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W Żarnowcu
wmurowano
kopię wniosku o
nadanie szkole
imienia Janusza
Korczaka pod
nowy budynek.
Teraz miejscowe dzieci będą dojeżdżaćd
o okolicznych szkół, aby już niebawem
uczyć się w komfortowych warunkach.

Budują szkołę w Żarnowcu

W Pucku ucznio-
wie zostawiają
swoje dzieci w
szkole pod dobrą
opieką. To nie re-
wolucja, chodzi o
nietypową szkołę
– Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego. Od pewnego czasu przy
placówce działa klub przedszkolaka.

Do szkoły chodzą z dziećmi

Pasję hodowcy go-
łębi przedstawiamy
na przykładzie Ma-
riana Abrahama z
Żelistrzewa. A do-
datkowo w tym nu-
merze po raz
pierwszy zamieszczamy wyniki lotów
naszych gołębi.

Zagraj w Jantarze Swarzewo

Marzeniem jest Super Lotnik

Od sierpnia w piłkarskiej klasie B gmi-
ny Puck ponownie grać będzie drużyna
LZS ze Swarzewa. Tym razem występo-
wać będzie pod nazwą Jantar Ziemia-
Pucka.info Swarzewo. Zapraszamy na
piątkowe spotkanie organizacyjne!

W 1991 roku z samorządu puckiego wyłonione zostały dwie osobne gminy – miejska i
wiejska. Starali się o to mieszkańcy wiejskiej części. Teraz cieszą się z takiego
obrotu sprawy. W Żelistrzewie hucznie obchodzono 20-lecie gminnego
samorządu. Uhonorowano pracowników Urzędu Gminy, dziękowano
radnym poprzednich kadencji. Było mnóstwo kwiatów, życzeń i uśmiechów.

DWADZIEŚCIA LAT MI�ĘŁO
Gmina Puck. Historyczny podział

Puck. Partnerstwo z rumuńskim Gura Humorului

Postawili na osobiste przyjaźnie
W Pucku doszło do podpi-
sania porozumienia z ko-
lejnym miastem
partnerskim.

Umowa ta ma swoje podło-
że w uzgodnieniach na sto-
pie przyjacielskiej między
rządami Polski i Rumunii.
Dąży ona do rozwoju różno-
rodnej współpracy z zakre-
su szkolnictwa, kultury,
historii, turystyki i admini-
stracj i. Obejmuje także roz-
wój strefy socjalnej , jak i
gospodarczej . Przede
wszystkim jednak ukierun-
kowana jest na nawiązywa-
nie osobistych przyjaźni. Jej

założenia są więc zgodne z
założeniami zjednoczonej
Europy.
Wśród delegacji z Rumunii
byli m.in. burmistrz Marius
Ioan Ursaciuc, przewodni-
cząca rady miasta Mihaela
Ionascu, dyrektor Szkoły
Specjalnej im. św. Andrze-
ja, artyści i rzemieślnicy lu-
dowi, którzy
zaprezentowali rękodzieła
ludowe, zespół folklory-
styczny Dor de la Humor,

który mieliśmy okazję po-
dziwiać i słuchać na scenie
podczas puckiej Belonady.

Iwona Konkel
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Zawróć w głowie!
Zadaj pytanie swojemu

burmistrzowi, wójtowi. My

przekażemy je w Twoim imieniu.

Komentuj także wypowiedzi

samorządowców na stronie

www.ziemiapucka. info

Poniżej zamieszczamy
wybrane opinie i komentarze
ze strony
www.ziemiapucka.info .
Nie muszą one
odzwierciedlać opinii
redakcji. Teksty te
zamieszczamy w oryginalnej
pisowni.

Rebok dzieli się swoimi
wrażeniami z przedstawienia
wystawionego w Chałupach:
Teli co ja sa smioł na tim
kapturku, to dawno nie
pamiętom

grajek z bagien komentuje
przegraną piłkarzy Startu
Mrzezino z Żuławami Nowy
Dwór Gdański:
No trudno. Korona robi
wszystko żeby w przyszłym
sezonie były derby gminy.
Przynajmniej będzie ciekawiej , a
nie tylko mecze do tyłu. Czwarta
liga nie jest taka łatwa i tak
drużyny z gminy od lat pokazują
innym w okolicy jak powinno
grać się w piłkę.
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- Wszystkie dzieci nasze są.. .
Przypomniało mi się przy dzi-
siejszej okazji takie powie-
dzenie. Jednak nie do końca o
tym chciałem napisać. Najlep-
sze lata dzieciństwa spędzi-
łem ganiając po dworze.
Najprzyjemniej było daleko
od głównych traktów, gdzieś
w cieniu drzew. Mam przed
oczami władysławowski ogró-
dek jordanowski, jak nazywa-
liśmy kawałek zapuszczonej
zieleni za Domem Rybaka.
Jeszcze nie dawno siedząc
tam na resztkach ławeczki
opowiadałem żonie jak trudno
było przedostać się przez roz-
rośnięte krzaki dzikiej róży.
Komuś innemu wspominałem
ostatnio bitwę „rycerzy” z
mieczami z listewek i tarcza-
mi z tekturowych kartonów,
do której doszło pewnego sło-
necznego dnia wakacji. Na
tarczach wymalowane były
czarne krzyże i coś. . . na podo-
bieństwo orłów. Piękne czasy
i aż żal, że miejsce to wygląda
jak wygląda.
Dlatego niezmiernie uradowa-
ła mnie słuchy, które do mnie
dotarły, że są wreszcie
konkretne plany rewitalizacji
ogródka. Mówi się o dużych
pieniądzach i ciekawych po-
mysłach.. .

Samorządowy zawrót głowy. Tyberiusz Narkowicz

Skorzystają rybacy z Jastarni
W naszym cyklu, tym razem o
udane i niezałatwione sprawy w
ostatnich czterech miesiącach za-
pytaliśmy Tyberiusza �arkowi-
cza, burmistrza Jarstarni.

1 . To co udało się zała-
twić w tym okresie, to
przedewszystkimrewita-
lizacja starej części Ja-

starni. Pozyskaliśmy środki i
podpisaliśmy umowę jeszcze w
trakcie trwającej kampanii wybor-
czej . Pieniądze na ten cel otrzymali-
śmy z Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Umowę pod-
pisałem z marszałkiem wojewódz-
twa, Mieczysławem Strukiem.
Potem nastąpiło wyłonienie wyko-
nawcy i oddanie prac drogowych
przed terminem wykonania. Doty-
czy to części ulicy Ogrodowej , uli-
cy Nadmorskiej oraz Krzywej .
Natomiast pozostałe elementy tego
projektu – rewitalizacja zabytkowe-
go budynku gospodarczego z około
1890 roku przy „wikariatce” oraz
rewitalizacja zabytkowej Checzy
Rybackiej - te prace jeszcze trwają.
Terminy w żaden sposób nie są za-
grożone. Budynek gospodarczy wy-
magał całkowitej rozbiórki i cegła
po cegle został odtworzony z no-
wychmateriałów. Każda belka, każ-

da cegła była ponumerowana. Jeśli
chodzi o Checz Rybacką, to tam ko-
nieczna była wymiana dachu.

2. Druga rzecz, to boksy rybackie
w Jastarni i Kuźnicy. To też wnio-
ski złożone jeszcze w poprzedniej
kadencji do Agencji Restrukturyza-
cj i i Modernizacji Rolnictwa, ze
środków przeznaczonych na rybo-
łówstwo. Pieniądze w stu procen-
tach są już na naszym rachunku
bankowym. Realizacja inwestycji
w Jastarni trwa, a w Kuźnicy planu-
jemy prace w przyszłym roku. In-
westycja kosztować będzie około
trzech milionów złotych.

3 . Kolejne zadanie, którego nie je-
steśmy realizatorami jako gmina,
ale o które zabiegaliśmy od lat i
uczestniczymy w nim na zasadach
partnerskich, to budowa portu w
Kuźnicy. Dzięki zaangażowaniu
miejscowych rybaków, a przede
wszystkim urzędu morskiego, któ-
ry jest inwestorem, a także przy
przychylności ministra Kazimierza
Plocke, wreszcie inwestycja ta mo-
gła ruszyć. W Kuźnicy powstaje
port z falochronami. Te trzydzieści
siedem łodzi, które w Kuźnicy sta-
cjonują, będą mogły wreszcie sta-
nąć przy nabrzeżach, będą miały

też możliwość podłączenia się do
prądu, rybacy zaopatrywać się też
będą mogli w wodę.

Zawsze są jakieś spra-
wy, których nie da się
załatwić, za co z góry
mieszkańców przepra-
szam. Naszą największą

bolączką na tę chwilę jest brak
wejścia na molo w Jastarni. Molo
jest gotowe od kilku lat, a dojścia
do niego nadal nie ma. Pierwotnie
nie mieliśmy środków, później za-
kładaliśmy że pozyskamy fundu-
sze ze sprzedaży działki. Ostatnio
próbowaliśmy pozyskać na to
środki z Lokalnej Grupy Działania
„Małe Morze”, startując w konkur-
sie na zadanie inwestycyjne. Nie-
stety, jak do tej pory nie udało nam
się to. W ogóle zastanawiamy się
nad bilansem zysków i strat
uczestnictwa w Grupie. Jak na ra-
zie pieniądze na projekty otrzymu-
ją inne gminy. Nasza kolej jeszcze
nie nadeszła.

Rozmawiał: Janusz Nowicki

Zobacz nagrany cały wywiad na
stronie www.ziemiapucka.info

Burmistrz Jastarni, Tyberiusz �arkowicz

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.
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Masz jakieś wątpliwości, pytania.

Wiesz o czymś ciekawym, czym

chciałbyś się podzielić z innymi

– pisz na adres:

redakcja@ziemiapucka. info lub

dzwoń pod nr tel. 513-173-371

(Orange), 602-349-540 (Play)
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Żarnowiec. Przebudowa szkoły

Dzieci muszą się przemęczyć

REKLAMA 1 07-1

REKLAMA 1 07-2

�a wniosek dyrekcji miejscowej
szkoły w Żarnowcu odbyła się
wyjazdowa, VIII nadzwyczajna
sesja Rady Gminy Krokowa.
Jej głównym celem było złożenie
na ręce samorządowców wniosku o
nadanie Szkole Podstawowej w
Żarnowcu imienia Janusza Korcza-
ka oraz symboliczne wmurowanie
kopii tegoż wniosku w ścianę po-
wstającego, nowego obiektu szkol-
nego.
- Teraz uczniowie z Żarnowca do-
jeżdżać będą do szkół w sąsiednich
miejscowościach, między innymi
do Lubkowa - informuje Aleksan-

dra Obszyńska, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Żarnowcu. - Za
to za jakiś czas uczyć się będą u
siebie w dużo lepszych warun-
kach. Czasami warto się trochę
pomęczyć, aby później żyć kom-
fortowo.

(jan)

Miejsce założonego w 1928 r.
cmentarza w Helu kurczy się co
raz bardziej . Helscy samorządow-
cy myślą nad tym, jak zaradzić tej
sytuacji. Jedną z opcji jest wybu-
dowanie kolumbarii.
Na helskim cmentarzu jest miej-
sca jeszcze dla dwustu grobów,

ale żeby odsunąć w czasie pro-
blem z pochówkiem trzeba my-
śleć nad problemem już dzisiaj .
Kolumbaria to miejsca pochówku
urn z prochami zmarłych. Spala-
nie zwłok w specjalnych kremato-
riach spotykane jest co raz
częściej . Miejsce na takie urny

miałoby powstać także w Helu.
Jak zapewniają w Helu, trwają już
rozmowy z projektantami. Roz-
ważane są też różne miejsca,
gdzie kolumbarium miało by sta-
nąć.

(red)
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Chałupy. Teatrzyk Bliza

Trzeba wyburzyć ściany bo
brakowało miejsca
Piękną bajkę wystawili dla swo-
ich sąsiadów aktorzy Teatrzyku
Bliza z Chałup.

Miejscowe stowarzyszenie od kil-
ku lat prowadzi zespół dorosłych
mieszkańców miejscowości, którzy
mają zapał teatralny. Tym razem pa-
dło na pośmianie się z Czerwonego
Kapturka. Dla chętnych zabrakło
miejsca w sali. Miejscowi już zasta-
nawiają się nad przebudową swojej
siedziby.
Amatorzy teatru z Chałup przygoto-
wali sztukę pn. Czerwony Kaptu-
rek Historia Prawdziwa. Wzięli się
do tego na tyle perfekcyjnie, że po-
dobało się wszystkim obecnym w

sali.
- Włożyliśmy mnóstwo pracy w
przygotowania i byliśmy ciekawi
reakcji – mówi Ewa Gorazdowska,
scenarzystka i reżyserka sztuki. -
Tekst ma bowiem niewiele wspól-
nego z oryginałem bajki Charlesa
Perraulta i był niespodzianką dla
widowni.
W sztuce wystąpili: Bożena Kon-
kel, Elżbieta Lesner, Małgorzata
Konkel, Mieczysław Kużel, Miro-
sław Domnik, Joanna Domnik,
Ewa Gorazdowska, Katarzyna
Struck i Ewelina Kissa-Tutkowska.
Scenografię przygotowały Jadwiga
Trendel i Maria Muza.

(jan)

Informacja o Ośrodku Szkoleniowym działającym przy Powiatowym Cechu Rzemiósł
Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku ul. Bogusława 2 DOM RZEMIOSŁA
Ośrodek Szkoleniowy przy Powiatowym Cechu Rzemiósł 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
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Gdańsku. Funkcję Dyrektora tej Placówki pełni Starszy Cechu Bogdan Klauza. Głównym
celem ośrodka jest organizowanie nauki teoretycznej dla młodzieży pozaszkolnej.
Ponadto dla 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 praktycznej nauki zawodu  kursy komputerowe  kursy językowe  oraz inne
kursy kwalifikacyjne w zależności od potrzeb  wynajmujemy także pomieszczenia na
wykłady i nie tylko

Zarząd Cechu

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i ŚrednichPrzedsiębiorstw w Pucku „Związek Pracodawców”Serdecznie zaprasza do wstąpienia w szeregi Naszej organizacji.Aby przybliżyć Państwu Nasze atuty przedstawiamy zakresnaszych działań:1. Podstawowym zadaniem Cechu jest w szczególnościutrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godnościzawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społecznoorganizacyjnej,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 członkówCechu.c) Udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji,wystąpień i interwencji.d) Organizowanie pomocy członkom i zatrudnionym przez nichpracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwijaniu postęputechnicznego.e) Organizowanie przygotowania zawodowego.f) Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowegog) Wykonywanie, na podstawie upoważnienia Pomorskiej Izby RzemieślniczejMałych i Średnich Przedsiębiorstw, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiemprzygotowania zawodowego w rzemiośle uczniów, pracowników młodocianych,zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresiedokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez rzemieślnikóworganizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu iich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów rzemieślniczych, atakże członków ich rodzin na podstawie tworzonych w Cechu funduszy celowychdelegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udziałprzedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacjispołecznych, w pracach których uczestniczy rzemiosłopodejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, azwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle i statutu

Hel. Cmentarz komunalny

Myślą o chowaniu w urnach
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Podczas przedstawienia w Chałupach niemożliwym było znalezienie

wolnego miejsca

�a górze: zebrani na uroczystej

sesji wspólnie odwiedzili miejsce

budowy.

Po lewej: Wójt Henryk Doering,

chociaż był w garniturze, jako

pierwszy przyłożył ręce do

wmurowania pamiątkowego

listu
Fot. J. Nowicki
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O rolnictwie, Steinbach i strażnikach granicznych
Kazimierz Plocke
wiceminister rol-
nictwa
i rozwoju wsi

W ubiegłym tygodniu miałem
ogromny zaszczyt uczestniczyć w
uroczystej gali finału konkursu
AgroLiga 2010, która odbyła się w
ogrodach Pałacu Prezydenckiego.
W gali udział wziął Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Była to już
osiemnasta edycja tego wydarzenia,
organizowanego na szczeblu
wojewódzkim przez Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, zaś na
szczeblu krajowym przez Redakcję

Audycji Rolnych programu 1 TVP,
we współpracy ze Stowarzyszeniem
AgroBiznesKlub, zrzeszającym
wielu laureatów tego konkursu z lat
ubiegłych. To wielkie wydarzenie
pozwalające na wyłonienie i
nobilitację najlepszych polskich
rolników i firm związanych z
rolnictwem. Konkurs ten daje
możliwość poznania siły rolnictwa i
przetwórstwa rolno-spożywczego w
poszczególnych regionach Polski.
Pan Prezydent zwracając się do
laureatów powiedział m.in. „Dla
nas wszystkich ważne jest, aby
polska wieś i polskie rolnictwo
rozwijało się jak najlepiej w ramach
reguł tworzonych przez
członkostwo w Unii Europejskiej .
Zależy nam na tym, abyśmy mogli

być dumni z osiągnięć polskiego
rolnictwa, pokazywać je i nimi się
cieszyć.” Jako sekretarz stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi twierdzę, że możemy być
dumni z tego co już osiągnęliśmy.
Oczywiście wiele jest jeszcze do
zrobienia, ale polskie rolnictwo już
teraz staje się konkurencyjne dla
innych państw Unii Europejskiej .
Ciągle jesteśmy w okresie
modernizacji a to powoduje, że
nasze gospodarstwa sukcesywnie
wyposażane są w sprzęt i
technologie najnowszej generacji.
W ostatnich dniach na naszym
terenie miało miejsce bardzo
spektakularne wydarzenie, tj .
wizyta przewodniczącej
niemieckiego Związku

Wypędzonych Eriki Steinbach.
Powinienem w tym miejscu
wyrazić swe stanowisko w tej
sprawie, ale wydaje mi się, że
właśnie o to pani Steinbach chodzi
– by było o niej i jej wizycie
głośno. Była i odjechała, a my dalej
budujmy nasze poczucie
tożsamości narodowej w oparciu o
historię i bohaterstwo naszych
ojców.
Dwudziestego maja we
Władysławowie miałem
przyjemność uczestniczyć w
uroczystościach związanych z
obchodami 20-lecia powstania
Straży Granicznej RP. Z tej okazji
chciałbym wszystkim
funkcjonariuszom tej zaszczytnej
służby życzyć wszystkiego

najlepszego w życiu osobistym i
zawodowym. Straż Graniczna
cieszy się ogromnym szacunkiem
w społeczeństwie, a jest to zasługa
ich profesjonalizmu i
zaangażowania w służbę. Dziękuję
Wam za to, że przyczyniacie się do
wzrostu naszego poczucia
bezpieczeństwa.

OPINIE

Treści felietonów nie muszą od-
zwierciedlać

linii programowej i stanowiska
redakcji
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Biuletyn Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w ramach Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „RYBY 2007-201 3”

O NAS
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Północnokaszubska
LGR miało miejsce w dniu 22.09.2009 r. Utworzenie
poprzedzone było kilkumiesięczną pracą organizacyjną,
która rozpoczęła się już na przełomie roku 2008/2009.
Wynikiem prac było przyjęcie w dniu 22.02.201 0 Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) dla
Północnokszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Wdrażanie
LSROR jest podstawowym założeniem funkcjonowania
grupy i odbywać się będzie poprzez min. :
* real izację zadań wynikających z LSROR, w tym promocję
obszaru;
* prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania
projektów związanych z realizacją LSROR;
* wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków
LSROR.

Stowarzyszenie PLGR uzyskało możliwość dysponowania
środkami w wysokości 69 864 936 zł, które zamierza
rozdysponować w ramach ogłaszanych konkursów na
terenie gmin miejskich: Hel, Jastarnia, Władysławowo, Puck
oraz wiejskich: Kosakowo, Krokowa, Puck, Wejherowo.
Środki będzie można przeznaczać m. in. na: poprawę
warunków życia na obszarze objętym Lokalną Strategią
Rozwoju Obszarów Rybackich, ochronę środowiska, rozwój
turystyki i rekreacji , rozwój usług, dywersyfikację
prowadzonej działalności gospodarczej i wiele innych.

ŚRODKI NIE TYLKO DLA RYBAKÓW
O uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć
ubiegać się mogą zarówno wszyscy mieszkańcy obszaru
objętego LSROR, jak również osoby spoza tego obszaru,
które będą chciały na obszarze PLGR zainwestować lub
rozpocząć działalność gospodarczą. Beneficjentami mogą
być osoby fizyczne i prawne, instytucje naukowe lub
kulturalne, organizacje pozarządowe zaangażowane w
rozwój danego obszaru oraz jednostki samorządu
terytorialnego.

Najbliższe konkursy wdrażane w ramach LSROR przez
Stowarzyszenie PLGR ogłoszone zostaną dla:

Operacja numer 1 :
* wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa,
Operacja numer 4:
* ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Ogłoszenie naboru:
czerwiec

Nabór wniosków:
1 sierpnia – 1 5 września

Zainteresowanych uzyskaniem
dofinansowania zachęcamy do odwiedzenia strony

www.plgr.pl

AKTUALNOŚCI
Zapraszamy na cykl spotkań informacyjno–szkoleniowych
dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w
ramach osi 4 PO RYBY 2007–201 3. Spotkania odbędą się
w siedzibie PLGR w terminach:
* 3 czerwca 2011 , godz. 1 2:00 dla osób i podmiotów
gospodarczych związanych z sektorem rybołówstwa
* 1 0 czerwca 2011 , godz. 1 2:00 dla firm nie związanych z
sektorem rybołówstwa (mikro, małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa)

BIURO PLGR

Biuro Stowarzyszenia PLGR otwarte jest:
- poniedziałek, środa: 7:30 – 1 8:00

- wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 1 5:30

Biuro Stowarzyszenia PLGR tworzą:
Daniel Lessnau - Dyrektor Biura PLGR
Kamila Rucińska - Zastępca Dyrektora
Paweł Kirkowski - Specjal ista ds. LSROR

Katarzyna Sopońska - Specjal ista ds. LSROR
Przemysław Patek - Specjal ista ds. LSROR
Alicja Skoczke - Asystent Biura PLGR

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
ul. Gen. Hallera 1 9, 84-1 20 Władysławowo

tel. : 58 77 46 890 fax: 58 77 45 362
www.plgr.pl e-mail : biuro@plgr.pl

Wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 94 m2 znajduje się w kamienicy przy ulicy Bogusława 2. W sąsiedztwieznajdują 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. Lokalusytuowany 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
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Puck. Muzeum Ziemi Puckiej

Pierwsze takie warsztaty
Żelistrzewo. Jubileusz 20-lecia gminy Puck

Historia przeplatana teraźniejszością

Jubileusz puckiego samorządu
wiejskiego obchodzono w trak-
cie nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy.
Tego dnia przez scenę domu kultu-
ry w Żelistrzewie przewinęło się
mnóstwo osób wyróżnionych, jak
też znamienitych gości.
Sesja rozpoczęła się od prezentacji
wójta Tadeusza Puszkarczuka na
temat osiągnięć i inwestycji gmin-
nych, w przeciągu minionych 20

lat. Z przedstawionych materiałów
jasno wynika, że pucka gmina jest
jednym z najlepiej prosperujących
samorządów wiejskich w Polsce.
Prezentacje historyczne przedsta-
wili specjaliści. Danuta Król opo-
wiedziała o tworzonym parku
kulturowym łowców fok w Rzuce-
wie. Natomiast prof. Andrzej
Groth przedstawił dzieje dóbr rzu-
cewskich.
Jubileusz uświetnił koncert muzy-

ki klasycznej w wykonaniu soli-
stów Cappelli Gedanensis, a na
zakończenie zebrani obejrzeli
sztukę „Testament 2” w wykona-
niu teatru ze Strzelna. Wszyscy
obecni otrzymali na pamiątkę
okolicznościowy medal oraz al-
bum o gminie Puck, wydany pod
redakcją dyrektora Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Gminie
Puck, Jana Dettlaffa.

(jan) IV Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2011

Zapraszamy do śpiewania

Drugi raz odbył się Darzlubski
Tydzień Języków Obcych. To
przede wszystkim zabawa i mnó-
stwo konkursów językowych.

Mistrzami w pisaniu po angielsku
zostali Axel Jankowski z klasy II
B gimnazjum oraz Adam Brzozow-
ski i Kacper Wolszon z klasy VI
szkoły podstawowej . Dyktando po
niemiecku najlepiej napisał Walde-
mar Szynszecki.
Wśród gimnazjalistów w Konkur-
sie Wiedzy o Krajach Anglojęzycz-
nych niepokonany był Mateusz
Hallmann z klasy I A, który bez-
błędnie odpowiedział na wszystkie
pytania. Wśród uczniów podsta-
wówki wygrał Adam Brzozowski.
W drużynowym konkursie języko-
wym zwyciężył zespół z klasy V:
Luiza Gojke, Bogdan Sadłowski i
Jonasz Glowienke.
Pierwszy dzień minął pod znakiem
kuchni niemieckiej . Gimnazjaliści
przygotowali potrawy, które były
oceniane przez jury. Pierwszą na-
grodę zdobyła klasa II A.
Najmłodsi rywalizowali w konkur-
sie plastycznym, w którym najle-
piej oceniono pracę Luizy Gojke z
klasy V. Gimnazjaliści natomiast

przygotowali prezentacje multime-
dialne. Nagrodzono Bartka Dulika
z II B (niemiecki) oraz Anny Blasz-
ke z II B (angielski).
Umiejętności językowe i wokalne
były potrzebne uczestnikom festi-
walu piosenki angielskiej . Bezkon-
kurencyjna była Natalia Kanka z
III B.
W ostatnim dniu odbył się prze-
gląd teatrów, w którym rywalizo-
wały grupy z kilku gimnazjów
powiatu.

- Zadanie nie było łatwe – mówi
Ewa Nanaszko, germanistka i ini-
cjatorka imprezy. - Wszystkie gru-
py wykazały się świetnym
przygotowaniem i nieprzeciętną
grą aktorską.
Ostatecznie główne nagrody trafi-
ły do Darzlubia w kategorii przed-
stawień niemieckojęzycznych oraz
do Żelistrzewa za przedstawienie
anglojęzyczne.

(red)
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Ponad 350 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Pucku wzięło udział
w I Warsztatach Rzemieślniczo-
Kolekcjonerskich „Wykonanie
Używanie Kolekcjonowanie”.
Warsztaty zaorganizowane były
przez Muzeum Ziemi Puckiej oraz
Stowarzyszenie Kolekcjonerów
„Ziemia Pucka”. Swoje warsztaty
młodzieży szkolnej prezentowali:

hafciarka Brygida Hochschulz,
rzeźbiarz Wojciech Wesserling, ro-
gownik Jan Drzeżdżon, garncarz
Paweł Sela, archeolog Robert Tar-
nowski. Nad całością czuwały
Barbara Kos-Dąbrowska i Joanna
Grochowska, kustosze z MZP.
Warsztaty dofinansowało miasto
Puck.

(red)

Jan Drzeżdżon tłumaczy dzieciom w jaki sposób wyrabia się tabakierki

Młodzież z Darzlubia ze swoimi wyrobami kuchni niemieckiej
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Darzlubie. Tydzień języków obcych

Śpiew, jedzenie i nauka
W dniach 7-8 czerwca zaprasza-
my na IV Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej Kosakowo 2011 do
Gminnego Domu Kultury w Pier-
woszynie, ul. Kaszubska 11.
We wtorek, 7 czerwca od godz. 9
odbędą się przesłuchania konkurso-
we, a w środę, 8 czerwca również
od godz. 9 koncert galowy. Hasłem

przewodnim tegorocznego festiwa-
lu jest bajka w piosence dziecięcej .
Wszystkie śpiewające księżniczki i
książęta, smerfy, gumisie, postacie
z ulubionych przez dzieci bajek i
kreskówek zachęcamy do udziału.
Wstęp dla wszystkich fanów pio-
senki dziecięcej wolny.

(red)

Wszczególny sposób wyróżniono także urzędników gminnych, którzy pracują w tym miejscu od samego

początku
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Władysławowo. Pobór krwi
Podaruj nadzieję, podaruj życie, podaruj krew

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) 677-72-45
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

Kapitanat Portu Hel - 58 6750618
Bosmanat Protu Hel - 58 6750624

Uważasz, że brakuje tu ważnych

numerów telefonicznych –

przyślij je nam na adres e-mail:

redakcja@ziemiapucka. info

Rubryka prowadzona przy

współpracy z aspirantem Łu-

kaszem Dettlaffem, oficerem

prasowym Komendanta Po-

wiatowego Policji w Pucku.

KRONIKA POLICYJNA
Pięciu siedzi za bójki
WŁADYSŁAWOWO, GMINA
PUCK. Pięciu sprawców dwóch
pobić trafiło do policyjnego
aresztu. W obu przypadkach do
zdarzeń doszło w związku z
wcześniejszymi zatargami
pomiędzy mężczyznami. O
pierwszym pobiciu dyżurny z
Władysławowa powiadomiony
został w piątek, 20 maja o godz.
22.30. 1 8-letni pokrzywdzony
zaatakowany został znienacka na
jednej z ulic Władysławowa przez
dwóch mężczyzn. Na szczęście nie
odniósł poważniejszych obrażeń.
Policjanci jeszcze tego samego
dnia zatrzymali sprawców. 16-latek
po przesłuchaniu trafił do
policyjnej izby dziecka, natomiast
26-letni kompan noc spędził w
policyjnym areszcie. Obaj usłyszeli
zarzut pobicia.
Kolejne zdarzenie miało miejsce
na terenie gminy Puck w sobotę,
21 maja przed północą. Tam z
kolei trzech mężczyzn w wieku 18,
21 i 48 lat zaatakowało 21 -letniego
mieszkańca gminy.
Jak się okazało pokrzywdzony
wstawił się za swoją dziewczyną,
którą obrażał 48-latek. Wtedy to
otrzymał pierwsze ciosy. Do
oprawcy dołączyło jeszcze dwóch
jego synów. Cała trójka z miejsca
zdarzenia uciekła samochodem.
Policjantom udało się ustalić drogę
ich ucieczki i zatrzymać sprawców.
Wszyscy trafili do policyjnego
aresztu. Zostali przesłuchani i
usłyszeli zarzut pobicia.
Pobicie jest przestępstwem
zagrożonym karą do 3 lat
pozbawienia wolności.

Miłośnicy butli gazowych
GMINAKROKOWA.
Funkcjonariusze z Komisariatu
Policj i w Krokowej zatrzymali
dwóch mieszkańców powiatu
wejherowskiego w wieku 19 i 21
lat podejrzewanych o kradzieże z
włamaniem. Jak ustalili śledczy
obaj w kwietniu w Wierzchucinie

włamali się do stojaka z butlami
gazowymi zabierając cztery sztuki
wartości ponad 500 zł. Następnie
okradli stojak z butlami w
Żarnowcu, skąd zabrali cztery
puste warte 200 zł.
W trakcie przesłuchania wyszło na
jaw, że ci sami mężczyźni w
Dębkach włamali się także do
przyczepy kempingowej i ukradli
butlę gazową.
Mężczyźni jak dotąd usłyszeli po
trzy zarzuty kradzieży z
włamaniem. Śledczy sprawdzają
czy podejrzani mają na swoim
koncie więcej tego typu
przestępstw.
Za kradzież z włamaniem grozi
kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

Zawisła w nocy na lampie
PUCK. W niedzielę, 1 5 maja po
godz. 1 w nocy dyżurny
powiatowy odebrał zgłoszenie, że
na parapecie okna pierwszego
piętra w jednym z puckich
budynków siedzi kobieta i
zamierza z niego skoczyć. Na
miejsce niezwłocznie pojechał
patrol policj i. Funkcjonariusze
widząc co się dzieje wezwali na
pomoc strażaków. W pewnym
momencie kobieta zsunęła się i
zawisła na lampie oświetleniowej .
Policjanci pod ścianę budynku
szybko podstawili służbowe auto i
po wejściu na jego dach
bezpiecznie sprowadzili kobietę na
ziemię.
Mieszkanka Pucka była pijana, w
organizmie miała zawartość ponad
2 promili alkoholu. Dodatkowo w
budynku komendy okazało się, że
25-latka w torebce posiadała
narkotyki. Policjanci zabezpieczyli
23 tabletki z meta-amfetaminą.
Zatrzymana noc spędziła w
policyjnym areszcie, nazajutrz
usłyszała zarzut posiadania
narkotyków.
Za ten proceder grozi kara nawet 3
lat pozbawienia wolności.

Zerwali kawałek dachu
WŁADYSŁAWOWO. Policjanci z
miejscowego komisariatu
zatrzymali dwóch nieletnich
mieszkańców podejrzewanych o
uszkodzenie mienia. Jak ustalili
mundurowi chłopcy w wieku 15 i
16 lat dla zabawy weszli na dach
budynku gospodarczego na jednej
z posesj i i zerwali jego poszycie.
Właściciel nakrył ich na gorącym
uczynku i powiadomił policjantów.
Wartość zerwanej papy
termozgrzewalnej oszacowano na
około tysiąc złotych.
Nieletni zostali przesłuchani i za
uszkodzenie mienia odpowiedzą
przed sądem rodzinnym.

Bądź przezorny – kontrola
autokarów
Okres wiosenno-letni obfituje w
coraz częstsze zorganizowane
wyjazdy autokarowe. Są to
najczęściej wycieczki osób
starszych, bądź dzieci i młodzieży
na tzw. zielone szkoły lub kolonie
letnie. W ostatnich latach
zanotowaliśmy znaczny wzrost
zgłoszeń dotyczących
przeprowadzenia przez policjantów
kontroli autokarów przed
wyjazdem w dłuższą trasę.
Zgłoszenia bardzo często pochodzą
od organizatorów wyjazdów, a
także rodziców dzieci.
W związku z tym kierownictwo
Komendy Powiatowej Policj i w
Pucku zwraca się do osób
zainteresowanych
przeprowadzeniem przez
funkcjonariuszy kontroli
autokarów o zgłaszanie ich z
kilkudniowym wyprzedzeniem do
KPP Puck. Odpowiednio
wcześniejsze zgłoszenie
spowoduje, że policjanci zaplanują
przeprowadzenie kontroli,
unikniemy w ten sposób
problemów związanych z długim
okresem oczekiwania na kontrolę.
Komenda Powiatowa Policj i w
Pucku wyznaczyła dwa punkty do
przeprowadzania kontroli

autokarów:
1 . plac przed dworcem PKS w
Pucku przy ul. Dworcowej
2. parking przy Komisariacie
Policj i we Władysławowie przy ul.
Towarowej 1
Kontrole przeprowadzane będą w
godz. 7-1 5, bądź innych po
wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym lub e-mailowym:
* (58) 674-52-22 Dyżurny KPP
Puck
* (58) 674-52-06 Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego
* (58) 674-53-22 Dyżurny KP
Władysławowo
* e-mail:
kpppuck@pomorska.policja.gov.
pl
UWAGA prosimy o podanie
danych kontaktowych z nr tel.
osoby zgłaszającej kontrolę.
Pojazdy do kontroli należy
podstawić bez pasażerów oraz
bagaży, na co najmniej godzinę
przed planowanym odjazdem.
W przypadku kontroli więcej niż
jednego pojazdu funkcjonariusze
mogą taką kontrolę przeprowadzić
bezpośrednio na miejscu wyjazdu.
Prosimy jednak o wcześniejszą
informację.

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

POGODA

WEEKEND 3-5.06CZWARTEK 2.06ŚRODA 1 .06

1 4 ºC
1 8 ºC

dzień noc

1 8 ºC

Wiatr: Porywisty

nocdzień 1 6 ºC

1 7 ºC 1 7 ºC

Wiatr: Porywisty Wiatr: Umiarkowany

1 3 ºC

1 3 ºC

1 3 ºC

1 5 ºC

Miejski Klub Honorowych Krwiodawców we Władysławowie serdecznie zaprasza w
sobotę, 4 czerwca do przychodni przy ul. Niepodległości na pobór krwi. Rejestracja w
godz. 8-11 . Krwiodawca powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać ze sobą dowód osobisty
oraz cieszyć się dobrym zdrowiem.

PROMOCJA
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OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w
Pucku na dzień 30 maja
posiadał następujące oferty
pracy:

- KIEROWCAC,E - Sulicice,
Władysławowo
- PRACOW�IK PRODUKCYJ�Y
– Łebcz
- STYLISTKA PAZ�OKCI –
Władysławowo
- KIEROWCAD - Odargowo
- FRYZJER – Jastarnia
- BLACHARZ-DEKARZ – Puck,
Mieroszyno
- ŚLUSARZ/SPAWACZ – Krokowa,
Gdynia, Puck
- KEL�ER – Jastrzębia Góra,
Władysławowo, Puck

- RECEPCJO�ISTA – Jastrzębia
Góra
- KUCHARZ/POMOC
KUCHE��A – Jastrzębia Góra,
Chałupy, Władysławowo, Puck
- SPRZEDAWCA – Jastarnia,
Władysławowo, Ostrowo, Puck
- CIEŚLA – Sopot
- STOLARZ – Bieszkowice,
Władysławowo
- GŁÓW�YKSIĘGOWY –
Błądzikowo, Jurata
- ASESOR/APLIKA�T
KOMOR�ICZY - Puck

Więcej informacji o ofertach

pracy można uzyskać pod nr

tel. (58) 774-31-61.

Puck. Klub Przedszkolaka w CKU

Dzieci uczniów pod opieką

W Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Pucku funkcjonuje
Klub Przedszkolaka.

- Pomysł podpatrzyliśmy w Toru-
niu - mówi Jarosław Lis, dyrektor
Centrum. - W ankiecie słuchacze
zadecydowali o utworzeniu takie-
go miejsca, gdzie można będzie zo-
stawiać dzieci na czas zajęć
lekcyjnych, pod fachową opieką.
W CKU zaadoptowano pomiesz-
czenia po byłym internacie, zaku-
piono wyposażenie i tak powstał
klub.

Julia Kubryn z Pucka, słuchaczka
Studium Ekonomicznego, matka
5-letniej Nikoli, bardzo sobie
chwali pojawienie się tej placów-
ki.
- Rozwiązuje to mój podstawowy
problem z kim zostawiać dziecko,
kiedy jestem na zajęciach - mówi.
- Mąż przebywa poza miejscem za-
mieszkania, nie mam nikogo z ro-
dziny, kto mógłby Nikolę na ten
czas przygarnąć. Ponadto jest tutaj
bardzo dobra opieka Anny Weso-
łowskiej , która prowadzi ciekawe
zajęcia.

Nie mniej entuzjastycznie wypo-
wiada się pani Barbara z Mrzezi-
na, słuchaczka II roku Studium
Ekonomicznego, matka 3-letniego
Konrada.
- Jest super - uważa. - Świado-
mość, że za ścianą mam swojego
maluszka, że mogę do niego
wpaść w czasie przerwy, bardzo
mi pomaga w skupieniu się na
wykładach. Synek uwielbia tu
przychodzić.

(tek)

WARTO WIEDZIEĆ

OGŁOSZE�IA DROB�E

Usługi hydrauliczne
Kotły, Zbiorniki akumulacyjne,

Zestawy solarne itp.
Sprzedaż, Montaż, Serwis.
Gnieżdżewo ul.Dworcowa 31

tel.(58)673-09-81 ,
tel.kom 606-1 33-034
www.argosystem.pl

U nas kupisz najtaniej !

1 czerwca stacja jest dostępna w
całej Polsce w jednej z
największych w kraju sieci
telewizji kablowych - Telewizji
Vectra, na kanale 124 (w ofercie
cyfrowej).

Dla CSBTV to zwiększenie
zasięgu o 770 tys. abonentów tej
sieci. Dzięki temu region
pomorski, wiadomości z Kaszub i
tematyka morska będą łatwiej
dostępne dla fanów Pomorza,
których przecież nie brakuje w
innych regionach i w ponad 150
miastach objętych ofertą Vectry, w
tym w Warszawie, Szczecinie,
Wrocławiu, Elblągu, Kielcach,
Bytomiu, Zabrzu i wielu innych.
Na Pomorzu obecność CSBTV w
Vectrze oznacza dostępność tej
stacj i dla mieszkańców
Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka,
Słupska, Tczewa, Ustki, a także
Świecia na Kociewiu. Jednym
słowem, mamy jeszcze więcej
Telewizji z Pomorza na Pomorzu i
nie tylko.
Wejście CSBTV do nowej sieci
kablowej to nie jedyna ważna
informacja dla sympatyków
Kaszub i Pomorza. Przypomnijmy,
że niedawno zmieniły się także
numery kanałów, na których
można oglądać telewizję CSBTV

na platformach cyfrowych N i
Cyfrowy Polsat. Obecnie abonenci
popularnej „enki” telewizję z
Pomorza znajdą na kanale 224, a
Cyfrowego Polsatu - na kanale
169. Nie zmieniły się numery
kanałów CSBTV w ofercie
pozostałych platform cyfrowych.
Telewizję z Pomorza znajdziemy
na kanale 124 platformy Orange
oraz kanale 143 Cyfry+.
Poza obecnością na platformach
cyfrowych siostrzana stacja Radia
Kaszëbë jest dostępna drogą
satelitarną, przez anteny oraz tzw.
dekodery FTA, oraz w wybranych
sieciach telewizji kablowej . W
całej Polsce jest to już
kilkadziesiąt kablówek, na
Pomorzu, kilkanaście. Są to m.in.:
Brusy – Telsat, Hel – Polaris,
Pelplin – Pelmar, Pruszcz Gdański
– Turmak, Puck – TVK Puck,
Strzebielino – TVK Strzebielino,
Wejherowo – Vectra.
Co warte podkreślenia, zgodnie z
zapowiedziami CSBTV wychodzi
poza Kaszuby - jak widać powyżej
stację mogą już oglądać np.
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego
i Pelplina.

(red)

PROMOCJA

PROMOCJA

Wpuckim centrum kształcenia słuchacze moga zostawiać swoje pociechy pod dobrą opieką
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Telewizja z Pomorza CSBTV

Teraz także dla widzów sieci
kablowej Vectra
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Ich pasje. Marian Abraham z Żelistrzewa

Gołębie to moje życie

- Od dzieciństwa miałem słabość

do gołębi, tych delikatnych, mą-

drych ptaków - mówi Marian

Abraham. - Gołębie hodował

mój dziadek i ojciec. Podtrzymu-

ję zatem rodzinną tradycję.

Momentem przełomowym, od któ-
rego profesjonalnie zaczął się zaj-
mować hodowlą, był rok 1962.
Dostał w prezencie od hodowcy
Józefa Elenta trzy gołębie poczto-
we. Wstąpił do puckiego Oddziału
Związku Hodowców Gołębi,
uczył się i korzystał z doświad-
czeń innych hodowców.
Żeby mieć satysfakcję z hodowli,
trzeba posiąść niemałą wiedzę i
pan Marian ją ma. Może całymi
godzinami opowiadać o swoich
„podopiecznych” i ich sukcesach.
Najważniejszą ambicją każdego
hodowcy jest wychowanie jak naj-
szybszego i najmądrzejszego gołę-
bia tzn. takiego, który po
pokonaniu w jak najkrótszym cza-
sie trasy, wróci do gołębnika. Gołę-

bie Mariana Abrahama zdobyły
dla swojego hodowcy 16 pucha-
rów, stojących w domu na honoro-
wym miejscu.
Ostatnie puchary są z zeszłego ro-
ku. Jego gołąb okazał się Najlep-
szym Lotnikiem w lotach powyżej
500 km, a „roczniak” startujący w
8 konkursach został sklasyfikowa-
ny na trzecim miejscu.
W tym roku gołębie hodowcy ma-
ją do pokonania w 14 lotach od
maja do sierpnia trasę 5950 km.
Do startu przygotowanych jest 55
gołębi.
Gołębia młodzież przygotowuje
się do przyszłych wyzwań, zaczy-
nając treningi od małych dystan-
sów, do 30 km. Codzienny trening
to podstawa lotowego sukcesu, tak
jak i skrupulatnie przestrzegana
dyscyplina hodowlana: karma bo-
gata w witaminy i szczepienia.
W stadzie jest ponad 130 gołębi
(rozpłodowych 24, młodych 60, lo-
towych 55) przebywających w
przestronnym, czysto utrzymanym
gołębniku - prezencie od żony Ma-
rii, która wspiera męża w jego hob-
by.
Hodowca ma swoje radości i smut-
ki. Radość jest zawsze, kiedy go-
łąb pomyślnie kończy swój lot.
Zdarza się i tak, że nie wraca w
przewidzianym czasie, a dużo póź-
niej . Wtedy radość jest podwójna,
że nic złego mu się nie przydarzy-
ło. Takich historii pan Marian prze-
żył kilka. Teraz czeka na swojego
ulubieńca - zdobywcę dwóch pu-
charów, rekordzistę Lotnika. Nie
dopuszcza myśli, że mógł paść łu-
pem jastrzębia.

Pucki oddział współpracuje z bliź-
niaczymi oddziałami w Niem-
czech. Najdłuższy dystans 730
km, tzw. maraton w tegorocznym
sezonie lotowym, gołębie będąmu-
siały pokonać z niemieckiej miej-
scowości Bramsche.
Środowisko hodowców gołębi to
silnie zintegrowana grupa. Każde-
go roku, w pierwszą niedzielę paź-
dziernika, puccy hodowcy
uczestniczą w zjeździe na Górze
Św. Anny wśród przedstawicieli
1 20 krajowych oddziałów. Marian
Abraham jedzie tam ze związko-
wym sztandarem i bardzo żałuje,
że nie ma wśród gołębiarskiej bra-
ci Kazimierza Radtke, niezapo-
mnianego animatora wielu
inicjatyw środowiska hodowców z

Kaszub, który zginął w 2006 r. w
Katowicach, podczas katastrofy
budowlanej , na wystawie gołębi.
Pasjonat, pięćdziesiąt lat swojego
życia poświęcił gołębiom. Nadal
jest w Nim wiele zapału. Kontakt
z ptakami działa kojąco na system
nerwowy. - Największy stres prze-
chodzi, kiedy jestem ze swoimi
gołąbkami - mówi. - Każda wolna
chwila, jest dla nich.
Za swoją pasję hodowlaną Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
wyróżnił hobbystę Odznaką Ho-
norową "Zasłużony dla Rolnic-
twa".
Tekst i fot. Teresa Kożuchowska

Marian Abraham z pucharami zdobytymi w zeszłym roku REKLAMA 11 5-1

�a zewnątrz gołębnika hodowcy z
Żelistrzewa
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ROZRYWKA

Czy chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród? Do wygrania album, zawierający dwie płyty.
Śpiewy Kaszubów z Jastarni i Kaszubski Idol 2010! Fundatorem nagród jest firma Media Kaszebe,
właściciel CSBTV oraz Radia Kaszebe.
Poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi “I po ludzku powinno być bosko”. 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. Wwyniku
losowania nagrodę za krzyżówkę nr 4 otrzymuje Maria Kaczmarek z Pucka.

Krzyżówka panoramiczna nr 5

06:00 Wszystkiego najlepszego - program
muzyczny, koncert życzeń

08:00 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy

08:1 5 Teledysk kaszubski
08:20 Schlesien Journal - magazyn

mniejszości niemieckiej
08:35 SNWC - program rozrywkowy
08:48 Teledysk kaszubski
09:00 Nieznana Europa - film podróżniczy
09:30 Natura 2000 - program przyrodniczy
09:48 Kaszuby bez komentarza
10:00 Telezakupy
11 :01 Akademia Morska Gdynia -

dokument
11 :29 Sekrety głębin - film przyrodniczy
12:25 Oko na morze - felieton z morskich

głębin
12:30 Ryfmew - dokument przyrodniczy o

Zatoce Puckiej
1 2:53 Oko na morze - felieton z morskich

głębin
13:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski
1 3:1 5 Farwë kuchni - magazyn kulinarny
13:30 Familiowé granié - program

muzyczny
14:00 Telezakupy
16:00 Nieznana Europa - film podróżniczy
16:28 Natura 2000 - program przyrodniczy
16:48 Kaszuby bez komentarza
17:00 Skazani na miłość - telenowela
17:50 Informacje
18:00 Pogoda
18:02 Sport
1 8:05 Poradnik rolniczy - magazyn
18:20 Kaszubi na frontach II wojny

światowej - dokument
18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka

dla dzieci
1 9:00 Wszystkiego najlepszego - program

muzyczny, koncert życzeń
21 :01 Akademia Morska Gdynia -

dokument
21 :29 Sekrety głębin - film przyrodniczy

22:25 Oko na morze - felieton z morskich
głębin

22:30 Ryfmew - dokument przyrodniczy
o Zatoce Puckiej

22:53 Oko na morze - felieton z morskich
głębin

23:00 Reklama
23:05 Informacje
23:1 5 Pogoda
23:1 7 Sport
23:20 Poradnik rolniczy - magazyn
23:35 Kaszubi na frontach II wojny

światowej - dokument
23:50 Kaszuby bez komentarza
00:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski

06:02 Wszystkiego najlepszego- program
muzyczny, koncert życzeń

08:00 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy

08:1 5 Teledysk kaszubski
08:20 Na swoim - wizytówki pomorskich

wsi
08:31 SNWC - program rozrywkowy
08:52 Teledysk kaszubski
09:00 Telezakupy
09:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka

dla dzieci
10:00 Nieznana Europa - film podróżniczy
10:28 Natura 2000 - program

przyrodniczy
10:48 Kaszuby bez komentarza
11 :00 Akademia Morska Gdynia -

dokument
11 :30 Sekrety głębin -film przyrodniczy
12:25 Oko na morze - felieton z morskich

głębin
12:30 Ryfmew - dokument przyrodniczy

o Zatoce Puckiej
1 2:53 Oko na morze - felieton z morskich

głębin
13:00 Wszystkiego najlepszego - program

muzyczny, koncert życzeń
15:00 Zakrącony w tuńcu - magazyn

folklorystyczny
15:1 5 Farwë kuchni - magazyn kulinarny
15:30 Familiowé granié - program

muzyczny
16:00 Nieznana Europa
16:30 Natura 2000
16:48 Kaszuby bez komentarza
17:00 Skazani na miłość - telenowela
17:50 Kalejdoskop pomorski
1 8:1 5 Zakazane historie
1 8:29 Kaszuby bez komentarza
18:30 Przygody Skrzata Dawida
19:00 Wszystkiego najlepszego - program

muzyczny, koncert życzeń
21 :00 AMG - Navigare necesse est
21 :30 Sekrety głębin
22:25 Oko na morze - felieton z morskich

głębin
22:30 Ryfmew - dokument przyrodniczy

o Zatoce Puckiej
22:53 Oko na morze - felieton z morskich

głębin
23:00 Kalejdoskop pomorski
23:30 Kaszubi na frontach II wojny

światowej
23:35 Kaszuby bez komentarza
23:55 Zakrącony w tuńcu - magazyn

folklorystyczny

Program pomorskiej telewizji
CSBTV zmienia swoją ramówkę!
Od 1 czerwca programy w
kaszubskiej telewizji nadawane
będą blokowo. Każdego dnia o tej
samej godzinie będzie można
obejrzeć kolejne odcinki tych
samych, ciekawych programów.

PROGRAM CSBTV

sobota - niedziela

poniedziałek - piątek

Połchowo. Fotoreportaż
Festyn ekologiczny na świeżym powietrzu

Podczas festynu w Połchowie znalazło się coś dla każdego. Tutaj miejscowa młodzież w

trakcie konkursu plastycznego.

Jedną z ciekawszych dyscyplin przygotowanych dla pań z KGWbyło łapanie szyszek w

fartuch.
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Przeczytaj na miejscu lub weź gazetę ze sobą!
Przedstawiamy punkty, w których znajdziecie
dwutygodnik  T ZIEMIA PUCKA.info. Zasięg
kolportażu: 372 punkty w 65 miejscowościach, z
czego aż 369 całorocznych!

BIAŁOGÓRA
„Maxim” restauracja, ul. Słoneczna 1
„Ola” delikatesy, ul. Morska 5
Salon fryzjerski, ul. Szkolna
Sklep, ul. Brzozowa
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Okrężna 10 (sezonowo)
BŁĄDZIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Błądzikowo 8
Wiejski Klub Kultury, Błądzikowo 8
BRUDZEWO
„U Ani” sklep, Brudzewo 26
BRZY O
„Eryk” mini sam, ul. Wejherowska 5
CELBOWO
„Asia” sklep, Celbowo 14a
„BP Celbowo” stacja paliw, Celbowo 23
„Guliwer” sklep, Celbowo 8a
„Nordowi Mol” restauracja
Wiejski Klub Kultury
CHAŁUPY
„Meridian” hotel, ul. Kaperska 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kaperska 41
CHŁAPOWO
„Dell’Opera” zajazd, ul. Żeromskiego 171
Salon fryzjerski Magdalena Pal, ul. Władysławowska 71
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
„Holstein” 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
G IEŻDŻEWO
„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
GOSZCZY O
„Avena” restauracja, ul. Żarnowiecka 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy nr 16 GS SCh Krokowa
HEL
11 5 Szpital Wojskowy, ul. Boczna 10
„Captain Morgan” pub, ul. Wiejska 21
„Claudia” sklep, ul. Leśna 9
dworzec PKP, ul. Dworcowa
„Ewa” sklep, ul. Kaszubska 3
„Ewa” sklep, ul. Leśna 9e
„Ewa” sklep spożywczy, ul. Przybyszewskiego 6
„Helska Tawerna” restauracja, ul. Wiejska 81a
„Holender” sklep mięsny, ul. Wiejska 77
„Kutter” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 87
„Lwia Jama” restauracja, ul. Wiejska 86
„Maszoperia” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 110
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Komandorska
„Palermo” pizzeria, ul. Wiejska
Przychodnia 115 Szpitala Wojskowego, ul. Boczna 10
„Rozmaitości” sklep, ul. Wiejska 64
„Ruch” kiosk, ul. Przybyszewskiego
Salon Fryzjerski, ul. Wiejska 27
„Sklep J.H.” prasa papiernicze chemiczne, ul. Wiejska 33
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
JASTAR IA
„Anna” salon fryzjerski, ul. ks. Stefańskiego 13
„Cafe Marta” restauracja, ul. Ks. Sychty 97
„Delikatesy Spożywcze 4M” ul. Ks. Sychty 43
Firma Handlowa Eliza Sylwester, ul. Sychty 95

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. Stefańskiego 5
„Miki” sklep, ul. Ks. Sychty 148
„Oktan” stacja paliw, ul. Mickiewicza 127
„Owocowy Raj” sklep owocowo-warzywniczy, ul. Zdrojowa 2
Sklep ogólnospożywczy, ul. B. Sychty 32
Sklep owocowo-warzywno-spożywczy, ul. Portowa 1
Sklep wielobranżowy Zofia Zmyślony, ul. B. Sychty 13
„Społem” sklep 25, ul. Ks. Stefańskiego
Sprzedaż napojów alkoholowych, ul. Ks. B. Sychty 14
„U Groszka” sklep spożywczy, ul. Mickiewicza 122
„U Justyna” sklep przemysłowy, ul. ks. Stefańskiego 27
Urząd Miejski, ul. Portowa 24
„Żeglarz” sklep, ul. Sychty 129
JASTRZĘBIAGÓRA
„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
„Top-Med” NZOZ, ul. Kaszubska 18
„Victor” pensjonat, ul. Bałtycka 33
JELDZI O
Sklep ogólnospożywczy, Jeldzino 28
JURATA
„Bryza” hotel, ul. Międzymorze 2
„Jurata” delikatesy, ul. Sosnowa 1
Komisariat Policj i, ul. Ratibora 42
„Lido” hotel, ul. Wojska Polskiego 26
„WM” 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 A. 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
KŁA I O
Sklep spożywczo-przemysłowy
KOSAKOWO
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a
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
„Oktan” stacja paliw, ul. Żeromskiego 79
„Restauracja Kaszubska” ul. Żeromskiego 63
„Stafix” sklep mięsno-spożywczy, ul. Żeromskiego
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69
KROKOWA
Biuro poselskie Kazimierza Plocke ul. Żarnowiecka
Butik ul. Żarnowiecka 13
„Delikatesy Centrum” Delta, ul. Kolejowa 21
„GS SCh” sklep nr 10 (przy rondzie)
„Kosmyk” salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Żarnowiecka 21
Pizzeria ul. Żarnowiecka 13
Przychodnia NZOZ, ul. Żarnowiecka 6
Salon fryzjersko-kosmetyczny ul. Wejherowska 7
Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wejherowska 2
Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wejherowska 2b
„U Luizy” restauracja, ul. Żarnowiecka
Urząd Gminy 1 , ul. Szkolna 2
Urząd Gminy 2, ul. Żarnowiecka 29
„Zamek” hotel – restauracja, ul. Zamkowa 1
KUŹ ICA
„Mini Delikatesy” Agnieszka Miłosz, ul. Helska 20
„Orkon” sklep, ul. Helska 27
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 1 (Syberia)
LEŚ IEWO
„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
MECHELI KI
„Krystian” sklep spożywczy, ul. Szkolna 25
„Osada Wędrowca” dworek
MECHOWO
„Ola” sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 18
Sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 35
Wiejski Klub Kultury
MIEROSZY O
„Akmak” sklep, ul. Pucka 11
MI KOWICE
„Kaszubska” restauracja, ul. Pucka 1
Komisariat Policj i, ul. Żwirowa 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 1
MOSTY
„Aga” salon fryzjerski, ul. Leśna 24
„Glamour” salon, ul. Ogrodowa 11
„Krystel” sklep, ul. Szkolna 2c
Sklep M. Kwarciak, ul. Gdyńska 5
Sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 2
MRZEZI O
„Hanka” market, ul. Dworcowa 32
Kwiaciarnia, ul. Dworcowa
„Mrzezinianka” bar, ul. Dworcowa
„Pod Bocianami” sklep, ul. Gdyńska 1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 34
„U Darka” sklep, ul. Dworcowa
Usługi Fryzjerskie, ul. Pucka 34
ODARGOWO
„Kosiróg” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 16
OSŁO I O
Wiejski Klub Kultury, ul. Kasztanowa
OSTROWO
„ABC” delikatesy, ul. Karwieńska 4
„Kama” sklep, ul. Zabytkowa 38
PIERWOSZY O
„Aro” sklep wielobranżowy, ul. Kaszubska 19
Gminny Dom Kultury
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Ogrodników 1
POGÓRZE
„U Wioli” sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 5
POŁCHOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Agaty 21
Sklep spożywczy, ul. Dworcowa 2
Wiejski Klub Kultury, ul. Św. Agaty
POŁCZY O
Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 2
Minimarket spożywczo-przemysłowy, ul. Gdańska 4
Sklep ogólno-spożywczy Danuta Personke, ul. Szkolna
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 spożywczo-monopolowy, ul.
Szystowskiego 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
„Kaja” sklep monopolowo-spożywczo-przemysłowy, ul. Nowa 2
„Kaszub” bar piwny, ul. Młyńska 3
„Kolumb” tawerna, ul. MDL-otu 20
Komenda Powiatowa Policj i, ul. Dworcowa 5
„Leszek” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Abrahama 10
„Lewiatan” sklep, ul. 1 0 Lutego (przy rynku)
„Łasuch” sklep, ul. Ks. Sychty 1
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Majkowskiego 1
„McDonald’s” restauracja, ul. 1 0 Lutego 45
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dorosłych, ul. Męczenników
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
„Paradis” restauracja, ul. Kasztanowa 5
„Plasun” sklep, ul. Abrahama 13
„Pod Kogucikiem” przychodnia NZOZ Sanitas, ul. Przebendowskiego
16A
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kolejowa 7
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mestwina 32
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
ul. Bogusława 2
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wejherowska 43a
„Ruch” kiosk z prasą, ul. Abrahama
„Salon fryzjerski” Grażyna Olter, ul. Gdańska 2
„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
„Smok” studio reklamy, ul. Przebendowskiego 23A
„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 Cygana” pizzeria, ul. Wejhera 7
„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 GÓR E
Sklep spożywczy ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy nr 39, ul. Osiedlowa
„U Ziuta” bar przy drodze nr 216
„Wieniawa” hotel, ul. Lipowa 24
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
„Bar pod Latarnią” Rafał Bartoszewicz, ul. Leona Wzorka 5
„Okulski Grand” hotel, ul. Garnizonowa 40
„Rozewie” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Osiedlowa 21
RZUCEWO
Sklep spożywczo-przemysłowy Łukasz Korthals
„Zamek Jan III Sobieski” Rzucewo 6
SŁAWOSZY O
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
SŁAWUTÓWKO
„Pałac Below” hotel
Sklep spożywczo-przemysłowy Izabela Kupska, Sławutówko 22
SMOL O
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Jana Pawła II 12
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Łąkowa 25
Sklep spożywczy, ul. Pucka 15
STARZY O
„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
STRZEL O
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
„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
WERBLI IA
„Bar u Danusi” obok remizy
Sklep, ul. Św. Rocha 11
Sklep, ul. Św. Rocha
WIERZCHUCI O
Gminna Biblioteka Publiczna filia
„GS SCh” sklep spożywczo-przemysłowy nr 29, ul. Abrahama 29
„Kaszub” minimarket Lewiatan
Kwiaciarnia Łepek, ul. Św. Rozalii 33
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. St. Okonia 4
Sklep wielobranżowy, ul. Św. Rozalii 33

„Styl” salon fryzjerski, ul. Abrahama 16
Wiejski Ośrodek Zdrowia NZOZ, ul. Leśna 26
„Wiola” fryzjerstwo – solarium, ul. Morska 1
WŁADYSŁAWOWO
„ABC” kiosk z prasą, ul. Hallera
„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
„Bud-Mor” skład budowlany, ul. Łąkowa 4
„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
„Gospoda u Chłopa” ul. Portowa 15
Handel Hurtowy i Detaliczny Izabela Miszewska, ul. Średnia 30
„Hanka” bar, ul. Morska 32c (sezonowo)
„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. Hallera 11
„Magia” fabryka fryzur i kosmetyki, ul. Hallera 2
„Marina” supersam Sieć 24, 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” bar, 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 p. – w trakcie
tworzenia)
„Rejs” hotel, ul. Hryniewieckiego 4
„Relax” sklep spożywczy, ul. Długa 23
„Rigga” hotel, ul. Harcerska 4
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul. Hallera 7
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul. Róży Wiatrów 33
„Skipper” bar gastronomiczny, ul. Spokojna 7
Sklep Patryk 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. Przybyszewskiego
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-lecia 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 (sezonowo)
Urząd Miejski, ul. Hallera 19
„Żabka” sklep, ul. Abrahama 11
ŻAR OWIEC
„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
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdańsku zaprasza:
1 czerwca (środa) o godz. 18:00 w Filii nr 1
WiMBP (Al. Grunwaldzka 44, Gdańsk-
Wrzeszcz) odbędzie się spotkanie z cyklu
"Zabijamy !udę" pt. "Rodzina w podróży,
czyli dzieci i zwierzęta jadą z nami" .
Opowieści, porady i pokazy slajdów
zaprezentują Marta, Mariusz, Maciek
Zdzieszyńscy oraz pies Rekin.
Współorganizatorem imprezy podróżniczej
jest Fjord Nansen.
1 czerwca (środa) o godz. 18.00 w Filii nr 2
WiMBP "Biblioteka Oliwska" (Gdańsk-
Oliwa, ul. Op. Jacka Rybińskiego 9) odbędzie
się wernisaż wystawy prac Władysława
Dobruckiego pod tytułem „Oliwa mój
zaścianek”. Wystawę można będzie oglądać
do 18 czerwca.
2 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 w
Bibliotece Głównej WiMBP (Gdańsk-
Śródmieście, Targ Rakowy 5/6) odbędzie się
jubileusz 50 lat pracy twórczej Eugeniusza
Kuppera. Laudację wygłosi: Ariana
Nagórska, wiersze przeczyta Florian
Staniewski. W programie: wręczenie nagród
„PRZYBLIŻENIA”, otwarcie wystawy
fotografii „Życie Codzienne E.K.” Marka
Mazura, prezentacje multimedialne.
2 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Filii
nr 16 WiMBP (Gdańsk-Brzeźno, ul. Dworska
27) odbędzie się wieczór autorski Marii
Ulatowskiej i Magdaleny Witkiewicz pt.
„Historia pewnej znajomości”.
2 czerwca (czwartek) o godz. 1 9.00 w Filii nr
50 WiMBP (Gdańsk-Suchanino, ul.
Paderewskiego 11 ) odbędzie się wernisaż
wystawy fotografii Krzysztofa Szoty pt.
„Pierwsze spotkanie z Chinami”. Wystawę
można będzie oglądać do końca czerwca.
Zapraszamy serdecznie.

Do 30 czerwca w Galeria-pl w Gdyni (ul.
Abrahama 27A) będzie można oglądać
wystawę malarstwa Jana Buczkowskiego
„Wykroczenie”. Jan Buczkowski urodził się
w 1961 r. w Chmielu koło Lublina. W latach
1981 -1986 studiował na Wydziale Malarstwa i

Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Gdańsku. Od 1988 r. pracuje
w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale
Architektury Politechniki Gdańskiej . W latach
1995-2003 współtworzył Galerię Koło w
Gdańsku. Konstrukcja, farba i pewnego
rodzaju wielowymiarowość to najważniejsze
cechy obrazów Jana Buczkowskiego.
Konstrukcja to przede wszystkim zestawienie
kolorystyczne, układ plam – śladów pędzla,
których wielkość i rozłożenie wprowadzają
ruch i dynamikę w obrazie. Wystawę będzie
można oglądać po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu, tel. 504 339 568.

Teatr Miejskim w Gdyni zaprasza na sztukę
Erica Bogosiana „Seks, prochy i rock and
roll” w reżyserii Uli Kijak. !ajbliższe
spektakle grane będą w dniach: 1-5
czerwca (godz. 19.00), 17-19 czerwca (godz.
19.00). Głośny tekst, wielokrotnie nagradzany
na światowych festiwalach. Czasem zabawny,
czasem ironiczny, piętnujący szaleństwo
rzeczywistości. Dziś, kiedy liczy się tylko
sława i władza, kiedy „żyjemy w ludzkim
kiblu” – jak mówi bohater – jedyne co warto,
to „spuścić wodę”…
Autorką scenografii jest Joanna Siercha, a
muzyki Grzegorz Guziński. Występuje
Grzegorz Wolf. Bilety do kupienia w kasie
teatru czynnej od wtorku do piątku w godz.
11 .00-19.00 oraz w soboty i niedziele w godz.
1 5.00-19.00, a także na godzinę przed
spektaklem, tel. 58 660 59 46.

W dniach 2-5 czerwca Gdynię opanują
bluesowe rytmy. Gwiazdą ósmej edycji
Gdynia Blues Festival będzie amerykański
mistrz gry na harmonijce Charlie
Musselwhite. Tworzy muzykę nowoczesną,
pionierską, z wyczuwalnymi korzeniami
bluesowymi. Często autobiograficznym i
godnym zapamiętania piosenkom towarzyszą
melodyjna harmonijka oraz gitara
wygrywająca głęboki country blues.
Charlie Musselwhite zagra 2 czerwca
(czwartek) w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Początek – godz. 20.00.

Bilety można zakupić na stronie eBilet.pl, w
kasach Teatru Muzycznego w Gdyni oraz w
Blues Clubie (ul. Portowa 9).
Ponadto w programie VIII Gdynia Blues
Festival:
- 3 czerwca (piątek), godz. 16.00
COTTON WING, SERGEI KUREK
(Białoruś), RUSTY RIMS, MOONGANG,
SEAN WEBSTER (Wielka Brytania) - Skwer
Arki Gdynia. Wstęp wolny.
- 4 czerwca (sobota), godz. 16.00
RIVERHEAD, JAW RAW, THE TWINS
PEEK (Łotwa), ROADSIDE, CREE - Skwer
Arki Gdynia. Wstęp wolny.
- 5 czerwca (niedziela), godz. 16.00
YOUNG & ZGREADS, MISSISSIPPI
BLUES BAND, WIELKA, ŁÓDŹ, RENE
LACKO (Słowacja), SŁAWEK
WIERZCHOLSKI & NOCNA ZMIANA
BLUESA - Skwer Arki Gdynia. Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie internetowej :
www.gdyniabluesfestival.pl .

5 czerwca, godz. 19.00 w ramach IX
Gdyńskiego Festiwalu Muzyki Dawnej
A!IMAMUSICA, w kaplicy OO
Franciszkanów w Gdyni, ul. Ujejskiego 40
Luz del alva (Światło poranka) Odbędzie się
koncert O miłości, wojnie i przemijaniu:
hiszpańskie pieśni wczesnego renesansu LA
MORRA.
Arianna Savall - śpiew, harfa renesansowa,
perkusja. Petter Johansen - śpiew, fidel,
perkusja Corina Marti - flety. Michał Gondko
- vihuela de mano, ghiterra, perkusja.
Elizabeth Rumsey - vihuela d’arco. POLSKA
PREMIERA PROGRAMU!!!
Bilety do nabycia na godzinę przed
koncertem. Rezerwacja: barokmusic@wp.pl .
Więcej informacji na stronie internetowej :
www.pspmd.ovh.org .

6 czerwca w Gdyni, rozpocznie się 36.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od
wtorku 7 do soboty 11 czerwca w sali
kameralnej Wejherowskiego Centrum
Kultury (aula Gimnazjum nr 1 , ul.
Sobieskiego 300) prezentowane będą pokazy
replik filmów festiwalowych, 'Wygrany" (7
czerwca), "Młyn i Krzyż" (8 czerwca),
Essential Killing (9 czerwca), "Lincz" (10
czerwca), "Sala samobójców" (11 czerwca).
Każdy, kto interesuje się kinem - nie tylko
polskim, ale w ogóle kinem Europy
Wschodniej - powinien tu być. Początek
wszystkich seansów o godzinie 19.00.
Więcej informacji o 36. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni na stronie:
www.fpff.pl/

Czerwcowy kalendarz imprez
Wejherowskiego Centrum Kultury:
1 czerwca
Festyn z okazji Dnia Dziecka
Miejsce: Park im. Majkowskiego w
Wejherowie
3 czerwca
Kino Objazdowe Projekcje filmów: „Artur i
Minimki 3. Dwa światy” 8:30 10:30 12:30
"Bejbis" 1 9:00
Miejsce: Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
8-10 czerwca
PFF „Kino młodego widza” –
przedpołudniowe projekcje filmowe:
(8 czerwca 9:00 „Prop i Berta”, 11 :00 „Mali
hakerzy”, 9 czerwca 9:00 „Czarne łabędzie”,
11 :00 „Jabłko i robak”, 10 czerwca 9:00
„Opowieść o dwóch komarach”, 11 :00 „Karla
i Katrina”)
Miejsce: Aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
8 czerwca
Wystawa malarska słuchaczy
wejherowskiego Uniwersytetu III Wieku
Miejsce: kawiarnia ‘ Insula’ w Wejherowie
10 czerwca
Wystawa poplenerowa Stowarzyszenia
Plastyków PASJA
Miejsce: Ratusz w Wejherowie
12 czerwca
Piknik Czerwcowy
Miejsce: Amfiteatr miejski w Wejherowie

14 czerwca o godzinie
19:00 w Gminnym
Domu Kultury w
Pierwoszynie odbędzie
się premiera Trochę
Bardziej Becznej Burzy
Szekspira w

interpretacji Teatru Młodzieżowego Gminy
Kosakowo. Burza Szekspira to kolejne po –
m.in. Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa,
Świętoszku Moliera oraz Chmurach
Arystofanesa – arcydzieło literatury, które
młodzi aktorzy z Kosakowa wzięli na swój
warsztat. Teatr Młodzieżowy Gminy
Kosakowo w swojej interpretacj i dzieła
Szekspira sięgnął również i do lokalnych
opowieści, legend i mitów związanych z
nadmorskimi terenami dzisiejszego
Rezerwatu Beka. W widowisku pojawiają się
również aluzje do opowiadań Tadeusza
Krzysztofa – stanowiące swoisty hołd Teatru
dla dokonań kosakowskiego twórcy. W
widowisku zaprezentują się również soliści
Chóru Młodzieżowego Gminy Kosakowo
oraz nasza lokalna Sekcja Bębniarska.
Spektakl zobaczymy w reżyserii Karola
Dettlaffa.
Wieczór Teatralny odbędzie się w ramach
Programu Wspierania Aktywności Lokalnej
Razem Możemy Więcej Fundacji
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej . Wstęp wolny.

Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
organizuje w dniach 1-4 września
międzynarodową konferencję „BALTIC
MODEL U!ITED !ATIO!S” – symulację
obrad Organizacji !arodów
Zjednoczonych.Wwydarzeniu mogą wziąć
udział wszyscy studenci w wieku 18-30 lat.
Rejestrować należy się do 31 lipca na
stronie internetowej: www.bmun.eu .
Podczas konferencji uczestnicy dyskutować
będą o problemach, z którymi boryka się
współczesny świat: piratami z Somalii czy
przyszłością bieguna północnego w
kontekście globalnego ocieplenia. Pojawią się
również tematy reformy Rady
Bezpieczeństwa ONZ oraz nowych strategii
NATO.
Konferencja odbędzie się w języku
angielskim. Uczestnicy, wybierają kraj , który
chcieliby reprezentować w danej sprawie. Ich
zadaniem jest osiągnąć konsensus na drodze
negocjacj i, tak, by zażegnać problem zgodnie
ze ścisłymi procedurami ONZ.
Więcej informacji na stronie internetowej :
www.bmun.eu .

1 CZERWCA (ŚRODA)
Delfin Plum 9:00 11:10 13:10 15:10
17:15
Gnomeo i Julia 3D 9:30 11:40 13:50
16:10 18:15
Kod nieśmiertelności 22:30
Ksiądz 3D 20:15
Kung Fu Panda 2 3D 8:00 9:30 10:30
11:45 12:45 13:00 14:00 15:00 15:30
16:30 17:30 18:00 19:00 20:00 21:30
Lincz 21:45
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach
3D 9:00 9:45 10:15 12:00 13:20 15:00
16:40 18:00 19:45 21:00
Pożyczony narzeczony 9:20 16:00 18:30
21:00
Szybcy i wściekli 5 20:30
Tożsamość 19:15
2 CZERWCA (CZWARTEK)
Delfin Plum 10:00 12:00 14:00
Gnomeo i Julia 3D 9:40 11:45 13:50

16:10 18:15
Hop 9:00
Kod nieśmiertelności 22:30
Ksiądz 3D 20:15
Kung Fu Panda 2 3D 9:00 10:00 10:30
11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30
16:30 17:30 18:00 19:00 20:00 21:30
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach
3D 10:15 11:15 13:20 14:20 16:40 17:40
19:45 20:45
Pożyczony narzeczony 16:00 18:40 21:10
Szybcy i wściekli 5 20:30

1 CZERWCA (ŚRODA)
Delfin Plum 8:00 10:15 12:30
Gnomeo i Julia 3D 8:00 10:30 12:40
14:40
Kung Fu Panda 2 3D 9:45 10:00 12:15
14:30 15:10 16:45 17:40 19:00 20:00
21:30
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach
3D 7:30 10:30 13:30 16:30 17:30 19:30
20:30
Pożyczony narzeczony 15:45 18:30 21:15

2 CZERWCA (CZWARTEK)
Delfin Plum 9:15 11:20 13:30
Gnomeo i Julia 3D 9:10
Kod nieśmiertelności 22:30
Kung Fu Panda 2 3D 9:00 10:00 11:30
12:30 14:00 15:10 16:20 17:30 19:00
20:00 21:30
Piraci z Karaibów: Na nieznanych
wodach 3D 10:15 11:40 13:20 15:00
16:30 18:00 19:30 21:00
Pożyczony narzeczony 15:45 18:30 21:15
7 CZERWCA (WTOREK)
Kino Na Obcasach: Pożyczony
narzeczony
20:00

01.06 Jestem Bogiem 20:15
03.06 - 05.06 Lincz 18:00 20:00
10.06 - 15.06 Świnki 20:00
19.05 - 16.06 VHS Hell. Filmy klasy B
18.30

INFORMATOR

Multikino Gdynia
(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

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

Kino - Repertuar Pies z kulawą nogą
spektakl dramatyczny
Teatr Miejski
Gdynia, ul. Bema 26
1 czerwca (śr) - 2 czerwca (czw) 11:00

Piękna i Bestia musical
Teatr Muzyczny
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
1 czerwca (śr) 11:00, 17:00

Sopot Top Trendy Festiwal 2011
kabaret, widowisko / show
Gdańsk, Hala Ergo Arena
3 czerwca (pt) - 5 czerwca (nd)

Stand-uperzy w Bukszprycie
kabaret, widowisko / show
Bukszpryt Gdynia ul. Morska 83
3 czerwca (pt) 20:00

Edyta Geppert recital
Filharmonia Bałtycka
Gdańsk ul. Ołowianka 1
5 czerwca (nd) 19:00

Szkoła Piratów
teatr uliczny, widowisko / show
Pick & Roll Club

Sopot, Zamkowa Góra 3-5
5 czerwca (nd) 13:00

KrUlewna Śnieżka - bajka
domyślna-niedomyślna, teatr lalek
Miejska Biblioteka
Sopot, ul. Obrońców Westerplatte 16
6 czerwca (pon) 17:00

!asi najdrożsi
spektakl dramatyczny
Sopot, Scena Kameralna
ul. Boh. Monte Cassino 55/57
9 czerwca (czw) 19:00

Wyciemnienie - premiera
spektakl dramatyczny
Teatr Miniatura
Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 16
11 czerwca (sob) 19:00

Teatr Logo-Art
widowisko / show
Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
12 czerwca (nd)

Opera Tosca na Targu Węglowym
opera, operetka
Gdańsk, Targ Węglowy
13 czerwca (pon)

Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Spektakle

Klub Filmowy Gdynia
(ul. Waszyngtona 1)
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WITAMY!
Przedstawiamy czwórkę
nowonarodzonych
mieszkańców powiatu
puckiego.

Tomasz Gorzelec syn Moniki i
Bartosza z Celbowa

WSPÓL!A FOTOGRAFIA
Dzieci pierwszokomunijne z klasy II B z Krokowej

Konrad Blaszke, Beata Cinkiel, Weronika Cinkiel, Maria Czereda, Paulina Drafz, Dawid Draws, Kamil Draws, Szymon Głuchaczka, Remigiusz
Hewelt, Małgorzata Kaczmarczyk, Kacper Kirszling, Marta Klawikowska, Magda Krause, Kacper Kuchnowski, Julia Kuchnowska, Jagoda Kujawska,
Wiktoria Lewnau, Konstancja Minkowska, Kinga Motyka, Martyna Mudlaff, Natalia Okroj , Szymon Pawlikowski, Błażej Roeske, Adrian Rohda,
Angelika Skrzypkowska, Julia Ustjak.

Kaszubscy biesiadnicy z Władysławowa

F
o
t.

W Darzlubiu w lokalu „U Kaszu-
ba” spotkaliśmy grupę wesołych
biesiadników. Okazało się, że to
integracyjny piknik oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego z
Władysławowa.
- Jak widać nie tylko wspólnie
działamy, ale i bawimy się – mówi
Tomasz Herrmann, prezes oddzia-
łu. Było smacznie i tanecznie. -
Niech żałują ci, którzy z nami nie
pojechali – śmieje się Zygmunt
Orzeł, poprzedni prezes władysła-
wowskich Kaszubów.

(jan)

PROMOCJA

F
o
t.
M
.M
a
ko
w
ski

Ryszard Isakowicz syn Elżbiety i
Piotra z Jastarni

Oskar Lewandowski syn
Małgorzaty i Konrada z Pucka,
urodzony 19 maja

!ikoletta Tańcula-Łatka córka
Iwony i Adama z Jastarni,
urodzona 17 maja o godz. 10:40,
3810 g/55 cm

TWOJE ZDJĘCIE
Przesyłajcie nam swoje zdjęcia, swoich
ulubieńców, pejzaży, fotek zabawnych sytuacji na
adres: redakcja@ziemiapucka.info . Zdjęcia
muszą zawierać informacje co na nich widać,
gdzie zostały zrobione oraz dane autora.

ZDJĘCIE !ADESŁA!E
Nasza czytelniczka z Kuźni-
cy, Iwona Ferra przesłała
nam zdjęcie zrobione pod-
czas urodzin swojej babci.
Widzimy na nim psa o imie-
niu Chanel, który zawsze to-
warzyszy rodzinie w trakcie
ważnych uroczystości. Na
dodatek – jak widać na zdję-
ciu obok - pies ten lubi do-
brze wyglądać i dlatego
zdarza mu się ubrać to i
owo.. .

(red)
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REKREACJA

- w powiecie puckim:

4 czerwca, sobota
14:00 Korona Żelistrzewo - GSS Pszczółki,
Żelistrzewo – stadion, mecz piłki nożnej klasy
okręgowej
14:00 MKS Władysławowo - Joker Karlikowo
Krokowa, Władysławowo – stadion przy ul.
Żwirowej , mecz piłki nożnej klasy B
17:00 Start Mrzezino - Powiśle Dzierzgoń,
Mrzezino – boisko przy ul. Dworcowej , mecz IV
ligi w piłce nożnej
1 7:00 Wicher Wierzchucino - Wicher Łebcz,
Wierzchucino – boisko, mecz piłki nożnej klasy
B
18:00 Relaks Mechowo - Klif Chłapowo,
Mechowo – boisko, mecz piłki nożnej klasy B
18:00 Sztorm Mosty - Arka Prusewo, Mosty –
boisko, mecz piłki nożnej klasy B

5 czerwca, niedziela
1 3:00 V Wojewódzkie Mistrzostwa
Lekkoatletyczne Oldbojów, Połczyno - boisko
sportowe, Kobiety: 60 m, 400 m, skok w dal,
pchnięcie kulą, rzut dyskiem i oszczepem;
Mężczyźni: 60 m, 1000 m, skok w dal, pchnięcie
kulą, rzut dyskiem, młotem i oszczepem
13:00 Piast Piaśnica/Domatówko - Kaszubia II
Starzyno, Domatowo – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B gminy Puck
14:00 ABC Sokół Strzelno - Ajax Leśniewo,
Strzelno – boisko, mecz piłki nożnej klasy B
gminy Puck
14:00 LZS Gnieżdżewo - Start II Mrzezino,
Gnieżdżewo – boisko, mecz piłki nożnej klasy B
gminy Puck
15:00 Korona II Żelistrzewo - Kaszuby
Połchowo, Celbowo – boisko, mecz piłki nożnej
klasy B
17:00 Norda Karwia - Zatoka 95 Puck, Karwia –
boisko, mecz piłki nożnej klasy A

11 czerwca, sobota
17:00 Wicher Łebcz - Zryw Sławoszyno, Łebcz
– boisko, mecz piłki nożnej klasy B

12 czerwca, niedziela
12:00 Joker Karlikowo Krokowa - Korona II
Żelistrzewo, Lubocino – boisko, mecz piłki
nożnej klasy B
12:00 Huragan Smolno - Sztorm Mosty, Smolno
– boisko, mecz piłki nożnej klasy B
14:00 Klif Chłapowo - Wicher Wierzchucino,
Chłapowo – boisko, mecz piłki nożnej klasy B
17:00 Zatoka 95 Puck - Olimpia Osowa, Puck –
stadion, mecz piłki nożnej klasy A
17:00 Kaszubia Starzyno - GKS Luzino,

Starzyno – boisko, mecz piłki nożnej klasy A

- ciekawsze wydarzenia w okolicy:

1 czerwca, środa
10:30 Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego w Biathlonie Letnim, Gdynia -
Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43,
zawody dla młodzieży z roczników 1990-97

4 czerwca, sobota
11 :00 Żukowska Mila św. Norberta,
Żukowo - ul. Klasztorna, impreza biegowa z
podziałem na kilka kategorii
1 7:00 Gryf Wejherowo - Pogoń Barlinek,
Wejherowo – stadion, mecz III ligi w piłce
nożnej

5 czerwca, niedziela
14:00 Bałtyk Gdynia – Zagłębie Sosnowiec,
Gdynia – Narodowy Stadion Rugby, mecz III
ligi piłki nożnej
1 6:00 Orlęta Reda - Cartusia Kartuzy, Reda –
stadion, mecz III ligi piłki nożnej
1 7:00 Stolem Gniewino - Błyskawica Reda
Rekowo, Gniewino – stadion, mecz piłki nożnej
klasy A
17:00 Gryf II Wejherowo - Orkan Rumia MKS,
Wejherowo – stadion, mecz piłki nożnej klasy A

11 czerwca, sobota
17:30 Orkan Rumia - Lechia II Gdańsk, Rumia
– stadion, mecz III ligi piłki nożnej

1 2 czerwca, niedziela
14:00 Orzeł Choczewo - Gedania Gdańsk,
Choczewo - stadion, mecz piłki nożnej klasy
okręgowej
14:00 KS Chwaszczyno - Korona Żelistrzewo,
Chwaszczyno – boisko, mecz piłki nożnej klasy
okręgowej
1 5:00 XX Biegi Pamięci Jurka
Tarnowskiego, Luzino - boisko przy Szkole
Podstawowej, biegi z podziałem na kategorie
wiekowe dziewcząt i chłopców 300 m - rocznik
2001 i młodsi, 1 000 m - rocznik 2000 i starsi
1 7:00 Orkan Rumia MKS - Stolem Gniewino,
Rumia – stadion, mecz piłki nożnej klasy A
17:00 Błyskawica Reda Rekowo - Norda
Karwia, Reda – stadion, mecz piłki nożnej klasy
A

Zapraszamy do przesyłania zapowiedzi
imprez na adres redakcji, więcej na stronie
www.SportowePomorze.pl

CO, GDZIE, KIEDY... �A SPORTOWO PIŁKA�OŻ�A
IV Liga
Pomorze Potęgowo - Wietcisa Skar-
szewy 6:0, Pomezania Malbork -
Olimpia Sztum 0:0, Wierzyca Pelplin -
GKS Kolbudy 0:0, Powiśle Dzierzgoń
- Jantar/Euro-Industry Ustka 2:2, Gryf
2009 Tczew - Grom Kleszczewo 1 :2,
Murkam Przodkowo - Koral Dębnica
2:1 .

Klasa Okręgowa
GSS Pszczółki - Polonia Gdańsk 1 :1 ,
Błękitni Sobowidz - Korona Cedry
Małe 1 :1 , Czarni Przemysław -
Gedania Gdańsk 1 :3, Wikęd Kębłowo -
Czarni Pruszcz Gdański 4:2, KS
Chwaszczyno - Orzeł Trąbki Wielkie
3:0, Korona Żelistrzewo - GKS
Sierakowice 3:0.

1 :4, Zatoka 95 Puck - Stolem
Gniewino 0:2, Kaszubia Starzyno -
Norda Karwia 1 :1 , GKS Luzino -
Olimpia Osowa 4:1 .

Drużyna Grunke wycofana z
rozgrywek

Klasa B
Joker Karlikowo Krokowa - Kaszuby
Połchowo 3:2, Huragan Smolno -
Korona II Żelistrzewo 3:0, Klif
Chłapowo - Sztorm Mosty 2:5, Wicher
Łebcz - Relaks Mechowo 4:3, MKS
Władysławowo - Zryw Sławoszyno
6:5.

Drużyny Walbudu i Orła wycofane z
rozgrywek.

Swarzewo. Zagraj z nami!

Jantar
reaktywacja

Mechowo. Zakończenie ligi baśki

Brzozaki najwyżej z naszych karciarzy
Fot. J. Nowicki

Ponownie do życia powołana
zostaje drużyna piłkarska LZS w
Swarzewie, która od sierpnia
występować będzie w
rozgrywkach klasy B gminy
Puck pod nazwą Jantar
ZiemiaPucka.info Swarzewo.
Grać w niej mogą wszyscy chętni
od 16 roku życia wzwyż.
- Przede wszystkim chcemy
zagospodarować pięknie
położone boisko – mówi
Zbigniew Lengiewicz, trener
powstającej drużyny. - Szkoda,
aby leżało odłogiem. Tym
bardziej , że w Swarzewie zawsze
była grupa zdolnych piłkarzy.
Mamy nadzieję, że wspólnie
trochę się piłką pobawimy.
Chętni do gry w drużynie
proszeni są o stawienie się w
piątek, 3 czerwca o godz. 1 8:30
w Domu Kaszubskim w
Swarzewie.
Również nasza gazeta będzie
uczestniczyć w życiu
swarzewskiej drużyny. Podczas
rozgrywek w każdym numerze
pojawiać się będą relacje z
meczów. Zachęcać będziemy też
do czynnego kibicowania
podczas spotkań w Swarzewie.
Poznacie Państwo również
sponsorów, których już kilku
udało się nam do współpracy
namówić.

(red)

W Mechowie odbyło się uroczy-
ste zakończenie Puckiej Ligi Baś-
ki 2010/11 połączone z
wręczeniem pucharów i nagród.

Uroczystość poprzedzona została
okolicznościowym turniejem, w
którym zwycięstwo indywidualne
odniósł Bogdan Semmerling (Asy
Darzlubie) przed Przemkiem Le-
znerem (Baśka Werblinia) oraz
Władysławem Patokiem (Rekowia-
nie Rekowo). Natomiast w klasyfi-
kacji drużynowej zwycięstwo
odniosła ekipa Asy Darzlubie
przed zespołem Rekowianie Reko-
wo oraz Kontrą Radoszewo.
Po turnieju nastąpiło wręczenie pu-
charów oraz nagród dla 50 najlep-
szych zawodników oraz dla
wszystkich drużyn. Nagrody wrę-

czali wiceminister rolnictwa i roz-
woju wsi Kazimierz Plocke oraz
zastępca wójta gminy Puck Jerzy
Tkaczyk. Zwycięzcą piątej edycji
Puckiej Ligi Baśki został Andrzej
Brzozowski (Brzozaki Mechowo),
który oprócz okazałego pucharu
otrzymał nagrodę rzeczową – lapto-
pa. Natomiast wicemistrz Henryk
Kohnke (OSP Gnieżdżewo) oraz
trzeci zawodnik rozgrywek Walde-
mar Zduńczyk (FOX Gdynia)
otrzymali aparaty cyfrowe.
W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła drużyna FOX Gdynia przed
Brzozakami Mechowo oraz ekipą
PKA Gdynia. Ponadto minister
ufundował puchary dla najmłodsze-
go (Adam Brzozowski) oraz naj-
starszego (Brunon Borkowski)
zawodnika ligi, a każdy uczestnik

rozgrywek otrzymał pamiątkowy
dyplom. Ośrodek Kultury Sportu i
Turystyki w Gminie Puck nagro-
dził najlepszych trzech zawodni-
ków z gminy Puck (Andrzej
Brzozowski, Henryk Kohnke i Je-
rzy Sahs) oraz trzy najlepsze zespo-
ły (Mechowo, Gnieżdżewo,
Rekowo Górne) pucharami oraz na-
grodami. Dodatkowymi nagrodami
zostało uhonorowanych sześciu
najmłodszych uczestników rozgry-
wek - Adam i Marek Brzozowscy,
Dawid Palczykowski, Marek i
Piotr Radtke oraz Szymon Iwań-
czuk.
26 czerwca o godz. 1 4 w Mecho-
wie odbędzie się Wielki Turniej
Baśki z okazji 5-lecia istnienia puc-
kiej ligi.

Henryk Radtke

Drużyna Huraganu II została
wycofana z rozgrywek.

Klasa A
KP Jantar Sopot - Sokół Bożepole
Wielkie 1 :0, Orkan Rumia MKS -
GKS Żukowo 4:0 (1 :0), Błyskawica
Reda Rekowo - Gryf II Wejherowo

Klasa B gminy Puck
Start II Mrzezino - ABC Sokół
Strzelno 2:0, Kaszubia II Starzyno -
LZS Gnieżdżewo 1 :3, Piast
Piaśnica/Domatówko - Iskra Połczyno
0:6.

Drużyna Brzozaki Mechowo odbiera nagrody z rąk Kazimierza Plocke

(z lewej). Z prawej Andrzej Brzozowski, zwycięzca indywidualny puckiej

ligi.
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DOBRY LOT!

Wyniki hodowców gołębi

Hel. Nietypowy turniej

Sprytne i szybkie mamy

Doping podczas jednej z konkurencji dla mam

Kalisz. Mistrzostwa Polski w piłce nożnej

Brązowy medal Klaudii nie cieszy
F
o
t.

Rozpoczynamypublikowanienaj-
lepszych wyników hodowców go-
łębi z puckiego oddziału
Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych.

Tym razem gołębie leciały ze Sta-
venhagen w Holandii. To piąty lot
naszych gołębi w tym roku.
- sekcja Puck

Czołówka lotu: 1 . Kazimierz
Kohnke 197 pkt; 2. Antoni Potry-
kus 196,31 ; 3 . Mieczysław Klebba
194,21 ; 4. Jerzy Buja 193,67; 5. Ry-
szard Gette 193,54.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Kazimierz Kohnke 691 ,59; 2. Wi-
told, Ryszard i Brunon Elendt
687,58; 3 . Jerzy Kohnke 683,88.
- sekcja Władysławowo

Czołówka lotu: 1 . Eugeniusz i Ed-
mund Dudek 197,08; 2. Jan Styn
196,1 2; 3 . Bolesław i Paweł
Skoczke 194,1 5; 4. Marek Konkel
193,66; 5. Robert Golla 192,65.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Bolesław i Paweł Skoczke 688,94;
2. Robert Golla 677,74; 3 . Miro-
sław Rambiert 677,35.
- sekcja Krokowa
Czołówka lotu: 1 . Krzysztof Wo-
brak 198,36; 2. Stanisław Okoń
196,57; 3 . Mirosław Wujke
194,77; 4. Grzegorz Migdalski
193,29; 5. Krystian Rohda 190,62.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Krzysztof Wobrak 692,03; 2. Sła-
womir Wittstok 681 ,20; 3 . Stani-
sław Okoń 679,49.
- sekcja Mrzezino
Czołówka lotu: 1 . Zbigniew Tysz-
ko 195,60; 2. Bernard Kreft
195,02; 3 . Tomasz Piątek 193,28;
4. Stanisław Rott 190,81 ; 5. Marek
i Adam Kloka 190,62.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Zbigniew Tyszko 689,01 ; 2. To-
masz Piątek 678,79; 3 . Andrzej
Zelewki i Stefan Styn 672,70.

(jan)

W Helu odbył się sportowy tur-
niej dla mam - wyścigi rzędów.
Turniej przebiegał w dziewięciu
konkurencjach. Każda z drużyn
musiała wykazać się szybkością
oraz sprytem, dzięki któremu
zdobywała punkty.

Składy drużyn
Mamy Uczniów: Anna Kupska,
Iza Żeglicz, Dorota Jankowska,
Krystyna Kaczorowska, Flis Kona,
Iwona Kochanowska, Anna Kwie-
cień;
MamyNauczycielki: Beata Gregor-

czyk, Marta Koc, Monika Stęp-
niewska - Szmit, Wiesława
Buniowska, Halina Świątecka, Ola
Ciskowska, Barbara Cieślak;
Mamy Przedszkolaków: Emila
Kozłowska, Barbara Krawczyk,
Katarzyna Protasiuk, Joanna Sta-
churska, Magda Urbanowicz, Asia
Borkowska.
Kolejność końcowa: 1 . Mamy
Przedszkolaków 36 pkt, 2. Mamy
Nauczycielki 32, 3 . Mamy
Uczniów 29.

Norbert Górski
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Klaudia Sowińska z
Władysławowa jest
reprezentantką Pomorza w piłce
nożnej młodziczek. W Kaliszu
wywalczyła dla naszego
województwa brązowy medal.

Podczas półfinału mistrzostw,
który odbył się w Kaliszu drużyna
Pomorza pokonała reprezentację
województwa świętokrzyskiego
3:1 , zremisowała bezbramkowo ze
Śląskiem i była o włos od
spotkania w finale Mazowsza.
Niestety, na cztery minuty przed
końcem spotkania z drużyną
kujawsko-pomorskiego i
prowadzeniu 1 :0, sędzia
podyktował rzut wolny, z którego
Pomorze straciło prowadzenie.
Pierwsze miejsce i możliwość
walki o złoto uzyskały
przeciwniczki, które miały lepszy
bilans spotkań z pozostałymi
zespołami.
- Szkoda, bo było tak blisko – żali
się Klaudia. - Miałyśmy fajne
akcje i mogłyśmy wbić im jeszcze
kilka bramek, ale koleżanki nie

potrafiły dobrze wykończyć akcji.
Wychowanka trenera Zbigniewa
Lengiewicza gra w kadrze
Pomorza młodziczek na pozycji
środkowego pomocnika. Zdaniem
Mirosława Urbana to dla niej
optymalna pozycja. Niestety, z tej
pozycji trudniej strzela się gole, o

których marzyła Klaudia.
- Z Mazowszem nasze dziewczyny
raczej szans nie miały – uważa
mama Klaudii, Aneta. - Ale
miałyby wtedy chociaż zamiast
brązowych, srebrne medale.

(jan)

Gdańsk. Lekka atletyka

Kolejne medale juniorów LKS ZP

Klaudia Sowińska z medalem mistrzostw Polski w piłce nożnej

Puckie gołębie odbyły piąty lot w tym roku

Ponownie dobrze wypadli za-
wodnicy Lekkoatletycznego Klu-
bu Sportowego Ziemi Puckiej .

WGdańsku rozgrywane były Mi-
strzostwa Okręgu Pomorskiego w
lekkiej atletyce juniorów i junio-
rów młodszych. Podczas tych Mi-
strzostw zawodnicy LKS ZP
zdobyli 11 medali.
Złoty medal zdobył Tomasz Mu-
dlaffw biegu na 200 m z wyni-
kiem 22,84 s.
Srebrne medale zdobyli: Rado-
sław Lademan w biegach na 100
m i 200 m z wynikami 11 ,21 s
oraz 22,99 s; Alicja Roeske w sko-
ku w dal z wynikiem 512 cm; Ja-
goda Mislisz w biegu na 200 m z
wynikiem 27,44 s; sztafeta chłop-
ców 4x100 m z wynikiem 46,65 s;
sztafeta dziewcząt 4x100 m z wy-

nikiem 53,04 s; Marcin Wójto-
wicz w rzucie oszczepem z
wynikiem 41 ,94 m.
Brązowe medale zdobyli: Małgo-
rzata Dettlaffw biegu na 200 m z
wynikiem 27,80 s; Tomasz Mu-
dlaffw biegu na 100 m z wyni-
kiem 11 ,31 s; Marta Pawlikowska
w pchnięciu kulą z wynikiem 983
cm.
Ponadto zawodnicy startujący po-
za konkursem uzyskali wartościo-
we wyniki. Marcin Darga wygrał
rzut dyskiem wynikiem 49,67 m,
a Grzegorz Grzenkowicz zajął III
miejsce w pchnięciu kulą z wyni-
kiem 15,76 m. W tej samej kon-
kurencji Marcin Darga uzyskał
rekord życiowy z wynikiem 15,48
m.

Waldemar Płomień
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Lipsk. Puchar świata w płetwach
Agata i Alex popłynęli

Przedstawiamy drużynę Sztormu

Mosty, od rundy wiosennej wystę-

pującą w lidze juniorów D2 gru-

pa Gdańsk 1.

W niedzielę, 5 czerwca o godz. 1 7
zespół rozegra w Gdyni ostatnie
spotkanie sezonu z drugą drużyną
Bałtyku. Jak na razie „sztormow-
cy” wygrali wszystkie swoje spo-
tkania, ulegając jedynie raz w
Gdyni zespołowi Cisowa.
- Mamy tylko trzynastu zawodni-
ków – przyznaje trener Paweł For-
mella. - Ale nawet grając

dziesiątką wygrywamy mecze.
Sztorm prowadzi nabór i szuka
chętnych chłopaków z rocznika
1999 i młodszych. Informacje
można uzyskać pod nr 608-272-
212.
Zachęcamy do przesyłania foto-

grafii drużyn sportowych pod

adres redakcji. Chętnie zamieści-

my zdjęcia drużyn każdego rocz-

nika – weteranów, seniorów, czy

juniorów.

(jan)

Drużyna na wspólnej fotografii
Trzynastu sztormowców z Mostów

W okrojonym składzie, dwuosobo-
wa ekipa Delfina MOKSiR Jastar-
nia wystartowała w kolejnej
rundzie Klubowego Pucharu Świa-
ta, która odbyła się w Lipsku
(Niemcy). Klub z półwyspu repre-
zentowała Agata Struck i Alex Ro-
mero.
W Lipsku wystartowali zawodnicy
z 57 klubów z 14 państw m.in. z
Chin, Francji, Kolumbii, Rosji, Es-
tonii, Czech, Kazachstanu. Zawody
były na wysokim poziomie, ustano-
wiono jeden rekord świata i dwa re-
kordy Europy.

Drużynowo ze względu na to, że
klub nie mógł punktować we
wszystkich konkurencjach Delfin
MOKSiR Jastarnia zajął dopiero
21 miejsce. Natomiast indywidual-
nie na sześć startów nasi zawodni-
cy zdobyli dwa medale i dwa razy
zajęli wysokie, piąte miejsca. Me-
dal złoty w konkurencji 1 00 m i
medal brązowy na dystansie 200 m
oraz piąte miejsce na 50 m wywal-
czyła Agata. Alex ustanowił rekord
życiowy na dystansie 200 m bi-
fins (płetwy pojedyncze) i zajął
piątą lokatę.
- Agata swoim startem udowodni-
ła, że powinna znaleźć się w repre-
zentacji Polski na Mistrzostwa
Europy Juniorów – uważa Marek
Ogiełło, trener Delfina. - W tym
miejscu Agata, jej rodzice i ja pra-
gniemy bardzo podziękować ano-
nimowemu sponsorowi, wielkiemu
sympatykowi naszego klubu za sfi-
nansowanie wyjazdu na Klubowy
Puchar Świata do Lipska.
Sympatyk pływania z głębi Polski
wyciągnął z kieszeni pieniądze po
tym, jak przeczytał o wcześniej-
szych startach Agaty w naszej ga-
zecie.

(jan)

Gdańsk. Siatkówka plażowa
�ie ma mocnych na Jastarnię

Od lewej: Łukasz Siebert, Daniel Pieniawski, Marek Kaszuba, Miłosz
Zawadzki, Kamil Lewandowski, Szymon Wiatrowski, trener Paweł
Formella; poniżej od lewej: Michał Trocki, Artur Terpiłowski, Robert
Szreder, Dorian Ćwikliński, Tadeusz Kubiak, Dawid Pliński.

Siatkarze z Władysławowa wystę-

pujący na co dzień w puckiej Sybe-

riadzie postanowili spróbować sił

w mistrzostwach Pomorza drużyn

amatorskich. Dzięki swym umiejęt-

nościom wrócili do domu ze srebr-

nymi medalami.

Najpierw nasi zawodnicy w fazie gru-
powej wygrali jeden mecz, a drugi z
AWKS Wejherowo przegrali. System
rozgrywek był tak skonstruowany, że
w półfinale ponownie siatkarze z
Władysławowa trafili na AWKS, ale

tym razem pokonali rywali i w ten
sposób wywalczyli sobie udział w fi-
nale.
- Mecz finałowy pomiędzy drużyna-
mi Baza 44 Siemirowice a TeamWła-
dysławowo był wyrównany – uważa
Marcin Klukowski, organizator mi-
strzostw. - Jedynie pierwszy set wy-
soko wygrali zawodnicy z
Władysławowa, dalej już walka była
o każdy punkt i każdą akcję. W dru-
gim secie lepsi byli zawodnicy Bazy
44 wygrywając różnicą dwóch punk-
tów. Ostatni set, zadecydował o tytu-

le mistrza. Oba zespoły były bardzo
bliskie zwycięstwa, lecz lepsi okaza-
li się zawodnicy Bazy 44 pokonując
Team Władysławowo 2:1 (16:25,
25:23, 1 6:1 4).
Wyróżnienie dla najlepszego zawod-
nika naszego zespołu otrzymał Da-
riusz Lesner.

(jan)

Więcej o mistrzostwach na

www.SportowePomorze.pl.

Agata Struck na najwyższym
stopniu podium w Lipsku

Drużyna Team Władysławowo ze srebrnymi medalami mistrzostw Pomorza.

W Gdańsku stanęło miasteczko

plażowe z dwoma boiskami, na

których został zorganizowany

turniej siatkówki plażowej męż-

czyzn.

Do turnieju zgłosiło się 1 8 drużyn,
w tym dwie reprezentujące UKS w
Jastarni.
Zespoły z Jastarni już od kilku ty-
godni przygotowują się do tego-
rocznych rozgrywek i był to dla
nich pierwszy udany sprawdzian.
Para Kamil Herrmann i Mariusz
Dankowski w turnieju zajęła miej-
sca V-VI, natomiast druga drużyna
z Jastarni, w skład której wchodzą
Tomasz Wieczorek i Dawid Popek,
zdominowała zawody i nie dała
szans swoim przeciwnikom.

Leszek Herrmann

Zwycięska para siatkarzy z Jastarni, Tomasz Wieczorek i Dawid Popek
(z prawej).
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Lębork. Amatorskie mistrzostwa w siatkówce

Srebro Teamu Władysławowo
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