
HEL JASTARNIA KOSAKOWO KROKOWA PUCK WŁADYSŁAWOWO

Dwutygodnik bezpłatny nr 1 /2011 6 kwietnia 2011 www.ziemiapucka. info

Felieton wiceministra rolnictwa.

- Bardzo się cie-
szę, że będę mógł
na łamach Ziemi
Puckiej. info pre-
zentować swe
stanowiska doty-
czące ważnych
dla naszego re-
gionu spraw. Szczególnie mam na
uwadze sprawy dotyczące rybo-
łówstwa, przetwórstwa rybnego i
wszystko co z tym się wiąże.

Tylko w naszym czasopiśmie znaj-
dziecie Państwo program telewizj i
CSBTV. Przedstawiamy szczegóło-
wy wykaz na całe dwa tygodnie.

Program telewizji CSBTV z
Pomorza.

Mistrzostwo Torunia w trójkach
siatkarskich wywalczyli zawodnicy
UKS w Jastarni.

W turnieju brało udział 1 7 zespo-
łów, które w turniejach eliminacyj-
nych zgromadziły największą ilość
punktów rankingowych.Tego tytułu miało już nie być, a jednak... Po czternastu latach ukazuje się

ponownie. Nasz Tygodnik Ziemia Pucka.info to kontynuacja dorobku
wielu osób przez lata zaangażowanych w rozwój prasy lokalnej na
naszym terenie.
O historii opowiemy więcej w późniejszym terminie, a teraz oddajemy w
Państwa ręce pierwszy numer tytułu z bogatą przeszłością, ale jakże
odmienionego. Tego jeszcze w naszym powiecie nie było – gazeta ta jest
bowiem całkowicie bezpłatna!

Janusz Nowicki

WRACAMY!
Czternaście lat minęło. . .
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Ludzie listy piszą...

Jesteśmy otwarci na
problemy Czytelników,
dlatego prosimy o kontakt w
sprawach dla Was ważnych.
Jeśl i chcecie podziel ić się
swoimi troskami, przeżyciami
lub opiniami przesyłajcie e-
maile na adres podany w
stopce.
Jeśl i mamy Wam pomóc listy
muszą być podpisane. Swoje
dane możecie zastrzec tylko
do wiadomości redakcji .
Niepodpisane listy trafiać
będą do kosza!

Starosta pucki, Woj-
ciech Dettlaff przedsta-
wia trzy udane działania
i jedno, które spędza mu
sen z powiek.

Składaliśmy wnioski o
naprawę dróg i tutaj ta-
ką drogą numer jeden
była droga przez łąki.

Pozostało jeszcze półtora kilo-
metra do wyremontowania. Na-
sza droga znalazła się na
odległym miejscu na liście, ale
podjęl iśmy w tej sprawie działa-
nia. Spotkałem się w tej sprawie
z wojewodą, interweniowałem
także u innych służb. Udało się
przesunąć tę inwestycję na li-
ście w górę. Jesteśmy na dru-
gim miejscu l isty rezerwowej.
Zapewnienia wojewody są ta-
kie, że czeka do końca marca
na rozstrzygnięcia przetargów
na remonty dróg z listy podsta-
wowej. Jeśl i z tych dróg będą
oszczędności powyżej czterech
i pół mil iona złotych, to suma ta
umożliwi nam dokończenie tej
inwestycji . To jest dla nas dobra
informacja.
Z takich radośniejszych dzia-

łań to jest dobra współpraca z
organizacjami pozarządowymi.
Tradycyjnie przeznaczyliśmy
środki na ich działalność. Orga-
nizacje te często przygotowują
różne imprezy środowiskowe,
otwarte dla całego powiatu, ale
i szerzej w sezonie letnim także
dla turystów.
Ostatnio odbyła się druga edy-
cja „Bursztynowej Kogi”, gdzie
wyróżniono organizacje za ich
działalność za ubiegły rok. Do-
datkowo po raz pierwszy wyróż-
niłem osobę za całokształt
pracy. Jest to osoba, która jest
legendą jeśl i chodzi o działal-
ność sportową w naszym powie-
cie. Jest to pan Waldemar
Płomień – człowiek który żyje
sportem i pracuje dla całego te-
go środowiska.
Bardzo dobra jest też współ-

praca z samorządami. Chociaż-
by Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka, gdzie i samo-
rządy, firmy i stowarzyszenia ry-
baków przyłączyły się do
działania. To jest prawie siedem-
dziesiąt mil ionów środków do
wykorzystania. Przy dobrej
współpracy, przy pisaniu wnio-

sków mamy szanse na nowe in-
westycje, na organizowanie
życia w obszarze powiatu puc-

kiego i najbl iższych
okolic.
To nie jest tak, że spra-
wa ta nie daje mi spać,
ale sztandarowym pro-

blemem jest przekształcenie i
funkcjonowanie szpitala. Naro-
sło sporo komentarzy i legend
co do odwołania pana dyrektora
Lorocha, ale z tym tematem
zmagaliśmy się już od jesieni.
Nie chcąc podjąć decyzji zbyt
pochopnie, chcąc zachować peł-
ną staranność, konsultowaliśmy
się w tej sprawie na różnych
szczeblach. Między innymi z Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracj i ,
Ministerstwem Zdrowia jak też z
Urzędem Wojewódzkim. Nieste-
ty, nie mogliśmy podjąć innej de-
cyzji . Są głosy, że nie wszyscy
radni są informowani. Radni, któ-
rzy są w koalicj i , w klubie w któ-
rym ja również pracuję i
członkowie zarządu powiatu pra-
cują nad tym i są informowani
na bieżąco o każdej zmianie. Po-
zostal i radni, którzy nie włączyli
się do pracy, mimo zaproszenia
do współpracy w koalicj i , mimo
zaproszenia do pracy w komisj i
do spraw przekształcenia szpi-
tala – taką propozycję złożyl i-
śmy i ta komisja nie została
powołana, gdyż nie było zainte-
resowania ze strony opozycji .
To ich wybór, więc zdecydowali-
śmy że to zarząd będzie nad

tym pracował i że zarząd ponie-
sie całe obciążenie i trud. Nie
boimy się tego zadania. Miel i-
śmy ostatnio spotkanie gdzie
rozpatrywaliśmy oferty doty-
czące przekształcenia placów-
ki, które nadeszły z różnych
stron Polski. W związku z tym
radni, którzy nie są w koalicj i ,
nie są w zarządzie, będą infor-
mowane o pracach w trybie nor-
malnym, na sesjach, na
komisjach rady oraz przez me-
dia.

" W SIECI..." KOMENTARZ
AUTORAPoniżej zamieszczamy wybrane

opinie i komentarze ze strony
www.ziemiapucka.info
Niekoniecznie muszą one
odzwierciedlać zdanie redakcji .

POpierający pisze o słowach
starosty w wywiadzie: No i
dobrze tak opozycji . Nie chciel i
powołania komisj i to teraz niech
siedzą cicho. A informacje na
temat prac nad zmianami w
szpitalu, tak jak powiedział
starosta – normalnym trybem.
PO prostu.

Chcesz dodać swoją opinię?
Wejdź na

www.ziemiapucka.info
i napisz komentarz.

Jeśli tylko spełniać on będzie
wymogi cywilizowanej dyskusji,
ma szanse pojawić się w tym

miejscu.

OPINIE

Samorządowy zawrót głowy. Wojciech Dettlaff

Powrót po latach

Janusz
Nowicki

redaktor
naczelny

- Sporo czasu musiało
upłynąć, aby na puckim
rynku pojawił się drugi tytuł
prasowy. Już wiele lat temu
słyszałem w różnych
kręgach o potrzebie
powołania do życia
lokalnego pisma. Jednak
oprócz chęci potrzebni są do
tego ludzie i pieniądze. O ile
z tym pierwszy łatwiej sobie
poradzić, to już kwestia
finansów jest znacznie
trudniejsza.
Długo zmagałem się z
problemem, jaki tytuł
powinno nosić nowe
czasopismo. Żadna z
wymyślonych propozycji nie
powalała mnie na kolana.
Ostatecznie stwierdziłem, że
nie warto wyważać już raz
otwartych drzwi. Dlatego też
wracamy do stanu sprzed
czternastu lat, kiedy to na
przełomie marca i kwietnia
1 997 r. ukazał się na rynku
ostatni numer Naszego
Tygodnika Nowego „Ziemia
Pucka”. Ówczesne
wykupienie przez niemiecki
koncern dwóch z trzech
ukazujących się w naszym
powiecie tygodników było
początkiem upadku
lokalnego rynku prasowego.
Mam nadzieję, że sytuacja
ta bezpowrotnie przejdzie do
lamusa.

Starosta Wojciech Detlaff.
Fot. J. Nowicki

Droga przez łąki i przyszłość szpitala

Rozmawiał: Janusz Nowicki
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Strażacy w akcji

W okresie od 1 4 do 3 kwietnia
na terenie powiatu miały miej-
sce 44 zdarzenia: 21 pożarów,
22 miejscowych zagrożeń i je-
den fałszywy alarm. Poniżej
przedstawiamy ważniejsze z
nich.
Pożary
W niedzielę, 20 marca doszło
do pożaru opuszczonego bu-
dynku w miejscowości Dębogó-
rze Wybudowanie, przy ul.
Długiej. W momencie przybycia
jednostek strażackich z JRG
Rumia i OSP Kosakowo budy-
nek stał już w płomieniach.
Przybyłe na miejsce kolejne za-
stępy z JRG Puck i OSP Mrzezi-
no pomagały przy gaszeniu i
rozbiórce. Niestety, budynek

spłonął w całości. Po ugaszeniu
pożaru przeszukano pogorzeli-
sko. Prawdopodobną przyczy-
ną pożaru było podpalenie.
Straty wyniosły ok. 1 0 tys. zł.
Do nietypowej interwencji do-
szło w budynku dworca PKP w
Żelistrzewie. Miejscowi straża-
cy wraz z zastępem JRG z Puc-
ka na miejscu zauważyli palącą
się tabl icę ogłoszeń. Miejsce za-
bezpieczono i przewietrzono.
Straty oszacowano na 1 00 zł, a
prawdopodobną przyczyną po-
żaru było podpalenie.
Miejscowe zagrożenia
We wtorek, 22 marca w miejsco-
wości Widl ino doszło do wypad-
ku samochodów osobowych
Opla Combo i VW Caravelle.
Na szczęście nikt z biorących
udział w zdarzeniu nie ucierpiał.
Strażacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i posprzątal i po wy-

padku. Zniszczeniu uległ przód
jednego z pojazdów i tył dru-
giego. Straty wyniosły ok. 20
tys. zł.
W czwartek, 31 marca przed
godz. 7 rano w Mrzezinie do-
szło do wypadku z udziałem
Volkswagena Golfa i Audi 80.
Na szczęście poszkodowanych
nie było. Strażacy zabezpie-
czyl i miejsce zdarzenia, odłą-
czyl i akumulatory w pojazdach
i posprzątal i po wypadku. Golf
uległ całkowitemu zniszczeniu,
a w audi uszkodzony został
bok pojazdu. Straty oceniono
na 7 tys. zł.

Materiał opracowany przy
współudziale kpt. Andrzeja Ża-
likowskiego, rzecznika praso-
wego Komendanta
Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Pucku.

W piątek pucka policja oficjal-
nie otworzyła sezon motocy-
klowy. Policjanci
zaprezentowali lokalnym me-
diom dwa nowe nabytki –
Hondy CBF 1 000, które będą
wykorzystywać latem do ści-
gania piratów drogowych.

Niespełna 4 s do setki, 260
km/h i 1 00 KM to tylko niektóre
atuty policyjnych ścigaczy.

Funkcjonariusze na nowych
hondach będą patrolować ulice
i dbać o bezpieczeństwo zmoto-
ryzowanych oraz pieszych. Star-
sze motocykle wymienione
zostały na nowoczesne „ściga-
cze”. Różnice są kolosalne: no-
wy wzór kolorystyczny,
usprzętowienie i parametry tech-
niczne to XXI wiek. Motocykle z
silnikami o pojemności 1 000
cm3, pozwalają osiągnąć „set-

kę” w niespełna 4 sek. Maksy-
malną prędkością 260 km/h
będą mogły śmiało konkurować
z nowoczesnymi jednośladami i
skutecznie el iminować z ruchu
piratów drogowych. Nowe po-
jazdy będą używane wszędzie
tam, gdzie panuje duży ruch
drogowy, w szczególności w
okresie sezonu letniego.

(red)

Puck. Policjanci na nowych hondach

Strzeżcie się piraci!

WYDARZENIA

Na zdjęciu policjanci puckiej drogówki, po lewej sierż. szt. Artur Hincka, po prawej st. sierż.
JarosławKarski.
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FELIETON

Mądrze i po gospodarsku
Kazimierz
Plocke
wiceminister r
olnictwa
i rozwoju wsi

- Bardzo się cieszę, że będę
mógł na łamach Ziemi Puc-
kiej. info prezentować swe stano-
wiska dotyczące ważnych dla
naszego regionu spraw. Szcze-
gólnie mam na uwadze sprawy
dotyczące rybołówstwa, prze-
twórstwa rybnego i wszystko co
z tym się wiąże. Właśnie za te
sprawy odpowiadam w ramach
pełnionej przez mnie funkcji wi-

ceministra rolnictwa i rozwoju
wsi. Jednak jako parlamentarzy-
sta i syn tej ziemi, angażuję się
również w sprawy dotyczące
funkcjonowania i przyszłości na-
szej małej kaszubskiej ojczyzny.
Wielkim impulsem dla rozwoju
branży rybackiej i związanych z
nim społeczności, mogą być po-
wstałe ostatnio lokalne grupy ry-
backie. W październiku 201 0 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi rozstrzygnęło konkurs na
dofinansowanie działalności
tych stowarzyszeń. Wielkim suk-
cesem jest to, że największe do-
finansowanie uzyskała
Północnokaszubska Lokalna
Grupa Rybacka mająca swą sie-

dzibę we Władysławowie, a sku-
piająca samorządy Jastarni,
Helu, Kosakowa, Krokowej, mia-
sta i gminy Puck, Wejherowa i
Władysławowa. Dofinansowa-
nie to wynosi prawie 70 mln zł i
będzie wydatkowane w oparciu
o opracowaną dla tego terenu
Lokalną Strategię Rybacką. Do-
dam tylko, że z terenu Pomorza
zakwalifikowanych zostało w su-
mie 7 Lokalnych Grup Rybac-
kich. To wielka szansa na
podniesienie poziomu życia
mieszkańców. Jestem przekona-
ny, że pieniądze Programu Ope-
racyjnego Ryby 2007–201 3
zostaną mądrze i po gospodar-
sku zainwestowane.

Chciałbym jeszcze wspomnieć
o zainicjowanym przeze mnie
cyklu spotkań ze środowiskami
rybackimi, w których udział bio-
rą oprócz mnie także przedsta-
wiciele Departamentu
Rybołówstwa z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki
nim poznajemy na miejscu i w
szczerej rozmowie, najważniej-
sze problemy dotyczące tego
środowiska. Swym zasięgiem
obejmują one całe wybrzeże
Bałtyku a na naszym terenie od-
były się w Helu, Jastarni i Wła-
dysławowie. To bardzo ważne
forum wymiany stanowisk oraz
osiągania konsensusu w wielu
kwestiach, co szczególnie waż-

ne w perspektywie zbliżającej
się polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej. W tym ważnym
dla kraju okresie, będziemy mu-
siel i mówić jednym głosem, by
wywalczyć korzystne dla nas
rozwiązania, także przepisy po-
lepszające warunki pracy pol-
skich rybaków.

Treści felietonów nie koniecznie
muszą odzwierciedlać linię pro-
gramową i stanowisko redakcji.
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Regionalista Krzysztof
Garstkowiak z Osłonina
i muzyk Tadeusz Kor-
thals z Połczyna zostali
laureatami prestiżowej
nagrody za rok 201 0 „Or-
muzdowa Skra”. Wyko-
nana z drewna
statuetka, nawiązuje do
symboliki powieści Alek-
sandra Majkowskiego
„Życie i Przygody Remu-
sa”.

Kolegium i zespół redakcyjny
miesięcznika kulturalnego ”Po-
merania” od 1 985 r. , przyznaje
to wyróżnienie osobom, instytu-
cjom, zespołom, zasłużonym
dla propagowania kultury ka-
szubskiej, za pasje twórcze, czy
społeczne inicjatywy.
Uroczystość wręczenia statu-
etek odbyła się 21 lutego w Ra-
tuszu Staromiejskim w
Gdańsku.
Laureatom z ziemi puckiej gratu-
lacje składali obecni na uroczy-
stości: starosta
Wojciech Dettlaff, wójt gminy
Puck Tadeusz Puszkarczuk,
oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Kazimierz Czernicki.

Rozmowa z Kazimie-
rzem Garstkowiakiem
- Czym jest dla Pana ta nagro-
da?
- Przede wszystkim wielkim za-
skoczeniem. Pomimo, że je-
stem laureatem już kilku
konkursów rzeźbiarskich i po-
etyckich, ma ona dla mnie duże
znaczenie prestiżowe.
Uważam, że jest to nagroda za
całokształt mojej czterdziestolet-
niej działalności. Dzięki temu
przekonuję się, że warto mieć
pasje, przezwyciężać czasami
trudne środowiskowe uwarunko-
wania.
- Jest Pan znanym w środowi-
sku regionalistą. Jak udaje
się popularyzować
wiedzę o histori i , tradycji i teraź-
niejszości regionu?
- Spełniam się na wielu obsza-
rach działań. Kolekcjonerstwo
to moja wielka pasja. Od wielu
lat w swojej Nordowej Chatce
(mini muzeum) gromadzę eks-
ponaty świadczące o kulturze
materialnej Nordowych Kaszub.
W swoich zbiorach mam około
pięciuset eksponatów. Wiedzę
o histori i naszego regionu popu-
laryzuję poprzez udostępnianie
nieodpłatnie eksponatów na wy-
stawy w różnych miejscowo-
ściach.
Jestem też społecznym prze-
wodnikiem turystycznym po uko-
chanym Rezerwacie Beka.

- Interesuje się Pan też histo-
rią tą ukrytą w ziemi. Arche-
ologia to inna Pańska pasja.
Jak przekłada się to zaintere-
sowanie na działalność prak-
tyczną?
- Od początku opiekuję się ba-
zą archeologiczną w Rzucewie.
Od wielu lat uczestniczę w ba-
daniach wykopaliskowych w Ru-
mi, Luzinie, Rzucewie,
Osłoninie i Redzie. Współpracu-
ję z Danutą Król z Muzeum Ar-
cheologicznego w Gdańsku,
niestrudzoną badaczką kultury
rzucewskiej.
- W środowisku w którym Pan
żyje, udaje się podejmować róż-
ne inicjatywy kulturalne. . .
- Jakie? Staram się, by nieduży
osłoniński klub wiejski był miej-
scem promowania kultury ka-
szubskiej, zachowania pamięci
o wybitnych ludowych twór-
cach. Realizacji wyznaczonego
celu służą między innymi roczni-
cowe wspomnienia o rzeźbiarzu
i poecie Władysławie Niemczy-
ku, moim przyjacielu, czy wysta-
wa o „Przygodach Remusa
Aleksandra Majkowskiego w ob-
razach”.
- Jakie ma Pan plany na przy-
szłość?
- Nie chcę zapeszać. Spodzie-
wam się, że dojdzie do skutku
przygotowywana w Warszawie
wystawa moich fotografi i ukazu-
jąca piękno krajobrazów ziemi

puckiej wraz z wierszami napi-
sanymi przeze mnie, przetłuma-
czonymi na język kaszubski.
Byłaby to świetna promocja Nor-
dowych Kaszub. Pewne nadzie-
je łączę też z faktem wyboru na
sołtysa Osłonina. Uważam, że
walory przyrodnicze, kulturowe,
wielowiekowa tradycja, predy-
stynują moją wieś do zaistnie-

nia na mapie atrakcyjnych
turystycznie miejscowości. Do-
łożę wszelkich starań, pokonu-
jąc zapewne kolejne trudności,
by tak się właśnie stało.

Rozmawiała:
Teresa Kożuchowska

Z POMORZA
Gdańsk. „Ormuzdowe Skry” dla mieszkańców powiatu

Nagroda za twórcze pasje

Wojewoda Pomorski zatwier-
dził listę szkół, które otrzyma-
ją dofinansowanie w ramach
rządowego programu „Rado-
sna Szkoła”. Pieniądze wyko-
rzystane zostaną na
utworzenie bądź moderniza-
cję szkolnych placów zabaw
oraz na zakup pomocy dydak-
tycznych do miejsc zabaw w
szkołach podstawowych.

Dotację na utworzenie placów
otrzyma 59 szkół podstawo-
wych. Na ten cel przeznaczona
zostanie kwota 4 891 561 zł.
Jedna szkoła zmodernizuje
swój plac zabaw, na co otrzyma
dofinansowanie w wysokości 63
850 zł.
Finansowe wsparcie na zakup

pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole podsta-
wowej przyznano 42 pomor-
skim placówkom.
„Podstawówki” otrzymają na ten
cel łącznie 394 850 zł.
- Wyboru spośród złożonych
wniosków dokonał Zespół Oce-
niający, pod przewodnictwem
Pomorskiego Wicekuratora
Oświaty – informuje Roman No-
wak, rzecznik prasowy wojewo-
dy. - Pełna l ista szkół
podstawowych, które otrzymają
dotacje dostępna jest na stronie
internetowej Pomorskiego Kura-
torium Oświaty.
Program rządowy „Radosna
Szkoła” umożliwia szkołom pod-
stawowym wyposażenie szkol-
nego placu zabaw i sal i zabaw.

Celem programu jest zapewnie-
nie najmłodszym uczniom wła-
ściwego rozwoju
psychofizycznego i warunków
do aktywności ruchowej porów-
nywalnej ze standardami wy-
chowania przedszkolnego.
Realizacja programu rozłożona
jest na lata 2009-201 4 i w tej
perspektywie czasowej ma ob-
jąć wszystkie placówki szkolne.
Wsparcia finansowego udziela
się pod warunkiem zapewnie-
nia przez organ prowadzący
wkładu własnego.

(opr. jan)

Radosna Szkoła. Wojewoda przyznał 5 mln zł

Powstaną nowe place zabaw z pomocami dydaktycznymi

Pieniądze dla naszych szkół

- zakup pomocy dydaktycznych

Hel – Zespół Szkół Ogólnokształcących – 11 995 zł
Strzelno – Szkoła Podstawowa im. Alojzego Stenzla – 6000 zł

- utworzenie placów zabaw

Krokowa – Szkoła Podstawowa im. kadm Wł. Steyera – 11 5
450 zł
Lubocino – Szkoła Podstawowa – 63 850 zł
Sławoszyno – Szkoła Podstawowa – 63 500 zł
Wierzchucino – Szkoła Podstawowa – 11 5 450 zł
Żarnowiec – Szkoła Podstawowa – 63 500 zł
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Środa 6 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 41 ) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 3) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Farwë kùch-
ni 09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub
09:30 Telezakupy 11 :00 O tym i owym 1 3:00
Wszystkiego najlepszego 1 3:30 Telezakupy
1 5:00 O tym i owym 1 7:00 Skazani na mi-
łość (odc. 41 ) 1 7:45 Jest takie miejsce
1 8:00 Informacje 1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 1 8:20 Sport raport 1 8:25 Świat wo-
kół nas 1 8:40 Wiadła 1 8:45 Poradnik rolni-
czy 1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc.
1 4) 1 9:30 Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Skaza-
ni na miłość (odc.41 ) 21 :00 Wszystkiego naj-
lepszego 21 :30 Farwë kùchni 22:00
Informacje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport 22:25 Świat wokół
nas 22:40 Wiadła 22:45 Poradnik rolniczy
23:00 Nieznana Europa 23:30 Wszystkiego
najlepszego
Czwartek 7 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 41 ) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 4) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Oko na mo-
rze 09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub

09:30 Telezakupy 1 0:55 Sport raport 11 :00
O tym i owym 1 3:00 Wszystkiego najlepsze-
go 1 3:30 Telezakupy 1 5:00 O tym i owym
1 7:00 Skazani na miłość (odc. 41 ) 1 7:45
Jest takie miejsce 1 8:00 Informacje 1 8:1 5
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 1 8:25 Świat
wokół nas 1 8:40 Na Wiadła 1 8:45 Na swoim
1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 4)
1 9:30 Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Kaszubi /
Studio spisowe 21 :1 5 Oko na morze 21 :30
Wszystkiego najlepszego 22:00 Informacje
22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25
Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45 Na swo-
im 23:00 Kaszubi na frontach I I Wojny Świa-
towej 23:30 Wszystkiego najlepszego
Piątek 8 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 41 ) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 4) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Kaszubi na
frontach I I Wojny Światowej 09:25 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy
11 :00 O tym i owym 1 3:00 Wszystkiego naj-
lepszego 1 3:30 Telezakupy 1 5:00 O tym i
owym 1 7:00 Skazani na miłość (odc. 41 )
1 7:45 Jest takie miejsce 1 8:00 Informacje
1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 1 8:20
Sport raport 1 8:25 Świat wokół nas 1 8:40
Wiadła 1 8:45 Oko na morze 1 9:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 4) 1 9:30 Hity Radia
Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość (odc. 42)
21 :00 Wszystkiego najlepszego 21 :30 Fami-
l iowi granié 22:00 Informacje 22:1 5 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45
Schlesien Journal 23:00 Famil iowi granié
23:30 Wszystkiego najlepszego
Sobota 9 IV

07:00 Skazani na miłość (odc. 42) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 4) 08:30 Hi-
ty Radia Kaszëbë 09:1 5 Farwë kùchni 09:30
Nieznana Europa 09:55 Oko na morze – fi lm
przyrodniczy 1 0:00 Rozmowy o tym i owym
1 0:55 Sport raport 11 :00 Jest takie miejsce
11 :1 5 Dzika przyroda 1 2:30 Skazani na mi-
łość (odc. 42) 1 3:1 5 Hity Radia Kaszëbë
1 4:00 Famil iowi granié 1 4:30 Przyroda Po-
morza 1 5:00 Nieznana Europa 1 5:30 Roz-
mowy o tym i owym 1 6:30 Skazani na
miłość (odc. 42) 1 7:1 5 Na swoim 1 7:30 Ka-
szubi na frontach I I Wojny Światowej 1 7:45
SNWC 1 8:00 Kalejdoskop Pomorski 1 8:30
Zakazane historie 1 8:45 Farwë kùchni 1 9:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 4) 1 9:30
Wszystkiego najlepszego - Finał 21 :00
SNWC 21 :1 5 Hity Radia Kaszëbë na week-
end 23:1 5 Przyroda Pomorza 23:40 Kalejdo-
skop Pomorski
Niedziela 1 0 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 42) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 5) 08:30
Domôcëzna 08:45 Oko na morze 09:00 Po-
radnik rolniczy 09:1 5 Hity Radia Kaszëbë
1 0:00 Na swoim 1 0:1 5 SNWC 1 0:30 Jest ta-
kie miejsce 1 0:45 Zakazane historie 11 :00
Wszystkiego najlepszego - Finał 1 2:30 Ska-
zani na miłość (odc. 42) 1 3:1 5 Dzika przyro-
da 1 4:1 5 Zakrąconé w tuńcu 1 4:30
Schlesien Journal 1 4:45 Jest takie miejsce
1 5:00 Kaszubi / Studio spisowe 1 6:00 Fami-
l iowi granié 1 6:30 Kalejdoskop Pomorski
1 7:00 Kaszubi na frontach I I Wojny Świato-
wej 1 7:1 5 Domôcezna 1 7:30 Skazani na mi-
łość (odc. 42) 1 8:1 5 Oko na morze 1 8:30
Poradnik rolniczy 1 8:45 Zakrąconé w tuńcu

1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 5)
1 9:30 Hity Radia Kaszëbë na niedzielę
20:1 5 Schlesien Journal 20:30 Kaszubi / Stu-
dio spisowe 21 :30 Wszystkiego najlepszego
- Finał 23:00 Na swoim 23:1 5 Kalejdoskop
Pomorski
Poniedziałek 11 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 42) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 5) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Przyroda
Pomorza 09:25 Pogoda dla Pomorza i Ka-
szub 09:30 Telezakupy 11 :00 O tym i owym
1 3:00 Wszystkiego najlepszego 1 3:30 Tele-
zakupy 1 5:00 O tym i owym 1 7:00 Skazani
na miłość (odc. 42) 1 7:45 Na swoim 1 8:00
Informacje 1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 1 8:20 Sport raport 1 8:25 Świat wokół
nas 1 8:40 Wiadła 1 8:45 Domôcëzna 1 9:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 5) 1 9:30 Hi-
ty Radia Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość
(odc. 42) 21 :00 Wszystkiego najlepszego
21 :30 Przyroda Pomorza 22:00 Informacje
22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20
Sport raport 22:25 Świat wokół nas 22:40
Wiadła 22:45 Domôcëzna 23:00 Przyroda
Pomorza 23:30 Wszystkiego najlepszego
Wtorek 1 2 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.42) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 5) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Famil iowi
granié 09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub
09:30 Telezakupy 1 0:55 Sport raport 11 :00
O tym i owym 1 3:00 Wszystkiego najlepsze-
go 1 3:30 Telezakupy 1 5:00 O tym i owym
1 7:00 Skazani na miłość (odc. 42) 1 7:45
Jest takie miejsce 1 8:00 Informacje 1 8:1 5
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 1 8:25 Świat
wokół nas 1 8:40 Wiadła 1 8:45 Zakrąconé w
tuńcu 1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc.
1 5) 1 9:30 Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Skaza-
ni na miłość (odc. 43) 21 :00 Wszystkiego
najlepszego 21 :30 Famil iowi granié 22:00 In-
formacje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomo-
rza 22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła
22:45 Schlesien Journal 23:00 Kaszubi na
frontach I I Wojny Światowej 23:30 Wszyst-
kiego najlepszego
Środa 1 3 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 43) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 5) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Farwë kùch-
ni 09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub
09:30 Telezakupy 11 :00 O tym i owym 1 3:00
Wszystkiego najlepszego 1 3:30 Telezakupy
1 5:00 O tym i owym 1 7:00 Skazani na mi-
łość (odc. 43) 1 7:45 Jest takie miejsce
1 8:00 Informacje 1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 1 8:20 Sport raport 1 8:25 Świat wo-
kół nas 1 8:40 Wiadła 1 8:45 Poradnik rolni-
czy 1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc.
1 6) 1 9:30 Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Skaza-
ni na miłość (odc.43) 21 :00 Wszystkiego naj-
lepszego 21 :30 Farwë kùchni 22:00
Informacje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport 22:25 Świat wokół
nas 22:40 Wiadła 22:45 Poradnik rolniczy
23:00 Nieznana Europa 23:30 Wszystkiego
najlepszego
Czwartek 1 4 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 43) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 6) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Oko na mo-
rze 09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub
09:30 Telezakupy 1 0:55 Sport raport 11 :00
O tym i owym 1 3:00 Wszystkiego najlepsze-
go 1 3:30 Telezakupy 1 5:00 O tym i owym
1 7:00 Skazani na miłość (odc. 43) 1 7:45
Jest takie miejsce 1 8:00 Informacje 1 8:1 5
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 1 8:25 Świat
wokół nas 1 8:40 Na Wiadła 1 8:45 Na swoim
1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 6)
1 9:30 Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Kaszubi /
Studio spisowe 21 :1 5 Oko na morze 21 :30
Wszystkiego najlepszego 22:00 Informacje
22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25
Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45 Na swo-
im 23:00 Kaszubi na frontach I I Wojny Świa-
towej 23:30 Wszystkiego najlepszego
Piątek 1 5 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 43) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 6) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Kaszubi na
frontach I I Wojny Światowej 09:25 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 09:30 Telezakupy
11 :00 O tym i owym 1 3:00 Wszystkiego naj-
lepszego 1 3:30 Telezakupy 1 5:00 O tym i
owym 1 7:00 Skazani na miłość (odc. 43)
1 7:45 Jest takie miejsce 1 8:00 Informacje
1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 1 8:20
Sport raport 1 8:25 Świat wokół nas 1 8:40
Wiadła 1 8:45 Oko na morze 1 9:00 Przygody

Skrzata Dawida (odc. 1 6) 1 9:30 Hity Radia
Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość (odc. 44)
21 :00 Wszystkiego najlepszego 21 :30 Fa-
mil iowi granié 22:00 Informacje 22:1 5 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45
Schlesien Journal 23:00 Famil iowi granié
23:30 Wszystkiego najlepszego
Sobota 1 6 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 44) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 6) 08:30
Hity Radia Kaszëbë 09:1 5 Farwë kùchni
09:30 Nieznana Europa 09:55 Oko na mo-
rze – fi lm przyrodniczy 1 0:00 Rozmowy o
tym i owym 1 0:55 Sport raport 11 :00 Jest
takie miejsce 11 :1 5 Dzika przyroda 1 2:30
Skazani na miłość (odc. 44) 1 3:1 5 Hity Ra-
dia Kaszëbë 1 4:00 Famil iowi granié 1 4:30
Przyroda Pomorza 1 5:00 Nieznana Europa
1 5:30 Rozmowy o tym i owym 1 6:30 Skaza-
ni na miłość (odc. 44) 1 7:1 5 Na swoim
1 7:30 Kaszubi na frontach I I Wojny Świato-
wej 1 7:45 SNWC 1 8:00 Kalejdoskop Po-
morski 1 8:30 Zakazane historie 1 8:45
Farwë kùchni 1 9:00 Przygody Skrzata Da-
wida (odc. 1 6) 1 9:30 Wszystkiego najlep-
szego - Finał 21 :00 SNWC 21 :1 5 Hity Radia
Kaszëbë na weekend 23:1 5 Przyroda Po-
morza 23:40 Kalejdoskop Pomorski
Niedziela 1 7 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 44) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 7) 08:30
Domôcëzna 08:45 Oko na morze 09:00 Po-
radnik rolniczy 09:1 5 Hity Radia Kaszëbë
1 0:00 Na swoim 1 0:1 5 SNWC 1 0:30 Jest
takie miejsce 1 0:45 Zakazane historie 11 :00
Wszystkiego najlepszego - Finał 1 2:30 Ska-
zani na miłość (odc. 44) 1 3:1 5 Dzika przyro-
da 1 4:1 5 Zakrąconé w tuńcu 1 4:30
Schlesien Journal 1 4:45 Jest takie miejsce
1 5:00 Kaszubi / Studio spisowe 1 6:00 Fami-
l iowi granié 1 6:30 Kalejdoskop Pomorski
1 7:00 Kaszubi na frontach I I Wojny Świato-
wej 1 7:1 5 Domôcezna 1 7:30 Skazani na
miłość (odc. 44) 1 8:1 5 Oko na morze 1 8:30
Poradnik rolniczy 1 8:45 Zakrąconé w tuńcu
1 9:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 7)
1 9:30 Hity Radia Kaszëbë na niedzielę
20:1 5 Schlesien Journal 20:30 Kaszubi /
Studio spisowe 21 :30 Wszystkiego najlep-
szego - Finał 23:00 Na swoim 23:1 5 Kalej-
doskop Pomorski
Poniedziałek 1 8 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 44) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 7) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Przyroda
Pomorza 09:25 Pogoda dla Pomorza i Ka-
szub 09:30 Telezakupy 11 :00 O tym i owym
1 3:00 Wszystkiego najlepszego 1 3:30 Tele-
zakupy 1 5:00 O tym i owym 1 7:00 Skazani
na miłość (odc. 44) 1 7:45 Na swoim 1 8:00
Informacje 1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 1 8:20 Sport raport 1 8:25 Świat wokół
nas 1 8:40 Wiadła 1 8:45 Domôcëzna 1 9:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 7) 1 9:30
Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Skazani na mi-
łość (odc. 44) 21 :00 Wszystkiego najlepsze-
go 21 :30 Przyroda Pomorza 22:00
Informacje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Po-
morza 22:20 Sport raport 22:25 Świat wokół
nas 22:40 Wiadła 22:45 Domôcëzna 23:00
Przyroda Pomorza 23:30 Wszystkiego naj-
lepszego
Wtorek 1 9 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.44) 08:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 7) 08:30
Wszystkiego najlepszego 09:00 Famil iowi
granié 09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub
09:30 Telezakupy 1 0:55 Sport raport 11 :00
O tym i owym 1 3:00 Wszystkiego najlepsze-
go 1 3:30 Telezakupy 1 5:00 O tym i owym
1 7:00 Skazani na miłość (odc. 44) 1 7:45
Jest takie miejsce 1 8:00 Informacje 1 8:1 5
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 1 8:25 Świat
wokół nas 1 8:40 Wiadła 1 8:45 Zakrąconé w
tuńcu – folklorystyczny program 1 9:00 Przy-
gody Skrzata Dawida (odc. 1 7) 1 9:30 Hity
Radia Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość
(odc. 45) 21 :00 Wszystkiego najlepszego
21 :30 Famil iowi granié 22:00 Informacje
22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:25
Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45 Schle-
sien Journal 23:00 Kaszubi na frontach I I
Wojny Światowej 23:30 Wszystkiego najlep-
szego

PROGRAM CSBTV

Litery z ponumerowanych pól wpisane w diagram pod krzyżówką utworzą hasło.
Chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród? Prosimy o nadesłanie
prawidłowego rozwiąznia na kartce pocztowej, na adres korespondencyjny redakcji :
NT ZiemiaPucka.info, ul. Hallera 1 5/1 8, 84-1 20 Władysławowo
W tym tygodniu do wygrania dwupłytowy album. Śpiewy Kaszubów z Jastarni i Kaszubski
Idol 201 0! Fundatorem nagród jest firma Media Kaszebe, właściciel CSBTV oraz Radia Kaszebe.

Krzyżówka panoramiczna
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TELEFONY
ALARMOWE
ogólny - 11 2

Policja – 997
Jurata, ul . Ratibora 42, (58)
674-53-72, 674-53-70
Kosakowo, ul. Żeromskiego 71 ,
tel. (58) 679-1 3-97, 674-53-90
Krokowa, Minkowice ul.
Żwirowa 4, (58) 673-70-97,
674-53-86
Puck, ul. Dworcowa 5, tel. (58)
674-52-22
Władysławowo, ul. Towarowa,
tel. (58) 674-01 -97, 674-53-22

Straż Pożarna - 998
Chłapowo, ul.
Władysławowska, tel. (58) 674-
05-63
Jastrzębia Góra, ul. Bałtycka 3
tel. (58) 674-95-72
Kosakowo, tel. (58) 679-1 3-1 5
Puck, ul. Mestwina 11 , tel . (58)
673-04-50, 673-04-60
Swarzewo, tel. 608-093-786
Władysławowo, ul. Władysława
IV, tel. (58) 674-05-75

Pogotowie Ratunkowe - 999
Puck, 1 Maja 1 3, tel. (58) 673-
48-28, 673-27-81

Społeczna Straż Rybacka
tel . 506-752-801 , 606-81 4-852

Straż Gminna
Kosakowo, tel. (58) 660-43-11 ,
kom. 696-486-51 7, 696-486-
51 8

Straż Miejska
Hel, ul . Wiejska 50, tel. (58)
675-05-45 wew. 45
Jastarnia, ul . Portowa 4, tel.
(58) 675-37-86
Puck, Pl. Wolności 1 , tel . (58)
986 lub 673-22-37
Władysławowo, ul. Hal lera 1 9,
tel. (58) 674-54-44

Straż Graniczna
Władysławowo, ul. Morska, tel.
(58) 674-43-00, 674-08-44

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
Władysławowo, tel. (58) 674-
05-42

Kapitanat Portu
Władysławowo
ul. Hryniewieckiego, tel. (58)
674-04-86

Uważasz, że brakuje tu
ważnych numerów
telefonicznych – przyśl i j je nam
na adres e-mail :
redakcja@ziemiapucka.info

Z zakazem i na gazie
POWIAT. Puccy policjanci za-
trzymali w miniony weekend aż
dziewięciu nietrzeźwych kierow-
ców. Wśród nich były dwie ko-
biety, jeden z mężczyzn
spowodował kolizję, inny z kolei
posiadał zakaz prowadzenia po-
jazdów. Wyniki przeprowadzo-
nych badań plasowały się w
granicach od 0,5 do niemal 1 ,8
promila alkoholu. W czterech
przypadkach sprawcy poruszali
się rowerami, a w jednym skute-
rem.
Jeden z nietrzeźwych kierow-
ców wjechał samochodem w
przystanek komunikacji publ icz-
nej. Na szczęście na przystan-
ku nie było oczekujących
pasażerów. Inny z kolei kiero-
wał rowerem posiadając już są-
dowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicz-
nych.
Za kierowanie pojazdem mecha-
nicznym po drodze publicznej w
stanie nietrzeźwości grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolności.
Za jazdę rowerem grozi kara do
roku pozbawienia wolności.
Mężczyzna, który spowodował
kolizję drogową odpowie dodat-
kowo za wykroczenie, za które
grozi grzywna nawet do 5 tys.
zł.

Z amfetaminą i marihuaną
GOSZCZYNO, KAZIMIERZ. Po-
l icjanci powiatu puckiego zatrzy-
mali w miniony weekend
sześciu mężczyzn w związku z
podejrzeniem posiadania narko-
tyków. Wszyscy zostal i zatrzy-
mani podczas kontrol i
pojazdów.
Czwórka mieszkańców gminy
Krokowa w wieku 1 9-20 lat trafi-
ła do aresztu po tym jak w sobo-
tę przed północą na terenie
Goszczyna policjanci skontrolo-
wali osobowego volkswagena.
Na podłodze samochodu funk-
cjonariusze znaleźl i woreczek z
czterema porcjami amfetaminy.
Ponadto od 20-letniego kierow-
cy samochodu pobrano krew
do badań w związku z podejrze-
niem kierowania pojazdem pod
wpływem narkotyków. Właści-

cielem amfetaminy był 1 9-letni
pasażer auta. Mężczyzna usły-
szał już zarzut posiadania nar-
kotyków i trzykrotnego
częstowania nimi innych osób.
Ponadto wyszło na jaw, że po-
siadacz amfetaminy wspólnie z
drugim 1 9-latkiem na terenie
gminy Krokowa dokonali czte-
rech włamań i usiłowania wła-
mań do obiektów
gospodarczych skąd zabral i ma-
teriały budowlane wartości ok.
600 zł. Skradzione mienie poli-
cjanci odzyskali .
Z kolei dwóch mieszkańców Ru-
mi w wieku 20 i 24 lat zatrzyma-
l i w niedzielę po godz. 21 w
Kazimierzu funkcjonariusze z
Kosakowa. Mundurowi zaintere-
sowali się zaparkowanym nieda-
leko tzw. kl ifu osobowym
daewoo. W samochodzie
oprócz pasażerów znajdowały
się akcesoria do palenia marihu-
any m. in. młynek, szklana fajka,
specjalnie przystosowana butel-
ka oraz prawie gram narkotyku.
Obaj zatrzymani trafi l i do policyj-
nego aresztu.

Miłośnicy kabli
GMINA PUCK. Dwóch osiemna-
stolatków z gminy Puck zatrzy-
mali funkcjonariusze wydziału
kryminalnego puckiej komendy
za kradzież 50 m przewodu tele-
komunikacyjnego lini i napo-
wietrznej pomiędzy Leśniewem,
a Domatówkiem.
Jak ustal i l i śledczy młodzieńcy
najpierw odcięl i kabel telefonicz-
ny, a później na terenie leśnym
opali l i go z izolacj i i sprzedali w
skupie złomu na terenie powia-
tu wejherowskiego za 1 20 zł.
Natomiast firma telekomunika-
cyjna oszacowała swoje straty
na niemal 300 zł.
Jak się okazało to nie była jedy-
na kradzież obu mężczyzn. Poli-
cjanci ustal i l i , że w tym samym
okresie czasu 1 8-latkowie dwu-
krotnie okradl i z przewodów
elektrycznych mieszkańca Do-
matówka, powodując straty na
ponad tysiąc zł.

Więcej gazu!
JASTARNIA. Butle z gazem
wpadły w oko 54-letniemu
mieszkańcowi Jastarni. W celu
ich zdobycia w listopadzie - na
jednej z posesji w swoim mie-
ście - wyłamał zadaszenie meta-
lowego stojaka i ukradł z niego
cztery pełne butle wartości 500
zł. Później sprzedał je za ponad
200 zł. Mundurowi ustalają kto
nabył kradzione mienie.
Policjanci przesłuchali podejrza-
nego, postawil i mu zarzut kra-
dzieży z włamaniem za co grozi

kara od roku do 1 0 lat pozba-
wienia wolności. Zatrzymany
skorzystał z prawa do dobrowol-
nego poddania się karze.

Ukradł dzwonek i książkę
JURATA. Policjanci z Juraty
ustal i l i tożsamość włamywacza,
który 20 lutego w tej miejscowo-
ści wyłamał zamek w drzwiach
domu i z wnętrza ukradł domo-
wy dzwonek oraz książkę. Po-
szkodowana mieszkanka Gdyni
wyceniła stratę na ponad 200
zł.
Policjanci mimo upływu czasu
dopięl i swego i ustal i l i podejrza-
nego. Zatrzymali w tej sprawie
23-letniego mieszkańca gminy
Jastarnia. Jak ustal i l i śledczy
mężczyzna wyrzucił dzwonek
do drzwi, a książkę spalił.
Śledczy postawil i mu zarzut kra-
dzieży z włamaniem. Po prze-
słuchaniu mężczyzna został
zwolniony.

Nieudana ucieczka
ŻARNOWIEC. Funkcjonariusze
puckiej drogówki dal i sygnał do
zatrzymania się kierowcy osobo-
wego fiata. Ten jednak nie zare-
agował i próbował uciec.
Najpierw autem, a po zatrzyma-
niu pojazdu uciekał pieszo. Poli-
cjanci zatrzymali mężczyznę.
Okazało się, że 21 -letni miesz-
kaniec gminy Krokowa nie po-
siada uprawnień do kierowania.
Zostały mu cofnięte do maja te-
go roku za kierowanie pojaz-
dem pod wpływem alkoholu.
Policjanci ukaral i mandatem kar-
nym także matkę zatrzymane-
go, która udostępniła
samochód osobie nie posiadają-
cej uprawnień do kierowania.
Teraz 21 -latek będzie odpowia-
dał karnie za złamanie zakazu
sądowego.

Złomiarze z agregatem
GMINA KROKOWA. Na począt-
ku marca dwaj mieszkańcy gmi-
ny Krokowa w wieku 24 i 25 lat
ukradl i część podwozia agrega-
tu prądotwórczego, natomiast
kolejną zabral i w późniejszym
czasie. Skradzione podwozie
pocięl i na mniejsze odcinki i
sprzedali w skupie złomu.
Policjanci z komisariatu w Kro-
kowej odzyskali cześć skradzio-
nego podwozia. Jego wartość
oszacowana została na kwotę 4
tys. zł.

Posezonowi „sprzątacze”
PÓŁWYSEP HELSKI. Policjan-
ci zatrzymali dwóch podejrza-
nych, którzy działając
niezależnie od siebie na terenie
Półwyspu Helskiego dokonali

ki lku włamań.
Pierwszego zatrzymali krymi-
nalni. Okazał się nim 30-letni
mieszkaniec Władysławowa.
Mężczyzna w połowie lutego
włamał się do lokalu na jednym
z kempingów i ukradł markowy
alkohol, napoje i żywność łącz-
nej wartości ponad 350 zł. Dru-
gi z podejrzanych działał na
terenie Helu. Zatrzymany zo-
stał przez funkcjonariuszy z Ju-
raty. 29-letni mieszkaniec tego
miasta na początku roku wła-
mał się do sezonowego baru
zabierając artykuły spożywcze,
a w połowie marca podważył
drzwi do jednej z piwnic skąd
skradł odzież. Wartość strat
oszacowano na ok. 600 zł. Po-
l icjanci ustal i l i , że 29-latek ma
na swoim koncie także włama-
nie do wagonu kolejowego
skąd skradziono kuchenkę ga-
zową oraz telewizor, których
wartość wyniosła niespełna
200 zł. Jak się okazało artykuły
spożywcze zjadł, odzież wyrzu-
cił, a resztę przedmiotów
sprzedał w skupie złomu.

Za rozbój trafił do „pudła”
HEL. Sąd nakazał aresztować
na trzy miesiące 1 9-letniego
mieszkańca Helu podejrzanego
o dokonanie rozboju w tym
mieście. Na początku lutego
wspólnie z 1 6-latkiem po półno-
cy zaatakowali wracającego do
domu 38-letniego mieszkańca
Helu. Uderzyl i go w tył głowy, a
kiedy ten osunął się na ziemię
zabral i mu telefon komórkowy.
Później aparat sprzedali dwóm
innym nieletnim. Policjanci od-
zyskali „komórkę”.

Zniszczyli wiatę na
przystanku
GMINA PUCK. Dyżurny puckiej
komendy odebrał od
zaniepokojonego mieszkańca
zgłoszenie telefoniczne o
niszczeniu wiaty
przystankowej. Kiedy policjanci
dojeżdżali na miejsce,
zauważyli dwóch podejrzanych.
Jeden z nich podjął
nieskuteczną próbę ucieczki.
24-latek miał w organiźmie
ponad 1 ,7 promila, natomiast
młodszy o dwa lata wspólnik
miał ponad 2 promile alkoholu.
Straty spowodowane
działaniem wandali
oszacowane zostały wstępnie
na ok. 300 zł.

Rubryka prowadzona przy
współpracy z aspirantem Łuka-
szem Dettlaffem, oficerem pra-
sowym Komendanta
Powiatowego Policji w Pucku.



8 redakcja@ziemiapucka. info
6 kwietnia 2011

Motocykliści ziemi puckiej na
powitanie wiosny spali l i nad za-
toką Marzannę. Nie był to jed-
nak akt wandalizmu, lecz
pierwsza wspólna akcja nowe-
go stowarzyszenia. Na tym nie
koniec, bowiem w Wielką Sobo-
tę w samo południe członkowie
Storm Rider przyjadą ze świę-
conkami do kościoła we Włady-
sławowie.
- Nie chcemy, żeby myślano o
nas tylko jak o piratach drogo-
wych – uważają motocykliści. -
Jesteśmy normalnymi użytkow-
nikami szos. Wśród nas są też
kobiety i powszechnie szanowa-
ni panowie.
Członkowie Storm Rider chcą
wspólnie działać w celu promo-
cji ich hobby. Na stronie forum
www.stormrider.pl można zapo-
znać się m. in. z ich wojażami
po najdalszych zakątkach kraju
i nie tylko. Po dwóch miesią-
cach działania forumowiczów
jest już 68.
- W tak krótkim czasie to chyba
dobry wynik – mówią miłośnicy
dwóch kółek. - Na tym jednak
nie zamierzamy poprzestać.

KULTURA I OŚWIATA
Władysławowo. Motocykliści się jednoczą

Na początek spalil i Marzannę

Stefan
Dettlaff
współzałożyc
iel Storm
Rider

- Pomysł
narodził się
na jesień.
Razem z
kolegami stwierdzil iśmy, że
dobrze byłoby aby motocykliści
z powiatu na własnej stronie
internetowej mogli wymieniać
się doświadczeniami, czy
umawiać na wyjazdy. Od tego
się zaczęło, a teraz mamy już
nie tylko stronę, ale i
stowarzyszenie.

Marek Kupis próbuje podpalić wykonaną przez siebie
Marzannę.
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Najmłodsi mieszkańcy Pucka z
radością złożyl i wizytę
miejscowym funkcjonariuszom
policj i . Jak można było
przypuszczać największym
zainteresowaniem cieszyła się
"rundka" służbowym pojazdem
na sygnale.
W miniony piątek po południu
Komenda Powiatowa Policj i w
Pucku gościła dzieci z Puckiej
Akademii Przedszkolaka.
Młodzi goście najpierw zwiedzil i
stanowisko kierowania służby
dyżurnej, przyglądały się miastu
okiem kamer, następnie
zawitały w policyjnym areszcie.
- Dużym zainteresowaniem
cieszyło się pomieszczenie z
lustrem weneckim oraz
spotkanie z panią informatyk
informuje asp. Łukasz Dettlaff,
oficer prasowy KPP. -
Największą jednak atrakcją była
przejażdżka po placu komendy
oznakowanym radiowozem i
możliwość włączenia sygnałów
dźwiękowych.

(jan)

Puck. Niecodzienna wizyta w komendzie

Maluchy jeździły na sygnale

Puckie przedszkolaki zapoznały się z pracą policjantów.
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Leśniewo. Turniej
pożarniczy

Najlepsze
strażackie
umysły
W Leśniewie odbyły się elimi-
nacje gminne Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W finale ustnym
spotkały się najlepsze osoby
wyłonione
z testu pisemnego.

Wyniki:
- I grupa wiekowa (szkoły pod-
stawowe)
1 . Marek Szaturski SP Leśnie-
wo 5 pkt (pisemne 1 4 pkt)
2. Karol El lwardt OSP Starzyno
5 (pisemne 1 2)
3. Piotr Weserl ing OSP Gnież-
dżewo 4,2
4. Maciej Białk OSP Leśniewo
3,5
5. Maciej Rybacki OSP Mrzezi-
no 2
6. Patryk Szomburg OSP Sta-
rzyno 1
- I I grupa wiekowa (gimnazja)
1 . Eryk Białk OSP Łebcz 7,5
pkt
2. Magdalena Urbaniak OSP
Mrzezino 4,5
3. Adam Srok OSP Leśniewo
4,5
4. Daria Tarnowska OSP Mrze-
zino 0,5
5. Dominika Bazarnik ZS Mrze-
zino 0
6. Anna Bazarnik OSP Mrzezi-
no 0
- I I I grupa wiekowa (szkoły po-
nadgimnazjalne)
1 . Patrycja Miotk OSP Starzyno
1 2 pkt
2. Monika Gappa OSP Gnież-
dżewo 8,5
3. Łukasz Dettlaff OSP Miero-
szyno 4,5 (pisemne 1 3)
4. Bartłomiej Semmerling ZS
Rzucewo 4,5 (pisemne 1 2)
5. Paweł Srok OSP Leśniewo 3
6. Przemysław Minkowski OSP
Darzlubie 2
7. Grzegorz Szornak OSP Le-
śniewo 1 ,5

(opr. jan)
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Michał Klein, absolwent gdań-
skiej szkoły muzycznej w klasie
gitary klasycznej, zorganizował
w rodzinnym Władysławowie re-
cital dyplomowy.
W świat dźwięków wprowadzil i
Michała jego nauczyciele. U Ka-
tarzyny Jachimkowskiej rozpo-
czął naukę gry na gitarze mając
dwanaście lat. Natomiast Woj-
ciech Czerwiński, który do-
strzegł w chłopcu duże
zdolności muzyczne, uczył go
gry na pianinie.
Przez dwa lata Michał uczył się
w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I st. w Pucku,
w klasie gitary u Barbary Lewic-
kiej-Wójcik. Potem kontynuował
naukę w Ogólnokształcącej

Szkole Muzycznej I i I I st. w
Gdańsku u dr Adama Matyska.
- Przeciętnie poświęcałem na
ćwiczenia od dwóch do trzech
godzin dziennie – twierdzi.
Swój warsztat gitarowy dosko-
nali ł także poza szkołą. Uczest-
niczył w wielu konkursach i
festiwalach gitarowych m. in. w
Międzynarodowym Festiwalu
Gitarowym w Jastrzębiu Zdroju,
Spotkaniach Gitarowych w Sa-
noku, na których to pobierał lek-
cje u wybitnych pedagogów.
W pierwszej części koncertu
młody wirtuoz wykonał sztanda-
rowe utwory klasycznej muzyki
gitarowej z różnych epok, kom-
pozytorów obcych oraz Feliksa
Horeckiego, polskiego kompo-

zytora z przełomu epok klasycy-
zmu i romantyzmu. Tę część
koncertu zakończył XX-wieczną
Sonatą a la Espanola Joaquina
Rodrigo.
W drugiej części wystąpił w du-
ecie ze skrzypkiem, Joachi-
mem Ollerem. Zaprezentowali
dwa utwory Nicolo Paganinie-
go: Cantabile oraz Sonatę nr 1
ze zbioru sonat „Centone di so-
nate”. Wykonawców nagrodzo-
no rzęsistymi oklaskami.
Michał Klein odbierał gratulacje
i bukiety kwiatów od władz mia-
sta, grona pedagogicznego
Szkoły Podstawowej nr 2 i gim-
nazjum - szkół do których
uczęszczał.
Teraz przed młodym człowie-

kiem następny poważny egza-
min życiowy. Po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości zamie-
rza zdawać do Akademii Mu-

zycznej w Gdańsku na wydział
wokalno-aktorski.

Tekst i fot. Teresa Kożuchowska

Władysławowo. Recital Michała Kleina

Rośnie młody wirtuoz gitary

KULTURA I OŚWIATA

Michał Klein, gitarzysta z Władysławowa.

Leśniewo. „To ja wiosna”

Kobiety goniły z jajami

Przybyłe delegatki z 1 5 kółKGW
powitała przewodnicząca KGW
Leśniewo, Mirosława Piekiel-
ska, po czym na stoły wniesio-
no kawę i „kucha”. Wiosenny
klimat tworzyła okolicznościowa
dekoracja, konkursy i piosenki.
Wyniki konkursów: „kurczaczki
do gniazda” 1 . Mariola Kirszl ing
Domatowo, 2. Bogusława Wir-
kus Mechowo, 3. Anita Dettlaff
Rekowo Górne; bieg z jajkiem:
1 . Danuta Kil ian Władysławowo,
2. Barbara Szymańska Doma-

tówko, 3. Wioleta Kos Łebcz.
Wspólny obiad, biesiadne śpie-
wy oraz tańce i miłe pogawędki
nadały imprezie nastrój pełen
wesołości i radości. Uczestnicy
imprezy zebral i też pieniądze
na akumulator do wózka inwa-
l idzkiego dla Kazimierza Rathe-
nów, byłego działacza kultury w
Darzlubiu. Kwotę 220 zł przeka-
zano do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pucku.
Imprezę prowadziła Wiesława
Roszman-Selin, a oprawę mu-

zyczną zapewnił zespół Zenona
Głowienke z Mechowa. Wśród
obecnych byli m. in. wójt Tade-
usz Puszkarczuk, przewodni-
cząca Rady Wojewódzkiej
KGW Anna Pomieczyńska,
przewodnicząca Rady Gminnej
KGW Regina Kwidzińska, radny
Mirosław Janusz, prezes OSP
Leśniewo Wincenty Lanc i Zbi-
gniew Okuń, miejscowy dzia-
łacz kaszubski.
Organizatorem było Koło Go-
spodyń Wiejskich w Leśniewie,
przy współpracy z Ośrodkiem
Kultury, Sportu i Turystyki w
Gminie Puck.

Brunon Ceszke

Gospodynie bawiły się przy suto zastawionych stołach.

Z lewej Bogusława Wirkus
podczas biegu z jajkami.

REKLAMA

Śmiechu, tańców i dobrej zabawy jak zwykle nie za-
brakło w gronie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
W Leśniewie około 50. uczestniczek bawiło się pod-
czas imprezy „To ja wiosna”.
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Znajdziesz nas tutaj.
Przeczytaj lub weź ze
sobą!

Poniżej podajemy miejsca
kolportażu NT Ziemia
Pucka.info znane już przed
wydaniem pierwszego
numeru: 64 punkty w 23
miejscowościach.

BŁĄDZIKOWO
Wiejski Klub Kultury

CELBOWO
Wiejski Klub Kultury

DARZLUBIE
Wiejski Klub Kultury, ul . Pucka 39

DOMATÓWKO
Wiejski Klub Kultury, ul . Klonowa 1 2

GNIEŻDŻEWO
Wiejski Klub Kultury, ul . Pucka 6

HEL
dworzec PKP, ul. Dworcowa

JASTARNIA
Urząd Miejski, ul . Portowa 24

JURATA
Komisariat Policj i , ul . Ratibora 42

KOSAKOWO
Komisariat Policj i , ul . Żeromskiego 71

KROKOWA
Urząd Gminy 1 , ul . Szkolna 2
Urząd Gminy 2, ul. Żarnowiecka 29

LEŚNIEWO
Wiejski Klub Kultury, ul . Starowiejska
1 6

MECHOWO
Wiejski Klub Kultury

MINKOWICE
Komisariat Policj i , ul . Żwirowa 4

OSŁONINO
Wiejski Klub Kultury, ul . Kasztanowa

POŁCHOWO
Wiejski Klub Kultury, ul . Św. Agaty

POŁCZYNO
Wiejski Klub Kultury, ul . Gdańska 2

PUCK
„Admirał” pub, ul. Morska 5
Bank Spółdzielczy w Pucku, ul.
Hal lera 2
bar na stacji Lotos, ul. 1 0 Lutego 41 b
„Bik-Med” NZOZ przychodnia, ul . 1
AWP 1 6
„Bursztynia” restauracja na molo, ul .
Lipowa
dworzec PKP, ul. Kolejowa
„Emi” pub – restauracja, ul . Wałowa 3
„Fotoreportaż” Mieczysław Makowski,
ul . Nowa 2
„Hallo Taxi” w taksówkach zrzeszenia
Komenda Powiatowa Policj i , ul .
Dworcowa 5
Miejska Bibl ioteka Publiczna, ul.
Męczenników Piaśnicy 4
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji , ul . Lipowa 3c
„Në blós” salon fryzjerski, ul . Nowy
Świat 4
Powiatowy Urząd Pracy, ul.
Wejherowska 43a
„Salon fryzjerski” Grażyna Olter, ul .
Gdańska 2
„Sandrex” auto naprawa Arkadiusz
Pilc, ul . Swarzewska 5
„Smakosz” bar, ul . Sambora 2
„U Budzisza” smażalnia ryb, ul.
Morska 1 3
„U Henia” zakład fryzjerski, ul . Nowa
2
Urząd Gminy, ul. 1 0 Lutego 29
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
oddział, Pl. Wolności 1

REKOWO GÓRNE
„U Ziuta” bar przy drodze nr 21 6

SŁAWUTOWO
Wiejski Klub Kultury, ul . Szkolna

STRZELNO

Wiejski Dom Kultury, ul . Bałtycka 1 4

SWARZEWO
Dom Kaszubski, ul . Ks. Pronobisa
Informacja Turystyczna, ul. Rybacka

WŁADYSŁAWOWO
„Abruko” sp. z o.o. , ul . Gdańska 78
„Ambra” salon kosmetyczny, ul.
Starowiejska 1 4
bar na stacji Orlen, ul . Gdańska 1 05
„Bistro Pizza” bar, ul . 1 000-lecia P.P.
2A
„Cafe Luna” pizzeria – restauracja, ul .
Hal lera 1
„Cetniewo” OPO, al. Żeromskiego 52
dworzec PKP, ul. Towarowa
„Foto Color” Marek Kupis, ul .
Towarowa 1 7
gabinet kosmetyczny, ul. Hal lera 9
(wejście od ul. 1 000-lecia PP)
gabinet stomatologiczny Krzysztof
Żocholl , ul . Prof. Siedleckiego
„Hanka” bar, ul . Starowiejska 1
„Ika” restauracja, ul . Towarowa 25
„Kangurek” pub, ul. Abrahama
Komisariat Policj i , ul . Towarowa 1
„Małe Morze” ośrodek żeglarski –
kemping Chałupy 1
Miejska Bibl ioteka Publiczna, ul.
Hal lera 1 9
„Sekret” gabinet kosmetyczno-
fryzjerski, ul . Hal lera 7
sklep spożywczy Z. Lengiewicz, ul.
Rybacka 1 a
„Tania Odzież” sklep, ul. Starowiejska
„Tomax” sklep stolarski, ul . Portowa
Urząd Miejski, ul . Hal lera 1 9

ŻELISTRZEWO
Wiejski Dom Kultury, ul . Lipowa

Chcesz u siebie naszą
gazetę, daj nam znać!
redakcja@ziemiapucka.i
nfo

tel . 51 3-1 73-371 (Orange),
602-349-540 (Play)

PROMOCJA
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Anna
Dudkiewicz
radca praw-
ny

Najczęściej dokonywaną przez
nas czynnością prawną jest
sprzedaż, przez którą kodeks
cywilny rozumie „zobowiązanie
sprzedawcy do przeniesienia
na kupującego własność rzeczy
i wydać mu rzecz, a kupujący
zobowiązuje się rzecz odebrać
i zapłacić sprzedawcy cenę”.
Elementami istotnymi umowy
są więc cena i określenie przed-
miotu sprzedaży, którym mogą
towarzyszyć bardzo liczne po-
stanowienia dotyczące m. in. ter-
minów zapłaty i wydania,
zastrzeżenia własności rzeczy
sprzedanej na rzecz sprzedaw-
cy, prawa odkupu czy pierwoku-
pu, itp.
Konsekwencją powyższego jest
przepis zgodnie z którym, „wy-
stawienie rzeczy w miejscu
sprzedaży na widok publiczny z
oznaczeniem ceny uważa się
za ofertę sprzedaży”. Możemy
się domagać wydania nam tej
rzeczy za wskazaną cenę, na-
wet jeżeli ta cena byłaby wyni-
kiem ludzkiej pomyłki, np.
została omyłkowo ustawiona
przy tym przedmiocie czy błęd-
nie napisana przez pominięcie
jednej czyL kilku cyfr.
Cena co do zasady powinna zo-
stać określona w pieniądzu i to
wobec zasady nominalizmu w
walucie polskiej, choć nic nie
stoi na przeszkodzie, aby stro-
ny określ i ły cenę przez wskaza-
nie podstaw do jej ustalenia, w
szczególności jako równowar-
tość określonej i lości środków
pieniężnych w innej walucie czy
określonej i lości rzeczy ozna-
czonych co do gatunku - np.
kwintal i żyta, itp.
Obecne ceny są cenami rynko-
wymi swobodnie kształtowany-
mi przez strony umowy z
uwzględnieniem popytu i poda-
ży określonych produktów, su-
rowców, materiałów czy usług.

Wszyscy lubimy oczywiście
sprzedawać za cenęL godzi-
wą, a kupować zaL niską.
Jednak im cena jest „atrakcyj-
niejsza” tym bardziej powinni-
śmy być ostrożni. Pomijając
kwestię jakości towaru czy ory-
ginalności jakiegoś produktu,
zbyt niska cena powinna nas
zmusić do drobiazgowego zba-
dania przedmiotu sprzedaży i je-
go cech, a w najbardziej
skrajnych przypadkach powinni-
śmy się od takiego zakupu po-
wstrzymać. Przedmiot
sprzedaży może być dotknięty
poważną wadą ukrytą czy wa-
dą prawną, wynikającą z faktu,
iż sprzedawcyL nie przysługu-
je prawo własności rzeczy (np.
w przypadku złodzieja czy pase-
ra), co zamiast korzyści z zaku-
pu może narazić nas na stratę
rzeczy i odpowiedzialność kar-
ną.
Niezależnie od odpowiedzialno-
ści karnej możemy spotkać się
z wyzyskiem. Przy czym w przy-
padku tzw. wyzysku nierów-
ność świadczeń sprzedawcy i
kupującego jest następstwem
„wyzyskania przymusowego po-
łożenia, niedołęstwa lub niedo-
świadczenia drugiej strony”
prowadzącego do rażącej nie-
równości świadczeń obydwu
stron.
Równie istotne jest określenie
przedmiotu sprzedaży. Dokład-
ne określenie konkretnych cech
przedmiotu sprzedaży decyduje
bowiem czy rzecz sprzedana
posiada te cechy, dając w nie-
których wypadkach możliwość
odstąpienia od sprzedaży w wy-
padku, gdy rzecz wskazanych
cech nie spełnia lub nie ma

właściwości o których zapew-
niał sprzedawca.
To jednak wymusza wskazywa-
nie cech naprawdę ważnych i
istotnych, do których w przy-
padku samochodu raczej trud-
no zaliczyć kolor, no chyba że
jest to samochód strażacki.
W takich przypadkach możemy
„uchylić” się od takiej czynności
powołując się na błąd czy do-
chodzić odpowiedzialności
sprzedawcy z tytułu rękojmi za
wady. Do lektury tego tematu,
zapraszam Państwa w następ-
nym numerze, zachęcając do
kierowania pytań lub wskazy-
wania tematów, których omó-
wienia Państwo by oczekiwali
pod adres e-mail : redak-
cja@ziemiapucka. info.

Autorka prowadzi Kancelarię

Radcy Prawnego w Pucku,

przy ul. Hallera 15 lokal nr 4.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
na dzień 4 kwietnia posiadał
następujące oferty pracy:
- KUCHARZ – Puck,
- KELNER – Puck, Jurata,
- POKOJOWA – Władysławowo,
Jurata
- FRYZJER DAMSKO-MĘSKI –
Puck, Jastarnia
- KASJER-SPRZEDAWCA –
Kosakowo
- KIEROWNIK/Z-CA
KIEROWNIKA – Kosakowo
- KRAWCOWA – Mrzezino
- ZBROJARZ – Poznań
- CIEŚLA – Sopot,
Rumia,Wejherowo

- TYNKARZ MASZYNOWY –
Dębogórze
- KIEROWNIK BUDOWY –
Sulicice

- OPERATOR SPYCHACZA –
Puck
- KIEROWNIK USŁUG
KOMUNALNYCH – Puck
- KIEROWNIK ZESPOŁU DS.
ADMINISTRACYJNO-
GOSPODARCZYCH – Jastrzębia
Góra
- OGRODNIK - Władysławowo

Więcej informacji o ofertach
pracy można uzyskać pod nr tel.
(58) 774-31 -61 .

Puck. Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Jak otworzyć własną firmę
W czwartek, 1 4 kwietnia w Puc-
ku zorganizowany zostanie Po-
morski Dzień
Przedsiębiorczości. Skorzysta-
ją z tego bezrobotni, którzy
chcą lub zastanawiają się nad
założeniem własnej działalno-
ści gospodarczej.
Tego dnia w godz. 1 0-1 4 w hali
Powiatowego Ośrodka Sportu
Młodzieżowego w Pucku, przy
ul. Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego 1 8 w jednym miejscu
można będzie zdobyć informa-
cje o prowadzeniu firmy od
przedstawiciel i urzędów miast i
gmin, urzędu skarbowego,
ZUS-u, Państwowej Inspekcji
Pracy, sanepidu, funduszy po-
życzkowych i poręczeniowych,
pożyczkodawców, instytucj i
wspierających przedsiębior-
czość oraz instytucj i wdrażają-
cych programy unijne.
W trakcie Pomorskiego Dnia
Przedsiębiorczości uczestnicy
będą mogli :
uzyskać informacje o sposobie
postępowania i procesie zakła-
dania własnej firmy, wymaga-
niach i niezbędnych
dokumentach, bezpośrednio u
przedstawiciel i instytucj i zaan-
gażowanych w proces urucho-
mienia działalności
gospodarczej;
dowiedzieć się o źródłach finan-
sowania umożliwiających zało-

żenie własnej firmy oraz o
innych możliwościach wspar-
cia;
uzyskać informacje o możliwo-
ści pozyskania finansowania
na uruchomienie działalności
gospodarczej przy wsparciu
środków Funduszu Pracy,
środków z Unii Europejskiej lub
innych środków;
uzyskać informacje o możliwo-
ściach finansowania rozwoju
prowadzonych przez siebie
firm oraz zatrudnianiu nowych
pracowników;
zbadać u doradców zawodo-
wych swoje predyspozycje do
prowadzenia działalności go-
spodarczej;
obejrzeć fi lmy z obszaru eko-
nomii i przedsiębiorczości.
Podczas Pomorskiego Dnia
Przedsiębiorczości odbędzie
się także spotkanie informacyj-
ne w godz. 11 -1 3 z zakresu
przedsiębiorczości dla osób
zamierzających rozpocząć wła-
sną działalność gospodarczą
prowadzone przez przedstawi-
ciel i : PUP Puck, ZUS I/Puck
oraz US Puck.
Dyrekcja Powiatowego Urzędu
Pracy liczy na duże zaintereso-
wanie i włączenie się do orga-
nizacji jak największej l iczby
zainteresowanych.

(red)

Wiatr: Porywisty

5 ºC 5 ºC
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Zapraszając do rubryki dotyczącej porad
prawnych, proponuję krótkie omówienie
najważniejszych zagadnień z zakresu pra-
wa cywilnego, z uwzględnieniem najczęst-
szych problemów z jakimi spotykamy się
na co dzień, a które często doczekują się
rozwiązaniaF na sali sądowej.
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07.04: Janek Wiśniewski padł 9:20
Dzień Dobry TV 1 2:45 1 7:40
Hop
1 0:00 1 2:1 5 1 4:30 1 6:45 1 9:00
Inwazja. Bitwa o Los Angeles 9:30
Jestem bogiem
1 2:00 1 4:20 1 9:30
Justin Bieber: Never say never 3D
9:00 11 :30 1 3:50 1 6:1 5
Los numeros

11 :50 1 4:00 1 6:00 1 8:00 20:1 5
Poznasz przystojnego bruneta
1 8:40
Sala samobójców 21 :1 5
Sanctum 3D 9:1 5
Sex story 1 4:1 0 20:50
Sucker Punch
11 :40 1 6:40 1 9:1 5 21 :45
Trzy minuty. 21 :37
1 6:50 21 :50
Żona na niby
1 0:1 5 1 5:1 0 20:00
1 2.04:
Ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA w
Mutl ikinie
20:30
1 3.04:
Ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA w
Mutl ikinie
20:30

07.04: Janek Wiśniewski padł
1 2:20
Dzień Dobry TV
9:50 1 4:40 1 7:00 1 9:20 22:30
Hop
1 0:00 1 2:1 5 1 4:30 1 6:45 1 9:00
Inwazja. Bitwa o Los Angeles 22:1 5
Jan Paweł I I . Szukałem WasL
9:1 0 1 3:50
Jestem bogiem
1 3:00 1 5:30 1 8:00 20:30
Justin Bieber: Never say never 3D
9:40 1 2:1 0 1 4:40 1 7:1 0 1 9:45
Los numeros
9:00 11 :1 5 1 3:30 1 5:40 1 7:50
20:1 5
Matki w mackach Marsa 9:30
Miś Yogi 3D 1 0:45
Poznasz przystojnego bruneta
22:00
Rytuał 11 :20 1 6:00 1 8:30 21 :00
Sala samobójców 21 :1 5

Sex story 21 :45
Sucker Punch
11 :45 1 4:20 1 6:50 1 9:30 22:1 0
Żona na niby
9:20 1 2:00 1 4:45 1 7:20 20:00
1 2.04:
Ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA w
Mutl ikinie 20:30
1 3.04
Ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA w
Mutl ikinie 20:30
Prodigy - koncert na wielkim
ekranie 20:00
1 5.04 Noc grozy w Multikinie 22:00

INFORMATOR

Kino - Repertuar Spektakle

Wystawa fotografi i
Natalii Szulc i
Grzegorza Elmiś

WERNISAŻ
1 0 KWIECIEŃ 2011
GODZ. 1 7.00

Club Malibu w Juracie ul. Ratibora 27
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Jastarni i Club Malibu w
Juracie zapraszają do zwiedzania
wystawy
w dn. 1 0 – 1 5 kwiecień 2011 r. od
godz. 1 7.00

WEJHEROWSKIE CENTRUM
KULTURY ZAPRASZA:

07.04.2011 godz. 1 0.00
miejsce: Urząd Miasta - Ratusz
Roztrzygnięcie konkursu
fotograficznego + wystawa

07.04.2011 godz. 1 7.00
miejsce: Restauracja "Angelos" w
Wejherowie (ul. Rzeźnicka)
X Turniej gry w Czarną Baśkę

1 7.04.2011 godz. 1 0.00
miesjce: przejście od Bramy Oliwskiej
do Kolegiaty Wejherowskiej
Inscenizacja Wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy w wykonaniu
Moisterników Kaszubskich - procesja
wyruszy spod Bramy Oliwskiej w
Wejherowie.

1 7.04.2011 , godz. 1 5.00
oraz 22.04.2011 , godz. 1 0.00
miejsce: Kalwaria Wejherowska
Misterium Męki Pańskiej na Górach
Kalwari i Wejherowskiej - kolejna
inscenizacja Drogi Krzyżowej w
sceneri i Kaszubskiej Golgoty w
wykonaniu Misterników Kaszubskich.

Teatr Muzyczny w Gdynii serecznie
zaprasza na oszałamiający spektakl
trwającego już IV Festiwalu Teatrów
Muzycznych, SPAMALOT, czyli
"Monty Python i święty Graal".
Spektakl odbędzie się 7.04.2011 r.
(czwartek), godz. 1 9.00.

Gdyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych (ul . 3 Maja 27/31 )
zaprasza na wystawę fotograficzną
Krystiana Bennicha „Mam kota”.
Prace uzupełniają wiersze o kotach.
Jak przyznaje sam autor zdjęć:

„Łatwiej opisać kota słowem,
sportretować go to nie lada wyzwanie
dla fotografika – koty jako modele są
nieposłuszne i zazwyczaj o wiele
szybsze od migawki. Dlatego
pomykają gdzieś między wierszami i
kadrami z szybkością światła i jakie
to szczęście „schwycić” ich piękno w
kadrze nim umkną do sobie tylko
znanych kryjówek”.
Krystian Bennich (ur. 1 963 r.) –
gdynianin, absolwent fi lologi i
angielskiej KUL (1 988) i Sopockich
Szkół Fotografi i (2007). Jest autorem
tłumaczeń albumów malarstwa i
fotografi i , l icznych tekstów i artykułów
oraz wierszy.
Wystawę będzie można oglądać do
1 4 kwietnia, w godz. 9.00-1 9.30.
Miejska Informacja w Gdyni (ul . 1 0

Lutego 24) zaprasza na wystawę
fotografii eksponatów Gdyńskiego
Muzeum Motoryzacji. Ich autorem
jest Zbigniew „Piotr” Piotrowski.
Fotografie i motory eksponowane
będą do 1 9 kwietnia, od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00-1 7.00 oraz w soboty w godz.
9.00-1 5.00.

Gdyńskie Muzeum Motoryzacji to
miejsce niecodzienne, pełne magii
histori i i nostalgi i , doprawionej dużą
porcją prawdziwej pasji jego twórcy -
Witolda Ciążkowskiego. W lekkim
zapachu smarów i benzyny, w
klimacie przedwojennej Gdyni,
można obejrzeć jedną z
najciekawszych kolekcji pojazdów
zabytkowych w Polsce.

Muzeum Miasta Gdyni (ul . Zawiszy
Czarnego 1 ) ma zaszczyt zaprosić
Państwa na wystawę „Gustav
Oelsner – światło, powietrze,
barwa”
Ta wspaniała wystawa wpisuje się w
silnie obecny w mieście nurt dyskusji
na temat międzywojennej
architektury modernistycznej i jej rol i
w kształtowaniu bieżącej strategii
rozwoju miasta. Prezentacja w Gdyni
działalności architekta Gustav’a
Oelsner’a w niezwykle interesujący
sposób łączy wiele wątków
historycznych i współczesnych
związanych z kwestiami zasad
kształtowania struktur
mieszkaniowych w mieście
portowym. Wystawa będzie czynna
do 29 maja.

Ośrodek Badań
Latynoamerykańskich zaprasza na
kolejne rodzinne podróże “Palcem
po mapie” Ameryki Łacińskiej.
Najbl iższe spotkanie w Caffe Anioł w
Gdyni (ul . Ki l ińśkiego 6) odbędzie się
w niedzielę (1 7 kwietnia). Początek
– godz. 1 2.30.
W programie: czytanie bajek i legend
z krajów latynoamerykańskich, a
także gry i zabawy kojarzone z tą
częścią świata.
Projekt “Palcem po mapie”
skierowany jest głównie do rodzin z
dziećmi w wieku 6-9 lat.
Wstęp jest bezpłatny. Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc,
konieczna jest wcześniejsza
rezerwacja. Zgłoszenia należy
przesyłać na adres mailowy:
obl@obl.com.pl .

Stowarzyszenie Inicjatyw
Artystycznych zaprasza do Klubu
Marynarki Wojennej „Riwiera” w
Gdyni (ul . Zawiszy Czarnego 1 ) na
Biesiadę Literacką, tym razem pod
hasłem: „Czytaj, aby zrozumieć
świat. . . kobiet, czytaj, aby zrozumieć
świat . . . mężczyzn”. 1 7 kwietnia
(niedziela), godz. 1 2.00.
Wstęp wolny!

Wydarzenia kulturalne

Warto się wybrać

Teatr Miejski Gdynia 06.04 - 1 0.04 godz. 1 9:00

Scena Kameralna Sopot

Teatr Muzyczny Gdynia

Centrum Kultury w Gdyni

Teatr Miejski Gdynia

Teatr Muzyczny Gdynia

Teatr Miejski Gdynia

Teatr Miejski Gdynia

Scena Kameralna Sopot

Pick & Roll Club Sopot

Opera Bałtycka Gdańsk

Teatr Wybrzeże Gdańsk

Teatr Muzyczny Gdynia

07.04, 08.04 (cz. pt. 1 9:00)
09.04 (sob. 21 :00) 1 0.04
(nd 20:00)
07.04, 08.04 (cz. pt. 1 9:00)
09.04 (sob. 21 :00) 1 0.04 (nd
20:00)

1 0.04 (ndz 1 6:00)

11 .04 (pn. 1 9:00)

11 .04(pn) -1 2.04(wt) 1 7:00,
20:1 5
1 2.04 (wt) 1 0:00, 1 2:00

1 3.04(śr) -1 5.04(pt) 1 1 :00

1 3.04(śr) -1 6.04(sob) 1 9:00

1 7.04 (ndz) 1 3:00

1 9.04 (wt) 1 9:00

1 9.04 (wt) - 20.04 (śr) 1 9:00

1 5.04 (pt) - 1 7.04 (ndz)
1 9:00

Kolacja dla głupca

All Inclusive

SPAMALOT, czyli
Monty Python i święty
Graal

Ogród Tysiąca Piwonii

Dni bezciastkowe z
Andrusem

Klimakterium ...i już

Na Arce o ósmej

Pies z kulawą nogą

Scenariusz dla trzech
aktorów

Loretta

Przedstawienie:
Iwonka w krainie
czarów teatr lalek

Salome opera,
operetka

Pan Tadeusz -
spektakl

Multikino Gdynia

Multikino Sopot

Klub Filmowy Gdynia
Wkraczając w pustkę 08.04 -
1 3.04 godz. 20.00
Made in Poland 08.04 - 1 3.04
godz. 1 8.00
Made in Poland 08.04 - 1 3.04
godz. 1 8.00

REKLAMA 1 05-1
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Obok przedstawiamy
uczniów klasy VI B ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Kontradmirała Włodzimierza
Steyera we Władysławowie.
Pełna l ista uczniów:
Daniel Andrzejewski,
Gabriela Deling,
Izabela Dominik,
Laura Drzeżdżon,
Błażej Felkner,
Rozalia Głombiowska,
Karol ina Golla,
Franciszek Hnatów,
Mateusz Jeszke,
Izabela Kohnke,
Monika Kondraciuk,
Michał Kozerog,
Robert Kozerog,
Jul ia Kużel,
Aleksandra Nadolska,
Tomasz Muza,
Daria Tabaczyńska,
Laura Telicka,
Damian Tessmer,

JESTEŚMY RAZEM
Wspólna fotografia

Szóstoklasiści z władysławowskiej „dwójki”

Prosimy o przesyłanie wspólnych fotografii na adres: redakcja@ziemiapucka.info.
Tematyka jest dowolna. Czy jesteście zastępem strażaków, rodziną na zjeździe, czy
znajomymi podczas wspólnego wyjazdu na wakacje... Chcecie pokazać się innym? To
miejsce czeka na Wasze zdjęcia!

TWOJE ZDJĘCIE

Zapraszamy serdecznie do
przesyłania nam zdjęć swoich
ulubieńców, pejzaży, fotek
zabawnych sytuacji .
Najciekawsze będziemy
umieszczać w naszej rubryce.
Prosimy o przesyłanie zdjęć z
informacją co na nim widać i

gdzie zostało zrobione na
adres:
redakcja@ziemiapucka.info.
Jako pierwsza prezentuje się
Szonka z Helu. To husky, który
przyjechał na początek Polski
z Serbii .

(red)P
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Cztery zespoły rywalizowały w
Jastarni w koszykówce zespo-
łów trzyosobowych. Zespoły,
które zgłosiły się do Mistrzostw
Jastarni zagrały systemem „każ-
dy z każdym” do 1 6 pkt lub 1 5
min.
W wyniku losowania już w pierw-
szym spotkaniu rywalizowali ze
sobą faworyci mistrzostw – Old-
boysi i Święci z Bostonu 2.
Mecz dostarczył wielu cieka-
wych akcji , których więcej prze-
prowadzil i ci pierwsi i wygral i
1 6:1 5. W drugim spotkaniu Stru-
sie łatwo pokonały najmłodszy
zespół mistrzostw, Bladych Mo-
carzy 1 6:6. Drugą rundę rozpo-
częły zespoły, które przegrały
swoje pierwsze spotkania. Świę-
ci z Bostonu 2 wyraźnie zwycię-
żyl i Bladych Mocarzy 1 6:7.
Rundę drugą kończył mecz Stru-
si i Oldboysów. Spotkanie od po-
czątku było zacięte i
wyrównane, a prowadzenie
zmieniało się na przemian. Ner-
wową końcówkę lepiej rozegral i
Oldboysi, którzy zwyciężyl i
1 6:1 5. W meczu decydującym o

srebrnych medalach Święci po-
konali 1 6:9 Strusie. Mistrzostwa
Jastarni zakończyło spotkanie
Bladych Mocarzy i Oldboysów,
które sensacyjnie wygrała ekipa
Bladych Mocarzy 1 6:1 4.
Mimo porażki w ostatniej run-
dzie Mistrzami Jastarni 2011 w
koszykówce zespołów trzyoso-

bowych została drużyna Old-
boysów w składzie: Mariusz
Barlasz, Krzysztof Marzejon i
Jacek Stachowicz. Wszystkie
zespoły otrzymały pamiątkowe
medale oraz dyplomy.
Kolejność końcowa: 1 . Old-
boysy, 2. Święci z Bostonu 2, 3.
Strusie, 4. Bladzi Mocarze.

W powiecie:

6 kwietnia, środa
9:30 Powiatowa Gimnazjada w
siatkówce chłopców, Puck - sala
POSM przy LO, el iminacje
powiatowe

7 kwietnia, czwartek
9:30 Powiatowa Gimnazjada w
siatkówce dziewcząt, Puck - sala
POSM przy LO, el iminacje
powiatowe

8 kwietnia, piątek
1 0:00 Półfinał Wojewódzkiej
Gimnazjady w koszykówce
dziewcząt, Władysławowo - sala ZS
nr 1 , ul . Morska 1 , półfinał dla
powiatów puckiego, lęborskiego,
wejherowskiego i kartuskiego

9 kwietnia, sobota
1 6:00 Start Mrzezino - Jantar/Euro-
Industry Ustka, Mrzezino – boisko,
mecz IV ligi w piłce nożnej
1 7:00 Norda Karwia - GKS Żukowo,
Karwia – boisko, mecz piłki nożnej
Klasy A
1 7:00 Kaszubia Starzyno -
Błyskawica Reda Rekowo, Starzyno
– boisko, mecz piłki nożnej Klasy A

1 6 kwietnia, sobota
9:00 V Ogólnopolskie Zawody
Pływackie „Norda Swim”,
Władysławowo - pływalnia OPO
Cetniewo, zawody dla zawodników
1 0-1 5 lat

1 4:00 Korona Żelistrzewo – Polonia
Gdańsk, Żelistrzewo - stadion,
mecz Klasy Okręgowej w piłce
nożnej

1 7 kwietnia, niedziela
9:00 V Ogólnopolskie Zawody
Pływackie „Norda Swim”,
Władysławowo - pływalnia OPO
Cetniewo, zawody dla zawodników
1 0-1 5 lat

Ciekawsze wydarzenia w
okolicy:

9 kwietnia, sobota
1 5:00 Orzeł Choczewo - Korona
Żelistrzewo, Choczewo - stadion,
mecz Klasy Okręgowej w piłce
nożnej
1 6:00 Gryf-Orlex Wejherowo - Gryf
Słupsk, Wejherowo – stadion, mecz
I I I l igi w piłce nożnej
1 7:00 Orlęta Reda - Dąb Dębno,
Reda – stadion, mecz I I I l igi w piłce
nożnej

1 6 kwietnia, sobota
1 5:00 Orkan Rumia - Pogoń
Barl inek, Rumia – stadion, mecz I I I
l igi w piłce nożnej
1 6:00 Wikęd Kębłowo - Błękitni
Sobowidz, Luzino – boisko, mecz
Klasy Okręgowej w piłce nożnej

Co? Gdzie? Kiedy?

REKREACJA
Jastarnia. Mini koszykówka

Olboysi mistrzami pomimo przegranej

Uczestnicymistrzostw Jastarni wmini koszykówce.
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Łukasz Boszk
PROMOCJA
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Mistrzostwo Torunia w trójkach
siatkarskich wywalczyl i zawod-
nicy UKS w Jastarni. W turnie-
ju brało udział 1 7 zespołów,
które w turniejach eliminacyj-
nych zgromadziły największą
ilość punktów rankingowych.
- Turniej stał na bardzo dobrym
poziomie sportowym – twierdzi
Leszek Herrmann, trener siat-
karzy z Jastarni. – Kilkanaście
meczów było bardzo wyrówna-
nych, a o zwycięstwie często
decydował trzeci set lub gra na
przewagi. W półfinale każdy
mecz był pełen zachwycają-
cych siatkarskich akcji , dyna-

micznych ataków i
niesamowitych obron. Przy-
jemnie i z podziwem oglądało
się także siatkówkę zaprezen-
towaną przez zespoły wystę-
pujące w meczu finałowym.
Ostatecznie mistrzem Torunia
2011 został zespół UKS w Ja-
starni występujący w składzie:
Kamil Herrmann, Patryk
Ośmieła i Tomasz Wołoszuk,
który w finale pokonał Bogmar
Ostromecko wynikiem 2:1 .
Kolejność turnieju: 1 . UKS w
Jastarni, 2. Bogmar Ostromec-
ko, 3. Cis Cekcyn.

(kib)

Siatkarze UKS w Jastarni wzięl i
udział w I I Międzynarodowym
Turnieju Minisiatkówki Dziew-
cząt i Chłopców Platan Cup w
Gdańsku. W zawodach wzięło
udział 28 zespołów.
Do rywalizacji przystąpiły dwie
drużyny UKS w Jastarni, które
występ potraktowały jako przy-
gotowanie do zbliżających się
mistrzostw województwa. Do-
brze zaprezentował się pierw-
szy zespół, który w eliminacjach
zajął I I miejsce w grupie. W me-

czu o siódmą lokatę chłopcy z
Jastarni pokonali UKS Sucha-
nik Gdańsk 2:0.
Kolejność turnieju: 1 . Piast Kro-
toszyn, 2. Sparta Braniewo, 3.
MOS Wola Warszawa. . . 7. UKS
w Jastarni (Bolesław Gwardzik,
Łukasz Kaczmarek, Adam
Lenc, Wojciech Stachowicz i
Patryk Zwara).

Tekst i fot. Leszek Hermann

Maciej Deling

prezes i trener
UKS Bliza Wła-
dysławowo

- Kończą się po mału koszy-
karskie rozgrywki na naszym
terenie. W regionie mamy co
raz więcej zespołów. To bar-
dzo cieszy. Oprócz "starych"
klubów jak Bliza Władysławo-
wo i UKS Krokowa doszły no-
we - SportowePomorze.pl i
SMS PZKosz z Władysławo-
wa, oraz UKS Basket Żeli-
strzewo. Te ostatnie

występują w rozgrywkach ze
sporymi sukcesami. Na uwa-
gę zasługuje klub z Żelistrze-
wa. Pokazuje to, że i w
mniejszych miejscowościach
można z powodzeniem upra-
wiać tę dyscyplinę.
W Blizie stawiamy na dzieci.
W tym sezonie zaczęliśmy
szkolenie wśród uczniów klas
I-I I I szkół podstawowych. Po-
zytywnie zaskoczyła nas
ilość chętnych oraz prozdro-
wotne nastawienie rodziców.
Ci rodzice inwestują po pro-
stu w przyszłość swoich po-
ciech.

SPORT

CO W TRAWIE PISZCZY
Dla zdrowia dzieci

Hel. Turniej mini koszykówki

Pierwszaki są na medal

Oprócz gospodarzy, na turniejpr
zybyły drużyny pierwszoklasi-
stów z sąsiednich szkół z Jastar-
ni i Juraty, oraz z Chłapowa.
Mottem turnieju było hasło
„Ruch jest dobry, ruch jest zdro-
wy i dla ciała i dla głowy”. Zawo-
dy przeprowadzone zostały w
formie „wyścigów rzędów”.
- Mali sportowcy wzięl i udział w
dziesięciu konkurencjach – mó-
wi Halina Świątecka, współorga-
nizatorka turnieju. - Były między
innymi skoki żabek, jak najszyb-

sze i poprawne ułożenie wiosen-
nego hasła zapisanego na
listkach, przesadzanie papiero-
wych kwiatków z jednej obręczy
do drugiej oraz przejście równo-
ważne po ławeczce, czy jazda
na hulajnodze.
Były także konkurencje z ele-
mentami mini koszykówki: kozło-
wanie piłki na wyznaczoną
odległość, sztafeta z piłką, poda-
nia piłki w zespole czy rzuty po-
zycyjne do kosza.
Zawodnikom gorąco kibicowali

koledzy z klas I-I I I , zaproszone
na turniej przedszkolaki z ZSO,
nauczyciele, rodzice i dziadko-
wie.
Kolejność końcowa: 1 . Chłapo-
wo, 2. Jastarnia I b, 3. Hel, 4.
Jastarnia I a, 5. Jastarnia fi l ia w
Juracie – najmłodsi uczestnicy
turnieju.
Organizatorami turnieju byl i na-
uczyciele ZSO w Helu: Gabriela
Włodarska, Norbert Górski (na-
uczyciele w-f) oraz Halina Świą-
tecka, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej.

(red)
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Młodzi sportowcy z Helu, zdobywcy trzeciej lokaty w turnieju.

UKS w Jastarni na wyjeździe

Siódme miejsce w Platan Cup

Toruń. Trójki siatkarskie

Tytuł mistrza dla
jastarników

Siatkarze z Jastarni.

Mistrzowska trójka z UKS w Jastarni.
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W Helu odbył się Wiosenny Międzyszkolny Turniej
Sportowy z elementami mini koszykówki „Pierwsza-
ki na medal”. Zwyciężyły maluchy z Chłapowa.
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Piłkarze Startu Mrzezino mają
dzisiaj jedną z niel icznych okazji
pokazania na co ich stać. W
czwartej l idze drużynie z gminy
Puck nie idzie
najlepiej. Dzisiaj o godz. 1 6 w
Lęborku, w ramach Pucharu
Polski, zmierzą się z tamtejszą
Pogonią.

Kolejna czwartol igowa przygoda
w histori i Mrzezina skończy się
tym razem bardzo szybko.
Chyba już nikt nie ma złudzeń,
że ostatnia
drużyna tabeli nie wywinie się od
spadku. Rozegrano trzy kolejki
rundy wiosennej, a Start – choć
walczył i miał sporo okazji - nie

zdobył ani
jednego punktu. W ostatnim
spotkaniu uległ GKS-owi w
Kolbudach 0:3. W
nadchodzącym meczu z
Jantarem Ustka, trzecią drużyną
ligi , o
dorobek punktowy również nie
będzie łatwo.
Pociechą dla działaczy powinna
być jednak świadomość, że
młodzi zawodnicy mają okazję
ogrywać się w najwyższej
pomorskiej klasie
rozgrywkowej.

Tekst i fot. Janusz Nowicki

SPORT

Powyżej przedstawiamy skład piłkarskiej drużyny Korony Żelistrzewo na rundę wiosenną 201 0/11 .
Stoją od lewej: Mateusz Jaskulke (b), Przemysław Kuss, Michał Chrobak, Krzysztof Skwiercz (k),
Bartłomiej Lesner, Dariusz Skowron, Kamil Kaczeniewski (b), Piotr Baran, Sobiesław Przybylski
(trener), Artur Grabowski (kierownik drużyny);
U dołu od lewej: Dawid Kobierzyński, Marek Rambiert, Arkadiusz Janor, Patryk Wszeborowski,
Paweł Płażyński, Igor Pecz, Rafał Morawski, Kajetan Taube.
Nieobecni na zdjęciu: Rafał Barbachowski, Jakub Dawidowski, Sylwester I lanz, Jarosław
Wójcikiewicz, Michał Hoffmann.

Zapraszamy do przesyłania fotografii drużyn sportowych każdego rocznika, od juniorów po
weteranów. Czekamy pod adresem: redakcja@ziemiapucka.info.
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Drużyna na wspólnej fotografi i

Korona Żelistrzewo - jedynak w okręgówce

Mrzezino. IV l iga piłkarska

Start już na mecie?
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Pruszcz Gdański. UKS w Jastarni

Pod siatką
wywalczyli srebro

StanisławKwiatkowski wręcza medale młodych siatkarzom z
Jastarni.

Młodzi siatkarze Uczniowskiego
Klubu Sportowego w Jastarni z
powodzeniem uczestniczyl i w
Otwartych Mistrzostwach
Trójmiasta w Minisiatkówce
Chłopców o „Puchar
Kinder+Sport”, który odbył się w
sobotę w Pruszczu Gdańskim.
Wśród chłopców z rocznika
1 999 i młodsi wspaniale
zaprezentowała się pierwsza
drużyna UKS, która zajęła
drugie miejsce. Chłopcy z
Jastarni gral i w składzie:
Krzysztof Glembin, Jakub
Muża, Jakub Nadolski i Kacper
Nowak.
Wyniki klas piątych: 1 . UKS
Jasieniak Gdańsk, 2. UKS w
Jastarni, 3. SP Dziemiany.
Wśród chłopców z klas
szóstych zwycięzcami turnieju
zostal i chłopcy z UKS Suchanik
Gdańsk, drugie miejsce zajął

zespół gospodarzy – Pruszcza
Gdańskiego. W tej kategori i
Jastarnię reprezentowały dwa
zespoły, które ostatecznie
zajęły piąte i szóste miejsce.
- Pod nieobecność naszego
najlepszego zawodnika, Adama
Lenca wynik ten należy uznać
za poprawny – uważa Leszek
Herrmann, trener zawodników
z Jastarni. – Chłopcy w nowym
składzie, ustawieniu i z innymi
zadaniami na boisku osiągnęli
wysoki wynik.
Zespół UKS w Jastarni I
reprezentowali : Bolesław
Gwardzik, Jakub Muża,
Wojciech Stachowicz i Patryk
Zwara. Nagrody i medale
zwycięskim zespołom wręczał
wiceprezes PWZPS, Stanisław
Kwiatkowski.

(kib)

Krokowa. Liga gminna

Działacze w ofensywie
Od co najmniej ki lku lat po
głowach części działaczy
sportowych gminy Krokowa
chodzą marzenia o stworzeniu
własnej l igi piłkarskiej. Wzorem
dla nich są rozgrywki z
powodzeniem prowadzone w
sąsiedniej gminie Puck, ale
również w okolicy – gminie
Wejherowo, Choczewie, czy
gminie Luzino.
W końcu udało się przekonać
radnych i władze gminy do
rozmowy na ten temat. Odbyło
się pierwsze spotkanie dwóch

komisj i Rady Gminy wraz z
wójtami i drążącym temat od
lat, Ryszardem Białkiem.
- Rozmowy były długie i nie
łatwe, ale w końcu umówil iśmy
się na kolejne spotkanie –
przyznaje Białk. - To dobry
znak.
W sprawie tej jest również
zainteresowanie ze strony
władz gminy, co może znacznie
pomóc w realizacji
przedsięwzięcia.

(jan)

Piłkarze Startu Mrzezino nie poddają się bez walki, mimo to
przegrywają mecz za meczem.


