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Nowy radny zo-
stał zaprzysiężo-
ny podczas sesj i
Rady Gminy w
Pucku. Miejsce
Witolda Świty za-
jął kolejny na li-
ście KWW
Samorządowe
Porozumienie Gminy Puck w okręgu
nr 1 , Sylwester Rekowski.

Ślubowanie nowego radnego

WRozewiu doko-
nano odsłonięcia
popiersia Józefa
Piłsudskiego. Zo-
stało ono wykona-
ne w 1932 r. przez
sześciu studentów
z Legionu Mło-
dych, przebywających tutaj na oboziepr
zysposobienia wojskowego.

Marszałek wraca do mieszkańców

Zasięg kolportażu naszej gazety to już
343 punkty w 63 miejscowościach, z
czego aż 340 całoroczne! Podnosimy
też cały czas nakład, aby Ziemia
Pucka mogła dotrzeć do każdego
chętnego.

Jesteśmy w 343 miejscach powiatu

Baseballiści z
drużyny Spor-
towePomo-
rze.pl Piraci
Władysławo-
wo zajęli dru-
gie miejsce w
rozegranym w
Osielsku Turnieju Północy. Nie wiele
brakowało, a nasi zawodnicy podobnie
jak dwa lata temu triumfowaliby w tej
imprezie.

W gminie Krokowa nastąpiły zmiany wśród sołtysów. W drodze przeprowadzonych wy-
borów część z nich nadal pełnić będzie swoje funkcje. Część odchodzi, a na ich miejsce
przychodzą osoby nowe. �ajtrudniej było przeprowadzić wybory sołeckie w Karliko-
wie. Tutaj w wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden chętny mieszkaniec.
Potrzebny był dodatkowy czas na zastanowienie, aby w końcu znaleziono
kandydata. �a zdjęciu Zygmunt Czeszke otrzymuje podziękowanie za współ-
pracę od przedstawiciela lokalnego stowarzyszenia z Karwieńskich Błot II.

ZMIA�AWARTY
Gmina Krokowa. Sołtysi

Ponownie otarli się o puchar

Puck. Wykryli plantację

Marihuana w rękach policji
Policjanci kryminalni w
piwnicy domu jednoro-
dzinnego w Pucku zlikwi-
dowali plantację
marihuany. Śledczy w
piwnicy i kilku innych po-
mieszczeniach zabezpie-
czyli niemal 650 g
ususzonej marihuany. W
specjalnie przygotowanych
boksach funkcjonariusze
znaleźli 54 doniczki z krze-
wami konopi indyjskich
oraz sprzęt do ich uprawy.
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Poniżej zamieszczamy wybrane
opinie i komentarze ze strony
www.ziemiapucka.info.
Niekoniecznie muszą one
odzwierciedlać zdanie redakcji.

Zawiedziony pisze o rozmowach
na temat porządku w sezonie:
Ciekawe kiedy nasi
funkcjonariusze wezmą się na
poważnie za nielegalny handel
„półobnośny”, który kwitnie
wieczorami w naszych
nadmorskich miejscowościach.
Pół biedy kiedy handlarze nie
tamują ruchu, ale są częste
przypadki, że kobiety z dziećmi
w wózkach jadą po ulicy bo na
chodnikach stoją koce-stoiska.
Mundurowi przyczepiają się
tylko do tych, którzy nie
przeszkadzają a wręcz
przeciwnie uatrakcyjniają nasze
miejscowości jak np. grający
Indianie.

wiki pisze o wykrytej plantacji
marihuany w Pucku:
he he he! nie dziwi że to w
pucku, nikt inny nie wpadnie na
taki pomysł tylko puck!

OPINIE

Wydawca:
NordMedia.pl
ul. Hallera 1 5/1 8

84-1 20 Władysławowo
tel. (0) 51 3-1 73-371

e-mail: biuro@nordmedia.pl

Redaktor naczelny:
Janusz Nowicki

Współpracownicy:
Teresa Kożuchowska

Redakcja:
tel . (0) 602-349-540

www.ziemiapucka.info
e-mail: redakcja@ziemiapucka.info

Sprzedaż reklam, promocja i kolportaż:
tel . (0) 51 3-1 73-371

Projekt graficzny i skład:
Zuzanna Ziemann

Druk:
Polskapresse Oddział Poligrafia

Gdańsk

Za treść reklam Wydawca nie odpowiada.
Redakcja nie zwraca tekstów

niezamówionych.
W przypadku ich wykorzystania

zastrzega sobie
prawo do ich skracania i redagowania.

" W SIECI..." KOMETARZ
AUTORA

Jem

Kaszëbą!
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owicki
redaktor

naczelny

�TZiemia

Pucka

- Co znaczy być Kaszubą i
kiedy się nim właściwie jest?
Nad odpowiedziami na te py-
tania zastanawiam się od wie-
lu lat. Kolejną okazję do
rozważań na ten temat przy-
nosi trwający właśnie spis
powszechny.
Urodzony w Pucku, z matki
Kaszubki zawsze czułem się
tutejszym, Kaszubą. I nie
przeszkadzało mi, że ojciec
pochodził z „ziem utraco-
nych”. Język kaszubski po-
znałem trochę u dziadków i
podczas rozmów matki z są-
siadkami czy rodziną. W do-
mu rodzice mówili po polsku.
Nie udało mi się więc wyssać
znajomości kaszubskiego „z
mlekiem matki”.
A właśnie dla niektórych wy-
kładnią bycia Kaszubą jest
umiejętność posługiwania się
tym językiem. Coś takiego
usłyszałem parę lat temu od
młodej dziennikarki, która
ma już owszem doświadcze-
nia z radiem i telewizją, ale
chyba brak jej doświadcze-
nia życiowego. Kiedy u
schyłku komuny wpisywałem
w ankietach przedpoboro-
wych narodowość kaszubską,
co przez władze nie było ra-
czej mile widziane, osóbka ta
dopiero bawiła się w przed-
szkolu. To już jest zupełnie
inne pokolenie.
Moje pojmowanie bycia Ka-
szubą jest zupełnie inne.
Przede wszystkim liczy się
świadomość, to co ma się w
głowie. Nie wszyscy muszą
mieć to samo co ja, w sumie
ważne żeby w ogóle coś mie-
li. Cokolwiek by mi jednak
nie mówili, swoje wiem na
pewno: moja dusza należy do
Wschodu, sercem jestem Ka-
szubą.. .

Samorządowy zawrót głowy. Henryk Doering

Bardzo zapracowany wójt

Zawróć w głowie!
Zadaj pytanie swojemu

burmistrzowi, wójtowi. My

przekażemy je w Twoim imieniu.

Komentuj także wypowiedzi

samorządowców na stronie

www.ziemiapucka. info

W naszym cyklu o udane i niezała-
twione sprawy w ostatnich czterech
miesiącach chcieliśmy zapytać Ty-
beriuszaNarkowicza, burmistrza Ja-
starni. Okazało się jednak, że
burmistrz wziął dłuższy urlop.
Trudno, burmistrza przepytamy
później , a w międzyczasie zadzwo-
nił wójt Krokowej , Henryk Do-
ering. Miał kilka uwag do treści
zamieszczanych w gazecie. Dobrze
się złożyło – pomyślałem – i chęt-
nie wyraziłem chęć spotkania. Kil-
ka dni z rzędu próbowałem ustalić
termin spotkania poprzez sekretar-
kę urzędu. Z problemu wybawił
mnie termin sesj i Rady Gminy.
Jeszcze dzień wcześniej usłysza-
łem w słuchawce, że trudno jest wy-
znaczyć wójtowi konkretną

godzinę spotkania przed sesją, ale
mam następnego dnia cierpliwie
czekać. „Zadzwonimy do pana” -
padło po drugiej stronie łącz teleko-
munikacyjnych.
Na szczęście postanowiłem poje-
chać na sesję mimo to. Na szczę-
ście, bo telefon z Krokowej nie
zadzwonił. Kamień z serca spadł
mi kiedy przed sesją zdążyłem wy-
mienić z wójtem kilka słów. Przy
okazji usłyszałem, że będzie mieć
czas dla mnie po sesj i. Hmm, nie
planowałem spędzenia kilku go-
dzin na sesj i, ale czego się nie ro-
bi. . . byleby uzyskać materiał dla
Czytelników.
Niestety, nie było mi dane dłużej
porozmawiać z wójtem. Po sesj i
czuł się zmęczony, w co jestem w

stanie uwierzyć. Troszkę zacząłem
się już obawiać o przyszłość wy-
wiadu. Uświadomiłem w końcu
wójtowi, że teraz dzięki długiemu
weekendowi to już z żadnym in-
nym samorządowcem nie zdołam
się umówić. Przystał na propozy-
cję, że podjedzie do mnie w ponie-
działek, 2 maja. Zaufałem tym
słowom, ale nie wyszło mi to na
dobre. Teraz muszę Państwu przy-
nudzać jak doszło do tego, że nie
ma w tym miejscu wywiadu. W
poniedziałek podjąłem jeszcze kil-
ka prób dogadania się z wójtem.
Za pierwszym razem, gdy zadzwo-
niłem na numer domowy udało mi
się. Usłyszałem, że wójt ma zamiar
jechać do Gdańska, to się jakoś
złapiemy. Miałem zadzwonić mię-
dzy trzynastą a czternastą. Dzwo-
niłem, a jakże. Ze cztery, czy pięć
razy. Nawet do piętnastej , a może i
później . . . Niestety, nikt już mojego
telefonu odebrać nie raczył. Zapra-
cowany jest wójt Krokowej , nie
ma co.
Janusz Nowicki

Nie zobaczysz nagranego wywiadu
z wójtem Doeringiem na stronie
www.ziemiapucka.info, ale są
tam już wywiady ze starostą i bur-
mistrzem Helu.

Wójt Krokowej, Henryk Doering.

LISTY DO REDAKCJI
List ten otrzymaliśmy już jakiś czas temu, przyszedł czas na jego
upublicznienie.

„Należę do grupy mieszkańców powiatu, którzy nie znają szczegółów dyscypliny sportu – podnoszenie
ciężarów.
Ponieważ młodzi mieszkańcy Władysławowa, sportowcy zdobyli złote, srebrne medale w Mistrzostwach
Polski, drużynowo I miejsce, proszę o wywiad z trenerem sportowców, którym jest p. Augustyn Hadas i w ten
sposób redaktor przybliży czytelnikom tę dyscyplinę sportu.
Proszę o wyjaśnienie: (…) czy ciężarowcy za stroje, za dojazdy na zawody płacą sami, czy są dotacje na te
cele? Jaka jest przyczyna, że ciężarowcy trenują w dawnych salkach katechetycznych zamiast na sali
sportowej w Zespole Szkół we Władysławowie? Jaki sprzęt mają, sami zakupili? Czy p. Augustyn Hadas jako
trener jest zatrudniony przez Urząd Miasta we Władysławowie? Czy władze uczciły wielki sukces sportowy
sportowców i trenera?
Jestem pewna, że większość czytelników chciałaby się dowiedzieć więcej szczegółów o sportowcach –
ciężarowcach i ich problemach.”

Krystyna Rosinke, Władysławowo

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

WYDARZENIA

Słuchowo. Michał Kocur

Sołtys rekordzista

Fragment notki prasowej z newsem dotyczącym młodego sołtysa

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

sji Rady Gminy witano i żegnano

nowych oraz starych sołtysów.

Jednym z dwóch żegnanych w spo-

sób szczególny był Michał Kocur

ze Słuchowa. Zasłużył sobie na to

pełnieniem tej funkcji nieprzerwa-

nie przez ponad czterdzieści lat.

Miłym gestem przyjaciół na tę oko-

liczność było odnalezienie notki

prasowej dotyczącej młodego sołty-

sa Kocura. Zamieszczona została

czterdzieści lat temu w nieistnieją-

cym obecnie „Głosie Wybrzeża”.

Jak wszyscy kończący kadencję

sołtys ze Słuchowa otrzymał od sa-

morządowców pamiątkową tablicz-

kę i album.

Tekst i fot. Janusz Nowicki Michał Kocur odbiera gratulacje i nagrody od władz Krokowej. Obok

stoi Zygmunt Piontek, przewodniczący Rady Gminy

Władysławowo.

O porządku podczas sezonu

Z inicjatywy Komendanta Po-

wiatowego Policji w Pucku

zorganizowane zostało corocz-

ne spotkanie robocze poświę-

cone współpracy w zakresie

zabezpieczenia sezonu letnie-

go na terenie powiatu puckie-

go.

W spotkaniu uczestniczyła
m.in. Straż Graniczna, Straż

Miejska, Straż Ochrony Kolei,
przedstawiciele Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska,
Nadmorskiego Parku Krajobra-
zowego, Nadleśnictwa Wejhe-
rowo, Urzędu Morskiego,
WOPR-u, SANEPID-u, a także
lokalnych samorządów.
- Przedstawiono sytuację zda-
rzeń z ubiegłego roku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem miasta
Władysławowo oraz półwyspu
– mówi asp. Łukasz Dettlaff,
oficer prasowy KPP w Pucku.
Poruszano także temat niewła-
ściwego parkowania pojazdów
na obszarze chronionym, zapo-
biegania dewastacji przyrody
czy ograniczania uciążliwości
lokali zakłócających ciszę noc-
ną.

(jan)
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Zebrani we władysławowskim komisariacie przedstawiciele służb

porządkowych dyskutowali o możliwościach wspólnego działania

Starzyno. Boisko Orlika

Za mało pieniędzy na budowę

ie będzie w najbliższym

czasie budowy kompleksu

Orlika w Starzynie. Niestety,
sytuacja nie jest przyjemna dla
samorządowców. Pieniądze na
budowę są zabezpieczone, ale
nie ma chętnych wykonawców.
Jak się okazuje czasy budowy
orlikowych kompleksów za
milion złotych już się skończyły.
Na ostatniej sesj i Rady Gminy
Puck wójt Tadeusz Puszkarczuk
powiadomił zebranych, że
chętnych do przetargu nie

brakowało. Zabrakło jedynie
pieniędzy na budowę.
Samorządowcy w budżecie
przeznaczyli na starzyńskiego
Orlika milion złotych. Natomiast
najniższa oferta zaproponowana
podczas przeprowadzonego
ostatnio przetargu wyniosła 1 ,48
mln zł. W związku z tym
przetarg unieważniono. Nie
wykluczone jednak, że
samorządowcy próbować będą
aż do skutku.

(jan)
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Kazimierz
Plocke
wiceminister

rolnictwa

i rozwoju wsi

Tym razem co do wyboru tematu
nie mam najmniejszego dylematu.
Za nami trzy wielkie dla naszego
kraju święta - 1 maja to dzień be-
atyfikacji Jana Pawła II, 2 maja to
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej , zaś 3 maja obchodziliśmy
220 rocznicę uchwalenia Konstytu-
cj i 3 Maja. Były to dni wyjątkowe
w historii naszego narodu, dni o
wzniosłym wymiarze religijno–pa-
triotycznym. I w tym duchu je prze-
żyliśmy.
1 maja oczy całego świata były
zwrócone na Plac Świętego Piotra
w Rzymie, gdzie na ołtarze wynie-
siony został jeden z największych
papieży w historii Kościoła, a nasz
rodak, Polak, wielki patriota i
wzór umiłowania ojczyzny, Jan Pa-
weł II. Zyskaliśmy w tym dniu

wielkiego orędownika nie tylko
naszych spraw osobistych, ale je-
stem o tym przekonany, również
trudnych spraw narodowych.
Życzmy sobie, by ten dzień stał się
momentem zwrotnym, gdy chodzi
o czerpanie z duchowego dziedzic-
twa jaki pozostawił nam Jan Paweł
II. Zacznijmy wreszcie wczytywać
się w to co do nas pisał i na nowo
wsłuchiwać w to, co do nas mó-
wił. Znajdziemy wtedy odpowie-
dzi na pytania jak żyć by być
dobrymi katolikami, dobrymi
ludźmi i dobrymi synami naszej
ojczyzny. Jego przesłania są po-
nadczasowe, a przykładem tego
niech będą słowa, które skierował
do nas, Kaszubów, podczas homi-
lii 11 czerwca 1987 roku w Gdyni:
„Bracia i siostry Kaszubi! Strzeż-
cie tych wartości i tego dziedzic-
twa, które stanowią o Waszej
tożsamości”. Wydarzenia ostatnich
tygodni sprawiają, że te słowa do-
piero teraz nabierają pełnej treści i
teraz jesteśmy w stanie w pełni
docenić ich wagę i znaczenie.

OPINIE
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W roku 2004 Sejm RP ustanowił
dzień 2 maja Świętem Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej . Celem tego
projektu jest popularyzowanie wie-
dzy o polskiej tożsamości i na-
szych symbolach narodowych, bo
przecież właśnie symbole narodo-
we są ważnym elementem naszej
tożsamości. Cieszmy się z tego
święta i z dumą wywieszajmy flagi
narodowe na naszych domach. Pa-
miętajmy, że były okresy w naszej
historii, gdy nie mogliśmy naszych
symboli narodowych używać.
Cieszmy się z wolności i suweren-
ności naszego kraju, a wyrazem te-
go niech będzie szacunek dla
narodowych symboli, ale też pa-
mięć o tak wielkich wydarzeniach
z historii Polski jak ustanowienie

w roku 1791 Konstytucji 3 Maja.
Obchodów tego święta zakazano
podczas rozbiorów, zdelegalizowa-
no je podczas okupacji hitlerow-
skiej i później również w czasach
PRL. Pamięć ustanowienia Konsty-
tucji 3 Maja to wielkie święto de-
mokracji. Niech to będzie dla nas
bodźcem, by brać udział w uroczy-
stościach religijno–patriotycznych,
które tego dnia, corocznie, w wielu
miastach i gminach są organizowa-
ne.
Gdy ten tekst trafi w Państwa ręce
będziemy już po tych wszystkich
obchodach. Jestem jednak przeko-
nany, że były one przez nas wszyst-
kich przeżyte w duchu
wdzięczności za dar życia Jana
Pawła II, dumy z naszego dziedzic-

twa historycznego i radości z od-
zyskanej ale też zadanej nam
wolności.
Na koniec jeszcze tylko chciałbym
złożyć życzenia wszystkim straża-
kom z okazji dnia ich patrona, Św.
Floriana. Życzę Wam, drodzy stra-
żacy, pełnej osobistej satysfakcji,
ale też uznania społecznego za
Wasz trud niesienia pomocy tym,
którzy jej potrzebują. Wiem, że na
Was zawsze można liczyć i za to
bardzo serdecznie Wam dziękuję.

Treści felietonów nie muszą od-
zwierciedlać

lini programowej i stanowiska
redakcji.
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Ślubowanie nowego radnego
Z POMORZA
Zbudujmy miasteczko ruchu
drogowego
Dziesięć milionów zł przeznaczo-
no dla samorządów w ramach pro-
jektu „Budujemy Miasteczka
Ruchu Drogowego”, realizowane-
go przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracj i.
Projekt ma na celu popularyzację
wiedzy i umiejętności oraz
promowania bezpiecznych
zachowań wśród uczestników
ruchu drogowego. Założeniem pro-
jektu jest wybudowanie do końca
2012 r. co najmniej 1 6 miasteczek
w kraju, po jednym w każdym wo-
jewództwie. Wnioski aplikacyjne
należy przesłać w nieprzekraczal-
nym terminie do 18 maja do Wy-
działu Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przyznana kwota dofinansowania
na budowę miasteczka dla każde-
go województwa wyniesie 550
000 zł. Konkurs – organizowany
jest w ramach programu „Razem
bezpieczniej” i skierowany jest do
jednostek samorządu terytorialne-
go.
- Zadaniem jest przygotowanie
projektów budowy miasteczka
oraz podjęcie działań w celu wy-

brania dobrego miejsca lokalizacji
inwestycji, które zapewni właści-
we funkcjonowanie miasteczka –
informuje Roman Nowak, rzecz-
nik prasowy wojewody.

Gdynia. Ryby dla Zatoki
Radni Gdyni podjęli uchwałę w
sprawie przystąpienia miasta do
programu „Ryby dla Zatoki”.
Rada Miasta wyraziła wolę
współdziałania ze Związkiem
Międzygminnym Zatoki Puckiej
w realizacji programu będącego
elementem działań gminy Gdynia
zmierzających do poprawy stanu
środowiska naturalnego Zatoki
Puckiej i Gdańskiej .
Rada Miasta Gdyni
zaakceptowała koszt realizacji
programu w latach 2011 -14 w
wysokości 100 tys. zł rocznie, z
czego udział Gdyni to 12 tys. zł
rocznie.
Czystość wód, a także
intensywność życia w Zatoce
Puckiej i Gdańskiej ma wielkie
znaczenie dla Gdyni. Dlatego
Miasto zobowiązało się do
pokrycia części kosztów projektu,
czyli dalszych prac związanych z
podchowem narybku oraz
koniecznych prac badawczych.

Władysławowo. Święconka Storm Riders

Proboszcz wśród motocykli

Przeżywaliśmy ostatnio radosny
okres świąt wielkanocnych.Weso-
ło było również przy władysławow-
skim kościele podczas święconki
stowarzyszenia Storm Riders. Mo-

tocykliści wzbudzili spore zaintere-
sowanie pozostałych wiernych.
Sam proboszcz Krzysztof Antoń
święcił przywiezione przezmotocy-
klistów koszyki z jedzeniem. To ko-

lejny raz, kiedy miłośnicy
jednośladów powiatu puckiego
starają się aktywnie uczestniczyć
w życiu społecznym.

(jan)

Proboszcz Antoń pośród motocyklistów.
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owy radny został dzisiaj zaprzy-
siężony podczas sesji Rady Gmi-
ny w Pucku.
Miejsce Witolda Świty zajął kolej-
ny na liście KWW Samorządowe
Porozumienie Gminy Puck w okrę-
gu nr 1 – Sylwester Rekowski.

Witold Świta zrezygnował z man-
datu radnego, gdyż musiał dokonać
wyboru, albo mandat albo prowa-
dzenie działalności gospodarczej .
Wybrał to drugie.
- Prawo zabrania bycia radnym i
prowadzenia działalności gospodar-

czej na majątku gminnym – wyja-
śnia sytuację Maria Stenzel,
sekretarz Urzędu Gminy w Pucku.
Witold Świta w budynku gminnym
w Strzelnie prowadzi Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej .

(jan)
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Radny Sylwester Rekowski podczas składania ślubowania
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TELEFONY
ALARMOWE

ogólny - 112

Policja – 997

JURATA, ul. Ratibora 42,
tel. (58) 674-53-72, 674-53-70
KOSAKOWO, ul. Żeromskiego
71 , tel. (58) 679-1 3-97, 674-53-90
KROKOWA, Minkowice
ul. Żwirowa 4, (58) 673-70-97,
674-53-86
PUCK, ul. Dworcowa 5,
tel. (58) 674-52-22
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Towarowa, tel. (58) 674-01 -97,
674-53-22

Straż Pożarna - 998

CHŁAPOWO,
ul. Władysławowska,
tel. (58) 674-05-63
JASTRZĘBIA GÓRA,
ul. Bałtycka 3 tel. (58) 674-95-72
KOSAKOWO, tel. (58) 679-1 3-1 5
PUCK, ul. Mestwina 11 ,
tel. (58) 673-04-50, 673-04-60
SWARZEWO, tel. 608-093-786
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Władysława IV,
tel. (58) 674-05-75

Pogotowie Ratunkowe - 999

PUCK, 1 Maja 1 3,
tel. (58) 673-48-28, 673-27-81

Społeczna Straż Rybacka

tel. 506-752-801 , 606-814-852

Straż Gminna

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

Straż Miejska

HEL, ul. Wiejska 50,
tel. (58) 675-05-45 wew. 45
JASTARNIA, ul. Portowa 4,
tel. (58) 675-37-86
PUCK, Pl. Wolności 1 ,
tel. (58) 986 lub 673-22-37
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Hallera 19, tel. (58) 674-54-44

Straż Graniczna

WŁADYSŁAWOWO, ul. Morska,
tel. (58) 674-43-00, 674-08-44

Morska Służba Poszukiwania

i Ratownictwa

WŁADYSŁAWOWO,
tel. (58) 674-05-42

Kapitanat Portu Władysławowo

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

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

Wykryli plantację

PUCK. W miniony piątek policjanci
kryminalni z komend wojewódzkiej i
powiatowej w piwnicy domu
jednorodzinnego w Pucku
zlikwidowali plantację marihuany.
Śledczy w piwnicy i kilku innych
pomieszczeniach zabezpieczyli niemal
650 g ususzonej marihuany, co
odpowiada ponad 3,2 tys.
jednorazowych porcji tego narkotyku.
W specjalnie przygotowanych boksach
funkcjonariusze znaleźli 54 doniczki z
krzewami konopi indyjskich oraz
sprzęt do uprawy marihuany m.in.
lampy, wentylatory, pełną elektrykę,
urządzenia elektroniczne, a także
odczynniki chemiczne. W lodówce
mundurowi znaleźli ponadto 26 sztuk
ciastek oraz ponad 180 gram
paluszków zawierających marihuanę,
które jak ustalili kryminalni
zatrzymany sam wytwarzał.
42-latek trafił do policyjnego aresztu.
Wczoraj w puckiej prokuraturze
usłyszał zarzuty wytwarzania
marihuany i częstowania nią innych
osób, także w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej . Dzisiaj podejrzany trafi
przed oblicze sądu, bowiem
prokuratura na wniosek policj i
wystąpiła z wnioskiem o jego
tymczasowe aresztowanie.

	a podwójnym gazie

GMINA PUCK. Policjanci puckiej
drogówki przeprowadzili akcję
Trzeźwy Poranek w ciągu niespełna
godziny eliminując z ruchu aż pięciu
nietrzeźwych kierowców.
Policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego od godz. 4 rano
kontrolowali kierowców wracających
ze świątecznego weekendu, w tym
również miejscowych udających się
do pracy. W ciągu niespełna godziny
zatrzymano aż pięciu nietrzeźwych
kierowców w wieku 32-60 lat. Jeden z
nich prowadził auto po użyciu
alkoholu. Wyniki badań plasowały się
w granicach od 0,3 do ponad 2 promili
alkoholu w organiźmie.
Łącznie, wliczając do tego także okres
świąteczny, na terenie powiatu
puckiego policjanci zatrzymali 11
uczestników ruchu drogowego

będących pod wpływem alkoholu. W
czasie świąt pięciu jechało rowerem, a
stan nietrzeźwości średnio wynosił
ponad 1 ,5 promila. Jeden z
nietrzeźwych rowerzystów nie dość, że
był pijany to posiadał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych
i rowerów popełniając przy tym
kolejne przestępstwo.

Sprzątał drogi ze spustów

MOSTY. Śledczy z komisariatu w
Kosakowie postawili dotychczas trzy
zarzuty kradzieży i usiłowania
kradzieży metalowych spustów
drogowych 30-letniemu mieszkańcowi
Gdyni. Mundurowi otrzymali
zgłoszenie, że w Mostach na jednej z
ulic brakuje tzw. spustów drogowych
odprowadzających wodę. Policjanci
szybko przystąpili do działania i na
terenie gminy, tuż przy punkcie skupu
złomu zatrzymali 30-letniego
mieszkańca Gdyni. Mężczyzna w
samochodzie posiadał 6 sztuk spustów,
które zamierzał sprzedać w skupie. Ich
wartość oszacowano na ponad 2,5 tys.
zł.
Jak ustalili mundurowi 30-latek ukradł
trzy sztuki w Mostach, trzy kolejne
skradzione zostały z dwóch ulic na
terenie Rumi. Podczas przesłuchania
okazało się ponadto, że zatrzymany
gdynianin takiego samego czynu
dokonał w połowie kwietnia także w
Gdyni.

Wziął przyczepę jak swoją

GMINAKROKOWA. Miejscowi
policjanci ustalili sprawcę kradzieży
przyczepy samochodowej . Odzyskali
mienie i zwrócili je właścicielowi.
Sprawca usłyszał już zarzut kradzieży.
W sobotę wielkanocną policjanci z
Krokowej wpadli na trop sprawcy
kradzieży przyczepy wartej 1 ,5 tys. zł.
Skradziono ją na terenie gminy pod
koniec marca. Podejrzewany o
kradzież 58-letni mieszkaniec gminy
Puck trafił na komisariat, gdzie śledczy
postawili mu zarzut kradzieży.
Mundurowi ustalili, że złodziej
podjechał pod posesję, najzwyczajniej
w świecie zaczepił przyczepkę do
swojego auta i odjechał. Ukrył ją
następnie w stodole w miejscu
zamieszkania.

Złomiarze w akcji
GMINAKROKOWA. Policjanci z
komisariatu w Krokowej podczas
działań prewencyjnych
ukierunkowanych na zapobieganie
kradzieżom elementów metalowych
zatrzymali 52-letniego mieszkańca
gminy Puck. Mężczyzna miał przy
sobie stalową linę i inne metalowe
elementy. Jak się okazało mężczyzna
zmierzał do skupu złomu, a
przedmioty pochodziły z kradzieży na
terenie gminy Puck. 52-latek trafił do
policyjnego aresztu. Wartość mienia
wyniosła ok. 500 zł.
Dalsza praca mundurowych
potwierdziła udział w kradzieży także
innego mężczyzny, mieszkańca gminy
Krokowa. 38-latek wpadł w ręce
mundurowych po czym trafił do
policyjnego aresztu. Obu mężczyznom

krokowscy śledczy postawili zarzut
kradzieży.

Kradli z budowy

GMINAKOSAKOWO. Dwóm
mieszkańcom gminy miejscowi
śledczy postawili zarzuty przestępstw
włamań i kradzieży na terenie tej
gminy. Jak ustalili mundurowi 21– i
23-latek dokonali wspólnie czterech
przestępstw: dwóch włamań i dwóch
kradzieży. Mężczyźni wpadli po
niedzielnej kradzieży z budynku
będącego w budowie, kiedy wrócili po
skradzione przedmioty ukryte na
terenie leśnym. Policjanci odzyskali
m.in. elektronarzędzia wartości łącznej
około 800 zł. Obaj sprawcy trafili do
policyjnego aresztu.
Śledczy pracujący nad sprawą ustalili,
że mężczyźni podejrzani są także o
kilka innych zdarzeń. Okazało się, że
sprawcy kilka dni wcześniej dokonali
aż trzech podobnych przestępstw.
Najpierw włamali się do garażu skąd
ukradli narzędzia warte ponad 200 zł,
następnie z tego samego miejsca
ukradli tonę prętów stalowych wartych
2,5 tys. zł, a na koniec włamali się do
budynku w budowie, gdzie ich łupem
padły dwie spawarki oraz przedłużacz
elektryczny. W tym przypadku straty
wyniosły niemal tysiąc złotych.
Policjanci odzyskali mienie warte
ponad 3 tys. zł.

Wieczorna ustawka

GMINAKROKOWA. O bójce na
terenie gminy dyżurny komendy
powiatowej otrzymał zgłoszenie w
niedzielę ok. godz. 20. Natychmiast na
miejsce skierowane zostały patrole z
Krokowej , Władysławowa oraz
funkcjonariusze drogówki. Policjanci
ustalili, że do bójki doszło pomiędzy
mieszkańcami Wejherowa i gminy
Krokowa. Powodem miał być
wcześniejszy zatarg między
mężczyznami. W trakcie zajścia doszło
do użycia broni paintballowej oraz
pałek imitujących kije bejsbolowe.
Dwie osoby odniosły obrażenia ciała.
Funkcjonariusze zatrzymali w
policyjnym areszcie pięciu
podejrzanych, trzech z Wejherowa i
dwóch z gminy Krokowa - wszyscy w
wieku 22–31 lat.

W trakcie wyjaśniania okoliczności
zdarzenia mundurowi zabezpieczyli
broń paintballową, kulki z farbą,
drewnianą pałkę oraz ochraniacz na
szczękę, ustalili także kolejnego
podejrzanego w sprawie – 36-letniego
mieszkańca gminy Krokowa. Sprawa
jest rozwojowa, policjanci nadal
wyjaśniają okoliczności zdarzenia i
udział w nim kolejnych osób.

Pijany wjechał do rowu

JURATA. Policjanci zatrzymali 20-
letniego mieszkańca Helu. Kierowca
nie miał uprawnień, stracił panowanie
nad autem i wjechał do rowu. Teraz
będzie odpowiadał za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości.
Do zdarzenia doszło po godz. 1 9 w
Juracie. Policjanci podczas patrolu tej
miejscowości zauważyli w rowie
osobowego forda. Okazało się, że
kierował nim 20-letni mieszkaniec
Helu, który stracił panowanie nad
autem i wjechał do rowu.
Mężczyzna był pijany, w jego
organizmie znajdowało się prawie 1 ,5
promila alkoholu. Wyszło także na
jaw, że nietrzeźwy kierowca nie
posiada uprawnień do kierowania.
Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę.
Został przesłuchany i usłyszał zarzut
kierowania samochodem w stanie
nietrzeźwości. Dodatkowo
mieszkaniec Helu odpowie za
kierowanie samochodem bez
uprawnień i spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym.

Zarekwirowana marihuana z

puckiej plantacji

Ochraniacz na szczękę i naboje z farbami do paintballa
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Remonty i modernizacje powiatowych dróg

Utrzymanie dróg na terenie Powia-
tu Puckiego to jedno z najważniej-
szych zadań lokalnych
samorządów. Nowoczesne trasy za-
pewniają nie tylko komfort i bez-
pieczeństwo jazdy mieszkańcom
ale także turystom i świadczą o co-
raz większej atrakcyjności regionu
Kaszub Północnych. Korzystając
ze środków własnych oraz ze-
wnętrznych w ostatnich latach suk-
cesywnie remontuje się i
modernizuje drogi powiatowe.
Przez ostatnie cztery lata z budżetu
Powiatu Puckiego przeznaczono na
ten cel ponad 16 milionów zło-
tych.
W 2010 roku oddano do użytku
3,5 kilometrowy odcinek przebudo-
wanej drogi powiatowej Sławo-
szynko - Karwieńskie Błota II –
Goszczyno. Cała inwestycja kosz-

towała 4 miliony 180 tysięcy zło-
tych z czego 1 milion 881 tysięcy
złotych pochodziło z budżetu Po-
wiatu Puckiego a pozostała kwota
2 milionów 299 tysięcy złotych z
unijnych środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata
2007-2013.Na tym odcinku na-
wierzchnia została całkowicie zmie-
niona. Na całej długości powstał
chodnik, który ułatwia bezpieczne
poruszanie się pieszych, osób nie-
pełnosprawnych i rowerzystów. W
ramach przebudowy drogi odbudo-
wano dwa przepusty drogowe, w
miejscach niebezpiecznych usta-
wiono poręcze ochronne oraz wy-
konano oznakowanie pionowe i
poziome. „W pierwszej kolejności
zdecydowaliśmy się na realizację
tej właśnie inwestycji w gminie
Krokowa – podkreśla Starosta Puc-
ki Wojciech Dettlaff – stąd kolejne,
równie ważne remonty w tym rejo-
nie, będą musiały poczekać i będą
realizowane w następnej kolejno-
ści”
Przy okazji remontu ponad kilo-
metrowego odcinka gminnej drogi
w Połchowie ( ul. Szkolna ) realizo-
wanego przez gminę Puck w ra-
mach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych

2008-2011 ”w ubiegłym roku odda-
no do użytku ponad 2,5 km odci-
nek drogi powiatowej
Połchowo-Rekowo Dolne do skrzy-
żowania z torami kolejowymi w
Mrzezinie. W ramach modernizacji
wykonano nową nawierzchnię i
chodnik oraz kanalizację deszczo-
wą. Całkowity koszt inwestycji za-
mknął się w kwocie ponad 2
milionów 735 tysięcy złotych z cze-
go 50 % pochodziło z dotacji a 300
tysięcy złotych z budżetu Powiatu
Puckiego.
Najważniejszą inwestycją drogo-
wą, realizowaną w ubiegłym roku
był remont trasy z Pucka przez
Mrzezino do Kosakowa. Droga ta
zwana popularnie zwana „drogą
przez łąki” jest alternatywną trasą
do głównej drogi wojewódzkiej
216 łączącej Półwysep Helski z Re-
dą, Rumią i Trójmiastem stąd jej re-
mont był koniecznością. Na
wyremontowanym ponad 3 kilome-
trowym odcinku drogi wykonano
specjalną betonową nawierzchnię,
która zdaniem nadzorujących prace
naukowców z Politechniki Gdań-
skiej sprawdzi się na tej trasie. Spe-
cjalnie zbrojone betonowe płyty
mają wytrzymać spore natężenie ru-
chu powodowane nie tylko przez
samochody osobowe ale i ciężarów-

ki. Cała inwestycja kosztowała 5,5
miliona złotych. Połowa tej kwoty
pochodziła z budżetu państwa z
„Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011 ”
czyli tzw.”schetynówek”. 7 gmin
Powiatu Puckiego przeznaczyło na
ten cel po ok. 1 80 tysięcy złotych a
1 milion 500 tysięcy złotych prze-
kazał Powiat Pucki.
Drugi etap remontu „drogi przez łą-
ki” czyli dokończenie przebudowy
trasy Mrzezino-Kazimierz to zada-

nie priorytetowe w 2011 roku a bę-
dzie ono możliwe po podpisaniu
umowy z wojewodą pomorskim na
dofinansowanie w ramach tzw.
„schetynówek”.Koszt inwestycji,
która ma rozpocząć się w czerwcu,
ma zamknąć się w kwocie 3 milio-
nów złotych. Kolejne na liście do
realizacji w Powiecie Puckim cze-
kają drogi w gminach Krokowa,
Puck, Kosakowo i Władysławowo.

We wrześniu 2012 roku rozpocznie
się kolejny etap zmian w systemie
edukacji zapoczątkowany w 1999
roku. Tym razem będzie to pierw-
szy rok wdrażania reformy w syste-
mie kształcenia zawodowego i
ustawicznego. Zmiany w organiza-
cj i pracy, wynikające częściowo ze
zmian technologicznych i wzrostu
oczekiwań pracodawców w zakre-
sie poziomu umiejętności pracow-
ników wywołują ciągłą
konfrontację szkolnictwa zawodo-
wego z wymaganiami rynku pracy.
Przygotowując szkoły ponadgimna-
zjalne Powiatu Puckiego do zmian,
podejmujemy działania zmierzają-

ce do przeszkolenia kadry pedago-
gicznej rozwijając ich umiejętności
zgodnie z nowymi wymaganiami.
Podejmujemy próbę wprowadze-
nia już od 1 września 2011 roku
systemu kształcenia modułowego.
Kształcenie w tym systemie pozwa-
la na konfrontowanie przez ucznia
teorii z praktyką, umożliwia więk-
szą indywidualizację procesu na-
uczania i dostosowanie go do
potrzeb i możliwości ucznia. Z dru-
giej zaś strony stawia większe wy-
magania przed nauczycielami,
którzy muszą zmodyfikować sys-
tem pracy, przygotować własne ze-
stawy ćwiczeń dla uczniów czy

wprowadzić nowy system ocenia-
nia .
Na terenie Powiatu Puckiego jako
pierwsi system modułowy w szkol-
nictwie zawodowym chcą wprowa-
dzić nauczyciele z Zespołu Szkół
w Kłaninie. W związku z tym, w
Polsce nie ma jeszcze gotowych
rozwiązań w tym zakresie, dyrek-
cja ZSP w Kłaninie, głównie za
sprawą wicedyrektor Iwony Doma-
chowskiej , podjęła starania o uzy-
skanie takich doświadczeń za
granicą. Pod koniec marca b.r. w ra-
mach unijnego programu Leonardo
da Vinci „Mobilność”, grupa na-
uczycieli z Kłanina miała możliwo-
ść na miejscu, w hiszpańskiej
Walencji , zapoznać się z kształce-
niem modułowym. Ten system
kształcenia jest z powodzeniem re-
alizowany w Hiszpanii od 20 lat.
Grupa z Kłanina odwiedziła pięć
różnych szkół od niewielkich, pry-
watnych do publicznych placówek,
kształcących w wielu zawodach.
Zarówno nauczyciele, jak i dyrekto-
rzy hiszpańskich szkół chętnie dzie-
lili się doświadczeniami,
pokazywali pracownie zawodowe,

udostępnili własne
materiały, które
wykorzystują w
pracy z uczniami.
Po wizycie studyj-
nej w Hiszpanii na-
uczyciele z Kłanina
mają jeszcze więk-
szą świadomość
korzyści a jedno-
cześnie wymagań
jakie pojawią się
przy wprowadzaniu
nowego rodzaju nauczania. Ważne
jest, że modułowe programy mają
tą zaletę, że są elastyczne, poszcze-
gólne jednostki można wymieniać,
modyfikować, uzupełniać oraz do-
stosowywać do poziomu wymaga-
nych umiejętności, a także potrzeb
gospodarki oraz wciąż zmieniające-
go się rynku pracy.
Innym rozwiązaniem wprowadza-
nym obecnie na terenie Powiatu
Puckiego, ułatwiającym dostępno-
ść do systemu edukacji szczególnie
w kształceniu dorosłych, to możli-
wość uczenia na odległość czyli
e-learning. Rozwiązanie to daje
ogromną szansę na ukocٌzenie szko-

ły osobom, które z powodów zdro-
wotnych, rodzinnych,
zawodowych lub innych nie mogą
uczestniczyć w zajęciach stacjo-
narnych. To rozwiązanie realizo-
wane jest na bazie Powiatowego
Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go w Pucku w ramach projektu
"Rozwój kompetencji TI kadry na-
uczycielskiej placówek Powiatu
Puckiego" (POKL Działanie 9.4).
Odpowiednio wyposażone sale
wykładowe oraz profesjonalnie
przygotowana kadra jest gwaran-
cją powodzenia tego przedsięwzi-
ęcia.

	owoczesne rozwiązania w edukacji wkraczają do szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Puckiego

�auczyciele Powiatu Puckiego podczas szkoleń z zakresu e-learningu

�auczyciele ZSP Kłanino podczas

wizyty studyjnej w Hiszpanii

Przebudowana droga Karwieńskie Błota II

Wyremontowana "droga przez łąki"
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Rozpoczęcie letniego sezonu
Władysławowo. IV Kaszubski Weekend Artystyczny

Trzeba uważać nad ogniem
Pieczenie sękaczy
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Pierwszy, publiczny pokaz wypie-

ku sękacza był jedną z atrakcji

Weekendu Artystycznego. Pokaz

przygotowała Maria Kuchnow-

ska z Gnieżdżewa, z którą rozmo-
wę przeprowadziła Teresa
Kożuchowska.
- Od kiedy zajmuje się Pani wy-

piekaniem sękaczy?

- Sękacze robię od dziecka. W mo-
jej rodzinie to tradycja. Uczyłam
się tej sztuki od swojej matki. Dzi-
siaj , w wypiekaniu sękaczy poma-
ga mi córka Katarzyna
Ustarbowska i wnuczka Julia.
- Wiem, także z autopsji, że wy-

piekane przez Panią sękacze cie-

szą się uznaniem smakoszy.

Posiada Pani jakąś specjalną re-

cepturę, a może to tajemnica?

- Żadna tam tajemnica. Oczywi-
ście, mam swój specjalny przepis
na sękacza z sześćdziesięciu, lub
mniejszego z czterdziestu jajek. Se-
kretem udanego wypieku jest odpo-
wiednie przygotowanie ciasta, a
potem technika pieczenia, najbar-
dziej czasochłonna. Jeśli te dwa wa-
runki są spełnione, to sękacz nie
może się nie udać.
- Przejdźmy zatem do szczegó-

łów. Z ilu składników powinno

być przygotowane ciasto i jak od-

bywa się proces pieczenia?

- W skład mojego ciasta wchodzi
dziewięć produktów. Podstawą są
jajka i masło. Ponadto cukier, mą-
ka, cytryny i inne. Tak jak już za-
znaczyłam, ważne jest samo
pieczenie. Sękacza wyrabiamy na
kołowrotku z tuleją. Kołowrotkiem
stale obracamy, cały czas uważa-

jąc, by ciasto się nie przypaliło.
Pieczemy go na otwartym ogniu,
oblewając poszczególne warstwy,
niezbyt gęstym ciastem.
- Ile czasu zajmuje całkowite

przygotowanie wyrobu?

- Zależy to od jego wielkości.
Przeciętnie sam proces pieczenia
trwa ponad godzinę i często od ob-
racania kołowrotka boli ręka. Trze-
ba bardzo uważać, bo wystarczy
chwila nieuwagi, aby ciasto się
przypaliło.

Rodzinny duet przy pracy, Maria Kuchnowska (z lewej) i jej córka

Katarzyna Ustarbowska.

Centrum Kultury i Promocji we

Władysławowie po raz czwarty

zorganizowało kaszubski week-

end artystyczny, połączony z in-

auguracją letniego sezonu.

Warsztaty artystyczne promujące
kulturę kaszubską przyciągają co-
raz liczniejsze grupy artystów -
twórców ludowych. Wśród nich li-
czebnością wyróżniał się zespół
rzeźbiarzy, którzy przyjechali z
różnych regionów Polski.
Spod dłut, siekier, pił, narzędzi
tnących i szlifujących wielkie bale,
wyłaniały się monumentalne rzeź-
by, często wykonywane zespoło-
wo.
Na stoiskach hafciarki, rogarze,
wikliniarze oraz uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej z Pucka,
prezentowali swoje prace.
Do późnych godzin wieczornych,
pomimo zimna, przy dużej fre-
kwencji turystów i mieszkańców,
bawiono się na plenerowej impre-
zie. Wystąpiły zespoły regionalne i
zespół Saport.
Tekst i fot. Teresa Kożuchowska

�a górze, stanowisko mistrza

garncarstwa Jarosława

Arkuszyńskiego z Chojnic, było

oblegane przez dzieci. �atalia

zabrała zrobioną przez siebie

skarbonkę do Warszawy.

Z prawej, Marian Bach przy

wykonanej wspólnie z Piotrem

Gollą rzeźbie Jana Pawła II.

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

REKLAMA 1 07-3
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Rozewie. Tutaj działa się historia

Marszałek wraca do mieszkańców

W Rozewiu dokonano odsłonię-

cia popiersia Józefa Piłsudskie-

go. Zostało ono wykonane w

1932 r., przez sześciu studen-

tów z Legionu Młodych, przeby-

wających na tym terenie na

obozie przysposobienia wojsko-

wego.

W 1939 r. Józef Jeka z córką Sta-
nisławą i Izydorem Jaskulke za-
kopali popiersie w ziemi,
ukrywając je przed Niemcami.
Dopiero w 1985 r., przypadkowo
podczas prac ziemnych, odkopa-
no je. Do 1990 r. opiekował się
nim pracownik wojska Bolesław
Mucha. Następnie przekazano je
Jednostce Wojskowej w Roze-
wiu. Przechowywane popiersie,
za namową lokalnych działaczy,
zdecydował się udostępnić do-
wódca 43 Batalionu Saperów
kmdr por. Kazimierz Babiński.
Zebranym podczas uroczystości
historię popiersia przedstawiła
Grażyna Cern, burmistrz Włady-
sławowa. Podkreśliła doniosłość
tej chwili, kiedy na naszych
oczach, dzięki staraniomwielu lu-
dzi, odkrywamy na nowo karty
historii.
Rangę uroczystości podkreśliła
obecność władz Związku Piłsud-

czyków Rzeczypospolitej Pol-
skiej . Marian Ząbek, prezes
Zarządu Krajowego Związku Pił-
sudczyków odznaczył burmistrz

Grażynę Cern oraz kmdr por.
Kazimierza Babińskiego Złotymi
Krzyżami Honorowymi Związku
Piłsudczyków RP.

(tek)

Odsłonięcie popiersia poprzedziła uroczystość obchodów Dnia Sapera w 43 Batalionie Saperów 3 Flotylii

Okrętów w Rozewiu.
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To jeszcze nie koniec

Rozmowa z Grzegorzem

Matuszczykiem, przewodniczącym

Zarządu Osiedla Rozewie.

- Czy przypuszczał Pan, że na zie-

mi rozewskiej znajduje się tyle pa-

miątek związanych z Józefem

Piłsudskim?

- Do pewnego momentu nie miałem
o tym pojęcia. Zacząłem się tym inte-
resować, kiedy dzieci w latach dzie-
więćdziesiątych, przez przypadek
odnalazły porzuconą w lesie, dolną
część obelisku Piłsudskiego. Histo-
ria zaczęła mnie wciągać, tym bar-
dziej , że miałem za przewodnika
Romana Kużla, który chyba wszyst-
ko wie o historii Jastrzębiej Góry i
Rozewia. Kolejne wydarzenie prze-
konało mnie, że historia może jesz-
cze nie raz zaskoczyć.
- Jakie to było wydarzenie?

- W lesie znajdował się drugi obelisk
zwieńczony czerwoną, radziecką
gwiazdą. W latach pięćdziesiątych ni-
kogo to specjalnie nie dziwiło. I tu
ponownie nieoceniony okazał się Ro-
man Kużel. Kolekcjoner - pasjonat
pokazał fotografię, na której widać
wykonanego z piaskowca przez pił-
sudczyków z Legionu Młodych orła,
osadzonego na obelisku. Obelisk po-
został, ale zastanawialiśmy się gdzie
jest orzeł. Zagadka pozostała przez
wiele lat nierozwiązana, aż do lat sie-
demdziesiątych. Podczas prac ziem-
nych, przypadkowo go odkopano.
Trafił do Batalionu Łączności w Po-
czerninie. Zamalowany dla kamufla-
żu biało-czerwoną farbą, był
wystawiony przed sztabem. Po roz-
wiązaniu jednostki dotarła do nas in-
formacja, że może to być orzeł z
obelisku. W nocy potajemnie z Mar-
kiem Dzierżyńskim przewieźliśmy
„skarb” na osiedle i przez rok podda-
waliśmy go renowacji. Rezultat moż-
na było oglądać 1 lipca zeszłego
roku, na uroczystości
odsłonięcia obelisku z historycznym
orłem. Chcemy, by orzeł wrócił w
przyszłości na właściwy pomnik. Jed-
nocześnie grupa „zapaleńców” Ro-
man Kużel, Andrzej Lipecki,
Czesław Sugalski, Marek Dzierżyń-
ski i ja, rozpoczęła rozmowy z ko-
mandorem porucznikiem
Kazimierzem Babińskim na temat
wystawienia poza jednostkę, popier-
sia Piłsudskiego. Dowódcy nie trze-
ba było długo przekonywać. I tak w
niecały rok po pierwszej uroczysto-
ści, przeżywaliśmy drugą.
- Czy to już koniec poszukiwań ro-

zewskich pamiątek?

- Nic podobnego. Chcemy dokopać
się do dokumentacji związanej z
obozami Legionów Młodych. Doku-
mentację w sierpniu 1939 roku za-
kopał Józef Jeka. Świadkiem była
córka Stanisława. Dopiero przed
swoją śmiercią w 2010 roku wska-
zała miejsce ukrycia dokumentów.
- Jak zamierzacie popularyzować

wiedzę o Marszałku wśród mło-

dych ludzi, którzy dopiero od nie-

dawna dowiadują się kim był i co

zrobił dla Polski?

- Nasze działania wzbudziły już za-
interesowanie prezesów Krajowego
i Pomorskiego Oddziału Piłsudczy-
ków. Chcemy stworzyć koło Piłsud-
czyków, stojące na straży pamięci o
Józefie Piłsudskim. Piętnaście osób,
w tym trzech młodych, zadeklaro-
wało chęć wstąpienia. Planujemy
wykonać oświetlenie, ścieżki, doj-
ścia,
oznakowania miejsc związanych z
osobą Marszałka. Nie ukrywam, że
chcemy w ten sposób, uatrakcyjnić
naszą miejscowość, przyciągnąć tu-
rystów.
- �a kogo możecie liczyć przy re-

alizacji tych przedsięwzięć?

- Wiele instytucji i osób prywatnych
nam pomaga. Serdecznie im za to
dziękujemy.

Rozmawiała:
Teresa Kożuchowska

Obelisk zwieńczony orłem

odsłonięty 1 lipca 2010 r.

Pamiątkowa tablica przy rozewskim obelisku
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PROGRAM CSBTV

Środa 4 V
07:00 Skazani na miłość (odc. 49) 08:00 Przy-
gody Skrzata Dawida (odc. 21 ) 08:30 Wszyst-
kiego najlepszego 09:00 Farwë kùchni 09:25
Pogoda dla Pomorza i Kaszub 09:30 Akademia
Morska Gdynia 10:00 Telezakupy 11:00 O
tym i owym 13:00 Wszystkiego najlepszego
13:30 Akademia Morska Gdynia 14:00 Teleza-
kupy 16:00 Rozmowy O tym i owym 17:00
Skazani na miłość (odc. 49) 17:45 Jest takie
miejsce 18:00 Informacje 18:15 Pogoda dla
Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport 18:25
Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Agrora-
port 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 22)
19:30 Hity Radia Kaszëbë 20:15 Skazani na
miłość (odc. 49) 21:00 Wszystkiego najlepsze-
go 21:30 Farwë kùchni 22:00 Informacje
22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20
Sport raport 22:25 Świat wokół nas 22:40Wia-
dła 22:45 Poradnik rolniczy 23:00 Nieznana
Europa 23:30Wszystkiego najlepszego

Czwartek 5 V
07:00 Skazani na miłość (odc. 49) 08:00 Przy-
gody Skrzata Dawida (odc. 22) 08:30 Wszyst-
kiego najlepszego 09:00 Akademia Pana Piotra
09:25 Pogoda dla Pomorza i Kaszub 10:00 Te-

lezakupy 11:00 O tym i owym 13:00 Wszyst-
kiego najlepszego 13:30 Akademia Pana Piotra
14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O tym i
owym 17:00 Skazani na miłość (odc. 49)
17:45 Jest takie miejsce 18:00 Informacje
18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25
Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Na swo-
im 19:00 Przygody Skrzata Dawida (odc. 22)
19:30 Hity Radia Kaszëbë 20:15 Studio spiso-
we 21:15 Oko na morze 21:30 Wszystkiego
najlepszego 22:00 Informacje 22:15 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat wokół nas
22:40 Wiadła 22:45 Na swoim 23:00 Kaszubi
na frontach II wojny światowej 23:30 Wszyst-
kiego najlepszego

Piątek 6 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Jest takie miejsce 09:25 Pogoda dla
Kaszub i Pomorza 09:30 Parlament Europejski
10:00 Telezakupy 11:00 O tym i owym 13:00
Wszystkiego najlepszego 13:30 Parlament Eu-
ropejski 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O
tym i owym 17:00 Skazani na miłość 17:45
Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:15 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport
18:25 Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45
Schlesien Journal 19:00 Przygody Skrzata
19:30 Hity Radia Kaszëbë 20:15 Skazani na
miłość 21:00 Wszystkiego najlepszego 21:30
Familiowi granié 22:00 Informacje 22:15 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 22:20 Sport raport
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45
Schlesien Journal 23:00 Familiowi granié
23:30Wszystkiego najlepszego

Sobota 7 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Hity Radia Kaszëbë
09:15 Farwë kùchni 09:30 Nieznana Europa
09:55 Oko na morze 10:00 Rozmowy o tym i
owym 10:55 Sport raport 11:00 Jest takie miej-
sce 11:15 Dzika przyroda 12:30 Skazani na mi-
łość 13:15 Hity Radia Kaszëbë 14:00
Familiowi granié 14:30 Przyroda Pomorza
15:00 Nieznana Europa 15:30 Rozmowy o
tym i owym 16:30 Skazani na miłość 17:15 Na
swoim – program krajoznawczy 17:30 Akade-
mia Morska Gdynia 17:45 SNWC 18:00 Kalej-
doskop Pomorski 18:30 Zakazane historie
18:45 Farwë kùchni 19:00 Przygody Skrzata
Dawida 19:30 Wszystkiego najlepszego – ży-
czenia 21:00 SNWC 21:15 Hity Radia Ka-
szëbë na weekend 22:20 Rozmowy O tym i
owym 23:15 Przyroda Pomorza 23:40 Kalejdo-
skop Pomorski

�iedziela 8 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Domôcëzna 08:45 Jest
takie miejsce 09:00 Poradnik rolniczy 09:15
Hity Radia Kaszëbë 10:00 Na swoim 10:15
SNWC 10:30 Jest takie miejsce 11:00 Wszyst-
kiego najlepszego – Finał 12:30 Skazani na mi-
łość 13:15 Dzika przyroda 14:15 Zakręąceni w
tuńcu 14:30 Schlesien Journal 14:45 Jest takie
miejsce 15:00 Kaszubi: Stutthoff (cz. 2) 16:30
Kalejdoskop pomorski 17:00 Kaszubi na fron-
tach II wojny światowej 17:15 Domôcëzna
17:30 Skazani na miłość 18:15 Jest takie miej-
sce 18:30 Poradnik rolniczy 18:45 Zakrąconé
w tuńcu 19:00 Przygody Skrzata Dawida

19:30 Hity Radia Kaszëbë na niedzielę 20:15
Schlesien Journal 20:30 Dzika przyroda 21:30
Wszystkiego najlepszego – Finał 23:00 Na
swoim 23:15 Kalejdoskop Pomorski

Poniedziałek 9 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Przyroda Pomorza 09:25 Pogoda dla
Pomorza i Kaszub 09:30 Barwy nauki 10:00
Telezakupy 11:00 O tym i owym 13:00Wszyst-
kiego najlepszego 13:30 Barwy nauki 14:00
Telezakupy 16:00 O tym i owym (powt.)
17:00 Skazani na miłość 17:45 Na swoim
18:00 Informacje 18:20 Sport raport 18:25
Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45 Do-
môcëzna 19:00 Przygody Skrzata Dawida
19:30 Hity Radia Kaszëbë 20:15 Skazani na
miłość 21:00Wszystkiego najlepszego – życze-
nia SMS 21:30 Przyroda Pomorza 22:00 Infor-
macje 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
22:25 Świat wokół nas 22:40Wiadła 22:45 Do-
môcëzna 23:00 Przyroda Pomorza 23:30
Wszystkiego najlepszego – życzenia SMS

Wtorek 10 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Familiowi granié 09:25 Pogoda dla
Pomorza i Kaszub 09:30 Kaszubi na frontach
II wojny światowej 10:00 Telezakupy 11:00 O
tym i owym 13:00 Wszystkiego najlepszego
14:00 Telezakupy 16:00 O tym i owym 17:00
Skazani na miłość 17:45 Jest takie miejsce
18:00 Informacje 18:15 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 18:25 Świat wokół nas 18:40 Wiadła
18:45 Zakrąconé w tuńcu 19:00 Przygody
Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia Kaszëbë
20:15 Skazani na miłość 21:00 Wszystkiego
najlepszego 21:30 Familiowi granié 22:00 In-
formacje 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45
Schlesien Journal 23:00 Kaszubi na frontach II
wojny światowej 23:30Wszystkiego najlepsze-
go

Środa 11 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Farwë kùchni 09:25 Pogoda dla Po-
morza i Kaszub 09:30 Akademia Morska
Gdynia 10:00 Telezakupy 11:00 O tym i owym
13:00 Wszystkiego najlepszego 13:30 Akade-
mia Morska Gdynia 14:00 Telezakupy 16:00
Rozmowy O tym i owym 17:00 Skazani na mi-
łość 17:45 Jest takie miejsce 18:00 Informacje
18:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:20
Sport raport 18:25 Świat wokół nas 18:40Wia-
dła 18:45 Poradnik rolniczy 19:00 Przygody
Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia Kaszëbë
20:15 Skazani na miłość 21:00 Wszystkiego
najlepszego 21:30 Farwë kùchni 22:00 Infor-
macje 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
22:20 Sport raport 22:25 Świat wokół nas
22:40 Wiadła 22:45 Poradnik rolniczy 23:00
Nieznana Europa 23:30Wszystkiego najlepsze-
go

Czwartek 12 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Akademia Pana Piotra 09:25 Pogoda
dla Pomorza i Kaszub 09:30 Jest takie miejsce
10:00 Telezakupy 11:00 O tym i owym 13:00
Wszystkiego najlepszego 13:30 Akademia Pa-
na Piotra 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O
tym i owym 17:00 Skazani na miłość 17:45
Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:15 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat wokół
nas 18:40Wiadła 18:45 Na swoim 19:00 Przy-
gody Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia Ka-
szëbë 20:15 Studio spisowe 21:15
Wszystkiego najlepszego 21:40 Oko na morze
21:45 SNWC 22:00 Informacje 22:15 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 22:25 Świat wokół nas
22:40 Wiadła 22:45 Na swoim 23:00 Kaszubi
na frontach II wojny światowej 23:30 Wszyst-
kiego najlepszego

Piątek 13 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Jest takie miejsce 09:25 Pogoda dla
Kaszub i Pomorza 09:30 Parlament Europejski
10:00 Telezakupy 11:00 O tym i owym 13:00
Wszystkiego najlepszego 13:30 Parlament Eu-
ropejski 14:00 Telezakupy 16:00 Rozmowy O
tym i owym 17:00 Skazani na miłość 17:45

Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:15 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 18:20 Sport raport
18:25 Świat wokół nas 18:40 Wiadła 18:45
Schlesien Journal 19:00 Przygody Skrzata Da-
wida 19:30 Hity Radia Kaszëbë 20:15 Skazani
na miłość 21:00 Wszystkiego najlepszego
21:30 Familiowi granié 22:00 Informacje
22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 22:20
Sport raport 22:25 Świat wokół nas 22:40
Wiadła 22:45 Schlesien Journal 23:00 Fami-
liowi granié 23:30Wszystkiego najlepszego

Sobota 14 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Hity Radia Kaszëbë
09:15 Farwë kùchni 09:30 Nieznana Europa
09:55 Oko na morze 10:00 Rozmowy o tym i
owym 10:55 Sport raport 11:00 Jest takie
miejsce 11:15 Dzika przyroda 12:30 Skazani
na miłość 13:15 Hity Radia Kaszëbë 14:00
Familiowi granié 14:30 Przyroda Pomorza
15:00 Nieznana Europa 15:30 Rozmowy o
tym i owym 16:30 Skazani na miłość 17:15
Na swoim 17:30 Akademia Morska Gdynia
17:45 SNWC 18:00 Kalejdoskop Pomorski
18:30 Zakazane historie 18:45 Farwë kùchni
19:00 Przygody Skrzata Dawida 19:30
Wszystkiego najlepszego – życzenia 21:00
SNWC 21:15 Hity Radia Kaszëbë na weekend
22:20 Rozmowy O tym i owym 23:15 Przyro-
da Pomorza 23:40 Kalejdoskop Pomorski

�iedziela 15 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Domôcëzna 08:45 Jest
takie miejsce 09:00 Poradnik rolniczy 09:15
Hity Radia Kaszëbë 10:00 Na swoim 10:15
SNWC 10:30 Jest takie miejsce 11:00Wszyst-
kiego najlepszego – Finał 12:30 Skazani na
miłość 13:15 Dzika przyroda 14:15 Zakręące-
ni w tuńcu 14:30 Schlesien Journal 14:45 Jest
takie miejsce 15:00 Kaszubi: Stutthoff (cz. 2)
16:30 Kalejdoskop pomorski 17:00 Kaszubi
na frontach II wojny światowej 17:15 Do-
môcëzna 17:30 Skazani na miłość 18:15 Jest
takie miejsce 18:30 Poradnik rolniczy 18:45
Zakrąconé w tuńcu 19:00 Przygody Skrzata
Dawida 19:30 Hity Radia Kaszëbë na niedzie-
lę 20:15 Schlesien Journal 20:30 Dzika przy-
roda 21:30 Wszystkiego najlepszego – Finał
23:00 Na swoim 23:15 Kalejdoskop Pomorski

Poniedziałek 16 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody
Skrzata Dawida 08:30 Wszystkiego najlepsze-
go 09:00 Przyroda Pomorza 09:30 Pogoda dla
Kaszub i Pomorza 10:00 Telezakupy 11:00 O
tym i owym 13:00 Wszystkiego najlepszego
13:30 Barwy nauki 14:00 Telezakupy 16:00 O
tym i owym (powt.) 17:00 Skazani na miłość
17:45 Na swoim 18:00 Informacje 18:20
Sport raport 18:25 Świat wokół nas 18:40
Wiadła 18:45 Domôcëzna 19:00 Przygody
Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia Kaszëbë
20:15 Skazani na miłość 21:00 Wszystkiego
najlepszego 21:30 Przyroda Pomorza 22:00
Informacje 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomo-
rza 22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła
22:45 Domôcëzna 23:00 Przyroda Pomorza
23:30Wszystkiego najlepszego

Wtorek 17 V
07:00 Skazani na miłość 08:00 Przygody Skrzata
Dawida 08:30 Wszystkiego najlepszego 09:00
Familiowi granié 09:25 Pogoda dla Pomorza i
Kaszub 09:30 Kaszubi na frontach II wojny świa-
towej 10:00 Telezakupy 11:00 O tym i owym
13:00 Wszystkiego najlepszego 14:00 Telezakupy
16:00 O tym i owym 17:00 Skazani na miłość
17:45 Jest takie miejsce 18:00 Informacje 18:15
Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:25 Świat wokół
nas 18:40 Wiadła 18:45 Zakrąconé w tuńcu 19:00
Przygody Skrzata Dawida 19:30 Hity Radia Ka-
szëbë 20:15 Skazani na miłość 21:00 Wszystkie-
go najlepszego 21:30 Familiowi granié 22:00
Informacje 22:15 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
22:25 Świat wokół nas 22:40 Wiadła 22:45
Schlesien Journal 23:00 Kaszubi na frontach II
wojny światowej 23:30Wszystkiego najlepszego

Chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród? W tym tygodniu do wygrania dwupłytowy
album. Śpiewy Kaszubów z Jastarni i Kaszubski Idol 2010! Fundatorem nagród jest firma Media

Kaszebe, właściciel CSBTV oraz Radia Kaszebe.
Prosimy o nadsyłanie prawidłowych rozwiązań wraz z adresem kontaktowym na kartkach

pocztowych, pod adres korespondencyjny redakcji: �T ZiemiaPucka.info, ul. Hallera 15/18, 84-
120 Władysławowo. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie drugiej krzyżówki otrzymuje Irena

Wirwińska z Helu.

Krzyżówka panoramiczna nr 3
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Przedstawiamy miejsca, w których
znajdziecie dwutygodnik
�T ZIEMIA PUCKA.info.
Zasięg kolportażu: 343 punkty w 63
miejscowościach!
BIAŁOGÓRA
„Maxim” restauracja, ul. Słoneczna 1
„Ola” delikatesy, ul. Morska 5
Salon fryzjerski, ul. Szkolna
Sklep, ul. Brzozowa
Sklep spożywczo-przemysłowy Maria Styn, ul. Okrężna 10 (sezono-
wo)
BŁĄDZIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Błądzikowo 8
Wiejski Klub Kultury
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
„Heineken” restauracja, ul. Morska 2
Sklep spożywczy, ul. Morska 2
DĘBOGÓRZE
„Ola” sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 15
Sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 16
DOMATOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wiejska 32
„U Asi” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Bielawska 1
DOMATÓWKO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Domatówko 136
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wejherowska 24
Wiejski Klub Kultury, ul. Klonowa 12
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. Leśna 9e
„Ewa” sklep spożywczy, ul. Przybyszewskiego 6
„Holender” sklep mięsny, ul. Wiejska 77
„Kutter” restauracja-kawiarnia, ul. Wiejska 87
„Maszoperia” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 110
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Komandorska
„Palermo” pizzeria, ul. Wiejska
Przychodnia 115 Szpitala Wojskowego, ul. Boczna 10
„Riviera” pub-disco, ul. Wiejska 130
„Rozmaitości” sklep, ul. Wiejska 64
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

„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. P. Stefańskiego 5
Miejski Zarząd Portu, ul. Portowa
„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, ul. Mickiewicza 122
Urząd Miejski, ul. Portowa 24
„Żaglarz” 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
„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 Aleksandra Bożeńska, ul. 1 2-go Marca
4
Sklep spożywczo-przemysłowy Elżbieta Felkner, ul. M. Kopernika 32
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. M. Kopernika 23
KARWIEŃSKIE BŁOTA I
„Ceynowa” sklep spożywczo-przemysłowy
KOSAKOWO
Fryzjer damski, ul. Chrzanowskiego 8
Gabinet stomatologiczny S. Klajman, ul. Żeromskiego 67
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Komisariat Policj i, ul. Żeromskiego 71
„Kosakowo” przychodnia NZOZ, ul. Żeromskiego 51
„Marko-Lewiatan” ul. Chrzanowskiego 12
„Oktan” stacja paliw, ul. Żeromskiego 79
„Stafix” sklep mięsno-spożywczy, ul. Żeromskiego
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69
KROKOWA
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
„Słoneczna” apteka, ul. Żarnowiecka 25
„U Luizy” restauracja, ul. Żarnowiecka
Urząd Gminy 1 , ul. Szkolna 2
Urząd Gminy 2, ul. Żarnowiecka 29
„Zamek” hotel
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
„Mrzezinianka” bar, ul. Dworcowa
„Pod Bocianami” sklep, ul. Gdyńska 1
Sklep spożywczy, ul. Dworcowa 2
„U Darka” sklep, ul. Dworcowa
ODARGOWO
„Kosiróg” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 16
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
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
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 monopolowy, ul. Szystowskiego
1
Centrum Szkolenia Kierowców sklep spożywczy, 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
„Kaszub” bar piwny, ul. Młyńska 3
„Kolumb” tawerna, ul. MDL-otu 20
Komenda Powiatowa Policj i, ul. Dworcowa 5
„Łasuch” sklep, ul. Ks. Sychty 1
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Majkowskiego 1
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dorosłych, ul. Męczenni-
ków Piaśnicy 4
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dzieci i młodzieży, ul. Mę-
czenników Piaśnicy 4
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c
„Në blós” salon fryzjerski, ul. Nowy Świat 4
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kolejowa 7
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mestwina 32
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, ul. Bogusława 2
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wejherowska 43a
„Salon fryzjerski” Grażyna Olter, ul. Gdańska 2
„Sandrex” auto naprawa Arkadiusz Pilc, ul. Swarzewska 5
„Sezamek” sklep spożywczy, ul. Nowy Świat 4
Sklep spożywczo-monopolowy Beata Klahs, ul. Wałowa 10
Sklep spożywczo-monopolowy Sylwia Stankiewicz, ul. 1 Maja 6/1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Orzeszkowa 6
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Waryńskiego 18c

Sklep spożywczy, ul. 1 Maja 10
Sklep spożywczy Lidia Szupicka, ul. Nowy Świat 3
„Smakosz” bar, ul. Sambora 2
„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 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
„Okulski Grand” hotel, ul. Garnizonowa 40
„Rozewie” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Osiedlowa 21
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
Sklep spożywczo-przemysłowy Romuald Roeske, ul. Fr. Żaczka 5
SŁAWUTÓWKO
„Pałac Below” hotel
Sklep spożywczo-przemysłowy Izabela Kupska, Sławutówko 22
SMOL�O
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
Informacja Turystyczna, ul. Rybacka
„Neta” sklep nr 7, ul. Ks. Pronobisa 26
Salon fryzjerski – solarium, ul. Abrahama 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 3
Sklep wielobranżowy, ul. Bursztynowa 2
TUPADŁY
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 29a
TYŁOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Tyłowo 15
WERBLI�IA
„Bar u Danusi” obok remizy
Sklep, ul. Św. Rocha 11
WIERZCHUCI�O
Gminna Biblioteka Publiczna filia
„GS SCh” sklep spożywczo-przemysłowy nr 29, ul. Abrahama 29
„Kaszub” minimarket
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. St. Okonia 4
Sklep wielobranżowy, ul. Św. Rozalii 33
„Styl” salon fryzjerski, ul. Abrahama 16
„Wiola” fryzjerstwo – solarium, ul. Morska 1
WŁADYSŁAWOWO
„ABC” kiosk z prasą, ul. Świerkowa
„Abruko” sp. z o.o., ul. Gdańska 78
„Ambra” salon kosmetyczny, ul. Starowiejska 14
bar na stacj i Orlen, ul. Gdańska 105

„Bistro Pizza” bar, ul. 1 000-lecia P.P. 2A
„Cafe Luna” pizzeria – restauracja, ul. Hallera 1
„Cetniewo” OPO, al. Żeromskiego 52
„Checz” bar tawerna, ul. Starowiejska 8
dworzec PKP, ul. Towarowa
„Edyta” salon fryzjerski, ul. Hallera 29
„Foto Color” Marek Kupis, ul. Towarowa 17
gabinet kosmetyczny, ul. Hallera 9 (wejście od ul. 1 000-lecia PP)
gabinet stomatologiczny KrzysztofŻocholl, ul. Prof. Siedleckiego
„Hanka” bar, ul. Morska 32c
„Hanka” bar, ul. Starowiejska 1
„Ika” restauracja, ul. Towarowa 25
„Jar-El” sklep, ul. Obrońców Helu 6
„Jedynka” dom handlowy, ul. Władysława IV
„Kangurek” pub, ul. Abrahama
Komisariat Policj i, ul. Towarowa 1
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 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 piętro – 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
SklepPatryk Kiciński, ul. Stoczniowców 8
Sklep monopolowy, ul. Gdańska 52
Sklep ogólnospożywczy, ul. Hallera 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Sportowa 3
Sklep spożywczo-przemysłowy J. Borzyszkowski, ul. Przybyszew-
skiego 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
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

Ilość miejsc kolportażu
�T Ziemia Pucka.info według gmin:
Hel – 21 w 1 miejscowości
Jastarnia – 26 w 3 miejscowościach
Kosakowo – 26 w 8 miejscowościach
Krokowa – 49 w 18 miejscowościach
Puck gmina – 84 w 24 miejscowościach
Puck miasto – 46 w 1 miejscowości
Władysławowo – 86 w 8 miejscowościach

Chcesz u siebie naszą gazetę, daj nam znać!

redakcja@ziemiapucka.info
tel. 513-173-371 (Orange), 602-349-540 (Play)
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W dniach 4 – 7 maja Gdyński
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na
XIX Igrzyska Miasta Bliźniaczych w
Gdyni. Ceremonia otwarcia odbędzie się
w czwartek (5 maja) o godz. 9.00 na
nowym stadionie piłkarskim przy ul.
Olimpijskiej . Zapraszamy do
kibicowania!
W Igrzyskach uczestniczyć będzie ok.
300 sportowców z Gdyni i pięciu miast
bliźniaczych: Kaliningradu (Federacja
Rosyjska), Karlskrony (Szwecja), Kilonii
(Niemcy), Kłajpedy (Litwa), Liepaji
(Łotwa). Młodzież, w wieku do 15 lat,
rywalizować będzie w judo, koszykówce,
piłce nożnej i pływaniu. Konkurencje
odbędą się w hali GOSiR oraz na
pływalni przy Zespole Szkół nr 7.
W sobotę (7 maja) zawody zwieńczy
Bieg Europejski na Bulwarze
Nadmorskim.
Zapisy do biegu głównego zostały

niestety zakończone, lecz w samym dniu
zawodów w Yacht Club „Kotwica”
będzie można zgłaszać się do biegów
młodzieżowych: szkoły podstawowe w
godz. 9.00-10.40, gimnazjalne w godz.
9.00-11 .20, ponadgimnazjalne w godz.
9.00-12.00.
Zachęcamy wszystkich do udziału w
akcji „Cała Polska biega z mapą”. W
sobotę (7 maja) będzie można odebrać
w biurze zawodów mapę oraz chip. Na
mapie zaznaczone będą punkty, do
których każdy uczestnik biegu na
orientację będzie musiał dotrzeć. Start o
godz. 11.00.
Więcej informacji o Igrzyskach Miast
Bliźniaczych i Biegu Europejskim na
stronie internetowej :
www.gosirgdynia.pl

5 maja Klub Filmowy w Gdyni (ul.
Waszyngtona 1 ) zaprasza na film
poświęcony legendzie komiksu
undergroundowego – Dariuszowi „Pale”
Palinowskiemu - „Zakazany owoc nr 6”
Film opowiada o Darku „Pale”
Palinowskim – undergroundowym
rysowniku punkowych komiksów
tworzonych w latach 90-tych. „Zakazany
owoc nr 6” to kolejny numer jego
słynnego wydawnictwa, tyle że w formie
filmowej . Nadal oddający jego brudną,
bezlitosną i okropną estetykę. W 2010 r.
Palinowski zdecydował się otworzyć w
Toruniu sklep z komiksami o nazwie
„Komix Gadżet Shop”. Przygotowania
do otwarcia tego niezwykłego miejsca
stanowią oś spajającą dokument.
Pokaz rozpocznie się o godz. 20.00.
Wstęp wolny.

Do 5 maja w
„Akwarium Galeria
Sztuki” w Gdyni
(Centrum „Gemini”,
ul. Waszyngtona 21 )
prezentowana będzie
wystawa prac
Jerzego Rymara
„Portrety Ojca
Świętego Jana
Pawła II”.
Jerzy Rymar – gdyński artysta, malarz,
grafik, rysownik. Ukończył Gdańską
Akademię Sztuk Pięknych. Galeria
czynna jest w godz. 12.00-20.00.

Do 18 maja w Miejskiej Informacji w
Gdyni (ul. 1 0 Lutego 24) będzie można
podziwiać wystawę fotografii Piotra
Januszewskiego „Pomorze – Mała
wielka ojczyzna”. Zdjęcia znanego
trójmiejskiego fotografa przedstawiają
krajobraz regionu, jego przyrodę i
mieszkańców. Zdjęcia uzupełnia tekst
Marty Sapały, rodem z Kartuz, aktualnie
mieszkającej w Warszawie. Tłumaczony
jest również na język angielski. Na
wystawie będzie można zobaczyć 40 ze
120 fotografii, które znalazły się w
albumie.
Wystawę będzie można oglądać od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
18.00 oraz w soboty i niedziele w godz.
9.00-16.00.
Wstęp wolny.

Galeria Engel (ul. Świętojańska 56)
zadedykowała Gdyni, z okazji jej 85
urodzin, wystawę „Anioł nad moim
miastem”. Prace – akwaforty Ewy
Narloch-Kerszki, absolwentki Liceum
Plastycznego w Gdyni Orłowie oraz ASP
w Gdańsku, gdzie studiowała na
wydziale malarstwa i grafiki. Ceramikę
Katarzyny Puchalskiej i biżuterię Anny
Tomaszewskiej – będzie można oglądać
do 31 maja.
Strona internetowa: www.galeriaengel.pl

WGdyni rozpoczęła się rekrutacja do
dziesiątej edycji Pomorskich
Warsztatów Filmowych. Uczestnicy

poznają każdy z etapów powstawania
filmu, od pisania scenariusza poprzez
zdjęcia z udziałem profesjonalnej ekipy
filmowej i zawodowych aktorów, aż po
montaż i postprodukcję.
W rekrutacji może wziąć udział każda
osoba, która ukończyła 18 lat, ma pomysł
na film oraz chce poświęcić cztery
miesiące intensywnej pracy nad
realizacją etiudy filmowej . Osoby
zainteresowane warsztatami odnajdą na
stronie internetowej : www.gsf.pl wniosek
zgłoszeniowy. Do wniosku należy
dołączyć, scenariusz/treatment lub
pomysł na krótki film fabularny na
zadany temat oraz życiorys i dwie
charakteryzujące postać kandydat-ki/a
fotografie.
Kandydaci powinni także przedstawić
swoje dotychczasowe prace – literackie,
filmowe, fotograficzne, muzyczne lub
plastyczne – do wyboru .
Warsztaty odbędą się w Gdyńskiej
Szkole Filmowej , w trakcie sześciu sesj i,
w siedem weekendów, w okresie od
września do grudnia 2011 r. Jednorazowa
opłata za warsztaty wynosi 400 zł.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30
czerwca! Organizatorzy zapraszają także
wszystkie osoby zainteresowane nauką w
Gdyńskiej Szkole Filmowej. Każdy z
uczestników warsztatów będzie miał
szansę zakwalifikować się do ostatniego
etapu rekrutacji do Gdyńskiej Szkoły
Filmowej na rocznik 2012.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia,
które przygotowała dla Państwa
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdańsku:
Spotkanie z Waldemarem Nocnym
5 maja 18:00 w Filii Gdańskiej WiMBP
(ul. Mariacka 42, Gdańsk) odbędzie się s
potkanie z Waldemarem Nocnym i jego
najnowszą książką "Do wkrótce".
Biesiada Literacka z Januszem
„Krawcem” Wiśniewskim
6 maja 19:00 w Filii nr 2 WiMBP
(Gdańsk - Oliwa, ul. Opata J.
Rybińskiego 9) w ramach Biesiad
Literackich „Czytaj , aby zrozumieć świat
. . . kobiet. Czytaj , aby zrozumieć świat . . .

mężczyzn” odbędzie się spotkanie z
Januszem "Krawcem" Wiśniewskim -
autorem książki "Życie skrojone na
miarę".
O podróżach z Michałem
Kochańczykiem
9 maja 17.00 w Filii nr 22 WiMBP
(Gdańsk-Przymorze, ul. Piastowska 90
E) odbędzie się spotkanie z
podróżnikiem Michałem
Kochańczykiem, który zaprezentuje
prelekcję pt. "Koloryt Afryki". Na
spotkanie zaprasza Klub Podróżnika.
Żona astronoma
10 maja 17.00 w Filii Gdańskiej WiMBP
(Gdańsk, ul. Mariacka 42) odbędzie się
spotkanie wokół książki "Żona
astronoma. Historia Elżbiety Katarzyny
Heweliusz". Gościem spotkania będzie
autorka Kornelia Stepan, a poprowadzi je
dr Aleksandra Markiewicz.
Czytelmania z Łukaszem Dębskim
11 maja 11:30 w Filii nr 9 WiMBP (ul.
Jagiellońska 8, Gdańsk-Przymorze)
odbędzie się spotkanie z cyklu
Czytelmania z Łukaszem Dębskim,
autorem książek dla dzieci.
Męska rzecz być daleko
11 maja 18.00 w Filii nr 2 WiMBP
"Biblioteka Oliwska" (Gdańsk-Oliwa, ul.
Opata Jacka Rybińskiego 9 ) odbędzie
się wernisaż wystawy fotografii Marka
Biernata pt. "Męska rzecz być daleko",
poświęconą pracy ludzi na morzu.
Wystawę będzie można oglądać do 28
maja.
Czytelmania z Barbarą Kosmowską
12 maja 12:00 w Filii nr 1 WiMBP (al.
Grunwaldzka 44, Gdańsk-Wrzeszcz)
odbędzie się spotkanie dla młodzieży z
Barbarą Kosmowską, autorką
popularnych książek dla młodzieży i nie
tylko.
Letnie popołudnie na wyspie Grand
Jatte
12 maja 17:00 w Filii nr 50 WiMBP
(Gdańsk-Suchanino, ul. Paderewskiego
11 ) odbędzie się wernisaż wystawy prac
uczestników Warsztatów Sztuki
inspirowanych obrazem Georges'a
Seurat'a pt. „Letnie popołudnie na
wyspie Grand Jatte”.

7 maja
Agent XXL 12:15 17:00 21:40
Gnomeo i Julia 3D
10:45 13:00 15:15 17:30 19:45
Hop 10:20
Jestem bogiem 20:40
Kod nieśmiertelności
13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
Między światami 14:45 19:30
Niepokonani 21:50
Poranki: Barbie i sekret wróżek 12:00
Poranki: Hutosie i Krecik 10:30
Rio 3D 11:00
Rytuał 9:40
Szybcy i wściekli 5
9:10 12:00 14:50 17:40 20:30
Thor 3D
9:20 12:20 15:10 18:00 20:50
Tożsamość 14:00 16:30 19:00 21:30
Woda dla słoni

12:50 15:40 18:20 21:00
8 maja
Agent XXL 12:15 17:00 21:40
Gnomeo i Julia 3D
10:45 13:00 15:15 17:30 19:45
Hop 10:20
Jestem bogiem 21:50
Kod nieśmiertelności
13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
Między światami 14:45 19:30
Niepokonani 20:40
Poranki: Barbie i sekret wróżek 12:00
Poranki: Hutosie i Krecik 10:30
Rio 3D 11:00
Szybcy i wściekli 5
9:10 12:00 14:50 17:40 20:30
Thor 3D
9:20 12:20 15:10 18:00 20:50
Tożsamość 14:00 16:30 19:00 21:30
Woda dla słoni
12:50 15:40 18:20 21:00
Żona na niby 9:40

5 maja
Hop 10:15 12:30 14:45
Krzyk 4 17:00 19:30 22:00
Los numeros 9:30 14:15 21:30
Niepokonani 11:45 17:15 20:00
Rio 3D
9:00 11:20 13:40 16:00 18:30
Sala samobójców 9:15 14:30 20:45
Thor 3D
10:30 13:00 15:30 18:00 20:30
Żona na niby 11:40 16:20 19:00
6 maja
Maraton Science-Fiction 22:00
10 maja
Kino Na Obcasach: Woda dla słoni
20:00

5 maja Zakazany owoc nr 6 20.00
6 - 11 maja Nieściszalni 20.00
6 -10 maja Młyn i Krzyż 18.00

INFORMATOR

Multikino Gdynia
(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

Kino - Repertuar

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

Klub Filmowy Gdynia
(ul. Waszyngtona 1)

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

Foczka Akrobatka
Teatr Muzyczny
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
5-6.05 10:00, 12:00

O królewnie, strachu i wróblach na
dachu
teatr lalek
Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
8.05 (niedziela) 13:00

Stand up comedy - Bez cenzury
Versalka
Sopot, Bohaterów Monte Cassino 63
(Centrum Haffnera)
9.05 (poniedziałek) 20:00

W Gorącej Wodzie Kompani SZOŁ
Wydział Filologiczny UG
Gdańsk Oliwa, Wita Stwosza 55
10.05 (wtorek) 19:00

Mały Książę
Teatr Muzyczny
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
11, 13, 14.05 11:00

Skrzypek na dachu
Teatr Muzyczny
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
12-13.05 (czwartek) 19:00

Tramwaj zwany pożądaniem
Teatr Miejski
Gdynia, ul. Bema 26
13-15.05 19:00

Raz Dwa Trzy akustycznie
Filharmonia Bałtycka
Gdańsk, ul. Ołowianka 1
15.05 (niedziela) 19:00

Piękna i Bestia
Teatr Muzyczny
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1
17-18.05 11:00

Czesław Śpiewa - Męski Skład
S.F.I.N.K.S 700
Sopot, ul. Mamuszki 1
18.05 (środa) 20:00

Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Spektakle
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WITAMY!
Doczekaliśmy się zgody
dyrekcji szpitala w Pucku na
fotografowanie
nowonarodzonych
mieszkańców powiatu.
Tym razem przedstawiamy
tylko dwoje z nich, ale od
następnego numeru
powinno być ich już więcej .

Amelka Reglińska z Brzyna,
córka Moniki i Sławomira
(3400/55)

Wojciech Oreszke z Karwi,
syn Alicji i Jana (po
urodzeniu - 3640 g i 58 cm)

WSPÓL�A FOTOGRAFIA
Trzecioklasiści z władysławowskiej „dwójki”

Tym razem przedstawiamy Państwu klasę III B ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera we Władysławowie:
W pierwszym numerze przy zdjęciu szóstoklasistów zabrakło dwóch nazwisk: Pauliny Wąsowskiej i Patryka Wróbla – za błąd przepraszamy.

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

Zapraszamy na II edycję Nocy Muzeów we
Władysławowie.

Tak jak w ubiegłym roku Muzeum Motyli
i firma ABRUKO zaprasza 1 4 maja w godzinach

20.00-23.00 na bezpłatne zwiedzanie Muzeum Motyli
i tarasu widokowego na wieży Domu Rybaka.

W pierwszej edycji, ku zaskoczeniu organizatorów,
w ciągu trzech godzin muzeum i taras widokowy

zwiedziło ponad 400 osób. Jest to też dobra
okazja dla mieszkańców, ponieważ w trakcie
zwiedzania będzie można odebrać aktualny
KALENDARZ IMPREZ na 2011 rok i plakat ze

wszystkimi atrakcjami turystycznymi w regionie.
PROMOCJA

PROMOCJA REKLAMA 1 01 -3
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REKREACJA

- w powiecie puckim:

6 maja, piątek
17:00 UKS Basket Żelistrzewo - UKS Trops Kartuzy,
Żelistrzewo - Zespół Szkół przy ul. Szkolnej 1 , mecz
koszykarskiej ligi młodziczek 98

7 maja, sobota
17:00 Start Mrzezino - Murkam Przodkowo, Mrzezino -
boisko przy ul. Dworcowej , mecz IV ligi w piłce nożnej
1 7:00 Norda Karwia - KP Jantar Sopot, Karwia "
boisko, mecz piłki nożnej klasy A
17:00 Wicher Wierzchucino - Joker Karlikowo Krokowa,
Wierzchucino " boisko, mecz piłki nożnej klasy B
17:00 Relaks Mechowo - Zryw Sławoszyno, Mechowo
" boisko, mecz piłki nożnej klasy B
18:00 Sztorm Mosty - MKS Władysławowo, Mosty "
boisko, mecz piłki nożnej klasy B

8 maja, niedziela
11 :00 Start II Mrzezino - Kaszubia II Starzyno, Mrzezino
- boisko przy ul. Dworcowej , mecz piłki nożnej klasy B
gminy Puck
12:00 Mistrzostwa Gminy Puck w Trójboju Siłowym
(wyciskanie sztangi leżšc, martwy cišg oraz przysiad),
Połczyno - " wietlica OSP
12:00 Huragan Smolno - Arka Prusewo, Smolno "
boisko, mecz piłki nożnej klasy B
12:00 Piast Pia" nica/Domatówko - ABC Sokół Strzelno,
Domatowo - boisko, mecz piłki nożnej klasy B gminy
Puck
14:00 Kaszuby Połchowo - Klif Chłapowo, Połchowo "
stadion, mecz piłki nożnej klasy B
14:00 Ajax Le" niewo - Iskra Połczyno, Domatowo -
boisko, mecz piłki nożnej klasy B gminy Puck
15:00 Korona II Żelistrzewo - Wicher Łebcz, Celbowo "
boisko, mecz piłki nożnej klasy B

14 maja, sobota
14:00 Korona Żelistrzewo - Czarni Pruszcz Gdański,
Żelistrzewo " stadion, mecz piłki nożnej klasy
okręgowej
14:30 MKS Władysławowo - Relaks Mechowo,
Władysławowo " stadion przy ul. Żwirowej , mecz piłki
nożnej klasy B
15:00 Zatoka 95 Puck - GKS Żukowo, Puck " stadion,
mecz piłki nożnej klasy A
17:00 Kaszubia Starzyno - Gryf-Orlex II Wejherowo,
Starzyno " boisko, mecz piłki nożnej klasy A
17:00 Zryw Sławoszyno - Wicher Wierzchucino,
Sławoszyno - boisko, mecz piłki nożnej klasy B
18:00 Arka Prusewo - Kaszuby Połchowo, Prusewo "
boisko, mecz piłki nożnej klasy B

15 maja, niedziela
11 :00 Kaszubia II Starzyno - Ajax Le" niewo, Starzyno -
boisko, mecz piłki nożnej klasy B gminy Puck
12:00 Joker Karlikowo Krokowa - Huragan Smolno,
Lubocino " boisko, mecz piłki nożnej klasy B
13:00 Piast Pia" nica/Domatówko - LZS Gnieżdżewo,
Domatowo - boisko, mecz piłki nożnej klasy B gminy
Puck
14:00 Klif Chłapowo - Korona II Żelistrzewo, Chłapowo
" boisko, mecz piłki nożnej klasy B
14:00 Iskra Połczyno - ABC Sokół Strzelno, Połczyno -
boisko, mecz piłki nożnej klasy B gminy Puck

- ciekawsze wydarzenia w okolicy:

6 maja, piątek
9:30 Mistrzostwa Europy Kendo, Gdynia - Hala Gdynia
przy ul. Kazimierza Górskiego (Inauguracja EKC 2011 -
ceremonia otwarcia, kategoria junior drużynowo, kobiety
drużynowo)

7 maja, sobota
9:1 5 Mistrzostwa Europy Kendo, Gdynia - Hala Gdynia
przy ul. Kazimierza Górskiego (mężczy" ni drużynowo)
10:00 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w
Tenisie Stołowym, Wejherowo " miechowo - sala
sportowa SP nr 5 przy ul. Gdańskiej 30
1 3:30 Bieg Europejski z cyklu Grand Prix w Biegach
Ulicznych 2011 , Gdynia - Bulwar Nadmorski
16:00 Orzeł Choczewo - Błękitni Sobowidz, Choczewo
" stadion, mecz piłki nożnej klasy okręgowej
17:00 Stolem Gniewino - Olimpia Osowa, Gniewino "
stadion, mecz piłki nożnej klasy A

8 maja, niedziela
9:00 Mistrzostwa Europy Kendo, Gdynia - Hala Gdynia
przy ul. Kazimierza Górskiego (kobiety i mężczy" ni
indywidualnie, zamknięcie EKC 2011 i dekoracja,
egzaminy na stopnie mistrzowskie w KENDO DAN)
11 :00 Gryf II Wejherowo - GKS Luzino, Wejherowo "
stadion, mecz piłki nożnej klasy A
11 :00 Orkan Rumia MKS - Błyskawica Reda Rekowo,
Rumia " stadion, mecz piłki nożnej klasy A
13:00 VI Wojewódzki Bieg Przełajowy, Linia " stadion,
9 biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych
16:00 Orlęta Reda - Błękitni Stargard Szczeciński, Reda
- stadion, mecz III ligi w piłce nożnej
1 8:00 GKS Wybrzeże Gdańsk - PSŻ Lechma Poznań,
Gdańsk - stadion im. Zbigniewa Podleckiego przy ul.
Zawodników 1 , mecz I ligi żużlowej

10 maja, wtorek
18:00 Bałtyk Gdynia " Raków Częstochowa, Gdynia "
Narodowy Stadion Rugby, mecz II ligi w piłce nożnej

11 maja, środa
16:1 5 Arka Gdynia - Ruch Chorzów, Gdynia - stadion
miejski przy ul. Olimpijskiej , mecz ekstraklasy w piłce
nożnej

1 4 maja, sobota
12:00 SportowePomorze.pl Władysławowo - Koszykarki
Wejherowo, Wejherowo " hala ZSP nr 2, mecz
koszykarskiej ligi okręgowej seniorek
14:00 Bat Sierakowice - SportowePomorze.pl
Władysławowo, Wejherowo " hala ZSP nr 2, mecz
koszykarskiej ligi okręgowej seniorek
14:00 Błyskawica Reda Rekowo - Sokół Bożepole
Wielkie, Reda " stadion, mecz piłki nożnej klasy A
15:00 Orkan Rumia - Rega Trzebiatów, Rumia - stadion,
mecz III ligi w piłce nożnej
1 6:00 Arka Gdynia - Ogniwo Sopot, Gdynia "
Narodowy Stadion Rugby, mecz ekstraklasy w rugby
17:00 GKS Luzino - Stolem Gniewino, Luzino "
boisko, 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
Wierzyce Pelplin – Wietcisa
Skarszewy 3:0, Powiśle Dzierzgoń –
Pomezania Malbork 2:0, Karol
Pęplino – Pomorze Potęgowo 0:2,
Żuławy Nowy Dwór Gd. - Olimpia
Sztum 1 :1 , Gryf 2009 Tczew – GKS
Kolbudy 3:2, Murkam Przodkowo –
Jantar Ustka 1 :4, Koral Dębnica –
Start Mrzezino 8:1 , Grom Kleszczewo
– Pogoń Prabuty 2:0.

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

Klasa A
KP Jantar Sopot - Błyskawica Reda
Rekowo 3:2, Zatoka 95 Puck - Orkan
Rumia MKS 0:3, Kaszubia Starzyno -
Sokół Bożepole Wielkie 2:4, GKS
Luzino - GKS Żukowo 3:0, Olimpia
Osowa - Gryf II Wejherowo 4:3,
Nörda Karwia - Stolem Gniewino 0:1 .

Drużyna Grunke wycofana z
rozgrywek

Klasa B
Joker Karlikowo Krokowa - Arka
Prusewo 5:1 , KlifChłapowo -
Huragan Smolno 3:0, Wicher Łebcz -
Kaszuby Połchowo 6:0, Zryw
Sławoszyno - Sztorm Mosty 1 :3,
Wicher Wierzchucino - Relaks
Mechowo 2:0.

Drużyny Walbudu i Orła wycofane z
rozgrywek.

Klasa B gminy Puck
LZS Gnieżdżewo - ABC Sokół
Strzelno 1 :1 .

Rekowo Górne.
Pucka Liga Baśki

�a szczycie bez
zmian
W Rekowie Górnym odbył się
siedemnasty (przedostatni)
turniej Puckiej Ligi Baśki. W
turnieju wzięło udział 108
zawodników (w tym 3 kobiety) z
dziewiętnastu drużyn.
Rekowo Górne gościło Baśkarzy
po raz pierwszy. Turniej odbył się
w wyremontowanej świetlicy,
której właścicielem jest Roman
Ptasiński.
Klasyfikacja indywidualna: 1 .
Augustyn Wittbrodt OSP Łebcz
+276, 2. Zdzisław Bekisz Asy
Darzlubie +262, 3 . Marian
Lewicki OSP Gnieżdżewo +213,
4. Tadeusz Kański Sami Swoi
Żelistrzewo +185, 5. Henryk
Kohnke OSP Gnieżdżewo +158,
6. Michał Drzeżdżon Kontra
Radoszewo +150, 7. Andrzej
Brzozowski Brzozaki Mechowo
+144, 8. Ryszard Dawindziak ind.
+134, 9. Kazimierz Kowalewski
OSP Łebcz +131 , 1 0. Kazimierz
Tarnowski Sokół Strzelno +127.
Klasyfikacja drużynowa: 1 . OSP
Gnieżdżewo +424, 2. OSP Łebcz
+352, 3 . Huragan Smolno +277, 4.
Brzozaki Mechowo +237, 5. Sami
Swoi Żelistrzewo +207, 6. FOX
Gdynia +183.
Sześciu najlepszych zawodników i
najwyżej sklasyfikowana kobieta,
którą została Maria Dominik (Kłos
Werblinia) oraz trzy najlepsze
drużyny zostały uhonorowane
pamiątkowymi pucharami.
Ponadto sołtys wsi Rekowo Górne
pani Małgorzata Szlas ufundowała
puchar dla najlepszego zawodnika
wsi Rekowo Górne, którym został
Andrzej Szlas, a prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół
Rekowa Górnego ufundował
puchar dla najlepszego zawodnika
turnieju.
Klasyfikacja po 17 turniejach: 1 .
Andrzej Brzozowski Brzozaki
Mechowo 547, 2. Zbigniew
Marciniak Emeryci Mrzezino 461 ,
3 . Waldemar Zduńczyk FOX
Gdynia 456, 4. Andrzej Czarniecki
Brzozaki 439, 5. Henryk Kohnke
OSP Gnieżdżewo 424.
Klasyfikacja drużynowa po 17
turniejach: 1 . FOX Gdynia 980, 2.
Brzozaki Mechowo 890, 3. PKA
Gdynia 820, 4. OSP Gnieżdżewo
775, 5. Rekowianie Rekowo 665.
Następny, ostatni turniej odbędzie
się 14 maja o godz. 1 7 w Szkole
Podstawowej w Pucku.

Henryk Radtke

Hel – Władysławowo. I Rodzinny Rajd Rowerowy

Wspólnie zawsze przyjemniej
- Już rok temu planowaliśmy zor-
ganizować w długi weekend rajd
dla wszystkich chętnych – przyzna-
je Maciej Deling, inicjator zabawy.
- Wówczas zabrakło determinacji.
Tym razem też było mało czasu,
ale postanowiliśmy spróbować.
Członkowie stowarzyszenia Spor-
towe Pomorze z Władysławowa
chcą, aby impreza na stałe zagości-
ła w kalendarzu. Tym razem trasa
wiodła z Helu do Władysławowa.
- Jazda na rowerze to wspaniała za-
bawa – zachęca do ruchu Walde-
mar Ellwart, - nie dość, że to dobre
dla zdrowia, to i w większym gro-
nie przyjemnie można spędzić
czas.
Inauguracja wypadła doskonale,
dopisała pogoda, a co za tym idzie i
humory rowerzystów. Na koniec
rajdu uczestnicy posilili się specjal-
nie przygotowaną wojskową gro-
chówką.

(jan)

Fot. J.Nowicki

Uczestnicy rajdu, od lewej: Marta Deling, Małgorzata 	owicka,

Waldemar Ellwart, Maciej Deling, Piotr Łukaszewski oraz Oliwia

Deling.
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Szczecin. Puchar świata

Delfin w pierwszej dziesiątce

Hel. Otwarcie tenisowego sezonu

Kohnke przed Kozłowskim

	ajlepsi tenisiści helskiego turnieju.

Jastarnia. Eliminacje Euro-Sea

Władysławowo ponownie najlepsze
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W Klubowym Pucharze
Świata, który odbył się w
Szczecinie wystartowali za-
wodnicy z 35 klubów z 10
państw. Klub Delfin Jastar-
nia reprezentowało 12 za-
wodników.
Pływacy z Jastarni byli naj-
młodszą ekipą tych zawo-
dów.
W klasyfikacji drużynowej
po raz pierwszy zwyciężył
polski klub - Laguna Toruń.
Natomiast klub z półwyspu
uplasował się na wysokim,
10 miejscu. Sztafeta dziew-
cząt w składzie: Agata
Struck, Helena Strachanow-
ska, Patrycja Nowacka i Ka-
rolina Narkowicz w
konkurencji 4x100 m bi-fins
(płetwy pojedyncze) zdobyła
srebrny medal. W startach in-

dywidualnych Agata Struck
na trzy konkurencje w któ-
rych startowała zdobyła dwa
srebrne i jeden brązowy krą-
żek.

- Po startach Agaty widać, że
jest w ścisłej europejskiej
czołówce co dobrze progno-
zuje przed zbliżającymi się
mistrzostwami Europy junio-
rów, które odbędą się w po-
łowie sierpnia na Węgrzech
– mówi Marek Ogiełło, tre-
ner Delfina. - Obecnie Agata
przechodzi intensywny okres
treningowy. Przed nią dwie
najważniejsze imprezy w
tym roku, mistrzostwa Polski
i mistrzostwa Europy.
Oprócz Agaty Struck najwię-
cej punktów w Szczecinie
zdobyli: Karolina Narko-
wicz, Jakub Górski i Alexan-
der Romero.

(kib)

�a kortach Barakuda w Helu
odbył się otwierający sezon tur-
niej tenisa ziemnego o puchar
zarządu MZKS Hel.
W turnieju udział wzięło siedmio-
ro zawodników, których podzielo-
no na dwie grupy gdzie
rywalizowali systemem "każdy z
każdym". Dwóch najlepszych za-
wodników z poszczególnych grup
awansowało do półfinału, gdzie
walczyli o miejsca na podium.
Trzecie miejsce wywalczył Mi-

chał Muża, natomiast do finału
awansował Piotr Kohnke oraz
Krystian Kozłowski. Zawodnicy
stoczyli pojedynek godny finału,
który był pełen pięknych wymian
oraz waleczności na korcie. Osta-
tecznie zwyciężył Piotr Kohnke.
Wręczenia pucharów, dyplomów,
medali oraz upominków ufundo-
wanych przez MZKS Hel doko-
nał prezes klubu, Mateusz
Zabłocki.

(kib)

Fot. MZKS

WJastarni rozegrano eliminacje
Piłkarskiego Turnieju Związku
Miast i Gmin Morskich "Euro-
Sea 2011". W turnieju wzięły
udział drużyny z Władysławowa,
Jastarni, Pucka i Helu, które gra-
ły systemem "każdy z każdym".
Podobnie jak w zeszłym roku,
zwycięstwo odniosła ekipa z Wła-
dysławowa.
Wyniki spotkań: Jastarnia - Puck

1 :6, Hel - Władysławowo 0:4, Hel
- Puck 2:3, Władysławowo - Jastar-
nia 8:0, Puck - Władysławowo 6:2,
Hel - Jastarnia 4:0.
Końcowa kolejność: 1 . Władysła-
wowo, 2. Hel, 3 . Jastarnia, 4. Puck.
Wyniki puckiej drużyny nie liczyły
się do klasyfikacji z racj i wystawie-
nia drużyny ze starszego rocznika.
Awans do finału "Euro-Sea 2011 "
uzyskały dwie najlepsze drużyny.

Turniej odbędzie się 12-1 3 maja w
Darłowie.
WŁADYSŁAWOWO: Bartosz
Drzeżdżon, Fabian Lengiewicz
1+3, Aleksander Pundor, Klaudia
Słowińska 2+3, Szymon Czyż 1+1 ,
Filip Jasina, Wojciech Kowalew-
ski, Mateusz Ceynowa, Nikodem
Korman 1 , KrzysztofGappa 1 .

(kib)

Piłkarze wraz z opiekunami i organizatorami turnieju Euro-Sea w Jastarni.

Agata Struck z trenerem Markiem

Ogiełło

Fot. Norbert Górski

Władysławowo. Nasz patronat
Zapraszamy na koszykarską sobotę

W sobotę, 7 maja w hali głównej
Ośrodka Przygotowań Olimpij-
skich „Cetniewo” we Władysła-
wowie rozegrany zostanie I
Turniej Koszykówki Mężczyzn o
Puchar Burmistrza Władysławo-
wa. Serdecznie zapraszamy fa-
nów koszykówki, ale również
całe rodziny. Wstęp wolny!
W turnieju zobaczymy w akcji czte-
ry drużyny, z czego dwie miejsco-
we – drugoligowy SMS PZKosz
Władysławowo oraz SportowePo-
morze.pl, grające w zakończonym
sezonie w lidze okręgowej . Do te-
go na parkiecie pojawią się rów-
nież goście z Portowca Gdańsk,
drużyny walczącej ostatnio o wej-
ście do drugiej ligi oraz Bat Siera-
kowice – zespół który zajął drugą
lokatę w lidze okręgowej , z jed-
nym oczkiem więcej na koncie niż
SportowePomorze.pl.
Organizatorem imprezy jest stowa-
rzyszenie Sportowe Pomorze, przy

pomocy Urzędu Miejskiego we
Władysławowie.

Plan turnieju
8:30 – rozgrzewka drużyn SMS
PZKosz Władysławowo i BAT
Sierakowice
9:00 – mecz SMS PZKosz Włady-
sławowo i BAT Sierakowice
11:30 – uroczyste otwarcie turnie-
ju
11:50 – rozgrzewka drużyn Porto-
wiec Gdańsk i SportowePomo-
rze.pl Władysławowo
12:15 – mecz Portowiec Gdańsk –
SportowePomorze.pl Władysławo-
wo
15:00 – mecz o III miejsce
16:00 – mecz o I miejsce
17:30 – wręczenie nagród

(jan)
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Fot. D. MarzejonZałogi na trasie regat o puchar Małego Morza

Osielsk. Baseballiści SportowePomorze.pl

Ponownie otarli się o puchar
Fot. Piraci Władysławowo

Baseballiści z drużyny Sportowe-

Pomorze.pl Piraci Władysławo-

wo zajęli drugie miejsce w

rozegranym w Osielsku Turnieju

Północy. ie wiele brakowało, a

nasi zawodnicy podobnie jak

dwa lata temu triumfowaliby w

tej imprezie.

W III Turnieju Północy o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy
Osielsko Benedykta Leszczyńskie-
go udział wzięło sześć drużyn.
Oprócz władysławowskiego klubu
reprezentowani byli: Dęby Osiel-
sko, Dęby Osielsko II, Comets Ma-
zowsze, WBSC Warszawa i
Pasikoniki Warszawa.
W fazie rozgrywek grupowych Pi-
raci pokonali Dęby Osielsko II
19:6 oraz pierwszoligową drużynę
WBSC Warszawa 8:4. W finale
przegrali z pierwszą drużyną Dę-
bów Osielsko 2:1 8, która to druży-
na pokonała obydwu swoich
rywali grupowych Comets i Pasiko-

niki.
- Niestety, w całym turnieju dyspo-
nowałem tylko jednym miotaczem,
więc musiałem na tej pozycji wy-
stawić aż czterech zawodników,
którzy grają na przykład na zapolu
– tłumaczy Grzegorz Białas, kie-
rownik władysławowskiej druży-
ny. - To przy małym
doświadczeniu wielu z naszych
młodych zawodników, przełożyło
się na tak wysoką stratę punktową.
Piraci już trzykrotnie spotykali się
w finale z Dębami Osielsko. Za
pierwszym razem wygrali, a rok te-
mu przegrali 0:1 . Wówczas mecz
został przerwany po niespełna pię-
ciu rundach (cały mecz trwa 9
rund) z powodu złych warunków
atmosferycznych.
Wyróżnienie dla najlepszego za-
wodnika ofensywnego otrzymał
tym razem zawodnik SportowePo-
morze.pl, Arkadiusz Łukomski.
Wyróżnienie to przyznane zostało

na podstawie statystyk całego tur-
nieju.
- Turniej był dla nas dobrą roz-
grzewką przed powrotem do roz-
grywek ligowych – mówi
Grzegorz Białas. - W 2009 roku
występowaliśmy w Polskiej
Pierwszej Lidze Baseballu, wal-
czyliśmy w play-offach o Ekstrali-
gę. W 2010 roku nie
występowaliśmy w lidze z powo-
du braku środków finansowych,
zostaliśmy więc automatycznie
wykluczeni z systemu rozgrywek i
teraz musimy zaczynać rywaliza-
cję od najniższej ligi. Swój udział
w rozgrywkach Polskiej Drugiej
Ligi Baseballu drużyna z Włady-
sławowa rozpocznie 4 czerwca od
dwumeczu z drużyną Comets Ma-
zowsze (mecze odbędą się w
Czernikowie koło Torunia).

(jan)

Puck - Władysławowo

Wiatr nie przeszkodził w regatach

Fot. J. Nowicki

a wodach Zatoki Puckiej odbyły

się Regaty o Puchar Małego Morza

w klasie "Puck". Impreza jak co

roku przeznaczona była dla wszyst-

kich chętnych pragnących spraw-

dzić swoje możliwości żeglarskie.

Silny wiatr sprawił, że do wyścigów
zgłosiły się najbardziej doświadczo-
ne załogi, które od kilku lat startują
w tego typu imprezach. Wśród
uczestników był kapitan Żeglugi
Wielkiej HenrykWojtkowiak urodzo-
ny w 1923 r. Po odprawie sterników
i uroczystym otwarciu imprezy zało-
gi wystartowały do pierwszego, naj-
dłuższego wyścigu z Harcerskiego
OśrodkaMorskiego w Pucku do przy-
stani żeglarskiej na kempingu "Małe
Morze". Północny kierunek wiatru
zmuszał sterników do pokonania tra-
sy halsem na wiatr i płynięcia wyko-
nując wiele zwrotów przez sztag, co
przy silnym wietrze jest trudnym za-
daniem. Wszystkim udało się dopły-
nąć i skorzystać z gościnności

Ośrodka Żeglarskiego "Małe Mo-
rze".Na miejscu odbyły się jeszcze
trzy wyścigi i bieg do Pucka nie zali-
czany do punktacji o nagrodę nie-
spodziankę. Łącznie w czasie regat
odbyły się cztery wyścigi, które wy-
łoniły zwycięzców i określiły osta-
teczną klasyfikację.
Czołówka regat:

1 . Ireneusz Czarnecki, Paweł Czar-
necki i Marcin Murański
2. Jarosław Siuta, Brunon Patock i
Jan Szmagliński
3. Janusz Pobrucki, Roman Skrzy-
pek i Tomasz Ruciński
4. Ryszard Kwiatkowski, Andrzej
Murkowski i Marek Przybylak
5. Zbigniew Hayn, Andrzej Hoszko i
Aleksandra Hoszko
Zwycięskie załogi otrzymały pa-
miątkowe puchary i nagrody rzeczo-
we. Imprezę zorganizowało
ABRUKO we Władysławowie.

(kib)

Drużyna na wspólnej fotografii

Kaszuby ponownie z Połchowa

Z prawej strony w meczu finałowym Pucharu Północy atakuje Adam Kolasa z drużyny SportowePomorze.pl

Tym razem przedstawiamy

drużynę piłkarską występującą

w Klasie B - Ludowy

Uczniowski Klub Sportowy

Kaszuby Połchowo.

Przed laty zespół z Połchowa
(choć ostatecznie bez
zawodników z tej miejscowości)
doskonale radził sobie w
pomorskiej IV lidze. Teraz
połchowianie marzą o awansie w
przyszłych latach do Klasy A.
Obecny sezon traktują jak
przygotowanie do walki.
- Uważam, że w przyszłych
dwóch sezonach powinniśmy
stać się dla naszych rywali
groźniejsi – twierdzi Jan Szefka,
trener LUKS Kaszuby. - Rośnie
nam kilku zawodników wśród

juniorów, którzy powinni
wzmocnić nasze szeregi.

(jan)
Na zdjęciu obok, stoją od lewej :
Michał Loewnau, Artur
Rysmanowski, Lucjan Billot,
Michał Frankowski, Jan Srok,
KrzysztofDarga, Roman
Joskowski, trener Jan Szefka;
poniżej od lewej : Andrzej
Marzejon, Adam Zieliński, Łukasz
Żala, Artur Wasiniewski, Maciej
Groenwald.
Zachęcamy do przesyłania
fotografii drużyn sportowych pod
adres e-mail:
redakcja@ziemiapucka.info

Chętnie zamieścimy zdjęcia
drużyn każdego rocznika –
weteranów, seniorów, czy
juniorów.


