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Kto jest kim 
w gminie? 

Bożena Roszak 
Sołtys wsi Suchy Dwór 
 
Piastuje swoją funkcję już drugą kadencję. Jest bardzo 

zaangażowana w prace na rzecz 
sołectwa i jego mieszkańców. 
Organizuje m.in. pracę interwencyjne, 
by wieś stawała się coraz piękniejsza. 
Pragnie, aby mieszkańcy odczuwali 
zmiany na lepsze. To w ich sprawach 
można Panią Sołtys bardzo często 
spotkać w tut. Urzędzie Gminy. 
Na co dzień zajmuje się prowadzeniem 
domu. Jest matką samotnie 
wychowująca dwoje dzieci. 

Sławomir Dąbrowski 
Sołtys wsi Dębogórze 
 
Społecznik, od wielu lat bardzo zaangażowany w działania na rzecz 
gminy, w szczególności mieszkańców Dębogórza. 
To z jego inicjatywy oraz przy bardzo dużym zaangażowaniu 
osobistym wyremontowano świetlicę w 
Dębogórzu i rozwija się życie 
kulturalne we wsi. Organizuje 
corocznie cieszące się dużym 
powodzeniem imprezy sołeckie i 
zabawy gdzie nierzadko akompaniuje 
na akordeonie, w tym trzy wpisały się 
na stałe do kalendarza sołeckiego. Są 
to coroczne spotkania opłatkowe, noc 
świętojańska oraz bal przebierańców. 
W latach 1998-2000 był członkiem 
komisji samorządu terytorialnego Rady Gminy Kosakowo, z 
poręczenia Rady Gminy był ławnikiem sądowym w Sądzie 
Rodzinnym. Pracował w redakcji gazety „Z Naszej Kępy”. Członek 
chóru „Morzanie” od początku jego działalności. 
Jest b. wojskowym na emeryturze. Urodził się w Łodzi, a w 
Dębogórzu mieszka od 1983 r. Jego hobby to przede wszystkim  
muzyka (słowiańska, ludowa, poważna) oraz podwodny świat roślin 
i zwierząt.  

 

Odsłonięcie Tablic w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza 

Dnia 2 lipca 2006 roku mszą św. koncelebrowaną przy Krzyżu 
Morskim w Rewie rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia 
kolejnych tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei 

Zasłużonych Ludzi 
Morza. Była to już 
trzecia tego typu 
uroczystość, podczas 
której odsłonięto 
tablice: Józefa 
Michała Unruga 

(1884-1973), 
Konstantego 

Matyjewicza-
Maciejewicza (1890-

1972) oraz Eugeniusza Kwiatkowskiego (1880-1974). Oprawę 
muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacjyjna Marynarki 
Wojennej, chór „Morzanie” oraz  Magdalena Molendowska - 
studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Sejmu, 
lokalnych samorządów, Marynarki Wojennej RP, mieszkańców 
Gminy oraz turystów. Swoją obecnością zaszczycił nas 
również syn jednego z Zasłużonych ludzi Morza - Pan Olgierd 
Matyjewicz-Maciejewicz, który odsłonił pamiątkową tablicę 
swojego ojca. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HIT 2006  
DLA GMINY KOSAKOWO 

7 lipca br. na zamku w Kwidzynie rozdano certyfikaty Gospodarczo Samorządowy HIT POMORZA 2006, 
przyznawane samorządom przez Agencję Promocyjną „Punkt” i Konwent Starostów Województwa Pomorskiego. 
W bieżącym roku Gmina Kosakowo została wyróżniona za racjonalny program rozwoju i skuteczne 
kreowanie warunków podnoszących turystyczną i inwestycyjną atrakcyjność gminy. Akt nadania tytułu 
odebrał Wójt Gminy Jerzy Włudzik. W ubiegłym roku doceniono nas za „skuteczne kreowanie wizerunku gminy 
przyjaznej mieszkańcom, gościnnej dla turystów i otwartej wobec inwestorów”. 

 

   

 

        
 

                                 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO 
 Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór 
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Ze statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/67/2005 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r. 
II. ORGANY  SOŁECTWA 

Art. 5 
1. Organami Sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy 
2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. 
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyborów, które muszą się odbyć nie później 

niż 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.  
4. Sołtys i Rada Sołecka piastują swoje funkcje do czasu nowych wyborów.  

 
Sołtys 

 
Art. 18 

1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa. 
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
3. Kompetencje Sołtysa: 

1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz i wobec władz gminnych ; 
2) przygotowuje projekt planu finansowo-rzeczowego i przedkłada do 

zaopiniowania Wójtowi ; 
3) przedstawia Zebraniu Wiejskiemu projekt planu finansowo-rzeczowego do 

uchwalenia; 
4) wykonuje plan finansowo – rzeczowy Sołectwa i dokonuje w nim zmian w 

trakcie roku budżetowego w zakresie wynikającym z art. 11 pkt 5. 
5) podejmuje działania organizatorsko-wykonawcze, mające istotne znaczenie 

dla mieszkańców i gospodarki Sołectwa; 
6) administruje i zarządza majątkiem Sołectwa; 

4. Do zadań Sołtysa należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie im; Sołtys może upoważnić inną 

osobę do prowadzenia Zebrania 
2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń Wójta; 
3) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia oraz środkami finansowymi; 
4) składanie corocznego sprawozdania ze swej działalności Zebraniu Wiejskiemu; 
5) wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i 

warunków życia w Sołectwie; 
6) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta; 
7) opiniowanie wspólnie z Radą Sołecką wniosków kierowanych przez Wójta; 
8) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku; 
9) informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o 

wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa; 
10) współpraca z Wójtem w kierowaniu akcją pomocy w razie wypadków losowych i 

klęsk żywiołowych; 
11) udzielanie pomocy podróżnym i turystom; 
12) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania. 

5. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką oraz radnymi z 
terenu sołectwa. 

6. Sołtys otrzymuje wsparcie Urzędu Gminy w sprawach technicznych i organizacyjno-
prawnych. 

7. Zasady przyznawania diet Sołtysowi ustanawia Rada Gminy w odrębnej uchwale. 
 

*************************************************************************** 
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Historia lubi się powtarzać 
W dniu 20 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia 
Restauracji KASZUBSKA, nowego obiektu przy Urzędzie 
Gminy w Kosakowie. Do przecięcia wstęgi poproszono 
Wójta Gminy Jerzego Włudzika, który uczynił to w asyście 
księdza proboszcza Jana Grzelaka i właścicieli lokalu 
Państwa Anny i Mirosława Kotwickich. 

 
 
Przed laty, gdy w tym samym miejscu oddawano poprzednią 
restaurację wstęgę przecinał również Jerzy Włudzik. 
Tyle tylko, że obiekty różnią się od siebie. Dzisiejsza 
„Kaszubska” może pomieścić nawet 200 gości, ma 
przestrzenną salę, ładny wystrój, miłą obsługę. Budynek 
upiększył to miejsce przy Urzędzie Gminy, które do tej pory 
„straszyło” gruzowiskiem. Zachęcamy do odwiedzania; jest 
smacznie i niedrogo. 
Państwu Kotwickim życzymy pomyślności w tym nowym 
przedsięwzięciu. 

 
 

OKAZJA – możliwość bezpłatnej nauki 
 języka angielskiego lub niemieckiego 

 
W ramach projektu „Szkolenia językowe – rozwój instytucji 
i regionu poprzez podniesienie kwalifikacji pracujących 
mieszkańców Powiatu Puckiego”, współfinansowanego z 
funduszy Unii Europejskiej istnieje możliwość podniesienia 
kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języka 
angielskiego i niemieckiego. Projekt adresowany jest do 
osób zajmujących się zawodowo: 
- w administracji publicznej: szczególnie współpracą 
międzynarodową, promocją i turystyką oraz zagadnieniami 
związanymi z UE 
- w innych instytucjach/firmach: obsługą ruchu 
turystycznego, hotelarstwem, promocją. 
Szkolenia będą prowadzone w systemie wieczorowym, tj. 
raz w tygodniu w godzinach od 16,15 (3 godziny lekcyjne po 
45 min.). 
Więcej na stronie http://bip.starostwo.puck.pl. Dokumenty 
można składać do 11 sierpnia br. 
 

ŚWIETLICA SOŁECKA W DĘBOGÓRZU 
17.07.br. oddano do użytku świetlicę sołecką w 
Dębogórzu, wyremontowaną staraniem sołtysa wsi p. 
Sławomira Dąbrowskiego. 
Sołtys dziękuje mieszkańcom wsi: p. Małgorzacie i 
Marianowi Kaszuba, członkowi Rady Sołeckiej p. 
Ryszardowi Gospodarek z żoną Elżbietą, p. 
Eugeniuszowi Bąk, p. Stanisławowi 
Przyborowskiemu, p. Ewie Dąbrowskiej, p. Piotrowi 
Kaszuba za społeczne zaangażowanie w pracach 
remontowych i przy wystroju świetlicy sołeckiej. 
Sołtys dziękuje również pozostałym członkom Rady 
Sołeckiej oraz mieszkańcom Dębogórza za gorący 
aplauz i uważne bardzo konstruktywne śledzenie 
przebiegu prac remontowych. 
Godziny otwarcia świetlicy wywieszono na drzwiach 
pomieszczenia. 
Życzę Dębogórzanom zdrowych, miłych, spokojnych, 
szczodrych i obfitych w ładną pogodę miesięcy 
letnich. 

 

 
PODZIĘKOWANIE 

Sołtys wsi Pogórze składa podziękowania p. Barbarze 
Wronowskiej, p. Markowi Gutowskiemu, państwu 
Marioli i Mariuszowi Szałucho, p.Jerzemu 
Olszewskiemu z Rewy, Mieczysławowi Derc 
Komendantowi Posterunku Policji w Kosakowie za 
pomoc w organizacji biesiady sąsiedzkiej 
mieszkańców ulicy Heleny Modrzejewskiej w 
Pogórzu oraz wszystkim współbiesiadnikom za 
szampańską zabawę. 
************************************ 
Organizatorzy imprezy pn. „Przywitanie lata dla 
dzieci”, która odbyła się dnia 1 lipca br. w Stajni za 
Stawem w Dębogórzu składają serdeczne 
podziękowania sponsorom imprezy: p. Grzegorzowi 
Grzybowskiemu - Prezesowi G.L.E. Sp. z o.o. w 
Kosakowie, pp. Kaszuba – właścicielom sklepu w 
Dębogórzu, pp. Karsznia – właścicielom sklepu „Ola” 
w Dębogórzu. Słowa podziękowań kierują również do 
p. Kustusz z Dębogórza, Ks. Jana Grzelaka z Parafii 
Św. Antoniego oraz Wójta Gminy Kosakowo – 
Jerzego Włudzika za pomoc w organizacji imprezy.  
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UWAGA WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW 
POKRYTYCH AZBESTEM 
Jak nas informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w 
najbliższych miesiącach przygotowany zostanie 
program, w ramach którego gminy województwa 
pomorskiego będą mogły ubiegać się o 
dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku na 
utylizację odpadów azbestowych w gminach.  
W związku z powyższym Wójt Gminy Kosakowo 
zwraca się z prośbą do właścicieli budynków 
pokrytych płytami cementowo – azbestowymi o 
zgłaszanie się do Urzędu Gminy pok.102 lub do 
sołtysów. 
W/w dane są niezbędne do uzyskania dofinansowania 
na utylizację azbestowych pokryć dachowych na 
terenie Gminy Kosakowo w latach 2007-2012. 
 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW 
Przypominamy o zapłacie podatku za pieski. Wpłaty u 
sołtysów. 

           
Nowe działalności sezonowe w Rewie 

Spędzających wakacyjny czas w Rewie informujemy, że 
przy plaży jest wypożyczalnia leżaków, a przy pętli 
autobusowej wypożyczalnia quadów, skuterów drogowych 
i rowerów. O innych atrakcjach sezonowych pisaliśmy już 
w poprzednim wydaniu naszego Biuletynu. 

         
Kąpieliska w Rewie 

Czynne są dwa strzeżone kąpieliska w Rewie. 
Bezpieczeństwa kąpiących strzegą ratownicy WOPR oraz 
specjalnie szkolony pies. 
Niestety, w Mechelinkach nie można się kąpać. 
Sprzątaniem plaż i terenów przyplażowych zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. PEKO w 
Kosakowie, tel. 058 625-47-47. Uwagi dot. czystości można 
składać bezpośrednio w PEKO lub w tut. Referacie ds. 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 
058 660-43-07. 

Konkurs na dyrektora Gimnazjum – 
rozstrzygnięty 

Informujemy, że Pan mgr Adam Pop został wybrany 
przez Komisję konkursową na Dyrektora Gimnazjum 
w Mostach na kolejne 5 lat. Panu Dyrektorowi 
życzymy sukcesów w pracy wychowawczej. 

Staw w Kosakowie 
Informujemy, że za poławianie ryb w kosakowskim 
stawie Rada Gminy Kosakowo ustaliła jednorazową 
dzienną opłatę od wędkarzy: wynosi 5 zł, a od dzieci i 
młodzieży do 15 roku życia 2,50 zł. 

             
CZAT Z WÓJTEM 

Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na czat internetowy  
dnia 25 lipca 2006r. o godzinie 21.00 

UWAGA !!! 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” jako gestor 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kosakowo 
przypomina mieszkańcom, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 z 
późn. zm.) zabrania się wprowadzania wód opadowych 
czy to z połaci dachu, z działki, z jezdni czy z chodnika 
do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Pod groźbą kary, zabrania się również wprowadzania 
do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych ( np. 
worków foliowych, plastikowych kubków i tacek, 
odpadów po artykułach spożywczych), które mogą 
zmniejszyć przepustowość przewodów kanalizacyjnych, 
a także doprowadzić do awarii na przepompowniach. 
 

OGŁOSZENIE 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o. 
o., informuje, iż na podstawie Uchwały  nr 4/ 2006 
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki w Gdyni z dnia 13 lutego 2006r. – 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 
Rozdz. VIII § 28 ust. 4 na terenie gminy Kosakowo w 
okresie od 15 maja do 15 września 2006 roku wprowadza 
się zakaz podlewania ogródków przydomowych w 
godzinach od 6.00 do 22.00.  
Powyższy zakaz ma zapewnić mieszkańcom dostawy wody 
do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem. Podlewanie ogrodów w 
wymienionych godzinach, będzie przyczyną spadku 
ciśnienia oraz występowania przerw w dostawie wody 
 

Konkurs Piękna Wieś 
RadnyRada Sołecka wsi Kosakowo zwraca się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców o upiększenie swoich posesji w 
zwiazku z trwajacym konkursem Piękna Wieś Powiatu 
Puckiego. 
 

Konkurs wiedzy z zakresu obrony cywilnej  
w Gimnazjum w Mostach  

W dniu 12.05.2006 r w Gimnazjum w Mostach odbył się konkurs 
wiedzy z zakresu obrony cywilnej. W konkursie wzięło udział 30 
uczniów.  
Konkurs podzielono na dwa etapy w pierwszym młodzież 
rozwiązywała test. Osoby, które otrzymały największa ilość punktów 
w teście przeszły do etapu drugiego – finałowego (sześć osób)  
Najlepsze wyniki uzyskali: 
1 miejsce Joanna Cichosz 
2 miejsce Michał Dziedzic  
3 miejsce Michał Szewczyk  
Nagrody ufundował Wójt Gminy  Kosakowo 

URZĄD PRACY INFORMUJE: 
 

Terminy składania oświadczeń i wypłat zasiłków: 
Miejsce 
składania 
oświadczeń 

Składanie 
oświadczeń 

Wypłata 
świadczeń 

Miejsce wypłaty 

 
Urząd Gminy 
Kosakowo 
Biuro Obsługi 
Interesanta 

 
 

27.07.2006 

 
 
11.08.2006 

 
Bank Rumia  
Spółdzielczy  
o/Kosakowo  

ul. Żeromskiego 67 
 godz.: 800 - 1700 
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Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 roku. 
 
 

1. Producent rolny w terminie od 1 września 2006r. do 30 września 2006r. składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 stycznia 2006r. do Wójta Gminy Kosakowo 
właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym dzierżawcy).  

2.    Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

3.    Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa obszar gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub 
zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza.  

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda 
będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 

5.    W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym 
mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru. 

6.    Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw z 2006r. Nr 103 poz. 706 i będzie 
również dostępny w Urzędzie Gminy Kosakowo oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (www.minrol.gov.pl). 

7.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w 
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których  nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów 
i usług (D.Z. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.  

8.    Limit ustalony w tym roku - 38,70 zł. x ilość ha użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006r. Przy 
ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 
oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu  
przepisów o podatku rolnym. 

9.   Decyzje  ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 
o zwrot podatku. 

10.  Wypłata zwrotu podatku  przyznanego na podstawie decyzji  nastąpi w terminie 
  od 1 listopada 2006r. do 30 listopada 2006r. 
  - gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Kosakowie, 

- przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podanego we wniosku.  
Informacje w powyższej sprawie udzielają pracownicy referatu podatków Urzędu Gminy Kosakowo, pokój nr 02 lub 
telefonicznie (058)6604319. 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny w Urzędzie Gminy Kosakowo. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH? 

 
Kurs żeglarski za wyniki w nauce 

Wzorem lat ubiegłych Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował konkurs 
„Najlepszy Absolwent Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa 
Pomorskiego” 
Dnia 24 czerwca o godz. 11.00 w Sali Koncertowej Audytorium Novum Politechniki 
Gdańskiej – w obecności wójtów, burmistrzów, absolwentów, dyrektorów, rodziców i 
nauczycieli - najlepsi absolwenci odbierali nagrody. 
Fundatorami nagród byli wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, zakłady pracy, ZNP. 
Dyrektor Gimnazjum w Mostach, wytypował do tej prestiżowej nagrody naszą 
absolwentkę Monikę Kankowską. 
Wójt Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik za wzorową ocenę ze sprawowania, wysoką 
średnią ocen, osiągnięcia w działalności społecznej, ufundował jej 18 dniowy kurs 
żeglarski z możliwością uzyskania patentu żeglarza. 
Życzymy Monice dużo słońca i stopy wody pod kilem. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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REGIONALNE ŚWIĘTO RODZINNE W DĘBOGÓRSKIEJ SZKOLE 
 

Regionalne Święto Rodzinne, które odbyło się 2 czerwca 2006 roku od godziny 
16.00, przebiegało w miłej i serdecznej  atmosferze. Na święto przybyli  – Wójt 
Jerzy Włudzik, zastępca Wójta Zdzisław Miszewski, członek Zarządu Powiatu 
Zbigniew Turzyński, ks. Jan Grzelak i oczywiście rodzice z dziećmi. Mamy z Rady 
Rodziców upiekły wspaniałe ciasta, zakupiły soki dla dzieci oraz kawę i herbatę dla 
dorosłych. Wielką atrakcją w tym roku była wata cukrowa, którą zasponsorowali 
państwo Kozłowscy.  
Uczniowie z klasy I zrobili sałatki jarzynowe i owocowe, klasa III - chleb ze 
smalcem, a klasa II b i klasa V przygotowały śledzie z pulkami. Te wszystkie 
rozkosze dla podniebienia i żołądka umilane były przez cały czas programem 
artystycznym,  przygotowanym  przez panią dyrektor Hildegardę Skurczyńską oraz 
panią Hannę Pacyńską. Uczniowie tańczyli tańce kaszubskie i dyskotekowe, 
śpiewali piosenki naszych dziadków, pieśni kaszubskie i szanty. Następnie odbył się 
pokaz mody ekologicznej, który przygotowała klasa II a wraz ze swoją 
wychowawczynią panią Hanną Pacyńską. 
Na placu zabaw odbywały się gry i zabawy dla najmłodszych, przygotowane przez 

panie Izabelę Pieczyńską i Bożenę Janowską. O godzinie 19.00 impreza dobiegła końca.  
Jak co roku pogoda i humory dopisały. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

MECHELINKI- UROCZYSTOŚĆ W MAGICZNĄ NOC 
 
Noc Kupały, zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką lub Nocą Świętojańską czy też potocznie Sobótką to nazwa słowiańskiego święta 
związanego z letnim przesileniem Słońca, obchodzonego w najkrótszą noc w roku (czyli najczęściej - nie uwzględniając roku przestępnego - z 23 
czerwca na 24 czerwca. Przeprowadzane w jej trakcie zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. 
Wykorzystując moc magii, uczniowie z Koła Ekologicznego przy Szkole Podstawowej w Mostach, w tym dniu przygotowali uroczystość  nadania 
imion drzewom gatunku jesion wyniosły.  
Celem uroczystości było zachowanie starych sędziwych drzew dla przyszłych pokoleń. 
Wójt Gminy Jerzy  Włudzik oraz inicjator pomysłu, a zarazem mieszkaniec Mostów Pan  
Zygmunt Miszewski. uroczyście nadali imiona „Mściwoj”i „Świętopełek” dwóm, liczącym 
ok. 250 lat jesionom, rosnącym w miejscowości Mechelinki, tuż nad brzegiem zatoki. 
Nazwy drzew pochodzą od dwóch średniowiecznych władców Pomorza Wschodniego, 
później zwanego Pomorzem Gdańskim. Z poczynań tych dwóch książąt, ojca i syna 
istotnymi dla Gminy Kosakowo była decyzja Mściwoja I i jego żony Zwinisławy o 

ufundowaniu klasztoru 
Norbertanek w Żukowie, czym 
wprowadzili na pisane stronice 
historii naszego regionu termin 
”ziemia oksywska” oraz 
decyzje Świętopełka II 
Wielkiego, w oparciu o które 
datuje się istnienie w tych 
odległych czasach nazw czterech wsi: Dębogórza, Kosakowa, Mostów i Pierwoszyna. 
Decyzje tego księcia uściślają również datę budowy kościółka wiejskiego na Oksywiu, 
do parafii  którego od  1254r. do 1911/12r. należało całe   terytorium Kępy i Rewa. 
Z tych to wyżej wymienionych powodów zaproponowano dla najstarszych drzew, 
rosnących obok siebie prastare imiona.  
Oba pomnikowe jesiony stanowią cenny element przyrodniczy i krajobrazowy tego 
terenu, podnoszą jego piękno, zwiększają różnorodność, a związane są z lokalną 
legendą i wybitnymi postaciami historycznymi. 
 

******************************************************************************* 
Uchwały podjęte 

na posiedzeniu XLIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 29 czerwca 2006 roku 

1. Nr XLIV/39/06 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Dębogórzu gmina Kosakowo 
na okres 3 lat; 
2. Nr XLIV/40/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu 
publicznego obejmującego część działek nr 15, 11, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w 
Pogórzu gmina Kosakowo; 
3. Nr XLIV/41/06 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego, mającego na celu 
powierzenie Gminie Kosakowo realizacji zadania: „opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania w Kosakowie drogi 
wojewódzkiej Nr 100 w rejonie ulic Żeromskiego/Chrzanowskiego; 
4. Nr XLIV/42/06 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa; 
5. Nr XLIV/43/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006; 
6. Nr XLIV/44/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury; 
7. Nr XLIV/45/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/38/06 z dnia 31.05.06r. dotyczącej nadania nazw dla ulic położonych w obrębie 
geodezyjnym Pogórze na terenie gminy Kosakowo; 
8. Nr XLIV/46/06 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie zezwolenia na korzystanie z wód do amatorskiego połowu ryb w miejscowości 
Kosakowo. 

 
Uchwały podjęte 

na posiedzeniu XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 10 lipca 2006 roku 

1. Nr XLV/47/06 w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo; 

2. Nr XLV/48/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006. 
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UCHWAŁA NR XLV/47/06 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 10 lipca 2006 roku 

 
w sprawie: okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kosakowo 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm./ w związku z art. 89 ust. 2 oraz art. 92 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw /tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./ 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Na wniosek Wójta Gminy dokonuje się podziału gminy Kosakowo na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Kosakowo oraz ustala ich 
numery, granice i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu: 
 

Numer okręgu      
Granice okręgu 

Liczba radnych wybieranych 
w okręgu 

     1 SOŁECTWO MECHELINKI 1 
     2 SOŁECTWO MOSTY 3 
     3 SOŁECTWO PIERWOSZYNO 1 
     4 SOŁECTWO REWA 2 
     5 SOŁECTWO KOSAKOWO 1 
     6         SOŁECTWO DĘBOGÓRZE I  SOŁECTWO DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE 2 
     7 SOŁECTWO KAZIMIERZ 1 
     8 SOŁECTWO POGÓRZE 2 
     9 SOŁECTWO SUCHY DWÓR 2 
 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kosakowie. 
 

§ 2 
Traci moc Uchwała Nr LXVI/51/2002 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru 
Rady Gminy Kosakowo. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
        Adam Miklaszewicz 

 
 
Według danych o liczbie mieszkańców gminy, która wynosi 7.813 (stan na 31.12.2005r.) liczba radnych wybieranych w dotychczasowych 10 
okręgach wyborczych wyniosłaby 16 i przewyższyłaby o 1 mandat liczbę radnych ustaloną dla gminy Kosakowo Zarządzeniem Wojewody 
Pomorskiego Nr 67/06 z dnia 22 marca 2006r. (Dz. Urzęd. Woj. Pom. Nr 36, 
poz. 738), która wynosi 15. 
 
Norma przedstawicielstwa dla gminy Kosakowo wynosi 520,87 mieszkańca na 1 mandat radnego /7.813 : 15= 520,87/. 
Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach wynosi: 
1/ Sołectwo Mechelinki - 303, norma przedstawicielstwa – 0,58   /303:520,87/ 
2/ Sołectwo Mosty – 1608, norma przedstawicielstwa – 3,09   /1608:520,87/ 
3/ Sołectwo Pierwoszyno – 718, norma przedstawicielstwa -1,38   /718:520,87/ 
4/ Sołectwo Rewa – 905, norma przedstawicielstwa 1,74   /905:520,87/ 
5/ Sołectwo Kosakowo – 688, norma przedstawicielstwa – 1,32   /688:520,87/ 
6/ Sołectwo Dębogórze – 962, norma przedstawicielstwa – 1,85   /962:520,87/ 
7/ Sołectwo Kazimierz – 338, norma przedstawicielstwa – 0,65   /338:520,87/ 
8/ Sołectwo Dębogórze Wybudowanie – 280, norma przedstawicielstwa – 0,54   /280:520,87/ 
9/ Sołectwo Pogórze – 1123, norma przedstawicielstwa – 2,16   /1123:520,87/ 
10/ Sołectwo Suchy Dwór – 888, norma przedstawicielstwa 1,70   /888:520,87/. 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej „mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma 
przedstawicielstwa jest najmniejsza”. 
W związku z powyższym: 
1/  tworzy się 9 okręgów wyborczych, wyłączając dotychczasowy okręg obejmujący Sołectwo Dębogórze Wybudowanie z najniższą normą 
przedstawicielstwa, która wynosi 0,54.  
2/ dla sołectw Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie tworzy się jeden okręg wyborczy z normą  przedstawicielstwa 2,39 / 1,85 + 0,54/  z  
liczbą radnych 2 w okręgu. Sołectwa te znajdują się w jednym stałym obwodzie wyborczym, w którym przeprowadza się głosowanie. 
3/ w okręgu wyborczym, obejmującym Sołectwo Suchy Dwór z normą przedstawicielstwa 1,70 – liczba radnych wybieranych w okręgu 
wynosi 2. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2006 r. 

 
Od 1 lipca b.r. obowiązują kolejne przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495). Po ustawie wprowadzającej obowiązek odzysku odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych oraz o recyklingu pojazdów pojawiła się kolejna - stanowiąca podstawę do zorganizowania systemu zbiórki sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, który w pełni zacznie działać dopiero od 1 stycznia 2009r.  

Niemniej jednak już teraz producenci i instytucje wprowadzające na rynek sprzęt elektryczny i 
elektroniczny są zobowiązane do sfinansowania ich późniejszego zbierania, przetwarzania, 
odzysku lub unieszkodliwiania. Zarówno sprzedawca detaliczny jak i sprzedawca hurtowy są 
zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do 
nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w tzw. „systemie sztuka za sztukę”, czyli jeżeli ktoś 
kupuje nowy sprzęt np. telewizor, to sprzedający musi odebrać - stary. Przy czym nie ma 
znaczenia, czy sprzedaż wyrobów elektrycznych i elektronicznych jest podstawową 
działalnością firmy. Dlatego też obowiązek przyjmowania zużytych urządzeń dotyczy nie tylko 
sklepów prowadzących sprzedaż sprzętu AGD-RTV czy komputerowego, ale także: sklepów 
ogrodniczych, budowlanych, z zabawkami, ze sprzętem rehabilitacyjnym, z telefonami 
komórkowymi, aptek, a także wielu innych, które w swojej ofercie posiadają wyroby 
elektryczne lub elektroniczne.  

Każdy z mieszkańców ma prawo oddać zużyty sprzęt do sklepu, przy czym jeśli osoba sprzedająca odmawia nam i nie 
przyjmuje zużytego sprzętu przy sprzedaży nowego albo przyjmuje zużyty sprzęt odpłatnie, podlega karze grzywny. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 10 ww. ustawy sprzęt to:  

„urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pół 
elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyły lub pomiaru prądu elektrycznego lub pół 
elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nie przekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego 
oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy”. 
 

Załącznik nr 1 obejmuje w sumie 10 grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są to: 
1. wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np.: chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, pralki, kuchenki, grzejniki 

elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, 
2. małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, np.: odkurzacze, urządzenia używane do szycia, dziania, tkania, żelazka, 

tostery, frytkownice, młynki do kawy, suszarki, elektryczne szczoteczki do zębów, urządzenia do masażu, zegary, wagi, 
3. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, m.in.: komputery, drukarki, notebooki, kalkulatory kieszonkowe i biurkowe, 

sprzęt kopiujący, faksy, telefony, także bezprzewodowe i komórkowe, 
4. sprzęt audiowizualny, np.: odbiorniki radiowe, telewizyjne, kamery i sprzęt video, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, 
5. sprzęt oświetleniowy, np.: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw oświetleniowych 

stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe i kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe, 
urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła (z wyjątkiem żarówek), 

6. narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, np.: 
wiertarki, piły, maszyny do szycia, urządzenie do skręcania, piłowania, nawiercania drewna, metalu i innych materiałów, 
urządzenia do spawania, lutowania, narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych, inne narzędzia elektryczne i 
elektroniczne, 

7. zabawki, sprzęt rekreacyjny i ogrodowy, np.: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry 
video, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, 

8. przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów, np.: sprzęt do radioterapii, do badań 
radiologicznych, do dializoterapii, do wentylacji płuc, urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, 
łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności, 

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli, np. czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, 
10. automaty do wydawania, np. automaty do wydawania napojów ciepłych lub zimnych, bankomaty. 
11.  
 

KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, tel./fax. 058-624-45-99 
● gospodarka odpadami: tel. 058-624-66-11, dgo@kzg.pl  
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SPRAWOZDANIE 
z prac Wójta Gminy Kosakowo 

w okresie między sesyjnym od dnia 1 – 28.06.2006r. 
I.   SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zarządzeniem Nr 38/2006 powołałem Komisję Konkursową do konkursu „Piękna Wieś”  
2. Zarządzeniem Nr 41/2006 powołałem Gminny Zespół ds. ewakuacji ludności gminy. Celem zespołu jest opracowanie planu 
ewakuacji, który jest częścią Planu Obrony Cywilnej oraz działanie, które zapewni systemowe i efektywne reagowanie na wypadek 
zagrożenia Państwa 
3. Zarządzeniem Nr 42/2006 wprowadziłem zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kosakowo, polegające na 
przypisaniu Referatowi ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska obowiązku sprawowania nadzoru technicznego  nad sprzętem 
na gminnych placach zabaw i boiskach sportowych. 
 
II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
1. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 147/45 o pow. 110 m2 obręb Rewa na okres 3 lat. Miesięczny czynsz dzierżawny – 
198,00 zł + VAT 22%  w celu utworzenia działki koniecznej do zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 
Dzierżawcy bez prawa zabudowy. 
2. Zawarcie umowy podzierżawy na część działki nr 146/3 o pow. 15 m2 obręb Rewa na okres od 15 czerwca do 30 września 2006 
roku. Miesięczny czynsz dzierżawny – 200,00 zł brutto z przeznaczeniem na prowadzenie przejażdżek łodzią motorową. 
3. W dniu 13 czerwca 2006 roku Spółka Akcyjna „Elektrociepłownie Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku umową notarialną zrzekła się 
nieodpłatnie na rzecz Gminy Kosakowo prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej na terenie wysypiska w 
Mostach o powierzchni ogólnej 3,3680 ha 
4. Zawarcie 5 umów na etapie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mosty i Dębogórze w sprawie zaliczenia 
opłaty adiacenckiej z tytułu  podziału na  poczet przyszłego  odszkodowanie za drogi, które powstaną po podziale nieruchomości . 
5. Wystąpienie do właścicieli nieruchomości położonych w Kosakowie przy urzędzie Gminy o wyrażenie zgody na wykup 2 działek z 
przeznaczeniem na urządzenie parkingu. 
6. Regulacja terenów położonych w miejscowości Mechelinki przy działkach rekreacyjnych z przeznaczeniem na wybudowanie 
promenady.  
7. Zgoda Urzędu Morskiego w Gdyni na wydzielenie części nieruchomości z działki nr 146/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
na którym została wybudowana promenada w Rewie wraz z obszarem, gdzie planowane jest urządzenie amfiteatru. 
8. Ustalenie renty planistycznej dla nieruchomości położonych w miejscowości Mosty – działki nr 1287, 1290 i 1294 o pow. ogólnej 
3851 m2 w wysokości 45.055,00 zł. 
 
III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
1. Unieważniono II-gi przetarg na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, plażach i terenach przyplażowych, 
gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie zostanie udzielone w trybie –z wolnej ręki – PUK PEKO w Kosakowie. 
2. W przetargu nieograniczonym na Wykonanie ogrodzenia terenu lotniska na odcinku ok. 800 mb z dwoma bramami 
wjazdowymi wg wymagań MON został wybrana oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Uslugowego METALPOL z Rumi za cenę brutto 
wykonania zamówienia 263.588,88 zł. /wpłynęły 2 oferty – druga za cenę 277.720,80 zł/. 
3. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono przetarg nieograniczony na Budowę 
wielofunkcyjnego rekreacyjnego boiska wiejskiego w m. Pogórze, gdyż cena oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na wykonanie zamówienia /wpłynęła 1 oferta za cenę 358.886,70 zł/. 
 
IV. SPOTKANIA I NARADY WÓJTA 
1.06. – rozmowa z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w sprawie dofinansowania remontu samochodu OSP Kosakowo, 
uczestnictwo przy odbiorze ulicy Leśnej w Mostach 
2.06. – udział w festynie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Dębogórzu 
3.06. – udział w festynie dzielnic północnych Gdyni i Gminy Kosakowo w Babich Dołach 
5.06. – posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 
7.06. – szkolenie nt. budownictwa czynszowego na terenie jednostek administracyjnych gmin 
8.06. – wizja lokalna w Mechelinkach dot. zagospodarowania terenów przybrzeżnych 
9.06. – uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 6 par małżeńskich z gminy Kosakowo- dekorowanie medalami Prezydenta 
RP 
10.06. – uczestnictwo w święcie Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
12.06. – spotkanie w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, podsumowanie szkolnych prac o tematyce ekologicznej w ramach konkursu 
organizowanego przez KZG Dolina Redy i Chylonki, narada w sprawie inscenizacji Obrony Kępy Oksywskiej 
13.06. – rozmowa z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych nt. planu zagospodarowania terenów w Suchym Dworze, podpisanie 
umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie pomocy finansowej w wysokości 58.600 zł w formie dotacji celowej z 
budżetu województwa na realizację projektu p.n. „Z klifu na scenę –mała infrastruktura turystyczna w Mechelinkach”, posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich przed Zgromadzeniem Ogólnym Stowarzyszenia 
14.06. – udział w posiedzeniu Rady Metropolitarnej Trójmiasta, spotkanie z firmą Redan ze Szczecina wykonawcą koncepcji 
zagospodarowania przystani rybackiej w Mechelinkach 
16-18.06. – wyjazd do polskich szkół na Litwie /Dukszty/ na konkurs wiedzy o Gminie Kosakowo oraz uzgodnienie warunków przyjazdu 
dzieci z tamt. szkół na wypoczynek w naszej gminie 
19.06. – udział w inauguracji DNI ZATOKI GDAŃSKIEJ w Gdyni 
20.06. – narada robocza kierownictwa w Urzędzie Gminy, Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych na nowo otwartym boisku w Dębogórzu 
21.06. – narada w sprawie inscenizacji Obrona Kępy Oksywskiej, wywiad dla Radia Kaszebe 
22-23.06. – udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w gminnych szkołach 
23.06.  – posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Spółki PEWiK Gdynia, uroczystość nadania imion 2 mechelińskim jesionom – 
pomnikom przyrody, udział w imprezach sobótkowych w Pierwoszynie, Kazimierzu, Dębogórzu, Mechelinkach 
24.06. - członkostwo w jury V Przeglądu Pieśni o Morzu 
26.06. – spotkanie z przedstawicielami Banku NORDEA w sprawie finansowania budowy gimnazjum, spotkanie z autorem studium 
komunikacyjnego dla Gminy Kosakowo p. Maciejem Berendtem, audyt przedstawicieli komisji konkursowej HIT 2006 
27.06. – udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy Kosakowo. 
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PORADNIK OBYWATELA 
Zagrożenia w lecie 

 
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: 

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

Ø Skryć się w samochodzie, ponieważ karoseria przewodzi prąd ku ziemi nie czyniąc szkody wnętrzu samochodu 
Ø Nie używać jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego 
Ø Nie rozmawiać przez telefon komórkowy lub inne urządzenie bezprzewodowe 
Ø Należy jak najszybciej poszukać schronienia (budynek, jaskinia, kanion etc.) 
Ø Należy odrzucić od siebie wszystkie metalowe przedmioty, jakie posiada się w danej chwili 
Ø Nie należy stać pod samotnymi drzewami, gdyż przyciągają one pioruny 
Ø 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  
Ø Nie należy przebywać w wodzie, a jeśli już, to natychmiast płynąć do brzegu 
Ø 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 
Ø Nie należy trzymać niczego metalowego ani długiego 
Ø Jeżeli znajdziemy się w górach w czasie burzy, to trzeba w takim wypadku natychmiast schodzić na dół lub poszukać jakiejś kryjówki, np. jaskini  
Ø Jeżeli ma się parasol, to można go otwierać w razie konieczności, metalowe części, z jakich został on skonstruowany, mogą przyciągnąć piorun 

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

Wyciąg z raportu 
POSTAWY I ZACHOWANIA MŁODZIEŻY 

 
W maju br. Pomorska Pracownia Badań Społecznych przeprowadziła badania dotyczące postaw i zachowań 
młodzieży. Badaniom zostali poddani uczniowie naszego Gimnazjum oraz 5 i 6 klas szkół podstawowych, łącznie 293 
uczniów. 
 
74,2% Gimnazjalistów przyznaje się do kontaktu z alkoholem. Na pytanie dlaczego wypiłeś (spróbowałeś) alkohol,  
jako główny powód sięgnięcia po alkohol (58%) odpowiedziało, że była to chęć dostosowania się do zachowań 
towarzystwa, okazją był też sylwester, święta (54%) ciekawość (41,5%), potrzeba ucieczki od problemów 10,5% 
Najczęściej był to szampan (77%) oraz piwo (51%). 
Spośród wszystkich respondentów do 10 roku życia  alkohol piło 20,9% dzieci. W wieku od 11-13 lat 66,5% dzieci , 
a w wieku od 14-16 lat piło 12,5 % . 
Na pytanie: Z kim po raz pierwszy wypiłeś alkohol 68,5 % respondentów odpowiedziało że z kolegami, 16% z 
krewnymi i dalszą rodziną,  
12,6% z ojcem, 10,5% z rodzeństwem , 4,5% z matką , a tylko 3% z innymi osobami. Na pytanie, jak często aktualnie 
pijesz alkohol, spośród tych , którzy przyznali się do picia 51,0% odpowiedziało, że raz w miesiącu lub rzadziej 
(również okazjonalnie).  
Spośród wszystkich badanych 34,1% potwierdziło taką częstotliwość picia. Wśród tych którzy pili już alkohol, 2-4 
razy w miesiącu pije 25,% gimnazjalistów 
22,2% uczniów z Dębogórza i 8% uczniów z Mostów.  
Najczęściej pitym alkoholem jest (najłatwiej uzależniające ) piwo 64,4%, szampan 45,5%, drinki 10,5%, 8,5% wódka, 
5% wino i 3,5% inne napoje alkoholowe. 
 
Spośród  tych którzy pili już alkohol 11,0% upiło się w ciągu ostatniego miesiąca, w tym 24,1% Gimnazjalistów. 
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III Turniej Piłki Nożnej  o puchar Wójta Gminy Krościenko 
 
W dniu 15 lipca br. reprezentacja gminy Kosakowo gościła w 
zaprzyjaźnionej gminie Krościenko nad Dunajcem. W tym 
terminie bowiem rozgrywano III Turniej Piłki Nożnej o 
puchar Wójta Gminy Krościenko p. Stanisława Gawędy. W 
zawodach  udział  brały drużyny z gmin partnerskich gminy 
Krościenko. Po zaciętej rywalizacji przy sportowej postawie i 
strugach potu nasi reprezentanci zajęli pozapucharowe IV 
miejsce. Deklarują jednakże intensywne treningi by za rok 
zostawić wszystkich na szarym końcu!!! 
 

...                  
 

ZAPROSZENIE 
Dnia 30.07.2006r. o godz. 13.30 odbędą się ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar Księdza Proboszcza z Kosakowa połączone z 
małym festynem „Nad Stawem”. Zapisy chętnych prosimy zgłaszać do 25 lipca br. u p. Sołtys w Kosakowie. Ilość zawodników jest 
ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Organizatorzy – Rada Sołecka oraz Parafia Rzym. – Kat. pw. Św. Antoniego w 
Kosakowie serdecznie zapraszają.  

 
KALENDARZ IMPREZ 

 
LIPIEC 

22.07 Wybory Bursztynowej MISS LATA UG Kosakowo Plaża  
w Mechelinkach 

23.07 
Inscenizacja 

historycznych walk w obronie 
Kępy Oksywskiej 

UG Kosakowo 
Patronat honorowy : 

Bogdan Borusewicz – Marszałek 
Senatu RP 

adm.fl. Roman Krzyżelewski  
Dowódca MW RP 

Mechelinki 

28-30.07 Dni Gminy Kosakowo 
Trzydniówki muzyczne 

28.07 – muzyka klasyczna 
29.07 – muzyka pop, rock 

30.07 – muzyka operetkowa 

UG Kosakowo 
Stowarzyszenie Chór „Morzanie” Rewa, Mechelinki 

SIERPIEŃ 

13.08 Nadbałtyckie Mistrzostwa  
w tabaczeniu UG Kosakowo Rewa 

14.08 
Plaża w rytmie salsy : 

Zabawy na wodzie dla dzieci 
Zabawa dla wszystkich 

UG Kosakowo Rewa 

15.08 
godz.12.0

0 

Święto Wojska  
Polskiego  

– złożenie kwiatów 
UG Kosakowo Miejsca pamięci narodowej 

15.08 X Festyn Kaszubski ZK-P o/Dębogórze 
UG Kosakowo Szpyrk w Rewie 

26.08 Rozgrywki Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego  

Rady Gminy 
UG Kosakowo Boisko  

w Kosakowie 

26.08 Zawody windsurfingowe  
na zakończenie lata UG Kosakowo Rewa 

 

                         
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas 
Ś. p. 

Eugeniusz Piotrowski z Mostów, żył lat 55 
Kazimierz Pakur z Mostów, żył lat 67 

 
„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 2300 egz. 

 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

mailto:kosakowo@zgwrp.org.pl
http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


 

PROGRAM ROBÓT 
Poniżej podajemy harmonogram dotyczący Kontraktu Nr 6 p.n. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Wejherowie i gminach Wejherowo i Kosakowo – cz. 2, realizowanego przez 
PEWiK Gdynia. 
Na naszym terenie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kazimierzu i Dębogórzu Wybudowaniu oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Pogórze. 
Harmonogram należy traktować jako orientacyjny. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

