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IX  FESTYN  KASZUBSKI  W  REWIE 

Oficjalnie po raz dziewiąty, a rzeczywiście po raz jedenasty na 
Szpyrku w Rewie tradycyjnie 15 sierpnia odbył się Festyn Kaszubski. 
Organizowany rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem 
wczasowiczów i turystów, których w roku bieżącym było bardzo 
wielu.  
Festyn rozpoczął się paradą uczestników przez Rewę, później wszyscy 
przybyli wzięli udział we mszy św. pod przewodnictwem proboszcza 
Parafii św. Rocha w Rewie – 

ks. kanonika Stanisława 
Jarzembskiego. 
Następnie organizatorzy – 
Ewa Purska Prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego Oddział 
Dębogórze oraz Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik zaprosili 
wszystkich do znakomitej, 
jak się okazało, festynowej zabawy. Można było posłuchać 

kaszubskich zespołów folklorystycznych – zespołu „Gdynia” i „Redzanie”, utworów w wykonaniu 
Orkiestry Dętej z zaprzyjaźnionej gminy Żerków, wziąć udział w licznych konkursach, spróbować 

specjałów 
kaszubskiej kuchni, 
czy szczęścia w 
loterii fantowej. 
Festyn tradycyjnie 
już był też okazją 
do prezentacji 
sztuki ludowej i 
rzemiosła - rzeźby, 
malarstwa na szkle, 
haftu, plecionkarstwa i rogarstwa.  

Wieczorem zespół ABBA SHOW porwał uczestników festynu w muzyczną podróż przez przeboje tej 
szwedzkiej grupy, a gdy zapadł zmierzch niebo nad Szpyrkiem rozświetlił kolorowy pokaz sztucznych 
ogni. 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

        
 

                                 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
 Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty,  Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór
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WYBORY 
 
do Sejmu i Senatu 
Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18.07.2005r. została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza w 
Gdyni dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP w okręgu wyborczym Nr 26 oraz do Senatu RP w okręgu 
wyborczym Nr 25 obejmującym powiaty: bytowski,  chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, 
słupski i wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk. 
Na przewodniczącego Komisja wybrała Pana Włodzimierza Michała Witta. 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdyni ma siedzibę w Gdyni, przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (gmach Urzędu 
Miasta Gdyni), pok. 101, tel. 620-21-03, 620-21-05, 668-80-68, 668-80-69, fax 620-21-14. 
Sekretarzem Komisji jest Pan Mariusz Szpaczyński Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni. 
 
 
Prezydenta 
Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18.07.2005r. została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 38 
w Gdańsku dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, obejmująca terytorialnym zasięgiem działania powiaty: 
gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i 
wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdynia i Sopot. 
Przewodniczącym Komisji z mocy ustawy jest Pani Katarzyna Jankowska-Józefiak, Sędzia Sądu Apelacyjnego w 
Gdańsku, Komisarz Wyborczy w Gdańsku. 
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 38 ma swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 (gmach Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), pok. 130, tel. 301-15-10, 305-94-41. 
Członkowie Komisji pełnią dyżury w swej siedzibie w każdy czwartek w godzinach 1400-1600. 
Sekretarzem Komisji jest Pan Piotr Czajkowski – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. 
 

TERMINY 
Wybory do Sejmu i Senatu 

 
− do dnia 26 sierpnia 2005r. – zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych 

komisji wyborczych 
− do 4 września 2005r powołanie przez Wójta obwodowych komisji wyborczych 
− do 4 września 2005r. podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za 

granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
− do 11 września 2005r. sporządzenie spisu wyborców 
− do 15 września 2005r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie do spisu wyborców 
− 23 września 2005r. o godz. 2400 zakończenie kampanii wyborczej 
− w dniu 25 września 2005r. w godz. 600-2000 głosowanie. 
 

Wybory Prezydenckie 
 
− do 9 września 2005r. zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów 

wyborczych 
− do 18 września 2005r. powołanie przez Wójta obwodowych komisji wyborczych 
− do 25września 2005r. sporządzenia spisu wyborców 
− do 29 września 2005r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub 

wyborców niegdzie nie zamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców 
− 7 października 2005r. o godz. 2400 zakończenie kampanii wyborczej 
− w dniu 9 października 2005r. o godz. 600 - 2000 głosowanie. 
 
W sprawach dotyczących spisu wyborców prosimy zgłaszać się w pok. nr 2 na parterze Urzędu Gminy Kosakowo u p. 
Kazimiery Nadolskiej (tel. 660-43-14). 
Urząd Gminy w Kosakowie jest czynny w godzinach 745 -1530, a w czwartek od 745 – 1645. 
Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. wyborów jest Sekretarz Gminy Krystyna Schmidt (pok. nr 1, tel. 660-43-15). 
 

„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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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Kosakowo 
z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

 
w sprawie: obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 
  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z póżn. zm.) podaje się do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których 
odbędzie się na obszarze Gminy Kosakowo głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Numer Obwodu 
Głosowania 

 
Granice Obwodu 

 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

 
1. 

Mechelinki 
Mosty  
Pierwoszyno 

Szkoła Podstawowa w Mostach 
Ul. Szkolna 16 
81-198 Mosty 

 
2. 

Rewa Oddział Przedszkolny  
Ul. Koralowa 1 
81-198 Rewa 

 
3. 

Dębogórze 
Dębogórze-Wybudowanie 
Kazimierz 
Kosakowo 

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 
ul. Pomorska 30 
81-198 Dębogórze 
lokal głosowania dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych 

 
4. 

Babie Doły 
Pogórze 
Suchy Dwór 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
ul. Szkolna 9 
81-198 Pogórze 

 
1. Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w dniu 25 września 2005r. w siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych w godzinach 600 - 2000. 
2. Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w dniu 9 października 2005r. w siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych w godzinach 600 - 2000. 
 

Wójt Gminy Kosakowo 
/-/ Jerzy Włudzik 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo 

zaprasza 
wszystkich Mieszkańców gminy 
a zwłaszcza zapalonych piłkarzy 

na 

 
 

 
27 sierpnia 2005 roku 
w godz. 10.00 – 15.00 

boisko przy ul. Chrzanowskiego w Kosakowie 
Regulamin rozgrywek dostępny u sołtysów 

Sołtysi ustalają składy drużyn i dokonują zgłoszenia w 
rozgrywkach 

 

               

 
 

II Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców 
rocznika1989 

o Kosakowską Łódkę 
Organizator – Wójt Gminy Kosakowo 

pod patronatem  
Prezesa Zarządu  

Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki  
 

 
oraz 

Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki 
 

 
16 – 18 września 2005 roku 

Hala Widowiskowo – Sportowa w Mostach 
Kosakowo 

Uczestnicy: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Ukraina, USA  
i Polska. 
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REMONT W URZĘDZIE 
 
W Urzędzie Gminy trwa remont starej części budynku. 
Jego zakończenie planowane jest na koniec sierpnia br. 
Staramy się, by remont nie miał większego wpływu na 
załatwianie spraw. Informacje o tym, gdzie przeniesiono 
biura na czas remontu znajdują się przy wejściu do 
Urzędu. Przy okazji informujemy, że nowy budynek, 
który „wyrósł” tuż obok Urzędu, od strony parkingu 
należy do prywatnego inwestora i będzie w nim 
restauracja.  
 

BEZPAŃSKIE ZWIERZĘTA 
Zgłoszenia o zagrożeniu ze strony bezpańskich zwierząt 
przyjmuje tutejszy Referat ds. Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska (tel. 660-43-06) oraz Straż Gminna 
(tel. 660-43-11). 
Informujemy, że Wójt Gminy Kosakowo podpisał umowę 
ze schroniskiem w Bieszkowicach k. Wejherowa na 
odławianie pozostawionych bez opieki psów i kotów oraz 
na odwożenie ich do tamtejszego schroniska.  

         
Fundacja „Światło w Dłoniach” 

dożywia potrzebujących 
GOPS w Kosakowie pragnie poinformować o mającej 
miejsce we wrześniu b.r. akcji dożywiania w ramach 
realizacji Unijnego Programu PEAD (Pomoc 
Żywnościowa dla Najuboższych Mieszkańców UE). 
Wykonawcą programu na terenie Polski jest Federacja 
Polskich Banków Żywności, a w Województwie 
Pomorskim akcję koordynuje Stowarzyszenie „Tczewski 
Bank Żywności”. TPŻ poprzez współpracę z 
organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na 
terenie gmin, miast i powiatów przekazuje różne 
produkty żywnościowe najbardziej potrzebującym 
osobom. W naszej gminie bezpośrednio z TPŻ 
współpracuje Fundacja Opieki Socjalnej „Światło w 
Dłoniach” z Mechelinek. Aby skutecznie dotrzeć do 
najuboższych z  konkretną ofertą pomocy, fundacja 
kooperuje z GOPS-em, który udostępnia listę swych 
podopiecznych. W ramach programu PEAD 2004/2005 
zostaną rozdysponowane następujące produkty: mleko 
UHT, ryż, mąka i makaron o łącznej wadze 7 ton. Pomoc 
jest skierowana do osób ubogich, samotnych i z rodzin 
wielodzietnych. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie 
się pod następujący adres:  Mechelinki, ul. Szkolna 28 
od 5 września b.r. w dniach od poniedziałku do czwartku 
w godz. 18-20.  
 

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 

 
 

25.08.2005 

 
 

12.09.2005 

Bank Rumia 
Spółdzielczy 

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

Wypłata w kasie PUP Puck: 27.09..2005r, w godz. 900 - 1400 

INTERWENCJE  
STRAŻY GMINNEJ: 

Znowu mieszkaniec naszej Gminy zniszczył wiatę 
autobusową! 
W dniu 7 sierpnia br. Straż Gminna zatrzymała nieletniego 
Mateusza Cz. z Dębogórza Wybudowania niszczącego wiatę 
autobusową przy ul. Żeromskiego w Kosakowie. Teraz zajmie 
się nim sąd dla nieletnich. Dbajmy o naszą wspólną własność.  
Przyłapana na gorącym uczynku!  
W dniu 8 sierpnia br. Straż Gminna stwierdziła 
przepompowywanie nieczystości płynnych z szamba do 
gminnej kanalizacji przez mieszkankę Rewy, Janinę G. Została 
ukarana mandatem karnym w wysokości 1.000zł. Ustawa z dn. 
07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r, Nr 72, poz.747) za 
takie postępowanie przewiduje karę ograniczenia wolności 
albo grzywnę do 10.000zł. Ponadto sąd może nałożyć 
obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1.000zł za każdy 
miesiąc wprowadzania ścieków. 
Przy okazji przypominamy mieszkańcom Rewy, że w styczniu 
br. upłynął 6 miesięczny termin podłączania nieruchomości do 
gminnej kanalizacji. Straż Gminna będzie karać mandatami 
właścicieli nieruchomości którzy nie dopełnili tego obowiązku.  
W wyniku przeprowadzonej kontroli  stwierdzono brak 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców 
miejscowości : 
Dębogórze ilość posesji - 9  
Kosakowo ilość posesji - 23 
Rewa ilośc posesji         - 29 
Mosty ilość posesji        - 31  
 

JAK CHRONIĆ SWÓJ SAMOCHÓD, 
DOBRE RADY POLICJI: 

− Nie zostawiaj bagażu i żadnych przedmiotów w 
widocznym miejscu: zabieraj je ze sobą lub zamykaj w 
bagażniku. 

− Zamykaj drzwi i okna za każdym razem, gdy 
opuszczasz samochód. 

− Nie zostawiaj nigdy klucza w stacyjce. 
− Kluczyki zabieraj zawsze ze sobą,  nawet jeśli 

samochód zostawiasz w garażu. 
− Przyglądaj się uważnie nieznajomym interesującym 

się twoim samochodem lub samochodem sąsiadów. 
Jest bardziej prawdopodobne, że myślą o tym jak go 
ukraść, niż go podziwiają. 

− Nie zostawiaj żadnych dokumentów w samochodzie, 
zwłaszcza dowodu rejestracyjnego, rachunków 
ubezpieczeniowych. 

− Staraj się parkować w miejscach strzeżonych, nocą 
unikaj postoju i parkowania w miejscach 
nieoświetlonych. 

− Jeśli stwierdzisz niedyspozycję alarmu lub zamka w 
drzwiach garażu nie lekceważ tego. Być może złodziej 
zainteresował się już twoim samochodem i spłoszony 
nie zdążył go ukraść. 

 
Wójt Gminy Kosakowo zamierza sprzedać stół 
oraz pięć krzeseł w stylu gdańskim, będących 
na wyposażeniu tut. Urzędu Stanu Cywilnego. 
Szczegóły w ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Kosakowo. 
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SKUTER  Z  PZU 
30 lipca br. Gmina Kosakowo otrzymała skuter wodny Yamaha 
FX wraz z wyposażeniem zakupiony przez Grupę PZU  w 
ramach działań prewencyjnych związanych z poprawą 
bezpieczeństwa nad wodą. 
Otrzymany sprzęt Wójt Gminy Jerzy Włudzik przekazał do 
wykorzystania grupie WOPR stacjonującej w Rewie. Po 
okresie letnim skuter będzie do dyspozycji OSP do akcji 
ratowniczych związanych z powodzią, zalaniem etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi kserograficzne w Urzędzie Gminy 
Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców gminy, co wyrażone 
zostało również w ostatnich ankietach dot. badania jakości pracy 
Urzędu, Wójt Jerzy Włudzik wprowadził w Urzędzie Gminy 
Kosakowo w Biurze Obsługi Interesanta za odpłatnością usługi w 
zakresie kserowania dokumentów (1 strona formatu A4 – 0,15zł, 1 
strona formatu A3 – 0,30zł). Opłatę wnosi się u pracownika 
świadczącego usługę (za pokwitowaniem).  
Nie kserujemy jakichkolwiek materiałów chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych (np. 
książek). 
Umożliwienie powszechnego korzystania z usług kserograficznych 
świadczonych w Urzędzie Gminy w Kosakowie ma na celu realizację 
naczelnej zasady ustawy o samorządzie gminnym nakazującej gminom 
zaspokajanie potrzeb wspólnoty i związane jest z brakiem punktów 
świadczących usługi kserograficzne na terenie gminy Kosakowo. 
Opłaty za odbitki ksero stanowią wyłącznie równowartość 
poniesionych kosztów. 
Decyzja Wójta nie narusza przepisów Zarządzenia Nr 1/2002 z dnia 
10.01.2002r. wydanego na podstawie przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. Za sporządzenie odbitki dokumentu 
wynikającego z wykonywania przez organy Gminy zadań publicznych 
odpłatność wynosi 1zł za każdą stronę. 
OBRONA CYWILNA RADZI I PRZYPOMINA 
Informujemy, że na naszej stronie internetowej 
www.kosakowo.pl pod hasłem „Jak być bezpiecznym” 
zamieściliśmy informacje i wskazówki jak przygotować się i 
postępować na wypadek nagłego zdarzenia jak: powódź, pożar, 
silne wiatry, zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne, skażenie 
promieniotwórcze, katastrofa budowlana, postępowanie w razie 
wypadku drogowego, pogryzienie przez psa, mrozy i śnieżyce, 
upały. Zachęcamy do zapoznania się z tą pożyteczną lekturą. 
 

DOTACJE... 
Uprzejmie informujemy, iż złożone przez Gminę Kosakowo 
projekty:- „Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w 
Rewie – Gmina Kosakowo – etap II”, 

- „ Modernizacja hallu i antresoli w SP 
w Dębogórzu na salę widowiskową i 
dydaktyczną”, 
znalazły się na liście projektów 
wybranych do dofinansowania ze 
środków Kontraktu Wojewódzkiego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 
2005-2006, rok budżetowy 2005, która 
została zaopiniowana pozytywnie 
przez Regionalny Komitet Sterujący w 
dniu 25 lipca 2005 r. 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku województwa Pomorskiego z dnia 
18 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w 
województwie pomorskim w roku 2005” zostały uwzględnione 
następujące projektu naszej Gminy projekty: „Sport po 16” - 
przyznano 6 000 zł oraz „Rozbudowa bazy przyszkolnej bazy 
sportowej SP Dębogórze” – przyznano 7 500 zł. 

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Kosakowo 

z siedzibą w Kosakowie, woj. pomorskie, powiat pucki 
ogłasza konkurs na stanowisko 

SKARBNIKA GMINY 
1. Wymagania 

Kandydat na Skarbnika musi spełniać wymagania 
kwalifikacyjne przewidziane w art. 35  
ust, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 15, póz. 148 z 
późn. zm.), oraz powinien się wykazać doświadczeniem i 
bardzo dobrą znajomością przepisów prawa finansów 
publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Podstawowy zakres zadań Skarbnika  
- zapewnia realizację polityki finansowej Gminy  
- wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w 
zakresie rachunkowości  
- odpowiada za prawidłowe opracowanie i realizację 
budżetu  
- przygotowuje projekty uchwał budżetowych i 
informacje o realizacji budżetu oraz zapewnia bieżącą 
kontrolę jego wykonania  
- opracowuje sprawozdania z wykonania budżetu  
- sprawuje kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową 
gminnych jednostek budżetowych sporządza bilans 
budżetu gminy  
- wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi gminy.  

3. Wymagane dokumenty  
- podanie oraz CV  
- ksero dokumentów dot. spełnienia wymagań określonych w 
pkt. l niniejszego ogłoszenia (tj. art. 35 ust 2 pkt. 4 w/w ustawy).  

4. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2005r. 
na adres: 
"Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69". 
5. Informacji udziela Sekretarz Gminy tel. 660-43-15 lub 
Sekretariat tel. 660-43-00. 
*************************************************** 

Wójt Gminy Kosakowo, 
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

wraz z Sołtysami Wsi 
niniejszym mają zaszczyt zaprosić 

wszystkich Mieszkańców gminy 
 na  

 
 

 
które odbędą się w niedzielę  

4 września 2005 roku 
na boisku w Kosakowie  

przy ul. Chrzanowskiego. 
Dożynki rozpoczną się korowodem dożynkowym 

wyruszającym o godz. 14.00 z parkingu  
przy Urzędzie Gminy w Kosakowie. 

O godz. 15.00 na boisku zostanie odprawiona Msza św. 
(w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
Msza św. odbędzie się w Kościele pw. Św. Antoniego w Kosakowie) 
P.S. Zwracamy się ze szczególną prośbą do właścicieli posesji 
położonych na drodze przemarszu korowodu dożynkowego w 
Kosakowie o udekorowanie swoich ogrodzeń. 
*********************************************************
********** 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich 
dniach odeszli od nas: 

Ś. P 
Paweł Markowc z Rewy, żył lat 53 
Marta Wolf z Dębogórza Wyb. żyła lat 97 
Marta Hildebrandt z Rewy, żyła lat 91 

 

 



 6

 



 7

 

 
 

 
!!! ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH !!! 

 
W 2005 r. mieszkańcy Kosakowa mogą segregować odpady niebezpieczne powstające w ich domach, tj. takie jak: baterie, 
akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony roślin 
oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, lampy 
rtęciowe, termometry, przełączniki, poprzez: 

1. zbiórkę zużytych baterii w pojemnikach umieszczonych w szkołach oraz w Urzędzie Gminy przy 
ul. Żeromskiego 69, 

2. zbiórkę przeterminowanych i niezużytych lekarstw w odpowiednich pojemnikach usytuowanych:  
- w Kosakowie w aptece „Panaceum” przy ul. Chrzanowskiego 8 oraz w Przychodni przy  
 ul. Żeromskiego 51, 

- w Pogórzu w następujących aptekach „Melissa” przy ul. Zamojskiego 10 i „Remedium” przy  
  ul. Abrahama 7, 

3. dostarczanie odpadów niebezpiecznych do punktów postoju charakterystycznie oznaczonego i wyposażonego w 
pojemniki samochodu – poniżej zamieszczono harmonogram zbiórki, która odbędzie się w dniach 26 i 27 sierpnia b.r. 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU – GMINA KOSAKOWO 

26-08-2005  
(PIĄTEK - PRZY SZKOŁACH) 

27-08-2005  
(SOBOTA) 

 
  9:00  Szkoła Podstawowa w Pogórzu 

ul. Szkolna 9  
 
 

10:00  Szkoła Podstawowa w Dębogórzu  
ul. Pomorska 30  
 
 

11:00-11:20 Zespół Szkół w Mostach  
ul. Szkolna 16 

 
 

  9:00 ul. Reja / Kruczkowskiego - Suchy Dwór 
  9:20 ul. Słowackiego / Majkowskiego - Pogórze 
  9:40 ul. Modrzejewskiej - Pogórze 
10:00 ul. Nad Stawem - Kosakowo 
10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) - Dębogórze 
10:40 ul. Kaszubska - Pierwoszyno 
11:00 ul. Wiązowa - Mosty 
11:20 ul. Ogrodowa (przy sklepie) - Mosty 
11:40 ul. Szkolna 16 (przy szkole) - Mosty 
12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) - Mechelinki 
12:20 ul. Helska - Rewa 
12:40 ul. Morska / Sieciowa - Rewa 
13:00 ul. Morska / Rybacka - Rewa 
13:40–14:00 Kazimierz (przy sklepie)  

 
 
 
Odpady niebezpieczne powstające w naszych domach (wyłącznie od mieszkańców 
oraz placówek oświatowych) odbierane są nieodpłatnie. Nie będą odbierane 
odpady niebezpieczne powstające w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
 

 
KONTAKT 

Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami prosimy kierować na adres: 
Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel. 624-66-11,  
- e-mail: dgo@kzg.pl, strona: www.kzg.pl 
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GMINNE WIEŚCI OŚWIATOWE
 

WRACAMY  DO  SZKOŁY 
 

Informujemy, że godziny rozpoczęcia roku szkolnego będą 
podane do wiadomości rodziców w każdej szkole. 
Gmina Kosakowo posiada podpisaną umowę z Zarządem 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni o organizacji przewozów na 
terenie gminy Kosakowo. 
Dzięki tej umowie uczniowie zamieszkali na terenie gminy 
Kosakowo, a uczęszczający do szkół podstawowych lub 
gimnazjum zlokalizowanych na terenie naszej Gminy, 
uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej, od poniedziałku do soboty na trasie 
”miejsce zamieszkania – szkoła” i „szkoła – miejsce 
zamieszkania”, w godzinach 6.00 –20.00. 
 
Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a 
uczęszczający do szkół podstawowych lub gimnazjum 
zlokalizowanych na terenie gmin ościennych w stosunku do 
gminy Kosakowo, uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej od poniedziałku do soboty, 
wyłącznie w obrębie gminy Kosakowo, tj. na trasie  „miejsce 
zamieszkania- kierunek szkoły- granica gminy Kosakowo” , 
w godzinach 6.00 do 20.00 
 
Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kosakowo, a 
uczęszczający do szkół podstawowych lub gimnazjum  
zlokalizowanych na terenie Gdyni, uprawnieni są do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, od 
poniedziałku do soboty na trasie „miejsce zamieszkania – 
Pogórze Górne (pętla), w godzinach 6.00-20.00. 
 
Uczniowie klas „0” dojeżdżający do szkół, posiadać powinni 
zaświadczenie uprawniające do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską w dni nauki szkolnej na trasie od 
miejsca zamieszkania do granic gminy Kosakowo i z 
powrotem w  danym roku kalendarzowym. Zaświadczenia 
odbiera się w sekretariatach obwodowych szkół. 
 
************************************************* 

 
PODSUMOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU 

 
Niewiele dni zostało do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
Powoli  końca dobiega wakacyjny wypoczynek.  
Nadszedł czas podsumowania  i odpowiedzi na pytanie: jak 
wypoczywali uczniowie zamieszkali w gminie Kosakowo i ci 
którzy do nas przyjechali.? 
W bieżącym roku dla uczniów gminnych szkół zostały 
zorganizowane trzy letnie turnusy. Zgodnie z podpisanymi 
umowami o wymianie kolonijnej  z zaprzyjaźnionymi 
gminami Krościenko i Żerków, z wypoczynku skorzystało 
195 uczniów. ( rok  wcześniej 150). 
Ponadto we współpracy z Komendą Hufca ZHP w Pucku 
stworzono naszym dzieciom możliwość integracji z  zuchami 
z powiatu puckiego.  Podczas zabawy  w ramach półkolonii, 
dzieci miały okazję poznać tajniki  „życia morskich wilków”. 
Kolejna oferta współfinansowana przez Wójta Jerzego 
Włudzika, została skierowana do młodzieży gminnej. 
Wykorzystując walory naturalne Zatoki Puckiej, po raz drugi 
uruchomiono w Rewie szkółkę windsurfingu. 
Na koloniach w gminie Kosakowo, wypoczywali uczniowie z 
Krościenka i Żerkowa. Choć pogoda nie dopisała, to nikt z 
uczestników nie miał czasu na nudę. Ciekawy, pełen atrakcji 
program opracowany przez Annę Szymborską – dyrektora  
 
Szkoły Podstawowej w Mostach, rekompensował brak 
możliwości plażowania.  
 

 
Od 18 do 31 lipca br. wypoczywały w  Młodzieżowym 
Schronisku w Dębogórzu dzieci z Litwy. Organizacji 
wypoczynku dla nich podjęła się pani Hildegarda 
Skurczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu .  
Przypomnieć należy, że dwutygodniowy pobyt uczniów 
polskich szkół na Litwie możliwy był dzięki zebranym 
funduszom. 
Jeszcze raz Wójt Gminy Kosakowo serdecznie dziękuje 
wszystkim sponsorom. 
O tym,  że wakacje były udane i atrakcyjne świadczy brak 
jakichkolwiek skarg oraz podziękowania rodziców kierowane 
bezpośrednio do Wójta.  
Jak twierdzi Wójt Gminy, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie 
nauczyciele, którzy  przyjęli cały trud opieki nad dziećmi 
podczas trwających kolonii, za co im bardzo dziękuje. 
Szczególne podziękowania należą się pani Annie 
Szymborskiej, która zarówno w poprzednim roku jak i 
w tym, była głównym organizatorem oraz 
koordynatorem  wypoczynku w gminie Kosakowo. 
************************************ 

KRZEPIĄCA WIADOMOŚĆ 
 

7 lipca br. Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku skierowało do 
Wójta Gminy Kosakowo pismo 
z serdecznymi gratulacjami w 
związku z uhonorowaniem 
placówek szkolnych 
Pomorskimi Certyfikatami 
Jakości Edukacji. Otrzymane 
przez szkoły wyróżnienia są 
również świadectwem wielkiej 
troski , jaką Gmina Kosakowo 
przywiązuje do zapewnienia 
właściwych warunków 
wychowania i nauczania. Do 
gratulacji Kurator Oświaty 
dołącza słowa podziękowań za 
szczególną dbałość o jakość 
edukacji w prowadzonych przez 
Gminę szkołach . 
Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Pomorskich 
Certyfikatów Jakości Edukacji przyznała certyfikaty w 
zakresie spełniania wymagań następujących standardów 
szkoły. 
I. Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia 
IV. Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom 

harmonijny rozwój osobowościowy 
XI. Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem. 
Wyróżnione zostały następujące placówki: 
Szkoła Podstawowa w Pogórzu – standard I, XI 
Gimnazjum w Mostach – standard  IV. 
Przypominamy , że Szkoła Podstawowa w Pogórzu uzyskała 
jako pierwsza w powiecie puckim  certyfikaty  w 
standardach:  

 V: Opieka i profilaktyka wspomaga dziecko w jego rozwoju.
  
Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju. 
I: Przedszkole uzyskuje wysokie efekty pracy wychowawczo 
- dydaktycznej. 
Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia. 
VI: Atmosfera przedszkola prowadzi do dobrych relacji w 
środowisku przedszkolnym. 
Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku 
szkolnym. 
O certyfikat ubiega się również Szkoła Podstawowa w 
Mostach. 
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BURSZTYNOWA 
 MISS LATA 

 MECHELINKI 2005 
30 lipca br. przy bardzo zmiennej 
aurze – przelotnych opadach 
deszczu i prześwitujących 
promieniach słońca, odbyła się przy 
plaży w Mechelinkach ogólnopolska 
impreza – wybory Bursztynowej 
Miss Lata. Po południu w  szranki 
piękności stanęły dziewczynki do lat 
10 w konkursie małej Miss Lata.  
Wieczorem do rywalizacji 
przystąpiło 12 pełnoletnich 
dziewcząt z całego kraju. Podczas, 
gdy na posiedzenie udało się 
konkursowe jury – publiczność 
bawiła się przy muzyce 
ekscentrycznego zespołu Mona 
Lisa.  
Później już wszystko stało się jasne 
– jury pod przewodnictwem Wójta 
Gminy  Jerzego Włudzika ogłosiło 
werdykt. Za najpiękniejszą 
dziewczynę uznano Annę 
Chojnowską z Koszalina. Pierwszą 
wicemiss została Anna Jelonkiewicz 
z Sosnowca, miss publiczności – 
Katarzyna Trocka z Wejherowa, 
miss foto – Karolina Bałachowska z 
Tczewa. 
 

 
JUBILACI... 

Dnia 02.08.2005r. swoje 96 
urodziny obchodziła jedna z 
najstarszych mieszkanek gminy 
Kosakowo p. Aniela Wruck. 
Nie zapomnieliśmy o tak 
wyjątkowej uroczystości. 
 

 

ABC Konstytucji Unii Europejskiej 
Swobody rynku wewnętrznego 
Unia zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, 
czyli obszaru bez granic wewnętrznych, w których obowiązuje swobodny przepływ 
osób, usług, towarów i kapitału. 
Swobodny przepływ osób i usług oraz swoboda przedsiębiorczości 
Obywatele Unii mają możliwość swobodnego poruszania się po terytoriach państw 
członkowskich. Swoboda przepływu osób obejmuje prawo do przemieszczania się i 
osiedlania za granicą w innym państwie członkowskim. Państwa członkowskie 
powinny umożliwić opuszczenie ich terytorium i podjęcie pracy w innym państwie. 
Nie można narzucić wizy wjazdowej ani wyjazdowej obywatelom krajów 
członkowskich. 
Obywatele Unii mogą ubiegać się o pracę, wykonywać ją, świadczyć usługi, za które 
dostają wynagrodzenie pieniężne i nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani, 
czyli traktowani gorzej niż obywatele państwa członkowskiego, na terenie którego 
przebywają. 
Czas pracy w innym państwie członkowskim jest wliczany do ogólnego czasu pracy, 
tak, jakby praca była wykonywana w kraju ojczystym. Dzięki temu praca ta nie 
utrudnia uzyskania późniejszych świadczeń, takich jak renta, czy emerytura. 
Obywatele jednego państwa członkowskiego mają prawo podejmowania i 
wykonywania działalności, prowadzonej na własny rachunek, zakładania i 
zarządzania przedsiębiorstwami, zwłaszcza spółkami na terytorium innego państwa 
członkowskiego, na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. 
Swoboda świadczenia usług obejmuje: działalność o charakterze przemysłowym, 
handlowym lub rzemieślniczym oraz wykonywanie wolnych zawodów. 
Swobodny przepływ towarów 
W ramach Unii Europejskiej państwa członkowskie objęte są tzw. unią celną. 
Zniesione zostały bariery celne pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa 
członkowskie nie mogą nakładać żadnych opłat związanych z przewozem lub 
wywozem towarów między sobą i stosują wspólną taryfę celną. 
Rada Ministrów, na wniosek Komisji Europejskiej, przyjmuje rozporządzenia i 
decyzje europejskie określające cła wspólnej taryfy celnej. Państwa członkowskie nie 
mogą ograniczać ilości towarów wwożonych, wywożonych lub przewożonych 
wewnątrz Unii. 
Każde państwo członkowskie powinno zagwarantować, aby na towary pochodzące z 
innych państw członkowskich nie były nakładane większe podatki niż na towary 
krajowe. 
Swobodny przepływ kapitału i płatności 
Zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału i płatności pomiędzy 
państwami członkowskimi. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, kiedy ograniczenia są 
nakładane dla zapobiegania lub zwalczania terroryzmu lub innych zagrożeń. 
Reguły konkurencji 
Aby rynek wewnętrzny funkcjonował prawidłowo, musi istnieć tzw. wolna 
konkurencja. Oznacza to, że zakazane są wszystkie porozumienia między 
przedsiębiorstwami, których konsekwencją byłoby zakłócanie konkurencji, na 
przykład przez ograniczanie produkcji, wspólne ustalanie cen, stosowanie nierównych 
warunków dla poszczególnych partnerów, uzależnienia zawarcia umowy od czynności 
dodatkowych itp. 
 

KALENDARZ IMPREZ      
 

data nazwa imprezy organizator miejsce 

27 sierpień 
Rozgrywki piłki nożnej  

o puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy 

UG Kosakowo boisko  
w Kosakowie 

4 wrzesień Dożynki Gminne  
Kosakowo 2005 UG Kosakowo boisko  

w Kosakowie 

 10 wrzesień Street Ball Sołectwo  
Suchy Dwór plener 

10 - 11 
wrzesień 

Zawody Windsurfingowe „Rewa-
Cup” 

Sopot Surf 
Center Rewa 

16 –18 
wrzesień 

Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Chłopców 

UG Kosakowo 
Gimnazjum 
SP Mosty 

Hala sportowa 
 w Mostach 

16-19 
wrzesień 

Zawody kitesurfingowe 
„Fly To Red Bull King of the 

Air” 

Red Bull sp. z 
o.o. Rewa 

19 wrzesień 
66 Rocznica zakończenia walk w 

obronie 
 Kępy Oksywskiej 

UG Kosakowo 
Gimnazjum w 

Mostach 
MW RP 

Obelisk  
w Mostach 
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