre osoby z ośrodka 
przygotowały dla odwiedzających wiersze. Utwory recytowane 
przez niepełnosprawne osoby stały się jeszcze bardziej 
wzruszające. Ten występ wzbudził podziw uczniów. Goście 
zwiedzili część ośrodka,  ujrzeli m. in. piękne prace wykonane 
przez podopiecznych. Niektóre prace przewyższały jakością prace 
osób w pełni sprawnych. 
Na pożegnanie nauczyciele ze szkoły w Mostach otrzymali drobne upominki wykonane przez kobiety z ośrodka. Po czułym 
pożegnaniu uczniowie udali się w drogę powrotną. W drodze do domu uczniowie wstąpili do bazyliki w Pelplinie. Świątynia 
zrobiła na uczniach wielkie wrażenie, gdyż jest jedną z największych w Europie. 
Uczestnicy „misji” ok. godz. 14.00 wrócili do swoich domów. Szczęśliwe twarze kobiet z ośrodka na zawsze zostaną w 
pamięci uczestników wyprawy. 
 

„Biuletyn” bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo 
Redakcja : Krystyna Schmidt (red. naczelny),  Elwira Klein (sekr. redakcji) 

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