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Oblali burmistrza

Czegoś takiego j

eszcze nie było.

Młodzież nie ma

za grosz r

espektu przed

władzą. Tym r

azem oberwało

się burmistrzowi Władysławowa. Nasz

częście wszystko skończyło się

szczęśliwie. . .

Jesteśmy jedyną gazetą na terenie

powiatu puckiego, w której znajdziesz

program telewizyjny kaszubskiej

stacji CSBTV. Sprawdź co ciekawego

możesz w niej obejrzeć.

Tylko u nas znajdziesz program CSBTV

Tego nawet my się nie

spodziewaliśmy. Po rozwiezieniu

pierwszego numeru mamy ponad 310

punktów kolportażu w 61

miejscowościach powiatu.

Reklamodawco – przebudź się!

Zobacz jak zasięg ma reklama

zamieszczona w �T Ziemia

Pucka.info!

Ponad trzysta miejsc kolportażu

Uczniowski

Klub Sportowy

„Mewa” we

Władysławowie

zorganizował

Ogólnopolskie

Zawody Pły-

wackie Norda

Swim. Tym razem w zawodach wzięło

udział 576 młodych zawodników z 29

klubów z całej Polski.

Przez dziesiątki lat zapomniany. Pochodzący z Tupadeł. Józef Jeka doczekał się

należnych Mu honorów. Lotnik z kampani wrześniowej, as myśliwski,

odznaczony orderem Virtuti Militari, dowódca Dywizjonu 306,

zwerbowany przez CIA do samobójczej misji... aż trudno uwierzyć, że

tak długo nic o nim nie wiedzieliśmy.

�IEZ�A�Y BOHATER
Tupadły. Józef Jeka

Prawie sześciuset pływaków w basenie
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W naszym cyklu, tym razem o
udane i niezałatwione sprawy w
ostatnich czterech miesiącach za-
pytaliśmy Mirosława Wądołow-
skiego, burmistrza Helu.

1 . Na pierwszym miej-
scu zaznaczyłbym naj-
większą naszą
inwestycję. Inwestycja

obejmuje obszar całego miasta łącz-
nie z dwoma portami, rybackim i
wojennym. Jest to uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w ca-
łym mieście. To inwestycja, o któ-
rą walczyliśmy od sześciu, siedmiu
lat. Miasto będzie miało w końcu
kanalizację deszczową, co do tej
pory sprawiało nam wiele kłopo-
tów. Za każdym razem jak spadł
deszcz musieliśmy wzywać straża-
ków na pomoc. Przy okazji tego na-
stąpi odtworzenie dróg i
chodników, a ulica Wiejska będzie
deptakiem z prawdziwego zdarze-
nia. Dzisiaj martwimy się tylko,
aby turystom którzy przyjadą na
święta zapewnić jako taką możli-
wość poruszania się po mieście. Ta
część Wiejskiej ma być oddana do
użytku w maju. Później wykonaw-
ca robót przeniesie się w te rejony
Helu, które nie będą uciążliwe dla
turystów, po czym ponownie wróci
na Wiejską już po sezonie letnim.

2. Ostatnio odbyło się spotkanie z
udziałemwładz województwa i róż-
nych innych instytucji, na którym
podpisane zostało tak zwane Poro-
zumienie Burmistrzów. To taka ak-
cja europejska, która trwa od kilku
lat. Do tej pory przystąpiło do niej
około dwóch i pół tysiąca samorzą-
dów lokalnych, najwięcej z Hiszpa-
nii. W Polsce tych samorządów
jest około dziesięciu, z czego wła-
śnie ostatnio przystąpiliśmy razem
z czterema innymi gminami, mię-
dzy innymi z Gdynią, Władysławo-
wem i Kościerzyną. Podpisując to
porozumienie dajemy impuls in-
nym samorządom. Deklarujemy w
ten sposób pracować na rzecz
uświadamiania potrzeb i prowadze-
nia inwestycji mających wykorzy-
stywać energię odnawialną. Polska
zobowiązana jest do roku 2015 uzy-
skiwać około dziesięciu procent
energii ze źródeł odnawialnych.
Nasze zasoby mieszkaniowe już te-
raz niemal w połowie ogrzewane
są z tych właśnie źródeł. Posiada-
my na kilku naszych budynkach ba-
terie słoneczne, także pompy
cieplne. Niemal każdy inwestor,

który obecnie buduje na naszym te-
renie, także dba o takie zasilanie.

3 . No i trzecia rzecz, może dla nie-
których kontrowersyjna decyzja. . .
To może być ewenement w skali
kraju, że samorząd nie chce po-
zbyć się szpitala, a wręcz odwrot-
nie – chce go przejąć. W ciągu
ostatnich czterech miesięcy prze-
prowadziliśmy sporo rozmów i spo-
tkań na ten temat. Oprócz
deklaracji została już podjęta kon-
kretna uchwała o powołaniu pu-
blicznego zakładu opieki
zdrowotnej . Bez tego nie byłoby
możliwości przejęcia szpitala. A na
najbliższą sesję rady miasta przygo-
towujemy już projekt statutu rady
społecznej szpitala, tak aby przejąć
szpital jeszcze w tym roku. Nie
ukrywam, że była to trudna decy-
zja, ale ważna dla przyszłości tej
placówki.

Największą naszą bo-
lączką, ale nie tylko na-
szą, jest zastój na
rynku nieruchomości.

Od trzech lat gmina nie może sprze-

dać praktycznie żadnej działki. To
rodzi spore problemy z realizacją
budżetu miejskiego, chociażby za-
planowanej na ten rok moderniza-
cj i hali sportowej , czy
termomodernizacji naszej bibliote-
ki.

Rozmawiał: Janusz Nowicki

Zobacz nagrany cały wywiad na
stronie www.ziemiapucka.info!

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

kiki pisze o słowach starosty w
wywiadzie: Jeżeli panowie
Starosta i vicestarosta przez
ponad dwa lata przyzwalali na
łamanie prawa w jednostce
podległej starostwu, to też
powinni zostać zwolnieni ze
swoich stołków! ! ! tak jak
dyrektor szpitala! ! !

hoho komentuje informację o
wypadku po pijanemu:
widziałem skutki kolizj i w
Rzucewie w niedzielę – gość w
BMW gwizdnął w barierkę…
jak KUBICA :)
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Ludzie listy piszą.. .

Już po ukazaniu się pierwszego
numeru otrzymaliśmy listy z
prośbą o interwencje.
Zainteresowanych prosimy o
cierpliwość, gdyż nie wszystkim
możemy się od razu zająć.
Chcemy być czasopismem
otwartym na problemy naszych
Czytelników. Dlatego też
prosimy o kontakt w sprawach,
które są dla Was ważne. Jeśli
chcecie podzielić się z innymi
swoimi troskami, przeżyciami
lub opiniami przesyłajcie je do
redakcji.

" W SIECI..." KOME�TARZ
AUTORA

Słodki ocet

Janusz
�owicki
redaktor

naczelny

�TZiemia

Pucka

- Miałem spore obawy co do
tego jak zostanie przyjęte pi-
smo, o którym wielu już zapo-
mniało, a spora część
mieszkańców nawet o nim nie
słyszała. Okazało się, że niepo-
trzebnie się martwiłem. Gazety
zniknęły z miejsc kolportażu
dosłownie w mgnieniu oka. Co
było przyczyną, tego do końca
nie wiem. Często słyszałem od
sklepowych podobne zdania:
„Panie, przecież te parę sztuk
ludzie rozdrapią w godzinę al-
bo jeszcze szybciej . Nie wiesz
Pan, że za darmo to i ocet słod-
ki”.
Jakaś mądrość w tym stwier-
dzeniu jest, nie wątpię. Do te-
go dochodzi jeszcze nieodparta
chęć sprawdzenia tego „nowe-
go”. Sam w życiu często się na
tym łapię. Uważam to za od-
ruch całkowicie normalny.
Mam nadzieję, że nasza gazeta
równie szybko znikać będzie z
półek również w przyszłości.
Jedno mogę Czytelnikom obie-
cać - postaramy się podnosić
poziom zawartości, tak pod
względem wizualnym, jak i
merytorycznym. Już w tym nu-
merze wprowadziliśmy pewne
zmiany w szacie graficznej ,
aby łatwiej się Państwu czyta-
ło. Wierzę, że w najbliższym
czasie dojdzie także więcej in-
formacji z poszczególnych
miast i gmin.
Póki co muszę zająć się no-
wym zmartwieniem, które spa-
dło na mnie dość
niespodziewanie. O ile powi-
nienem podnieść nakład gaze-
ty, aby mogła trafić do
wszystkich zainteresowanych?

Samorządowy zawrót głowy. Mirosław Wądołowski

Biorą szpital w swoje ręce

Burmistrz Helu, Mirosław Wądołowski.

Zawróć w głowie!
Zadaj pytanie swojemu

burmistrzowi, wójtowi. My

przekażemy je w Twoim imieniu.

Komentuj także wypowiedzi

samorządowców na stronie

www.ziemiapucka. info



3
20 kwietnia 2011

redakcja@ziemiapucka. info

Informacja o Ośrodku Szkoleniowym działającym przy Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw wPuckuP Puck ul. Bogusława 2 DOM RZEMIOSŁAOśrodek Szkoleniowy przy Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku istnieje od 1993 roku.Zarejestrowany jest w Starostwie pod nr 3 jako Niepubliczna Placówka Oświatowa Powiatu Puckiego. Jednocześnie wpisany jest doRejestru Instytucji Szkoleniowych , prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Funkcję Dyrektora tej Placówki pełniStarszy Cechu Bogdan Klauza. Głównym celem ośrodka jest organizowanie nauki teoretycznej dla młodzieży pozaszkolnej. Ponadtodla środowiska rzemieślniczego, kupieckiego, oraz innych przedsiębiorstw i osób indywidualnych oferujemy następujące kursy: kierowca – operator wózków jezdniowych  kurs BHP Kurs SEP elektryczne i gazowe  kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznejnauki zawodu  kursy komputerowe  kursy językowe  oraz inne kursy kwalifikacyjne w zależności od potrzeb  wynajmujemy takżepomieszczenia na wykłady i nie tylkoZarząd Cechu

WYDARZENIA

Władysławowo. Śniadanko Wielkanocne

Oblali panią burmistrz

Dzieci z Koła Regionalnego dzia-
łającego w Szkole Podstawowej
nr 3 weWładysławowie przygoto-
wały widowisko pt. Śniadanie
Wielkanocne. Tym razem tłuma-
czyli zebranym znaczenie symbo-
li wielkanocnych oraz
przedstawili kilka ciekawych
zwyczajów sprzed lat.
- Dowiedziałem się przed chwilą
rzeczy, o których dotąd nie słysza-
łem – mówił do zebranych ks.
Krzysztof Antoń, miejscowy pro-
boszcz. – Nowością jest dla mnie
wieszanie śledzi na drzewach i opu-

kiwanie domów garnkiem.Młodzi
mieszkańcy doskonale prezentowa-
li się „na scenie”. Jak tradycja naka-
zuje oblali zgromadzone kobiety i
dziewczęta odrobiną wody. Dzieci
nie czuły respektu przed miejsco-
wą władzą. Dostało się nawet obec-
nej na sali burmistrz Grażynie
Cern. Koło regionalne wraz z opie-
kunkami Anną Dettlaff i Barbarą
Głowienka zaprezentowało przed-
stawienie „Jak to niegdyś Wielka-
nocą bywało”. Odbył się też
konkurs na najładniejszą palmę
wielkanocną. Palmy wykonywali

uczniowie w domach wraz z rodzi-
cami i dziadkami.
Ostatecznie trzy pierwsze miejsca
wraz z nagrodami otrzymali:
1 . Zofia i Mateusz Cześnik oraz
Olimpia Konkel i Sandra Dominik
2. Klaudia Hincka i Natalia Glem-
bin
3. Dominika Dominik i Łukasz
Góra
Wyróżnienia otrzymali: Szymon
Rambiert, Paulina Wrosz, Natalia
Dettlaff, Wiktoria Dettlaff i Adam
Lesner.

(jan)

Burmistrz Grażyna Cern broniła się przed śmigusem jak tylko potrafiła. Siedzący obok radny Lech Kranc,

dzielnie przyjął wodne razy.
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Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni
94 m2 znajduje się w kamienicy przy
ulicy Bogusława 2. W sąsiedztwie
znajdują się sklepy oraz inne lokale
użytkowe. Lokal w całości wyposażony
jest we wszystkie media (woda, prąd,
ogrzewanie). Posiada drewnianą
stolarkę okienno drzwiową w kolorze
brązowym. Lokal użytkowy może być
wykorzystany do prowadzenia
działalności gastronomicznej, handlowej
np. (bank, przedszkole) czy usługowej.
Lokal usytuowany jest na parterze
budynku. Wysokość czynszu do
uzgodnienia plus opłaty bieżące.
Możliwość podpisania umowy najmu na
kilka lat lub na czas nieokreślony.
Miejsca parkingowe znajdują się z boku
budynku. Budynek zadbany, czysty.
Polecamy i zapraszamy do oglądania!Tel. 58 6732465

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku „Związek Pracodawców”Serdecznie zaprasza do wstąpienia w szeregi Naszej organizacji.Aby przybliżyć Państwu Nasze atuty przedstawiamy zakres naszych działań:1. Podstawowym zadaniem Cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postawzgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalnościspołecznoorganizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej a także reprezentowanie interesów członkówwobec organów administracji i sądów.2. Do zadań Cechu należy także:a) Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności członków Cechu.b) Wydawanie opinii o działalności zawodowej i społecznej członków Cechu.c) Udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.d) Organizowanie pomocy członkom i zatrudnionym przez nich pracownikom w podnoszeniukwalifikacji zawodowych i rozwijaniu postępu technicznego.e) Organizowanie przygotowania zawodowego.f) Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowegog) Wykonywanie, na podstawie upoważnienia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i ŚrednichPrzedsiębiorstw, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle uczniów– pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcaniateoretycznego uczniów szkolonych przez rzemieślników organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzinoraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów rzemieślniczych, a także członków ich rodzin na podstawietworzonych w Cechu funduszy celowych delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udziałprzedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracach którychuczestniczy rzemiosło podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, a zwłaszczaprzepisów ustawy o rzemiośle i statutu

REKLAMA 1 07-3REKLAMA 1 07-1

REKLAMA 1 07-2

�ADESŁA�E Z HUMOREM

Policjanci w krzakach

Czytelnik proszący o
anonimowość przesłał nam
fotografię z głośnej akcji, w
której ostatnio brali udział nasi
policjanci. Przy wieży
ratuszowej we Władysławowie
zepchnęli radiowozem
zaparkowaną przy schodach
skodę.

Trwa dochodzenie w tej
sprawie. Jedną z
przedstawianych przyczyn jest
awaria układu hamulcowego
radiowozu. Efekt końcowy
widać na zamieszczonej
fotografii.

(red)

Policjanci wraz z innymi służbami informowali o zagrożeniach na

przejazdach kolejowych.

Smolno. Bezpieczny
Poniedziałek

Zatrzymywali
przy przejeździe
Na przejeździe kolejowym w
Smolnie w ramach ogólnopolskich
działań pod nazwą Bezpieczny
Poniedziałek funkcjonariusze
puckiej drogówki, Straż Ochrony
Kolei oraz przedstawiciele
gdyńskiego PKP kontrolowali
zachowanie się kierujących i
pieszych podczas przekraczania

przejazdu.
Funkcjonariusze w szczególności
zwracali uwagę na respektowanie
znaku „stop”.
- Kierującym pojazdami policjanci
rozdawali ulotki, mające podnosić
świadomość zagrożenia jakim jest
pokonywanie przejazdów
kolejowych – informuje asp.
Łukasz Dettlaff, oficer prasowy
KPP w Pucku, – bowiem w
większości przypadków kolizja
pociągu z samochodem,
jednośladem czy pieszym kończy
się tragicznie.

(jan)
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FELIETO

Być Kaszubą
Kazimierz
Plocke
wiceminister

rolnictwa

i rozwoju wsi

Temat tego felietonu, jak się
Państwo zapewne domyślają, nie
jest przypadkowy. Ostatnio
pojawiają się, na szczęście
odosobnione, opinie o tym, że nie
powinniśmy akcentować swej
kaszubskości. Jest to dla mnie
zupełnie niezrozumiałe. Czy
mamy się wyprzeć swego
pochodzenia, wielowiekowego
dziedzictwa naszych przodków?
Czy powinniśmy dać sobie
wmówić, że będąc Kaszubą nie
można być Polakiem? NIE! Był
rzeczywiście czas, gdy ludzie
wstydzili się swych kaszubskich
korzeni, ale to już przeszłość.
Naszą, Kaszubów, ogromną
zdobyczą jest to, że dzisiaj
potrafimy być dumni ze swego
pochodzenia. Nie dajmy sobie na

powrót wmówić, że jesteśmy
gorszymi obywatelami, Polakami
drugiej kategorii. Raczej swą
kaszubskość podkreślajmy, jak
czyni to chociażby premier
Donald Tusk. Jak czynił to,
zmarły w ubiegłym roku
światowej sławy uczony,
profesor Gerard Labuda, który
kiedyś o sobie powiedział: „Ja
mówię dobrze tylko po
kaszubsku, to jest moja matryca
językowa”.
Pozwólcie, że przy tej okazji
wspomnę też postać urodzonego
w Tupadłach, Józefa Jeki,
wielkiego patrioty, uczestnika
kampanii wrześniowej roku
1939, a później bitwy o Anglię.
Jako dowódca 306 Dywizjonu
Myśliwskiego został odznaczony
między innymi krzyżem Virtuti
Militari. W tych dniach na
budynku dawnej Szkoły
Powszechnej w Tupadłach
odsłonięto pamiątkową tablicę
poświęconą Józefowi Jece, a
Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej w liście skierowanym
do uczestników tej uroczystości
napisał o nim tak: „Po kaszubsku
solidny i odpowiedzialny,
wyniósł z rodzinnego domu
postawę służby i przywiązanie
do idei polskości”. Takich
wzorów z przeszłości mamy
wiele i czerpiemy z ich
dziedzictwa. Będąc Polakami,
starajmy się jak oni być po
kaszubsku solidnymi i
odpowiedzialnymi. Polska
różnorodność regionalna jest
wielką wartością i dlatego z
dumą i z podniesioną głową
deklarujmy – jestem Polakiem i
jestem Kaszubą. Przecież „nie
ma Kaszub bez Polonii, a bez
Kaszub Polski! ”

Treści felietonów nie muszą od-
zwierciedlać

lini programowej i stanowiska
redakcji.

OPINIE
REKLAMA 1 04-1

REKLAMA 1 08-1

REKLAMA 1 02-1PROMOCJA
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Spis powszechny. Porady

ie daj się oszukać
Przedstawiciele urzędu staty-
stycznego odwiedzają mieszkań-
ców w ramach arodowego
Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań. Odnotowano już kilka
wizyt fałszywych rachmistrzów.
Poniżej kilka użytecznych infor-
macji, jak sprawdzić ich tożsa-
mość i nie dać się oszukać ani
okraść.
Rachmistrzowie zobowiązani są no-
sić w widocznym miejscu identyfi-
kator ze zdjęciem, imieniem i
nazwiskiem. Znajdują się na nim
również: pieczęć urzędu statystycz-
nego, pieczątka imienna i podpis
dyrektora urzędu statystycznego,
który wydał identyfikator.
Rachmistrzowie posługują się ter-
minalem mobilnym, na którym uzu-
pełniają wszystkie pozyskane
informacje.
W przypadku, gdy rachmistrz nie
zastanie danej osoby, zostawia jej
awizo ze swoimi danymi i kontak-
tem, umożliwiającym umówienie
dogodnego dla obu stron miejsca i
terminu spotkania.
Tożsamość przedstawicieli urzędu

statystycznego potwierdzić może
Policja (tel. 997) i Straż Miejska
(tel. 986), które otrzymały listy
rachmistrzów.
Od poniedziałku do piątku w godz.
8-20, a w weekendy w godz. 8-1 8
czynna jest specjalna infolinia. By
zweryfikować dane osobowe rach-
mistrzów można dzwonić na nu-
mer 800-800-800 (bezpłatnie z
telefonów stacjonarnych) i 22 44-
44-777 (z komórek, płatne zgodnie
z cennikiem operatorów).
Przypominamy, że po raz pierwszy
można dokonać samospisu drogą
elektroniczną. By skorzystać z tej
możliwości należy zalogować się
na stronach: www.stat.gov.pl lub
www.spis.gov.pl. Samopis interne-
towy trwa do 16 czerwca.
Kolejną formą jest wywiad telefo-
niczny przeprowadzany przez an-
kieterów (do 30 czerwca).

Więcej informacji o Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2011 na stronach inter-
netowych: www.spis.gov.pl i
www.stat.gov.pl.

Strzelno. XX Przegląd Teatrów Szkolnych

Bawili się na scenie

�a scenie najlepszy teatr z podstawówek gminy Puck, Słoneczni Żeglarze ze Swarzewa.

F
o
t.
B
.
C
e
s
z
k
e

W Strzelnie odbył się XX Prze-
gląd Teatrów Szkolnych Gminy
Puck. Uczestniczyło w nim 12 ze-
społów. „Żywy plan” prezentowa-
ło 11 zespołów. Wystąpił również
jeden zespół lalkowy.
Jury w składzie przewodnicząca
Anna Rigall-Zazulin, Beata Dą-
browska i Elżbieta Derc przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:

- gimnazja: 1 . Zespół Teatralny
„Grupa z Mrzezina” Gimnazjum w
Mrzezinie, opiekun: Katarzyna No-
wicka; 2. Zespół Teatralny „Brac-
two Lalkowe” Świetlica w
Starzynie, opiekun Elżbieta Siko-
ra-Jędrzejewska.
- szkoły podstawowe: 1 . Zespół Te-
atralny „Słoneczni Żeglarze” SP w
Swarzewie, opiekunowie: Katarzy-
na Bialkowska, MariaWolff, Barba-
ra Liepke; 2. Zespół Teatralny
„Ekoludki” SP w Rekowie Gór-
nym, opiekunowie: Bożena Rozma-
rynowska i Małgorzata
Klonowska; 3. Zespół Teatralny
„Zieloni Strażnicy” SP w Leśnie-
wie, opiekunowie: Danuta Groen-
wald, Danuta Kowalik;
wyróżnienia - Zespół Teatralny „Te-
atrałki” SP w Strzelnie, opiekun:
Sylwia Lorenc oraz Zespół Teatral-
ny „Skrzaty” SP w Domatowie,
opiekun: Barbara Hejmowska.
Najlepsi aktorzy: Andżelika Wach,

Marianna Wolff i Dominika Orzeł
– SP w Swarzewie oraz Roksana
Avetisyan i Daria Kreft – SP w Re-
kowie Górnym.
Najlepsza reżyseria: Zespół Reży-
serski SP w Swarzewie - Katarzyna
Bialkowska, Maria Wolff, Barbara
Liepke.
Zwycięski zespół ze Swarzewa, bę-

dzie reprezentował gminę Puck na
przeglądzie rejonowym „Niebie-
skich Tarcz” w Rumi. Organiza-
cyjnie nad imprezą czuwał Brunon
Ceszke z Ośrodka Kultury, Sportu
i Turystyki w Gminie Puck.

(cesz)

REKLAMA 1 06-1
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Za zioło trafią do paki
HEL. Dwaj młodzi mieszkańcy
Półwyspu Helskiego zostali za-
trzymani w związku z podejrze-
niem o przestępstwa
narkotykowe. Pierwszy – 17-
letni mieszkaniec Helu - zatrzy-
many został, kiedy przed półno-
cą na widok policyjnego
radiowozu wyrzucił z kieszeni
woreczek, jak się okazało z nie-
spełna gramem marihuany. Tra-
fił bezpośrednio do
policyjnego aresztu.
W związku z tą sprawą mundu-
rowi z komisariatu w Juracie
zatrzymali w Helu drugiego
mężczyznę. 22-letni mieszka-
niec miasta trafił na komisariat
i został przesłuchany w związ-
ku z handlem narkotykami.
Za posiadanie nawet najmniej-
szej ilości narkotyków grozi ka-
ra do 3 lat pozbawienia
wolności. Handel tymi substan-
cjami zagrożony jest karą na-
wet 10 lat pozbawienia
wolności.

Wyłudziła kredyt na laptopa
PUCK. Puccy kryminalni wpa-
dli na trop 52-letniej oszustki,
mieszkanki tego miasta. Kobie-
ta na podstawie nieprawdziwe-
go oświadczenia o zatrudnieniu
i osiąganych dochodach wyłu-
dziła w banku kredyt, za który
kupiła sobie laptopa. Sprzęt
warty był ponad 2 tys. zł. Ko-
bieta usłyszała już zarzut oszu-
stwa, za które grozi kara od 6
miesięcy do 8 lat pozbawienia
wolności.
Śledczy ustalili, że 52-latka w
sklepie w oświadczeniu o za-
trudnieniu i osiąganych docho-
dach zawarła nieprawdziwe
informacje, a pracownik sklepu
na tej podstawie sprzedał jej
laptopa w systemie ratalnym.

Dowód w skarpetce
PUCK. Dozór policyjny i za-
kaz opuszczania kraju to śro-
dek zapobiegawczy jaki
zastosowała pucka prokuratura
wobec 37-letniego mieszkańca
Gdyni. Mężczyzna zatrzymany
został przez puckich kryminal-
nych i usłyszał zarzut posługi-
wania się dowodem osobistym
innego mężczyzny.
Mężczyzna dzień wcześniej wy-
legitymowany został podczas

kontroli pojazdu przez funkcjo-
nariuszy wydziału kryminalne-
go puckiej komendy. 37-latek
okazał policjantowi dowód oso-
bisty innego, dużo młodszego
mieszkańca Gdyni. Policjanci
od razu zauważyli rozbieżności
i zatrzymali mężczyznę. Trafił
do policyjnego aresztu. W trak-
cie dalszej kontroli okazało się,
że zatrzymany swój dowód oso-
bisty posiadał przy sobie. Scho-
wał go w skarpetce. Gdynianin
podczas przesłuchania nie po-
trafił wytłumaczyć policjantom
swojego postępowania.
Za posługiwanie się dokumen-
tem stwierdzającym tożsamość
innej osoby grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności.

Wypadki także wyskokowe
POWIAT. W poprzedni week-
end na puckich drogach doszło
do kilku zdarzeń, w tym dwóch
wypadków, które mogły skoń-
czyć się tragicznie. Oba miały
miejsce w piątek. Najpierw w
Strzelnie potrącony przez cięża-
rówkę kierowca skutera trafił
do szpitala z obrażeniami ręki.
Drugi niemal w tym samym
czasie zdarzył się w Kosako-
wie. Tam kierująca chevrole-
tem wymusiła pierwszeństwo
renault w wyniku czego ten dru-
gi dachował. Kierująca także
trafiła do szpitala. Oba wypad-
ki mogły skończyć się tragicz-
nie.
Policjanci z drogówki zanoto-
wali także kilka kolizj i drogo-
wych. Jedna wyglądała bardzo
groźnie. W Darzlubiu kierowca
volkswagena stracił panowanie
nad samochodem i po zjecha-
niu na przeciwległy pas ruchu
zderzył się czołowo z peuge-
otem. Na szczęście nikomu nic
się nie stało. Okazało się, że
sprawca kolizj i był pijany.
Miał w organiźmie ponad 2 pro-
mile alkoholu.
Oprócz mieszkańca Pucka, któ-
ry w Darzlubiu spowodował ko-
lizję, na poruszanie się po
drogach pod wpływem działa-
nia alkoholu zdecydowało się
więcej kierowców. Tym razem
byli to rowerzyści. Mieszkańca
gm. Puck drogówka zatrzyma-
ła podczas jazdy rowerem z po-
nad dwoma promilami. Inny
trafił do policyjnego aresztu,

po tym jak dwukrotnie zatrzy-
mywany był przez policjantów
za jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści. Do zdarzeń doszło na tere-
nie gm. Władysławowo w
odstępie około dwóch godzin.
Za każdym razem stan nietrzeź-
wości przekraczał u mężczy-
zny 2 promile alkoholu.

Ukradł, a potem oddał
KOSAKOWO. O kradzieży
portfela z dokumentami i pie-
niędzmi powiadomiono poli-
cjantów z Kosakowa. Jak
ustalili funkcjonariusze niezna-
ny wówczas sprawca na terenie
miejscowego marketu ukradł
portfel pokrzywdzonemu. Były
w nim dokumenty i 460 zł. Nie-
długo potem okazało się, że
portfel znalazł się i trafił do
właściciela. Funkcjonariusze z
Kosakowa przesłuchali znalaz-
cę. 55-letni mieszkaniec Gdyni
miał znaleźć go w śmietniku
przy markecie.
Policjanci nadal jednak poszu-
kiwali sprawcy kradzieży i
przejrzeli sklepowy monito-
ring. Wówczas wyszło na jaw,
że ów znalazca jest sprawcą
kradzieży, a jego zeznania nie
pokrywają się z zapisem z ka-
mer. Gdynianin ponownie zna-
lazł się na kosakowskim
komisariacie, ale już nie jako
świadek tylko podejrzewany
sprawca kradzieży. Śledczy po-
stawili mu zarzut popełniania
przestępstwa.
Za dokonanie kradzieży bądź
przywłaszczenia mienia grozi
kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Złodziejska recydywistka
CHŁAPOWO. Prokuratura Re-
jonowa w Pucku zastosowała
policyjny dozór wobec 35-let-
niej mieszkanki powiatu lębor-
skiego. Śledczy z komisariatu
we Władysławowie postawili
jej dwa zarzuty kradzieży do ja-
kich doszło na terenie gminy
Władysławowo i w Wejhero-
wie.
Jak ustalili funkcjonariusze ko-
bieta na początku miesiąca we-
szła na zaplecze sklepu w
Chłapowie i ukradła 900 zł.
Przestępstwo zarejestrował
sklepowy monitoring. Spraw-
czyni została zatrzymana i trafi-

ła do policyjnego aresztu.
Śledczy zajmujący się sprawą
ustalili ponadto, że kobieta po-
dejrzewana jest także o kra-
dzież z końca marca telefonu
komórkowego na terenie Wej-
herowa.
Kradzież w Chłapowie i Wej-
herowie to nie jedyne przestęp-
stwa na koncie 35-latki. Na
początku marca została zatrzy-
mana w policyjnym areszcie
Komendy Powiatowej Policj i
w Pucku pod zarzutem usiło-
wania kradzieży pieniędzy.
Weszła wtedy do pomieszcze-
nia biurowego w jednym z
puckich sklepów i przeszuki-
wała torebkę, w której było po-
nad 5 tys. zł. Kradzieży nie
dokonała, bo właścicielka na-
kryła ją podczas procederu i
zawiadomiła policję. Śledczy
postawili jej wówczas zarzut
usiłowania kradzieży.
Za usiłowanie kradzieży i kra-
dzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

�ie pogardził przetworami
KROKOWA. Śledczy z komi-
sariatu w Krokowej postawili
aż pięć zarzutów kradzieży i
włamań na terenie gminy jej
20-letniemu mieszkańcowi.
Funkcjonariusze sprawdzają
czy mężczyzna zamieszany
jest także w inne przestępstwa.

Mężczyzna trzech kradzieży i
dwóch włamań dokonał w
czerwcu 2009 r., grudniu 2010
r. oraz styczniu i na początku
kwietnia br. Na szkodę miesz-
kańców zabrał m.in. elementy
metalowe, pieniądze oraz sło-
iki z przetworami powodując
straty ponad 4 tys. zł.
Funkcjonariusze sprawdzają
czy 20-latek może mieć na
swoim koncie więcej tego typu
przestępstw. Za kradzież grozi
kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności, natomiast kradzież z
włamaniem zagrożona jest ka-
rą dwukrotnie wyższą.

TELEFONY
ALARMOWE
ogólny - 112

Policja – 997
JURATA, ul. Ratibora 42,
tel. (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 , 606-814-852

Straż Gminna
KOSAKOWO, tel. (58) 660-43-11 ,
kom. 696-486-517, 696-486-518

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. Hallera 19, 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

KRONIKA POLICYJNA

Rubryka prowadzona przy

współpracy z aspirantem Łu-

kaszem Dettlaffem, oficerem

prasowym Komendanta Po-

wiatowego Policji w Pucku.

Uważasz, że brakuje tu ważnych

numerów telefonicznych –

przyślij je nam na adres e-mail:

redakcja@ziemiapucka. info
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PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

POGODA

WEEKEND 22-24.04CZWARTEK 21 .04ŚRODA 20.04

6 ºC
11 ºC

dzień noc

11 ºC

Wiatr: Umiarkowany

nocdzień

5 ºC

4 ºC8 ºC

9 ºC 9 ºC 4 ºC

Wiatr: Umiarkowany Wiatr: Umiarkowany

4 ºC

WARTO WIEDZIEĆ

PRAW�IK RADZI

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w
Pucku na dzień 18 kwietnia
posiadał następujące oferty
pracy:

- RECEPCJO�ISTA –
Władysławowo, Odargowo,
Jastrzębia Góra
- KUCHARZ – Władysławowo,
Prusewo
- KEL�ERKA – Hel,
Władysławowo, Puck
- SPRZEDAWCA – Żelistrzewo,
Jastarnia, Ostrowo, Kosakowo
- STOLARZ – Władysławowo
- MURARZ – Reda, Mieroszyno

- KIEROW�IK BUDOWY –
Sulicice
- ZBROJARZ – Suchy Dwór
- CIEŚLA – Sopot, Wejherowo
- SPECJALISTA DS.
DYSTRYBUCJI – Puck
- GŁÓW�YKSIĘGOWY –
Jurata
- OGROD�IK – Władysławowo

Więcej informacji o ofertach

pracy można uzyskać pod nr

tel. (58) 774-31-61.

Puck. Dzień Przedsiębiorczości

Będą zakładać własne firmy

Osoby, które zamierzają podjąć
własną działalność gospodarczą
miały szansę zapoznać się z obo-
wiązującymi zasadami uczestni-
cząc w Pomorskim Dniu
Przedsiębiorczości. Z tej możli-
wości skorzystało około dwustu
osób.
- Zainteresowani mogli dowie-
dzieć się od naszych pracowni-
ków o źródłach finansowania
umożliwiających założenie wła-
snej firmy oraz o innych możli-
wościach wsparcia – mówi

Zygmunt Orzeł, dyrektor PUP w
Pucku.
Na miejscu można było uzyskać
również kompleksową informa-
cję o sposobie postępowania i
procesie zakładania własnej fir-
my, wymaganiach i niezbędnych
dokumentach, czy też uzyskać
informacje o możliwości pozy-
skania finansowania na urucho-
mienie działalności przy
wsparciu środków z Unii Euro-
pejskiej .

(red)

Młodzi mieszkańcy powiatu chętnie słuchali o możliwościach założenia

własnej działalności.
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Żeby nie
popełnić gafy

Anna
Dudkiewicz
radca prawny

Zgodnie z obietnicą, w okresie
przedświątecznym, który oprócz
przygotowania do celebrowania
świąt… i przygotowań bardziej
przyziemnych, obfituje w czę-
ściej zawierane transakcje sprze-
daży, przedstawię temat
odpowiedzialności sprzedawcy
za wady.

Rękojmia za wady, zgodnie z prze-
pisami kodeksu cywilnego określa
odpowiedzialność sprzedawcy:
1 ) za wady fizyczne, występujące
w sytuacjach, w przypadku któ-
rych,
rzecz sprzedana ma wadę zmniej-
szającą jej wartość lub użytecz-
ność ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z oko-
liczności lub z przeznaczenia rze-
czy, jeżeli nie ma właściwości, o
których istnieniu zapewnił kupują-
cego, albo jeżeli rzecz została wy-
dana kupującemu w stanie
niezupełnym,
2) za wady prawne, mające miej-
sce kiedy, rzecz sprzedana stanowi
własność osoby trzeciej albo jeżeli
jest obciążona prawem osoby trze-
ciej .
Przy czym sprzedawca jest zwol-
niony od odpowiedzialności z tytu-
łu rękojmi, jeżeli kupujący
wiedział o wadzie w chwili zawar-
cia umowy. To wymaga od kupują-
cego ostrożności i dopełnienia
staranności poprzez dokładne zapo-
znanie się z przedmiotem sprzeda-

ży i warunkami zawieranej
umowy.
Niejednokrotnie atakowani infor-
macjami o promocjach i obniż-
kach, skuszeni atrakcyjnie niską
ceną nie zwracamy uwagi, iż to-
war równie jak cenę, ma obniżoną
jakość.
Co prawda sprzedawca powinien
nas poinformować o wadzie, ale
niejednokrotnie zamiast tego znaj-
dziemy informację o obniżonej ja-
kości czy tzw. poza gatunkiem.
Niestety, te informacje w odróżnie-
niu od krzykliwej promocji ceno-
wej będą zaznaczone drobnym
drukiem. Niezależnie jednak od
wielkości tej informacji może nas
ona pozbawić możliwości docho-
dzenia uprawnień z tytułu rękojmi.
Zalecić można tylko ostrożność,
staranność w wyborze i „czuj-
ność”, pamiętając iż nasza ostroż-
ność musi być tym większa, im
większa jest promocja, obniżka
czy rabat.
Generalnie sprzedawca nie może
wyłączyć czy ograniczyć swojej
odpowiedzialności jeżeli kupuje-
my jako konsument, ale jeżeli ku-
pujemy jako przedsiębiorca
możemy być tej ochrony pozbawie-
ni. Jeżeli zakupiona przez nas
rzecz ma wady możemy:
1 ) odstąpić od umowy i żądać
zwrotu ceny zakupu, albo
2) żądać obniżenia ceny, przy
czym obniżenie powinno nastąpić
w stosunku w jakim pozostaje war-
tość rzeczy wolnej od wad do war-
tości obliczonej z uwzględnieniem
wad.
Jeżeli jednak sprzedawca nie-
zwłocznie wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad, albo wady nie-
zwłocznie usunie, nie możemy od

umowy odstąpić, chyba że rzecz
była już wymieniona lub napra-
wiona.
Abyśmy mogli jednak z tych
uprawień kupującego skorzystać
powinniśmy zawiadomić sprze-
dawcę o wadzie w ciągu miesiąca
od jej wykrycia. Krótsze terminy
zawarte są w rozporządzeniu Mi-
nistra Handlu Wewnętrznego do-
tyczącego głównie rzeczy o
charakterze konsumpcyjnym.
Nasze uprawnienia z tytułu rękoj-
mi za wady fizyczne wygasają po
upływie roku, a w przypadku wa-
dy budynku – po upływie lat
trzech, licząc od dnia wydania
rzeczy kupującemu, chyba że wa-
dę sprzedawca podstępnie zataił
lub jeżeli przed upływem tego ter-
minu zawiadomiliśmy sprzedawcę
o wadzie.
Niezależnie od tych uprawnień
możemy od sprzedawcy żądać na-
prawienia szkody poniesionej
wskutek istnienia wady, chyba że
szkoda jest następstwem okolicz-
ności, za które sprzedawca odpo-
wiedzialności nie ponosi.
Zalecając wszystkim dużą ostroż-
ność i dokładne zapoznawanie się
z towarem i warunkami sprzedaży
życzę wszystkim Czytelnikom bo-
gatego zająca, bez konieczności
korzystania z uprawnień z tytułu
rękojmi za wady i Miłych, Zdro-
wych i Pogodnych Świąt Wielkiej
Nocy.

Autorka prowadzi Kancelarię

Radcy Prawnego w Pucku, przy

ul. Hallera 15 lokal nr 4.

- Targi Pracy okazały się sukcesem
i potwierdziły zapotrzebowanie na
tego typu przedsięwzięcia – twier-
dzi Zygmunt Orzeł, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Pucku.
Targi przeznaczone były dla lokal-
nych pracodawców, instytucji szko-
leniowych i edukacyjnych, ale
przede wszystkim dla osób poszu-

kujących pracy. Na targach obec-
nych było 35 wystawców z
powiatów puckiego, wejherowskie-
go oraz Trójmiasta. W ich trakcie
dostępnych było ok. 200 ofert za-
trudnienia oraz kilkanaście ofert
szkoleniowych i edukacyjnych.
- Największe zainteresowanie targi
wywołały wśród poszukujących

pracy - twierdzi Adrian Baranow-
ski, p.o. kierownika Działu Po-
średnictwa Pracy i Poradnictwa
Zawodowego PUP w Pucku.

(red)

Puck. Sukces targów

Ponad dwieście ofert pracy
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BOHATER

Rozmowa z Adelajdą

Miotk, najmłodszą sio-

strą Józefa Jeki.

- Jak się Pani czuła podczas dzi-

siejszej uroczystości?

- Przyznam, że z ledwością po-
wstrzymuję łzy. Przeżywam wiel-
kie wzruszenie. Nie sądziłam, że
doczekam kiedyś takiej chwili, że
pamięć o moim świętej pamięci
bracie odżyje tu, w miejscu gdzie
się urodził i chodził do szkoły. Je-
stem niezmiernie wdzięczna
wszystkim tym, którzy przyczynili
się do zorganizowania tej pięknej
uroczystości.

- Kiedy ostatni raz widziała się

Pani z bratem?

- Bardzo dobrze pamiętam ten mo-
ment. Były to ostatnie wakacje
trzydziestego dziewiątego roku.
Brat był wtedy w eskadrze myśliw-
skiej pułku lotniczego w Toruniu.
Przyjechał do domu na urlop. Po-
tem napisał jeszcze list ze znamien-
nymi słowami „nadchodzi to, co
jest nieuniknione”. Przeczuwał już
nadejście wojny.

- Jak zapamiętała Pani brata z

czasów swojego dzieciństwa?

- Była nas w domu spora gromad-
ka, bo aż dziewięcioro dzieci. Kie-
dy się urodziłam, Józio miał

dziewięć lat. Byłam jego najmłod-
szą siostrą. Zapamiętałam go, jako
bardzo kochanego, opiekuńczego
brata. Był też bardzo zdolny. Szyb-
ko się uczył. Po szkole podstawo-
wej , poszedł do wejherowskiego
gimnazjum, a potem do wojska.
Całą rodziną byliśmy z niego bar-
dzo dumni.

- Czy po wojnie kontaktował się

z Państwem?

- Owszem, były kontakty, ale tylko
listowne. Ze zrozumiałych wzglę-
dów nie mógł nas odwiedzić
osobiście. Bał się aresztowania sie-

bie, ale też naszej rodziny, o której
zawsze pamiętał choćby wtedy
kiedy przysyłał nam paczki.

- Czy wśród Pani dzieci żyje le-

genda o nieustraszonym wujku -

lotniku?

- Opowieści o jego chlubnej prze-
szłości były zawsze wpisane w hi-
storię naszej rodziny. Stały się
inspiracją dla syna Józefa, który
wstąpił do wojska. Dzisiaj jest ma-
jorem rezerwy i razem ze mną,
swoimi siostrami i bratem jest
świadkiem, jak po latach oddaje
się honory jego wujowi.

Kochany i opiekuńczy brat

REKLAMA 1 01 -2

Siostra Józefa Jeki, Adelajda Miotk (w środku) w otoczeniu

najbliższej rodziny.

Adelajda Miotk opowiada:

Prawdziwie filmowy
życiorys

Major Józef Jeka

Józef Jeka urodzony w 1917 r. w

Tupadłach, z rodzinną ziemią roz-

stał się tuż po kapitulacji Polski

we wrześniu 1939 r.

Wcześniej jednak, po ukończeniu
nauki w wejherowskim gimnazjum,
wstąpił do wojska i związał się z lot-
nictwem. W 1937 r. otrzymał przy-
dział do 141 Eskadry Myśliwskiej
wchodzącej w skład 4 Pułku Lotni-
czego w Toruniu. Wziął udział w
kampanii wrześniowej . Po kapitula-
cj i, przez Rumunię, Jugosławię,
Grecję i Francję, w lutym 1940 r.
dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie
zgłosił się na ochotnika do RAF. Po
krótkim przeszkoleniu otrzymał
przydział do brytyjskiego 238 Dywi-
zjonu Myśliwskiego.
1 5 września 1940 Jeka zaliczył
pierwsze dwa zestrzelenia. Podczas
patrolu zniszczył dwa Messersch-
mitty. Jedenaście dni później posłał
w płomieniach dwa bombowce He-
inkel 111 . W październiku zniszczył
kolejny bombowiec, Junkers 88.
Uzyskał tym samym tytuł asa my-
śliwskiego, który przyznawany był
za pięć zestrzelonych samolotów.
Miesiąc później w walkach nad
miejscowością Tarrant Monkton, hi-
tlerowski myśliwiec ostrzelał jego
Hurricana. Jeka uratował się, ska-
cząc na spadochronie. Ciężko ran-
ny, kilka miesięcy spędził w
szpitalu. Po wyjściu, w lutym 1941
r. otrzymał pierwszy Krzyż Walecz-
nych. Do brytyjskiej jednostki już
nie wrócił. Otrzymał przydział do
306 "Toruńskiego" Dywizjonu My-
śliwskiego, który prowadził loty
nad kanałem La Manche. Siedząc
za sterami Spitfire'a zestrzelił dwa
Messerschmitty 109. W listopadzie
1941 r. został promowany do stop-
nia podporucznika oraz otrzymał
dwa najwyższe odznaczenia bojowe
- brytyjski Distinguished Flying Me-
dal i polski Virtuti Militari.
W ramach odpoczynku szkolił
przez kilka miesięcy młodych pilo-
tów w Szkocji, by w maju 1942 r.
wrócić do 306 Dywizjonu. Latał z
nim przez kolejny rok zdobywając
dwa Krzyże Walecznych. W maju
1943 r. przeniósł się do 316 "War-
szawskiego" Dywizjonu Myśliw-
skiego, w którym zestrzelił kolejny
hitlerowski myśliwiec nad Francją.
W czasie innego lotu nad Francją,
ponownie musiał użyć spadochro-
nu. Jego myśliwiec został zestrzelo-
ny, a on sam ukrywany był przez
ruch oporu. Udało mu się jednak

wrócić do Anglii. Pod koniec wojny
został dowódcą 306 "Toruńskiego"
Dywizjonu Myśliwskiego.
Po wojnie pozostał w Anglii. Tam
założył rodzinę. Jako zdeklarowany
antykomunista, dał się zwerbować
w szeregi CIA. Z propozycją
współpracy spotkał się w czasie,
kiedy stacjonował w Niemczech w
jednej z amerykańskich baz lotni-
czych. Wrócił do Wielkiej Brytanii
w 1949 r., zrezygnował ze służby w
RAF i rozpoczął intensywne szko-
lenie w USA.
CIA uznała, że Jeka jest idealnym
kandydatem do niezwykłej misj i
wykradzenia Rosjanom najlepszego
myśliwca - MIG-a 15, który prze-
wyższał amerykańskie samoloty
pod każdym względem. Ameryka-
nom zależało na zdobyciu samolo-
tu, by go zbadać, znaleźć słabe
punkty i opracować taktykę walki z
nim. Plan przewidywał, że Jeka
(mówił świetnie po rosyjsku), zo-
stanie zrzucony na spadochronie w
pobliżu jednej z baz lotniczych, do-
stanie się na jej teren z pomocą
miejscowych agentów CIA, wy-
kradnie MIGa i dotrze do Finlandii.
Misja nie doszła do skutku. Józefa
wybawił z kłopotu.. . jego rodak. W
dniu śmierci Stalina 5 marca 1953
r. por. Franciszek Jarecki z jednost-
ki w Słupsku, podczas lotu patrolo-
wego, odłączył się od kolegów,
zrzucił dodatkowe zbiorniki paliwa,
żeby odciążyć samolot i uciekł MI-
Giem na Bornholm. Oddał się w rę-
ce Duńczyków, a ci natychmiast
wezwali Amerykanów.
Kiedy Amerykanie zaangażowali
się w pomoc rebeliantom w Indone-
zj i, walczącym przeciwko „komu-
nizującemu” prezydentowi
Ahmedowi Sukarno, Jeka został
skierowany m.in. do obsługi amery-
kańskich bombowców, przekaza-
nych buntownikom. Polscy piloci
równali z ziemią ukryte w dżungli
bazy komunistów.
Rankiem 13 kwietnia 1958 r. Jeka
zasiadł jak zwykle za sterami B-26.
Bombowiec rozpędził się, oderwał
od pasa startowego i powoli nabie-
rał wysokości. Kiedy znajdował się
na pułapie kilkuset metrów, jeden z
silników zakrztusił się i zgasł. Po
chwili, za drugim silnikiem pojawi-
ła się smuga dymu. Samolot prze-
stał reagować na ruchy drążka
sterowego i bezwładnie zwalił się
w dżunglę. Trzyosobowa załoga
poniosła śmierć.
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Po wielu latach ziemia kaszub-

ska upomniała się o zapomniane-

go bohatera II wojny światowej.

W Tupadłach odbyła się uroczy-

stość nadania jednej z ulic imie-

nia Majora Pilota Józefa Jeki.

Odsłonięto także tablicę pamiąt-

kową na budynku dawnej szkoły

powszechnej, do której uczęsz-

czał.

Z inicjatywą uhonorowania my-
śliwskiego asa, „kaszubskiego po-
gromcy Luftwaffe”, wystąpił
Andrzej Kuchnowski prezes od-
działu berlińskiego Związku Pol-
skich Spadochroniarzy. Inicjatywa
spotkała się z przychylnym przyję-
ciem przez wszystkie szczeble wła-
dzy samorządowej .
Podczas uroczystości odsłonięcia
tablicy Srebrnymi Medalami Opie-
kuna Miejsc Pamięci, przyznanymi
przez Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa
uhonorowano: Grażynę Cern, Zyg-
munta Orła, Alojzego Stenzla, Syl-
wię Rambiert, Zdzisławę

Wujke-Potrykus oraz Karola Lan-
ge.
Medalami XXX-lecia Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego od-
znaczono: Andrzeja Kuchnowskie-
go, Grażynę Cern, Zygmunta Orła,
Alojzego Stenzla i Karola Lange.
Osoby te wyróżniono za inicjaty-
wę przywracającą pamięć o wybit-
nym polskim żołnierzu.

Tekst i fot. Teresa Kożuchowska

Tupadły. Nowy Patron ulicy

Przywrócony pamięci
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PROGRAM CSBTV

Środa 20 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 45) 08:00 Przygo-
dy Skrzata Dawida (odc. 1 7) 08:30 Wszystkiego
najlepszego 09:00 Farwë kùchni 09:25 Pogoda dla
Pomorza i Kaszub 09:30 Akademia Morska Gdy-
nia 11:00 O tym i owym 13:00 Wszystkiego naj-
lepszego 13:30 Akademia Morska Gdynia 14:00
Telezakupy 16:00 Rozmowy O tym i owym 17:00
Skazani na miłość (odc. 45) 17:45 Jest takie miej-
sce 18:00 Informacje 18:15 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 18:20 Sport raport 18:25 Świat wokół
nas 18:40 Wiadła 18:45 Poradnik rolniczy 19:00
Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 8) 19:30 Hity Ra-
dia Kaszëbë 20:15 Skazani na miłość (odc.45)
21:00Wszystkiego najlepszego 21:30 Farwë kùch-
ni 22:00 Informacje 22:15 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 22:20 Sport raport 22:25 Świat wokół
nas 22:40 Wiadła 22:45 Poradnik rolniczy 23:00
Nieznana Europa 23:30Wszystkiego najlepszego
Czwartek 21 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 45) 08:00 Przygo-
dy Skrzata Dawida (odc. 1 8) 08:30 Wszystkiego
najlepszego 09:00Akademia Pana Piotra 09:25 Po-
goda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Jest takie miej-
sce 10:00 Telezakupy 11:00 O tym i owym 13:00
Wszystkiego najlepszego 13:30 Akademia Pana
Piotra 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O tym i
owym 17:00 Skazani na miłość (odc. 45) 17:45
Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:15 Pogo-

da dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat wokół nas
18:40 Na Wiadła 18:45 Na swoim 19:00 Przygo-
dy Skrzata Dawida (odc. 1 8) 19:30 Hity Radia Ka-
szëbë 20:15 Kaszubi / Studio spisowe 21:15 Oko
na morze 21:30Wszystkiego najlepszego 22:00 In-
formacje 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45 Na
swoim 23:00 Kaszubi na frontach II Wojny Świa-
towej 23:30Wszystkiego najlepszego
Piątek 22 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 45) 08:00 Przygo-
dy Skrzata Dawida (odc. 1 8) 08:30 Przystań spo-
koju 09:00 Kaszubi na frontach II Wojny
Światowej 09:30 Parlament Europejski 10:00 Tele-
zakupy 11:00 O tym i owym 13:00 Kim jestem
13:30 14:00 Telezakupy 16:00 O tym i owym
(powt.) 17:00 Skazani na miłość (odc. 45) 17:45
Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:15 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport 18:25
Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Kaszubska
Droga Krzyżowa w Sianowie 19:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 8) 19:30 Przystań spokoju
20:05 Misternicy kaszubscy 20:1 5 Skazani na mi-
łość (odc. 46) 21 :00 Krucjata 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
Sobota 23 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 46) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 8) 08:30 Hity Radia Ka-
szëbë 09:00 Kaszubska Droga Krzyżowa w Siano-
wie (powt.) 09:1 5 Farwë kùchni 09:30 Nieznana
Europa 09:55 Oko na morze 10:00 Rozmowy o
tym i owym 10:55 Sport raport 11 :00 Misternicy
kaszubscy 11 :1 5 Dzika przyroda 12:30 Skazani na
miłość (odc. 46)
1 3:1 5 Hity Radia Kaszëbë 14:00 Familiowi granié
14:30 Przyroda Pomorza 15:00 Nieznana Europa

15:30 Rozmowy o tym i owym 16:30 Skazani na
miłość (odc. 46) 17:1 5 Na swoim – program krajo-
znawczy 17:30 Akademia Morska Gdynia 17:45
SNWC 18:00 Kalejdoskop Pomorski 1 8:45 Farwë
kùchni 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 1 8)
19:30 Maria Magdalena 21 :00 Dzika przyroda
22:00 Rozmowy O tym i owym 23:00 Przyroda
Pomorza 23:30 Kalejdoskop Pomorski
Niedziela 24 IV
07:00 Skazani na miłość (odc.46) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 9) 08:30 Domôcëzna 08:45
Poradnik rolniczy 09:00 Opowieść o Jezusie 10:05
Na swoim 10:20 Jastrë 11 :00 O tym i owym 12:05
Krucjata 1 3:00 Wszystkiego najlepszego - Finał
14:1 5 Zakrąconé w tuńcu 14:30 SNWC 14:45 Za-
krąconé w tuńcu 15:00 Kaszubi (cz. I) 1 6:1 5 Fami-
liowi granié 16:45 Jastrë 17:1 5 Domôcezna 17:30
Jezus 19:30 Jastrë 20:00 Wszystkiego najlepszego
- Finał 21 :30 SNWC 21 :45 Na swoim 22:00 Moto-
serc 23:1 5 O tym i owym (powt.) 23:1 5 Familiowi
granié
Poniedziałek 25 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 46) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 9) 08:30 Farwë kùchni
08:45 Zakrąconé w tuńcu 09:00 Jezus (powt.)
11 :00 O tym i owym (cz. II) 1 2:00 Wszystkiego
najlepszego 13:30 Diecezjalne Dni Młodzieży Ko-
ścierzyna 2011 1 3:45 Przystań spokoju 14:30 Fa-
miliowi granié 15:00 Kim jestem 15:30 Maria
Magdalena 17:00 O tym i owym (powt.) 1 8:00
Skazani na miłość (odc. 46) 1 8:45 Diecezjalne
Dni Młodzieży Kościerzyna 2011 19:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 9) 19:30 Hity Radia Ka-
szëbë 20:1 5 Kaszubi pod Giewontem 21 :30 Ziar-
no miłości 22:00 Kalejdoskop Pomorski
22:30 Poradnik rolniczy 22:45 Domôcëzna 23:00
O tym i owym (powt.)
Wtorek 26 IV

07:00 Skazani na miłość (odc. 46) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 9) 08:30 Wszystkiego naj-
lepszego 09:00 Familiowi granié 09:25 Pogoda
dla Pomorza i Kaszub 09:30 Kaszubi na frontach
II wojny światowej 10:00 Telezakupy 11 :00 O tym
i owym 13:00 Wszystkiego najlepszego 14:00 Te-
lezakupy 16:00 Rozmowy O tym i owym 17:00
Skazani na miłość (odc. 46) 17:45 Jest takie miej-
sce18:00 Informacje 18:1 5 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 18:25 Świat wokół nas 18:40 Wiadła
18:45 Zakrąconé w tuńcu 19:00 Przygody Skrzata
Dawida (odc. 1 9) 19:30 Hity Radia Kaszëbë
20:1 5 Skazani na miłość (odc. 47) 21 :00 Wszyst-
kiego najlepszego 21 :30 Familiowi 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 II wojny
światowe 23:30 Wszystkiego najlepszego
Środa 27 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 47) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 1 9) 08:30 Wszystkiego naj-
lepszego 09:00 Farwë kùchni 09:25 Pogoda dla Po-
morza i Kaszub 09:30 Akademia Morska Gdynia
10:00 Telezakupy 11 :00 O tym i owym 13:00
Wszystkiego najlepszego 14:00 Telezakupy 16:00
Rozmowy O tym i owym 17:00 Skazani na miłość
(odc. 47) 17:45 Jest takie miejsce 18:00 Informa-
cje 1 8:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20
Sport raport 1 8:25 Świat wokół nas 18:40 Wiadła
18:45 Poradnik rolniczy 19:00 Przygody Skrzata
Dawida (odc. 20) 19:30 Hity Radia Kaszëbë
20:1 5 Skazani na miłość (odc. 47) 21 :00 Wszyst-
kiego najlepszego 21 :30 Farwë kùchni 22:00 Infor-
macje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 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 28 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 47) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 20) 08:30 Wszystkiego naj-
lepszego 09:00 Magazyn Kociewski 09:25 Pogoda
dla Pomorza i Kaszub 10:00 Telezakupy 10:55
Sport raport 11 :00 O tym i owym 13:00 Wszystkie-
go najlepszego 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy
O tym i owym 17:00 Skazani na miłość (odc. 47)
17:45 Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:1 5
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat wokół
nas 18:40 Na Wiadła 18:45 Na swoim 19:00 Przy-
gody Skrzata Dawida (odc. 20) 19:30 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 Po-
morza 22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45
Na swoim 23:00 Kaszubi na frontach II wojny
światowej 23:30 Wszystkiego najlepszego
Piątek 29 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 47) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 20) 08:30 Wszystkiego naj-
lepszego 09:00 Kaszubi na frontach II wojny świa-
towej 09:25 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 09:30
Parlament Europejski 10:00 Telezakupy 11 :00 O
tym i owym 13:00 Wszystkiego najlepszego 14:00
Telezakupy 16:00 Rozmowy O tym i owym 17:00
Skazani na miłość (odc. 47) 17:45 Jest takie miej-
sce18:00 Informacje 18:1 5 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 18:20 Sport raport 1 8:25 Świat wokół
nas 18:40 Wiadła 18:45 Oko na morze 19:00 Przy-
gody Skrzata Dawida (odc. 20) 19:30 Hity Radia
Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość (odc. 48) 21 :00
Wszystkiego najlepszego 21 :30 Familiowi granié
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 Schlesien Journal 23:00 Fami-
liowi granié 23:30 Wszystkiego najlepszego
Sobota 30 IV
07:00 Skazani na miłość (odc. 48) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 20) 08:30 Hity Radia Ka-
szëbë 09:1 5 Farwë kùchni 09:30 Nieznana Europa
09:55 Oko na morze 10:00 Rozmowy o tym i
owym 10:55 Sport raport 11 :00 Jest takie miejsce
11 :1 5 Dzika przyroda 12:30 Skazani na miłość
(odc. 48) 1 3:1 5 Hity Radia Kaszëbë 14:00 Familio-
wi granié 14:30 Przyroda Pomorza 15:00 Niezna-
na Europa 15:30 Rozmowy o tym i owym 16:30
Skazani na miłość (odc. 48) 17:1 5 Na swoim
17:30 Kaszubi na frontach II Wojny Światowej
17:45 SNWC 18:00 Kalejdoskop Pomorski 1 8:30
Zakazane historie 1 8:45 Farwë kùchni 19:00 Przy-
gody Skrzata Dawida (odc. 20) 19:30 Wszystkie-
go najlepszego - Finał 21 :00 SNWC 21 :1 5 Hity
Radia Kaszëbë na weekend 23:1 5 Przyroda Pomo-
rza 23:40 Kalejdoskop Pomorski
Niedziela 1 V
07:00 Skazani na miłość (odc. 48) 08:00 Przygody
Skrzata Dawida (odc. 21 ) 08:30 Domôcëzna 08:45
Magazyn Kociewski 09:00 Poradnik rolniczy
09:1 5 Hity Radia Kaszëbë 10:00 Na swoim 10:1 5
SNWC 10:30 Jest takie miejsce 10:45 Zakazane hi-
storie 11 :00 Wszystkiego najlepszego - Finał
12:30 Skazani na miłość (odc. 48) 1 3:1 5 Dzika
przyroda 14:1 5 Zakrąconé w tuńcu 14:30 Schle-
sien Journal 14:45 Jest takie miejsce 15:00 Kaszu-
bi / Studio spisowe 16:00 Familiowi granié 16:30
Kalejdoskop Pomorski 17:00 Kaszubi na frontach

II Wojny Światowej 17:1 5 Domôcezna 17:30 Ska-
zani na miłość (odc. 48) 1 8:1 5 Oko na morze
18:30 Poradnik rolniczy 18:45 Zakrąconé w tuńcu
19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 21 ) 19:30
Hity Radia Kaszëbë na niedzielę 20:1 5 Schlesien
Journal 20:30 Kaszubi / Studio spisowe 21 :30
Wszystkiego najlepszego - Finał 23:00 Na swoim
23:1 5 Kalejdoskop Pomorski
Poniedziałek 2 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody Skrzata
Dawida 08:30 Wszystkiego najlepszego 09:00
Przyroda Pomorza 09:25 Pogoda dla Pomorza i
Kaszub 09:30 Parlament Europejski 10:00 Teleza-
kupy 11 :00 O tym i owym 13:00 Wszystkiego
najlepszego 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O
tym i owym 17:00 Skazani na miłość 17:45 Na
swoim 18:00 Informacje 18:1 5 Pogoda dla Ka-
szub i Pomorza 18:20 Sport raport 1 8:25 Świat
wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Domôcëzna 19:00
Przygody Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia Ka-
szëbë 20:1 5 Skazani na miłość 21 :00 Wszystkiego
najlepszego 21 :30 Przyroda Pomorza 22:00 Infor-
macje 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 3 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody Skrzata
Dawida 08:30 Wszystkiego najlepszego 09:00 Fa-
miliowi granié 09:25 Pogoda dla Pomorza i Ka-
szub 09:30 Kaszubi na frontach II wojny
światowej 10:00 Telezakupy 11 :00 O tym i owym
13:00 Wszystkiego najlepszego 14:00 Telezakupy
16:00 Rozmowy O tym i owym 17:00 Skazani na
miłość 17:45 Jest takie miejsce18:00 Informacje
18:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat
wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Zakrąconé w tuńcu
19:00 Przygody Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia
Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość 21 :00 Wszyst-
kiego najlepszego 21 :30 Familiowi 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 II wojny
światowe 23:30 Wszystkiego najlepszego
Środa 4 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody Skrzata
Dawida 08:30 Wszystkiego najlepszego 09:00
Farwë kùchni 09:25 Pogoda dla Pomorza i Ka-
szub 09:30 Akademia Morska Gdynia 10:00 Tele-
zakupy 11 :00 O tym i owym 13:00 Wszystkiego
najlepszego 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O
tym i owym 17:00 Skazani na miłość 17:45 Jest
takie miejsce 18:00 Informacje 18:1 5 Pogoda dla
Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport 1 8:25 Świat
wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Poradnik rolniczy
19:00 Przygody Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia
Kaszëbë 20:1 5 Skazani na miłość 21 :00 Wszyst-
kiego najlepszego 21 :30 Farwë kùchni 22:00 In-
formacje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
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 5 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody Skrzata
Dawida 08:30 Wszystkiego najlepszego 09:00
Magazyn Kociewski 09:25 Pogoda dla Pomorza i
Kaszub 10:00 Telezakupy 10:55 Sport raport
11 :00 O tym i owym 13:00 Wszystkiego najlep-
szego 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O tym i
owym 17:00 Skazani na miłość 17:45 Jest takie
miejsce 18:00 Informacje 18:1 5 Pogoda dla Ka-
szub i Pomorza 18:25 Świat wokół nas 18:40 Na
Wiadła 18:45 Na swoim 19:00 Przygody Skrzata
Dawida (odc. 20) 19:30 Hity Radia Kaszëbë
20:1 5 Kaszubi / Studio spisowe 21 :1 5 Oko na
morze 21 :30 Wszystkiego najlepszego 22:00 In-
formacje 22:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45 Na
swoim 23:00 Kaszubi na frontach II wojny świa-
towej 23:30 Wszystkiego najlepszego
Piątek 6 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody Skrzata
Dawida 08:30 Wszystkiego najlepszego 09:00
Kaszubi na frontach II wojny światowej 09:25 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 09:30 Parlament Eu-
ropejski 10:00 Telezakupy 11 :00 O tym i owym
13:00 Wszystkiego najlepszego 14:00 Telezakupy
16:00 Rozmowy O tym i owym 17:00 Skazani na
miłość 17:45 Jest takie miejsce18:00 Informacje
18:1 5 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport
raport 1 8:25 Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45
Oko na morze 19:00 Przygody Skrzata Dawida
19:30 Hity Radia Kaszëbë 20:1 5 Skazani na mi-
łość 21 :00 Wszystkiego najlepszego 21 :30 Fami-
liowi 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 Familiowi granié 23:30 Wszystkiego naj-
lepszego

Chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród? W tym tygodniu do wygrania
dwupłytowy album. Śpiewy Kaszubów z Jastarni i Kaszubski Idol 2010! Fundatorem
nagród jest firma Media Kaszebe, właściciel CSBTV oraz Radia Kaszebe.
Prosimy o nadsyłanie prawidłowych rozwiązań wraz z adresem kontaktowym na kartkach
pocztowych, pod adres korespondencyjny redakcji: �T ZiemiaPucka.info, ul. Hallera
15/18, 84-120 Władysławowo
W tym tygodniu nagroda trafia w ręce Zbigniewa Domke z Żelistrzewa.
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Przedstawiamy miejsca, w których
znajdziecie dwutygodnik
�T ZIEMIA PUCKA.info.
Zasięg po wydaniu pierwszego nume-
ru: 311 punktów w 61 miejscowo-
ściach!
BIAŁOGÓRA
Salon fryzjerski, ul. Szkolna
Sklep, ul. Brzozowa
„Ola” delikatesy, ul. Morska 5
BŁĄDZIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Błądzikowo 8
Wiejski Klub Kultury
BRUDZEWO
„U Ani” sklep, Brudzewo 26
BRZYNO
„Eryk” mini sam, ul. Wejherowska 5
CELBOWO
„Guliwer” sklep, Celbowo 8a
„Nordowi Mol” restauracja
Wiejski Klub Kultury
CHAŁUPY
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kaperska 41
CHŁAPOWO
Sklep Antoni Głombiowski, ul. Władysławowska 39
Sklep mięsny, ul. Władysławowska 36
Sklep ogólnospożywczy, ul. Władysławowska 69
„Smoczek” bar gastronomiczny, ul. Władysławowska 53
DARZLUBIE
„Golonka” gospoda, Darzlubie skrzyżowanie
„Neta” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 42
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 39
DĘBKI
„Heineken” restauracja, ul. Morska 2
Sklep spożywczy, ul. Morska 2
DĘBOGÓRZE
„Ola” sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 15
Sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 16
DOMATOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wiejska 32
„U Asi” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Bielawska 1
DOMATÓWKO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Domatówko 136
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wejherowska 24
Wiejski Klub Kultury, ul. Klonowa 12
GNIEŻDŻEWO
„Grześ” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 30
„Mini Łasuch” sklep, ul. Pucka 39
Sklep ogólnospożywczy, ul. Pucka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wyzwolenia 1
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 6
GOSZCZYNO
Sklep spożywczo-przemysłowy nr 16 GS SCh Krokowa
HEL
115 Szpital Wojskowy, ul. Boczna 10
„Claudia” sklep, ul. Leśna 9
dworzec PKP, ul. Dworcowa
„Ewa” sklep, ul. Leśna 9e
„Ewa” sklep spożywczy, ul. Przybyszewskiego 6
„Holender” sklep mięsny, ul. Wiejska 77
„Kutter” restauracja-kawiarnia, ul. Wiejska 87
„Palermo” pizzeria, ul. Wiejska
Przychodnia 115 Szpitala Wojskowego, ul. Boczna 10
„Riviera” pub-disco, ul. Wiejska 130
Salon Fryzjerski, ul. Wiejska 27
Sklep rolno-spożywczy, ul. Wiejska 8
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Leśna 9d
Sklep spożywczy, ul. Leśna 9a
„Społem” sklep nr 52, ul. Wiejska
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
JASTARNIA
„Cafe Marta” restauracja, ul. Ks. Sychty 97
„Delikatesy Spożywcze 4M” ul. Ks. Sychty 43
Firma Handlowo-Usługowa K.S. , ul. Sychty 95
„Jas-Med” przychodnia NZOZ, ul. Stelmaszczyka 5
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Portowa 24
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. ks. P. Stefańskie-

go 5
Miejski Zarząd Portu, ul. Portowa
„Miki” sklep, ul. Ks. Sychty 148
„Oktan” stacja paliw, ul. Mickiewicza 127
Sklep ogólnospożywczy, ul. B. Sychty 32
Sklep owocowo-warzywno-spożywczy, ul. Portowa 1
„Społem” sklep 25, ul. Ks. Stefańskiego
Sprzedaż napojów alkoholowych, ul. Ks. B. Sychty 14
„U Groszka” sklep, ul. Mickiewicza 122
Urząd Miejski, ul. Portowa 24
„Żaglarz” sklep, ul. Sychty 129
JASTRZĘBIA GÓRA
„Ara” hotel – club, ul. Rozewska 4a
„Gostek” sklep, ul. Droga Rybacka 43
„Kredens” restauracja, ul. Kaszubska 1
„Neta” sklep nr 10, ul. Królewska 2
Salon fryzjerski, ul. Droga Rybacka 61
„Skorpion” sklep spożywczy, ul. Rozewska 1
„Soprano” bistro, ul. Droga Rybacka 57
„Victor” pensjonat, ul. Bałtycka 33
JELDZINO
Sklep ogólnospożywczy, Jeldzino 28
JURATA
„Jurata” delikatesy, ul. Sosnowa 1
Komisariat Policj i, ul. Ratibora 42
„W&M” sklep, ul. Mestwina 51
KARLIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Polna 6
Sklep spożywczo-przemysłowy Halina Ceynowa, ul. Polna 3
KARWIA
„CDG” sklep, ul. Kopernika 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. Wojska Polskiego 8
Sklep ogólnospożywczy i przemysłowy, ul. Kopernika 32
Sklep spożywczo-przemysłowy Aleksandra Bożeńska, ul. 1 2-go
Marca 4
Sklep spożywczo-przemysłowy Elżbieta Felkner, ul. M. Kopernika
32
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. M. Kopernika 23
KARWIEŃSKIE BŁOTA I
„Ceynowa” sklep spożywczo-przemysłowy
KOSAKOWO
Fryzjer damski, ul. Chrzanowskiego 8
Gabinet stomatologiczny S. Klajman, ul. Żeromskiego 67
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Komisariat Policj i, ul. Żeromskiego 71
„Kosakowo” przychodnia NZOZ, ul. Żeromskiego 51
„Marko-Lewiatan” ul. Chrzanowskiego 12
„Stafix” sklep mięsno-spożywczy, ul. Żeromskiego
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69
KROKOWA
Butik ul. Żarnowiecka 13
„GS SCh” sklep nr 10 (przy rondzie)
Pizzeria ul. Żarnowiecka 13
Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wejherowska 2
Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wejherowska 2b
„Słoneczna” apteka, ul. Żarnowiecka 25
„U Luizy” restauracja, ul. Żarnowiecka
Urząd Gminy 1 , ul. Szkolna 2
Urząd Gminy 2, ul. Żarnowiecka 29
KUŹNICA
„Orkon” sklep, ul. Helska 27
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 1 (Syberia)
LEŚNIEWO
„Bik-Med” przychodnia NZOZ, ul. Kościelna 12
Kwiaciarnia ul. Kościelna 12
„Plasun” market, ul. Starowiejska 2
Salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Kościelna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kościelna 4
Wiejski Klub Kultury, ul. Starowiejska 16
LISEWO
Sklep ogólnospożywczy, GS SCh Krokowa, sklep nr 24
LUBKOWO
Dom Pomocy Społecznej , ul. Długa 50
Sklep ogólnospożywczy nr 40
ŁEBCZ
„Łasuch” sklep, ul. G. Wilczyńskiej 22
„Neta” sklep nr 6, ul. Pucka 37
Sklep B. Dudek, ul. Pucka
MECHELINKI
„Krystian” sklep spożywczy, ul. Szkolna 25
„Osada Wędrowca” dworek
MECHOWO
„Ola” sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 18

Sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 35
Wiejski Klub Kultury
MIEROSZYNO
„Akmak” sklep, ul. Pucka 11
MINKOWICE
„Kaszubska” restauracja, ul. Pucka 1
Komisariat Policj i, ul. Żwirowa 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 1
MOSTY
„Aga” salon fryzjerski, ul. Leśna 24
„Krystel” sklep, ul. Szkolna 2c
Sklep M. Kwarciak, ul. Gdyńska 5
Sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 2
MRZEZINO
„Hanka” market, ul. Dworcowa 32
„Mrzezinianka” bar, ul. Dworcowa
„Pod Bocianami” sklep, ul. Gdyńska 1
Sklep spożywczy, ul. Dworcowa 2
„U Darka” sklep, ul. Dworcowa
ODARGOWO
„Kosiróg” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 16
OSŁONINO
Wiejski Klub Kultury, ul. Kasztanowa
OSTROWO
„ABC” delikatesy, ul. Karwieńska 4
„Kama” sklep, ul. Zabytkowa 38
PIERWOSZYNO
„Aro” sklep wielobranżowy, ul. Kaszubska 19
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Ogrodników 1
POŁCHOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Agaty 21
Wiejski Klub Kultury, ul. Św. Agaty
POŁCZYNO
Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 2
Minimarket spożywczo-przemysłowy, ul. Gdańska 4
Wiejski Klub Kultury, ul. Gdańska 2
PRUSEWO
„Kaszubek” sklep
PUCK
„Admirał” pub, ul. Morska 5
Bank Spółdzielczy w Pucku, ul. Hallera 2
bar na manhatanie
bar na stacj i Lotos, ul. 1 0 Lutego 41b
„Bik-Med” NZOZ przychodnia, ul. 1 AWP 16
„Bursztynia” restauracja na molo, ul. Lipowa
Centrum Szkolenia Kierowców sklep monopolowy, ul. Szystow-
skiego 1
Centrum Szkolenia Kierowców sklep spożywczy, ul. Szystowskie-
go 1
Dom Pomocy Społecznej , ul. Majkowskiego 3
dworzec PKP, ul. Kolejowa
„Emi” pub – restauracja, ul. Wałowa 3
„Fotoreportaż” Mieczysław Makowski, ul. Nowa 2
„Hallo Taxi” w taksówkach zrzeszenia
„Kaszub” bar piwny, ul. Młyńska 3
„Kolumb” tawerna, ul. MDL-otu 20
Komenda Powiatowa Policj i, ul. Dworcowa 5
„Łasuch” sklep, ul. Ks. Sychty 1
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Majkowskiego 1
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dorosłych, ul. Męczen-
ników Piaśnicy 4
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dzieci i młodzieży, ul.
Męczenników Piaśnicy 4
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c
„Në blós” salon fryzjerski, ul. Nowy Świat 4
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kolejowa 7
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mestwina 32
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, ul. Bogusława 2
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wejherowska 43a
„Salon fryzjerski” Grażyna Olter, ul. Gdańska 2
„Sandrex” auto naprawa Arkadiusz Pilc, ul. Swarzewska 5
„Sezamek” sklep spożywczy, ul. Nowy Świat 4
Sklep spożywczo-monopolowy Beata Klahs, ul. Wałowa 10
Sklep spożywczo-monopolowy Sylwia Stankiewicz, ul. 1 Maja 6/1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Orzeszkowa 6
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Waryńskiego 18c
Sklep spożywczy, ul. 1 Maja 10
Sklep spożywczy Lidia Szupicka, ul. Nowy Świat 3
„Smakosz” bar, ul. Sambora 2
„Społem” sklep PSS nr 1 , ul. Lipowa 30
„Społem” sklep PSS nr 30, ul. MDL-otu 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Majkowskiego
Starostwo Powiatowe, ul. Orzeszkowej 5
„U Budzisza” smażalnia ryb, ul. Morska 13
„U Henia” zakład fryzjerski, ul. Nowa 2
Urząd Gminy, ul. 1 0 Lutego 29
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 1 3
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział, Pl. Wolności 1
REKOWO GÓRNE
Sklep spożywczy ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy nr 39, ul. Osiedlowa
„U Ziuta” bar przy drodze nr 216
REWA
„Bar Nadmorski” ul. Morska 2
Informacja Turystyczna ul. Morska 56
Sklep ogólnospożywczy ul. Koralowa 2
Sklep wielobranżowy ul. Słoneczna 1
„Teresa” sklep, ul. Morska 7
ROZEWIE
„Okulski Grand” hotel, ul. Garnizonowa 40
„Rozewie” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Osiedlowa 21
SŁAWOSZYNO
Dom Kultury, ul. Abrahama
Sklep spożywczo-przemysłowy Gerard Dettlaff, ul. F. Ceynowy 2
Sklep spożywczo-przemysłowy Romuald Roeske, ul. Fr. Żaczka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy Wiesław Dębicki, ul. Abrahama
SŁAWUTOWO
„Dworek Świętego Antoniego” ul. Szkolna 39
„U Stefana” sklep spożywczy, ul. Św. Jana 26
Wiejski Klub Kultury, ul. Szkolna
SMOLNO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Łąkowa 25
Sklep spożywczy, ul. Pucka 15
STARZYNO
„Bik-Med” przychodnia NZOZ w Starzynie, ul. Żarnowiecka 24
„Delikatesy Mini” ul. Żarnowiecka 4
„Ewa” kwiaciarnia, ul. Pucka 10
„G.I.H.” sklep, ul. Mechowska 5
„Medyk” apteka, ul. Długa 2
Poradnia stomatologiczna Julita Jarmużek, ul. Żarnowiecka 24
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 39
STRZELNO
Przychodnia NZOZ, ul. Bałtycka 14
Sklep samoobsługowy spożywczo-przemysłowy, ul. Kościelna 10
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kasztanowa 5
Wiejski Dom Kultury, ul. Bałtycka 14
SUCHY DWÓR
Sklep spożywczy, ul. Dąbrowskiej 37
Sklep spożywczy, ul. Kochanowskiego 14
SULICICE
Sklep spożywczo-przemysłowy
SWARZEWO
Dom Kaszubski, ul. Ks. Pronobisa
Informacja Turystyczna, ul. Rybacka
„Neta” sklep nr 7, ul. Ks. Pronobisa 26
Salon fryzjerski – solarium, ul. Abrahama 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 3
Sklep wielobranżowy, ul. Bursztynowa 2
TUPADŁY
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 29a
TYŁOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Tyłowo 15
WERBLINIA
„Bar u Danusi” obok remizy
Sklep, ul. Św. Rocha 11
WIERZCHUCINO
„GS SCh” sklep spożywczo-przemysłowy nr 29, ul. Abrahama 29
„Kaszub” minimarket
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. St. Okonia 4
„Styl” salon fryzjerski, ul. Abrahama 16
WŁADYSŁAWOWO
„ABC” kiosk z prasą, ul. Świerkowa
„Abruko” sp. z o.o., ul. Gdańska 78
„Ambra” salon kosmetyczny, ul. Starowiejska 14
bar na stacj i Orlen, ul. Gdańska 105
„Bistro Pizza” bar, ul. 1 000-lecia P.P. 2A
„Cafe Luna” pizzeria – restauracja, ul. Hallera 1
„Cetniewo” OPO, al. Żeromskiego 52
„Checz” bar tawerna, ul. Starowiejska 8
dworzec PKP, ul. Towarowa
„Edyta” salon fryzjerski, ul. Hallera 29

„Foto Color” Marek Kupis, ul. Towarowa 17
gabinet kosmetyczny, ul. Hallera 9 (wejście od ul. 1 000-lecia PP)
gabinet stomatologiczny KrzysztofŻocholl, ul. Prof. Siedleckiego
„Hanka” bar, ul. Morska 32c
„Hanka” bar, ul. Starowiejska 1
„Ika” restauracja, ul. Towarowa 25
„Jar-El” sklep, ul. Obrońców Helu 6
„Jedynka” dom handlowy, ul. Władysława IV
„Kangurek” pub, ul. Abrahama
Komisariat Policj i, ul. Towarowa 1
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Halle-
ra 11
„Magia” fabryka fryzur i kosmetyki, ul. Hallera 2
„Małe Morze” ośrodek żeglarski – kemping Chałupy 1
„Marsyl” sklep, ul. Merkleina 32
„Maxi” delikatesy, ul. Róży Wiatrów 44
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hallera 19
„Neta” sklep nr 2, ul. Żeromskiego
„Panda” bar, ul. Starowiejska 7
„Piwko pod Gruszą” ul. Bohaterów Kaszubskich 57
„Plus” sklep, ul. Żwirowa 1
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Hallera 19
„Przychodnia w Ratuszu” NZOZ, ul. Hallera 19
Redakcja NT Ziemia Pucka.info, ul. Hallera 19 (wieża VIII piętro
– w trakcie tworzenia)
„Rejs” hotel, ul. Hryniewieckiego 4
„Relax” sklep spożywczy, ul. Długa 23
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul. Hallera 7
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul. Róży Wiatrów 33
„Skipper” bar gastronomiczny, ul. Spokojna 7
SklepPatryk Kiciński, ul. Stoczniowców 8
Sklep monopolowy, ul. Gdańska 52
Sklep ogólnospożywczy, ul. Hallera 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Sportowa 3
Sklep spożywczo-przemysłowy J. Borzyszkowski, ul. Przyby-
szewskiego 18
Sklep spożywczy Grzegorz Dodot, ul. Cetniewska 8
Sklep spożywczy Jerzy Hebel, ul. Geodetów 64
Sklep spożywczy Sylwia Wojtińska, ul. Nawigacyjna 25
Sklep spożywczy Zbigniew Lengiewicz, ul. Rybacka 1a
Sklep spożywczy – bar, ul. Bohaterów Kaszubskich 32
„Ster” klub abstynenta, ul. Hallera 19
„Szkuner I” młodzieżowa spółdzielnia mieszkaniowa, ul. 1 000-le-
cia PP 48
„Tania Odzież” sklep, ul. Starowiejska
„Tomax” sklep stolarski, ul. Portowa
„Tomcio” sklep monopolowo-spożywczy, ul. Hallera 9
„To-Tu” uni-bar, ul. Morska 32e
Urząd Miejski, ul. Hallera 19
„Żabka” sklep, ul. Abrahama 11
ŻARNOWIEC
„Eryk” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 59
Sklep spożywczo-przemysłowy nr 28, ul. Lipowa 41
„Stermed” przychodnia, ul. Lipowa 15
ŻELISTRZEWO
„Aga” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 15
Drób Mięso Wędliny, sklep, ul. Lipowa 2
Przychodnia NZOZ, ul. Szkolna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 12
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 17
Sklep spożywczy, ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy, ul. Lipowa 14
Wiejski Dom Kultury, ul. Lipowa 17

Ilość miejsc kolportażu
�T Ziemia Pucka.info według gmin:
Hel – 16 w 1 miejscowości
Jastarnia – 21 w 3 miejscowościach
Kosakowo – 25 w 7 miejscowościach
Krokowa – 44 w 18 miejscowościach
Puck gmina – 80 w 23 miejscowościach
Puck miasto – 45 w 1 miejscowości
Władysławowo – 80 w 8 miejscowościach

Chcesz u siebie naszą gazetę, daj nam znać!

redakcja@ziemiapucka.info
tel. 513-173-371 (Orange), 602-349-540 (Play)
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22 kwietnia w piątek do Gdynip
rzypłynie "orweski żaglowiec
s/s Sørlandet z uczestnikami
kanadyjskiego programu „szkoły
pod żaglami” – „Class Afloat”.
Jego portem macierzystym jest
Kristiansand (miasto siostrzane
Gdyni). Cumować będzie do
26.04. W poniedziałek (25
kwietnia) w godz. 9.00-11 .00
zostanie udostępniony
zwiedzającym. Wizyta żaglowca
to przedsmak tego, co czeka
Gdynię na początku września,
podczas „Culture 2011 Tall Ships
Regatta”.

15-20 kwietnia w Klubie
Filmowym w Gdynii (ul.
Waszyngtona 1 ), odbędą się
pokazy słowackiego dramatu
„Spokój w duszy” oraz
polskiego filmu obyczajowego
„Trzy minuty. 21:37”. Pokazy
rozpoczynają się o godz. 1 8.00 i
20.00. Cena biletu na każdy z
filmów: 10 zł. Strona internetowa
Klubu Filmowego w Gdyni:
www.klubfilmowy.pl .

Od 15 kwietnia do 18 maja w
galerii Gdyńskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych (ul. 3
Maja 27/31 ) będzie można
obejrzeć pierwszą indywidualną
wystawę malarstwa Elżbiety

Semenowicz „Pejzaż
malowany”. Elżbieta
Semenowicz ukończyła kursy,
dzięki którym zdobyła
umiejętności w zakresie rysunku i
malarstwa różnymi technikami,
jest rodowitą gdynianką.
Wystawę będzie można zobaczyć
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.30 -19.30.

13 maja wAkwarium Gdyńskim,
odbędzie się VII Gdyńskie
Dykando dla Seniorów.
Zapisywać można się w biurze
koordynatora Gdyńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku –
YMCAGdynia przy ul.
Żeromskiego 26 (pokój nr 19),
tel. 58 620 31 15, e-mail:
gdynia@seniorzy.ymca.pl.
Początek – godz. 11 .00. Termin
zgłoszeń upływa 12 maja.

29 kwietnia (piątek) o godzinie
19.00, w auli Gimnazjum nr 1
przy ul. Sobieskiego 300 w
Wejherowie, odbędzie się występ
kabaretu SZARPA"I"A ze
Szczecina. Bilety można nabyć w
Wejherowskim Centrum Kultury
od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 -16.00, rezerwacja
telefoniczna: 58 672 - 27 - 75.
Odbiór rezerwacji na 30 min.
przed występem.

22 kwietnia o godzinie 10.00, na
Górach Kalwarii Wejherowskiej ,
odbędzie się Misterium Męki
Pańskiej - kolejna inscenizacja
Drogi Krzyżowej w scenerii
Kaszubskiej Golgoty w
wykonaniu Misterników
Kaszubskich w reżyserii
Wojciecha Rybakowskiego.

Do 5 maja, w Urzędzie
Pocztowym w Gdynii przy ul. 1 0
Lutego 10 będzie można obejżeć
wystawę filatelistyczną
upamiętniającą zbliżającą się
uroczystość beatyfikacji Jana
Pawła II. Na wystawie będzie
można zobaczyć znaczki, zdjęcia
i inne wydawnictwa z
wizerunkiem Jana Pawła II.
Przewidziano również możliwość
zakupu znaczków, kopert, kartek i
karnetów z podobizną Papieża.

Do 6 maja, w Akademii
Morskiej , można będzie obejżeć
wystawę „Gdynia 1939. Losy
Miasta i Ludzi”.Wystawa
przedstawia losy gdynian w 1939
r. po wybuchu II wojny
światowej : walki obronne,
przymusowe wysiedlenia, los
przymusowych robotników,
Piaśnicę oraz życie w
okupowanym mieście.
Ekspozycja będzie dostępna w
holu budynku C (obok
Rektoratu).

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku
zaprasza uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów z
województwa pomorskiego do
udziału w konkursie „Przyroda
Komiksowo – Promocja
Integracji”.
Konkurs skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych
(klasy III-VI) oraz gimnazjów.
Konkurs polega na stworzeniu
przez dzieci komiksu o tematyce
prośrodowiskowej . Hasło
przewodnie to „Woda życia –
życie w wodzie”. W pracy można
poruszyć na przykład
zagadnienia: woda jako źródło
życia, zabawa i bezpieczeństwo
nad wodą, woda – jej fauna i
flora. Technika wykonania
komiksu jest dowolna
(malarstwo, rysunek, grafika,
grafika komputerowa). Do 31
maja komiks należy dostarczyć
wraz z wypełnionym
formularzem zgłoszenia na adres:
Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej , ul. Straganiarska
43/46, 80-837 Gdańsk.
Regulamin konkursu wraz z
formularzem zgłoszeniowym
znajdują się na stronie
internetowej : www.ciee-gda.pl (w
dziale KONKURSY).

Do 10 maja w galerii
„PROFILE” w Gdyni (ul.
Wojewódzka 7) będzie można
zobaczyć wystawę malarstwa
Władysława Lama „Malarstwo
na przestrzeni wieków –
abstrakcja i morze”.Władysław
Lam (1893-1984) – malarz,
grafik, pedagog, członek Związku
Polskich Artystów Grafików.

Jego twórczość przechodziła
różne fazy od rozwoju
Wyspiańskiego poprzez kubizm i
umiarkowany ekspresjonizm do
swoistego naturalizmu, dążącego
do połączenia matematycznej
dokładności z naturalnością.
Prezentowane na wystawie prace
(„Meteor”, „Kompozycja”,
Morze”) należą do
najciekawszych namalowanych
po II wojnie światowej . Wystawę
będzie można oglądać do 10
maja, od poniedziałku do soboty
w godz. 1 2.00-1 8.00.

Majówka w Jastarnii:
30 kwietnia w Kościele
Nawiedzenia NMP. o godzinie
1 8:00 odbędzie się Koncert z
okazji beatyfikacji papieża
Jana Pawła II.W koncercie
wystąpi chór z Francji La
Campanelle i chór Morzanie oraz
Gdyńska Orkiestra Symfoniczna.
1.05 w Parku Miejskim w
Jastarni o godzinie 1 8:00
odbędzie się
Koncert miejskiej Orkiestry Dętej
2.05 o godzinie 19.30 w Parku
Miejskim będzie można
zobaczyć występ Grupy
Wokalnej MOKSiR
Koncert Kasia & Paula
Electrica Duo - elektryczne
skrzypce i elektryczna harfa
3.05 o godzinie 14.00 na boisko
Orlik odbędzie się
mecz piłki nożnej Kawalerowie -
Żonaci
Serdecznie Zapraszamy!

21.04
Bez smyczy
12:20 14:50 17:30 20:00
Czarny Czwartek. Janek
Wiśniewski padł 9:1 5
Dzień Dobry TV 12:1 5
Hop 9:20 11 :40 13:50 16:1 0
Jan Paweł II. Szukałem Was…
14:20
Jestem bogiem
11 :50 15:20 17:45 20:1 5
Justin Bieber: Never say never 3D
12:50
Los numeros 20:30
Matki w mackach Marsa 10:1 0
Miś Yogi 3D 10:30
Niepokonani
12:1 0 15:00 18:30 21 :20

Rio 3D
9:30 10:45 12:00 13:00 14:30
15:45 17:00 18:1 5 19:30
Rytuał 9:00 16:30 19:00 21 :30
Sex story 22:20
Sucker Punch 21 :45
Żona na niby
9:40 14:45 17:1 5 19:45 22:1 5
26-27.04
Półfinały Ligi Mistrzów UEFA
20:30

20.04
Hop 12:10 14:1 5 16:30
Krzyk 4
12:00 14:30 16:50 19:1 0 21 :30
Los numeros 18:40 20:40
Niepokonani 14:40 17:20 20:00
Rio 3D 12:00 13:1 0 14:20 15:30
16:40 19:00

Sala samobójców 21 :1 0
Żona na niby 12:00 17:50 20:20
21.04
Hop 10:00 12:1 0 14:1 5 16:30
Krzyk 4
9:30 12:00 14:30 16:50 19:1 0
21 :30
Los numeros 18:40 20:40
Niepokonani
9:1 0 14:40 17:20 20:00
Rio 3D
9:40 10:50 12:00 13:1 0 14:20
15:30 16:40 19:00
Sala samobójców 21 :1 0
Żona na niby
11 :50 17:50 20:20

28.04 VHS Hell 1 8.30
29.04 - 04.05 Erratum 18.30

INFORMATOR

Multikino Gdynia
(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

Kino - Repertuar

Multikino Rumia
(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)

Klub Filmowy Gdynia
(ul. Waszyngtona 1)

"
T
e

atralna ScenaAlternatora"
spektakl dramatyczny
ALTERNATOR
Gdańsk, Wita Stwosza 58
do 26.04 (we wtorki) 19:00

"Bezpieczna kryjówka.
"adzieja w cierpieniu" balet Teatr
Miniatura
Gdańsk, al. Grunwaldzka 16 30.04
(sobota) 19:00

"Jaskułke - Gos - Wojtczak"
koncert jazzowy
Spatif - Sopot
Boh. Monte Cassino 52/54
21.04 (czwartek) 21:00

"25-lecie Totartu"
koncert jazzowy
CSW Łaźnia
Gdańsk, Jaskółcza 1
27.04 (środa) 12:00

Smolik, koncert
Klub Ucho Gdynia
ul. Św. Piotra 2
8.05 (niedziela) 20:00

"Romeo i Julia" balet
Opera Bałtycka
Gdańsk, al. Zwycięstwa 15
28-30.04 (czwartek) 19:00

"Dzień Świra" spektakl
Teatr Miejski
Gdynia, ul. Bema 26
28.04 (czwartek) 19:00

"Szewc Dratewka"
teatrzyk dla dzieci
Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
1.05 (niedziela) 13.00

"Grease" musical
Teatr Muzyczny
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
1.05 (niedziela) 17:00

Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Spektakle
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WITAMY!
W tym miejscu miały zna-
leźć się zdjęcia noworodków
urodzonych w puckim szpi-
talu. Niestety, od ponad mie-
siąca czekamy na
pozwolenie na wykonywanie
fotografii od nowego dyrek-
tora szpitala. Wydawać by
się mogło, że sprawa jest
błacha. Jednak jeśli dyrektor,
po przeprowadzonej konsul-
tacj i z ordynatorem oddziału,
tak długo zwleka z odpowie-
dzią, coś poważnego musi
być na rzeczy.. .

WSPÓL"A FOTOGRAFIA
Bierzmowani z gminy Krokowa

Poniżej przedstawiamy grupę młodzieży, która ostatnio przyjęła sakrament bierzmowania w krokowskim kościele. Z tej
okazji specjalnie do nich przybył arcybiskup Tadeusz Gocłowski (w środku).

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

TWOJE ZDJĘCIE
Magda Detlaf przesłała nam zdjęcie zrobione w marcu. Widzimy na nim
łabędzia dożywianego na parkingu obok marketu we Władysławowie,
przy ul. Starowiejskiej . Zapraszamy do przesyłania nam zdjęć swoich
ulubieńców, pejzaży, fotek zabawnych sytuacji. Prosimy o przesyłanie
zdjęć z informacją co na nim widać, gdzie zostało zrobione oraz autora
fotografii na adres: redakcja@ziemiapucka.info.

(red)
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REKREACJA

- w powiecie:

20 kwietnia, środa
17:30 UKS Bliza Władysławowo - Bat
Sierakowice, Władysławowo – hala ZS 1 ,
mecz koszykarskiej ligi młodziczek 98

23 kwietnia, sobota
11 :00 Relaks Mechowo - Joker Karlikowo
Krokowa, Mechowo – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B
14:00 MKS Władysławowo - Korona II
Żelistrzewo, Władysławowo – stadion,
mecz piłki nożnej klasy B
17:00 Sztorm Mosty - Wicher
Wierzchucino, Mosty – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B
17:00 Huragan Smolno - Wicher Łebcz,
Smolno -boisko, mecz piłki nożnej klasy B
17:00 Arka Prusewo - KlifChłapowo,
Prusewo - boisko, mecz piłki nożnej klasy B

30 kwietnia, sobota
Biegowe Grand Prix Powiatu Puckiego o
Puchar Starosty, Puck - stadion
14:00 Korona Żelistrzewo – Korona Cedry
Małe, Żelistrzewo - stadion, mecz Klasy
Okręgowej w piłce nożnej
1 5:00 Zatoka 95 Puck - Orkan Rumia MKS,
Puck – stadion, mecz piłki nożnej klasy A
16:00 Start Mrzezino - Grom Kleszczewo,
Mrzezino – boisko, mecz IV ligi w piłce
nożnej
1 7:00 Kaszubia Starzyno - Sokół Bożepole
Wielkie, Starzyno – boisko, mecz piłki
nożnej klasy A
17:00 Norda Karwia - Stolem Gniewino,
Karwia – boisko, mecz piłki nożnej klasy A
17:00 Wicher Wierzchucino - Relaks
Mechowo, Wierzchucino – boisko, mecz
piłki nożnej klasy B
17:00 Zryw Sławoszyno - Sztorm Mosty,
Sławoszyno – boisko, mecz piłki nożnej
klasy B

1 maja, niedziela
12:00 Joker Karlikowo Krokowa - Arka
Prusewo, Lubocino – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B

13:00 Piast Piaśnica/Domatówko - Ajax
Leśniewo, Domatowo – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B gminy Puck
14:00 Wicher Łebcz - Kaszuby Połchowo,
Łebcz – boisko, mecz piłki nożnej klasy B
14:00 KlifChłapowo - Huragan Smolno,
Chłapowo – boisko, mecz piłki nożnej
klasy B
14:00 LZS Gnieżdżewo - ABC Sokół
Strzelno, Gnieżdżewo – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B gminy Puck
14:00 Iskra Połczyno - Start II Mrzezino,
Połczyno – boisko, mecz piłki nożnej klasy
B gminy Puck

- ciekawsze wydarzenia w okolicy:

21 kwietnia, czwartek
17:30 Bałtyk Gdynia – Górnik Wałbrzych,
Gdynia – stadion, mecz II ligi w piłce
nożnej

23 kwietnia, sobota
15:00 Orlęta Reda - Lechia II Gdańsk, Reda
– stadion, mecz III ligi w piłce nożnej
1 7:00 Gryf-Orlex Wejherowo - Kotwica
Kołobrzeg, Wejherowo – stadion, mecz III
ligi w piłce nożnej

30 kwietnia, sobota
17:00 Orkan Rumia - Energetyk Gryfino,
Rumia – stadion, mecz III ligi w piłce
nożnej
TPS Rumia - AZS Białystok, Rumia – hala
MOSiR, mecz o 9 miejsce siatkarskiej Plus
Ligi Kobiet

1 maja, niedziela
17:30 Arka Gdynia - Lechia Gdańsk,
Gdynia – stadion, mecz ekstraklasy w piłce
nożnej

3 maja, wtorek
11 :00 Orkan Rumia – Chemik Police,
Rumia – stadion, mecz III ligi w piłce
nożnej
1 7:00 Gryf-Orlex Wejherowo – Orlęta
Reda, Wejherowo – stadion, mecz III ligi w
piłce nożnej

CO, GDZIE, KIEDY... �A SPORTOWO PIŁKA�OŻ�A
IV Liga
Wietcisa Skarszewy - Start Mrzezino
0:0, Jantar/Euro-Industry Ustka -
Pogoń Prabuty 3:1 , GKS Kolbudy -
Grom Kleszczewo, Olimpia Sztum -
Koral Dębnica 1 :6, Pomorze
Potęgowo - Murkam Przodkowo 1 :1 ,
Pomezania Malbork - Gryf 2009
Tczew 3:1 , Wierzyca Pelplin - Żuławy
Nowy Dwór Gdański 4:2, Powiśle
Dzierzgoń - Karol Pęplino 1 :1 .

Klasa Okręgowa
Korona Żelistrzewo - Polonia Gdańsk
0:3, GSS Pszczółki - Czarni
Przemysław 3:2, Wikęd Kębłowo -
Błękitni Sobowidz 1 :2, KS
Chwaszczyno - Orzeł Choczewo 0:0,
GKS Sierakowice - Grunke Somonino
3:0 vo, Orzeł Trąbki Wielkie - Korona
Cedry Małe 3:0, Czarni Pruszcz
Gdański - Gedania Gdańsk 1 :2.

Klasa B gminy Puck
Kaszubia II Starzyno – Iskra Połczyno
0:2, Ajax Leśniewo – LZS Gnieżdże-
wo 5:0, Piast Piaśnica/Domatówko –
Start II Mrzezino 0:2, ABC Sokół
Strzelno - Huragan II Smolno (druży-
na Smolna wycofała się z rozgrywek).

Drużyna Grunke została wycofana z
rozgrywek.

Klasa B
Joker Karlikowo Krokowa - Klif Chła-
powo 2:5, Wicher Łebcz - Arka Pruse-
wo 3:1 , Walbud 2009 Puck - Huragan
Smolno 0:3 vo, MKS Władysławowo -
Kaszuby Połchowo 5:0, Zryw Sławo-
szyno - Korona II Żelistrzewo 2:0, Wi-
cher Wierzchucino - Orzeł II
Choczewo 3:0 vo, Relaks Mechowo -
Sztorm Mosty 0:3 .

Drużyny Walbudu i Orła wycofane z
rozgrywek.

Klasa A
Orkan Rumia MKS - Kaszubia
Starzyno 2:0, Błyskawica Reda
Rekowo - Zatoka 95 Puck 1 :1 , Gryf-
Orlex II Wejherowo - Norda Karwia
5:1 , GKS Żukowo - Olimpia Osowa
1 :3, Sokół Bożepole Wielkie - GKS
Luzino 0:1 , Stolem Gniewino - KP
Jantar Sopot 3:0.

Liga Seniorek
Bat Sierakowice - Jedynka Lębork
79:72, Jedynka Lębork - SportowePo-
morze.pl Władysławowo 52:80, Spor-
towePomorze.pl Władysławowo - Bat
Sierakowice 80:60.

Gnieżdżewo. Pucka Liga
Baśki
Kontra Radoszewo
znowu najlepsza

W Gnieżdżewie odbył się szesnasty
turniej Puckiej Ligi Baśki. W tur-
nieju wzięło udział 108 zawodni-
ków, w tym trzy kobiety.
Klasyfikacja indywidualna: 1 . Hen-
ryk Kohnke OSP Gnieżdżewo +219,
2. Bernard Boczyński Iskra Połczyno
+197, 3 . Mieczysław Balewski FOX
Gdynia +170, 4. Kazimierz Kwi-
dziński Kłos Werblinia +167, 5.
Władysław Patok Rekowianie Reko-
wo +163, 6. Andrzej Szlas Rekowia-
nie +160, 7. Jan Kromlicki Kontra
Radoszewo +152, 8. Zbigniew Mar-
ciniak Emeryci +142, 9. Jan Wikow-
ski Huragan Smolno +142, 10.
Stanisław Dettlaff Kaszubska Baśka
Puck +142.
Klasyfikacja drużynowa: 1 . Kontra
Radoszewo +430, 2. Emeryci Mrze-
zino +430, 3 . Rekowianie Rekowo
+403, 4. Sokół Strzelno +349, 5.
OSP Gnieżdżewo +338, 6. FOX
Gdynia +299.
Sześciu najlepszych zawodników i
najwyżej sklasyfikowana kobieta,
którą została Grażyna Szczypior
(Emeryci Mrzezino) oraz trzy najlep-
sze drużyny zostały uhonorowane
pamiątkowymi pucharami.
Klasyfikacja po 16 turniejach: 1 . An-
drzej Brzozowski Brzozaki Mecho-
wo 487, 2. Zbigniew Marciniak
Emeryci Mrzezino 461 , 3 . Andrzej
Czarniecki Brzozaki 439, 4. Walde-
mar Zduńczyk FOX Gdynia 437, 5.
Władysław Patok Rekowianie Reko-
wo 420.
Klasyfikacja drużynowa po 16 tur-
niejach: 1 . FOX Gdynia 930, 2.
Brzozaki Mechowo 820, 3. PKA
Gdynia 775, 4. OSP Gnieżdżewo
675, 5. Rekowianie 640.
Następny, przedostatni turniej odbę-
dzie się 30 kwietnia o godz. 1 7 w
świetlicy wiejskiej w Rekowie Gór-
nym.

Henryk Radtke

KOSZYKÓWKA
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Jastarnia. Dobre starty w monopłetwie

Agata z Delfina pływa jak ryba

Władysławowo. Norda Swim

Pływacki maraton w Cetniewie

Odbyła się pierwsza runda
klubowego Pucharu Polski
w pływaniu z monopłetwą.
Klub Delfin Jastarnia na za-
wodach reprezentowało aż
osiemnastu zawodników.
Były to pierwsze zawody po
zimowej przerwie. Wyniki
osiągnięte przez pływaków
z Delfina i ogromna ilość re-
kordów życiowych wskazu-
ją na to, że sezon zimowy
został dobrze przepracowa-
ny.
- Agata Struck udowodniła,
że jest obecnie jedną z najlep-
szych zawodniczek w kraju
zdobywając cztery złote i je-
den srebrny medal – cieszy
się Marek Ogiełło, trener Del-
fina. – Z kolei Patryk Winsz-
czyk mimo to, że jest jednym
z najmłodszych zawodników
w swojej kategorii wiekowej
zdobył dwa brązowe medale.

Ogromnym zaskoczeniem
jest tak duża progresja wyni-
ków zawodników, którzy
przeszli z najmłodszej katego-
rii do starszej .
Szczególnym zaskoczeniem
dla trenera jest awans do
pierwszej dziesiątki w naj-
młodszej kategorii wiekowej
Karoliny Narkowicz i Patry-
cj i Nowackiej . Stabilną for-
mę prezentuje mimo choroby
Helena Strachanowska.
Pierwszą rundę KPP klub z
Jastarni zakończył na czwar-
tym miejscu.
W tym roku zawody odbywa-
ją się w krótkich odstępach
czasowych i tak dwa tygo-
dnie po pierwszej edycji KPP
odbyła się druga runda w To-
runiu. W zawodach wzięło
udział 223 zawodników, a
Delfina reprezentowało pięt-
nastu zawodników. Agata

Struck pokazała swoją domi-
nację w kategorii juniorek
zdobywając ponownie cztery
złote i jeden srebrny krążek
oraz zostając najlepszą za-
wodniczką swojej kategorii.
Srebrny medal wywalczyła w
konkurencji, w której starto-
wała po raz pierwszy – 100
m pod wodą z aparatem (bu-
tlą tlenową).
- Po tych zawodach można
śmiało powiedzieć, że jest
jedną z najbardziej wszech-
stronnych zawodniczek w
Polsce – dodaje trener Ogieł-
ło. – Wyniki, które Agata
osiąga przybliżają ją coraz
bardziej do startu w Mistrzo-
stwach Europy juniorów.
Coraz wyższą formę prezen-
tuje też Patryk Winszczyk,
który tym razem wywalczył
jeden srebrny i jeden brązo-
wy medal. Do czołówki swo-

jej kategorii wiekowej
zbliżył się Alex Romero. Po-
zostali zawodnicy ustanowili
kolejne rekordy życiowe, któ-
re przybliżają ich do pozycji
medalowych. W tej edycji
drużynowo klub z Jastarni za-

jął siódme miejsce, a wynika
to z tego że drużyna pojecha-
ła w mocno okrojonym skła-
dzie i klub nie mógł
punktować we wszystkich
konkurencjach.

(jan)

Zawody �orda Swim zgromadziły na starcie prawie sześciuset zawodników.

Po raz piąty Uczniowski Klub
Sportowy „Mewa” we Włady-
sławowie zorganizował Ogól-
nopolskie Zawody Pływackie
�orda Swim pod patronatem
Starosty Powiatu Puckiego i
Burmistrza Miasta Władysła-
wowa.
Honorowym patronatem w tym
roku zawody objął marszałek
województwa pomorskiego, któ-
ry również ufundował nagrody
rzeczowe dla najlepszych za-
wodników.
Jak co roku impreza cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
Tym razem w zawodach wzięło
udział 576 młodych zawodni-
ków z 29 klubów z całej Polski.
Kluby rywalizowały również
drużynowo. Najlepsze z nich
otrzymały puchary ufundowane
przez starostę puckiego.
- W zawodach wystartowali tak-
że nasi młodzi zawodnicy – mó-
wi Gabriela Czyż, prezes UKS
Mewa. - Na szczególne wyróż-
nienie zasługują Julia Sentak,
Oskar Bieńkowski, Martyna
Przecherska i Rafał Lewańczyk.

(kib)

Hel – Żukowo. Biegi

Każdy wrócił z
medalem
Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Helu wzięli udział
w Żukowskich Biegach
Przełajowych. Pierwszy na
starcie stanął Paweł Sojecki,
absolwent Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, który
wziął udział w biegu na dy-
stansie 6000 m. W biegu na
150 m dziewcząt wystarto-
wały: Agnieszka Borkowska,
Zuzanna Buda – Bubienko,
Oliwia Kwiatek, Zuzanna
Laskowska, Kinga Losse,
Agnieszka Michniewicz, Po-
la Nowak i Julia Pieszak. Po
biegu dziewcząt na starcie
pojawili się chłopcy, Rado-
sław Koc i Oliwier Kwidziń-
ski. W biegu chłopców na
dystansie 300 m udział wzię-
li: Przemysław Gregorczyk i
Maciej Szmit. Jako jedyny w
biegu na 600 m udział wziął
Erwin Ciesielski. Wszyscy
otrzymali na mecie pamiąt-
kowe medale. (NG)
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�a zdjęciu obok trener Marek Ogiełło z Patrykiem Winszczykiem i
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Przedstawiamy najmłodszą grupę koszykarek UKS Bliza Władysławowo prowadzoną przez

trenerkę Beatę Andrzejewską (z prawej strony u góry).

Drużyna na wspólnej fotografii

�ajmłodszy narybek Blizy

F
o
t.
M
.
D
e
lin

g

REKLAMA 1 03-1

PROMOCJA

REKLAMA 1 05-1

Zachęcamy do przesyłania fotografii drużyn sportowych każdego rocznika – weteranów, seniorów,

czy juniorów pod adres e-mail: redakcja@ziemiapucka.info

PROMOCJA

Puck. Biegi

�a przełaj
Sześciuset biegaczy wzięło udział

w wiosennych biegach przełajo-

wych.

Wśród podstawówek najszybsi

okazali się: Marta Hermanowska

Pogórze i Szymon Kreft Kroko-

wa, Wiktoria Machorek Pogórze i

Gracjan Jaffke Krokowa oraz

Agata Ceynowa Puck i Patryk La-

budda Mrzezino. Wśród gimna-

zjalistów prym wiedli: Daria

Potrykus i Jakub Wszałek oboje z

Krokowej , Klaudia Elwart Puck i

Rafał Reszka Krokowa oraz Mał-

gorzata Dettlaff Puck i Bartłomiej

Styn Krokowa. Wśród szkół po-

nadgimnazjalnych zwyciężyli:

Aleksandra Dettlaff i Marek Ko-

szałka oboje z LO Puck, Jagoda

Mislisz i Paweł Marczyński oboje

z LO Puck oraz Marta Macoszka

LO Puck i Dawid Maciszka ZSP

Kłanino.

(kib)

UKS w Jastarni

Widoczny postęp

Cztery drużyny siatkarzy UKS w

Jastarni wzięły udział w III Ogól-

nopolskim Turnieju Minisiatków-

ki Chłopców „Puchar Pomorza”.

Dla siatkarzy UKS były to już

trzecie zawody w ostatnich kilku-

nastu dniach (Platan Cup w Gdań-

sku oraz Kinder+ Sport w

Pruszczu Gd.). Najważniejszym

celem było ogranie najmłodszych

siatkarzy przed planowanymi na 8

maja półfinałami mistrzostw Po-

morza. W gdańskim Pucharze Po-

morza dobrze zaprezentowała się

drużyna: Bolesław Gwardzik,

Adam Lenc, Wojciech Stachowicz

i Patryk Zwara. Poprawny występ

zanotowały również obie młodsze

drużyny: Janek Pieper i OlafKon-

kel oraz Kacper i Dawid Herr-

mann, u których można zauważyć

największy postęp.

(kib)


