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Kto jest kim 
w Gminie? 

 
 

Jan Śliwiński 
Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego 
Rady Gminy 

 
Urodzony w Pierwoszynie. 
Żonaty, dwoje dzieci, troje 
wnuków. Technik mechanik. 
40 lat przepracował w firmie 
„Klimor” w Gdyni. Obecnie na 
emeryturze. Z uwagi na 
trudności lokalowe ponad 20 
lat mieszkał w Gdyni. Od 9 lat 
ponownie jest mieszkańcem 
naszej gminy. Jak mówi: 
Pierwoszyno to jego mała 
ojczyzna, tutaj pragnie 
doczekać się sędziwej starości. 
Sprawy wsi z tego regionu 
zawsze były i są mu bliskie. 
Jego rodzina, to jego siła. Jej 
wiara i akceptacja działań 
sprawiły, że od 1999r. 
zaangażował się w prace 
społeczne na rzecz naszej 
wioski i gminy. Jako radny 
stara się mieć wpływ na dobro 
wspólne oraz zagwarantować 
wszechstronny i harmonijny 
rozwój naszej lokalnej 
społeczności poprzez 
podwyższenie standardu życia 
mieszkańców. 

Z „ZIELONĄ SZKOŁĄ” W ŻERKOWIE 
45 osobowa grupa uczniów z zespołu regionalnego i teatralnego szkół podstawowych z 
Dębogórza i Mostów wyjechała w dniach od 9 maja do 12 maja 2005 roku do zaprzyjaźnionej 
gminy Żerków. 
Celem pierwszego wyjazdu było rozpoczęcie wzajemnej współpracy w ramach projektu tzw. 
Zielonej Szkoły.  
Współautorami tego projektu byli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mostach , zaś głównym 
pomysłodawcą dyrektor Anna Szymborska. 
Dzięki takiej propozycji edukacyjnej nasi uczniowie mogli uczestniczyć w żywych lekcjach 
historii, ponieważ gmina Żerków położona jest na historycznym szlaku piastowskim. W czasie  
trzydniowego pobytu w Wielkopolsce zwiedzili  zespół pałacowy w Kórniku wraz z przyległym 
parkiem pałacowym , pałac w Rogalinie wraz ze słynnymi pomnikami przyrody tj. dębami 
rogalińskimi : Lechem, Rusem i Czechem.W oddalonej o parę kilometrów od Żerkowa  wsi  
Śmiełów mogli pooddychać tym samym powietrzem co nasz wieszcz Adam Mickiewicz. 
Zobaczyć jak mieszkał , czym się zajmował i bliżej poznać jego życie i twórczość. W pobliskim 
Brzóstkowie i Łgowie mieli okazję podziwiać zabytkowe kościoły. Ponadto w Puszczykowie pod 
Poznaniem mogli zwiedzić dom – muzeum słynnego pisarza Arkadego Fiedlera.  Choć na chwilę 
zobaczyć stolicę Wielkopolski – Poznań , Gniezno – jedno z najstarszych miast Polski oraz 
nieuległą zaborcom Wrześnię .   
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żerkowie im A. Mickiewicza nie tylko pokazali  
swoje miasteczko i szkołę , ale zorganizowali cykl zajęć i warsztatów teatralnych , ekologicznych 
oraz Konkurs Gwary Wielkopolskiej.  
Uczniowie z Mostów i Dębogórza  wykorzystali obecność w gościnnym Żerkowie na promocję 
swojej gminy  Kosakowo, dając dwukrotnie kaszubskie występy regionalne . Próbowali nauczyć 
swoich kolegów i koleżanki choć kilku słów po kaszubsku , a w zamian  zapamiętać proste słowa 
w gwarze wielkopolskiej.  
Z żalem Kaszubi  opuszczali słoneczny i bardzo gościnny Żerków . Pokochali to miejsce i tych 
ludzi .Nie powiedzieli  więc im : żegnaj , ale do zobaczenia.  
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować panu wójtowi gminy Kosakowo - Jerzemu 
Włudzikowi za życzliwość i finansową pomoc w wyjeździe na Zieloną Szkołę do Żerkowa . 

uczniowie SP z Mostów i Dębogórza  
wraz z dyrektorami szkół i opiekunami kół.  

 
 
 

U progu zbliżających się wakacji wszystkim nauczycielom i wychowawcom  
składam gorące podziękowania za trud włożony w ich pracę wychowawczą  

i pedagogiczną a wszystkim uczniom naszej gminy 
życzę słonecznych, relaksujących i pełnych wrażeń wakacji. 

 
                                                                                  Wójt Gminy Kosakowo 
                                                                                          Jerzy Włudzik 

 

   

 

        
 

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

nasi uczniowie  
przed Pałacem w Śmiełowie 
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KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
Została powołana Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr I/7/2002 dnia 18 listopada 2002 roku. 
Skład Komisji: 
Przewodniczący Śliwiński Jan ( radny z Pierwoszyna ) 
Członkowie:  Bober Ireneusz ( radny z Mechelinek ) 
   Brzozowska Alicja ( radna z Kazimierza ) 
   Kluga Teresa ( radna z Pogórza ) 
   Kostyła Tadeusz ( radny z Mostów ) 
W uchwale określono zakres i przedmiot działania Komisji 
 
 
Zakres i przedmiot działania Komisji 
 
1. Inicjowanie przedsięwzięć społecznych istotnych dla samorządu mieszkańców. 
2. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie środków finansowych z budżetu gminy oraz kontrola i 

ocena wydatkowanych środków gminnych na zadania realizowane w ramach inicjatywy 
społeczności samorządowej. 

3. Opiniowanie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
4. Współpraca z policją oraz właściwymi służbami starosty powiatowego w zakresie ładu i porządku 

publicznego. 
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
6. Inicjowanie działań profilaktycznych w walce z patologią w rodzinach oraz przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i narkomanii. 
Komisja w trakcie kadencji odbyła 19 posiedzeń. 
Posiedzenia Komisji odbywają się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo. 
 
 

 
Uchwały Rady Gminy Kosakowo 

podjęte na XXXII Zwyczajnej Sesji  
w dniu 24 maja  2005 roku: 

 
1) Nr XXXII/47/05 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Rewa, gmina Kosakowo; 
2) Nr XXXII/48/05 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo; 
3) Nr XXXII/49/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 

położonych w Mostach w Gminie Kosakowo; 
4) Nr XXXII/50/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

gminy Kosakowo działki nr ew. gr. 57 i 191 obr. Kosakowo; 
5) Nr XXXII/51/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 1035/20 w Pogórzu); 
6) Nr XXXII/52/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 164 poł. w Rewie ); 
7) Nr XXXII/53/05 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 163/1 położonej w miejscowości 

Rewa, gmina Kosakowo; 
8) Nr XXXII/54/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli; 
9) Nr XXXII/55/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania; 

10) Nr XXXII/56/05 w sprawie rozszerzenia składu osobowego stałej Komisji Rady Gminy ds. Oświaty, Kultury i 
Zdrowia powołanej uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr I/4/2002 z dnia 18 listopada 2002 roku; 

11) Nr XXXII/57/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005; 
12) Nr XXXII/58/05 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo; 
13) Nr XXXII/58/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/30/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004 

dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 
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ANALIZY PORÓWNAWCZE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO 
GMINY KOSAKOWO 

WOJ. POMORSKIE         POW. PUCKI 

 
 

 
Grupa porównawcza - 76 najbogatszych gmin od 6 – 12 tys. mieszkańców 
Badania przeprowadziło Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, ul. Radomska 10/12 na podstawie danych GUS na rok 
2004 

 
Jesteśmy jedną z bogatszych, prężnie rozwijających się gmin wiejskich. W Gminie Kosakowo obserwuje się znaczne 
rozproszenie zabudowy charakterystyczne dla stref podmiejskich dużych miast. Bardzo intensywnie rozwija się 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Występuje bardzo wysoki wskaźnik migracji z perspektywą wzrostu ludności w 
ciągu 2 lat do 10.000. 
W 2002 roku ludność gminy wynosiła 6.146, w 2003r. 6.843, a w 2004r. 7.435 zameldowanych na pobyt stały. Wielu 
mieszkańców nie dopełniło jeszcze czynności meldunkowych. Szacujemy, że obecnie gminę zamieszkuje ok. 8.500 osób.  
Budżet gminy Kosakowo (w mln zł.) 
Lata 2002  2003  2004  2005 
         14,1  15,5  18,2  20,1 
W opublikowanym ostatnio Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (Nr 11/731) w rankingu wydatków na 
administrację wyliczono, że w 2003r. wydaliśmy 365,32 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zameldowanego). We wskaźniku 
tym mieszczą się również wydatki na utrzymanie Straży Gminnej i kierowców OSP, które powinny znaleźć się w Dziale 754 
budżetu – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Aby wskaźnik ten był realny konieczne jest więc 
uporządkowanie struktury finansów.  
Nasze wydatki bieżące na administrację maleją. W roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003 spadły o 11,6%.  
Bogate gminy – jak Kleszczów i Rewal, które wyprzedziły nas w rankingu inwestycyjnym samorządów 2001 – 2003, wydały 
na administrację: pierwsza 998,48 zł, a druga 767,26 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Im większy budżet, tym więcej 
zadań i spraw , i tym wyższe koszty administracji.  
„Taniość administracji to czynnik bardzo ważny, ale nie najistotniejszy w ocenie funkcjonowania samorządu” pisze dalej 
autor w/wym. Artykułu „Wspólnoty”. 
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PODZIĘKOWANIA 
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Z okazji uroczystości otrzymania 
przez Urząd Gminy Kosakowo 

certyfikatu jakości ISO 
9001:2000... 

 
Jak Państwo wiecie –  
Wiele gmin jest w Polsce 
i Wiele jest na świecie! 
Są gminy małe, średnie i duże, 
są gminy stare i nowe! 
Ale są przede wszystkim na 
świecie gminy wyjątkowe! 
Być może wyjątkowa jest Gmina 
Krościenko, 
Być może także Gmina Mrągowo, 
ale wśród gmin wyjątkowych, 
najbardziej wyjątkowa jest Gmina 
KOSAKOWO! 
I nie ma co pytać szanowne Panie 
i Szanowni Panowie, 
Skąd owa wyjątkowość się 
bierze? 
Bo na to pytanie każdy 
mieszkaniec na naszej planecie  
bez wahania – odpowie 
że to Wy - Mieszkańcy Gminy  
i obecni tu na sali Państwo mili 
do splendoru i sukcesów Gminy  
ze wszech miar się przyczynili!!! 
Piękne są w Gminie krajobrazy, 
morze, plaża, łąki i klify 
O światowej sławie! 
Cenne Parki Nadmorskie, 
rezerwaty, a w nich czapliska, 
mikołajki i siedliska ptasie,  
wiele jest miejsc w gminie, co w 
baedekerach mogą znaleźć 
miejsca godne.  
jak np. Ryf Mew, Mechelinki, czy 
Rewa, letnisko wszak modne! 
Ale cóż z tej urody byłoby 
wspaniałej? 
Gdyby nie słynące z urody 
dziewczyny? 
Gdyby nie Urząd Gminy? 
Gdyby nie chłopaki co innym w 
pomysłach prześcignąć się nie 
dają? 
Gdyby nie Radni – z Adamem na 
czele?  
Co pakiet uchwał zawsze w 
pogotowiu mają. 
Jednym słowem, gdyby nie ludzie 
– starzy i młodzi! 
I gdyby nie Wójt Jerzy – co im 
przewodzi! 
Na koniec nie wiem czy słowa 
odpowiednie znajdę,  
Powiem więc tak: 
Tak dalej droga Gmino - cum 
laude!!!!!! 

 
Z sympatią i życzliwością 

Jadwiga Hryncewicz 

KĄPIELISKA W REWIE 
Czynne są 2 kąpieliska w Rewie, każde o długości 100m. Bezpieczeństwa kąpiących pilnuje 
po 3 ratowników na każdym kąpielisku. Sprawują oni jednocześnie opiekę nad kolonistami. 
Wszyscy ratownicy posiadają uprawnienie WOPR. Sprawami kąpielisk zajmuje się tut. Ref. 
ds. Gosp. Komunalnej i ochrony środowiska, nr tel. 660-43-06,07. Dla poprawy estetyki 
terenu przyplażowego na siedzibę dla ratowników zakupiliśmy nowy drewniany domek . 

 
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ: 

• Nauczcie się pływać  
• Nie skaczcie do wody, a zwłaszcza do takiej, której nie znacie  
• Korzystajcie ze sprzętu wodnego zawsze w kapoku  
• Nie przeceniajcie swoich umiejętności nie dajcie się podpuszczać kolegom, możecie 

stracić siły i trudno będzie wrócić na brzeg  
• Pamiętajcie ze w rzekach i na morzu bardzo często występują silne prądy i wiry  
• Stawy i zbiorniku przeciwpożarowe nie są miejscami do kąpieli  
• Przed wejściem do wody sprawdźcie czy kąpiel w tym miejscu jest dozwolona - 

przypominamy : 
     flaga biała oznacza, że można się kąpać  
     flaga czerwona - to bezwzględny zakaz kąpieli  
• Jeśli jesteście rozgrzani nie wskakujcie do wody gwałtownie najlepiej najpierw się 

zamoczyć  
• Kąpcie się zawsze pod okiem dorosłych,  na strzeżonym kąpielisku  
• Nie wchodzicie do wody zaraz po jedzeniu, lepiej trochę odczekać  
• Po wejściu do wody zanurzajcie się stopniowo 
• Nawet, jeśli dobrze pływacie nie wypływajcie poza linie wyznaczone przez czerwone 

boje  
• Jeśli nie umiecie pływać nie przekraczajcie linii wyznaczonych przez żółte boje   
• Opalajcie się z umiarem używając kremów z UV, noście nakrycia głowy i okulary 

przeciwsłoneczne. 
Warto zapamiętać : 
numer ratunkowy nad woda- 0 601 100 100 

Przestrzeganie porządku publicznego  
w sezonie letnim 

Nad porządkiem publicznym czuwać będzie Straż Gminna w zwiększonej do 6 etatów 
obsadzie. Zadania Straży Gminnej to przede wszystkim przeciwdziałanie: 

- parkowaniu w miejscach niedozwolonych 
- niszczeniu mienia komunalnego 
- spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych 
- wprowadzania psów na plażę 

Telefony kontaktowe Straży Gminnej: 
1. stacjonarny 660-43-11 Biuro Straży Gminnej czynne codziennie, również w soboty i 
niedziele w godz. od 12.00 – 20.00 
2. komórkowe:   Komendant Straży Gminnej - Jarosław Kleina 0606-428-652 
 st. inspektor – Mariusz  Dzwonkowski  0696-486-517 
mł. aplikant – Marcin Kopitzki 0696-486-518 
W przypadkach alarmowych dot. bezpieczeństwa publicznego prosimy kontaktować się z 
Policją – tel. 997 lub 112. 

SPRZĄTANIE PLAŻ 
Przetargi na sprzątanie plaż i terenów przyległych do plaż we wsi Rewa i Mechelinki oraz utrzymanie 
czystości i porządku w gminie w tym roku wygrała firma Handel – Usługi Iwona Dettlaff z Gdyni. 
Uwagi dot utrzymania czystosci prosimy zgłaszać do tut. Ref. ds. Godp. Komunalnej i Ochr. 
Środowiska 660-43-06 lub Straży Gminnej  660-43-11. 
 

NOCNA LINIA AUTOBUSOWA 
Między 1 a 10 lipca br. ZKM uruchamia nocną linię autobusową nr 465 z Pogórza Górnego do Rewy 
przez Kosakowo i Mechelinki. Na linii tej wykonywana będzie jedna para kursów w noce z piątku na 
sobotę, z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek. Rozkład jazdy z wybranych przystanków 
będzie następujący 

Godziny odjazdów  
Wybrane przystanki Kurs w kierunku Rewy Kurs w kierunku Pogórza 

Gór. 
Pogórze Górne (przyjazd) --- 3:29 
Pogórze Górne (odjazd) 2:28 --- 
Kosakowo 2:33 3:15 
Mechelinki 2:39 3:09 
Rewa (przyjazd) 2:47 --- 
Rewa (odjazd) --- 3:00 
Odjazd autobusu linii 465 z Pogórza Górnego jest skomunikowany z autobusem linii 410, 
przyjeżdżającym z Centrum Gdyni (odjazd z Dworca Głównego z Gdyni o godz. 2:15). Dodatkowo w 
przypadku  opóźnień linii 410, autobus 465 będzie oczekiwał na odjazd do 10 min. W kursie z Rewy, w 
celu umożliwienia przesiadki pasażerom, autobus linii 465 przyjeżdża na przystanek Pogórze Górne 5 
min przed odjazdem autobusu 410 w kierunku Centrum. Na linii 465 obowiązuje taryfa linii nocnej, 
bez granicy taryfowej. Opłata za bilet jednorazowy wynosi 3 zł (1,50 ulgowy). 
Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy ZKM w Gdyni można uzyskać: 

- pod numerem czynnej całodobowo infolinii ZKM 0 801 174 194 
- w serwisie internetowym ZKM – www.zkmgdynia.pl 



 6

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO – LIPIEC 2005 

3 lipiec Uroczystość wmurowania tablic w Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie UG Kosakowo Aleja w Rewie 

9 lipiec Festyn integracyjny Sołectwo Mosty plener 
23 lipiec Festyn integracyjny Sołectwo Pierwoszyno plener 

30 lipiec 
Ogólnopolskie eliminacje konkursu 

„Miss Lata” 
Koncert „Happy End” 

UG Kosakowo Rewa 

lipiec Zjazd Kaszubów ZK-P o/Dębogórze 
UG Kosakowo  

                             
 

W imieniu Kapituły Zasłużonych Ludzi Morza 
mamy zaszczyt zaprosić 

 
Wszystkich Mieszkańców Gminy Kosakowo 
na uroczystość poświęcenia i wmurowania 3 tablic 

upamiętniających sylwetki : 
Karola Olgierda Borchardta, Augustyna Necla, Mariusza Zaruskiego, 

którzy dla polskiego morza żyli, 
którzy na nim pracowali, 

i którzy w jego toni życie utracili. 
 

Uroczystość odbędzie się 
dnia 3 lipca 2005 roku 

o godz. 17.00. 
Rozpocznie się Mszą św. koncelebrowaną 

pod przewodnictwem 
abp. Tadeusza Gocłowskiego 
Metropolity Gdańskiego 

na Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie, gm. Kosakowo 

 
Adam Miklaszewicz                       Jerzy Włudzik 

             Przewodniczący                   Wójt Gminy Kosakowo 
                                                 Rady Gminy Kossakowo 

 
FREKWENCJA NA ZEBRANIACH WIEJSKICH 

W SOŁECTWACH GMINY KOSAKOWO 
w sprawie konsultacji społecznych 

w sprawie projektowanego statutu sołectwa 
( II tura konsultacji IV-V 2005r.) 

 

Sołectwo * Data konsultacji Liczba 
uprawnionych 

 
Uczestnicy zebrania 

 
IV-V/2005 X-XI/2004 

%  
frekwencja 

 
IV-V/2005 X-XI/2004 

Dębogórze 
Wybudowanie 20.04.05 219 7 17 3,2 7,8 

Suchy Dwór 21.04.05 628 11 19 1,7 3,0 
Mosty 22.04.05 1.091 61 25 5,6 2,3 

Pogórze 26.04.05 821 25 11 3,0 1,3 
Kosakowo 27.04.05 469 15 26 3,2 5,5 
Dębogórze 29.04.05 654 18 28 2,7 4,3 

Pierwoszyno 23.05.05 516 23 29 4,4 5,6 
Rewa 24.05.05 679 35 50 5,1 7,4 

OGÓŁEM X 5.077 195 205 3,8 4,0 

* Konsultacje w sołectwie Kazimierz odbyły się 19.10.2004 r. a  w sołectwie Mechelinki 22.10.2004 r. (protokół z dnia 15.11.2004 r.) 
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Gimnazjalistki z Mostów zdobyły   
wicemistrzostwo województwa 

31 maja w Kleszczewie (gm. Zblewo) odbył się finał 
wojewódzki rozgrywek z cyklu „Piłkarska kadra czeka” w 
piłce nożnej dziewcząt. Do rozgrywek finałowych 
zakwalifikowały się cztery zespoły. 
W meczu o pierwsze miejsce spotkały się zespoły 
reprezentujące Gimnazjum w Mostach i UKS Pinczew. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu UKS 
Pinczew, drugie miejsce w rozgrywkach przypadło 
reprezentacji Gimnazjum w Mostach. Obie drużyny 
otrzymały puchary i nagrody rzeczowe w postaci piłek.. 
Gratulujemy udanego występu. 
 

       
 

IV Powiatowy Przegląd 
Małych Form Teatralnych 

 
25 maja br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu zakończył się 
IV Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych pod 
hasłem „Bawimy się w teatr”. Przegląd zorganizowała  Szkoła 
Podstawowa w Mostach., zaś nagrody ufundował Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. 
Dzieci z zespołów teatralnych reprezentowały Szkoły 
Podstawowe z Mostów, Pogórza, Gdyni, Krokowej, 
Sławoszyna. 
Kunszt aktorski oceniał dyrektor Teatru Rozmaitości Adam 
Gromadzki. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach :dzieci 
młodszych i starszych. 
Pierwsze miejsce w kategorii grup starszych zajęła Szkoła 
Podstawowa ze Sławoszyna za przedstawienie „Kopciuszek”, 
drugie miejsce SP w Pogórzu za widowisko pt ”Coroczny 
bal”, zaś trzecia lokata przypadła Szkole Podstawowej z 
Krokowej za sztukę pt. ”Rezerwowy zawodnik”. 
W kategorii grup młodszych ,  na pierwsze miejsce zasłużyły  
dzieci ze SP w Mostach za przedstawienie „Nie ma tego 
złego”, drugie miejsce, aktorzy ze SP w  Sławoszynie , trzecią 
lokatę uzyskała SP w Pogórzu za widowisko „Przemiana 
Jacka” . 
Uznanie jury wzbudziła koncepcja literacka sztuki 
„Balladyna”. Reżyserki - nauczycielki  ze SP w Mostach 
otrzymały  zasłużone wyróżnienie Wójta Gminy Kosakowo. 
Indywidualne nagrody jury przyznało: 

 Magdalenie Żugier uczennicy SP W Mostach za grę 
aktorską  w roli czarownicy. 

 Emilii Góral ( SP Sławoszyno) za rolę macochy  w 
„Kopciuszku”,  

 Annie Dettlff uczennicy ze SP w Sławoszymie za rolę 
Kubusia Puchatka. 

 Wiktorowi Gabor ( SP Mosty), który „wyśpiewał” 
wyróżnienie, grając rolę Szewczyka Dratewki. 

Miłą niespodziankę sprawiła uczestnikom Powiatowego 
Przeglądu Małych Form Teatralnych grupa dzieci z Żerkowa. 
Przedstawiły one pouczające w treści widowisko pt „ 
Przypowieść o drzewie”. 
Za rok na kolejny V Przegląd , organizatorzy zapraszają do 
zabawy w teatr wszystkie dzieci ze szkolnych grup 
teatralnych, czujące w sobie wenę artystyczną. 
 
 

          
 

ŚWIĘTO SZKOŁY W POGÓRZU 
Sobotni poranek 11 czerwca nie wróżył dobrej pogody, mimo 
to - jak co roku -uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu obchodzili Święto Szkoły w 
czasie festynu, którego gościem była pani wizytator Teresa 
Dylewicz. Tym razem zabawie towarzyszyły klimaty 
morskie, a pogoda, wbrew wcześniejszym obawom, dopisała. 
Po powitaniu „Ahoj, przygodo!” mogliśmy wsłuchać się w 
szum fal w  prezentacji klasy „0” w piosence „A ja chcę być 
marynarzem”. Niedługo potem dyrektor szkoły wręczyła 
dyplomy i pamiątkowe statuetki „Przyjaciela Szkoły”. W tym 
roku za pomoc szkole statuetki przyznano: 

1. Wójtowi Gminy Jerzemu Włudzikowi 
2. Państwu Piotrowi i Elżbiecie Skiba 
3. Państwu Jackowi i Iwonie Skiba 
4. Państwu Arkadiuszowi i Małgorzacie Żuczek 
5. Państwu  Krzysztofowi i Agnieszce Krysiak 
6. Państwu Markowi i Lucynie Cioch 
7. Państwu Piotrowi i Ewie Zakrzewskim 
8. Pani Henryce Węsierskiej 
9. Hurtowni zabawek „Dami” 
10. Piekarni „Wojak” 

Po uhonorowaniu „Przyjaciół Szkoły”, do grona którego 
dołączyła apteka „Melisa”, wszyscy oddali się dobrej 
zabawie. Atrakcji było wiele – można było obejrzeć pokaz 
modeli samolotów, dzieci miały okazję wyskakać się po 
dmuchanym zamku, a później wraz z rodzicami wziąć udział 
w zawodach zorganizowanych przez nauczycieli. Swoich sił 
uczniowie mogli spróbować także na strzelnicy i w jeździe 
mini jeepami. Jak zwykle, ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria, a także stoiska z kiełbaskami, ciastem i 
napojami. Jak na porządny piknik przystało, nie zabrakło 
cukrowej waty i prażonej kukurydzy. Wśród uczestników 
festynu przechadzali się dostojny Neptun i Prozerpina . 
Jednak największą atrakcją były oczywiście występy dzieci. 
Każda klasa zaprezentowała swój pokaz, szczególnie 
zapadały w pamięć „Smerfy rok później” i występ zespołu 
kaszubskiego Rebuce.  
Najmłodsi zaprezentowali 
”Legendę o Pogórzu”, do 
której scenariusz na 
podstawie książki 
K.Wójcickiego napisała 
wychowawczyni 
M.Dettlaff. Na zdjęciu w 
piosence „A ja chcę być 
marynarzem” kl. 0. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PREZENT DLA NAJLEPSZYCH 
2 czerwca br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbył się 
teleturniej wiedzy o zaprzyjaźnionej gminie Krościenko. 
Uczestniczyło w nim 9 dzieci z trzech szkół podstawowych.. 
Uczestnicy zakwalifikowali się do gminnego teleturnieju 
wygrywając organizowany wcześniej szkolny teleturniej 
wiedzy. 
Nagrody Wójt Gminy Kosakowo –Jerzy Włudzik 
Dla uczestników posiadających największą wiedzę, Wójt 
ufundował darmowy pobyt na kolonii w/w miejscowości. 
Wśród najlepszych byli: Jan Szymborski – SP Mosty, 
Krzysztof Dudek –SP Mosty i Jakub Czerwiński – SP 
Dębogórze. 
Aleksandra Śliwińska ze SP w Dębogórzu, Dawid Kownacki 
ze SP Pogórze i Damian Klimczyk ze SP Mosty otrzymali 
zniżkę 50%, zaś Łukasz Włodarczyk–SP Dębogórze, Radek 
Kuźniewski –SP Pogórze,Agnieszka Strzelec –SP 
Pogórze,zdobyli trzecie miejsce i 25% zniżkę na kolonię. 
Wspólne zdjęcie  szczęśliwych dzieci zakończyło pełen 
emocji teleturniej. 
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GMINNY TURNIEJ  
WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

Co roku w Szkole Podstawowej w Mostach uroczyście 
obchodzimy Dzień Ziemi. Z tej okazji organizowaliśmy 
konkursy i przedstawienia o tematyce ekologicznej. W 
tym roku 21.04.2005r odbył się turniej dla klas III z 
całej gminy. Wszystkie klasy walczyły o statuetkę 
„Młodego Ekologa” 
Organizatorkami turnieju były nauczycielki nauczania 
zintegrowanego : Lucyna Kurpiewska -Filipiuk i 
Grażyna Polkowska.  
Celem turnieju było zainteresowanie problemami 
ekologicznymi i propagowanie wiedzy o ochronie 
środowiska naturalnego wśród najmłodszych dzieci.  
Zadania konkursowe oceniali zaproszeni goście:  

- przedstawiciel KZG „Dolina Redy i 
Chylonki”,  

- Wójt Gminy Kosakowo,  
- inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Kosakowo, 
- dyrektor SP w Mostach 

W turnieju brało udział 5 klas z trzech szkół: z 
Dębogórza, Pogórza i Mostów. Po losowaniu 
poszczególne drużyny przyjęły następujące nazwy: 
Ekonaukowcy, Ekoprzyrodnicy, Ekoturyści, 
Ekoodkrywcy i Ekosłoneczni. Skład drużyn zmieniał się 
w zależności od rodzaju zadania, dzięki temu wszyscy 
uczniowie mieli okazję wykazać się swoimi 
wiadomościami i umiejętnościami.  
Drużynom wytrwale kibicowali pozostali 
trzecioklasiści.  
Zadania konkursowe wymagały od dzieci nie tylko 
wiedzy, ale i umiejętności z zakresu ochrony 
środowiska. Przeplatane były też zadaniami twórczymi, 
plastycznymi i dramowymi. W momentach, kiedy 
zespoły wykonywały zadania plastyczne lub twórcze, 
pani Dorota Hrycz przygotowała dla publiczności 
„gimnastykę przy muzyce”. Zabawie tej towarzyszyły 
również okrzyki: „Tańcz, śpiewaj i graj lecz o Ziemię 
dbaj!”, „Ekoludek, ekodzieci- my nie chcemy więcej 
śmieci!”. 
Podczas turniejowych zmagań panowała sympatyczna i 
życzliwa atmosfera.  
Uczniowie klas III wykazali się ogromną wiedzą i 
umiejętnościami z zakresu ochrony środowiska i 
dowiedli, że zasługują na miano „Młodego Ekologa”. 
Drużyny zdobyły dla swoich klas statuetkę i dyplom, a 
każdy z uczestników otrzymał medal. 
 

PODZIĘKOWANIA 
Mieszkańcom Dębogórza Wybudowania za pomoc w 
wiosennych porządkach wsi, w szczególności likwidacji 
dzikiego wysypiska śmieci – dziękuje radny Andrzej Kurowski. 
************************************************** 
Sołtys wsi Kazimierz dziękuje państwu Lipskim i D. Szreder – 
sponsorom festynu z okazji Dnia Dziecka, a p. G. Flatau za 
pomoc w organizacji imprezy. 
************************************************** 
Rodzice oraz dzieci z Kazimierza składają gorące 
podziękowania  pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej za 
przygotowanie wspaniałego festynu dla dzieci. 
 

         
 

SPOTKANIE INTEGRACYJNO-
EKOLOGICZNE 

W dniu 10 czerwca w SP w Mostach odbyło się 
spotkanie integracyjne dla rodziców oraz ich dzieci 
należących do Koła Ekologicznego „Zielone 
Dzieciaki”. Spotkanie przygotowały oraz 
przeprowadziły nauczycielki, które od wielu lat zajmują 
się edukacją ekologiczną w szkole- pani Grażyna 
Polkowska i pani Lucyna Kurpiewska-Filipiuk. Celem 
tego spotkania było podsumowanie projektu : 
„ZAMIEŃ SIATKĘ FOLIOWĄ NA TOREBKĘ 
PAPIEROWĄ” -realizowanego etapowo przez cały rok 
szkolny, przy współudziale i pomocy Komunalnego 
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Projekt miał 
za zadanie przekonać społeczność lokalną do używania 
torebek papierowych podczas zakupów, a także toreb 
uszytych z materiału, które otrzymaliśmy z KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”. Spotkanie przebiegało w 
bardzo miłej atmosferze. Rodzice i dzieci mieli do 
wykonania wiele zadań wymagających sporo wiedzy z 
dziedziny ekologii oraz sprawności ruchowej. Było 
dużo dobrej zabawy i śmiechu. Na zakończenie 
spotkania rodzice w nagrodę otrzymali torby 
materiałowe na zakupy, dzieci natomiast worki na 
zmienne obuwie z materiału - z napisem „Zielone 
Dzieciaki”. 

KARTA ROWEROWA NA WAKACJE 
W Dniu Dziecka, 1 czerwca br. z inicjatywy Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Mostach, radnego M.Trybułowskiego oraz 
Gminnej Komisji PiRPA, Straż Gminna przeprowadziła 
egzaminy na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 60 
uczniów klas IV SP w Mostach. Ci, którzy egzamin zdali w 
„pierwszym podejściu” otrzymali Certyfikat bezpiecznego 
uczestnika ruchu drogowego – tytuł nadany przez  SG 
Kosakowo. Egzamin zakończył się słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez organizatorów. Pomysł godny 
pochwały u progu rozpoczynających się wakacji letnich! 
 

 
POWIATOWY URZĄD PRACY W PUCKU 

INFORMUJE: 
Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków: 

 
Miejsce składan

oświadczeń 

 
Składanie 

oświadczeń 

 
Wypłata 
świadczeń 

 
Miejsce wypłaty

 
Urząd Gminy 

Kosakowo Biuro
Obsługi Interesan

 
 

24.06.2005 

 
 

11.07.2005

Bank Rumia 
Spółdzielczy 

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

Wypłata w kasie PUP Puck: 22.07..2005r, w godz. 900 - 1400 
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BADANIA STATYSTYCZNE 
Informujemy, że w dniach od 14 do 28 czerwca br. na terenie 
całego kraju, w tym również w naszej gminie w 
wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie 
przeprowadzone badanie statystyczne „Użytkowanie gruntów, 
powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich 
oraz charakterystyka gospodarstwa rolnego w czerwcu 
2005r.” na kwestionariuszu o symbolu R-CzSR.  
W toku badania będą zbierane m.in. dane o powierzchni 
upraw rolnych, liczbie zwierząt gospodarskich, a także o 
osobach pracujących i sytuacji ekonomicznej gospodarstw 
rolnych. Badanie na terenie woj. pomorskiego przeprowadzą 
ankieterzy zwerbowani przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. 
Uprzejmie prosimy o stworzenie na terenie naszej gminy 
życzliwej atmosfery dla przeprowadzenia tego badania.  
 

RADA SPOŁECZNA 
przy Komendancie Powiatowym Policji  

w Pucku 
W dniu 24 maja br. odbyło się inauguracyjne spotkanie 
Rady Społecznej przy Komendancie Powiatowym 
Policji w Pucku. Osobą reprezentującą Wójta Gminy w 
pracach Rady jest Zastępca Wójta – p. Zdzisław 
Miszewski.  
Rada Społeczna służyć będzie wypracowaniu platformy 
współdziałania puckiej Policji z samorządem lokalnym 
w zakresie identyfikacji zagrożeń, jak również 
przeciwdziałania i zwalczania naruszeń porządku 
prawnego na terenie powiatu puckiego. W skład Rady 
Społecznej wejdą  przedstawiciele samorządów 
lokalnych powiatu puckiego.  
 

MSZA ŚW. PRZY KAPLICZCE 
Dnia 29.05.br o godzinie 16.00 odbyła się kolejna – 
coroczna Msza św. w intencji mieszkańców przy 
Kapliczce w Dębogórzu Wyb. Kapliczka wzniesiona 
została w roku 1949 jako dziękczynienie partyzantów 
Gryfa Pomorskiego biorących udział w II wojnie 
światowej za przeżycie.  
Składamy serdeczne podziękowania panu 
Mieczysławowi Gablowskiemu za pomoc i duże 
zaangażowanie w organizację uroczystości. 

      
 

ZAPROSZENIA 
Rada Sołecka i Sołtys wsi Pierwoszyno organizują w m-cu 
lipcu turniej sołecki o mistrzostwo Pierwoszyna w tenisie 
stołowym. Rozgrywki odbędą się w 3 kategoriach 
wiekowych: 7-10, 11-15 i open. Zapisy do rozgrywek 
przyjmuje sołtys do dnia 30.06.05. Termin rozgrywek w 
zależności od pogody zostanie podany uczestnikom 
indywidualnie. 
******************************************* 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Dębogórze wspólnie z 
Radą Sołecką i sołtysem wsi Pierwoszyno organizują 
„SOBÓTKI” w dniu 23.06.br. (czwartek) od godz. 19.00 na 
polanie w lesie w Pierwoszynie. Dojście ul. Wiśniową, 
Diamentową lub Szmaragdową. W programie przewiduje się 
muzykę biesiadną, pieczenie kiełbasek przy ognisku i inne 
niespodzianki. 

             

WSPOMNIENIA. . .  
 

DZIEŃ DZIECKA 
W dniu 5.06.br Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Pierwoszyno z 
okazji Dnia Dziecka zorganizowała imprezę sołecką p.n. 
„Wszystkie dzieci nasze”. Spotkanie odbyło się na placu 
sportu i rekreacji w Pierwoszynie. W imprezie uczestniczyło 
ponad 100 dzieci, które przybyły z rodzicami, aby wspólnie 
uczestniczyć w zabawie i licznych konkursach O oprawę 
muzyczną zadbał p. Sławomir Denc. 
Podczas imprezy rozdano lody ufundowane przez Sklep 
Spożywczy p. B. Markowc z Pierwoszyna, a na zakończenie 
spotkania każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. 
Sołtys dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania imprezy – Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Firmie DLS- 
Puck oraz p. G. Szemrowicz, B. Staniurskiej, J. Kwarciak i M 
Denc. 
 

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

PIELGRZYMKA DO LICHENIA 
22 maja br. grupa sołtysów gminy Kosakowo uczestniczyła w 
XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk 
Wiejskich w Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w 
Licheniu. W czasie pobytu w Licheniu zwiedzali 
Sanktuarium Licheńskie zapoznając się z jego historią, która 
sięga czasów napoleońskich z 1813r, uczestniczyli również 
we mszy św. którą celebrował Ks. Biskup Bronisław 
Dembowski – duszpasterz środowisk wiejskich. Grupa 
naszych pielgrzymów wysłuchała również wystąpienia 
prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – posła 
Ireneusza Niewiarowskiego. Sanktuarium ze swoim urokiem i 
atmosferą pozostawiło w ich odczuciach niezapomniane 
wrażenia. Sołtysi składają serdeczne podziękowania Wójtowi 
Gminy – J. Włudzikowi za umożliwienie im po raz pierwszy 
uczestnictwa w Krajowej Pielgrzymce Sołtysów. 
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OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW 
(z uchwały Nr XLV/24/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 
lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały dot. szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kosakowo) 
Właściciele lub dzierżyciele zwierząt domowych, w 
szczególności psów zobowiązani są do: 
1. sprawowania nad nimi opieki w sposób wykluczający 
zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi 
2. zachowania środków ostrożności przy ich 
wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji 
publicznej 
3. niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w 
szczególności na chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także 
zieleńcach i innych miejscach publicznych. 
Właściciel lub dzierżyciel psa zobowiązany jest ponadto do 
wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy. 
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy 
pies jest w kagańcu w miejscach mało uczęszczanych przez 
ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 
kontroli nad jego zachowaniem. 
Zwierzęta biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w 
miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, 
wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.  
Koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu 
w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, 
niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu 
pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru. 
Właściciel psa zobowiązany jest poddać psa corocznemu 
szczepieniu przeciw wściekliźnie i płacić podatki za 
posiadanie psa.  
Przypominamy, podatek za psa płacimy u sołtysa w wysokości 
35zł.  
Emeryci i renciści za 1 psa płacą 17,50zł. 

     
Ważne przy zawieraniu umów na przejście przez 

nieruchomość rurociągu 
Właściciel nieruchomości podpisujący z inwestorem 
inwestycji celu publicznego umowę na przejście przez 
nieruchomość rurociągu np. paliwowego powinien zwrócić 
uwagę by zawarto w niej zapis, że w przypadku 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi (np. z powodu wycieku) 
rekultywację przeprowadza właściciel rurociągu. 
Jest to bardzo ważne zastrzeżenie, gdyż –zgodnie z art. 102 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)-władający powierzchnią 
ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi 
jest obowiązany do przeprowadzenia ich rekultywacji. 
Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, że 
zanieczyszczenie gleby lub ziemi spowodował inny wskazany 
podmiot, to obowiązek rekultywacji spoczywa na tym 
podmiocie. 
Starosta dokonuje rekultywacji , jeżeli: 

- podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby 
lub ziemi, nie dysponuje prawami do powierzchni 
ziemi pozwalającym na jej przeprowadzenie 

- nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego 
dot. obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała 
się bezskuteczna 

- zanieczyszczenie gleby nastąpiło w wyniku klęski 
żywiołowej 

Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi 
na zagrożenie życie lub zdrowia ludzi lub możliwości 
zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne 
jest natychmiastowe jej wykonanie.  

ABC Konstytucji Unii Europejskiej 
 
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH 
Karta praw podstawowych składa się z preambuły oraz 54 
artykułów, podzielonych na rozdziały. Preambuła stanowi, ze 
państwa europejskie będą wspólnie budować swoją 
przyszłość, realizując te same cele i szanując wspólne 
wartości, a w szczególności: godność, wolność, równość i 
solidarność. Wszystkie państwa będą szanować wzajemnie 
różnice wynikające z kultur i obyczajów.  
 
Karta wzmacnia ochronę praw człowieka, poprzez nadanie im 
rangi konstytucyjnej. Unia Europejska gwarantuje: 
prawo do godności osobistej; prawo do życia; prawo do 
integralności osoby; zakaz tortur i nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania lub karania; zakaz niewolnictwa i 
pracy przymusowej; prawo do wolności i bezpieczeństwa 
osobistego; poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego; 
ochronę danych osobowych; prawo do zawarcia małżeństwa i 
założenia rodziny; wolność myśli, sumienia i religii; wolność 
wypowiedzi i informacji; wolność zgromadzania się i 
stowarzyszania się zwłaszcza w sprawach politycznych i 
obywatelskich; prawo do nauki; wolność nauki, sztuki, 
wyboru zawodu i podejmowania pracy, a także prowadzenia 
działalności gospodarczej; prawo do własności rzeczy 
nabytych zgodnie z prawem; prawo do azylu; ochronę w 
przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub 
ekstradycji; równość wszystkich wobec prawa; zakaz 
dyskryminacji, czyli odmiennego traktowania ze względu na 
płeć, rasę, religię, wiek, orientację seksualną itp; 
poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i 
językowej; równość kobiet i mężczyzn; prawo dziecka do 
ochrony, opieki i wyrażania poglądów; prawo osób w 
podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz 
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających 
zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową 
oraz udział w życiu społeczności; prawo pracowników do 
informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa, prawa do 
rokowań i działań zbiorowych, prawo dostępu do służb 
pośrednictwa pracy, ochronę w przypadku nieuzasadnionego 
zwolnienia z pracy; należyte i sprawiedliwe warunki pracy; 
zakaz pracy dzieci i ochronę młodocianych w pracy; ochronę 
zdrowia, życia rodzinnego i zawodowego; zabezpieczenie 
społeczne i pomoc społeczną; dostęp do usług świadczonych 
w interesie gospodarczym; ochronę środowiska; ochronę 
konsumentów; prawo do głosowania i kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i władz lokalnych; 
prawo do dobrej administracji; prawo dostępu do 
dokumentów instytucji, urzędów, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii; prawo zwracania się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich; prawo petycji do Parlamentu 
Europejskiego; prawo do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu na terytorium dowolnego państwa członkowskiego; 
prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej każdego 
państwa członkowskiego, na takich samych warunkach, jak 
obywatele tego państwa; zasady legalności i 
proporcjonalności czynów zabronionych zagrożonych karą i 
kar; prawo do sprawiedliwego i bezstronnego sądu, prawo do 
obrony, zakaz ponownego sądzenia lub karania za ten sam 
czyn oraz zasadę domniemania niewinności.  
 
Każde ograniczenie korzystania ze wszystkich wymienionych 
praw musi być przewidziane w formie ustawy i tylko wtedy, 
kiedy jest konieczne dla realizacji celów Unii lub ochrony 
praw i wolności innych osób. Postanowienia Karty Praw 
Podstawowych mają zastosowanie do instytucji i organów 
Unii oraz do organów państw  członkowskich w zakresie, w 
jakim wdrażają one prawo Unii. 
********************************************* 



 11

 

 
 

 
 

 

Podsumowany rok 
Ostatnie dni maja stały się okazją do podsumowania współpracy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
z placówkami oświatowymi. Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym działań znalazły się: 149 
jednodniowych warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 3 732 dzieci oraz 252 nauczycieli, 6 konkursów 
ekologicznych, 6 projektów oraz programów ekologicznych, 1 wyjazd terenowy, 1 konferencja naukowa. 
KZG swoją ofertę kierował do wszystkich placówek oświatowych, począwszy od przedszkoli, a kończąc na szkołach 
ponadgimnazjalnych. 30 maja w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyło się spotkanie z pedagogami, młodzieżą i 
radnymi. Miłym akcentem było wręczenie nagród, dyplomów oraz statuetek wyróżnionym uczestnikom akcji i 
konkursów. Największym zainteresowaniem placówek z terenu Kosakowa cieszył się projekt „Przyjazny Ziemi” oraz 

konkursy „Mała nakrętka – duży problem” i „Małe dzieci nie chcą śmieci”. 
 
1. Projekt „Przyjazny Ziemi” 
Projekt zorganizowany został pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz 
Prezydentów i Burmistrzów miast Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa i wójtów 
gmin Kosakowo i Wejherowo. Przez cały rok szkolny 71 nauczycieli-koordynatorów 
realizowało różne zadania mające na celu uświadomienie mieszkańcom skali zagrożenia 
związanego z odpadami komunalnymi. Projekt prowadzony był w 42 placówkach 
oświatowych, w tym - 4 na terenie Gminy Kosakowo: 
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu (koordynator: E. Rajewska),  
- Szkoła Podstawowa w Mostach (koordynatorzy: L. Kurpiewska-Filipiuk, A. 

Gerber),  
- Szkoła Podstawowa w Dębogórzu (koordynator: H. Pacyńska), 
- Gimnazjum w Mostach (koordynator: E. Totzke). 

 
 

2. Konkurs „Mała nakrętka-duży problem” 

To konkurs, który ma zwrócić uwagę na konieczność odkręcania nakrętek od wszelkiego rodzaju butelek i słoików 
selektywnie zbieranych w „kolorowych” pojemnikach i workach do zbiórki odpadów surowcowych. Konkurs cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie przystąpiło do niego 57 placówek z terenu Związku, w tym – 4 z Gminy 
Kosakowo, które osiągnęły najwyższy sukces zajmując w kategorii „Szkoły Podstawowe” wszystkie miejsca:  
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Pogórzu,  
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Mostach,  
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, 
 natomiast w kategorii „Gimnazja”: III miejsce – Gimnazjum w Mostach. 
 
 

3. Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” – VII edycja p.t. „Czyste podwórko” 
Na konkurs nadesłano łącznie 165 prac plastycznych z 15 placówek z terenu Związku, w tym z 3 placówek z terenu 
Gminy Kosakowo. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki - laureatami ze Szkoły Podstawowej w Mostach 
zostali: III miejsce – Mateusz Wojtczak z klasy „0” (opiekun: A. Malinowska), II miejsce – Lidia Mikulska z 
klasy „I” (opiekun: T. Jachimowska), III miejsce – Agnieszka Czapczyńska z klasy „II” (opiekun: A. Malinowska), 
wyróżnienie – Marcjanna Olszewska z klasy „II” (opiekun: G. Polkowska), natomiast ze Szkoły Podstawowej w 
Pogórzu II miejsce – Michał Suchocki z klasy „III” (opiekunowie: E. Kula, M. Dettlaff). 

 
 

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 
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Sprawozdanie 

z prac Wójta GminyKosakowo  
w okresie międzysesyjnym od dn. 28.04 – 23.05.2005r. 

 

I Sprawy organizacyjne 

1. Trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia 3 kandydatów do tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”. Zgodnie z przyjętymi zasadami honorowania 
przez Gminę Kosakowo w/w tytułem wpłynęło 8 wniosków do zaopiniowania przez Kapitułę na następujących kandydatów: Augustyn Necel, 
Teresa Remiszewska, Józef Michał Hubert Unrug, Bronisław Brzóska, Mariusz Zaruski, Piotr Soyka, Karol Olgierd Borchardt, Konstanty 
Matyjewicz-Maciejewicz. Członkowie Kapituły zaopiniują wnioski do 31 maja br. Wnioski kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do tytułu w 
bieżącym roku, mogą być opiniowane w latach następnych. Uroczystość uhonorowania tytułem oraz wmurowania tablicy pamiątkowej w Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie odbędzie się 3 lipca br.  

 

II Gospodarka nieruchomościami 

1. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 244/11 o powierzchni  14 m2 położonej  w obrębie Rewa na okres od 01.06.2005r do 31.08.2006 r. 
z przeznaczeniem na handel owocami i warzywami ze straganu. Czynsz dzierżawy ustalony na kwotę 6,40 zł  za 1 m2 miesięcznie + VAT 22%. 

2. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 147/45 o powierzchni  14 m2 położonej  w obrębie Rewa na okres od 01.06.2005r do 31.08.2006 r.) 
z przeznaczeniem na handel owocami i warzywami ze straganu. Czynsz dzierżawy ustalony na kwotę 6,40 zł  za 1 m2 miesięcznie+ VAT 22%. 

3. Zawarcie umowy poddzierżawy na część działki nr 146/3 o pow. 100 m2 położonej w miejscowości Rewa w okresie od 01.07.2005r do 31.08.2005r 
z przeznaczeniem na ustawienie poduszki pneumatycznej. Czynsz jednorazowy w wysokości 200,00 zł + VAT 22% 

4. Zawarcie umowy dzierżawy na część dz. nr 50/3 o pow. 3m2 położonej w miejscowości Kosakowo – stanowisko nr 10 przy cmentarzu 
komunalnym na okres od 15.10.2005 do 14.11.2005r z przeznaczeniem na handel zniczami i kwiatami. 

5. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 147/45 o pow. 30 m2 położonej w obrębie Rewa na okres od 01.06.2005r do 15.09.2005r z 
przeznaczeniem na prowadzenie szkoły kiteboardingu. Czynsz jednorazowy w kwocie 105,00 zł + VAT 22% 

6. Ponowne wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie prawa własności terenów byłego wysypiska popiołów o pow.77,3627 
ha, które stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kosakowo. 

7. Spisanie umowy ustalającej wysokość odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogi i przejętą na własność Gminy Kosakowo: 
- obręb Mosty działka 996/11 o powierzchni 1846 m2  

8. Nie wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 182/56 o powierzchni 755 m2 i 182/59 o powierzchni 606 m2 
położonych w obrębie Pogórze. Nieruchomość uprzednio została nabyta od Skarbu Państwa  

9. Zawarcie w dniu 05.05.2005 roku trzech umów w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za dogi wydzielone po uchwaleniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego opracowanego :  

- Mosty część działki nr 1000/27 i 1000/1 
- Mosty część działek nr 1005,1008 i 1007 
- Mosty część działki nr 1004 

10. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 maja 2005 roku utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Kosakowo ustalającą 
opłatę adiacencką dla działki położonej w miejscowości Kosakowo oznaczoną numerem 141/12 o pow. 812 m2. 

W dniu 1 czerwca br. o godz. 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości 
Kosakowo i Mosty. 
 

III Zamówienia publiczne 

1. W drugim przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę na „utrzymanie czystości i porządku w gminie”. Została nim firma Handel-Usługi 
Iwona Dettlaff z Gdyni za cenę brutto 67.307 zł (wpłynęły 3 oferty, najtańsza za 67.307 zł, najdroższa za 78.645 zł). 

2. Unieważniono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Słonecznikowej, gdyż cena 
najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył w budżecie na wykonanie zamówienia (wpłynęły 2 oferty za ceny: 
40.260 zł i 52.460 zł). 

3. W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych elewacji i zadaszenia zespołu kontenerów socjalnych w Mechelinkach wybrano 
ofertę firmy MERONK z Rumi za cenę brutto 56.620,14 zł 

Ponadto w II-gim przetargu ustnym publicznym sprzedano samochód Straży Gminnej Polonez Caro za cenę 3.100 zł. W licytacji brały udział 2 osoby. Cena 
wywoławcza wynosiła 2.250 zł (75% wyceny rzeczoznawcy). Do pierwszego przetargu nikt się nie zgłosił. 
 

IV Narady i spotkania Wójta 

28.04.2005 – rozmowa nt. odprowadzenia wód opadowych na ul. Dąbrowskiej; Sesja Rady Gminy 
29.04.2005 – dyskusja nt. projektu studium gminy Kosakowo; Zebranie wiejskie w Dębogórzu 
2.05.2005 – rozmowy nt. Teledomu w Mechelinkach 
4.05.2005 – podpisanie aktów notarialnych; udział w uroczystości 95- lecia urodzin p. Zofii Kosowskiej z Rewy; narada w spr. festynu strażackiego 
6.05.2005 – przyjęcia interesantów; wizja lokalna w terenie  
9 – 10.05.2005 – XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu 
11.05.2005 – udział w pokazie budownictwa drogowego w Kielcach 
12 – 13.05.2005 – 15 – lecie samorządności w Polsce – Warszawa 
16.05.2005 - uroczyste wręczenie państwu Agnieszce i Pawłowi Wruk z Pierwoszyna medalu z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego;  
17.05.2005 – spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego Floty Gdynia; spotkanie dot. wykorzystania basenu kąpielowego w Dębogórzu; udział we 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
19.05.2005 – spotkanie z prezydentami Gdyni i Wejherowa oraz burmistrzami Rumi i Redy nt. wspólnych przedsięwzięć i zadań dot. jednostek 
administracyjnych 
20.05.2005 – udział w uroczystości rozpoczęcia budowy pomostu cumowniczo – spacerowego oraz punktu informacji turystycznej realizowanego z funduszu  
PHARE  pn.„ Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej” 
23.05.2005 – narada w sprawie lokalizacji gimnazjum na terenie gminy Kosakowo; lustracja placów budowy na terenie gminy; zebranie wiejskie w 
Pierwoszynie; czat internetowy 
24.05.2005 – Walne Zgromadzenie Gmin Wiejskich woj. pomorksiego 

 
„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. 

Ukazuje się 15 każdego miesiąca. Nakład 2000 egz. 
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WÓJT GMINY KOSAKOWO 

OGŁASZA 
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI  
POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO I MOSTY 

 
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI : 
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosakowo, granicząca z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi ,w pobliskim kontakcie z 
głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 05 lipca 2005 o godzinie 10:00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul.Żeromskiego 69. Warunkiem uczestnictwa w 
przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 5% ceny wywoławczej przelewem do dnia 29 czerwca 2005 roku na konto 
Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg. 
Ustala się postąpienie w wysokości 2% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Dodatkowo nabywcy pokrywają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ( podział geodezyjny gruntu, dokumentacja przewłaszczeniowa )  , których 
wysokość podana została w materiałach przetargowych dostępnych w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Dodatkowo nabywca pokrywa 
koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 
Uczestnik, który wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy nabycia – traci wadium. 
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona o 22 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarciu umowy notarialnej. 
Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniach : 
23.06.2005 godz.11:00 ul.Goździkowa Kosakowo 
23.06.2005.godz. 13:00 ul.Złote Piaski Kosakowo 
23.06.2005 godz. 14:30 ul.Rzemieslnicza Kosakowo 
24.06.2005 godz.11:00 ul.Jodłowa Mosty 
24.06.2005 godz.13:00 ul.Gdyńska 37-39 Mosty 
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają  pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr telefonu 660 43 35 lub osobiście 
w pok.nr 11 Urzędu Gminy Kosakowo. 
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.. 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 

DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. 
Oznacz. 
nieruch. i 

jej 
położenie 

 

Powierzch
nia 

KW Obręb Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo 

Cena 1 m2 
ustalona przez  
biegłego 
rzeczoznawcę 

w zł. 

Cena  ustalona przez 
biegłego 
rzeczoznawcę 

w zł. 
/ całość 

nieruchomości / 

Cena wywoławcza 
ustalona przez 
Wójta Gminy 
Kosakowo 

w zł. 

251 
252 
260 
261 
 
11/8 
11/9 
11/10 
11/12 
11/13 
11/15 
11/19 
11/21 
 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
 
1029/4 
1029/5 
1029/6 
1029/7 
 
59/1 
 

717 
675 
661 
661 
 
829 
932 
1068 
880 
939 
892 
893 
1714 
 
967 
973 
999 
970 
970 
970 
971 
 
974 
962 
1159 
967 
 
4.300 

6573 
6573 
6573 
6573 
 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
18041 
 
16878 
16878 
16878 
16878 
16878 
16878 
16878 
 
6573 
6573 
6573 
6573 
 
18041 
 
 

Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
Kosakowo 
 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
Mosty 
 
Kosakowo  
 
 
  
 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
 
 
 
 
 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
wolnostojacej, 
mieszkalnictwo z usługami 
 
 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 
 
Ogólny plan 
zagospod.przestrzennego ( z 
dn.01.01.04 utracił ważność 
) terenu zakładów 
rzemieślniczych o profilu i 
usług związanych z obsługa 
cmentarza komunalnego. W 
nowym planie ( w trakcie 
opracowywania ) tereny 
zabudowy usługowej i 
rzemiosła nieuciążliwego. 

75,80 
75,80 
75,80 
75,80 

 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 
61,00 

 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 
60,60 

 
71,60 
71,60 
71,60 
71,60 

 
61,00 

 
 
 
 
 
 

54.348,00 
51.165,00 
50.103,00 
50.103,00 

 
50.569,00 
56.852,00 
65.148,00 
53.680,00 
57.279,00 
54,412,00 

          54.473,00 
104.554,00 

 
58.600,20 
58.963,80 
60.539,40 
58.782,00 
58.782,00 
58.782,00 
58.842,60 

 
69.738,40 
68.879,20 
82.984,40 
69.237,20 

 
262.300,00 

50.190,00 
47.250,00 
46.270,00 
46.270,00 
 
49.740,00 
55.920,00 
64.080,00 
52.800,00 
56.340,00 
53.520,00 
53.580,00 
102.840,00 
 
56.086,00 
56.434,00 
57.942,00 
56.260,00 
56.260,00 
56.260,00 
56.318,00 
 
68.180,00 
67.340,00 
81.130,00 
67.690,00 
 
258.000,00 

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 22% PODATKU VAT. 
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PORADNIK OBYWATELA  
Zagrożenia w lecie 

PIERWSZA POMOC 
Każdy świadek zdarzenia , w którym stan zdrowia lub życie innej osoby są zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy . Pierwsza pomoc udzielona 
w porę, na miejscu tragedii , uratowała zdrowie i życie niejednej istocie ludzkiej. Sposób udzielania pierwszej  pomocy zależy od rodzaju urazów.  
URAZY KRĘGOSŁUPA  
Najczęstsze przyczyny 

•  Skoki do wody w miejscach nieznanych  
•  kąpiele w kąpieliskach niestrzeżonych  
•  wypadki  

NAJCZĘSTSZE OBJAWY URAZÓW 
Kręgosłup szyjny : 

• Ograniczona ruchliwość głowy, przymusowe ułożenie głowy  
• Ból przy poruszaniu głową  
• Zaburzenia czucia w kończynach górnych i dolnych  
• Niedowłady kończyn górnych i dolnych  
• Zaburzenia oddechowe, porażenie przepony  

Kręgosłup piersiowo - lędźwiowy  
• Ból wzdłuż kręgosłupa samoistny lub uciskowy 
• Zaburzenia czucia kończyn dolnych  
• Niedowłady kończyn dolnych  

Postępowanie: 
Najważniejszą zasadą jest możliwie najskuteczniejsze unieruchomienie kręgosłupa  
Uzyskuje się je za pomocą : 
Deski, Kołnierza szyjnego, Kamizelki tułowiowej  
Przy braku powyższych przedmiotów należy : 

• Ułożyć chorego na równym twardym podłożu 
• Unieruchomić głowę i szyje dostępnymi środkami np. zrolowany koc 
• Wynoszenia poszkodowanego z samochodu przeprowadzić ostrożnie przy pomocy kilku osób  

PRZY PORAŻENIU ODDECHU NALEŻY ROZPOCZĄĆ SZTUCZNE ODDYCHANIE 
Telefony alarmowe: 
999 - Pogotowie ratunkowe  
998 - Straż pożarna 
997 - Policja  
660-43-11 Straż gminna w Kosakowie –telefon stacjonarny  
679-13-23- Ośrodek zdrowia w Kosakowie  
WZYWAJĄC POMOC STARAJ SIĘ ZACHOWAĆ SPOKÓJ 
ROZMOWA Z DYSPOZYTOREM RATOWNICTWA  

• Określ dokładnie miejsce zdarzenia ( miejscowość , droga, ulica, dom itp.) 
• Opis zdarzenia ( rodzaj wypadku , liczba poszkodowanych ) 
• Opisz stan ofiar zdarzenia wiek , stan przytomności , krwawienia, złamania) 
• Podaj swoje dane osobowe i numer telefonu 
• Wysłuchaj uważnie przekazywanych informacji 
• Poczekaj aż dyspozytor pozwoli ci się rozłączyć  

Zawsze należy uważnie wysłuchać przekazanych instrukcji i rad nigdy nie przerywać połączenia bez zezwolenia dyspozytora. 
 
APTECZKA DOMOWA 
Nie ma w kraju rodziny, która by nie posiadała własnej domowej apteczki. Najczęściej jednak zestaw zawartych w niej leków pozostawia dużo do życzenia. 
Najcięższym „grzechem” właścicieli I użytkowników tych rodzinnych magazynów leków jest ich nadmiar i przypadkowość doboru. Po każdej chorobie 
pozostają nie zużyte leki i powiększają zbiory. Każde leki mają swoje terminy ważności; 
Ustalając, więc skład naszej domowej apteczki powinniśmy brać pod uwagę ich zastosowanie i przydatność: 
Tak skompletowana apteczka przyda się także podczas letniego wypoczynku. 
Apteczka powinna zawierać: 
Materiały opatrunkowe niezbędnie do udzielania pomocy  w urazie mechanicznym, 5 bandaży gazowych o wym. 10 cm x 4 m, 1 opaska uciskowa, 5 
opatrunków indywidualnych, 2 opakowania ligniny, Przylepiec 2,5 cm x 1 m, 2 opakowania waty opatrunkowej po 50 g, Dwie chustki trójkątne, 12 agrafek 
2. Leki stosowane przy zaburzeniach krążenia i oddychania ( jeden flakonik cardiamidu) 15 ml 
3. Środki przeciwbólowe ( pabialgina, paracetamol, gardan, apap lub podobne) jedno opakowanie 
4. leki stosowane w stanach lękowych, niepokoju pozwalające na pobudzenie psychiczne ( krople waleriana, persen lub podobne 1 opakowanie ) 
5. Środek stosowany przy oparzeniach 1 opakowanie 
6. środki do odkażania skóry w okolicach rany ( jodyna, kwas borny)  
Apteczka tak skompletowana powinna być niedostępna dla dzieci 
 
JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS BURZY 
Kiedy zastanie nas burza, trzeba dostosować się do tych zaleceń: 

 Skryć się w domu, ponieważ na dachu każdego domu znajduje się (przynajmniej powinien) piorunochron, przewodzący prąd do ziemi, jeśli uderzy 
w niego piorun 

 Skryć się w samochodzie, ponieważ karoseria przewodzi prąd ku ziemi nie czyniąc szkody wnętrzu samochodu 
 Nie używać jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego 
 Nie rozmawiać przez telefon komórkowy lub inne urządzenie bezprzewodowe 
 Należy jak najszybciej poszukać schronienia (budynek, jaskinia, kanion etc.) 
 Należy odrzucić od siebie wszystkie metalowe przedmioty, jakie posiada się w danej chwili 
 Nie należy stać pod samotnymi drzewami, gdyż przyciągają one pioruny 
 Oddalić się możliwie jak najdalej od (w terenie) zbiorników wodnych, kabli wysokiego napięcia, oraz (w domu) od okien, drzwi, kominków  i 

wszystkich ognisk zawierających lub korzystających z prądu  
 Nie należy przebywać w wodzie, a jeśli już, to natychmiast płynąć do brzegu 
 Jeżeli burza zastanie nas w szczerym polu, trzeba albo oddalić się do kryjówki, albo znaleźć jakieś obniżenie terenu, wejść w nie i ukucnąć, w 

żadnym wypadku siadać lub kłaść się na ziemi 
 Nie należy trzymać niczego metalowego ani długiego 
 Jeżeli znajdziemy się w górach w czasie burzy, to trzeba w takim wypadku natychmiast schodzić na dół lub poszukać jakiejś kryjówki, np. jaskini  
 Jeżeli ma się parasol, to można go otwierać w razie konieczności, metalowe części, z jakich został on skonstruowany, mogą przyciągnąć piorun 


