
Nasi siatkarze plażowi

z UKS w Jastarni zajmują

pierwsze pozycje w rankin-

gu grand prix mistrzostw

Polski. Niestety, ich prze-

waga nad rywa-

lami ostatnio

nieco

stopniała.

Pięćset medali okolicznościowych rozdano podczas otwarcia nowej ścieżki rowerowej.
Spora grupa uczestników odeszła jednak z kwitkiem, bo nikt w najśmielszych marzeniach
nie przewidział tylu chętnych do wspólnego pedałowania.
Ścieżka biegnie malowniczą trasą dawnego połączenia kolejowego z Pucka do
Krokowej. ie dziwi więc widok tak dużej grupy na otwarciu ścieżki
w Starzyńskim Dworze.
- Bardzo trafiona inwestycja – to zdanie padało tego dnia z wielu ust.

TRAFIOA ŚCIEŻKA
Krokowa – Swarzewo. Sześćset osób na rowerach

Mrzezino. Droga przez łąki

Będą remontować, ale zamkną dopiero od sierpnia
Remont drogi przez łąki na
pewno rozpocznie się tego
lata, ale okazuje się że szczę-
śliwie dla kierowców dopie-
ro od początku sierpnia.
Starostwo, któremu podlega

ta droga, uruchamia wszelkie

rezerwy finansowe na plano-

waną budowę. Część inwesty-

cj i pokryją pieniądze

z rezerwy wojewody pomor-

skiego. Resztę trzeba znaleźć

na miejscu.

- Przyglądamy się wszelkim

możliwym oszczędnościom –

twierdzi starosta Wojciech

Dettlaff. - Zrobimy wszystko,

aby dokończyć przebudowę

drogi, tak ważnej dla kierow-

ców naszego powiatu. Już re-

mont poprzedniego odcinka

drogi przez łąki wspomagały

samorządy gminne.

Każdy samorząd miał dorzu-

cić się po 100 tys. zł. Mówi

się, że w praktyce wyszło

z tym różnie, dlatego też te-

raz trudniej starostwu namó-

wić gminy do hojności.

Na przykład radni gminy Kro-

kowa przyjęli uchwałę prze-

kazującą 100 tys. zł na

remont dróg powiatowych.

Zastrzegli jednak, że większa

część z tych pieniędzy ma tra-

fić na remont dróg powiato-

wych na terenie gminy

Krokowa. Mimo to prace na

pewno się rozpoczną. Jeszcze

w lipcu wykonawca ma roz-

począć prace przygotowaw-

cze, które jednak nie mają

paraliżować ruchu na drodze.

- Będą prowadzić prace poza

samą jezdnią, a jeśli już na

nią wejdą to ruch prowadzo-

ny będzie wahadłowo – obie-

cuje starosta Dettlaff.

- Dopiero od sierpnia za-

mkniemy przejazd całkowi-

cie.

Janusz owicki
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Prawdziwy horror przeżywają podróżni chcący

wydostać się koleją z Półwyspu Helskiego.

Trudności ze znalezieniem miejsc w

wagonach trwają już od kilku dni,

sytuacja sięgnęła szczytu w poniedziałek.

Kolejowy horror w Helu

Uczniowie z Kłanina

i Starzyna wraz

z rodzicami i ludźmi

dobrej woli zorganizowali

zbiórkę dla dwóch chorych

dziewczynek, w

tym dla Zuzi ze

Starzyna.

W Krokowej pośpieszyli na
ratunek

Trzydziesty trzeci raz

w Chałupach przeprowa-

dzone zostaną regaty

starych łodzi rybackich.

Jak zwykle będzie dużo

emocji i dobrej

zabawy. Przy-

jedźcie zobaczyć

to sami!

Siatkarze z Jastarni na
prowadzeniu

Zapraszamy na łodzie do
Chałup

HEL JASTARNIA KOSAKOWO KROKOWA PUCK WŁADYSŁAWOWO
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Zawróć w głowie!
Zadaj pytanie swojemu

burmistrzowi, wójtowi. My

przekażemy je w Twoim imieniu.

Komentuj także wypowiedzi

samorządowców na stronie

www.ziemiapucka. info

Poniżej zamieszczamy wybra-
ne opinie i komentarze
ze strony
www.ziemiapucka.info .
Nie muszą one odzwierciedlać
opinii redakcji. Teksty te za-
mieszczamy w oryginalnej
pisowni.

maciek komentuje wpadkę zło-
dzieja w Jastrzębiej Górze:
Widzę, że to musiał być komplet-
ny amator. Specjaliści to tak jak
we Władku w biały dzień wcho-
dzą do mieszkania w bloku przez
uchylone okno i wynoszą doro-
bek życia. Dopiero później sąsie-
dzi składają fakty do kupy: „No
tak, widziałam jak sprawdzał
przez domofon, czy jest ktoś w
domu. Ale skąd miałam wiedzieć,
czy to nie jakaś rodzina”

~ruda pisze o informacjach z wy-
wiadu wójta Puszkarczuka: tak
tak tak – w łebczu nie tylko za
jednym zamachem mamy scieżke
po ktorej dzieci i dorośli jezdza,
to jeszcz najmlodsi maja super
plac zabaw. normalnie bym po-
myslala ze wybory ida, a to co
przed wyborami nam zafrunduja.
nie moge sie doczekać.
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Po prostu
pięknie

Janusz
�owicki
redaktor

naczelny

	TZiemia

Pucka

- Rzadko to mówię, a jeszcze
rzadziej naszym włodarzom,
pięknie panowie, po prostu
pięknie. Takich inicjatyw jak
ścieżka rowerowa z Krokowej
do Swarzewa powinno być du-
żo więcej . Wiem, wiem. Zaraz
odezwą się malkontenci i po-
wiedzą, że potrzebna jest kana-
lizacja, więcej pieniędzy na
oświatę, nowe drogi, czy cho-
ciaż nowe nawierzchnie dróg.
Tak, zgadza się. Wszystko to
jest potrzebne z racji naszych
wieloletnich zaległości inwe-
stycyjnych. Nie samym chle-
bem jednak człowiek żyje. . .
Trzeba czasami zrobić coś też i
dla ducha, swojego dobrego
samopoczucia. Polecam w tym
względzie przejażdżkę nową
ścieżką rowerową. Jest tam
mnóstwo pięknych zakątków
wartych zobaczenia ich na
własne oczy. Ścieżka na pół-
wyspie też była idealnym po-
mysłem, ale tam oprócz
widoków sprawdziła się jako
rozwiązanie problemów komu-
nikacyjnych. Zaletą nowej
ścieżki jest to, że w przeważa-
jącej części wiedzie z dala od
domostw i zadymionych szos.
O samym otwarciu ścieżki pi-
szę wewnątrz numeru, tu tylko
drobna dygresja – cieszy mnie
udany pomysł rajdu, choćby
nawet nikt o jego autorze gło-
śno nie mówił. . .

Samorządowy zawrót głowy. Tadeusz Puszkarczuk

Z myślą o mieszkańcach gminy
W naszym cyklu, tym razem
o udane i niezałatwione sprawy
w ostatnich czterech miesiącach
zapytaliśmy Tadeusza Puszkar-
czuka, wójta gminy Puck.

1 . Myślę, że taką bar-
dzo ważną, istotną
sprawą dla naszych
mieszkańców było od-

danie stacj i uzdatniania wody
w Mrzezinie. To bardzo nowocze-
sna stacja, która zaopatruje prawie
sześć tysięcy mieszkańców. Kosz-
towało to nas około trzy i pół mi-
liona złotych, co pokryliśmy w
całości z naszych środków, ale dzi-
siaj zapewniamy dostęp do bardzo
dobrej , wysokiej jakości wody.
Myślę, że mieszkańcy odczuli już
zmiany w zaopatrzeniu, w stałym
ciśnieniu no i jakości wody. Bar-
dzo się cieszę, że udało się tę in-
westycję oddać zgodnie z umową.
Poprzednio trzeba przyznać ja-
kość wody była nie najlepsza.
Występowało przekroczenie norm
jeśli chodzi o żelazo i mangan, no
i inne parametry. Dzisiaj jest już
tak jak powinno być, zgodnie
z normami Unii Europejskiej . Jest
to jedno z priorytetów, jaki założy-
liśmy sobie w tym roku.
No i koszt też jest nie mały w bu-
dżecie gminnym.
2. Następną taką sprawą, którą sfi-
nalizowaliśmy jest budowa ścież-
ki rowerowej na trasie dawnych
torów kolejowych ze Swarzewa
do Krokowej . Tutaj koszt również
wyniósł trzy i pół miliona złotych,
z czego osiemdziesiąt pięć pro-
cent otrzymaliśmy z funduszy
unijnych. Był to projekt realizowa-
ny wspólnie z gminą Krokowa.
Praktycznie od wiosny obserwuje-
my zainteresowanie ścieżką i mo-
żemy stwierdzić, że był to pomysł
bardzo dobry. Bardzo dużo osób
korzysta z tej ścieżki, jeżdżąc na
rowerach, rolkach, czy chodząc
z kijkami. To również świadczy
o prozdrowotnej postawie na-
szych mieszkańców. Też pozytyw-
nym objawem jest to, że są
zainteresowani inwestorzy, którzy
chcą przy tej ścieżce zrealizować
jakieś parki z drobną restauracją,
barem szybkiej obsługi. Mieliśmy
takie założenie, chociaż to była ta-
ka cicha nadzieja, że ścieżka wy-
generuje nowe miejsca pracy
i prawdopodobnie tak też się sta-
nie. Pozostaje nam jeszcze na

przyszłość połączenie ścieżki z sa-
mym Swarzewem. Połączeniem
jej ze ścieżką w kierunku Pucka
i Helu. Mieliśmy pewne problemy
z pozyskaniem gruntu między
dworcem w Swarzewie, a samą
wsią. Te kroki dalej czynimy. Jak
już mówimy o ścieżkach, to trwa-
ją uzgodnienia budowy nawierzch-
ni asfaltowej ścieżki pomiędzy
„górką gnieżdżewską” a samym
Swarzewem.
Myślę, że na ten czas skończyły
się możliwości pozyskiwania pie-
niędzy unijnych na podobne inwe-
stycje. Trzeba poczekać do
kolejnego rozdania funduszy, któ-
re nastąpi za trzy lata. W tym cza-
sie na pewno pojawią się nowe
możliwości realizacji naszych po-
mysłów. Chcielibyśmy, aby ścież-
ka rowerowa z Pucka, poprzez
Rzucewo, Osłonino w kierunku
Kosakowa, była prawdziwą ścież-
ką, bo na nią jest zapotrzebowa-
nie. Również taką potrzebę
widzimy wzdłuż drogi 216, bo sa-
ma droga jest w czasie sezonu, ale
i później , bardzo niebezpieczna.
Ale te zadania to kwestia najbliż-
szych dziesięciu lat, ale z pewno-
ścią uda się je zrealizować.
3 . Z takich następnych spraw, któ-
re udało nam się zrealizować,
a które cieszą się dużą akceptacją
społeczną to budowa dwóch pla-
ców zabaw. W Strzelnie mieliśmy
do dyspozycji mniejszy fragment
gruntu, który wykorzystaliśmy na
ten cel. Tamtejszy plac kosztował
siedemdziesiąt pięć tysięcy zło-
tych. Natomiast znacznie większy

plac zabaw udało nam się wyko-
nać za dwieście dwadzieścia dwa
tysiące w Łebczu. Siedemdziesiąt
procent dotacji na place pozyska-
liśmy z Programu Odnowy Wsi.

To co nam się nie
udało wykonać to roz-
poczęcie budowy no-

wej szkoły podstawowej w
Leśniewie. Trwa obecnie weryfi-
kacja dokumentów projektowych.
Wyłoniliśmy firmę, która będzie
nadzorować budowę. Jej specjali-
ści dostrzegli pewne niedocią-
gnięcia w opracowanym
wcześniej projekcie. Teraz pro-
jektanci poprawiają plany,
uwzględniając naniesione uwagi.
Ta szkoła to dla gminy ogromne
wyzwanie. Budujemy placówkę
od podstaw i to za własne środki,
bez dotacji z zewnątrz. O dotacje
zwrócimy się podczas budowy
sali sportowej , która powstanie
przy szkole. Z racji tego, że sta-
wiamy nowy budynek i to w zu-
pełnie innym miejscu, nasza
młodzież nie będzie musiała do-
jeżdżać do innych placówek. No-
wa szkoła mieścić się będzie przy
drodze prowadzącej do Mecho-
wa.

Rozmawiał: Janusz �owicki

Wójt gminy Puck, Tadeusz Puszkarczuk

Chcesz dodać swoją opinię?

Wejdź na

www. ziemiapucka. info i

napisz komentarz. Jeśli tylko

spełniać on będzie wymogi

cywilizowanej dyskusji, ma

szanse pojawić się w tym

miejscu.
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Masz jakieś wątpliwości, pytania.

Wiesz o czymś ciekawym, czym

chciałbyś się podzielić z innymi

– pisz na adres:

redakcja@ziemiapucka. info lub

dzwoń pod nr tel. 513-173-371

(Orange), 602-349-540 (Play)

�agraną część
wywiadu

zobaczysz na
naszej stronie
internetowej
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Mieszkańcy Domatówka
rozpoczęli swój festyn w
deszczu, ale kończyli wesołą
zabawą na świeżym powietrzu.
Tematem przewodnim były
jagody.
Właśnie piłkarze rozpoczęli
wiejską imprezę w deszczu, a
wśród nich lepsi byli „żonaci”,
którzy pokonali „kawalerów” 8:4.

Na scenie przy boisku szkolnym
wystąpił zespoły Plesta i
Bursztynki. Zagrał też miejscowy
duet rodzinny Adama i Barbary
Lieske, a na scenie pokazały się
także dzieci z miejscowej
„zerówki”. Można było się też
pośmiać z występu kabaretowego
pań z KGW.
W konkursie układania puzzli
najlepsza była Maria Szefka z
Gnieżdżewa. Z dziesiątki
zbieraczy jagód, którzy ruszyli na
łowy do lasu najwięcej w koszyku
przyniosła Regina Szymańska z
Domatówka. W karmieniu
jogurtem jagodowym brała udział

młodzież, a wśród nich najlepsza
okazała się para Kasia Potrykus i
Patrycja Mikołajczak. W tematyce
leśnej przodował Tadeusz Lieske
z Domatówka.
- A na koniec była zabawa prawie
do białego rana – cieszy się
Małgorzata Jopek, szefowa

miejscowego KGW.
Organizatorami imprezy byli
Ośrodek Kultury, Turystyki i
Sportu w Gminie Puck, sołectwo
oraz KGW z Domatówka.

(jan)

Hel. Kłopoty pasażerów PKP

Horror na stacji kolejowej
Prawdziwy horror przeżyli pasa-
żerowie chcący powrócić z Helu
pociągiem spółki PrzewozyRegio-
nalne Polskich Kolei Państwo-
wych. W poniedziałek spółka
zafundowała swoim klientom
prawdziwie ekstremalne przeży-
cia. - Jeżdżę na tej trasie od kil-
kunastu lat, ale czegoś takiego
jeszcze nie widziałam – mówi
mieszkanka Władysławowa.
Na pasażerów, którzy zjawili się na
dworcu PKP w Helu chcących je-
chać pociągiem o godz. 1 5:26 cze-
kała niemiła niespodzianka. Pociąg
do Gdyni, składający się z autobu-
su szynowego, był kompletnie za-
pełniony już na długo przed
odjazdem.
Niezadowolenie pasażerów, którzy
wykupili bilety na przejazd było
ogromne. Dostało się słownie głów-
nie obsłudze składu.
Na szczęście trzy kwadranse póź-
niej miał pojechać kolejny pociąg.
Mimo deszczowej aury i braku
schronienia, pasażerowie zmuszeni
byli poczekać. Jakież było ich obu-
rzenie kiedy okazało się, iż następ-
ny pociąg również składa się z
autobusu szynowego i to już czę-

ściowo zapełnionego.
- Gdy dowiedziałam się o tym, że
koleżankom z pracy nie udało się
wsiąść w Juracie do poprzedniego
pociągu, postanowiłam pojechać
pociągiem najpierw do Helu, aby
zapewnić sobie miejsce w drodze
powrotnej – wyjaśnia mieszkanka
Władysławowa. - Podobnie zrobiło
więcej osób.
Do czekających prawie godzinę pa-
sażerów w Helu dołączyli kolejni i
sytuacja się powtórzyła. Mimo
próśb, gróźb i przepychanek poło-
wa podróżnych nie była w stanie
wcisnąć się do zapełnionego po
brzegi pociągu. Następny pociąg
miał odjechać dopiero o godz.
1 8:05 i nie było gwarancji, że do
kolejnego pociągu uda im się
wsiąść.
- W tym czasie kolejarze wyłączyli
prąd w zapełnionym do granic skła-
dzie, chyba dlatego żeby przejść z
początku na koniec składu – mówi
nasza rozmówczyni. - W końcu to
Hel i tylko tak można zmienić kie-
runek jazdy autobusu szynowego.
Wraz z wyłączeniem zasilania prze-
stała funkcjonować klimatyzacja.
Do tego nie można było otworzyć

okien, ani drzwi. Co mniej wytrzy-
mali nerwowo zaczęli krzyczeć.
Epitety głównie skierowane było
do pracowników kolei.
- W końcu jeden z pasażerów tak
zaczął walić pięścią w szybę, że
tylko czekałam kiedy ją rozbije w
drobny mak – opowiada pasażerka
składu. - W końcu włączono prąd i
można było otworzyć drzwi.
Teraz jednak pasażerowie z mały-
mi dziećmi stracili cierpliwość i
stojąc w drzwiach składu skutecz-
nie uniemożliwili odjazd pociągu.
Czas leciał, a sytuacja zdawała się
być patowa. Dopiero dzięki cier-
pliwej perswazji drużyny kolejar-
skiej udało się wreszcie przekonać
część pasażerów by wysiadła i po-
czekała na stacj i Hel do odjazdu
kolejnego pociągu. Autobus szyno-
wy wyruszył z prawie godzinnym
opóźnieniem żegnany zbiorowymi
okrzykami podróżnych pozosta-
łych na peronie.
Na szczęście jednak o godz. 1 8:05
z Helu odjechał skład wagonów
piętrowych, do którego zmieścili
się wszyscy pozostali pasażerowie.

Janusz �owicki
Laureat Bursztynowego Skowronka zespół �asze Strone z Wierzchucina

Skecz w wykonaniu kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Domatówku

Domatówko. Deszcz nie przeszkodził w zabawie

Zbierali jagody w lesie
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Wójt Gminy Krokowa
ogłasza przetargi w dniach 5 i 8 sierpnia

2011 r.

na sprzedaż nieruchomości
położonych w Gminie Krokowa

w miejscowościach:
Dębki, Słuchowo, Wierzchucino,

Sławoszynko, Sławoszyno i Jeldzino

szczegółowe informacje:
Urząd Gminy Krokowa

tel. 58-675-41-24
lub www.bip.krokowa.pl (przetargi)
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WŁADYSŁAWOWO. Z inicjaty-
wy burmistrz Grażyny Cern odby-
ło się spotkanie na temat
możliwości walki z wykluczeniem
cyfrowym przy wykorzystaniu
środków unijnych. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele 11 sa-
morządów powiatu puckiego i wej-
herowskiego.
Zebrani poznali możliwości dostar-
czenia osobom niezamożnym
sprzętu komputerowego z oprogra-
mowaniem oraz dostępem do szero-
kopasmowego internetu.
Beneficjentami projektów mogą
też być placówki oświatowe, biblio-
teki, domy i ośrodki pomocy spo-
łecznej .

GMINA PUCK. Natomiast taką
szansę na bezpłatny komputer z
podłączeniem do internetu mają
już mieszkańcy Błądzikowa, Bru-
dzewa, Celbowa, Darzlubia, Mrze-
zina, Osłonina, Połchowa,
Połczyna, Rekowa Górnego, Rzu-
cewa, Sławutowa, Sławutówka,
Smolna, Widlina i Żelistrzewa.
Należy jedynie spełniać odpowied-
nie kryteria i złożyć druk pobrany
z sekretariatu albo z pokojów nr 4
lub 33 Urzędu Gminy. We wszyst-
kim pomagają pracownicy urzędu,
z którymi można porozmawiać te-
lefonicznie pod nr 58 673-56-60
lub 58 673-56-27.

(tek, jan)

SWARZEWO. W niedzielę odbył
się XII Festiwal Pieśni Kaszub-
skiej „Kaszebcze tóne nad Mołim
Morza”. Laureatem Bursztynowe-
go Skowronka zostały Nasze Stro-
ne z Wierzchucina. Niespodzianką
imprezy był występ Józefa Ellwar-
ta ze Strzelna, który grał. . . na li-
ściu. Ponadto wystąpili: zespoły
Muszelki ze Swarzewa, Nasze Stro-

ne z Prusewa, Sztrądowe Oste z
Żelistrzewa, Kaszubianki z Włady-
sławowa, Bursztynki z Mieroszy-
na, orkiestra dęta ze Strzelna, duet
wokalno-instrumentalny z Leśnie-
wa Danuta Tarnowska i Ewa Lade-
mann, chór Harmonia z
Wejherowa i rodzina Jeka ze
Strzelna.

(cesz)

ŁEBCZ. W sobotę, 2 lipca odbył się
pogrzeb śp. Jadwigi Gaffke, matki
chrzestnej ekspresowca m/s „Włady-
sławowo”. W imieniu Klubu Matek

Chrzestnych Statków zmarłą poże-
gnała Ewa Muża, matka chrzestna
statku m/s „Kuźnica”.

(red)

Śpiewali po kaszubsku

�ie żyje chrzestna m/s Władysławowo

Komputery z internetem za darmo
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FELIETO

Jednym potrzebne opamiętanie, innym dobra pogoda
Kazimierz
Plocke
wiceminister
rolnictwa
i rozwoju wsi

Mamy początek lipca i jesteśmy już
w trakcie prezydencji. Polska od
dwóch tygodni przewodniczy Radzie
Unii Europejskiej . W ostatnim
felietonie pisałem jak ważnym jest
dla sukcesu tej prezydencji, by na
arenie międzynarodowej mówić
jednym głosem. By tego czasu nie
wykorzystywać dla osiągania
doraźnych celów politycznych.
Niestety, stało się inaczej . Premier
Donald Tusk 6 lipca wygłosił
inaugurujące przemówienie, przez

wszystkie znaczące w Parlamencie
Europejskim frakcje ocenione
bardzo pozytywnie. Niestety, stało
się to czego po cichu się
obawialiśmy. Niektórzy nasi
europosłowie postanowili
wykorzystać ten historyczny dla
Polski moment, by prowadzić swoje
gry wewnątrzpartyjne, by budować
swą pozycję polityczną kosztem
wizerunku ojczyzny, Polski. To było
żenujące. Nasza prezydencja to
między innymi doskonały czas na
walkę z funkcjonującymi w Europie
stereotypami odnoszącymi się do
Polski i Polaków. Pierwszą szansę
na to niestety zaprzepaściliśmy. Nie
pokazaliśmy swej jedności, a przez
to i siły w obliczu wyzwań jakie
przed nami stanęły, w obliczu

nadziei jakie pokłada w nas Europa,
w obliczu naszej odpowiedzialności
za dalszy kształt Unii Europejskiej .
PANOWIE, OPAMIĘTAJCIE SIĘ.
Prezydent Bronisław Komorowski
zapowiedział, że chce wyznaczyć
datę wyborów parlamentarnych na 9
października. Mają one trwać jeden
dzień. Jest to zapowiedź, formalna
decyzja w tej sprawie ma zapaść na
początku sierpnia i ona uruchomi
całą procedurę związaną z wejściem
Polski w okres kampanii wyborczej .
Ja jednak już teraz chciałbym
zaapelować do Państwa o udział w
tych wyborach. Demokracja o której
marzyli nasi ojcowie, o którą my
walczyliśmy i która została nam
„zadana”, daje nam możliwość
wyboru władzy przez wolne i

uczciwe wybory. Każdy z nas ma w
ręku potężny oręż w postaci kartki
wyborczej . Wykorzystajmy go
zgodnie z naszymi przekonaniami i
w odpowiedzialności za los naszej
kochanej ojczyzny, Polski.
Na koniec chciałbym zwrócić się do
wszystkich wczasowiczów
wypoczywających na naszym
terenie, bo pewnie i oni po „Ziemię
Pucką” w wolnej chwili sięgną.
Życzę Wam udanego wypoczynku
przy cudownej pogodzie. Jestem
przekonany, że urzeknie Was piękno
naszego skrawka wybrzeża, ale też
otwartość i gościnność odwiecznych
gospodarzy tego terenu, nas
Kaszubów. Mam nadzieję, że
będziecie mieli okazję zetknąć się z
naszą kulturą i tradycją, które

staramy się kultywować i
przekazywać kolejnym pokoleniom.
Tak więc do zobaczenia na
festynach organizowanych przez
samorządy, Zrzeszenie
Kaszubsko–Pomorskie czy lokalne
społeczności naszego pięknego
powiatu puckiego. Wyjeżdżajcie
opaleni, wypoczęci, zadowoleni ale
też ubogaceni wewnętrznie. No i
wracajcie do nas. Zawsze
przyjmiemy Was z radością, bo jak
to się u nas mówi – „Gość w dom,
Bóg w dom.”

OPINIE

Treści felietonów nie muszą od-
zwierciedlać

lini programowej i stanowiska
redakcji.

REKLAMA 11 0-1

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

AKTUALNOŚCI
Przypominamy o zbliżającym się terminie składania za pośrednictwem
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wniosków o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
201 3” w ramach środków:
1 . wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa,
• termin składania wniosków: 1 .08.2011 – 1 9.09.2011
2. ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracaniu potencjału produkcyjnegosektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej.
• termin składania wniosków: 1 .08.2011 – 1 9.09.2011

SEMINARIUM EUROPEJSKICH LGR-ów
W dniach 5-7 l ipca 2011 w Gdyni odbyło się międzynarodowe
seminarium grup rybackich poświęcone ich działalności w różnych
krajach Unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzięl i goście z całej Europy
- przedstawiciele grup rybackich oraz osoby reprezentujące instytucje
UE, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego. W programie spotkania zaplanowano
prezentację polskich Lokalnych Grup Rybackich, zaszczyt ten spotkał
naszą grupę oraz LGR Kaszuby. Przedmiotem naszej prezentacji było
omówienie specyfiki obszaru, na którym działamy oraz przedstawienie
głównych celów aktywności wynikających z LSROR. Osobnym
elementem była prezentacja tradycji rybackich obszaru Północnych
Kaszub.
Uwieńczenie całości prezentacji zorganizowanej przez PLGR stanowił
poczęstunek składający się z tradycyjnych potraw rybnych, w tym: dorsza
i śledzia. Po prezentacji przygotowaliśmy specjalną atrakcją dla gości z
Europy, którą było wyjście do portu, gdzie przy występie zespołu pieśni i
tańca „Bazuny” z Żukowa zaprezentowały się trzy tradycyjne
POMERANKI z Półwyspu Helskiego, które zainteresowanych zabierały
na krótki rejs po basenie portowym

NAJBLIŻSZE PLANY
Przypominamy o szkoleniach organizowanych przez Biuro PLGR
przygotowujących do ubiegania się o środki wdrażane w ramach LSROR.
Najbl iższe szkolenia odbędą się:

1 4 l ipca godz. 1 2: spotkania informacyjno – szkoleniowe dla sektora
społecznego.

1 5 l ipca godz. 1 0: praktyczne warsztaty mające na celu przygotowanie do
aplikowania o środki finansowe w ramach osi 4 Programu Operacyjnego
RYBY 2007-201 3.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy zainteresowanych uczestnictwem o
zgłaszanie się do Biura.

21 l ipca w godz. 1 4:00-1 8:00 podczas DNI OTWARTYCH PLGR będziecie
Państwo mogli nieodpłatnie skorzystać z wiedzy ekspertów z zakresu
ochrony środowiska, prawa budowlanego i analizy finansowej.

Informujemy, że co dziesiąta osoba odwiedzająca nas podczas Dni
Otwartych otrzyma atrakcyjny prezent.

KONSULTACJE
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków zapraszamy
przyszłych Beneficjentów do skorzystania z możliwości konsultacj i pomysłu
na projekt w Biurze PLGR. Mogą to być zamierzenia, które składane będą
do dofinansowania jeszcze w tym roku lub w latach następnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców Biuro
PLGR organizuje także punkty konsultacyjne na terenie wszystkich gmin,
wchodzących w skład PLGR.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONSULTACJI:

data miejsce godziny miejsce godziny
2011 -07-11 Hel 8:1 0-11 :1 0 Jastarnia 1 2:1 5-1 5:1 5
2011 -07-1 3 Puck 7:30-1 030 Krokowa 11 :30-1 4:30
2011 -07-1 8 Wejherowo 7:30-1 0:30 Kosakowo 11 :45-1 4:45
2011 -07-20 Hel 8:1 0-11 :1 0 Jastarnia 1 2:1 5-1 5:1 5
2011 -07-25 Puck 1 2:00-1 5:00 Krokowa 8:00-11 :00
2011 -07-27 Wejherowo 11 :45-1 4:45 Kosakowo 7:35-1 0:35

MIEJSCA KONSULTACJI:
Hel – Urząd Miasta Helu, ul . Wiejska 50; Jastarnia – Miejski Zarząd Portu
Jastarnia, Jastarnia ul. Portowa 43; Puck – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji , Puck ul. Lipowa 3; Krokowa – LGD Bursztynowy Pasaż,
Krokowa ul. Wejherowska 3; Wejherowo – Urząd Gminy Wejherowo,
Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6; Kosakowo – Bibl ioteka Publiczna im.
Augustyna Necla, Kosakowo ul. Fiołkowa 2a

„PLGR POLECA PRZEPIS NA KASZËBSCI RËBË”
Zapraszamy do udziału w Konkursie kul inarnym na najlepszy przepis na
potrawę z ryby o nazwie „KASZËBSCI RËBË”.

Pobierz kartę zgłoszeniową ze strony www.plgr.pl , opisz swoją ulubioną
potrawę gdzie główną rolę gra bałtycka rybka, zrób jej zdjęcie i dostarcz do
siedziby Biura PLGR, a może właśnie Twój przepis zostanie opatrzony
certyfikatem:

„PLGR poleca przepis na KASZËBSCI RËBË”.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 9 sierpnia 2011 r. , a następnie Komisja
Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców. Serdecznie zapraszamy, można
„wyłowić” naprawdę atrakcyjne nagrody.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
ul. Gen. Hallera 1 9, 84-1 20 Władysławowo
tel. : 58 77 46 890 fax: 58 77 45 362
www.plgr.pl e-mail : biuro@plgr.pl

PROMOCJA
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Uroczyste oddanie do użytku

ścieżki rowerowej łączącej gmi-

ny Puck i Krokowa zgromadziło

około sześciuset osób. Ta liczba

najlepiej oddaje zainteresowanie

jakim cieszy się wspólna inwesty-

cja naszych samorządów.

Uczestnicy imprezy wyruszyli jed-
nocześnie z dwóch końcowych
punktów ścieżki, aby spotkać się

w Starzyńskim Dworze. Tutaj w
obecności posłów, marszałka,
wójtów i pozostałych gości nastą-
piło uroczyste przecięcie wstęgi.
Następnie tłum rowerzystów udał
się do miejscowego, prywatnego
parku, gdzie przygrywały dwie or-
kiestry, a głodni mogli posilić się
bigosem lub grochówką.

Tekst i fot. Janusz �owicki

FOTOREPORTAŻ
Krokowa – Swarzewo. Otwarcie ścieżki rowerowej

�ikt nie spodziewał się czegoś podobnego

	a czele grupy cyklistów jadących ze Swarzewa wójt Tadeusz

Puszkarczuk (z lewej)

REKLAMA 11 5-1

Po wysiłku na trasie dobrze smakowała gorąca grochówka

Przewodniczący Rady Gminy Puck, KrzysztofCzernicki przecina

wstęgę

Pamiątkowe medale otrzymało

500. rowerzystów

Wmiejscowościach na trasie czekali kolejni rowerzyści. 	a zdjęciu

cykliści w Łebczu
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Za pobicie i kradzież do paki
WŁADYSŁAWOWO. Ok. godz. 4
rano doszło do pobicia i kradzieży
telefonów. Oprawcy zaatakowali
1 9-letniego mieszkańca Suwałk za-
dając mu kilka ciosów. Po pobiciu
sprawcy zabrali ofierze dwa telefo-
ny komórkowe. Ich wartość wynio-
sła 280 zł. Policjanci szybko
przystąpili do działania, ustalili
świadków zdarzenia i tożsamość
podejrzewanych sprawców w wie-
ku 20 i 24 lat. Następnego dnia wła-
dysławowscy mundurowi zapukali
do ich mieszkań. U młodszego z
mężczyzn policjanci znaleźli telefo-
ny. Sprawcy trafili do policyjnego
aresztu, gdzie zostali przesłuchani,
po czym usłyszeli zarzut pobicia
oraz kradzieży. Za te przestępstwa
grozi kolejno do 3 i do 5 lat pozba-
wienia wolności.

�arkotyki wśród młodzieży
GMINA KOSAKOWO. Policjanci
puckiego garnizonu zatrzymali na
terenie powiatu kilkanaście osób w
wieku od 17 do 31 lat podejrzewa-
nych o posiadanie narkotyków.
Młodzi ludzie to mieszkańcy woje-
wództwa pomorskiego, kilka osób
pochodziło z centralnej Polski. Nie-
mal we wszystkich przypadkach
do zatrzymań doszło na terenie
gminy Kosakowo, gdzie w tym cza-

sie odbywał się kilkudniowy festi-
wal muzyczny. Mundurowi z
prewencji, drogówki i wydziału
kryminalnego zabezpieczyli łącz-
nie ponad 150 jednorazowych por-
cj i narkotyków: amfetaminy i
marihuany. Śledczy przesłuchali za-
trzymanych, usłyszeli oni zarzut po-
siadania środków odurzających. Za
ten proceder grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności.

Chciał okraść turystów
JASTRZĘBIA GÓRA. Około
godz. 3 nad ranem policjanci z Wła-
dysławowa otrzymali sygnał o wła-
maniu w jednym z miejscowych
pensjonatów. Policjanci zatrzymali
34-letniego mieszkańca gm. Włady-
sławowo. Jak się okazało sprawca
wypchnął okno w jednym z po-
mieszczeń pensjonatu, wszedł do
środka i ukradł klucze z zamiarem
okradania innych pokoi. Zatrzyma-
ła go ochrona, bo włączył alarm.
Zatrzymany mężczyzna resztę no-
cy spędził w policyjnym areszcie.
Policjanci z wydziału kryminalne-

go sprawdzają czy nie ma on na
swoim koncie innych podobnych
przestępstw. 34-latek usłyszał za-
rzut kradzieży z włamaniem. Za to
przestępstwo grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Fiatem w drzewo
JASTRZĘBIA GÓRA. Jedna ofia-
ra śmiertelna i trzy osoby ranne to
tragiczny bilans wypadku samocho-
dowego. Osobowy fiat uderzył w
drzewo. Policjanci wyjaśniają oko-
liczności wypadku, jednocześnie
apelują o ostrożność i rozwagę na
drogach.
Do tragicznego w skutkach wypad-
ku doszło po północy w Jastrzębiej
Górze. Osobowy fiat z czterema
osobami na pokładzie uderzył w
drzewo. Z niewyjaśnionych dotąd
przyczyn na prostym odcinku dro-
gi 23-letni kierowca, mieszkaniec
Wejherowa stracił panowanie nad
pojazdem. Mężczyzna zginął na
miejscu. Trzech pasażerów samo-
chodu z obrażeniami ciała trafiło
do szpitala.

- Śledczy wyjaśniają okoliczności
tego wypadku – informuje asp.
Łukasz Dettlaff, oficer prasowy
KPP Puck. – Apelujemy do kie-
rowców o większą ostrożność i
rozwagę na drogach.

Ukradła koleżance 500 zł
PUCK. Policjanci otrzymali zgło-
szenie o kradzieży pieniędzy w
jednym z mieszkań.
Funkcjonariusze z wydziału kry-
minalnego ustalili, że 25-latkę w
jej mieszkaniu odwiedziła starsza
koleżanka. Kiedy pokrzywdzona
wyszła na chwilę z domu do skle-
pu 29-letnia mieszkanka Pucka
wykorzystała sytuację i z szafki
ukradła 500 zł.
Funkcjonariusze zatrzymali podej-
rzewaną w domu. Podczas przesłu-
chania przyznała się do kradzieży i
oddała pieniądze. Kobieta usłysza-
ła już zarzuty. Za to przestępstwo
grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności.

Wysmażył sobie laptopa
JASTARNIA. O kradzieży laptopa
powiadomieni zostali funkcjona-
riusze Komisariatu Policj i w Jura-
cie. Policjanci ustalili, że
wynajmowany w Jastarni pokój
zajmowało dwóch mężczyzn. Po-
krzywdzony i jego współlokator
pracowali w jednym z tutejszych
lokali gastronomicznych. Ten dru-
gi jednak nie sprawdził się, jako
kucharz, więc podczas wypro-
wadzki ukradł laptopa wartości 1 ,3
tys. zł.
Mężczyzna nie długo cieszył się
wolnością, bo następnego dnia
wpadł w ręce władysławowskich
mundurowych. Pokrzywdzony za-
uważył go na przystanku i zawia-
domił stróżów prawa. 26-letni
mieszkaniec Warszawy trafił do
policyjnego aresztu, został prze-
słuchany, a śledczy postawili mu
zarzut kradzieży.
Podejrzany jak ustalili śledczy
sprzedał skradzionego laptopa, a
pieniądze zdążył wydać. Policjanci
ustalają, kto został nabywcą kra-
dzionego sprzętu.
Za kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

TELEFONY
ALARMOWE
ogólny - 112

Policja – 997
JURATA, ul. Ratibora 42,
tel. (58) 674-53-72, 674-53-70
KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 71 ,
tel. (58) 679-1 3-97, 674-53-90
KROKOWA, Minkowice
ul. Żwirowa 4, (58) 673-70-97,
674-53-86
PUCK, ul. Dworcowa 5,
tel. (58) 674-52-22
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Towarowa, tel. (58) 674-01 -97,
674-53-22

Straż Pożarna - 998
CHŁAPOWO,
ul. Władysławowska,
tel. (58) 674-05-63
JASTRZĘBIA GÓRA,
ul. Bałtycka 3 tel. (58) 674-95-72
KOSAKOWO, tel. (58) 679-1 3-1 5
PUCK, ul. Mestwina 11 ,
tel. (58) 673-04-50, 673-04-60
SWARZEWO, tel. 608-093-786
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Władysława IV,
tel. (58) 674-05-75

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

Społeczna Straż Rybacka
tel. 506-752-801 , 606-814-852

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

Straż Miejska
HEL, ul. Wiejska 50,
tel. (58) 677-72-45
JASTARNIA, ul. Portowa 4,
tel. (58) 675-37-86
PUCK, Pl. Wolności 1 ,
tel. (58) 986 lub 673-22-37
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Hallera 19, tel. (58) 674-54-44

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

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

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

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

Uważasz, że brakuje tu ważnych

numerów telefonicznych –

przyślij je nam na adres e-mail:

redakcja@ziemiapucka. info

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

POGODA

WEEKEND 1 5 - 1 7.07CZWARTEK 1 4.07ŚRODA 1 3.07

1 6 ºC

21 ºC

dzień noc

23 ºC

Wiatr: U miarkowany

nocdzień 20 ºC

24 ºC 20 ºC

Wiatr: U miarkowany Wiatr: U miarkowany

1 1 ºC

ROZMAITOŚCI

1 3 ºC

1 2 ºC

1 3 ºC

KRO�IKA POLICYJ�A

Usługi hydrauliczne
Kotły, Zbiorniki akumulacyjne,

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

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

U nas kupisz najtaniej !

OGŁOSZE�IA DROB�E

PROMOCJ A
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OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
na dzień 11 lipca posiadał
następujące oferty pracy:

- OPERATOR KOPARKI –
WEJHEROWO
- SPAWACZ – ŁEBCZ
- KUCHARZ –
WŁADYSŁAWOWO
- KRAWCOWA – MRZEZINO
- POKOJOWA, KEL�ER,
RECEPCJO�ISTKA –
JASTRZĘBIA GÓRA
- PRACOW�IK RESTAURACJI –
PUCK
- KEL�ERKA – JURATA
- PRZEDSTAWICIEL
HA�DLOWY – ŁEBCZ
- PRACOW�IK PRODUKCJI –
ŁEBCZ
- SPRZEDAWCA- MAGAZY�IER
– PUCK
- SZWACZKA – WERBLINIA

- KIEROWCAKAT. T –
KARTOSZYNO
- PIEKARZ – BŁĄDZIKOWO
- KIEROWCAKAT. D – PUCK
- STYLISTKA PAZ�OKCI –
JURATA
- OBSŁUGA PRAL�I –
OSTROWO
- REHABILITA�T –
WŁADYSŁAWOWO
- REFERE�T – PUCK
- �AUCZYCIELWYCHOWA�IA
PRZEDSZKOL�EGO –
MRZEZINO
- PRACOW�IK
OGÓL�OBUDOWLA�Y,
HYDRAULIK –
WŁADYSŁAWOWO

Więcej informacji o ofertach

pracy można uzyskać pod nr

tel. (58) 774-31-61.

ROZMAITOŚCI

Przez trzy miesiące w Zamku w
Krokowej trwała zbiórka pienię-
dzy na leczenie i rehabilitację Zu-
zanny Wicka i Kaliny
Janowskiej . Zuzia pochodzi z
okolic Starzyna i zmaga się z cięż-
ką chorobą genetyczną, nato-
miast Kalina jest z Tarnowa i
choruje na nowotwór oczu.
- Trzeba wspomnieć o inicjatorce
przedsięwzięcia, uczennicy z Kłani-
na, Agnieszce Pawlikowskiej – mó-
wi Ewa Miezianko – Pieper,
organizator i koordynator akcji. -
To właśnie od niej wszystko się za-
częło. Jej wrażliwość spowodowa-
ła, że pomysł został zrealizowany.
W trakcie akcji odbył się koncert
charytatywny, gdzie wystąpili
uczniowie i absolwenci szkoły w
Kłaninie. Wystąpiły także zespoły
Rock&Blues oraz Kigs. Na koniec
wystąpiła Iga Krefft, gwiazda seria-
lu „M jak miłość” i mieszkanka
gminy Gniewino.
Serwowano słodkości przygotowa-
ne przez uczniów i rodziców ze
szkół w Starzynie i Kłaninie. Prze-
prowadzono także loterię z atrak-
cyjnymi nagrodami, tj . pobyty w
SPA, wieczory dla dwojga w restau-
racjach i hotelach, wizyty u fryzje-

rów i kosmetyczki.
Licytacji 6. obrazów, które przeka-
zały Maria Konkel i Teresa Rutha
oraz uczniowie szkół z Kłanina i
Starzyna, podjęły się Beata Man-
tych i Wiesława Kujawska. Zlicyto-
wano także płytę z autografem
Kamila Bednarka, koszulkę z auto-
grafem Igi Krefft, książkę z auto-
grafem Okrasy, ale także mnóstwo
innych ciekawych rzeczy i usług.

- Dziękujemy wszystkim współor-
ganizatorom, uczniom, ich rodzi-
com, okolicznym parafiom oraz
sponsorom, a w szczególności
Zygmuntowi Dudkowi – mówi
Mateusz Szymański, drugi z orga-
nizatorów i absolwent ZSP Kłani-
no. - Dzięki ludziom wielkiego
serca przekazaliśmy na konto cho-
rych dzieci sumę 6409 zł.

(emp)

Krokowa. Integracja ludzi wielkiego serca

Zdążyć z pomocą dla Zuzanny i Kalinki

Podczas krokowskiej zbiórki zorganizowano także charytatywny

koncert muzyczny
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W imieniu chorych dzieci Zuzanny Wicka i Kalinki
Janowskiej i ich rodziców oraz organizatorów koncertu
charytatywnego, który odbył się w Zamku w Krokowej w
dniu 15.04.2011 r. serdecznie dziękujemy sponsorowi:
KASA SKOK Stefczyka S.A.

za niezawodność i nieocenione wsparcie w całym
przedsięwzięciu.

Organizator: Ewa Miezianko - Pieper

REKLAMA 11 9-1REKLAMA 11 9-2

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej nr
16/17/2011 na rzecz Kaliny Janowskiej i Zuzanny Wicka
podopiecznych Fundacji "Zdążyć z pomocą" która odby-
ła się w dniach 15.03-1 5.06.2011 r. na terenie Fundacji
Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury
Krokowa ul. Zamkowa 1 84–110 Krokowa zebrano
6409 zł (sześć tysięcy czterysta dziewięć złotych) środ-
ków pieniężnych. Środki w całości zostały przekazane na
rzecz Kaliny Janowskiej i Zuzanny Wicka podopiecznym
Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" KRS
0000037904.

Organizatorzy zbiórki:
Ewa Miezianko - Pieper

Mateusz Szymański

Mało kto wie, że na liściach tez
można grać. Drugi raz zebranym
w Gnieżdżewie podczas Przeglą-
du Instrumentalistów Ludowych
„Granie na bele czim” udowod-
nił to Józef Ellwart ze Strzelna.
Muzycy, którzy zgłosili się do
udziału w przeglądzie grali na
„instrumentach”, które zwykle
służą ludziom, jako przedmioty
codziennego użytku.Wykorzysta-
no także dary natury.
Artystom na przedziwnych instru-
mentach, akompaniował Jerzy
Łysk – akordeonista z Pucka. Wy-
stąpiło pięciu muzykantów. Podob-
nie jak rok temu, furorę zrobił
79-letni Józef Ellwart ze Strzelna.
Oczarował publiczność grą na li-

ściu bzu. Jego wysokie, melodyjne
tony najprzeróżniejszych utworów
muzycznych wprawiały wszyst-
kich w zachwyt. Nikt z obecnych
nie spodziewał się, że z liścia moż-
na wydobyć tak przepiękne dźwię-
ki.
Ponadto zaprezentowało się trzech
mieszkańców Gnieżdżewa. Ed-
mund Kollek wydobył starodawną
„riwę” (tarkę do prania), która po-
służyła mu niczym perkusja. Perku-
syjną rolę spełniały również
łyżeczki w ręku inicjatora przeglą-
du, Józefa Roszmana. Natomiast
Adam Kołacz zagrał na grzebieniu.

Oprócz własnych prezentacji, wy-
konawcy przeprowadzili „mini-

warsztaty” gry na poszczególnych
instrumentach dla chętnych wi-
dzów. Józef Roszman – jako pro-
wadzący – przybliżył tajniki gry na
burczybasie i diabelskich skrzyp-
cach. Później odbyła się lekcja na-
uki gry na tych instrumentach.
Podczas przeglądu gościnnie wystą-
pił Kazimierz Gruncholc z Chmiel-
na. Jak podkreślił prowadzący,
należy on do czołówki krajowej ar-
tystów grających na harmonijce.
Na zakończenie instrumentaliści
stworzyli jedną, wspólną kapelę.
Później otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki oraz nagrody pamiątkowe.

Brunon Ceszke

Gnieżdżewo. Granie na bele czim

Wycisnął z liścia co się tylko dało

�a gnieżdżewskiej scenie od lewej JózefRoszman, JózefEllwart i

Jerzy Łysk
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Przyjmę do pracy osobę w charakterze
pracownika gospodarczego na obiekcie LIDL
w Pucku (najchętniej osoby mieszkające w
okolicach obiektu Lidl)

tel. kontaktowy: 51 2 487 362

PROMOCJA

REKLAMA 11 8-1
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REKLAMA 1 08-2

Puck - Chałupy
Wilki w akcji
Po raz siódmy na wody Zatoki
Puckiej wyruszą pływacy –
śmiałkowie. W kolejnym Mara-
tonie Wilków Morskich zobaczy-
my kilka znanych już twarzy, ale
udział mogą wziąć również nowi
chętni. Będzie łatwiej niż w po-
przednich edycjach, gdyż trasa
będzie najkrótsza w dotychcza-
sowej historii.
- Tym razem startujemy z Pucka –
cieszy się Zenon Dettlaff, pomy-
słodawca i organizator maratonu.
- Z racji tego, że piastuję od ze-
szłego roku stanowisko wicebur-
mistrza Pucka, nie wyobrażam
sobie startu z innego miejsca.
Do tej pory amatorzy długodystan-
sowego pływania startowali z Rzu-
cewa, a ostatnie lata z Rewy. To
odległość w linii prostej ok. 8 km i
13 km. Teraz trasa wyniesie ponad
7 km.
- Jak zwykle nie chodzi nam o
czas pokonania dystansu, a o to
aby cała grupa szczęśliwie dotarła
do mety – tłumaczy Zenon Det-
tlaff. - Będzie nas asekurować łódź
motorowa z ratownikami na pokła-
dzie.
Start do maratonu nastąpi w porcie
jachtowym w Pucku o godz. 1 0,
natomiast pływacy oczekiwani bę-
dą w Chałupach w godz. 14-1 5.
Wszyscy chętni, którzy chcieliby
spróbować swoich sił
proszeni są o kontakt pod nr
tel. 601-170-683.

(jan)

REKLAMA 1 01 -3

REKLAMA 1 06-3
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Albin Krella. Wspomnienia sędziego regat

Zakochany w łodziach od dzieciństwa
Albin Krella jest jednym z trójki
inicjatorów Kaszubskich Łodzi
pod Żaglami. Przez wszystkie te
lata zajmował się przede wszyst-
kim sędziowaniem przeprowadza-
nych regat. - Przez ten czas różne
rzeczy się działy – uśmiecha się.
Dziadek pana Albina, Augustyn
Kroll był pierwszym, powojennym
sołtysem Chałup. Trafili tu rodziną
w październiku 1945 r. Wioska była
doszczętnie zniszczona. Urzędowali
tu jedynie żołnierze radzieccy.
W 1966 r. Augustyn Kroll przeniósł
się do Władysławowa i zostawił Al-
binowi swoją łódkę.
- To początek mojego zafascynowa-
nia łodziami – mówi Albin Krella. -
Wówczas to już można było swo-
bodnie pływać po zatoce, więc ze
szwagrem wykonaliśmy maszt i oli-
nowanie.
Albin Krella, który obecnie także
mieszka we Władysławowie, tamte
czasy wspomina z łezką w oku.

- Co niedzielę pływaliśmy do Rzu-
cewa, albo Rewy – mówi. - Pływali-
śmy we własnym gronie, ale
najczęściej zabieraliśmy też wczaso-
wiczów. Lata związane z tą łodzią
są najpiękniejszymi w moim życiu.
Dlatego też, gdy przyszli do niego
Aleksander Celarek i Józef Muża z
pomysłem organizacji regat, nie wa-
hał się ani chwili.
- Kiedyś łodzi na starcie było dużo
więcej – twierdzi. - Ale są też i tacy,
którzy za punkt honoru biorą sobie
start w regatach.
Albin Krella opowiada o ciekawych
wydarzeniach związanych z impre-
zą. Z mniej przyjemnych wspomina
złamanie masztu łodzi obecnego
marszałka Pomorza, Mieczysława
Struka.
- Marszałek nie wziął udziału w re-
gatach, bo sytuacja zdarzyła się po
drodze z Jastarni do Chałup - mówi.
- Od jakiegoś czasu nagradzamy też
„pechowców”. Na przykład jak ktoś

zgubił ster, albo złamał szpryt.
Kilka lat temu Piotra Szomborga
wyróżniono za podjęcie walki w
pojedynkę.
- Powiedział nam, że nie mógł
skompletować załogi, to wystarto-
wał sam – śmieje się pan Albin.
Z weselszych historii wspomnieć
należy o Romanie Struku, który jak
tylko zostawał za daleko w tyle
uruchamiał „odpylacz” - jak pozo-
stali uczestnicy regat prześmiewczo
nazwali jego silnik spalinowy.
- Oczywiście Roman robił to dla
szportu i nigdy w ten sposób nie
dążył do zwycięstwa – przyznaje
Albin Krella.
Przekonajmy się sami co w tym ro-
ku wydarzy się podczas Kaszub-
skich Łodzi pod Żaglami.

Janusz �owicki

W latach 70-tych zaczęło powoli
zamierać na �ordowych Kaszu-
bach najbardziej tradycyjne, ło-
dziowe rybołóstwo przybrzeżne.
Aby ocalić je od zapomnienia, kil-
ku zapaleńców wystąpiło z pomy-
słem zorganizowania "zlotu
kaszubskich łodzi rybackich w
Chałupach". Byli to: Józef Muża,
Aleksander Celarek i Albin Krel-
la.
Pierwsze Kaszëbsczé Bôtë pod
Żôglamë odbyły się 22 lipca 1978 r.
i od razu stały się najważniejszą do-
roczną imprezą władysławowskiego
odziału ZKP.
"22 lipca" był w PRL-u bodaj naj-
ważniejszym świętem państwowym
i oczywiście dniem wolnym od pra-
cy. Albin Krella wspomina, że jak
siega jego pamięć, po II wojnie
światowej na szpërku - łączące w
centrum Chałup, zawsze organizo-
wane były w tym dniu jakieś gry i
zabawy. Stąd termin ten wydawał
sie idealny do przeprowadzenia re-
gat kaszubskich łodzi.
Aleksander Celarek z uśmiechem
wspomina. - Nie wszyscy rybacy
chcieli brać udział w Kaszëbsczich
Bôtach. A komu to potrzebne? - za-
pytywali. Wówczas I sekretarz wy-
słał czarną wołgą swoich
urzędników po Romana Budzisza
do Kuźnicy. Piocha - taki miał przy-
domek - nie było w domu. Po ja-
kimś czasie udało się go odnaleźć

zamkniętego w szopce. Kiedy zapy-
tano się go, co tam robił, miał odpo-
wiedzieć, że został zamknięty przez
żonę, która bała się, że w Chału-
pach wypiłby za wiele piwa. Uwol-
niony Pioch dotarł na regaty i w
załodze z Jerzym Budziszem wy-
grał je w kategorii łodzi żaglowych.
II zlot kaszubskich łodzi w Chału-
pach w 1979 roku poszerzono o kon-

kurencje sprawnościowe "przy
sprzęcie rybackim". Na starcie do
regat zgłosiło się 40 łodzi różnych
klas z Chałup, Kużnicy, Jastarni i
Władysławowa. Z biegiem lat łodzi
było coraz mniej . W roku 2002 by-
ło ich tylko 13. Niektóre jednostki
są już tylko wzorowane na tradycyj-
nych bôtach, lecz ich właściciele za

punkt honoru stawiają sobie udział
w regatach. Od samego początku
rywalizacji łodzi towarzyszą wystę-
py arystyczne, jarmarki sztuki lu-
dowej oraz różnych innych
wyrobów. Od 1990 Kaszëbsczé
Bôtë pod Żôglamë rozpoczynają
się zawsze mszą świętą. Początko-
wo sprawowano ją pod gołym nie-
bem, a później w wybudowanym w

Chałupach kościele, spod którego
po mszy rusza pochód złożony z
uczestników uroczystości.

Fot. i frag. tekstu pochodzą z
"Kronika XXVlecia Odziału

Zrzeszenia Kaszubsko -
Pomorskiego we Władysławowie

Opracowana przez Artura
Jabłońskiego w 2002 r.
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Zwycięzcy pierwszych regat Kaszëbsczé Bôtë pod Żôglamë w kategorii
łodzi żaglowych

Albin Krella przy replice łodzi dziadka, która przypomina mu
najpiękniejsze lata życia

Nordowe Kaszuby. Tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne

Kaszëbsczé Bôtë pod Żôglamë po raz trzydziesty trzeci
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Środa 13 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 SNWC - program rozrywkowy
09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość CSBTV -
rozmowa 09:48 Schlesien Journal - magazyn społeczny
mniejszości niemieckiej 09:58 Koseder - nauka tańca kaszub-
skiego 10:00 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny
10:30 Telezakupy 11:00 Nieznana Europa - program przyrod-
niczy 11:30 Sekrety głębin - program morski 12:25 Oko na
morze - film dokumentalny 12:30 Morskie Kaszuby - maga-
zyn morski 12:53 Oko na morze - film dokumentalny 13:00
Na swoim - program krajoznawczy 13:15 Jest takie miejsce
- program krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przy-
rodniczy 14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - pro-
gram przyrodniczy 16:30 Oko na morze - film
dokumentalny 16:33 Morskie Kaszuby - magazyn morski
16:48 Oko na morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na
miłość - telenowela filipińska 17:50 SNWC - magazyn roz-
rywkowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:02 Infor-
macje - skrót informacji 18:07 Gość CSBTV – rozmowa
18:17 Schlesien Journal - magazyn społeczny mniejszości
niemieckiej 18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzie-
ci 19:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 La-
to z CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wakacyjny kurs
języka kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn
kulturalny 21:35 Dzełajo sã – felieton 21:40 SNWC – pro-
gram rozrywkowy 21:50 Dzełajo sã – felieton 21:55 Kose-
der - nauka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z CSBTV -
studio letnie 22:25 Na swoim - program krajoznawczy 22:53
Ryby - program kulinarny 23:00 Spotkanie z wróżką

Czwartek 14 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 Sport to zdrowie - magazyn
sportowy 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość
CSBTV – rozmowa 09:48 Agroraport - magazyn rolniczy
09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00 Hity Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin -
program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Ryby - program kulinarny 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski

13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30 Na-
tura 2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezakupy 16:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 16:30 Oko na mo-
rze - film dokumentalny 16:33 Ryby - program kulinarny
16:48 Oko na morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na
miłość - telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie - maga-
zyn sportowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:02 In-
formacje - skrót informacji 18:07 Gość CSBTV – rozmowa
18:17 Agroraport - magazyn rolniczy 18:30 Przygody Skrza-
ta Dawida - bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego
- życzenia SMS 21:00 Lato z CSBTV - studio letnie 21:30
Uczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:33 Co?
Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 21:35 Dzełajo sã – fe-
lieton 21:40 Tak się bawią - program muzyczny 21:50 Dzeła-
jo sã – felieton 21:55 Koseder - nauka tańca kaszubskiego
22:00 Lato z CSBTV - studio letnie 22:25 Mòtocykl ë jö -
program krajoznawczy 22:53 Żagle - magazyn sportowy
23:00 Spotkanie z wróżką

Piątek 15 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 Sport to zdrowie - magazyn
sportowy 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość
CSBTV – rozmowa 09:48 Kryminalne historie – dokument
09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00 Hity Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin -
program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 12:53 Oko na mo-
rze - film dokumentalny 13:00 SNWC - program rozrywko-
wy 13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30
Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezakupy
16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 16:30 Oko
na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie Kaszuby - ma-
gazyn morski 16:48 Oko na morze - film dokumentalny
17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska 17:50
SNWC - program rozrywkowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 18:02 Informacje - skrót informacji 18:07 Gość
CSBTV – rozmowa 18:17 Kryminalne historie – dokument
18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Lato z
CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kultural-
ny 21:35 Dzełajo sã – felieton 21:40 Sport to zdrowie - ma-
gazyn sportowy 21:50 Dzełajo sã – felieton 21:55 Koseder -
nauka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z CSBTV - studio let-
nie 22:25 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 22:53
Morskie Kaszuby - magazyn morski 23:00 Spotkanie z wróż-
ką

Sobota 16 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Domôcëzna - magazyn ka-
szubski 08:17 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
08:20 Z życia parafii - magazyn katolicki 08:35 Uczba - wa-
kacyjny kurs języka kaszubskiego 08:40 SNWC - program
rozrywkowy 09:00 Telezakupy 09:30 Lato z CSBTV (cz. 1 )

- podsumowanie weekendu 09:58 Koseder - nauka tańca ka-
szubskiego 10:00 Lato z CSBTV (cz. 2) - podsumowanie
weekendu 10:30 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy
11:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 11:01 Nieznana Europa
- program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program mor-
ski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30 Morskie
Kasuzby - magazyn morski 12:53 Oko na morze - film doku-
mentalny 13:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
15:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 15:02 Żagle - magazyn
sportowy 15:15 Ryby - program kulinarny 15:30 Przyroda
Kaszub - program przyrodniczy 15:40 Na swoim - program
krajoznawczy 16:00 Lato z CSBTV (cz. 1 i 2) - podsumowa-
nie weekendu 16:30 Oko na morze - film dokumentalny
17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska 17:50 Filmo-
wy weekend - kaszubski magazyn filmowy 18:50 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 19:00 Wszystkiego najlepszego - ży-
czenia SMS 21:00 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy
21:29 Uczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:30
Sport to zdrowie - magazyn sportowy 21:40 SNWC - pro-
gram rozrywkowy 21:55 Koseder - nauka tańca kaszubskie-
go 22:00 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 22:15
Tak się bawią - program muzyczny 22:25 Morskie Kaszuby
- magazyn morski 22:53 Żagle - magazyn sportowy 23:00
Spotkanie z wróżką

�iedziela 17 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Domôcëzna - magazyn ka-
szubski 08:17 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
08:20 Z życia parafii - magazyn katolicki 08:35 Uczba - wa-
kacyjny kurs języka kaszubskiego 08:40 SNWC - program
rozrywkowy 09:00 Telezakupy 09:30 Lato z CSBTV (cz. 1 )
- podsumowanie weekendu 09:58 Koseder - nauka tańca ka-
szubskiego 10:00 Lato z CSBTV (cz. 2) - podsumowanie
weekendu 10:30 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy
11:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 11:01 Nieznana Europa
- program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program mor-
ski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30 Morskie
Kasuzby - magazyn morski 12:53 Oko na morze - film doku-
mentalny 13:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
15:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 15:02 Żagle - magazyn
sportowy 15:15 Ryby - program kulinarny 15:30 Przyroda
Kaszub - program przyrodniczy 15:40 Na swoim - program
krajoznawczy 16:00 Lato z CSBTV (cz. 1 i 2) - podsumowa-
nie weekendu 16:30 Oko na morze - film dokumentalny
17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska 17:50 Filmo-
wy weekend - kaszubski magazyn filmowy 18:50 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 19:00 Wszystkiego najlepszego - ży-
czenia SMS 21:00 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy
21:29 Uczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:30
Sport to zdrowie - magazyn sportowy 21:40 SNWC - pro-
gram rozrywkowy 21:55 Koseder - nauka tańca kaszubskie-
go 22:00 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 22:15
Tak się bawią - program muzyczny 22:25 Morskie Kaszuby
- magazyn morski 22:53 Żagle - magazyn sportowy 23:00
Spotkanie z wróżką

Poniedziałek 18 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji

08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 Tak się bawią - program muzyczny
09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość CSBTV –
rozmowa 09:48 Poradnik rolniczy - poradnik dla rolników
09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00 Hity Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin -
program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Ryby - program kulinarny 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Farwë kuchni - regionalny magazyn ku-
linarny 13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy
13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezaku-
py 16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 16:30
Oko na morze - film dokumentalny 16:33 Ryby - program
kulinarny 16:48 Oko na morze - film dokumentalny 17:00
Skazani na miłość - telenowela filipińska 17:50 Tak się ba-
wią - program muzyczny 18:00 Pogoda dla Kaszub i Pomo-
rza 18:02 Informacje - skrót informacji 18:07 Gość CSBTV
- rozmowa 18:17 Poradnik rolniczy - poradnik dla rolników
18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Lato z
CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kultural-
ny 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Tak się bawią - program
muzyczny 21:50 Dzełajo sã - felieton 21:55 Koseder - nauka
tańca kaszubskiego 22:00 Lato z CSBTV - studio letnie
22:25 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy 22:53 Żagle -
magazyn sportowy 23:00 Spotkanie z wróżką

Wtorek 19 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 Sport to zdrowie - magazyn
sportowy 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość
CSBTV - rozmowa 09:48 Domôcëzna - magazyn kaszubski
09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00 Hity Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin -
program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Żagle - magazyn sportowy 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Zakrącone w tuńcu - magazyn muzycz-
ny 13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30
Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezakupy
16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 16:30 Oko
na morze - film dokumentalny 16:33 Żagle - magazyn sporto-
wy 16:48 Oko na morze - film dokumentalny 17:00 Skazani
na miłość - telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie -
magazyn sportowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza
18:02 Informacje - skrót informacji 18:07 Gość CSBTV -
rozmowa 18:17 Domôcëzna - magazyn kaszubski 18:30
Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci 19:00 Wszyst-
kiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Lato z CSBTV -
studio letnie 21:30 Uczba - wakacyjny kurs języka kaszub-
skiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Sport to zdrowie - maga-
zyn sportowy 21:50 Dzełajo sã - felieton 21:55 Koseder - na-
uka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z CSBTV - studio letnie
22:25 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 22:53 Mor-
skie Kaszuby - magazyn morski 23:00 Spotkanie z wróżką

Środa 20 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 SNWC - program rozrywkowy
09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość CSBTV -
rozmowa 09:48 Schlesien Journal - magazyn społeczny
mniejszości niemieckiej 09:58 Koseder - nauka tańca kaszub-
skiego 10:00 Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny
10:30 Telezakupy 11:00 Nieznana Europa - program przyrod-
niczy 11:30 Sekrety głębin - program morski 12:25 Oko na
morze - film dokumentalny 12:30 Morskie Kaszuby - maga-
zyn morski 12:53 Oko na morze - film dokumentalny 13:00
Na swoim - program krajoznawczy 13:15 Jest takie miejsce
- program krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przy-
rodniczy 14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - pro-
gram przyrodniczy 16:30 Oko na morze - film
dokumentalny 16:33 Morskie Kaszuby - magazyn morski
16:48 Oko na morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na
miłość - telenowela filipińska 17:50 SNWC - magazyn roz-
rywkowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:02 Infor-
macje - skrót informacji 18:07 Gość CSBTV - rozmowa
18:17 Schlesien Journal - magazyn społeczny mniejszości
niemieckiej 18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzie-
ci 19:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 La-
to z CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wakacyjny kurs
języka kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn
kulturalny 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 SNWC - pro-
gram rozrywkowy 21:50 Dzełajo sã - felieton 21:55 Koseder
- nauka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z CSBTV - studio let-
nie 22:25 Na swoim - program krajoznawczy 22:53 Ryby -
program kulinarny 23:00 Spotkanie z wróżką

Czwartek 21 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 Sport to zdrowie - magazyn
sportowy 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość
CSBTV - rozmowa 09:48 Agroraport - magazyn rolniczy
09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00 Hity Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin -
program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Ryby - program kulinarny 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Domôcëzna - magazyn kaszubski
13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30 Natu-
ra 2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezakupy 16:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 16:30 Oko na morze -
film dokumentalny 16:33 Ryby - program kulinarny 16:48
Oko na morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na miłość
- telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie - magazyn
sportowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 18:02 Infor-
macje - skrót informacji 18:07 Gość CSBTV - rozmowa
18:17 Agroraport - magazyn rolniczy 18:30 Przygody Skrza-
ta Dawida - bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego
- życzenia SMS 21:00 Lato z CSBTV - studio letnie 21:30
Uczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:33 Co?
Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 21:35 Dzełajo sã - felie-
ton 21:40 Tak się bawią - program muzyczny 21:50 Dzełajo
sã - felieton 21:55 Koseder - nauka tańca kaszubskiego
22:00 Lato z CSBTV - studio letnie 22:25 Mòtocykl ë jö -
program krajoznawczy 22:53 Żagle - magazyn sportowy
23:00 Spotkanie z wróżką

Piątek 22 lipca

06:00Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogo-
da dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót informacji
08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie? Kiedy? - ma-
gazyn kulturalny 08:42 Sport to zdrowie - magazyn
sportowy 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość
CSBTV - rozmowa 09:48 Kryminalne historie - dokument
09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00 Hity Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nie-
znana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin -
program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 12:53 Oko na mo-
rze - film dokumentalny 13:00 SNWC - program rozrywko-
wy 13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30
Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezakupy
16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 16:30 Oko
na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie Kaszuby - ma-

gazyn morski 16:48 Oko na morze - film dokumentalny
17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska 17:50
SNWC - program rozrywkowy 18:00 Pogoda dla Kaszub i
Pomorza 18:02 Informacje - skrót informacji 18:07 Gość
CSBTV - rozmowa 18:17 Kryminalne historie - dokument
18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Lato z
CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wakacyjny kurs języ-
ka kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kultu-
ralny 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Sport to zdrowie -
magazyn sportowy 21:50 Dzełajo sã - felieton 21:55 Kose-
der - nauka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z CSBTV - stu-
dio letnie 22:25 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy
22:53 Morskie Kaszuby - magazyn morski 23:00 Spotkanie
z wróżką

Sobota 23 lipca

06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 08:02 Domôcëzna - magazyn
kaszubski 08:17 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
08:20 Z życia parafii - magazyn katolicki 08:35 Uczba - wa-
kacyjny kurs języka kaszubskiego 08:40 SNWC - program
rozrywkowy 09:00 Telezakupy 09:30 Lato z CSBTV (cz. 1 )
- podsumowanie weekendu 09:58 Koseder - nauka tańca ka-
szubskiego 10:00 Lato z CSBTV (cz. 2) - podsumowanie
weekendu 10:30 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy
11:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 11:01 Nieznana Europa
- program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program
morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30
Morskie Kasuzby - magazyn morski 12:53 Oko na morze -
film dokumentalny 13:00 Wszystkiego najlepszego - życze-
nia SMS 15:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 15:02 Żagle -
magazyn sportowy 15:15 Ryby - program kulinarny 15:30
Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 15:40 Na swoim -
program krajoznawczy 16:00 Lato z CSBTV (cz. 1 i 2) -
podsumowanie weekendu 16:30 Oko na morze - film doku-
mentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 Filmowy weekend - kaszubski magazyn filmowy
18:50 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 19:00 Wszystkiego
najlepszego - życzenia SMS 21:00 Mòtocykl ë jö - program
krajoznawczy 21:29 Uczba - wakacyjny kurs języka kaszub-
skiego 21:30 Sport to zdrowie - magazyn sportowy 21:40
SNWC - program rozrywkowy 21:55 Koseder - nauka tańca
kaszubskiego 22:00 Przyroda Kaszub - program przyrodni-
czy 22:15 Tak się bawią - program muzyczny 22:25 Mor-
skie Kaszuby - magazyn morski 22:53 Żagle - magazyn
sportowy 23:00 Spotkanie z wróżką

�iedziela 24 lipca

06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 08:02 Domôcëzna - magazyn
kaszubski 08:17 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
08:20 Z życia parafii - magazyn katolicki 08:35 Uczba - wa-
kacyjny kurs języka kaszubskiego 08:40 SNWC - program
rozrywkowy 09:00 Telezakupy 09:30 Lato z CSBTV (cz. 1 )
- podsumowanie weekendu 09:58 Koseder - nauka tańca ka-
szubskiego 10:00 Lato z CSBTV (cz. 2) - podsumowanie
weekendu 10:30 Mòtocykl ë jö - program krajoznawczy
11:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 11:01 Nieznana Europa
- program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program
morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30
Morskie Kasuzby - magazyn morski 12:53 Oko na morze -
film dokumentalny 13:00 Wszystkiego najlepszego - życze-
nia SMS 15:00 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 15:02 Żagle -
magazyn sportowy 15:15 Ryby - program kulinarny 15:30
Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 15:40 Na swoim -
program krajoznawczy 16:00 Lato z CSBTV (cz. 1 i 2) -
podsumowanie weekendu 16:30 Oko na morze - film doku-
mentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 Filmowy weekend - kaszubski magazyn filmowy
18:50 Pogoda dla Kaszub i Pomorza 19:00 Wszystkiego
najlepszego - życzenia SMS 21:00 Mòtocykl ë jö - program
krajoznawczy 21:29 Uczba - wakacyjny kurs języka kaszub-
skiego 21:30 Sport to zdrowie - magazyn sportowy 21:40
SNWC - program rozrywkowy 21:55 Koseder - nauka tańca
kaszubskiego 22:00 Przyroda Kaszub - program przyrodni-
czy 22:15 Tak się bawią - program muzyczny 22:25 Mor-
skie Kaszuby - magazyn morski 22:53 Żagle - magazyn
sportowy 23:00 Spotkanie z wróżką

Poniedziałek 25 lipca

06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót infor-
macji 08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba -
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie?
Kiedy? - magazyn kulturalny 08:42 Tak się bawią - program
muzyczny 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28 Gość
CSBTV - rozmowa 09:48 Poradnik rolniczy - poradnik dla
rolników 09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00
Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy
11:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Se-
krety głębin - program morski 12:25 Oko na morze - film
dokumentalny 12:30 Ryby - program kulinarny 12:53 Oko
na morze - film dokumentalny 13:00 Farwë kuchni - regio-
nalny magazyn kulinarny 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy
14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przy-
rodniczy 16:30 Oko na morze - film dokumentalny 16:33
Ryby - program kulinarny 16:48 Oko na morze - film doku-
mentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 Tak się bawią - program muzyczny 18:00 Pogoda dla
Kaszub i Pomorza 18:02 Informacje - skrót informacji
18:07 Gość CSBTV - rozmowa 18:17 Poradnik rolniczy -
poradnik dla rolników 18:30 Przygody Skrzata Dawida -
bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia
SMS 21:00 Lato z CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wa-
kacyjny kurs języka kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy?
- magazyn kulturalny 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Tak
się bawią - program muzyczny 21:50 Dzełajo sã - felieton
21:55 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z
CSBTV - studio letnie 22:25 Mòtocykl ë jö - program krajo-
znawczy 22:53 Żagle - magazyn sportowy 23:00 Spotkanie
z wróżką

Wtorek 26 lipca

06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Po-
goda dla Kaszub i Pomorza 08:02 Informacje - skrót infor-
macji 08:07 Lato z CSBTV - studio letnie 08:35 Uczba -
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:40 Co? Gdzie?
Kiedy? - magazyn kulturalny 08:42 Sport to zdrowie - ma-
gazyn sportowy 09:00 Lato z CSBTV - studio letnie 09:28
Gość CSBTV - rozmowa 09:48 Domôcëzna - magazyn ka-
szubski 09:58 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 10:00
Hity Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy
11:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Se-
krety głębin - program morski 12:25 Oko na morze - film
dokumentalny 12:30 Żagle - magazyn sportowy 12:53 Oko
na morze - film dokumentalny 13:00 Zakrącone w tuńcu -
magazyn muzyczny 13:15 Jest takie miejsce - program kra-
joznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy
14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przy-
rodniczy 16:30 Oko na morze - film dokumentalny 16:33
Żagle - magazyn sportowy 16:48 Oko na morze - film doku-
mentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 Sport to zdrowie - magazyn sportowy 18:00 Pogoda
dla Kaszub i Pomorza 18:02 Informacje - skrót informacji
18:07 Gość CSBTV - rozmowa 18:17 Domôcëzna - maga-
zyn kaszubski 18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla
dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
21:00 Lato z CSBTV - studio letnie 21:30 Uczba - wakacyj-
ny kurs języka kaszubskiego 21:33 Co? Gdzie? Kiedy? -
magazyn kulturalny 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Sport
to zdrowie - magazyn sportowy 21:50 Dzełajo sã - felieton
21:55 Koseder - nauka tańca kaszubskiego 22:00 Lato z
CSBTV - studio letnie 22:25 Przyroda Kaszub - program
przyrodniczy 22:53 Morskie Kaszuby - magazyn morski
23:00 Spotkanie z wróżką

Chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród?
W tym tygodniu do wygrania płyta Kaszubski Idol! Fundatorem nagród jest firma Media Kaszebe,
właściciel CSBTV oraz Radia Kaszebe. Poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: "Jest
małe nic i jest wielkie nic" 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. Nagrode za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki numer 7
otrzymuje Irena Wirwińska z Helu.

Krzyżówka panoramiczna nr 8
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Miejsca gdzie znajdziecie �T ZIEMIA PUCKA.info:
392 punktów w 66 miejscowościach, z czego tylko 3
otwarte są sezonowo, reszta funkcjonuje cały rok!

BIAŁOGÓRA
„Maxim” restauracja, ul. Słoneczna 1
„Ola” delikatesy, ul. Morska 5
Salon fryzjerski, ul. Szkolna
Sklep, ul. Brzozowa
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Okrężna 10 (sezonowo)
BŁĄDZIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Błądzikowo 8
Wiejski Klub Kultury, Błądzikowo 8
BRUDZEWO
„U Ani” sklep, Brudzewo 26
BRZY�O
„Eryk” mini sam, ul. Wejherowska 5
CELBOWO
„Asia” sklep, Celbowo 14a
„BP Celbowo” stacja paliw, Celbowo 23
„Guliwer” sklep, Celbowo 8a
„Nordowi Mol” restauracja
Wiejski Klub Kultury
CHAŁUPY
„Meridian” hotel, ul. Kaperska 2
„Port Chałupy” restauracja, ul. Kaperska (sezonowo)
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kaperska 41
CHŁAPOWO
„Dell’Opera” zajazd, ul. Żeromskiego 171
Salon fryzjerski Magdalena Pal, ul. Władysławowska 71
Sklep Antoni Głombiowski, ul. Władysławowska 39
Sklep mięsny, ul. Władysławowska 36
Sklep ogólnospożywczy, ul. Władysławowska 69
„Smoczek” bar gastronomiczny, ul. Władysławowska 53
DARZLUBIE
„Golonka” gospoda, Darzlubie skrzyżowanie
„Neta” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 42
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 39
DĘBKI
„Holstein” restauracja, ul. Morska 2
Sklep spożywczy, ul. Morska 2
DĘBOGÓRZE
„Ola” sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 15
„Pod Bocianem” bar piwny, ul. Pomorska
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
„Mini Łasuch” sklep, ul. Pucka 39
Sklep ogólnospożywczy, ul. Pucka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 30
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wyzwolenia 1
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 6
GOSZCZY�O
„Avena” restauracja, ul. Żarnowiecka 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy nr 16 GS SCh Krokowa
HEL
11 5 Szpital Wojskowy, ul. Boczna 10
„Captain Morgan” pub, ul. Wiejska 21
„Claudia” sklep, ul. Leśna 9
dworzec PKP, ul. Dworcowa
„Ewa” sklep, ul. Kaszubska 3
„Ewa” sklep, ul. Leśna 9e
„Ewa” sklep spożywczy, ul. Przybyszewskiego 6
„Holender” sklep mięsny, ul. Wiejska 77
„JMM” delikatesy, ul. Leśna 7a
„Kutter” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 87
„Lwia Jama” restauracja, ul. Wiejska 86
„Maszoperia” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 110
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Komandorska
„Norda” restauracja, ul. Wiejska 123 (sezonowo)
„Palermo” pizzeria, ul. Wiejska
Przychodnia 115 Szpitala Wojskowego, ul. Boczna 10
„Rozmaitości” sklep, ul. Wiejska 64
„Ruch” kiosk, ul. Przybyszewskiego
Salon Fryzjerski, ul. Wiejska 27
„Sklep J.H.” prasa papiernicze chemiczne, ul. Wiejska 33
Sklep rolno-spożywczy, ul. Wiejska 8
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Leśna 9d
Sklep spożywczy, ul. Leśna 9a
„Społem” sklep nr 52, ul. Wiejska
„Stara Helska Tawerna” restauracja, ul. Wiejska 81a
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
JASTAR�IA
„Anna” salon fryzjerski, ul. ks. Stefańskiego 13
„Cafe Marta” restauracja, ul. Ks. Sychty 97
„Delikatesy Spożywcze 4M” ul. Ks. Sychty 43
Firma Handlowa Eliza Sylwester, ul. Sychty 95
Firma Handlowo-Usługowa K.S. , ul. Sychty 95
„Jas-Med” przychodnia NZOZ, ul. Stelmaszczyka 5
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Portowa 24

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. ks. Stefańskiego 5
„Miki” sklep, ul. Ks. Sychty 148
„Oktan” stacja paliw, ul. Mickiewicza 127
„Owocowy Raj” sklep owocowo-warzywniczy, ul. Zdrojowa 2
Sklep ogólnospożywczy, ul. B. Sychty 32
Sklep owocowo-warzywno-spożywczy, ul. Portowa 1
Sklep wielobranżowy Zofia Zmyślony, ul. B. Sychty 13
„Społem” sklep 25, ul. Ks. Stefańskiego
Sprzedaż napojów alkoholowych, ul. Ks. B. Sychty 14
„U Groszka” sklep spożywczy, ul. Mickiewicza 122
„U Justyna” sklep przemysłowy, ul. ks. Stefańskiego 27
Urząd Miejski, ul. Portowa 24
„Żeglarz” sklep, ul. Sychty 129
JASTRZĘBIAGÓRA
„Ara” hotel – club, ul. Rozewska 4a
„Gostek” sklep, ul. Droga Rybacka 43
„Kredens” restauracja, ul. Kaszubska 1
„Neta” sklep nr 10, ul. Królewska 2
Salon fryzjerski, ul. Droga Rybacka 61
„Skorpion” sklep spożywczy, ul. Rozewska 1
„Soprano” bistro, ul. Droga Rybacka 57
„Top-Med” NZOZ, ul. Kaszubska 18
„Victor” pensjonat, ul. Bałtycka 33
JELDZI�O
Sklep ogólnospożywczy, Jeldzino 28
JURATA
„Bryza” hotel, ul. Międzymorze 2
„Jurata” delikatesy, ul. Sosnowa 1
Komisariat Policj i, ul. Ratibora 42
„Lido” hotel, ul. Wojska Polskiego 26
„WM” sklep, ul. Mestwina 51
KARLIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Polna 6
Sklep spożywczo-przemysłowy Halina Ceynowa, ul. Polna 3
KARWIA
„CDG” sklep, ul. Kopernika 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. Wojska Polskiego 8
Sklep ogólnospożywczy i przemysłowy, ul. Kopernika 32
Sklep spożywczo-przemysłowy 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
KAZIMIERZ
„Ewa” sklep wielobranżowy, ul. Św. Marka 7
KŁA�I�O
Sklep spożywczo-przemysłowy
KOSAKOWO
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a
„Chemik” sklep z chemią i prasą, ul. Żeromskiego 55
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Fryzjer damski, ul. Chrzanowskiego 8
Gabinet stomatologiczny S. Klajman, ul. Żeromskiego 67
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Komisariat Policj i, ul. Żeromskiego 71
„Kosakowo” przychodnia NZOZ, ul. Żeromskiego 51
„Marko-Lewiatan” ul. Chrzanowskiego 12
„Oktan” stacja paliw, ul. Żeromskiego 79
„Restauracja Kaszubska” ul. Żeromskiego 63
„Stafix” sklep mięsno-spożywczy, ul. Żeromskiego
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69
KROKOWA
Biuro poselskie Kazimierza Plocke ul. Żarnowiecka
Butik ul. Żarnowiecka 13
„Delikatesy Centrum” Delta, ul. Kolejowa 21
„GS SCh” sklep nr 10 (przy rondzie)
„Kosmyk” salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Żarnowiecka 21
Pizzeria ul. Żarnowiecka 13
Przychodnia NZOZ, ul. Żarnowiecka 6
Salon fryzjersko-kosmetyczny ul. Wejherowska 7
Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wejherowska 2
Sklep spożywczo-przemysłowy ul. Wejherowska 2b
„U Luizy” restauracja, ul. Żarnowiecka
Urząd Gminy 1 , ul. Szkolna 2
Urząd Gminy 2, ul. Żarnowiecka 29
„Zamek” hotel – restauracja, ul. Zamkowa 1
KUŹ�ICA
„Mini Delikatesy” Agnieszka Miłosz, ul. Helska 20
„Orkon” sklep, ul. Helska 27
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 1 (Syberia)
LEŚ�IEWO
„Bik-Med” przychodnia NZOZ, ul. Kościelna 12
Kwiaciarnia ul. Kościelna 12
„Plasun” market, ul. Starowiejska 2
Salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Kościelna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kościelna 4
Wiejski Klub Kultury, ul. Starowiejska 16
LISEWO
Sklep ogólnospożywczy, GS SCh Krokowa, sklep nr 24
LUBKOWO
Dom Pomocy Społecznej , ul. Długa 50
Sklep ogólnospożywczy nr 40
ŁEBCZ
„Łasuch” sklep, ul. G. Wilczyńskiej 22
„Neta” sklep nr 6, ul. Pucka 37
Sklep B. Dudek, ul. Pucka

MECHELI�KI
„Krystian” sklep spożywczy, ul. Szkolna 25
„Osada Wędrowca” dworek
MECHOWO
„Ola” sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 18
Sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 35
Wiejski Klub Kultury
MIEROSZY�O
„Akmak” sklep, ul. Pucka 11
MI�KOWICE
„Kaszubska” restauracja, ul. Pucka 1
Komisariat Policj i, ul. Żwirowa 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 1
MOSTY
„Aga” salon fryzjerski, ul. Leśna 24
„Glamour” salon, ul. Ogrodowa 11
„Krystel” sklep, ul. Szkolna 2c
Sklep M. Kwarciak, ul. Gdyńska 5
Sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 2
MRZEZI�O
„Hanka” market, ul. Dworcowa 32
Kwiaciarnia, ul. Dworcowa
„Mrzezinianka” bar, ul. Dworcowa
„Pod Bocianami” sklep, ul. Gdyńska 1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 34
„U Darka” sklep, ul. Dworcowa
Usługi Fryzjerskie, ul. Pucka 34
ODARGOWO
„Kosiróg” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 16
OSŁO�I�O
„Guliwer I” sklep spożywczy
Wiejski Klub Kultury, ul. Kasztanowa
OSTROWO
„ABC” delikatesy, ul. Karwieńska 4
„Kama” sklep, ul. Zabytkowa 38
PIERWOSZY�O
„Aro” sklep wielobranżowy, ul. Kaszubska 19
Gminny Dom Kultury
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Ogrodników 1
POGÓRZE
„U Wioli” sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 5
POŁCHOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Agaty 21
Sklep spożywczy, ul. Dworcowa 2
Wiejski Klub Kultury, ul. Św. Agaty
POŁCZY�O
Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 2
Minimarket spożywczo-przemysłowy, ul. Gdańska 4
Sklep ogólno-spożywczy Danuta Personke, ul. Szkolna
Wiejski Klub Kultury, ul. Gdańska 2
PRUSEWO
„Kaszubek” sklep
PUCK
„Admirał” pub, ul. Morska 5
Bank Spółdzielczy w Pucku, ul. Hallera 2
bar na manhatanie
bar na stacj i Lotos, ul. 1 0 Lutego 41b
„Bik-Med” NZOZ przychodnia, ul. 1 AWP 16
„Bursztynia” restauracja na molo, ul. Lipowa
Centrum Szkolenia Kierowców sklep spożywczo-monopolowy, ul.
Szystowskiego 1
„Delikatesy Alkoholowe” sklep, Pl. Wolności 1 3
Dom Pomocy Społecznej , ul. Majkowskiego 3
dworzec PKP, ul. Kolejowa
„Edmar” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Abrahama 9
„Emi” pub – restauracja, ul. Wałowa 3
„Fotoreportaż” Mieczysław Makowski, ul. Nowa 2
„Hallo Taxi” w taksówkach zrzeszenia
„Kaja” sklep monopolowo-spożywczo-przemysłowy, ul. Nowa 2
„Kaszub” bar piwny, ul. Młyńska 3
„Kolumb” tawerna, ul. MDL-otu 20
Komenda Powiatowa Policj i, ul. Dworcowa 5
„Leszek” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Abrahama 10
„Lewiatan” sklep, ul. 1 0 Lutego (przy rynku)
„Łasuch” sklep, ul. Ks. Sychty 1
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Majkowskiego 1
„McDonald’s” restauracja, ul. 1 0 Lutego 45
„Metamorfoza” salon fryzjerski, Pl. Obrońców Wybrzeża 7
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dorosłych, ul.
Męczenników Piaśnicy 4
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla dzieci i młodzieży, ul.
Męczenników Piaśnicy 4
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c
„Në blós” salon fryzjerski, ul. Nowy Świat 4
„Paradis” restauracja, ul. Kasztanowa 5
„Plasun” sklep, ul. Abrahama 13
„Pod Kogucikiem” przychodnia NZOZ Sanitas, ul. Przebendowskiego
16A
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kolejowa 7
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mestwina 32
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, ul. Bogusława 2
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wejherowska 43a
„Ruch” kiosk z prasą, ul. Abrahama
„Salon fryzjerski” Grażyna Olter, ul. Gdańska 2
„Sezamek” sklep spożywczy, ul. Nowy Świat 4

Sklep spożywczo-monopolowy Beata Klahs, ul. Wałowa 10
Sklep spożywczo-monopolowy Sylwia Stankiewicz, ul. 1 Maja 6/1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Orzeszkowa 6
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Waryńskiego 18c
Sklep spożywczy, ul. 1 Maja 10
Sklep spożywczy Lidia Szupicka, ul. Nowy Świat 3
„Smakosz” bar, ul. Sambora 2
„Smok” studio reklamy, ul. Przebendowskiego 23A
„Społem” sklep PSS nr 1 , ul. Lipowa 30
„Społem” sklep PSS nr 30, ul. MDL-otu 15
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Majkowskiego
Starostwo Powiatowe, ul. Orzeszkowej 5
„U Budzisza” smażalnia ryb, ul. Morska 13
„U Cygana” pizzeria, ul. Wejhera 7
„U Henia” zakład fryzjerski, ul. Nowa 2
Urząd Gminy, ul. 1 0 Lutego 29
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 1 3
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział, Pl. Wolności 1
REKOWO GÓR�E
Sklep spożywczy ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy nr 39, ul. Osiedlowa
„U Ziuta” bar przy drodze nr 216
„Wieniawa” hotel, ul. Lipowa 24
REWA
„Bar Nadmorski” ul. Morska 2
Informacja Turystyczna ul. Morska 56
Sklep ogólnospożywczy ul. Koralowa 2
Sklep wielobranżowy ul. Słoneczna 1
„Teresa” sklep, ul. Morska 7
ROZEWIE
„Bar pod Latarnią” Rafał Bartoszewicz, ul. Leona Wzorka 5
„Okulski Grand” hotel, ul. Garnizonowa 40
„Rozewie” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Osiedlowa 21
RZUCEWO
Sklep spożywczo-przemysłowy Łukasz Korthals
„Zamek Jan III Sobieski” Rzucewo 6
SŁAWOSZY�O
Dom Kultury, ul. F. Ceynowy
Sklep spożywczo-przemysłowy Gerard Dettlaff, ul. Abrahama
Sklep spożywczo-przemysłowy Romuald Roeske, ul. Fr. Żaczka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy Wiesław Dębicki, ul. F. Ceynowy 2
Sklep spożywczy Lucyna Muttke, ul. Słoneczna 1 a
SŁAWUTOWO
„Dworek Świętego Antoniego” ul. Szkolna 39
„U Stefana” sklep spożywczy, ul. Św. Jana 26
Wiejski Klub Kultury
SŁAWUTÓWKO
„Pałac Below” hotel
Sklep spożywczo-przemysłowy Izabela Kupska, Sławutówko 22
SMOL�O
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Jana Pawła II 12
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Łąkowa 25
Sklep spożywczy, ul. Pucka 15
STARZY�O
„Bik-Med” przychodnia NZOZ w Starzynie, ul. Żarnowiecka 24
„Delikatesy Mini” ul. Żarnowiecka 4
„Ewa” kwiaciarnia, ul. Pucka 10
„G.I.H.” sklep, ul. Mechowska 5
„Medyk” apteka, ul. Długa 2
Poradnia stomatologiczna Julita Jarmużek, ul. Żarnowiecka 24
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 39
„Starzynianka” restauracja, ul. Lipowa 1
STRZEL�O
Przychodnia NZOZ, ul. Bałtycka 14
Sklep samoobsługowy spożywczo-przemysłowy, ul. Kościelna 10
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kasztanowa 5
Wiejski Dom Kultury, ul. Bałtycka 14
SUCHY DWÓR
Sklep spożywczy, ul. Dąbrowskiej 37
Sklep spożywczy, ul. Kochanowskiego 14
SULICICE
Sklep spożywczo-przemysłowy
SWARZEWO
Dom Kaszubski, ul. Ks. Pronobisa
„Neta” sklep nr 7, ul. Ks. Pronobisa 26
Salon fryzjerski – solarium, ul. Abrahama 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 3
Sklep wielobranżowy, ul. Bursztynowa 2
TUPADŁY
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 29a
TYŁOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Tyłowo 15
WERBLI�IA
„Bar u Danusi” obok remizy
Sklep, ul. Św. Rocha 11
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Rocha 42
WIERZCHUCI�O
Gminna Biblioteka Publiczna filia
„GS SCh” sklep spożywczo-przemysłowy nr 29, ul. Abrahama 29
„Kaszub” minimarket Lewiatan
Kwiaciarnia Łepek, ul. Św. Rozalii 33
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep mięsnyCzer-Mar s.c. , ul. Św. Rozalii 21
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. St. Okonia 4
Sklep wielobranżowy, ul. Św. Rozalii 33

„Styl” salon fryzjerski, ul. Abrahama 16
Wiejski Ośrodek Zdrowia NZOZ, ul. Leśna 26
„Wiola” fryzjerstwo – solarium, ul. Morska 1
WŁADYSŁAWOWO
„ABC” kiosk z prasą, ul. Hallera
„ABC” kiosk z prasą, ul. Świerkowa
„Abruko” sp. z o.o., ul. Gdańska 78
„Ambra” salon kosmetyczny, ul. Starowiejska 14
bar na stacj i Orlen, ul. Gdańska 105
„Bistro Pizza” bar, ul. 1 000-lecia P.P. 2A
„Bosman” bar gastronomiczny, ul. Abrahama 14
„Bud-Mor” skład budowlany, ul. Łąkowa 4
„Cafe Luna” pizzeria – restauracja, ul. Hallera 1
„Cetniewo” OPO, al. Żeromskiego 52
„Checz” bar tawerna, ul. Starowiejska 8
dworzec PKP, ul. Towarowa
„Edyta” salon fryzjerski, ul. Hallera 29
„Foto Color” Marek Kupis, ul. Towarowa 17
gabinet kosmetyczny, ul. Hallera 9 (wejście od ul. 1 000-lecia PP)
gabinet stomatologiczny KrzysztofŻocholl, ul. Prof. Siedleckiego
„Gospoda u Chłopa” ul. Portowa 15
Handel Hurtowy i Detaliczny Izabela Miszewska, ul. Średnia 30
„Hanka” bar, ul. Starowiejska 1
„Ika” restauracja, ul. Towarowa 25
„Jar-El” sklep, ul. Necla 30
„Jar-El” sklep, ul. Obrońców Helu 6
„Jedynka” dom handlowy, ul. Władysława IV
„Kangurek” pub, ul. Abrahama
Komisariat Policj i, ul. Towarowa 1
„Lewiatan” sklep spożywczy, ul. 1 000-lecia PP
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
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Abrahama 14
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hallera 19
„Natalia” zakład fryzjerski, ul. Abrahama 14
„Neta” sklep nr 2, ul. Żeromskiego
„Panda” bar, ul. Starowiejska 7
„Piwko pod Gruszą” bar, ul. Bohaterów Kaszubskich 57
„Plus” sklep nr 2, ul. Abrahama 12
„Plus” sklep, ul. Żwirowa 1
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Hallera 19
„Przychodnia w Ratuszu” NZOZ, ul. Hallera 19
Redakcja NT Ziemia Pucka.info, ul. Hallera 19 (wieża VIII p.)
„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 monopolowo-spożywczy, ul. Abrahama 14/1
Sklep monopolowy, ul. Gdańska 52
Sklep ogólnospożywczy, ul. Hallera 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Sportowa 3
Sklep spożywczo-przemysłowy J. Borzyszkowski, ul.
Przybyszewskiego 18
Sklep spożywczy Grzegorz Dodot, ul. Cetniewska 8
Sklep spożywczy Jerzy Hebel, ul. Geodetów 64
Sklep spożywczy Sylwia Wojtińska, ul. Nawigacyjna 25
Sklep spożywczy Zbigniew Lengiewicz, ul. Rybacka 1a
Sklep spożywczy – bar, ul. Bohaterów Kaszubskich 32
„Ster” klub abstynenta, ul. Hallera 19
„Szkuner I” młodzieżowa spółdzielnia mieszkaniowa, ul. 1 000-lecia
PP 48
„Tania Odzież” sklepy, ul. Starowiejska
„Tomax” sklep stolarski, ul. Portowa
„Tomcio” sklep monopolowo-spożywczy, ul. Hallera 9
Urząd Miejski, ul. Hallera 19
„Venus” salon kosmetyczny, ul. Abrahama 14
„Żabka” sklep, ul. Abrahama 11
„Żabka” sklep, ul. Niepodległości
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. Jaśminowa 14
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

Chcesz u siebie naszą gazetę, daj nam znać!
redakcja@ziemiapucka.info
tel. 513-173-371 (Orange), 602-349-540 (Play)
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14 lipca w czwartek o godz. 19:00 w klubie
Ucho odbędzie się koncert Pamięci Janusza
Popławskiego - Gdynia pamięta o swoich Wy-
bitnych Artystach.
Koncert poświęcony będzie pamięci wybitne-
go gitarzysty, kompozytora, aranżera i publicy-
sty. Na koncercie 14 lipca gwiazda wieczoru
będzie Grażyna Łobaszewska, której występ
poprzedzi Psychollywood - laureat Przeglądu
Solistów i zespołów muzycznych im. Janusza
Popławskiego w Gdyni. Na koncercie w Uchu
zabrzmią piosenki z najnowszej/ostatniej płyty
Grażyny Łobaszewskiej dedykowanej pamięci
Czesława #iemena pt. „Dziwny jest...”. Za-
równo w repertuarze koncertowym jak i na pły-
cie znajdują się największe przeboje Czesława
Niemena we własnych aranżacjach.
Grażyna Łobaszewska oraz towarzyszący jej
zespół Ajagore przypomną twórczość Nieme-
na poprzez odważne aranżacje, skutecznie
przybliżą młodszej widowni piękne piosenki
sprzed lat. Grażynie Łobaszewskiej towarzy-
szyć będzie pochodząca z Tczewa grupa
AJAGORE

Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w
Jastarni oraz Polska Fil-
harmonia Bałtycka im.
Fr. Chopina w Gdańsku
zapraszają na KO#CER-
TY ORGA#OWE w
Jastarnii. Koncerty od-

bywać się będą w Kościele #awiedzenia
#MP ul. Stefańskiego 32
w czwartki, godz. 19.00
14.07. Jacek Kotyński, organy
21 .07. Stanislav Šurin (Słowacja), organy
28.07. Marek Stefański, organy
04.08. JosefMiltschitzky (Niemcy), organy
Susanne Jutz – Miltschitzky (Niemcy), sopran
11 .08. Matti Hannula (Finlandia), organy/bary-
ton
Marjatta Hannula (Finlandia), akompaniament
The Girls' Choir ofKossuth Secondary School
Cegléd (Węgry)
WSTĘPWOL#Y

Do 31 sierpnia trwać będzie VI Międzynaro-
dowy Letni Festiwal Muzyczny "Słowo i
Muzyka u Jezuitów" Jastrzębia Góra 2011.
Na tegorocznym festiwalu będzie można zapo-
znać się z dziełami dwóch znanych i cenio-
nych artystów: Wojciecha Kostiuka, znanego
przede wszystkim z grafiki warsztatowej , oraz
Antoniego Walerycha, kojarzonego głównie z
rzeźbą. Prace obu artystów podziwiać można
do końca sierpnia w godzinach 10.00 - 20.00
w Kościele Dolnym w Jastrzębiej Górze (ul.
Piastowska 14). W każdą środę i sobotę do
31 sierpnia, zapraszamy również na koncer-
ty organowe:
16 lipca - Maciej Zakrzewski, organy, Monika
Cichocaka, sopran
20 lipca - Stanislav Surin (Słowacja), organy
23 lipca - Adam Sadowski, organy, Szymon
Morus, skrzypce
27 lipca - Marek Stefański, organy, Joanna Ko-
nefał, organy
W każdy wtorek i czwartek o godz. 20:00
odbywać się będą wieczorne spotkania u je-
zuitów z interesującymi ludźmi.
W ramach VI Międzynarodowego Letniego Fe-
stiwalu Muzycznego "Słowo i Muzyka u Jezu-
itów" Jastrzębia Góra 2011 będzie można
podziwiaćWystawę Chińskiego Rękodzieła.
Sztuka i rzemiosło chińskie od zawsze zachwy-
cały Europejczyków swoją różnorodnością
form i bogactwem kolorów. Miłośników dale-
kich kultur i orientalnych klimatów zaprasza-
my na wystawę chińskiego rękodzieła, na
której zaprezentujemy ponad 150 oryginal-
nych eksponatów prosto z Azji. Dodatkowo
na wystawie znajdzie się ekspozycja zdjęć udo-
stępnionych przez ambasadę chińską dokumen-
tujących Szanghaj EXPO 2010. Miejsce
wystawy: Kościół Dolny, sala im. INIGIO, Ja-
strzębia Góra, ul. Piastowska 14. Wystawę
można oglądać do 31 sierpnia w godzinach
10:00 - 20:00
Zapraszamy!

Książki żyją tylko i wyłącznie, gdy są czytane.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni prze-
dłużyła akcję bookcrossingu, czyli wymiany
książek dziecięcych. Będzie to możliwe do

końca sierpnia w wybranych filiach bibliote-
ki oraz w Caffe Anioł. Każdy z nas przeżył w
dzieciństwie magiczne chwile czytając bajki o
Kopciuszku, Babie Jadze i Złym Wilku, który
chciał pożreć koźlątka. Do dziś kochamy Anię
z Zielonego Wzgórza i Dzieci z Bullerbyn.
Uwolnijmy książki dziecięce z których „wyro-
śliśmy”, aby inny znaleźli w nich radość. Prze-
czytane książki możemy wymienić na inne i
podarować je dzieciom.
Tutaj uwolnisz swoje książki:
Śródmieście - Miejska Biblioteka Publiczna Fi-
lia nr 2, ul. Żeromskiego 36; Caffe Anioł, ul.
Kilińskiego 6;
Obłuże - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr
1 , ul. Boisko 6;
Grabówek - Miejska Biblioteka Publiczna Fi-
lia nr 3, ul. Morska 11 3;
Wzg. Św. Maksymiliana - Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 10, ul. Bp. Dominika 3;
Chylonia - Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 12, ul. Opata Hackiego 33; Miejska Biblio-
teka Publiczna Filia nr 18, ul. Kartuska 20;
Karwiny - Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 14, ul. Brzechwy 3/5;
Mały Kack - Miejska Biblioteka Publiczna Fi-
lia nr 11 , ul. Łowicka 51 .
Bookcrossing to inaczej „uwalnianie książek”,
polegające na ich wymianie w wyznaczonych
miejscach. Wszyscy chętni mogą przynieść
przeczytaną książkę i wymienić ją na inną.

Spragnionych egzotycznych imprez zaprasza-
my do Summer Club'u na plaży w Jastarni
na Półwyspie Helskim.
25 lipca na cyklicznej imprezie BE3 SU#RI-
SE FESTIVAL wystąpią:
Wet Fingers, Cez are Kane, Miqro, Toxic No-
iz, Fafaq, MC Jacob A, KrzysztofChochłow,
Hensha, Marc Lee, Solar
+ wielu innych !
Bilety na można kupować osobiście w Sum-
mer Clubie (wejście na plaże nr 46) , lub
drogą mailową marketing@summerclub.pl
. Wstęp na plaże od godz. 10.00 - 21.00 jest
FREE, od godz. 21.00 przenosimy sie do
Clubu. Wstęp do Clubu 20 zł.
Summer Club w Jastarni to jedyne miejsce
na Półwyspie Helskim zlokalizowane na plaży
od strony otwartego morza. Unikalna lokaliza-
cja, wystrój i klimat przypominający egzotycz-
ną Ibizę. Malowniczy widok na morze
rozciągający się z tarasów sprawi, że przeży-
jesz tu niezapomniane zachody, ale i wschody
słońca. Summer Club to nie tylko miejsce
świetnej zabawy z najlepszą muzyką, obsługą
i drinkami. To prawdziwe centrum rozrywki i
kultury z bogactwem kolorów, dźwięków i
smaków.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza do
zwiedzania wystawy w Domku Żeromskiego
(ul. Orłowska 6): codziennie w godz. 11.00-
20.00. Można obejrzeć fotografie Orłowa lat
międzywojennych w kawiarni muzealnej na
parterze, a we wszystkie weekendy w godz.
11.00-17.00 Zapraszamy do zwiedzania ekspo-
zycji na piętrze poświęconej Stefanowi Żerom-
skiemu, który mieszkał w zabytkowym dziś
domku rybackim w 1920 r.

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” (ul. Zawi-
szy Czarnego 1 ) zaprasza na wystawę malar-
stwa Agnieszki Ledóchowskiej i Rafała
Chomika „Konstrukcja Portu”.
Agnieszka Ledóchowska w 2003 r. ukończyła
Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Nawiązała współpracę z
organizacją „Vernisagge”, popularyzującą pol-
ską sztukę w Wielkiej Brytanii.
Rafał Chromik również ukończył Wydział Ma-
larstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku. Brał udział m.in. w wystawach w
Galerii Sztuki Współczesnej w Iławie, „Some
Like it hot” i „Summer In the city” w Londy-
nie, Międzynarodowym Triennale Grafiki w
Krakowie, „Polish Eagles 2006” w Seulu w
Korei, a także w Chinach i Amsterdamie.Wy-
stawa czynna do 31 lipca, od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-15.30 oraz w soboty
i niedziele na życzenie.
Wstęp wolny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zapra-
sza do udziału w XI edycji konkursu „Gdy-
nia w fotografii”, tym razem pod hasłem
„Uśmiechnij się”.
Tegoroczna edycja ma na celu pokazanie za-
bawnych i radosnych wydarzeń lub sytuacji z
życia Gdyni i jej mieszkańców. Ważne, by
zdjęcia konkursowe wywoływały uśmiech lub
wzruszenie.
Maksymalnie trzy zdjęcia (czarno-białe lub
kolorowe fotografie w formacie 20 cm x 30
cm, wykonane w dowolnej technice) należy
składać wraz z formularzem zgłoszeniowym,
dostępnym we wszystkich placówkach MBP
w Gdyni oraz na stronie internetowej :
www.mbpgdynia.pl , w zaklejonej kopercie
w filiach MBP do 18 listopada 2011 r. Do
konkursu można zgłaszać tylko fotografie wy-
konane współcześnie.
Koperta z formularzem oraz zdjęcia konkur-
sowe powinny być opatrzone jednakowym
kodem wybranym przez autora. Fotografie nie
mogą być podpisane jego imieniem czy na-
zwiskiem.
Jury oceni wartość artystyczną fotografii,
zgodność z tematem konkursu, niebanalną in-
terpretację tematu i jakość techniczną.
Szczegółowych informacji na temat kon-
kursu udziela (w godz. 8.00-16.00): Dział
Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów
39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58
622 44 31, e-mail: dim@mbpgdynia.pl .
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie
internetowej : www.mbpgdynia.pl .

14 LIPCA (CZWARTEK)
Auta 2 2D
11 :00 13:45 16:30 19:00
Auta 2 3D
9:50 12:30 15:1 0 17:50 20:30
Beat the World. Taniec to moc! 12:1 5
Gnomeo i Julia 3D 10:1 5 1 3:50
Kac Vegas w Bangkoku
12:20 17:1 0 19:30 22:00 23:1 5
Kung Fu Panda 2 2D 9:20
Kung Fu Panda 2 3D
9:10 11 :30 16:1 0
Larry Crowne - uśmiech losu
9:00 13:40 16:00 18:1 5 20:45
Piraci z Karaibów: Na nieznanych
wodach 3D 18:30 21 :30
Strefa X
9:45 14:30 17:00 19:1 5 21 :40
Super 8 11 :1 5 14:45
Transformers 3 3D
10:00 11 :20 13:20 14:40 16:40 18:00
20:00 21 :20

Uwikłanie 21 :45
15 LIPCA (PIĄTEK)
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część
2 3D
10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część
2 3D - dubbing
14:00 17:00 20:00
16 LIPCA (SOBOTA)
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część
2 3D
10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część
2 3D - dubbing
11 :00 14:00 17:00 20:00
18 LIPCA (PO#IEDZIAŁEK)
Balet Mediterranea 20:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część
2 3D
10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część
2 3D - dubbing
22 LIPCA (PIĄTEK)
Maraton Bollywood 19:00

14 LIPCA (CZWARTEK)
Auta 2 2D
11 :1 0 1 3:45 16:30 19:1 5
Auta 2 3D
9:50 12:30 15:1 0 17:45 20:30
Gnomeo i Julia 3D 9:1 5
Kac Vegas w Bangkoku
21 :40 23:55
Kung Fu Panda 2 2D 9:00
Larry Crowne - uśmiech losu
13:50 16:1 0 18:30 20:45 23:00
Piraci z Karaibów: Na nieznanych
wodach 3D10:45
Transformers 3 3D
10:00 11 :20 13:20 14:45 16:40 18:00
20:00 21 :20
11 :00 14:00 17:00 20:00
17 LIPCA (#IEDZIELA)
Harry Potter i Insygnia Śmierci:
część 2 3D
10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci:
część 2 3D - dubbing
11 :00 14:00 17:00 20:00

INFORMATOR

Multikino Gdynia
(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

Kino - Repertuar Grzegorz Halama Oklasky
kabaret
Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
14 lipca (czwartek) 20:00

Hanna Banaszak, jazz
Pick & Roll Club
Sopot Sopot, Zamkowa Góra 3-5
16 lipca (sobota) 19:30

Spektakl Teatru BOTO -
Zielony mężczyzna
Teatr w Oknie
Gdańsk, Długa 50/51
16 lipca (sobota) 20:00

Rzepka - #iedzielne Teatrzyki dla Dzieci
teatr lalek
Miasto Aniołów
Gdańsk, Chmielna 26
17 lipca (niedziela) 12:30

Muzyka na Plaży:
Tea-tralna jam session
Staroniewicz/Bukowski/Ślefarski/Mackiewicz
jazz, blues,
muzyka alternatywna
TEA-TRALNA na plaży
Gdynia, plaża w Orłowie

(Scena Letnia Teatru Miejskiego)
18 lipca (poniedziałek) 20:00

Pamięta... My o Osieckiej
poezja śpiewana
Teatr Atelier, Sopot
18 lipca (poniedziałek) 18:00, 20:30

Żywe Środy - Wierzba & Friends Jam -
Tribute To All Music.
muzyka alternatywna, rock, pop
PapryKA
Sopot, Grunwaldzka 11
13 lipca (środa) 21:00

Wieczór stylizowany na rok 1920
Strych Gdynia
Gdynia, Plac Kaszubski 7 B
ul Żeromskiego
14 lipca (czwartek) 19:30

Kabaret Paranienormalni
kabaret
Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
21 lipca (czwartek) 20:00

Andrzej Piaseczny
pop
Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
23 lipca (sobota) 19:30

Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Spektakle
Multikino Rumia

(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)
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WSPÓL#A FOTOGRAFIA
Dzieci pierwszokomunijne z parafii w Starzynie

Kolejni dwunastolatkowie przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej. Tym razem przedstawiamy dzieci z
parafii w Starzynie

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

ZDJĘCIA #ADESŁA#E

Nasza stała czytelniczka przesłała nam kolejną fotografię wykonaną
przez siebie. Magdalena Dettlaff zrobione w maju zdjęcie podpisała w
ten sposób: „pan kotek w poczekalni”. Dziękujemy za fotografię i po-
zdrowienia.

(red)
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REKREACJA

15 lipca, piątek
18:30 Trening Jantara, Swarzewo – boisko,
trening chętnych do gry w drużynie LZS
Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo.
Zapraszamy!

16 lipca, sobota
11 :00 I Otwarty Wakacyjny Turniej
Siatkówki Plażowej dla Dzieci i Młodzieży,
Hel – plaża bałtycka

22 lipca, piątek
1 3:00 Turniej Tenisa Ziemnego, Hel -
korty Barakuda, Turniej amatorów Tenisa
Ziemnego o Puchar Posła RP Kazimierza

Plocke
18:30 Trening Jantara, Swarzewo – boisko,
trening chętnych do gry w drużynie LZS
Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo.
Zapraszamy!

23 lipca, sobota
09:30 IV Biegowe Grand Prix Powiatu
Puckiego o Puchar Starosty, Hel - hala
sportowa

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

CO, GDZIE, KIEDY... �A SPORTOWO

Hel. Festyn rekreacyjny

Święto spędzili na sportowo

W Helu odbył się Festyn Sporto-
wo-Rekreacyjny z okazji Święta
Miasta Helu. Program obejmował
konkurencje sportowe indywidual-
ne i zespołowe podzielone na dwie
kategorie wiekowe, od i do lat 15.
Konkurencje indywidualne
Mistrz żonglerki nogą od lat 1 5 -
Norbert Górski; mistrz żonglerki no-
gą do lat 1 5 - Piotr Bona; mistrz żon-
glerki głową od lat 1 5 - Bernard
Błaszczuk; mistrz żonglerki głową
do lat 1 5 - Piotr Bona; mistrz rzutów
karnych w okienko - Jan Waszak;
mistrz strzałów na bramkę kijem do
unihokeja - Mateusz Gregowski.
Wiedza o wędkarstwie: 1 . Marcin
Protasiuk, 2. Łukasz Koźluk, 3. Le-
onard Kohnke. Rzut piłką lekarską
od lat 1 5: 1 . Piotr Kohnke 23,5 m, 2.
Bernard Błaszczuk 22,6 m, 3. Robert
Mazur 20,09 m.
Rzut piłką lekarską do lat 1 5: 1 . Łu-
kasz Koźluk 29,8 m, 2. Dawid Loręc-
ki 22,7 m, 3. Sebastian Ławnik 20,00
m. Wielobój Helski od lat 1 5: 1 . Bar-
nard Błaszczuk 32,14, 2. Dominika

Derybowska 33,08, 3 . Marcin Prota-
siuk 33,91 .
Wielobój Helski do lat 1 5: 1 . Dawid
Loręcki 42,11 , 2. Michał Boszke
42,44, 3 . Mateusz Brączkowski
43,68. Rzut beretem od lat 1 5: 1 . Mi-
rosław Kiec 26,00 m, 2. Bernard
Błaszczuk 23,50 m, 3. Leonard Kohn-
ke 23,20 m.
Rzut beretem do lat 1 5: 1 . Sebastian
Ławnik 23,00 m, 2. Bartosz Szcze-
gielniak 19,50 m, 3. Łukasz Koźluk
18,1 0 m. Rzut wędką na odległość
od lat 1 5: 1 . Marcin Latuszek 23,50
m, 2. Robert Mazur 22,00 m, 3. Le-
onard Kohnke 17,30 m. Rzut wędką
na odległość do lat 1 5: 1 . Sebastian
Ławnik 24,50 m, 2. Łukasz Koźluk
22,00 m, 3. Dawid Loręcki 1 8,01 m.
Konkurencje zespołowe
Konkurencje drużynowe przeprowa-
dzone były systemem rozgrywek
„każdy z każdym” z czego suma zdo-
bytych punktów decydowała o zaję-
ciu określonego miejsca.
Unihokej : 1 . MZKS Hel (Marcin Pro-
tasiuk, Bernard Błaszczuk, Wojciech

Piktel, Tomasz Koźluk), 2. Ginnes
(Mateusz Grygowski, Dominika De-
rybowska, Robert Mazur, Mateusz
Zabłocki), 3 . Kartofle i Krakersy
(Łukasz Koźluk, Dawid Loręcki,
Przemysław Łyszkiewicz, Mateusz
Brączkowski), 4. Tysiąc (Jan Wa-
szak, Norbert Górski, Paweł Wa-
szak, Mirosław Kiec).
Przeciąganie liny: 1 . MZKS Hel
(Marcin Protasiuk, Bernard Błasz-
czuk, Wojciech Piktel, Tomasz Koź-
luk, Mateusz Zabłocki), 2. Ginnes
(Mateusz Grygowski, Robert Mazur,
Mirosław Kiec, Dominika Derybow-
ska), 3 . Kartofle i Krakersy (Łukasz
Koźluk, Mateusz Brączkowski, Da-
wid, Loręcki, Piotr Bona, Przemy-
sław Łyszkiewicz), 4. OSP Hel
(Arkadiusz Wirwiński, Piotr Gren-
dysa, Leonard Kohnke, Marcin La-
tuszek, Aleksandra Budzisz).
Podczas festynu za bezinteresowną
działalność sportową na rzecz Helu
został wyróżniony Sławomir Fran-
czak.

�orbert Górski

Przedstawiamy ostatnią – na razie
- porcję najlepszych wyników
hodowców gołębi z puckiego
oddziału Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych. Ze
względu na duże straty gołębi loty
zostały zawieszone.
W poprzedni weekend gołębie
leciały z Bramsche w Niemczech.
Był to dziesiąty lot naszych gołębi w
tym roku.
- sekcja Puck: czołówka lotu: 1 .
Kazimierz Kohnke 440.86 pkt; 2.
Waldemar Kortas 433.71 ; 3 . Ryszard
Gette 431 .00; 4. Mirosław
Ustarbowski 425.28; 5. Witold,
Ryszard i Brunon Elendt 424.58.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Kazimierz Kohnke 2156.65; 2.
Waldemar Kortas 2153.32; 3 .
Witold, Ryszard i Brunon Elendt
2131 .88.
- sekcja Władysławowo: czołówka
lotu: 1 . Marek Konkel 440.1 8; 2.

Marian Patalas i Krystian Buja
428.1 8; 3 . Bolesław i Paweł
Skoczke 419.09; 4. Jan Styn 414.35;
5. Leszek Płomień 413.63.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Marek Konkel 21 35.65; 2. Bolesław
i Paweł Skoczke 2120.34; 3 .
Eugeniusz i Edmund Dudek
2064.00.
- sekcja Krokowa: zbyt późno
przesłane wyniki
- sekcja Mrzezino: czołówka lotu:
1 . Marek i Adam Kloka 442.30; 2.
Andrzej Zalewski i Stefan Styn
440.99; 3 . Dariusz Sonnberg 433.88;
4. Stanisław Rott 419.62; 5. Bernard
Kreft 408.55.
Czołówka współzawodnictwa: 1 .
Marek i Adam Kloka 2137.1 2; 2.
Dariusz Sonnberg 2093.94; 3 .
Andrzej Zalewski i Stefan Styn
2091 .1 2.

(jan)

DOBRY LOT!

Wyniki hodowców gołębi

Zwycięzcy konkurencji indywidualnych helskiego festynu na wspólnej fotografii
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Mechowo. Wielki Turniej Baśki

To już pięć lat puckiej ligi
WMechowie odbył się Wielki Tur-
niej Baśki z okazji 5-lecia Puckiej
Ligi Baśki. �agrodzono najlep-
szych zawodników i drużyny pię-
ciolecia.
Pierwszy turniej Baśki na ziemi puc-
kiej odbył się 30 lipca 2006 r. w
Strzelnie. Wzięło w nim udział 44 za-
wodników. Od tej pory Baśkarze spo-
tykają się średnio co dwa tygodnie.
W tym okresie rozegrano 88 turnie-
jów, głównie w miejscowościach
gminy Puck. Najchętniej Baśkarze
odwiedzają Mechowo, Gnieżdżewo,
Minkowice i Mrzezino. Liczba gra-
czy uczestniczących w turniejach sta-
le rosła. W ostatnim czasie nie
schodziła poniżej stu graczy, a re-
kord padł 30 grudnia 2010 r. w Min-
kowicach, gdzie uczestniczyło 1 32
zawodników.
W Wielkim Turnieju z okazji 5-lecia
wzięło udział 108 zawodników (6 ko-
biet) z 27 drużyn.
Czołówka indywidualna: 1 . Andrzej
Brzozowski Grubasy Mechowo
+548, 2. Józef Dettlaff Zbieranina

+316, 3 . Kazimierz Kreft Błyskawi-
ca Reda +268, 4. Szczepan Miślisz
OSP Mrzezino +265, 5. Kazimierz
Kwidziński Kłos Werblinia +215.
Drużynowo zwyciężyła Błyskawica
Reda, wyprzedzając zespół Reko-
wianie Rekowo. Na trzeciej pozycji
uplasował się Kłos Werblinia w skła-
dzie: Kazimierz Kwidziński, Henryk
Radtke, Marek Radtke i Piotr Radt-
ke.
Wręczono puchary najlepszym za-
wodnikom 5-lecia: 1 . Andrzej Brzo-
zowski Brzozaki Mechowo 375 pkt,
2. Waldemar Zduńczyk FOX Gdynia
330, 3 . Kazimierz Kwidziński Kłos
Werblinia 260, 4. Jerzy Sahs Asy
Darzlubie 236, 5. Józef Dettlaff LZS
Gnieżdżewo 225.
Drużynowo najlepsze zespoły 5-le-
cia: 1 . FOX (Dragon) Gdynia 425
pkt, 2. Brzozaki (FC) Mechowo 375,
3 . Asy (Puma) Darzlubie 275, 4.
Kłos (Roch) Werblinia 250, 5. OSP
Gnieżdżewo 245.

Henryk Radtke

Swarzewo. Przyjdź na trening

Spróbuj sił w piłce nożnej
�a swarzewskim boisku przepro-
wadzone zostały kolejne treningi
drużyny piłkarskiej LZS Jantar
Ziemia Pucka.info. Uzupełniany
jest też na sprzęt potrzebny do gry.
Po siatkach na bramki, przyszedł
czas na tyczki narożne i chorągiew-
ki sędziowskie. Drużyna otrzymała
też narzutki wykorzystywane w po-
przedniej drużynie.
- Chcemy podziękować miejscowe-
mu stolarzowiWojciechowi Siwczyń-

skiemu, który bezinteresownie
zabezpieczył nasz wagon przeznaczo-
ny na szatnie – mówi Janusz Nowic-
ki, przewodniczący LZS Swarzewo.
- Wstawił okiennice z szybami i
drzwi, które możemy kluczyć. Uzu-
pełnił też ubytki w ścianach. Za to
serdecznie dziękujemy i będziemy pa-
miętać o tej pomocy.
Swarzewskie boisko zostało też zwa-
łowane, dzięki czemu można bez-
pieczniej się po nim poruszać. To

zasługa sołtysa Andrzeja Hallmanna.

- Nadal zapraszamy chętnych do gry
– mówi trener Zbigniew Lengiewicz.
- Każdy może spróbować swych sił
w każdy piątek o godzinie osiemna-
stej trzydzieści.
Informacje na temat drużyny można
śledzić też w internecie:
jantarswarzewo.futbolowo.pl.

(red)
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W Krynicy Morskiej został roze-
grany kolejny turniej Grand
Prix w ramach Mistrzostw Polski
2011 w siatkówce plażowej męż-
czyzn. Po bardzo udanych wystę-
pach w poprzednich zawodach
cyklu MP zauważa się u zawodni-
ków reprezentujących Uczniow-
ski Klub Sportowy w Jastarni
delikatne zmęczenie.
W Krynicy siatkarze z Jastarni –
Dawid Popek i Tomasz Wieczorek
– zaprezentowali się poprawnie,
jednak nie było już w ich grze tej
świeżości i entuzjazmu z poprzed-
nich zawodów. Wydają się być
przemęczeni i nie tak precyzyjni w
rozgrywaniu poszczególnych akcji.
- Mamy nadzieję, że mądrze i roz-
tropnie przepracują najbliższe dni,
aby poprawnie zagrać w najbliż-
szym turnieju w Gdańsku, a wy-
śmienicie zaprezentować się w
Mistrzostwach Europy Polska Ma-
sters w Niechorzu gdzie pula na-
gród wynosi pięćdziesiąt tysięcy
euro – mówi Leszek Herrmann, tre-
ner zawodników z Jastarni.
W Krynicy Morskiej para Po-
pek/Wieczorek zajęła miejsca V-
VI. We wcześniejszym turnieju w
Porębie nasza para rozegrała 3 me-
cze, kolejno wygrywając z parą No-

wak/Kusaj - 2:0,
Ambrożyniak/Dzikowicz - 2:0 i z
zespołem Janiak/Sobczak - 2:1 .
Zwycięstwa te sprawiły, że plażowi-
cze UKS-u znaleźli się już w czoło-
wej czwórce turnieju. Niedziela
okazała się dniem o fatalnych wa-
runkach atmosferycznych i komi-
sarz zawodów zmuszony został do
ich odwołania, przyznając wszyst-
kim finałowym parom jednakową

ilość punktów.

Punkty w cyklu GP:
1 . Dawid Popek 797
1 . Tomasz Wieczorek 797
3. Dominik Witczak 771
4. Rafał Szternel 706
5. Piotr Janiak 669
6. Damian Wojtasik 646

(kib)

SPORT

Gdańsk. Siatkarska liga światowa

Obejrzeli mecze za darmo

Piłkarska reprezentacja MZKS
Hel przebywała w �iemczech w
malowniczej miejscowości �ie-
derbrombach, gdzie miejscowy
klub sportowy TUS obchodził ju-
bileusz 100-lecia powstania klu-
bu.
Imprezy związane z obchodami
święta klubu trwały aż trzy dni. Z
tej okazji zorganizowany został to-
warzyski turniej piłki nożnej , w
którym rozgrywane były pojedynki
począwszy od juniorów aż po dru-

żyny kobiet. Reprezentacja MZKS
Hel rozegrała mecz z gospodarza-
mi - drużyną TUS Niederbrom-
bach i ku zaskoczeniu wszystkich
zgromadzonych kibiców wygrała
3:2, pomimo zmęczenia związane-
go z ponad 24-godzinną podróżą
autobusem. Tylko dzięki dzielnej
sportowej postawie zawodników
drużyna mogła się cieszyć z końco-
wego wyniku. Przed meczem kapi-
tanowie drużyn wymienili się
pamiątkowymi trofeami klubowy-

mi.
MZKS Hel wystąpił w ekspery-
mentalnym składzie: Dariusz Pie-
per, Mateusz Zabłocki, Zbigniew
Sękowski, Bartosz Rogacewicz,
Paweł Lewandowski, Tomasz Le-
wandowski, Paweł Sosnowski,
Szymon Sosnowski, Michał Wój-
cik, Adrian Grabowski i Krystian
Kozłowski.

Mateusz Zabłocki

Zmienna pogoda nie przeszko-
dziła w rozegraniu turnieju teni-
sowego o puchar medalisty
mistrzostw Polski Artura Szo-
staczko na kortach ziemnych w
Helu. Był to drugi turniej w tym
sezonie letnim.
W turnieju pań zwyciężyła Alicja
Szopa ze Strzelna. Drugie miejsce
zajęła Agnieszka Kohnke z Helu,
a trzecie - Dominika Derybowska
z Helu. Czwarte miejsce przypa-
dło najmłodszej uczestniczce tur-
nieju Martynie Świtalskiej z
Warszawy.
W rywalizacji panów, stojącej na

wysokim poziomie, zwyciężył
Dawid Wiełłowicz z Gdyni, który
w finale pokonał Jarosława Dzie-
końskiego z Wejherowa. Dwa
równorzędne trzecie miejsca zaję-
li: Piotr Kohnke z Helu i Cyryl
Złotogórski z Warszawy. Roze-
grano również turniej pociesze-
nia, w którym zwyciężył Krystian
Kozłowski z Helu. Zwycięzcy i
uczestnicy otrzymali puchary, na-
grody i upominki.
Organizatorzy zapraszają na na-
stępny turniej , który odbędzie się
w dniach 22-24 lipca.

Jerzy Ożóg
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Krynica Morska. Siatkówka plażowa

�asi na prowadzeniu grand prix

Dawid Popek podczas turnieju Grand Prix w Porębie

Siatkarze z Jastarni podczas występów finałowych w gdańskiej Ergo
Arenie

Uczestnicy męskiej części rozgrywek helskiego turnieju tenisowego
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Drużyna helskich piłkarzy wraz z ich niemieckimi kolegami z �iederbrombach
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- Dzięki uprzejmości PWZPS w
Gdańsku oraz niezawodnym przy-
jaciołom wspierającym nasz klub
mieliśmy okazję nieodpłatnie obej-
rzeć niepowtarzalne widowisko
sportowo-artystyczne jakim był fi-
nał Ligi Światowej rozegrany w Er-

go Arenie – informuje Leszek
Herrmann z UKS w Jastarni. -
Przez cały tydzień śledziliśmy
zmagania najlepszych siatkarzy
globu.

(kib)

Hel. Tenis ziemny

Szopa zwycięża wśród kobiet

Niederbrombach. Sukces helan

Wygrali w piłkę z �iemcami



1 6 redakcja@ziemiapucka. info

1 3 l ipca 2011

SPORT

Starzyno. 38. turniej im. Leopolda Dettlaffa

Bezpardonowa walka na boisku i gorąco na trybunach
W Starzynie po raz 38. odbył się

turniej piłki nożnej im. Leopolda

Dettlaffa. Imprezę z udziałem 13.

zespołów przeprowadzono syste-

mem pucharowym.

Wyniki: Werblinia - Władysławo-

wo 0:9, Łebcz - Puck 4:3, Starzyno

- Gnieżdżewo 2:0, Połchowo - Le-

śniewo 0:2, Domatówko - Wierz-

chucino 0:1 , Władysławowo -

Gościcino 1 :0, Łebcz - Smolno 5:4,

Starzyno - Mechowo 2:0, Leśnie-

wo - Wierzchucino 0:1 , Władysła-

wowo - Łebcz 5:0, Starzyno -

Wierzchucino 1 :0; mecz o 3. miej-

sce Łebcz - Wierzchucino 7:0,

mecz finałowy Władysławowo -

Starzyno 2:0.

Najlepsze zespoły otrzymały z rąk

Jerzego Tkaczyka, wicewójta gmi-

ny Puck, pamiątkowe puchary. Do-

datkowo najlepszy zespół z gminy

Puck - Kaszubia Starzyno, najlep-

szy zespół z gminy Krokowa - Wi-

cher Wierzchucino, oraz

najmłodszy uczestnik turnieju -

Krzysztof Radtke z Werblini otrzy-

mali z rąk wiceministra rolnictwa

Kazimierza Plocke pamiątkowe pu-

chary.

Kolejność końcowa: 1 . MKS Wła-

dysławowo, 2. Kaszubia Starzyno,

3. Wicher Łebcz, 4. Wicher Wierz-

chucino, 5. Gościcino, 6. Relax Me-

chowo, 7. Huragan Smolno, 8.

Ajax Leśniewo, 9. Kłos Werblinia,

1 0. LZS Gnieżdżewo, 11 . Zatoka

Puck, 12. LZS Domatówko, 1 3. Ka-

szuby Połchowo.

Organizatorami turnieju byli LZS

Kaszubia Starzyno oraz Ośrodek

Kultury, Sportu i Turystyki w Gmi-

nie Puck.

Waldemar Płomień


ajbardziej lubię rozgrywki

piłkarskie. Czasami myślę nad tym

skąd to się wzięło. Pamiętam, że w

podstawówce byłem na kilku

meczach B-klasowego Szkunera

Władysławowo. Jakoś tak trafiałem,

że za każdym razem wysoko

wygrywali - raz z Mechowem, innym

razem chyba z Domatowem, ale

chwilami na boisku ważniejsze od

nóg były pięści. Przyjezdni kończyli

mecze zdekompletowani, jedni

nawet grali w ósemkę. Po

obejrzeniu 10 min meczu finałowego

w Starzynie przed oczami miałem

obrazy sprzed lat. 
ie wiele się

zmieniło, po prostu szkoda gadać.

Janusz 
owicki

Mecz finałowy obfitował w ostre zagrania. �ie obyło się bez czerwonej

kartki. Kartki takie powinna zobaczyć też część zgromadzonej widowni

�ajlepsze drużyny turnieju Leopolda Dettlaffa w Starzynie wraz z organizatorami i gośćmi

�ajmłodszy uczestnik turnieju, KrzysztofRadtke z Werblini odbiera

puchar z rąk wiceministra Plocke
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