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R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O

Dobiegł końca kolejny rok szkolny – czas na oczekiwane przez wszystkie dzieci i młodzież wakacje. Z tej okazji pragnę złożyć serdeczne podziękowania dyrektorom, pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, trenerom, wszystkim pracownikom naszych gminnych szkół za ich wkład w wychowanie i edukację naszych dzieci. Jednocześnie gratuluję
uczniom ich sukcesów w nauce, na polu artystycznym i sportowym.
Tym, którzy w tym roku kończą naukę w szkole podstawowej i w gimnazjum, życzę, by
kaganek oświaty prowadził Was dalej, byście wyrośli na dobrych i wartościowych ludzi.
Życzę udanego wypoczynku, wspaniałych wakacji, słonecznej
pogody oraz aktywnie, ciekawie oraz bezpiecznie spędzonego
czasu. I do zobaczenia we wrześniu, kiedy zdrowi i wypoczęci wrócicie do codziennych obowiązków szkolnych.

– W BIULETYNIE –
Sprawozdanie z prac Wójta
Gminy Kosakowo w okresie od 29.04.
do 11.06.2015 - str. 2-7
Hala basenowa już otwarta - str. 8
Z życia sołectw - str. 9
Z życia szkół - str. 14-17
Sport - str. 16-17
Są takie miejsca, są tacy ludzie - str. 20

MECHELINKI – MIEJSCE, KTÓRE TRZEBA ODWIEDZIĆ
Rozpoczął się czas wakacji, urlopów, pięknej, słonecznej pogody
i… spacerów nad brzegiem morza. Wszystkich wielbicieli przechadzek
zachęcamy do spaceru w Mechelinkach, które w ostatnich latach bardzo
się zmieniły.
Powstała nie tylko przystań rybacka, ale – w oparciu o środki unijne – Aleja Nadmorska (o Otwarciu – czyt. na str. 13). Tuż
obok tej pięknej nadmorskiej promenady znajduje się odnowiona
Scena Plenerowa. Jesteśmy przekonani, że zarówno turyści, jak
i mieszkańcy odwiedzą to wyjątkowe w naszej Gminie miejsce,
a mechelińska aleja stanie się wkrótce jednym z ulubionych miejsc rekreacji. Zachęcamy do odwiedzenia. Naprawdę warto.
Zapraszamy mieszkańców jak i turystów do odwiedzenia świtlicy wiejskiej w Mechelinkach, gdzie w okresie wakacyjnym, od
1 lipca do końca sierpnia dostępna jest dla zwiedzających wystawa
„Zaślubiny Polski z morzem 1920r.” Więcej informacji na stronie
sołectwa Mechelinki oraz www.kosakowo.pl
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ZAMIESZCZENIE SPROSTOWANIA PRASOWEGO OBOWIĄZKOWE –
jest uprawnieniem do przedstawienia własnego stanowiska, nie musi oznaczać,
że osoba żądająca sprostowania ma rację
Tak stwierdził Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyrokach z pozwu H.
Palczewskiego i J. Chajęckiego.
Wg uzasadnień sądu, instytucja sprostowania ma służyć
przedstawieniu przez zainteresowanego własnej wersji opisanych
faktów bądź własnej oceny wpływu sposobu ich opisania
iprawdziwości na dobra osobiste tej osoby.
Wg sądu zasadniczą funkcją sprostowania jest umożliwienie
zainteresowanemu, a więc osobie, której dotyczą fakty
przytoczone
w
sprostowanym
materiale
prasowym,
przedstawienia własnej wersji zdarzeń, a przedmiotem
sprostowania w ramach postępowania sądowego co do zasady
nie jest badanie prawdziwości twierdzeń zainteresowanego,
który przedstawia własną wersję zdarzeń.

Obowiązek opublikowania sprostowania nie jest wyrazem
odpowiedzialności za naruszenie prawa, lecz wyrazem
uprawnienia zainteresowanego do przedstawienia własnego
stanowiska. Z tego też względu w niniejszym Biuletynie na drugiej
stronie okładki publikujemy sprostowanie Jacka Chajęckiego.
Idąc tą samą drogą moglibyśmy w każdym biuletynie Henryka
Palczewskiego żądać zamieszczenia sprostowań do publikowanych
przez niego – szkalujących Radę, Wójta i Urząd – artykułów. Mamy
jednak nadzieję, że mieszkańcy do tego, co on tam wypisuje,
podchodzą z dystansem, i zdążyli się zorientować, po co to robi.
Z pełną treścią uzasadnień wyroków Sądu Okręgowego w Gdańsku
można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy na www.bip.kosakowo.pl w zakładce Biuletyn Rady i Wójta
Gminy.

Uchwały podjęte podczas XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 28 maja 2015 roku
1. Uchwała Nr XI/46/2015 w sprawie nadania nazwy PAPRYKOWA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE na terenie gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr XI/47/2015 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo NrLXI/57/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie:
nadania nazw SEZAMKOWA iDYNIOWA ulicom położonym we wsi DĘBOGÓRZE na terenie gminy Kosakowo.
3. Uchwała Nr XI/48/2015 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kosakowo.
4. Uchwała Nr XI/49/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej zprzeznaczeniem na wspólną realizację
projektu „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ulica Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo”.
5. Uchwała Nr XI/50/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/114/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru
pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum.
6. Uchwała Nr XI/51/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata
2015-2023.
7. Uchwała Nr XI/52/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015.

Uchwały podjęte na XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 11 czerwca 2015 roku
1. Uchwała nr XII/53/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji strategii wielofunduszowej na lata 2014-2020
w ramach Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zsiedzibą we Władysławowie.
2. Uchwała nr XII/54/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2014 r.
3. Uchwała Nr XII/55/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 29.04. – 11.06.2015 r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. W minionym okresie wydałem zarządzenia:
Nr 45/2015 w sprawie powołania na 4-letnią kadencję
Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia szczegółowych zasad jej
funkcjonowania. W skład w/w komisji weszło 6 członków: 3-ch
delegowanych przez Radę Gminy – Barbara Wronowska, Bożena
Roszak i Wiktoria Śliwińska oraz przedstawiona przez Wójta Gminy
Jolanta Kaczmarek i 2-ch przedstawicieli Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Ariana Pienczke i Marta Marciniak.
Nr 47/2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nr 50/2015 dokonałem zmian w składzie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odwołałem ze składu
komisji p. Annę Bladowską, powołałem do jej składu p. Alicję
Tocke).
2. Ponadto informuję, że
1/ w bezpośrednich wyborach sołtysów zarządzonych na dzień
12.04.2015 r. - w 9 sołectwach Gminy na kolejną kadencję 20152019 wybrano dotychczasowych sołtysów, w Kosakowie wygrał
Andrzej Śliwiński. Frekwencja w wyborach sołtysów wyniosła
15,6% (najwyższa była w Mechelinkach – 51,2%, najniższa
w Mostach – 7,3%).
W dniach 17 – 30.04.2015 r. we wszystkich sołectwach Gminy
odbyły się Zebrania Wiejskie, na których wybrano nowe rady
sołeckie na kadencję 2015-2019 i nowo wybrani sołtysi złożyli

2

ślubowania, co jest równoznaczne z objęciem przez nich z tym
dniem obowiązków. W sołectwach: Dębogórze, Kosakowo, Mosty,
Pierwoszyno i Pogórze – rady sołeckie są 7- osobowe, w Suchym
Dworze – 4-osobowa, w pozostałych sołectwach 5-osobowe.
Frekwencja na zebraniach wiejskich wyniosła 2,5% (najwyższa
była w Kazimierzu – 6,9%, najniższa w Suchym Dworze – 1,4%).
Wykaz sołtysów i składów rad sołeckich dostępny jest na www.
bip.kosakowo.pl w zakładce sołectwa, frekwencja w zakładce inne.
2/ Statystyka wyborcza w wyborach Prezydenta RP na terenie
Gminy Kosakowo oraz frekwencja wyborcza są dostępne na www.
bip.kosakowo.pl w zakładce Inne-wybory i referenda lub na stronie
www.kosakowo.pl w zakładce Wybory Prezydenta RP.
3. W dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do Izb Rolniczych.
W wyniku wyborów pani Wanda Krause, zam. w Pierwoszynie,
została wybrana do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w
Powiecie Puckim w okręgu Nr 76 w Gminie Kosakowo.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pogórzu w trybie komunalizacji – działka nr 177 o pow.
3,0690 ha (decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja
2015 r.)
2. Właściciel działek nr 114/23 (ul. Majakowskiego) i nr 114/44
(ul. Broniewskiego) położonych w Pogórzu złożył skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decy-
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zję Wojewody Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Starosty Puckiego o odmowie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego dla w/w
nieruchomości. W tej sprawie z uwagi na wniesienie skargi
Wojewoda Pomorski wydał w dniu 30 marca 2015 r. postanowienie o wstrzymaniu z urzędu wykonania decyzji z 29 stycznia 2015 r.
3. Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku apelacji Gminy
Kosakowo od uchylenia wpisu prawa własności Gminy Kosakowo w Księdze Wieczystej w Pucku do nieruchomości położonej w Pogórzu – działka nr 114/140 (część ul. Żeromskiego).
Gmina Kosakowo złoży wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku.

4. Zawarcie umowy dzierżawy na okres od 4 lutego 2015 r. do
2.11.2017 r. z przeznaczeniem na ustawienie pojemników
metalowych na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze.
5. Wydano 5 decyzji w sprawie ustalania opłaty adiacenckiej
z tytułu podziału nieruchomości.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W minionym okresie międzysesyjnym nie było żadnego postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego
o wartości powyżej 30 tys. euro.

Absolutorium dla Wójta Gminy

Na sesji 11 czerwca br., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym za rok
2014, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu finansowym, informacją o stanie mienia Gminy Kosakowo,
wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Gminy Kosakowo
większością głosów (przy 2 wstrzymujących) udzieliła Wójtowi Jerzemu Włudzikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOSAKOWO – ROK 2014
Budżet Gminy Kosakowo w 2014 roku realizowany był zgodnie z zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami
Rady Gminy zmieniano budżet 7–krotnie oraz 25–krotnie dokonano zmian Zarządzeniami Wójta.
Wyszczególnienie
DOCHODY (zł)
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI (zł)
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Plan
53 688669, 00
48 327 432,00
5 361 237,00
65 091 426,00
37 394 617,00
27 696 809,00

Wykonanie
55 257 417,87
49 370 605,25
5 886 812,62
63 057 020,40
36 206 121,02
36 206 121,02

%
102,9
102,2
109,8
96,9
96,8
96,9

Dochodami Gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Podstawowym dochodem własnym gmin
jest podatek od nieruchomości oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dochody wykonane w 2014 roku wyniosły 55 257 417,87 zł, w tym:
· dochody własne stanowią 53,7%,
· udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 18,2 %,
· subwencje stanowią 16,8%,
· środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,1%,
· dotacje stanowią 6,7%,
· środki na wydatki bieżące pozyskane z UE stanowią 0,3%,
· środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z UE stanowią 1,5%,
· środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł 2,7%.
Wydatki budżetu Gminy w roku 2014 wyniosły 63 057 020,40 zł., w tym wydatki bieżące stanowią 57,4 % , wydatki majątkowe
(inwestycyjne) 42,6%,
Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu wynoszą 26 025 000 zł. Na koniec 2014 roku
relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu obsługi długu do dochodów Gminy wyniosła 7,0%, zaś ogólny poziom zadłużenia budżetu
nie przekroczył 47,1%. Obie charakterystyki utrzymują się na niższym poziomie od określonych jako normatywy zadłużenia w ustawie
o finansach publicznych.
Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje program rozwoju, a jej priorytetem jest przede wszystkim poprawa
warunków życia mieszkańców oraz odwiedzających turystów.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2014 (w zł)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 978,78 zł. – Wykup sieci
wodociągowej Dębogórze – 1 978,78

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 5 995 102,32 zł.

Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach – środki
własne 246 500,55,
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach – środki
własne - zł 0,00, środki UE 5 407 343,17.
Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe, pomocnicze –
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach: środki
własne 62 000, Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach
w dalbę i wciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi
rybackich – środki własne 51 513,13, środki UE 223 964,86.
Zwrot części zaliczki z projektu Zagospodarowanie przystani
rybackiej w Mechelinkach; środki UE 4 001,00.

Dział 600 Transport i łączność – 4 482 572,58 zł.
Budowa oraz przebudowa istniejących wiat i peronów na terenie
gm. Kosakowo: środki własne 9 999,49, środki UE - zł 0,00.
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kwietniowej –
sołectwo Kazimierz, środki własne 5 000,00.
Remont drogi powiatowej nr 1517G Rewa - Pierwoszyno Kosakowo - Pogórze, na odcinku Pogórze - Kosakowo – etap II na
odcinku długości ok. 750,0 m oraz wybudowania wysporowych
progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 1518G (ul.
Szkolna w Pogórzu) w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego
Czernickiego: środki własne 195 181,30.
Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim
– budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1517G Rewa Mosty: środki własne 177 090,00.
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Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr
1517G w Gminie Kosakowo: środki własne 949 357,62.
Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz
z odwodnieniem dróg – środki własne 2 962 078,58.
Utwardzenie nawierzchni z płyt YOMB ul. Majowa – sołectwo
Kazimierz; środki własne 14 686,20.
Budowa ulicy Derdowskiego – środki własne 20 000,00.
Poprawa nawierzchni ulicy Krokusowej w Kosakowie; środki
własne 24 382,79.
Wykonanie nawierzchni ulicy Gałczyńskiego na odcinku
od Borchardta; środki własne 44 796,60.
Przebudowa ul. Klonowej w Mostach – II etap; środki własne
80 000,00.
Dział 630 Turystyka – 255 750,00 zł.
Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach – środki własne
250 000,00.
Prace i roboty towarzyszące dodatkowe i pomocnicze w realizacji
zadania „Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach”; środki
własne 5 750,00.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 283 625,61 zł.
Wykup gruntów – zamiana oraz odszkodowania – środki własne
1 258 227,61.
Odszkodowanie za grunt pod poszerzenie ulicy Kalinowej
w Kosakowie; środki własne 25 398,00.
Dział 750 Urzędy gmin 14 397,01 zł.
Zakup sprzętu komputerowego; środki własne 14 397,01.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
– 18 224,00 zł.
Zakup nożyc hydraulicznych i poduszek samochodowych – zestaw;
środki własne 18 224,00.
Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 702 553,39.
Rozbudowa SP w Pogórzu wraz z salą gimnastyczną – środki
własne 18 081,00 (mapy do celów projektowych).
Podnoszenie standardu warunków nauczania poprzez poprawę
stanu bazy lokalowej szkół oraz ich otoczenia; środki własne
427 085,53.
Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie – środki własne
12 114 786,86, pozostałe 1 142 600,00.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
897 220,16 zł.
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w Dębogórzu; środki własne
5 437,00.
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy
Kosakowo – środki własne 45 316,84.
Przebudowa rowu L4-10 na odcinku od ulicy Działkowców w Rumi
do ujścia do Konitopu Leniwego; środki własne 2 000 zł.
Oczyszczenie stawu – sołectwo Kosakowo; środki własne 7 687,50,
Dotacja na utylizację azbestu; środki własne 22 590,00.

Obelisk pamiątkowy – sołectwo Dębogórze; środki własne
2 581,91, Rzeźba – sołectwo Rewa; środki własne 3 000 zł.
Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wiśniowej –
sołectwo Pierwoszyno; środki własne 39 718,20.
Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu
oświetlenia terenów publicznych – środki własne 92 575,82.
Oświetlenie wg harmonogramu wniosków – sołectwo Mechelinki,
Mosty, Pogórze, Suchy Dwór, Dębogórze; środki własne 122 463,91.
Oświetlenie ul. Klifowej w Mechelinkach; środki własne 14 760,00.
Rozszerzenie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości
Mosty; środki własne 27 306,00.
Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych
w gm. Kosakowo: środki własne 289 731,96.
Modernizacja przepompowni P-2, P-6 w tym montaż filtra
antyodorowego; środki własne 8 204,10.
Doposażenie placu zabaw wg harmonogramu wniosków –
sołectwo Kosakowo, Mechelinki, Dębogórze, Rewa, Mosty, Suchy
Dwór; środki własne 85 726,14, Witacz – sołectwo Rewa; środki
własne 13 714,50.
Tablica ogłoszeń, remont świetlicy sołeckiej – sołectwo Dębogórze
Wybudowanie; środki własne 6 960,00.
Budowa systemu monitoringu elektronicznego na ternie
gminy Kosakowo (tj. kamery oraz stacja bazowa); środki własne
58 752,12.
Odgrodzenie drogi publicznej nr 134601G od działek prywatnych
w m. Pierwoszyno; środki własne 6 300,00.
Modernizacja istniejącego podestu w Mechelinkach; środki
własne 15 550,66.
Rozbudowa systemu kamer w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie; środki własne 4 243,50.
Odgrodzenie drogi publicznej nr 134312G od działek prywatnych
w m. Kosakowo; 24 600,00.
Dział 926 Kultura fizyczna – 199 475,53 zł.
Boisko do siatkówki plażowej nad stawem - sołectwo Kosakowo;
środki własne 11 500,00.
Boisko sołeckie przy ul. Pomorskiej - sołectwo Dębogórze; środki
własne 30 000,00.
Budowa boiska do koszykówki i skateparku - sołectwo Rewa; środki
własne 12 915,00.
Doposażenie boiska sportowego wg harmonogramu wniosków –
sołectwo Suchy Dwór; środki własne 3 750,00.
Doposażenie boiska sportowego – sołectwo Dębogórze
Wybudowanie; środki własne 9 999,90.
Zakup i montaż przyrządów do gimnastyki rekreacyjnej – sołectwo
Pierwoszyno; środki własne 13 000,00.
Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor
fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy
Dwór – środki własne 118 310,63.

Dochody własne 29.698.099,19 zł
Lp.
1.
2.
3.
4.

Dochody bieżące 31.630.307,25

9.
10.

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny i leśny
Podatek od środków transp.
Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłac. w formie karty
podatkowej, od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób
prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat, grzywny i mandaty
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpłaty za trwały zarząd., użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste,
najem i dzierżawy, przekształcanie
Wpływy z różnych opłat
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości

11.
12.
13.
14.

Wpływy z usług
Odsetki
Spadki, darowizny, zwrot dotacji
Wpływy z różnych dochodów

5.
6.
7.
8.

4

16.749.896,47
238.561,70
491.398, 80

56,4%
0,8%
1,65%

423,929,47

1,43%

250.690,39
2.353.955,00
1.066.530,88
868.983,12

0,85%
7,93%
3,6%
2,93%

985.390,11
3.574.484,47

3,32%
12,03%

428.309,60
238.848,62
126.768,29
2.027.120,56

1,44%
0,81%
0,43%
6,8%

AKTUALNOŚCI / Biuletyn 06/2015

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Dochody Gminy 55. 257417, 87 (100%)
Dochody własne
Udział gminy w pod.doch.od osób fiz.
Subwencje
Dotacje celowe
Środki z UE i innych źródeł

29.698.099,19
10.045.928,00
9.273.026,00
3.694.392,69
2.483.085,99

53,7 %
18,2%
16,8%
6,7%
4,5%

Dochody Gminy 55. 257417, 87 zł
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WYDATKI GMINY 63. 057.020,40 zł.
Wydatki bieżące – 36.206.121,02 zł. (57,4%)
Wydatki majątkowe – 26.850.799,38 zł. (42,6%)
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PODSUMOWANIE
ogółem wydatki majątkowe to 26850 899,38 zł.; z tego środki własne 20 072 990,35, środki UE 5 635 309,03, pozostałe środki 1 142
600,00 zł.

Informacja o stopniu realizowanych projektów majątkowych
z udziałem środków z budżetu UE
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013
Wydano świadectwo przejęcia w zakresie: budynku warsztatowo-socjalnego, budynku sprzedaży bezpośredniej ryb, budynków boksów
rybackich, zagospodarowania terenu, dróg i parkingu, elementów małej architektury, pomostu rybackiego o konstrukcji żelbetowej wraz
zwyposażeniem, oświetleniem, punktami poboru energii, wału przeciwsztormowego wraz zprzejazdem przez wał ioświetleniem. Rozpoczęto
procedurę udzielenia zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego w zakresie pomostów pływających.
Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wyciągarki w celu poprawienia bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa inadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013
Realizacja projektu została zakończona, złożono rozliczenie końcowe w instytucji finansującej. W ramach projektu wykonano wciągarki
i rolki wraz z fundamentami i zasilaniem elektrycznym, dalba do wyciągania łodzi.
Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013.
Wykonano część prac budowlanych w zakresie: nawierzchnia utwardzona (droga, chodnik) kostka betonowa na podsypce cementowopiaskowej wraz z chodnikiem z płyt betonowych, amfiteatr wraz z zadaszeniem sceny, podest i schody na plażę, kanalizacja sanitarna
(montaż rur, studni i separatora).

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I WYRÓŻNIENIA W ROKU 2014
Gmina Kosakowo – „Wiosenną stolicą Kaszub” – nagroda przyznana
w plebiscycie portalu internetowego „Piękne Kaszuby” pod
patronatem Radia Plus oraz Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.
Podpisano umowę o partnerstwie z francuską Gminą Gonneville
La Mallet.
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik znalazł się wśród zwycięzców
II Edycji ogólnopolskiego Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom
i Społeczeństwu” organizowanego przez Warszawską Grupę
Doradców Public Relations.
Strona internetowa sołectwa Kosakowo najlepszą w województwie
w konkursie „Sołectw@ wsieci”.
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zajął II miejsce w plebiscycie
„Wójt Pomorza” zorganizowanym przez Dziennik Bałtycki.

Gmina Kosakowo – „Gminą Przyjazną Bałtykowi” w plebiscycie
Fundacji Nasza Ziemia.
Młodzież rozpoczęła naukę w nowoczesnym budynku szkoły –
otwarcie części dydaktycznej Gimnazjum w Kosakowie.
Odsłonięcie pomnika Braci Radtke w Dębogórzu.
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik został laureatem
plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii „Najlepszy Wójt,
najlepszy samorządowiec Pomorza”, organizowanego przez
Redakcję Magazynu Pomorskiego pod honorowym patronatem
Przewodniczącego
Sejmiku
Samorządu
Województwa
Pomorskiego.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok
2014 dostępne na www.bip.kosakowo.pl w zakładce Budżet Gminy.

Strefa Płatnego Parkowania

świetlnej) oraz pojazdy firm podczas wykonywania prac
utrzymaniowych wyposażonych widentyfikatory wydawane przez
zarządcę drogi,

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/8/2013 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr X/44/2015 z dnia
28 kwietnia 2015 r. miejscowości Rewa i Mechelinki objęte
zostały strefą płatnego parkowania (SPP) wokresie od 1 czerwca
do 30 września.
Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w SPP w takich ich częściach, obiektach
iurządzeniach lub wyznaczonych miejscach, wktórych dozwolony
jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu
drogowym.
Zgodnie z § 6 wyżej cytowanej Uchwały zwolnieni z ponoszenia
opłaty parkingowej są następujący użytkownicy dróg:
a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażone
widentyfikatory,
b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania
skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji

c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu
Komunikacji Miejskiej,
d) pojazdy komunikacji miejskiej,
e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymujących się
orzeczeniem o
niepełnosprawności w stopniu znacznym
lub umiarkowanym w
zakresie schorzeń narządu ruchu
i neurologicznych, wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym,
f) pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z
przedszkola oraz uczestniczących w nabożeństwach w kościele
przy ul. Koralowej w Rewie.
Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia w tut. urzędzie
(pok. nr 8) abonamentów typu „M” oraz „O”.

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 7 organizuje w dniach 21 i 22 lipca 2015 roku w Bibliotece
Publicznej w Kosakowie rekrutację do nowo otwieranego sklepu sieci BRICOMARHE w Pogórzu.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pośrednictwem pracy w tut. Urzędzie celem wpisania się na listę kandydatów.
Numery telefonów kontaktowych: centrala : (58) 673 10 24 lub (58) 774 31 61
				
wew. 24 i 25.
				
Zygmunt Orzeł – Dyrektor PUP w Pucku
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Karty parkingowe zmiany:
nowe przepisy wydawania kart parkingowych
Zmiany dotyczą miejsca wydawania kart oraz osób uprawnionych
do ich otrzymania.
Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446
ze zm.) zmieniła od 1 lipca 2014 r. zasady ubiegania się o karty
parkingowe, znacznie ograniczając krąg osób, które mogą z nich
korzystać i wprowadziła nowy wzór tego dokumentu.
Dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
tracą ważność 1 lipca 2015 roku.
Z ustawy Prawo o ruchu drogowym
Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową
kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może
nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących
zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o
których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym.
Przepis ten stosuje się również do: kierującego pojazdem,
który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą
parkingową;
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu
samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby –
w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób

eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający
odczytanie jej numeru i daty ważności.
Kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się;
Kartę parkingową wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty
ewidencyjnej przewodniczący powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności (dla powiatu puckiego PCPR –
w Pucku ul. Mestwina) na podstawie wydanego przez zespół do
spraw orzekania o niepełnosprawności:
1) orzeczenia o niepełnosprawności,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Tryb i zasady wydawania kart reguluje rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

ZDROWIE PŁYNĄCE Z BASENU: HALA BASENOWA JUŻ OTWARTA
Basen to rozrywka i atrakcja dla całej rodziny. Bez względu na pogodę, wiek czy porę dnia można oddać się przyjemności skorzystania
z wielu usług, które oferuje nowo otwarta Hala basenowo przy kosakowskim Gimnazjum. Wszystkich wielbicieli pływania zachęcamy do
zapoznania się z szeroką ofertą basenu. O korzyściach zdrowotnych PŁYNĄCYCH z aktywnego sposobu spędzenia czasu na basenie nie
trzeba nikogo przekonywać. Marzysz o wyciszeniu po ciężkim dniu w pracy? A może chcesz aktywnie rozpocząć nowy dzień? Zapraszamy
wszystkich amatorów wodnego szaleństwa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00. Prosimy pamiętać, żeby zabrać ze sobą czepki
i klapki basenowe.
Poniżej przedstawiamy aktualny cennik.
BASEN KOSAKOWO – CENNIK WAŻNY OD 15.06.2015 r.
Wstęp
Bilet normalny
Bilet ulgowy*
Bilet rodzinny
Karnet normalny**
Karnet ulgowy**

Cena
15,00
13,00
już wkrótce
130,00
120,00

Opis wstępu
45 minut*
45 minut*
Karta dużej rodziny
10 wejść/ po 45 minut/ważny 2 miesiące już wkrótce
10 wejść/po 45 minut/ważny 2 miesiące już wkrótce

*UWAGA: 45 minut – to czas skorzystania z samego basenu; wejście do Hali basenowej, oraz czas potrzebny na skorzystanie z szatni
– nie jest wliczony.
**Karnety ulgowe i normalne dostępne będą wkrótce.
Bilet ulgowy i karnet ulgowy przysługuje: dzieciom
i młodzieży po okazaniu legitymacji szkolnej,
emerytom i rencistom,
osobom niepełnosprawnym po okazaniu legitymacji
wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Nie-pełnosprawności.
Opiekun grupy niepełnosprawnej, która wymaga pomocy,
jest upoważniony do bezpłatnego wejścia na pływalnię,
studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji
studenckiej. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://centrumsportowekosakowo.pl

KĄPIELSKA STRZEŻONE W GMINIE KOSAKOWO

W sezonie letnim możemy korzystać z licznych atrakcji kulturalnych i sportowych oraz z kąpieli słonecznych, jak i morskich na terenie
Gminy Kosakowo. W tym sezonie zorganizowano i uruchomiono trzy kąpieliska strzeżone z przeznaczeniem do pływania i kąpieli:
w Rewie od strony Zatoki Puckiej, w Rewie – od strony Zatoki Gdańskiej oraz w Mechelinkach.
Odpowiedzialne za organizację kąpielisk jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie (tel. 58 625 47 47),
które uzyskało wszystkie niezbędne pozytywne opinie oraz pozwolenia i atesty właściwych organów państwowych w celu zapewnienia
bezpiecznego korzystania z kąpieli. Ocena jakości i klasyfikacja wody w kąpieliskach są zawarte w danych PPIS w Pucku.
Kąpieliska czynne będą w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach 9-17. Pieczę nad nimi sprawują ratownicy WOPR. Kąpieliska
wyposażone są – dla osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne – w odpowiedni sprzęt medyczny pierwszej pomocy, jak
iratowniczy. Każde kąpielisko posiada swój Regulamin.
Zadania dotyczące obsługi terenów gminnych – utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych oraz letnie utrzymanie
plaż i terenów przyplażowych realizuje również firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie
ul. Chrzanowskiego 44. Podczas sezonu na plaży i kąpieliskach dostępne są toalety publiczne, przebieralnie oraz dodatkowa ilość koszy
na śmieci. Nad porządkiem czuwać będzie tut. Straż Gminna w powiększonym na sezon letni składzie.
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MAMY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
15 czerwca br. otworzyliśmy pierwszy na terenie Gminy
Kosakowo Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Zużytego
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (PZON). Odbierane
są następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, farby, kleje, środki do
konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czystości,
substancje do wywabiania plam, aerozole, niewykorzystane
domowe produkty do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony
roślin i opakowania po nich, inne odpady oznaczone symbolami
np. trujące, szkodliwe dla środowiska, łatwopalne, drażniące itp.,
świetlówki, żarówki energooszczędne i inne odpady zawierające
rtęć, oleje przepracowane, odczynniki chemiczne np. fotograficzne,
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.
Mieszkańcy gminy, korzystając z przywilejów wynikających
zczłonkostwa Gminy Kosakowo wKomunalnym Związku
Gmin mogą nieodpłatnie pozostawić odpady w punkcie
zlokalizowanym na terenie PUK PEKO w Kosakowie.
Od dnia wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej,
wyniki w selektywnej zbiórce odpadów wśród
mieszkańców przerosły oczekiwania. Jak podkreśla
Wójt, świadomość ekologii naszych mieszkańców jest
coraz większa. Nie bez znaczenia jest również edukacja
prowadzona w tym zakresie w naszych szkołach. O tym,
że podobne punkty cieszą się ogromnym powodzeniem
przekonywał
podczas
otwarcia
kosakowskiego

PZON’u przewodniczący
zarządu
Komunalnego
Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki” p.
Tadeusz Wiśniewski.
Informujemy mieszkańców, że Punkt Zbiórki
Odpadów
Niebezpiecznych
znajduje
się
w Kosakowie, przy ul.
Chrzanowskiego 44 na
terenie Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych PEKO. Czynny jest od poniedziałku do
piątku, w godz. 15:00 – 18:00 oraz w sobotę, wgodz. 9:00-15:00.

OSM rewitalizuje plac zabaw w Pogórzu
Dzięki współpracy Operatora Systemu Magazynowania w Dębogórzu z Gminą
Kosakowo, przeobrażeniu uległ sołecki plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogórzu.
Osiemdziesięciu pracowników tej spółki z Mogilna, Warszawy oraz Dębogórza,
w ramach uzgodnionego z Gminą przedsięwzięcia, usunęło stare, zniszczone elementy
placu zabaw oraz pomogło wykonawcy w montażu nowych elementów. W otoczeniu
placu zabaw posadzono również nową roślinność. Po wspólnej pracy odbył się piknik,
a Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu i najmłodsi uczniowie tej placówki
podziękowali za tak miłą niespodziankę. Otwierając
ten zmie-niony wkilka godzin teren, Wójt Gminy wraz
z prezesem spółki panią Joanną Kijas - Janiszowska
życzyli zgromadzonym dzieciom radości z użytkowania nowych sprzętów. Dziękujemy OSM –
sponsorowi za inicjatywę i zapraszamy wszystkie
dzieci do korzystania z odnowionego placu zabaw.

Z ŻYCIA
SOŁECTW
DĘBOGÓRZE
Jubileusz 50-lecia działalności społecznej
Józefa Melzera
23 maja 2015 r. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbył
się Jubileusz 50-lecia działalności społecznej Józefa
Melzera, obecnie trzecią kadencję sołtysa wsi Dębogórze. Z
tej wyjątkowej okazji Pan Józef otrzymał listy gratulacyjne
m.in. od Senatora RP Edmunda Wittbrodta i Marszałka
Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, a Wójt
Jerzy Włudzik przyznał jubilatowi statuetkę 0 Złotego
Kłosa.
Józef Melzer, oprócz tego, że jest sołtysem, pełni funkcję
Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo; jest
również członkiem zarządu Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Pomorskiego.

9

AKTUALNOŚCI / Biuletyn 06/2015

ZAWODY WĘDKARSKIE
23 maja 2015 r. odbyły się nad stawem w Dębogórzu Zawody Wędkarskie dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Kosakowo, zorganizowane
przez Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów i zarazem Sołtysa wsi Dębogórze Józefa Melzera oraz Wójta Gminy Kosakowa. W zawodach
udział wzięło 20-ro dzieci wraz z opiekunami. Puchar trafił w ręce Kingi Wójcik za największą ilość złowionych ryb. Drugą nagrodę – za
największą złowioną rybę – zdobyła Martyna Kaleta. Martyna otrzymała kołowrotek wędkarski ufundowany przez Sołtysa Dębogórza.
Wszyscy młodzi wędkarze uczestniczący w zawodach otrzymali nagrody w postaci sprzętu do dalszego rozwoju pasji łowienia ryb oraz
pamiątkowe dyplomy. Sędzią Głównym zawodów był Krzysztof Janik. Po zawodach odbył się pokaz walk historycznych w wykonaniu
Drużyny Grodu Dębogórze. Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom, opiekunom oraz sędziemu zawodów.
Kolejne zawody wędkarskie nad stawem w Dębogórzu odbędą się dnia 1 sierpnia br. o godzi. 10.00. Tym razem do rywalizacji sportowej
zapraszamy dorosłych mężczyzn – mieszkańców Dębogórza. Regulamin zawodów podany zostanie na stronie internetowej sołectwa
w najbliższym czasie.
UWAGA MIESZKAŃCY DĘBOGÓRZA – nowy adres strony internetowej sołectwa Dębogórze: www.debogorze.com.pl

Prace wykonane w czynie społecznym

Dziękujemy sołtysowi Panu Jozefowi Melzerowi za posadzenie kwiatów przy Krzyżu i przy Pomniku Braci Radtke, wykonanie oprysku na
drzewka i krzewy przeciw chorobom, przycięcie drzewek i krzewów na ul. Pomorskiej, Warzywnej, Grzybowej, Rzepakowej, Roślinnej,
obok placu zabaw i Domu Kaszubskiego, wokół stawu i zbiornika retencyjnego.

X SPOTKANIA CHÓRALNE
Niedziela 14 czerwca br. stała się w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu centrum kaszubskiego śpiewu. Odbyły się tam
X Jubileuszowe Spotkania Chóralne. Po raz pierwszy w historii
spotkań zaprezentowały się zespoły dziecięce, które zaskoczyły
wszystkich wysokim poziomem przygotowania wokalnego oraz
ciekawie dobranym repertuarem. W wykonaniu pozostałych
chórów i zespołów można było usłyszeć – obok kaszubskich
utworów ludowych – również polską klasykę i przeboje światowe
w interesujących aranżacjach.
Dom Kaszubski wypełnił się nie tylko pięknym chóralnym śpiewem,
ale i ludowymi strojami, a nade wszystko wspaniałą, niemal
rodzinną atmosferą. Wystąpiły: Chór Strzelenka z Tuchomia, Chór
Lutnia z Luzina, Chór Rumianie z Rumi, Zespół Kosakowianie, Chór
Kantarki z SP w Mostach, Dębogórskie Kwiatki z SP w Dębogórzu
oraz gospodarz festiwalu – Chór Morzanie.

Projekt X Spotkań Chóralnych dofinansowano ze środków
Powiatu Puckiego oraz Gminy Kosakowo. Sponsor imprezy: Bank
Rumia Spółdzielczy. Patronat medialny: Dziennik Bałtycki oraz
Radio Kaszebe. To wyjątkowe spotkanie muzyczne poprowadzili
prof. Przemysław Stanisławski - dyrygent Chóru Morzanie, oraz
Hildegarda Skurczyńska, prezes Stowarzyszenia Kaszubski
Regionalny Chór Morzanie.

ORKIESTRA DĘTA
Wójt Jerzy Włudzik wraz z dyrygentem
Zbigniewem Kostrzewskim zachęcają do
zgłaszania się do Gminnej Orkiestry Dętej.
Próby Orkiestry odbywają się w każdy
czwartek od godz. 18.00 w Gimnazjum
w Kosakowie. Jeśli zatem już grasz na
jakimś instrumencie dętym albo dopiero
się uczysz – dołącz do grupy muzyków,
która pod kierunkiem dyrygenta tworzy
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prawdziwą orkiestrę. Co zapewniamy?
Doświadczenie wspólnego muzykowania
we wspaniałej atmosferze, a w przyszłości planowane są indywidualne zajęcia
z nauki gry dla początkujących. Nie masz
własnego instrumentu? Istnieje możliwość
udostępnienia instrumentów, które już
teraz są na stanie orkiestry. Przekonaj się,
że warto każdy talent szlifować.
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WYDARZENIA
KULTURALNE
MISTRZ I MAŁGORZATA w Centrum Kultury w Gdyni

Na gdyńską premierę kultowego spektaklu Teatru Młodzieżowego Gminy
Kosakowo – po niebywałym sukcesie pierwoszyńskich realizacji tego
Bułhakowskiego arcydzieła i wpisaniu na listę najciekawszych europejskich adaptacji teatralnych powieści – nie trzeba było długo
czekać. W czwartek 21 maja br. świta Wolanda zawitała do Centrum Kultury w Gdyni. Tym razem diabelska rozprawa z wszystkimi
ateuszami, obłudnikami i egoistami nabrała w interpretacji naszego Teatru bardziej radosnych odcieni, pełnych wigoru, humoru
i twórczej spontaniczności. Niezwykle życzliwe przyjęcie sztuki przez publiczność w Centrum Kultury raz jeszcze dowodzi, iż powieść
Bułhakowa nic nie straciła na swojej uniwersalnej aktualności.
Niezwykle miłym akcentem okazały się podziękowania i gratulacje dla aktorów naszego Teatru Młodzieżowego od Dyrektora Centrum
Kultury w Gdyni.

KOLEJNE SUKCESY LIDII

Miło nam poinformować, że Lidia Mikulska z Pierwoszyna zajęła II miejsce w finałowym etapie II Ogólnopolskiego Konkursu
Papieskiego. Do pierwszego miejsca – i wyjazdu do Watykanu – zabrakło zaledwie jednego punktu. Z kolei w XVIII Wojewódzkim
Konkursie Interpretacyjnym: Bez tematu młoda mieszkanka Pierwoszyna zajęła trzecie miejsce z autorską wersją i interpretacją Inge
Bartsch Gałczyńskiego. Lidia, podopieczna naszego Teatru Młodzieżowego, przygotowana została pod kierunkiem dr. Karola Dettlaffa.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów: zarówno naukowych, jak i artystycznych.

MIESZKANIEC GMINY WICEMISTRZEM POLSKI
W MUSZTRZE PARADNEJ

W dniach 6-7 czerwca br. w Tarnowie odbył się III Ogólnopolski Przegląd Musztry
Paradnej, podczas której mieszkaniec Mechelinek oraz jeden z najzdolniejszych
aktorów naszego Teatru Młodzieżowego, Adam Szczuko, zdobył wraz z drużyną XII LO
w Gdyni wicemi-strzostwo Polski. Impreza, odbywająca się pod patronatem MON oraz MEN,
ma na celu promowanie obronności kraju. Gratulujemy.

Gminny Dzień Dziecka w Kosakowie
W przeddzień 1 czerwca, na placu przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie, przy wspaniałej słonecznej pogodzie, dzieci
obchodziły swoje wyjątkowe święto. W Gminnym Dniu Dziecka,
zorganizowanym przez Wójta Jerzego Włudzika, przy współpracy
z gminnymi szkołami udział wzięła rekordowa liczba dzieci.
Wszystkie atrakcje, tradycyjnie już nieodpłatne, czekały na
dzieci od godziny 12.00. W niezwykle bogatym programie
imprezy nie zabrakło ich zarówno dla młodszych jak i starszych,
a wśród nich były m.in: przedstawienie pt. „Strach ma wielkie
oczy” w wykonaniu aktorów agencji KADR, dmuchany plac zabaw,
ogromne bańki mydlane, malowanie twarzy, które najbardziej
cieszyło najmłodszych, liczne gry i zabawy z animatorami, konkursy
z nagrodami, ciekawe konkurencje sportowe przygotowane przez
nauczycieli szkół gminnych.
Efektowny pokaz umiejętności strażackich, jak również ciekawe
zabawy przygotowała Drużyna Młodzieżowa Ochotniczej Straży
Pożarnej z Kosakowa, w tym m.in. gaszenie pożaru. Sponsorem
części nagród była firma Trefl z Sopotu.

Kolejne sukcesy Młodzieżowego Chóru
Gminy Kosakowo
Chór Młodzieżowy Gminy Kosakowo prowadzony przez Magdalenę
Stenkę zdążył nas przyzwyczaić do licznych nagród i wyróżnień.
Nic zatem dziwnego, że również kolejna XV edycja Pomorskiego
Przeglądu Chórów Śpiewająca Polska, która odbyła się 20 maja
2015 r. okazała się ich sukcesem. Zdobyli Srebrne Pasmo, nagrodę
za zajęcie drugiego miejsca w przeglądzie, do którego stanęło
wiele zespołów z całej Polski.
Ponadto 13 czerwca 2015 r. w XI Kaszubskim Festiwalu Muzyki
Chóralnej i Regionalnej Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo
ponownie stanął na wysokości zadania, zdobywając Srebrny
Dyplom w tegorocznych zmaganiach konkursowych. Swoje
osiągnięcia zawdzięczali przedstawieniu bogatego repertuaru
zróżnicowanego pod względem stylów i epok.
Kolejnym sukcesem wykonawców pod batutą Magdaleny Stenki
okazała się kwalifikacja do udziału w Gdynia Open Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2015. Serdecznie gratulujemy
i trzymamy kciuki.

XIV FESTIWAL PIEŚNI O MORZU JANTAROWI BÔT
13 czerwca br. w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie w szranki muzycznej
rywalizacji stanęli soliści i zespoły. Już po raz czternasty odbył się tam Festiwal Pieśni
o Morzu Jantarowi Bôt, organizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział
Dębogórze-Kosakowo. Współorganizatorami byli: Wójt Gminy Kosakowo oraz Starostwo
Powiatowe w Pucku. Jury w składzie – Weronika Korthals, dr Karol Dettlaff, Tadeusz
Korthals, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: w kat. solistów – I Sara Muża,
II Natalia Mikołajewska, III Oliwia Kreft; w kat. zespołów: I miejsca nie przyznano, II Nasze
Strone z Prusewa, III Jantarki z Mostów, wyróżnienia – Dębogórskie Kwiatki z Dębogórza oraz
Nasze Strone z Wierzchucina. Specjalne wyróżnienie za najlepsze wykonanie piosenki w języku kaszubskim otrzymała Anna Wujke,
a Jerzy Łysk – za akompaniament. Patronat medialny imprezy: Radio Kaszebe oraz Pomerania.
Organizatorzy Festiwalu pragną podziękować Wójtowi Gminy Kosakowo i Starostwu Powiatowemu w Pucku za finansowe wsparcie
festiwalu, Stowarzyszeniu Północnokaszubska Grupa Rybacka za ufundowanie pamiątkowych książek dla opiekunów i członków Jury.
Specjalne podziękowania należą się wszystkim opiekunom i nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży do występów konkursowych.
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Z Pogórza lato rusza

7 czerwca br. na placu przed Galerią Szperk w Pogórzu odbył się już po raz trzeci Festyn
Integracyjny Z Pogórza Lato Rusza pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.
Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Rada Dzielnicy Gdynia
Pogórze oraz Galeria Szperk.
Od godziny 13.00 na uczestników czekała masa atrakcji: warsztaty plastyczne i taneczne,
zajęcia sportowe i specjalny blok dotyczący bezpieczeństwa na drodze, a w nim symulatory
i pokaz ratownictwa technicznego, przygotowany przez OSP Kosakowo.
O rozrywkę dla seniorów i nie tylko, zadbała Fundacja FLY, czyli Kosakowski Klub Seniora,
która przeprowadziła liczne zajęcia tematyczne i ciekawe pokazy na scenie m.in. pokaz
tańca hiszpańskiego, pokaz Zumby, czy bardzo ciekawy Qigong – starej chińskiej metody
utrzymywania i przywracania zdrowia, zwanej sztuką długiego życia.
W bloku scenicznym zaprezentowały się liczne zespoły lokalne, młodzi wokaliści
z okolicznych szkół i przedszkoli. Swoje talenty prezentowały dzieci i młodzież z
Gdyni. Pięknie prezentowała się nasza gminna młodzież ze szkół podstawowych.
Z Mostów Joanna Tkaczyk oraz Dawid Migga, podopieczni p. Doroty Hrycz, a swój talent
taneczny zaprezentowali podopieczni p. Barbary Baranowskiej w układzie disco dance i
tango. Kulturę kaszubską swoim występem promował Zespół Jantarki prowadzony przez p.
Lucynę Sorn oraz p. Aleksandrę Pająk.
SP Pogórze przygotowała na festyn występy taneczne zespołów Twist i Shout, gdzie swój
talent zaprezentowali obecni uczniowie jak i absolwenci szkoły. Swoje umiejętności
wokalne prezentowały: Paulina Ćwirko, która poza talentem wokalnym popisała się w tym
roku doskonałą znajomością języka angielskiego osiągając średni wynik 96% – najwyższy
w województwie pomorskim, oraz Zuzanna Polańska, która zdobywa liczne nagrody
artystyczne m.in. w konkursie piosenki romantycznej.
Szkoła z Pogórza przedstawiła również program regionalny przygotowany przez Szkolny
Zespół Kaszubski pod opieką p. Emilii Kuli, układ taneczny Hollywood w wykonaniu grupy
Candy oraz występ uczniów w formacji Commercial ze studia tańca Miła.
Organizatorzy dziękują Dyrektorom Szkół p. Anna Szymborskiej oraz p. Rafałowi
Juszczykowi za tak piękne przygotowanie młodzieży.
O słoneczny nastrój i wyjątkowo gorącą atmosferę zadbała muzyczna gwiazda wieczoru,
Donatan i Cleo wraz z tancerkami – Cheerleaders Flex Sopot.
Rozstrzygnięto również konkurs na logo imprezy pt. „Zaloguj nas”: I miejsce zdobyła Sylwia
Czaja, II – Renata Mikucka, a III – Agnieszka Pieregut. Gratulujemy.
Przed występem gwiazdy wieczoru, zespołu Donatan i Cleo, wszystkich przybyłych gości
powitali: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.
Całość imprezy poprowadzili Anna Padée-Kruszczak i Tomasz Podsiadły.

Ogólnopolskie Wybory Bursztynowej Miss Polski
2015 na Festynie w Mechelinkach
Piękne kobiety na tle wspaniałych krajobrazów mechelińskiej plaży – czyli
impreza, której przegapić nie można: Ogólnopolskie Wybory Bursztynowej Miss
Polski 2015 r. na które zaprasza Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik w sobotę
25 lipca br. od godz. 19.00.
Wcześniej, od godz. 15.30 bawić się już będziemy na Festynie Rodzinnym

w Mechelinkach, w czasie którego odbędą się Wybory Małej Miss Lata (zapisy:
od godz. 15.30 przy amfiteatrze dla dziewczynek w wieku 3-10 lat). Podczas
imprezy wiele atrakcji również dla najmłodszych, m.in.
gry, konkursy, zabawy z animatorami.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Power Play.
Dziewczyny chętne do wzięcia udziału w wyborach
Bursztynowej Miss Polski 2015 w Mechelinkach zachęcamy
do zgłaszania się na stronie www.bursztynowamiss.pl.
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Dni Gminy Kosakowo
Jak co roku ukoronowaniem sezonu letniego będą widowiskowo obchodzone Dni Gminy Kosakowo
organizowane przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika.
Tegoroczna impreza obfitować będzie w moc atrakcji i zapewni urozmaicenie czasu każdemu,
kto na niej się pojawi. Bawić się będziemy: 8 sierpnia br. na placu przy ul. Żeromskiego podczas
Urodzin Gminy Kosakowo, na których wystąpią kabarety Koń Polski i zespół ZACHODNI, a Muzyczną
Gwiazdą Wieczoru będzie Patrycja Markowska; 15 sierpnia br. na Szperku w Rewie w czasie Festynu
Kaszubskiego współorganizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział DębogórzeKosakowo, którego Gwiazdami programu będą Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Serdecznie
zapraszamy.

BIBLIOTEKA
GMINNA

WERNISAŻ WYSTAWY
„IGŁĄ MALOWANE”
2 czerwca 2015 r. w Bibliotece Publicznej
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
zatytułowanej „Igłą malowane”, w skład
której wchodzą haftowane obrazy oraz
obrusy i serwetki. Jej Autorkami są trzy
uzdolnione Panie: Elżbieta Ciechan, Hanna
Kornowicz oraz Maria Bullmann. Wszystkie
trzy są: Kaszubkami, mieszkankami
Gminy Kosakowo, członkiniami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział
Dębogórze/Kosakowo, a także działającego
przy nim zespołu „Kosakowianie” – i z całą
pewnością wszystkie trzy lubią „malować”
igłą. Należy nadmienić, że dla wszystkich
trzech Pań obecna ekspozycja to debiut
wystawienniczy. Gratulujemy i życzymy
radości ze spełniania swoich pasji!

NOWA WYSTAWA W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka zachęca do odwiedzenia wystawy malarskiej pt. „Kaszubskie pejzaże” autorstwa
Bronisława Melzera w okresie od 6 lipca do 7 sierpnia br.
Bronisław Melzer to mieszkaniec Rumi, członek Koła Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej
Gminy Wejherowo w Bolszewie, członek Stowarzyszenia Artystów Pasjonat w Rumi oraz Bałtyckiego
Stowarzyszenia Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka. W malarstwie stosuje
technikę olejną. Większość prac tworzy w plenerze korzystając z uroków natury (m.in. dwukrotnie
uczestnicząc w plenerach zorganizowanych w Gminie Kosakowo).

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA DZIECI „MÓJ ŚWIAT
ŚWIATŁEM MALOWANY”

W sierpniu Gminna Biblioteka planuje zorganizować kilkudniowe warsztaty fotograficzne dla dzieci
w wieku 8 – 12 lat.
Warsztaty mają pobudzić dzieci do kreatywnego myślenia i zachęcić ich do spędzania wolnego czasu
w ciekawy sposób. Fotografując, nauczą się uważniej patrzeć na drugiego człowieka i otaczający ich
świat.
Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby nie ograniczać indywidualności uczestników. Chcemy, aby każdy dostrzegł w sobie coś
wyjątkowego i niepowtarzalnego. Fotografia będzie narzędziem do pokazania innym swojego punktu widzenia bez obaw o krytykę.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają budowę oraz funkcje aparatów fotograficznych, a także podstawowe zagadnienia z zakresu
fotografii. Zajęcia będą się odbywać w godzinach przedpołudniowych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie biblioteka.kosakowo.pl.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy pod nr. tel.: 58735 46 56, 725204656.

POPROSZĘ O WSTAWIENIE JAKIEGOŚ WESOŁEGO CLIPPARTU  DWA PONIŻEJ DLA PRZYKŁADU;-)

ODKRYJ UROKI NASZEJ GMINY Z PRZEWODNIKIEM
Spacer ścieżkami nadmorskiego parku krojobrazowego

Zachęcamy wszystkich do aktywnego wypoczynku na łonie przepięknej kosakowskiej przyrody i ciekawych miejsc rekreacji.
W dniach: 10 i 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia br. zapraszamy na spacer ścieżkami Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego z przewodnikiem /nieodpłatnie/. Zbiórka o godz. 10.00 przy pętli
autobusowej w Rewie. Planowana, około 3-godzinna trasa, obejmować będzie Ogólnopolską
Aleję Zasłużonych Ludzi Morza, Szpyrk oraz faunę i florę Rezerwatu Mechelińskie Łąki.
Zakończenie spaceru – przy przystani rybackiej w Mechelinkach.
Oprowadzać po gminie będzie przewodnik turystyczny Krystyna Szymańska tel. 697-610-348.
Zapraszamy mieszkańców jak i turystów do odwiedzenia świetlicy wiejskiej w Mechelinkach,
gdzie w okresie wakacyjnym, od 1 lipca do końca sierpnia dostępna jest dla zwiedzających
wystawa „Zaślubiny Polski z morzem 1920r.” Więcej informacji na stronie sołectwa Mechelinki
oraz www.kosakowo.pl
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
SPRAWDZIAN KLAS VI 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU

W tegorocznym sprawdzianie klas VI uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu uzyskali wynik marzeń. Średnia punktacja z języka
polskiego i matematyki to 81 %, a z języka angielskiego 96 %. Wynik, który uzyskali uczniowie z Pogórza to efekt pracy wychowanków,
ale także i nauczycieli. Obecny dyrektor szkoły – Rafał Juszczyk dziękuje wszystkim za zaangażowanie, poświęcony czas, zamiłowanie
do pracy, za każdą chwilę spędzoną na sprawdzaniu testów czy tłumaczeniu zawiłości zadań egzaminacyjnych. Uczniom gratulujemy!

ŚWIĘTO SZKOŁY

W sobotę 23 maja mury Szkoły Podstawowej w Pogórzu były zamkiem, plac wokół
– dziedzińcem, na którym odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wszystko za sprawą
Święta Szkoły. Nie zabrakło króla, królowej, dam dworu, księżniczek, rycerzy, duchów
i smoków. Licznie zgromadzonych gości przywitał król. Po dworskim polonezie odbył
się pokaz dworskiej mody. Następnie uczniowie z każdej klasy zachwycali, wzruszali lub
rozśmieszali parę królewską. W międzyczasie chętni brali udział w sportowych potyczkach,
malowali obrazy na sztalugach lub doskonalili swoją sprawność na dmuchanym zamku.
W królewskiej kawiarence można było skosztować licznych smakołyków. Odwiedził nas
król z sąsiedniego królestwa – Jerzy Włudzik, który zapewnił o przyszłej rozbudowie
pogórskiego zamku. Wszystkim towarzyszył wspaniały nastrój i wiosenna pogoda.

CZYTELNIANI MARATOŃCZYCY

8 czerwca br. w Dworze Artusa w Gdańsku odbył się doroczny finał Wielkiego Maratonu
Czytelniczego. Największą wytrwałością i siłą woli przez cały rok wykazało się
rodzeństwo: Zuzanna Napierała z klasy IVa i Jakub Napierała z klasy Ib. Laureaci podjęci
zostali z honorami na Dworze Artusa i otrzymali nagrodę… oczywiście książkową.
Czytanie książek to dla Zuzy i Jakuba pasja i forma spędzania wolnego czasu. Gratulacje
dla uczniów i dumnej mamy pani Joanny Napierała. Opiekunem projektu była pani
Danuta Narewska.

ODYSEJA UMYSŁU – WIELKI
FINAŁ

Drużyna Odysei Umysłu ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu, która zdobyła w tym roku Mistrzostwo Polski, udała się w drugiej
połowie maja na finały światowe imprezy. Zmagania o Mistrzostwo Świata odbywają
się w Stanach Zjednoczonych, więc przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się wiele
miesięcy wcześniej. Wielka amerykańska przygoda przyniosła niezapomniane wrażenia,
Odwiedzone miejsca na zawsze pozostaną w pamięci. Na trasie młodych podróżników
znalazły się takie miejsca jak: New York, Chicago czy Niagara. Nie udało się co prawda
powtórzyć sukcesu z roku 2013, ponieważ drużyna zajęła 21. miejsce, ale powrócili do
szkoły z poczuciem, że dali z siebie wszystko i stanęli na wysokości zadania. Gratulujemy
uczniom, trenerom i rodzicom ogromnego zaangażowania i wytrwałości.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu składa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły finansowo wyjazd
uczniów na Finały Światowe Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich wymienić należy: Tradercom Investments Piotr Grela;
Baltic Finanse Consulding Sp z.o.o; Operator Systemu Magazynowania Sp z.o.o; Firma Samochodowa Dobrucki; Restauracja Biancas s.c;
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Puk Peko SP. z.o.o; Aleksandra i Zbigniew Czupajło; Andrzej Krytenko; Spartan Investment Sp. z.o.o;
Pekazet Sp. Z.o.o; DS. DEVELOPMENT; Adriana Zagrobelna. Dziękuję Wójtowi Gminy Kosakowo za przekazanie rzeczy do licytacji, a Staroście
Puckiemu za sfinansowanie zakupu koszulek dla drużyny. Szczególne podziękowania kieruję do trenerów i rodziców, którzy zaangażowali
się w zbiórkę pieniędzy. Kibicem drużyny okazała się wokalistka CLEO. Wszystkim dziękuję za wsparcie i pomoc.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH
MOSTY LIDEREM LOKALNEJ EKOLOGII
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach w roku szkolnym
2014/15 podjął działania ekologiczne w ramach projektu Lider
Lokalnej Ekologii o temacie przewodnim „Świadomy konsument”.
Uczniowie zaangażowani w promowanie działań ekologicznych
to członkowie koła przyrodniczego z klasy VI C. Opiekunem grupy
była p. Katarzyna Lubocka.
Od września przeprowadzono szereg akcji ekologicznych, w które
zaangażowano naszych uczniów i starano się włączyć społeczność
lokalną.
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Zorganizowano „Sprzątanie świata”. Z okazji „Święta Drzewa”
uczniowie sadzili jarzębiny na terenie Gminy. Niezwykłą atrakcją
okazała się wystawa plastyczna pt.: „Nowe życie odpadów”.
Przeprowadzono warsztaty dla rodziców i dzieci promujące
domowy recykling. Z okazji „Dnia Ziemi” w naszej szkole odbył się
Gminny Test Ekologiczny dla chętnych mieszkańców. Frekwencja
przerosła nasze oczekiwania. Uczestnicy zostali obdarowani
sadzonką bratków, a najlepsi nagrodami książkowymi, dyplomami,
kalendarzami szkolnymi i innymi gadżetami.
Wymienione przedsięwzięcia i szereg innych przyniosły nam
oprócz satysfakcji nagrodę w postaci Statuetki Lidera Lokalnej
Ekologii. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
przyznał także wyróżnienie za ciekawą formę realizacji projektu.
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REALIZACJA PROJEKTU TEATR I MUZYKA PRZEZ WIEKI

31 maja br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie miała miejsce prezentacja zadaniowego projektu
interdyscyplinarnego Teatr i muzyka przez wieki,
który został przygotowany przez nauczycieli
i uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Mostach.
Głównym celem projektu było przedstawienie
uczniom szkoły, jak muzyka i formy teatralne
zmieniały się – od prehistorii poczynając, na
współczesności kończąc. Zaprezentowane zostały
fragmenty sztuk teatralnych, pieśni, muzyka
oraz tańce z różnych epok, a także prezentacje
multimedialne wprowadzające uczniów do danego
tematu.

„Zgodnie z Naturą”

Od września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach i ich rodzice biorą
udział w realizacji ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej pt.: „Zgodnie z
Naturą”. Patronem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W promowanie działań związanych z programem zaangażowani są uczniowie koła
przyrodniczego z klasy V B, V C i VI C pod opieką p. Katarzyny Lubockiej.
W szkole miały miejsce warsztaty. Dużym zainteresowaniem ze strony rodziców cieszyły się
wyprawy w ramach „Mały i duży wędrowiec”, podczas których uczestnicy poznawali walory
przyrodnicze chronionych terenów naszej okolicy. Przedsięwzięcia przygotowały uczniów
do opracowania ścieżki edukacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców i gości odwiedzających
naszą Gminę. Na trasie uczestnicy mogą oglądać ciekawe obiekty turystyczne: pomniki
przyrody, Dworek Cystersów, Czapliniec, Rezerwat Mechelińskie Łąki, klif nadmorski w Mechelinkach.
Ścieżka może być formą realizacji lekcji w terenie i doskonałą metodą spędzenia wolnego czasu w gronie najbliższych. Dla chętnych
osób potrzebne materiały dostępne są w bibliotece szkolnej.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY
W DĘBOGÓRZU

były popularne w rzeźbie kaszubskiej, jak
wygląda
tradycyjny
haft kaszubski. Dzieci
obejrzały również obrazy malowane na
szkle, a nawet same
spróbowały
swoich
sił rzeźbiąc
figurki

KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR”

Tradycyjnie co roku w okresie wczesnowiosennym nasi uczniowie
biorą udział w konkursie matematycznym „Kangur”. To jeden
z najstarszych i najbardziej popularnych wśród uczniów konkursów. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach od klasy 2 szkoły
podstawowej, aż po ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych.
Uczennica naszej szkoły z klasy IIa Urszula Danowska otrzymała
w tym konkursie wyróżnienie. Gratulujemy.

KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK”

Co roku uczniowie wszystkich klas naszej szkoły biorą udział
w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.
Na przełomie już kilku lat, w których uczestniczyliśmy w tym
konkursie, uczniowie naszej szkoły zajmowali niejednokrotnie
jedne z najwyższych miejsc. Konkurs jest istotny z dwóch
względów: zadania przygotowawcze do niego są przygotowane
w bardzo ciekawej formie doświadczeń, które przeprowadzamy w
szkole. Uczniowie przez doświadczenia mogą obserwować wiele
ciekawych zjawisk zachodzących wokół nich. Po wtóre uczą się
nowych, ciekawych rzeczy, które na pewno znajdą zastosowanie
w codziennym życiu i zdobytą w ten sposób wiedzę będą mogli
wykorzystaćna wyższych szczeblach nauki.
W tym roku wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
nagroda II miejsce – Zuzanna Łykowska
wyróżnienie: Piotr Brodalski, Stanisław Lubowicki, Kacper
Piernicki, Jakub Rynkiewicz – klasa I
wyróżnienie: Sara Karaś, Karol Ludwinowicz, Zuzanna Malinowska,
Wojciech Myszk – klasa II
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

WARSZTATY RZEŹBIARSKIE W PUCKU

Dzieci uczestniczące w zajęciach języka kaszubskiego wybrały się
z wizytą do oddziału,,Szpitalik” Muzeum Ziemi Puckiej. Miały one
przyjemność poznać niezwykle utalentowanego twórcę ludowego,
Pana Piotra Gollę, który poprowadził warsztaty z tradycyjnej
rzeźby. Na zajęciach związanych z dawną sztuką ludową dzieci
dowiedziały się, skąd wzięła się rzeźba ludowa, jakie tematy

z mydła.

WARSZTATY CHEMICZNE

18 i 19 maja na terenie naszej szkoły odbyły się warsztaty
chemiczne na temat zdrowej żywności „Smaczne, ale czy zdrowe”.
Ich celem było kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności
w zakresie zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań
na rzecz zdrowia własnego i innych oraz poprawa sposobu odżywiania się. Podczas warsztatów
m.in. sprawdziliśmy, z jakich
składników składa się guma do
żucia, uczyliśmy się odróżniać
soki barwione sztucznymi
barwnikami od soków naturalnych, sprawdziliśmy, czy
cukier trzcinowy jest naturalny
czy sztucznie barwiony, wykryliśmy sztuczne barwniki
w herbatach.

OWADY W NASZEJ SZKOLE

11 marca odbyła się w naszej szkole ciekawa lekcja przyrody
„na żywo”, prowadzona przez panią entomolog dr Katarzynę
Gryglicką z agencji „KLAPS ART” z Krakowa. Lekcja dotyczyła
najliczniejszej grupy zwierząt, czyli owadów. Podczas prelekcji
zaprezentowane zostały różne okazy owadów żyjące w Polsce
i na świecie, w tym motyle (dzienne i nocne), ćmy, chrząszcze.
Wielką atrakcją były żywe osobniki, tj. świerszcze, szarańcze,
karaczany, larwy drewnojada i drapieżne modliszki. Uczniowie
z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tej lekcji. Ciekawostki
o owadach pozwoliły rozwinąć zainteresowania przyrodnicze
naszych uczniów.
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WYNIKI SPRAWDZIANU W KOSAKOWIE
Z satysfakcją informujemy Państwa, że wyniki sprawdzianów uczniów klas VI gminy Kosakowo, znalazły się w gronie
najlepszych wyników jakie osiągnęli uczniowie dużych miast m.in. takich jak Gdynia, Sopot, Gdańsk. Jesteśmy jedyną
gminą wiejską w województwie pomorskim, która z języka angielskiego dorównuje osiągnięciom placówek miejskich.
W sprawdzianie z języka polskiego jesteśmy na drugim miejscu w województwie. Z matematyki mamy piąte miejsce w województwie.
W powiecie puckim, osiągając ogółem wynik średni 72%, jesteśmy nr 1! Gratulujemy, uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom
szkół. Jesteście najlepsi wśród gmin wiejskich Województwa Pomorskiego, dorównujecie ośrodkom miejskim, a w języku angielskim
jesteście bezkonkurencyjni.Uczniowie klas VI gminnych szkół podstawowych osiągnęli następujące wyniki:

Część pierwsza

powiat

Nazwa szkoły

Gmina
Kosakowo

Liczba
uczniów

Część druga

ogółem

j.polski

matematyka

j.angielski

Wynik średni %

Wynik średni %

Wynik średni %

Wynik średni %

Szkoła Podstawowa
w Pogórzu

46

82

85

78

95

Szkoła Podstawowa
w Mostach*

56

70

75

64

84

Szkoła Podstawowa
w Dębogórzu

21

61

71

51

78

*szkoła z klasami integracyjnymi

SPORT

ZAŁOGA YACHT KLUBU REWA MISTRZAMI POLSKI

W dniach 5-7 czerwca na wodach Zalewu Włocławskiego odbyły się Długodystansowe
Mistrzostwa Polski jachtów kabinowych ANWIL-CUP. Nasza załoga w składzie : Maciej
Twarowski – sternik , Mirosław Zając, Jakub Lewicki żeglująca na jachcie klasy Micro
Cruiser, po pasjonującej walce nie tylko
z przeciwnikami, ale również ze zmienną
pogodą, zdobyła tytuł Mistrzów Polski.
Jednocześnie była to kolejna eliminacja
Pucharu Polski w klasie Micro, w której nasza
załoga po 3 imprezach zdecydowanie prowadzi
w klasyfikacji generalnej dywizji Cruiser.
Więcej zdjęć znaleźć można na portalu
miesięcznika Żagle.
h t t p : / / w w w. z a g l e . c o m . p l / w y d a r z e n i a /
a n w i l - c u p - 2 0 1 5 - d l u go d y s t a n s owe - m p ppjk,1_16089.
html i na forum klasy
Micro http://forum.
microclass.pl

SURVIVALOWE REJSY NA PĘTLĘ ŻUŁAWSKĄ

Rejsy na jachtach żaglowych i motorowych. Nocleg na jachcie lub
w namiocie. Wykwalifikowana kadra żeglarska i wy-chowawcza.
Opieka medyczna. W czasie rejsu przygotowujemy do egzaminu na
patenty żeglarskie i motorowodne. Koszt udziału w turnusie 600
zł, w tym: wyżywienie, opłaty portowe, paliwo. Zapisy oraz więcej
informacji: +48 511 982998 (kierownik przystani w Wiślince).
I turnus 2015.06.29 – 05; II turnus 2015.07.13 – 19; III turnus 2015.07.25 – 31. Zapraszamy chętnych powyżej 12 lat do odkrywania
piękna i osobliwości Żuław.

FESTYN NA SPORTOWO
W dniu 13 czerwca 2015 odbył się V festyn rodzinny „Na
Sportowo”. Od wczesnych godzin porannych swoje umiejętności
artystyczne prezentowali uczniowie ZSP w Dębogórzu. W tym
samym czasie Prezes UKS-u „Lider Dębogórze” pan Mariusz
Wiński rozpoczął pierwszy turniej w tym dniu, podczas
którego dziewczęta urodzone w latach 2004/2005 mogły
zaprezentować swoje umiejętności siatkarskie w kategorii
„dwójek” . Do turnieju zgłosiło się 18 zespołów, które zostały
podzielone na grupy. Od godziny 10:00 na boisku można
było obejrzeć turniej piłki nożnej chłopców urodzonych
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w latach 2004/2005. Przysporzył on kibicom wiele emocji.
Od godziny 13:00 w rozgrywkach „czwórek” brały udział dziewczęta z klas VI. Na zakończenie odbyły się rozgrywki „młodziczek”
- turniej zakończył się o godzinie 20:00. Na boisku, po rozgrywkach
rocznika 2004/2005, odbył się turniej dla najmłodszych piłkarzy
naszego UKS-u. Chłopcy byli podzieleni na cztery drużyny
i rozgrywali mecze systemem każdy z każdym. Po zakończonych
rozgrywkach każdy zawodnik i zawodniczka otrzymała piękny
medal za udział w turnieju a najlepsze zespoły puchary
ufundowane przez Firmę Celstan z Kosakowa.
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Po niesamowitych emocjach podczas tego turnieju swoje
umiejętności mogli zaprezentować rodzice rozgrywając
mecz
pomiędzy
kawalerami.
Wszystkie
rozgrywki
w tym dniu przebiegły bardzo sprawnie i bez jakichkolwiek
zakłóceń. Nad zdrowiem wszystkich zawodników i zawodniczek
czuwali ratownicy medyczni a nad bezpieczeństwem podczas
Festynu ochroniarze z Firmy Fortis Securyty.
Podczas Festynu wszystkim uczestnikom towarzyszyła piękna
bezchmurna pogoda. Każdy kto był z nami w tym dniu mógł
skosztować pysznych wyrobów kulinarnych przygotowanych
przez rodziców. Oprócz rozgrywek siatkarskich i piłkarskich można
było również wziąć udział w grach i zabawach rekreacyjnych
przygotowanych przez organizatorów. Dla najmłodszych były
dostępne bezpłatnie inne atrakcje m.in. Dmuchane zamki
i zjeżdżalnie oraz pokaz ochotniczej straży pożarnej z Kosakowa.
Wszystkie panie mogły spróbować swoich sił w pokazie Zumby.
Wyniki końcowe turniejów:
Piłka siatkowa – „Dwójki”
1. UKS Morena Miastko IV
2. UKS Lider Dębogórze I
3. Energa Gedania Gdańsk
4. AMPS Kołobrzeg
„Czwórki”
1. APS Rumia
2. UKS Lider Dębogórze
3. UKS Zatoka Puck I
4. UKS Zatoka Puck II

Młodziczki
1. UKS Morena Miastko
2. ZS nr 11 Gdynia
3. UKS Lider Dębogórze
4. UKS Zatoka Puck
Piłka nożna – R/2004-2005
1. SKS Bałtyk Gdynia
2. UKS Mosty
3. UKS Lider Dębogórze
4. Jedynka Reda
5. Jedynka Reda II
Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze serdecznie dziękuje
Sponsorowi – Firmie Celstan za ufundowanie medali i pucharów
na potrzeby turnieju oraz Panu Zbyszkowi Kamińskiemu za
ufundowanie nagród dla dziewcząt w kat. „dwójek”. Dziękujemy
Firmie Fortis Securyty która czuwała nad bezpieczeństwem
podczas Festynu.
Podziękowania należą się również wszystkim rodzicom za pomoc
w organizacji imprezy – Mamom za upieczenie ciasta i pomoc
w prowadzeniu bufetu. Dziękujemy Straży Pożarnej w Kosakowie
oraz Referatowi Kultury i Sportu za wsparcie podczas organizacji
imprezy. Serdeczne podziękowania również Dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Dębogórzu za współorganizację
imprezy i udostępnienie kompleksu sportowego. Festyn został
zorganizowany przy wsparciu Urzędu Gminy Kosakowo.

V REGATY SAMORZĄDOWE O PUCHAR
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DWIE ZAŁOGI Z GMINY KOSAKOWO
NA PODIUM

12 czerwca odbyły się V Samorządowe Regaty Województwa
Pomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa
Pomorskiego Mieczysława Struka, zorganizowane przez Harcerski
Ośrodek Morski w Pucku.
W regatach wystartowało 11 załóg na łodziach klasy „Puck”.
Bezapelacyjnie najlepszą okazała się załoga z Gminy Kosakowo
(Marcin Styborski – sternik, Kacper Frąckowiak i Karol Dettlaff),
która wygrała wszystkie 4 wyścigi. Tuż za nią, na miejscu II,
uplasowała się druga załoga z Gminy Kosakowo (Jacek Ludwiczak
– sternik, Krzysztof Formella i Adam Schröder). Trzeci stopień podium zajęła załoga z Wejherowa, z Andrzejem Hoszko przy sterze.

IV REGATY O MISTRZOSTWO GMINY KOSAKOWO

IV Mistrzostwa Gminy Kosakowo w klasie Puck odbędą się w sobotę 8 sierpnia od godz. 10.00 na wodach Zatoki Puckiej w Rewie.
Organizatorami regat są: Wójt Gminy Kosakowo oraz Yacht-Club Rewa. Zapraszamy.

IV REGATY SOŁECKIE

IV Regaty Sołeckie odbędą się w sobotę 1 sierpnia br. od godz. 13.00 w Mechelinkach. Organizatorami zawodów są: Wójt Gminy
Kosakowo, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów oraz Stowarzyszenie Port Mechelinki. Zwycięska załoga otrzyma Puchar Wójta Gminy,
a drużyny, które zajmą pozostałe miejsca na podium kolejno: Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów i Puchar Stowarzyszenia
Port Mechelinki. Uwaga: sołtysi poszczególnych miejscowości proszeni są o zgłaszanie składu załóg najpóźniej do dnia
24 lipca do sołtysa wsi Dębogórze drogą mailową lub telefoniczną
(melzer@kosakowo.pl, tel. 664185581).

DZIECIĘCY TURNIEJ SZACHOWY

30 maja w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się drugi w tym roku
treningowy turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. Młodzi gracze rozegrali 6 rund
systemem szwajcarskim w tempie 2×10 minut. Zwyciężył – zdobywając komplet
6 pkt. – Dawid Żarski; drugi był Szymon Rachwał (4,5 pkt.), a trzeci – Wiktor
Ostrowski (również 4,5 pkt.). Sędzią turnieju była Marzena Gajlewicz (Akademia
Szachowa 8×8).

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – REWA 2015

W sobotę 1 sierpnia 2015 r. na plaży w Rewie, za pętlą autobusową, odbędzie się
Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2015.Zespoły dwuosobowe mogą deklarować
swój udział, przesyłając zgłoszenie na adres: sport@kosakowo.pl lub zapisać się
w dniu turnieju na miejscu zawodów do godz. 11.30. Rozpoczęcie turnieju zaplanowano na godz. 12.00.
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KALENDARZ IMPREZ LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 r.
DATA
Śr, 01.07.2015 - So, 04.07.2015
So, 04.07.2015

GODZ.
15:00

Pn, 06.07.2015 - Pt, 07.08.2015
So, 18.07.2015

–
10:00

So, 25.07.2015

15:30

So, 01.08.2015
N, 02.08.2015

12:00
13:00

So, 08.08.2015

10:00

IV Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

So, 08.08.2015

17:00

So, 15.08.2015

10:00

So, 15.08.2015

12:30

Urodziny Gminy Kosakowo
Gwiazdy programu: Patrycja Markowska
oraz kabarety: „Koń Polski” i „Zachodni”
XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar
Starosty / 5. etap
95. Rocznica Bitwy Warszawskiej – Święto
Wojska Polskiego

So, 15.08.2015

10:00

So, 15.08.2015

13:30

So, 22.08.2015

10:00
- 14:30

So, 22.08.2015 - N, 23.08.2015
So, 29.08.2015

10:00

N, 30.08.2015
sierpień 2015

10:00
09:00

-

–

09:00

NAZWA IMPREZY
Open’er Festival
(teren otwarty od 15:00 do 4:00)
XVII Zjazd Kaszubów
Wystawa malarska Bronisława Melzera:
„Kaszubskie pejzaże”
XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego o Puchar
Starosty / 4. etap
Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach –
Festyn Rodzinny, wybory Małej Miss Lata
oraz Bursztynowej Miss Polski 2015.
Gwiazda programu: „Power Play”
Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2015
IV Otwarte Regaty Sołeckie Gminy
Kosakowo

ORGANIZATOR
Alter Art

MIEJSCE
Teren lotniska GdyniaKosakowo
Reda

ZKP, ZKP o. DębogórzeKosakowo
Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

LKS Puck,
Miasto Hel
Wójt Gminy

Hel
Scena Plenerowa w
Mechelinkach

Wójt Gminy
Wójt Gminy,
Stow. Sołtysów Gm.
Kosakowo,
Port Mechelinki
Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy

Plaża w Rewie
Zatoka w Mechelinkach

LKS Puck,
Miasto Jastarnia
Wójt Gminy

Jastarnia

VII Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo
XIX Festyn Kaszubski
Gwiazdy programu: Alicja Majewska i
Włodzimierz Korcz
XV Marsz Śledzia
(terminy rezerwowe: 23/29/30.08.2015)

Zatoka w Rewie
Plac przy ul.
Żeromskiego

Wójt Gminy,
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy,
ZKP o. DębogórzaKosakowo
Wójt Gminy,
Stow. SiA z s. w Gdyni, OSP
Kosakowo
Mistrzostwa Polski w klasie Puck – Regaty
HOM Puck,
Yacht-Club Rewa
VI Bałtycki Maraton Brzegiem Morza
Urząd Morski w Gdyni,
Miasto Jastarnia
Memoriał Bogdana Kamieńskiego – regaty
Yacht-Club Rewa
III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla
Wójt Gminy,
juniorów – „Kosakowo-Cup 2015”
Sztorm Mosty

Pomnik Żołnierzy
WP i AR, Kwatera w
Kosakowie
Zatoka w Rewie
Szpyrk w Rewie

Trasa z Kuźnicy do
Rewy
Zatoka w Pucku
Start w Jastarni, trasa
przez Półwysep Helski
Zatoka w Rewie
Boisko przy Złotych
Piaskach w Kosakowie

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

Wojciech Gawin z Kosakowa, lat 47
WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel.
58 660 43 43;

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji – tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Adam Pop,
tel. 58 679 23 90;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego

w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz,
tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach – dyrektor Anna Szymborska,
tel. 58 679 13 21;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w
Kosakowie – dyrektor Anna Paturej,
tel. 58 735 46 56;
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. DębogórzeKosakowo – prezes Franciszek Sorn;
- Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
– prezes Hildegarda Skurczyńska;

- Gminny Klub Sportowy „Sztorm” Mosty
– prezes Antoni Wica, tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Dębogórze
– prezes Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;
- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes
Kazimierz Wróbel, tel. 504 005 439;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek”
Pogórze – prezes Wojciech Niemkiewicz,
tel. 694 138 147;
- Klub Żeglarski „Yacht-Club Rewa”
– szef szkolenia Janusz Frąckowiak,
tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki”
– sekretarz Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.155 egz.
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl

KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl

19

/

G M I N A K O S A K O W O / S Ą TA K I E M I E J S C A , S Ą TA C Y L U D Z I E / B i u l e t y n 0 6 / 2 0 1 5

„Gmina Kosakowo –
są takie miejsca, są tacy ludzie…”
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynie i ginęli w piasku […]
Bądź wierny idź
(Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito)

Pomimo wszechogarniających procesów globalizacyjnych, ojczyzna i naród wciąż pozostają wartościami, wokół
których kształtuje się nasze poczucie tożsamości. Tylko i wyłącznie ten, kto z pełną świadomością rozpoznaje
swoją przeszłość, zarazem właściwie rozpoznaje teraźniejszość i może dobrze projektować swoją przyszłość.
Na pytanie o to, kim się stajemy, nie można udzielić zadowalającej odpowiedzi, jeśli wpierw nie odpowiemy na
pytania kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Naród zatem jest nie tylko pewną formą organizacji społeczności, ale nade
wszystko przestrzenią wspólnych wartości. W Gminie Kosakowo mieszkają osoby, które tak pojętemu dziedzictwu
historycznemu i kulturalnemu pozostają wierni. Do tych, dla których są to wartości szczególne ważne, należy
bohater ostatniej strony niniejszego wydania Biuletynu.
Stanisław Władysław Śliwa – mieszkaniec Kosakowa
Urodził się 28 września 1954 r. w Domanicach na Dolnym Śląsku. Ukończył historię na Uniwersytecie
Gdańskim. W latach 1974-1992 odbył służbę w Marynarce Wojennej RP, zakończoną na stanowisku Dowódcy
ORP Gniewko oraz oficera-nurka w sztabie Dywizjonu Okrętów Ratowniczych. Pan Stanisław jest żonaty, ma
dwoje dzieci (syn Paweł i córka Karolina pomagają w prowadzeniu firmy) oraz czworo wnucząt.
Od 1993 r. jest właścicielem firmy Celstan, która zajmuje się produkcją najwyższej jakości wyrobów
pamiątkowych: plakiet różnego rodzaju, grawertonów, medali okolicznościowych, odznak wojskowych,
znaczków metalowych, etui ozdobnych itp. Początkowo rodzinna firma miała swoją siedzibę w Gdyni Babich
Dołach, od 1999 r. – w Kosakowie.
Nieprzypadkowo Pan Stanisław wybrał taki rodzaj działalności. Związane jest to bezpośrednio z jego
historycznymi zainteresowaniami. Zawsze pasjonował się medalierstwem bo – jak sam podkreśla – każdy
medal to historia wpisana w metal.
Fascynacja historią – oraz szacunek dla tradycji – w życiu pana Stanisława przybrały jeszcze jedną znamienną
formę. Jako prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków oraz generał Związku kultywuje pamięć
o Marszałku Józefie Piłsudskim, wspiera wiele inicjatyw patriotycznych o zasięgu nie tylko ogólnopolskim,
ale również za granicą. Obecnie Związek posiada ponad 40 okręgów na terenie całej Polski, a także m.in. na
Litwie, w Szwecji i Austrii.
Stanisław Śliwa przyczynił się do powstania Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, doprowadził do przywrócenia tablicy poświęconej
Marszałkowi na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu, był inicjatorem nadania imienia Józefa
Piłsudskiego Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. Wspólnie z ks. kanonikiem
Janem Grzelakiem oraz Adamem Miklaszewiczem był inicjatorem i wykonawcą Tablicy
Poświęconej Zamordowanym w Piaśnicy (w 70. rocznicę mordu w Piaśnicy), ufundował Tablicę
Marynarzy Poległych na Polesiu w Helenowie, przyczynił się do odsłonięcia Tablicy Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Sejnach + z okazji 95. Rocznicy Powstania Sejneńskiego.
Był inicjatorem posadzenia przez Związek Piłsudczyków 100 dębów w Przaśnym Przasnyszu;,
uczestniczył w Marszu I Kadrowej w Krakowie, jest inicjatorem powstania w Brukseli w 95.
Rocznicę Bitwy Warszawskiej Pomnika Józefa Piłsudskiego oraz pomysłodawcą ufundowania
Tablicy Pobytu Marszałka na Jasnej Górze w 95. rocznicę tegoż wydarzenia (Piłsudski przybył tam,
by podziękować Matce Boskiej za Cud nad Wisłą).
Na pytanie: dlaczego Piłsudski? – pan Stanisław odpowiada w ten sposób:
Dziś Marszałek Józef Piłsudski traktowany jest jako dziedzictwo narodowe i wartości, jakimi żył i się kierował, są nadal aktualne. Należy pamiętać, iż
wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Należy o nią dbać i pielęgnować jak matkę swoją. Od Marszałka nauczyć się możemy szacunku do przeszłości,
wielkiej dbałości o sprawy aktualne i widzenia przyszłości. Należy pamiętać, iż Józef Piłsudski był przywódcą nie tylko politycznym, ale i ideowym. Nie
zabiegał o dobra materialne. Do ostatnich dni swojego życia większość pensji, którą pobierał, przeznaczał na wspieranie pamięci o legionistach. Nie byłoby
Marszałka Józefa Piłsudskiego, ani jego żołnierzy legionistów, gdyby nie było Powstania Styczniowego. Marszałek swoich żołnierzy uważał za duchowych
spadkobierców Powstania z 1863 r.
Z okazji 80. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego Senat RP 6 maja 2015 r. podjął Uchwałę oddającą cześć pamięci tego wielkiego Polaka. Uchwałę
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz złożył na ręce prezesa Związku Piłsudczyków, generała Związku Stanisława Władysława Śliwy.
Stanisław Śliwa został odznaczony różnymi prestiżowymi tytułami i odznaczeniami: m.in. Honorowym Krzyżem Związku Solidarności Polskich
Kombatantów Semper Fidelis oraz Orderem Świętego Stanisława. Jest również laureatem Złotego Kłosa Gminy Kosakowo.
W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, nie może dziwić motto życiowe pana Stanisława, którego autorem jest prof. Tadeusz Kotarbiński i które
brzmi: Człowiek jest tyle wart, ile z siebie może dać innym. Również ten sam filozof jest autorem hasła determinującego do pracy i zaangażowania
społecznego bohatera tego wydania pt. Gmina Kosakowo – są takie miejsca, są tacy ludzie…: Między zrobić a nie zrobić różnica jest taka, że nie
zrobić może każdy, a zrobić tylko niektórzy.
W wolnych chwilach pan Stanisław oddaje się turystyce (ulubione miejsca: Karpacz, Bukowina Tatrzańska i Chorwacja). Pasjonuje się również sportem
– gra w Koleżeńskiej Drużynie Piłki Nożnej Halowej i Siatkowej. Codziennie rano uprawia jogging. Być może nie bez znaczenia dla preferencji gier
zespołowych tudzież rodzinnego biegania jest głęboko zakorzenione w światopoglądzie pana Stanisława poszanowanie wspólnoty…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPROSTOWANIE
Informacja zawarta w odezwie pt. „Szanowni Mieszkańcy” (Biuletyn Gminny Nr 1/2015), odnosząca się do Jacka Chajęckiego, że „Radni
z KWW Szymon Tabakiernik próbują blokować informacje w biuletynie gminnym…” jest nieprawdziwa. Prawdą jest, że radni wystąpili
o zbadanie zgodności publikowanych treści z uchwałą Rady w sprawie wydawania biuletynu.
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