
Obchody Święta
Niepodległości odbyły się
w wielu miejscach naszego
powiatu. Część z nich
przebiegała w formie
tradycyjnej , jak choćby
pokazane na zdjęciu u
dołu obchody we
Władysławowie.
Natomiast w innych
miejscach świętowano
pamięć wydarzeń sprzed
niemal wieku rekreacyjnie
i na sportowo, jak to
miało miejsce w trakcie
turnieju skata w Strzelnie,
czy podczas pokazanych
na górnym zdjęciu
biegach w Kosakowie.

Powiat. Narodowe Święto Niepodległości
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Marszałek Mieczysław
Struk przekazał miastu
Puck dodatkowe 1 ,2
mln zł dofinansowania
ze środków unijnych.
Pieniądze mogą trafić

na dokończe-
nie rewitali-
zacji
starówki, lub na każdą inną inwestycję.

Dodatkowa kasa dla Pucka

Kontynuujemy cykl
opowieści o ludziach z
pasją. Tym razem przed-
stawiamy Kazimierza
Ustarbowskiego, mala-
rza - amatora ze Swa-

rzewa. Jak
tylko może
sobie na to
pozwolić, żyje w swoim świecie.

Malarz - amator ze Swarzewa

Ponownie na parkiet
wyszli amatorzy siat-
kówki, aby walczyć o
miano najlepszej druży-
ny naszego powiatu. W
eliminacjach puckiej

Syberiady
wystąpiło 8.
drużyn - jest
jeszcze miejsce dla jednej chętnej ekipy!

Ponownie ruszyła Syberiada
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Zawróć w głowie!
Zadaj pytanie swojemu

burmistrzowi, wójtowi. My

przekażemy je w Twoim imieniu.

Komentuj także wypowiedzi

samorządowców na stronie

www.ziemiapucka. info

Poniżej zamieszczamy wybrane
opinie i komentarze ze strony
www.ziemiapucka.info

Nie muszą one odzwierciedlać
opinii redakcji. Teksty te za-
mieszczamy w oryginalnej
pisowni.

Temat ukrytych narkotyków w
ścianie mieszkania.
matik pisze:
Pomysłowość godna podziwu, ale
takie cuda i tak nic nie dadzą jeśli
mieszkanie przeszukuje pies
tropiący.

O pierwszym turnieju
eliminacyjnym siatkarskiej
Syberiady.
Piotrek pisze:
Władysławowo wygrałoby turniej
w cuglach, gdyby tylko nie
podzieliło składu na dwie
drużyny.

Na naszej stronie prowadzimy
sondę z pytaniem: Która z dróg
powinna być remontowana w
pierwszej kolejności?
Od samego początku na
prowadzeniu jest droga Łebcz -
Starzyno (67%), dalej Karwia -
Jastrzębia Góra (27%),
Sobieńczyce - Karlikowo (13%) i
Pogórze - Kosakowo (7%). Na
drogi Jastarnia - Jurata i Puck -
Błądzikowo nikt jeszcze głosu
nie oddał.
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- Z tą oceną sytuacji pacjenta

puckiego szpitala to chyba się

jednak pośpieszyłem. Albo z mo-

imi bólami trafiłem wówczas w

złą godzinę, albo po prostu sytu-

acja zależy od tego, w którym

miejscu szpitala człowiek na ból

się skarży (dla niewtajemniczo-

nych - miałem ostatnio osobisty,

dość przykry kontakt z tamtejszą

opieką medyczną).

Tym razem pierwszy raz w życiu

miałem okazję poznać pracę or-

topedy. Przyznam, że wyobraża-

łem sobie naszą konfrontację

znacznie gorzej. A tu od samych

drzwi uśmiechnięty pan doktor,

piękna asystentka i od samego

progu jakąś taką dobrą aurę w

powietrzu się wyczuwało. Sytu-

acja nieco się zagęściła, kiedy le-

karz kazał mi ściągnąć spodnie. . .

ale spokojnie, proszę się zbytnio

nie ekscytować. W końcu jakoś

do kontuzjowanego kolana mu-

siał dotrzeć.

W każdym razie rozmowa była

krótka, ortopeda rzucił okiem na

zdjęcie rentgenowskie, dotknął ze

dwa razy kolana i wszystko było

już jasne. Wprawdzie do końca

jeszcze nie wiem co tak właściwie

w moim kolanie zaszło, tyle tylko

kojarzę że coś z łękotką. W każ-

dym razie usłyszałem po drodze

kilka informacji o układzie kost-

nym. Zostałem nawet odpytany z

tematu chrząstek, "bo niby dla-

czego jest taka biała. . . "

Na koniec jeszcze tylko krótko jak

mam się zachowywać, co stoso-

wać, co zażywać. . . i już umawia-

liśmy się na spotkanie kontrolne.

No nic innego, jak tylko do szpi-

talnego ortopedy chodzić. . .

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)

KONTROWERSJE
Otrzymaliśmy kontrowersyjny tekst

mówiący o protestach związanych z

wysypiskiem śmieci w Łężycach, gm.

Wejherowo. Z naszego terenu trafia-

ją tam odpady z gminy Kosakowo,

ale i część pozostałych gmin stara

się o taką możliwość. Sprawa jest

dość ciekawa. . .

Stowarzyszenie Ekopark wymyśliło,
żeby odpady danej gminy składować
w jej granicach (tak zresztą stanowią

przepisy, gdyby swego czasu nie po-

wołano Komunalnego Związku Gmin

Doliny Redy i Chylonki, w Łężycach

można by składować tylko odpady z

powiatu wejherowskiego) . Nie chodzi
o skrócenie drogi transportu ale o to,
by przestano zwozić je do zakładu
utylizacji w Łężycach. Nie było by
się czym przejmować gdyby nie fakt,
że Ekopark zwykłym stowarzysze-
niem nie jest. Działa raczej jak do-
brze finansowana, prężna i
zdyscyplinowanaorganizacja. Organi-
zuje wystawy i akcje protestacyjne,
marsze i hepeningi, pisze interpelacje
i forsuje uchwały. Produkuje banery,
flagi, koszulki z napisami, ulotki i fol-
dery. Pasjami procesuje się z przeciw-
nikami, śle zawiadomienia do
prokuratur wszystkich szczebli. Eko-
park namówił do współpracy m.in.
Zbigniewa Kozaka, który firmował
działania stowarzyszenia swoim po-
selskim tytułem. Wcześniej w imie-
niu organizacji z poselską
interpelacją występowała Joanna Se-
nyszyn i Witold Klepacz. Stowarzy-
szenie zwerbowało nawet
dziennikarkę Martynę Wojciechow-
ską, która wprawdzie w Eko Dolinie
nigdy nie była (! ), ale zgodziła się
podpisać dramatyczny apel wzywają-
cy do zamknięcia firmy.
Akcji przeprowadzanych w miej-
scach publicznych nie powstydziła
by się „Samoobrona” w czasach naj-
większej aktywności. Od hucpy
przed domem wójta gminy Wejhero-
wo, przez marsz z czarnymi flagami
aż po wywiezienie na taczce kukły
dyrektor Anny Grapatyn – Korze-
niowskiej z Urzędu Marszałkowskie-
go. Jeden z liderów Ekoparku
stwierdził ostatnio: „ (… ) Proszę mi

wierzyć, gdybym nie miał rodziny,

sam wysadziłbym ten zakład w powie-

trze. Nasza desperacja jest ogromna”

(Dziennik Bałtycki z 12 września
br.).
Okoliczni mieszkańcy najczęściej
wiedzą z autopsj i, że afera ze składo-
wiskiem odpadów jest „dęta” i ma się
tak do rzeczywistej uciążliwości skła-
dowiska jak ogłaszanie stanu klęski
żywiołowej po przelotnym deszczu.
Żadna firma w Trójmieście nie była
dotąd tak drobiazgowo badana, jak
Ekodolina. Wszystkie badania - i te
cykliczne i te przeprowadzane bez
uprzedzenia - od lat wypadają pozy-
tywnie dowodząc, że opowieści Eko-

parku o szkodliwości firmy są -
delikatnie mówiąc, nieuzasadnione.
Uzasadnione jest za to pytanie, o co
w takim razie ten hałas.
Problem w tym, że kluczowe decyzje
zapadają znacznie dalej - w Gdańsku
i w Warszawie. Tamtejsi urzędnicy
od lat bombardowani są informacja-
mi rozsyłanymi przez Ekopark. O
tym, że: Gdynianie piją wodę i chemi-

kalia ze śmietnika, wdychają grzyby,

mikroby, bakterie, trujące opary, me-

tan, siarkowodór i wiele innych szko-

dliwych gazów wysypiskowych, kąpią

się w ściekach, muszą tłumaczyć tury-

stom i zaproszonym gościom dlacze-

go w ich domu śmierdzi a

zachorowalność na raka w Trójmie-

ście jest najwyższa w kraju (sformuło-
wania te zaczerpnąłem z oficjalnych
dokumentów Ekoparku). Interpelację
posła Kozaka otrzymali m.in. Marsza-
łek Sejmu, Minister Środowiska, Mi-
nister Sprawiedliwości, Minister
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cj i…
Tytuły artykułów zamieszczanych w
prasie, internecie i telewizji autor-
stwa lub z inspiracj i Ekoparku muszą
w osobach nie obeznanych z jego re-
toryką wzbudzić co najmniej lęk:
„Plan eksterminacji ludności”, „Kata-
strofa w Gdyni”, „Super trucizna”.
Nie trzeba dodawać, że w wyniku ak-
tywności Ekoparku urzędnicy odpo-
wiedzialni za lokalizację składowisk
odpadów muszą regularnie tłuma-
czyć się zwierzchnikom, prokurato-
rom i dziennikarzom dlaczego
tolerują istnienie zakładu, przy któ-
rym osławiony IG Farben (ten od Cy-
klonu B) był firmą proekologiczną.
Istnieje uzasadniona obawa, że urzęd-
nicy będą mieli w końcu tego dość i
wydadzą decyzję o zamknięciu skła-
dowiska. Większość z nas zna zapew-
ne przypowieść o niesprawiedliwym
sędzi, który nie bał się Boga ani lu-
dzi, ale - dla świętego spokoju - uległ
naprzykrzającej mu się wdowie (Łu-
kasz 18.2-5). Ten mechanizm spraw-
dza się do dzisiaj .
Wówczas staniemy przed dylema-
tem, gdzie składować miejskie odpa-

dy. Próbowałem w tej sprawie
zasięgnąć języka m.in. w Urzędzie
Miasta Gdyni, ale bez powodzenia.
Sekretarz Jerzy Zając odmówił zaję-
cia stanowiska, opisując w krótkich
żołnierskich słowach rodzaj proble-
mów, którymi Miasto się nie zajmu-
je. Tworzenie wysypiska w
granicach Gdyni do tego rodzaju
problemów - jak zrozumiałem - nale-
ży. Problem jednak jest i to poważny.
Zrozumiałe jest, że władze gmin nie
chcą oficjalnie przyznać się do pla-
nowania wysypisk w sąsiedztwie
osiedli mieszkaniowych. Innego
wyjścia jednak nie mają - ani Sopot,
Gdynia czy nawet Rumia nie dyspo-
nują terenami leżącymi z dala od za-
budowy, a jednocześnie nadającymi
się do budowy tego rodzaju obiek-
tów. Nie ma też ekonomicznie racjo-
nalnej alternatywy. Szadółki
sopockich ani gdyńskich odpadów za
żadne skarby nie przyjmą - mają
dość własnych. Pomysł, by odpadki
mieszkańców Gdyni wozić za Staro-
gard (tamtejsze składowisko mogło
by je przyjąć) jest ekonomicznym
absurdem. Nawet gdyby udało się
"jakoś" ominąć zakaz ich składowa-
nia, najpierw trzeba by zawieźć je do
Łężyc w celu segregacji i rozłado-
wać, ponownie załadować na samo-
chody i ruszyć w ponad
100-kilometrową trasę. Tam zapłacić
za składowanie - i to więcej niż w
Łężycach. Potem pozostaje tylko po-
konać kolejne 100 km z okładem by
wrócić po kolejną ich porcję. Wywóz
opakowań byłby wówczas droższy,
niż kupno ich zawartości.
W Gdyni w grę wchodzi właściwie
tylko jedna lokalizacja - w Kolib-
kach. Sopot musiałby zorganizować
je gdzieś za osiedlem Bernardowo.
Problem tylko w tym, że obie lokali-
zacje leżą na terenie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego. Mam prze-
czucie graniczące z pewnością, że
stowarzyszenie stojące na straży
ekologii tym razem nie miało by
ochoty protestować.

Piotr Bosse

Hałda śmieci na wysypisku w Łężycach
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Puck. Policja złapała wielbiciela warzyw

Schował tonę marchwi w oborze

Zarzut kradzieży marchwi usły-
szał 52-letni mieszkaniec Pucka.
Mężczyzna po zmroku zebrał z
pola ponad tonę tego warzywa.
W minionym tygodniu dyżurny
puckiej komendy odebrał zgłosze-
nie o kradzieży marchwi z pola na
terenie gminy Puck. Dzielnicowi
będący na miejscu zdarzenia bar-
dzo szybko wpadli na trop spraw-

cy. Okazało się, że jest nim 52-letni
mieszkaniec Pucka, mający w są-
siedztwie gospodarstwo rolne.
52-latek po zmroku zebrał mar-
chew na przyczepkę, którą schował
w oborze swojego gospodarstwa.
Wartość strat pokrzywdzony wyce-
nił na ponad 500 zł. Gospodarz zo-
stał zatrzymany i jeszcze tego

samego dnia usłyszał zarzut kra-
dzieży.
- Marchew wróciła do właściciela -
informuje st. asp. Łukasz Dettlaff,
oficer prasowy KPP w Pucku, - a
sprawcy grozi kara od trzech mie-
sięcy do pięciu lat pozbawienia
wolności.

(red)

Mieszkaniec Pucka załadował marchew z pola na przyczepę i schował wszystko w swojej oborze

SPRAWDZAMY U ŹRÓDŁA
Czemu lampy nie świecą?

REKLAMA 1 27-1

Jeden z naszych Czytelników
zwrócił się do nas z pytaniem dla-
czego po godz. 23 lampy oświetle-
niowe przy drodze wojewódzkiej
z Redy do Władysławowa prze-
stają świecić. Problem zgodził się
wyjaśnić Tadeusz Puszkarczuk,
wójt gminy Puck przez którą
przebiega większa część wspo-
mnianej drogi.
- Oczywiście światło gaśnie z po-
wodu oszczędności. Nie stać nas
na to, podobnie jak to jest w in-
nych miejscach kraju i zagranicy,
aby lampy świeciły przez całą noc.
Już teraz koszt energii i utrzymania
lamp wynosi nas rocznie milion
sześćset tysięcy złotych. Do tego
mamy przygotowane projekty na
prace rozbudowujące oświetlenie
na dwa miliony złotych. Tak duże
są oczekiwania mieszkańców. Nie-
stety, stać nas na przeznaczenie
rocznie na te prace zaledwie dwu-
stu tysięcy. Aby przedstawić skalę
problemu powiem, że średnie go-
spodarstwo wpłaca do kasy gminy
rocznie od dwustu do czterystu zło-
tych podatku od nieruchomości. A
my za utrzymanie i funkcjonowa-
nie jednej lampy płacimy rocznie

trzysta siedemdziesiąt złotych.
Oszczędności to jedno, ale naszym
zdaniem bezpieczeństwo pieszych
jest mimo to zachowane. Między
dwudziestą trzecią, a czwartą raną
kiedy wyłączamy oświetlenie w
niektórych miejscach, ruch pie-
szych jest praktycznie zerowy. Do-
datkowo pozostawiamy na całą
noc oświetlenie w miejscach zabu-
dowanych. Natomiast jeśli chodzi
o bezpieczeństwo kierujących i pa-
sażerów, to przecież każdy samo-
chód dopuszczony do ruchu musi
mieć sprawne reflektory. Więk-
szość krajowych tras, które prze-
jeżdżamy nocami, nie jest
oświetlona i kierowcy jakoś sobie
dają radę. Chętnie spotkam się
osobiście z osobą zgłaszającą pro-
blem i wyjaśnię nasze argumenty.
A może osoba ta będzie miała ja-
kieś pomysły jak doprowadzić do
tego, aby gmina nie musiała płacić
większych kwot za energię, a jed-
nocześnie żeby drogi były oświe-
tlone. Serdecznie zapraszam do
siebie, do urzędu. Chętnie poroz-
mawiam na ten temat.

Notował: Janusz Nowicki
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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

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

W dniu 9 l istopada 2011 r. Komitet ds. LSROR rozpoczął kolejną
ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 –
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w
Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-201 3”.
Razem wpłynęły 33. wnioski dla środka 2 pn. „Restrukturyzacja i
reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem” i 3
pn. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.
Podczas pierwszego posiedzenia zostały rozlosowane wnioski do
wstępnej oceny pomiędzy Członków Komitetu.

W dniu 2 l istopada 2011 r. odbyło się już piąte spotkanie Maszoperi i Pomorskich
Lokalnych Grup Rybackich. Jednym z głównych aspektów spotkania była
wymiana doświadczeń związanych z przeprowadzonymi konkursami oraz
dobrych praktyk w sprawie oceny i wdrażania LSROR.

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH

Na posiedzeniu w dniu 8 l istopada br. Zarząd Stowarzyszenia
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej podjął decyzję o rozpoczęciu
prac nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Konieczność zmiany strategii wynika z:

1 . doświadczeń nabytych w bieżącym stosowaniu zapisów przez
Zarząd, Komitet i pracowników Biura LGR
2. postulatów składanych przez potencjalnych beneficjentów
pomocy finansowej z osi 4 Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-201 3”
3. zapowiedzianej zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 1 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy
finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4
„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
– zmiana rozporządzenia znacznie zwiększa możliwość realizacji
projektów przez rybaków i sektor społeczno-gospodarczy

Zmiany wymagają przede wszystkim zapisy rozdziału nr 8 LSROR, opis
procedur oceny operacji przez Komitet w zakresie m. in. kryteriów ocen,
budżetu i alokacji środków w poszczególnych latach wdrażania LSROR.

Odpowiednie zapisy strategii mają decydujące znaczenie dla możliwości
i skuteczności ubiegania się o pomoc finansową z PO RYBY. Dlatego gorąco
zachęcamy wszystkich do składania propozycji zmian dotyczących rozdziału 8
LSROR.

Można to czynić za pośrednictwem:

* naszej skrzynki e-mail : biuro@plgr.pl
* dzwoniąc pod numer 58 7746890

Dodatkowo planuje się spotkanie w siedzibie Biura PLGR w dniu 30 listopada
2011 r. o godzinie 1 2:00.
Zakres zaproponowanych przez Zarząd PLGR zmian do rozdziału nr 8
LSROR zamieszczono na stronie www.plgr.pl w dziale aktualności.

W dniu 1 8 l istopada 2011 r. odbędzie się kolejne posiedzenie, po
którym zostanie wywieszona lista po wstępnej ocenie wniosków.
Po pojawieniu się l isty na stronie www.plgr.pl beneficjenci będą
miel i możliwość odwołania się od decyzji Komitetu ds. LSROR w
przeciągu 7 dni.

REKLAMA 1 04-1 REKLAMA 1 26-1 REKLAMA 11 2-1
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Podpisania umowy na dodatkowe pieniądze dla Pucka dokonano w ratuszu. Od lewej skarbik miasta

Joanna Bolda, burmistrz Marek Rintz i marszałek Mieczysław Struk

Miasto Puck wzbogaciło się o nie-
bagatelną kwotę 1,2 mln zł. To
część zaoszczędzonych przez wo-
jewództwo pieniędzy z funduszy
unijnych. Teraz radni zadecydu-
ją na co przeznaczą pieniądze.
Marszałek Mieczysław Struk, któ-
ry osobiście przyjechał do Pucka
podpisać umowę na przekazanie
pieniędzy, wyjaśnił że to dodatko-
we wsparcie rewitalizacji starówki.
Zaznaczył jednak, że pieniądze

wcale nie muszą trafić na ten cel.
Jak dotąd rewitalizacja pochłonęła
niemal 1 3 mln zł, jednak w mieście
są też inne potrzeby. Mówi się o po-
mysłach na przebudowę ul. Ko-
ścielnej , czy o spłacie długów
zaciągniętych na remont szkół.
- Najlepiej byłoby przeznaczyć te
środki na remont ulicy Mickiewi-
cza - mówi burmistrz Marek Rintz.
- Te środki oczywiście na to nie wy-
starczą, ale myślę że moglibyśmy

to zadanie wykonać w ciągu
dwóch lat. Wówczas połączyliby-
śmy ulicę Wejherowską z drogą na
Hel.
O tym jednak na co pójdą uzyska-
ne fundusze zadecydują radni.
Podczas podpisania umowy Mie-
czysław Struk usłyszał pod swoim
adresem wiele ciepłych słów.
- Muszę do Was częściej przyjeż-
dżać - śmiał się marszałek.

Janusz Nowicki

Puck. Ponad milion złotych dodatkowych pieniędzy

Pójdzie na inwestycje, ale jakie?
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W SKRÓCIE
Dokonali otwarcie "drogi przez łąki"

Dyrektor Janusz Nowak (z prawej) tłumaczy na czym polegała

przebudowa drogi

MOŚCIE BŁOTA. Na moście nad rzeką Redą uroczyście oddano do
użytku "drogę przez łąki". Janusz Nowak, dyrektor Zarządu Drogowego
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego wytłumaczył zebranym szcze-
góły przeprowadzonych prac. Samorządowcy zadowoleni byli z jakości
wykonania. Wójt Tadeusz Puszkarczuk wskazał jednak, że wzmożony
ruch na tej trasie wymaga wybudowania chodnika dla pieszych - przez
całe Mrzezino aż do Smolna.

Wybory sołtysa
PRUSEWO. W niedzielę mieszkańcy wioski w gminie Krokowa ponow-
nie wybierać będą sołtysa. Powodem przeprowadzenia wyborów jest re-
zygnacja Bernarda Maszotty. W marcu tego roku został sołtysem bez
potrzeby głosowania, gdyż był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Dołożą do radiowozu
MINKOWICE. Krokowscy samorządowcy zadecydowali o przekazaniu
ok. 35 tys. zł na Fundusz Wspierania Policj i. Zgodnie z prośbą policjan-
tów pomoc trafi na zakup radiowozu dla miejscowego komisariatu.

Uporządkują boisko
MECHOWO. Władze gminy przeznaczyły 2460 zł na uporządkowanie
terenu boiska piłkarskiego.

(jan)
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Brakuje tu ważnych numerów

telefonicznych - daj nam znać:

(0) 513-173-371 lub

redakcja@ziemiapucka. info

ALARM! DZWOŃ TU:

ogólny - 112

Policja – 997
JURATA, ul. Ratibora 42
58 674 53 72, 674 53 70
KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 71
58 679 13 97, 674 53 90
KROKOWA, Minkowice
ul. Żwirowa 4
58 673 70 97, 674 53 86
PUCK
ul. Dworcowa 5 , 58 674 52 22
WŁADYSŁAWOWO
ul. Towarowa
58 674 01 97, 674 53 22

Straż Pożarna - 998
CHŁAPOWO
ul. Władysławowska, 58 674 05 63
JASTRZĘBIA GÓRA
ul. Bałtycka 3, 58 674 95 72
KOSAKOWO, 58 679 13 15
PUCK, ul. Mestwina 11
58 673 04 50, 673 04 60
SWARZEWO, 608 093 786
WŁADYSŁAWOWO
ul. Władysława IV, 58 674 05 75

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

Straż Gminna
KOSAKOWO, 58 660 43 11
kom. 696 486 517, 696 486 518

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

Straż Graniczna
WŁADYSŁAWOWO, ul. Morska
58 674 43 00, 674 08 44

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa

WŁADYSŁAWOWO
58 674 05 42

Kapitanat Portu Władysławowo
ul. Hryniewieckiego, 58 674 04 86
Kapitanat Portu Hel, 58 675 06 18
Bosmanat Portu Hel, 58 675 06 24

Społeczna Straż Rybacka
506 752 801 , 606 814 852

WARTO WIEDZIEĆ

Paweł
Tomaszewski

prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej

Każdy z nas marzy o urlopie w cie-
płych krajach. Aby się tam dostać
należy pokonać czasami nawet ty-
siące kilometrów, najłatwiej to zro-
bić samolotem.
Dzięki Rozporządzeniu (WE) NR
261 /2004 Parlamentu Europejskie-
go I Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,
które weszło w życie 17 lutego
2005 r. pasażerowi przysługuje wie-
le praw, których znajomość może
pomóc w przypadku problemów ko-
munikacyjnych.
Nagminnie spotykanym proble-
mem linii lotniczych jest opóźnie-
nie lotu. Gdy opóźnienie wyniesie
ponad 5 godzin, pasażer ma prawo
do rezygnacji z podróży i otrzyma-
nia zwrotu pieniędzy za bilet w
tym za cenę połączeń niewykorzy-
stanych w ramach przerwanej po-
dróży. Linia lotnicza ma na to 7

dni, a ponadto powinna zapewnić
bezpłatny powrót do miejsca skąd
zaczęło się podróż.
W przypadku, gdy przewoźnik ma
prawo podejrzewać, że nastąpi
opóźnienie, pasażerowi przysługu-
je wyżywienie i nocleg w hotelu,
odpowiednio do czasu oczekiwania
na następny lot (zawsze, jeśli musi-
my czekać dodatkową noc lub kil-
ka dni), wraz z darmowym
transportemmiędzy hotelem a lotni-
skiem. Taka opieka powinna być
stosowana do czasu dodatkowego
oczekiwania. Przewoźnik ma obo-
wiązek zapewnienia opieki w
pierwszej kolejności osobom o ob-
niżonej sprawności w poruszaniu
się i towarzyszącym im osobom
lub psom, oraz dzieciom podróżują-
cym bez opieki. Mamy także pra-
wo do dwóch bezpłatnych
połączeń telefonicznych, teleksów,
faksów lub e-mailów.
Jeśli nasz bagaż zaginie bądź ule-
gnie zniszczeniu należy niezwłocz-
nie, najpóźniej w terminie 7 dni od
dnia wykonania przewozu (lub 21
dni od odbioru opóźnionego baga-
żu), złożyć pisemną reklamację u
przewoźnika. Przewoźnik ponosi

odpowiedzialność za szkodę wyni-
kłą w razie zniszczenia, zaginięcia
lub uszkodzenia bagażu zarejestro-
wanego (powierzanego przewoźni-
kowi), jeżeli tylko wydarzenie,
które spowodowało zniszczenie, za-
ginięcie lub uszkodzenie, miało
miejsce na pokładzie statku po-
wietrznego lub w czasie, gdy zare-
jestrowany bagaż pozostawał pod
opieką przewoźnika. Odpowiedzial-
ność przewoźnika jest ograniczona
do ok. 4,7 tys. zł. Faktyczną wyso-
kość szkody powinien udowodnić
jednak zawsze pasażer.
Niestety, przy zakupie biletów
przez Internet nie przysługuje pra-
wo do odstąpienia od umowy, jak
to ma zwykle miejsce przy umo-
wach zawieranych na odległość.
Przewoźnik ma jednak obowiązek
poinformować nas o całkowitej ce-
nie biletu wraz ze wszystkimi do-
datkowymi opłatami. Nie zwalnia
to nas niestety z ostrożności przy
badaniu treści szczególnie tanich
ofert, ewentualne spory mogą po-
zbawić nas przyjemności korzysta-
nia z wypoczynku.
Wybierając się w podróż nie należy
zapominać o zakazach dotyczących

wnoszenia na pokład płynów w
pojemnikach powyżej 100 ml oraz
niebezpiecznych przedmiotów -
nożyczek, scyzoryków, itp.
Opisane prawa dotyczą wszystkich
lotów, nie tylko tradycyjnych lub
tanich linii lotniczych, ale także
czarterów, jeżeli lot rozpoczyna się
z portu w UE albo jest lotem wy-
konywanym przez przewoźnika
unĳnego do portu w UE. Aby móc
dochodzić tych praw wystarczy, że
stawimy się w odpowiednim czasie
do odprawy biletowo-bagażowej .
Na terytorium RP urzędem do któ-
rego możemy się zwrócić w przy-
padku naruszenia naszych praw
pasażera jest Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego. Pismo do ULC należy
skierować, w przypadku gdy nie
uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze
reklamacje składane do przewoźni-
ka lub uzyskaliśmy odpowiedź ne-
gatywną. Urząd Lotnictwa
Cywilnego nie jest władny w spra-
wach dotyczących odszkodowań
za zagubiony bądź zniszczony ba-
gaż, w tym przypadku pozostaje
powództwo do sądu powszechne-
go.

Bezpieczne i wygodne podróże lotnicze

Monika
Gierzyńska

Współpracownik
Kancelarii
Prawniczej
Koprowski Gąsior
Gierzyńska
& Partnerzy sc

Jeżeli decydujemy się na dochodze-
nie alimentów na drodze postępo-
wania sądowego, należy pamiętać
o tym, że skrupulatne i przemyśla-
ne przygotowanie pozwu, nie tylko
zwiększa nasze szanse na pozytyw-
ne rozstrzygnięcie, ale może się tak-
że przyczynić do znacznego
skrócenia postępowania.
Prawidłowo przygotowane pismo
procesowe wykluczy konieczność
wzywania przez Sąd do uzupełnie-
nia braków formalnych, a rzetelnie
przygotowany materiał dowodowy,
pozwoli Sądowi na kompleksową
analizę sprawy i weryfikację zasad-
ności dochodzonego roszczenia.
W pierwszej kolejności należy zo-
rientować się, jaki Sąd będzie wła-
ściwy do rozpoznania naszej
sprawy. Co do zasady pozew skła-
da się zawsze przed Sądem Rejono-
wym (bez względu na wysokość

dochodzonych alimentów) właści-
wym ze względu na miejsce za-
mieszkania pozwanego lub osoby
uprawnionej do dochodzenia rosz-
czenia alimentacyjnego.
Oznaczając strony postępowania,
należy pamiętać o tym, że powo-
dem jest każdorazowo małoletnie
dziecko, występujące w sprawie za
pośrednictwem przedstawiciela
ustawowego, w osobie rodzica, któ-
ry wnosi powództwo. Wskazując
na pozwanego, czyli drugiego z ro-
dziców należy podać jego imię i na-
zwisko oraz adres zamieszkania
(nie musi być to adres zameldowa-
nia, ale adres pod którym pozwany
faktycznie stale przebywa).
W pozwie należy także oznaczyć
wartość przedmiotu sporu, która
jest sumą dochodzonych alimen-
tów za okres jednego roku. Jeżeli
np. dochodzimy kwoty alimentów
w wysokości 500 zł miesięcznie, to
wartość przedmiotu sporu wyniesie
6000 zł (500 zł x 12 miesięcy).
Na wstępie pisma, zatytułowanego
„pozew o alimenty”, należy sprecy-
zować wysokość żądania, wskazać
sposób i termin płatności oraz za-
znaczyć, od kiedy alimenty mają
być zasądzone. Można także sfor-
mułować wniosek o obciążenie
kosztami postępowania pozwane-

go.
Określając kwotę miesięcznej ren-
ty alimentacyjnej , należy brać pod
uwagę przede wszystkim aktualne
potrzeby dziecka oraz możliwości
zarobkowe, zarówno swoje własne,
jak i drugiego z rodziców. W tym
celu, bardzo ważne jest skrupulat-
ne podliczenie wszystkich kosztów
związanych z utrzymaniem i wy-
chowaniem dziecka. Najlepszym
rozwiązaniem jest przygotowanie
zestawienia wydatków, jakie pono-
si się w ciągu roku (niektóre koszty
ponosimy bowiem sezonowo, niere-
gularnie). Tak uzyskaną kwotę dzie-
limy przez 12. miesięcy i w
wyniku otrzymujemy średniomie-
sięczne koszty utrzymania dziecka.
Przy sporządzaniu odpowiedniej
kalkulacji, należy pamiętać o tym,
że ostateczna kwota żądania nie po-
winna być ani specjalnie zaniżana,
ani też zbytnio wygórowana. Co
więcej , przywoływane wydatki, po-
winny być odpowiednio udokumen-
towane. Jeżeli więc do
comiesięcznych kosztów utrzyma-
nia zaliczamy np. stałe wydatki na
leczenie, do pozwu należy załączyć
zaświadczenie lekarskie, wskazują-
ce na potrzebę zastosowania odpo-
wiednich środków oraz dokumenty
potwierdzające wysokość związa-

nych z tym kosztów. Jeżeli uzasad-
nienie naszego powództwa
ograniczymy wyłącznie do podnie-
sienia pewnych okoliczności, bez
potwierdzania ich odpowiednimi
dokumentami, to Sąd albo nie da
wiary przywołanym twierdzeniom,
albo zobowiąże nas do uzupełnie-
nia braków, co znacznie wydłuży
całe postępowanie.
Do pozwu należy obligatoryjnie
załączyć akt urodzenia dziecka
oraz zaświadczenie o wysokości
osiąganych dochodów. Warto
przedłożyć także dokumenty po-
twierdzające koszty związane z
utrzymaniem mieszkania lub
wskazujące na istnienie pewnych
obciążeń lub zadłużeń (kredytów,
pożyczek). Wszystkie załączone
dokumenty powinny być wymie-
nione na końcu pisma. Nie można
także zapomnieć o podpisaniu po-
zwu.
Poprawnie przygotowany pozew
zawierający rozsądne, dobrze uar-
gumentowane żądanie, może nam
zaoszczędzić trudów związanych z
postępowaniem sądowym, jak
również będzie podstawą odpo-
wiedniego przygotowania się do
rozprawy.

Jak skutecznie dochodzić alimentów?
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MOTORYZACJA
* Kupię Opla Corsę r. 2007-10 z
VAT-1
tel. 602-349-540
NIERUCHOMOŚCI
* Wynajmę mieszkanie we
Władysławowie, 2-pokojowe z
balkonem, 43 m kw., II piętro
tel. 502-500-309
* Sprzedam mieszkanie 29 m kw.
w Pucku. 2 pokoje, jasne, ciepłe,
przytulne, kuchnia z oknem, cicha
i spokojna okolica. Osiedle
częściowo ogrodzone, niski
czynsz, piwnica, parking
tel. 609-244-791
* Kupię małą kawalerkę nad
morzem, może być do remontu -
Władysławowo, Cetniewo, Hel
tel. 604-068-120
SPRZEDAM
* Tanio sprzedam łóżka
jednoosobowe o wymiarach
80x200 cm - ze skrzynią na
pościel. Kolor bordowy - stan
dobry. Transport z Jastrzębiej
Góry we własnym zakresie
tel. 502-500-309
SZUKAM PRACY
* Technolog żywienia z kursem
diety optymalnej chętnie podejmie
pracę. Dodatkowo wieloletnie
doświadczenie w handlu i
doskonały kontakt z klientami.
Najlepiej okolice Władysławowa
tel. 509-552-382
* Długoletni właściciel sklepu
spożywczego znający realia, rynek
oraz handlowców poszukuje

pracy, najlepiej jako
przedstawiciel handlowy; miejsce
na magazyn we Władysławowie
41 m kw. i prawo jazdy kat. B
tel. 502-474-727
USŁUGI
* Regularnie co dwa tygodnie (w
środy i czwartki) objeżdżamy
wszystkie miejscowości powiatu
puckiego. Czy możemy w czymś
pomóc, załatwiając Twoje sprawy
przy tej okazji? Wspólnie obniżmy
swoje koszty.. .
tel. 51 3-173-371
INNE
* Ty i Twoja rodzina wcale nie
musicie cierpieć z powodu
alkoholu. Odwagi - spróbuj!
W Pucku spotykają się dwie grupy
Anonimowych Alkoholików:
1 . w każdy poniedziałek o godz.
1 8:30 grupa "Przekaż dalej" w
salce Domu Parafialnego "U
Faustyny" przy ul. Swarzewskiej ;
2. w każdy czwartek o godz. 1 8:00
grupa "Przystań" w salce Centrum
bł. K. Dominika przy ul. 1 2
Marca.
Kontakt dla zainteresowanych -
tel. 664-863-645

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

Szukamy chętnych do sponsorowania drobnych nagród za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówek.

Krzyżówka nr 1 7

KRONIKA POLICYJNA

Rubryka prowadzona przy

współpracy z aspirantem

Łukaszem Dettlaffem, oficerem

prasowym Komendanta

Powiatowego Policji w Pucku

Napad nie popłaca
PUCK. Sprawcy napadu na lom-
bard zostali aresztowani. W ręce
mundurowych trafili następnego
dnia po zdarzeniu. Policjanci odzy-
skali większość zrabowanego mie-
nia, biżuterii i telefonów
komórkowych. Puccy mundurowi
mogą pochwalić się kolejnym w
tym roku sukcesem zatrzymania
sprawców napadu na punkt handlo-
wy. Przypomnijmy, do pierwszego
zdarzenia doszło w styczniu. Wów-
czas po niespełna 12. godzinach do
policyjnej celi trafił 32-letni miesz-
kaniec gm. Władysławowo, który
napadł z nożem na ekspedientkę i z
kasy sklepowej ukradł 400 zł. Do
podobnego zdarzenia doszło w
czerwcu na terenie gm. Puck. 28-
letni sprawca zagroził ekspedientce
użyciem pistoletu gazowego i
ukradł 90 zł. Zatrzymany został
podczas ucieczki rowerem. Ostat-
nie zdarzenie zaistniało ostatnio w
puckim lombardzie. Dwóch zama-
skowanych sprawców weszło do
lombardu, zagrozili sprzedawczyni
użyciem przemocy, po czym ukra-
dli m.in. biżuterię, telefony komór-
kowe i uciekli z miejsca zdarzenia.
Policjanci natychmiast po zgłosze-
niu pojawili się w lombardzie.
Sprawcy ukradli mienie wartości
ok. 40 tys. zł. Całą dobę trwały sze-
roko zakrojone działania. Ustalono
drogę ucieczki sprawców, zabezpie-
czono m.in. porzucony sejf i część
odzieży wierzchniej , w tym komi-
niarkę. Efektem dalszego działania
było zatrzymanie sprawców następ-
nego dnia ok. godz. 20, kiedy to
wracali pociągiem z Trójmiasta.
Byli całkowicie zaskoczeni. Obaj
od razu trafili do aresztu. Śledczy
potwierdzili, że 27 i 36-latek udali
się do Trójmiasta, gdzie w jednym
z punktów skupu złota spieniężyli
bizuterię na 10 tys. zł. Funkcjona-
riusze w skupie złota zabezpieczyli
skradzioną biżuterię. Ustalili, że te-
lefony komórkowe sprawcy uszko-

dzili, a następnie pozbyli się ich
wyrzucając do śmietnika. U jedne-
go z mężczyzn zabezpieczono pie-
niądze – 5 tys. zł, pochodzące
najprawdopodobniej ze sprzedaży
biżuterii.
Kryminalni wpadli na trop innych
przestępstw, jakie mają na koncie
zatrzymani. Podejrzewani są o kra-
dzież z włamaniem do budynku jed-
norodzinnego skąd dokonali
kradzieży m.in. laptopa. Ponadto
młodszy z mężczyzn podejrzewany
jest o kolejną kradzież z włama-
niem i kradzież energii elektrycz-
nej , której policjanci dopatrzyli się
podczas przeszukania mieszkania
27-latka. Teraz obaj mieszkańcy
Pucka w areszcie śledczym będą
oczekiwać na rozprawę sądową.

Narkotyki w ścianie
KOSAKOWO. 23-letni mieszka-
niec gm. Kosakowo zatrzymany zo-
stał przez kryminalnych z Pucka i
Gdańska. W jego mieszkaniu zabez-
pieczono ponad tysiąc porcj i mari-
huany i amfetaminy.
Sąd aresztował na trzy miesiące
23-letniego mieszkańca gm. Kosa-
kowo. W puckiej prokuraturze po-
dejrzany usłyszał łącznie cztery
zarzuty posiadania narkotyków i
handlu nimi. Sprawa ujrzała świa-
tło dzienne, gdy na terenie gm. Ko-
sakowo zatrzymano dwóch
mężczyzn. Pierwszy wpadł 28-letni
mieszkaniec Skierniewic. Zatrzy-
many został przez policjantów z
Komendy Wojewódzkiej Policj i w
Gdańsku i Komendy Powiatowej
Policj i w Pucku, po tym jak wy-
szedł z obserwowanego przez nich
budynku. Mundurowi znaleźli przy
nim ponad 1 ,5 grama marihuany.
Następnie zatrzymany został 23-let-
ni mieszkaniec gm. Kosakowo. W
jego mieszkaniu w specjalnie przy-
gotowanym otworze w ścianie, za-
słoniętym niewielkim obrazkiem,
policjanci znaleźli ponad tysiąc por-

cj i marihuany i amfetaminy. Śled-
czy zabezpieczyli także wagę
elektroniczną.
Obaj mężczyźni trafili do policyj-
nego aresztu. 28-latek usłyszał za-
rzut posiadania narkotyków i
następnego dnia został zwolniony.
23-latek w puckiej prokuraturze
usłyszał cztery zarzuty: posiadania
znacznej ilości narkotyków i trzy-
krotnego handlu środkami odurza-
jącymi. Sąd zastosował wobec
niego tymczasowe aresztowanie na
trzy miesiące. Sprawa jest rozwo-
jowa, niewykluczone, że lista za-
rzutów postawionych 23-latkowi
będzie dłuższa.

Wykopki w cudzej piwnicy
PUCK. Zarzut kradzieży z włama-

niem usłyszał 38-letni mieszkaniec
Pucka. Mężczyzna włamał się do
jednej z piwnic w bloku i ukradł
dwa worki ziemniaków oraz cztery
słoiki ogórków. Zatrzymany został
przez policjantów z wydziału kry-
minalnego. Jak ustalili mundurowi
sprawca w nocy wyłamał zawiasy
boksu piwnicznego jednego z blo-
ków w Pucku i z wnętrza zabrał 4
słoiki z ogórkami i 2 worki ziem-
niaków. Straty wyniosły około 100
zł. Wspólna praca kryminalnych i
dzielnicowego przyczyniła się do
ustalenia tożsamości podejrzane-
go.
Włamywacz usłyszał już zarzut
dokonania przestępstwa. Policjanci
w jego mieszkaniu zabezpieczyli
część skradzionego mienia. Zosta-
nie zwrócone poszkodowanej wła-
ścicielce.
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Celbowo. V Rodzinny Turniej Wsi

Ostatni byli pierwszymi
W Wiejskim Klubie Kultury w

Celbowie odbył się V Rodzinny

Turniej Wsi. Udział w nim wzięły

reprezentacje dziewięciu sołectw

gminy Puck - ojciec, matka i

dziecko do 12 lat. Zwyciężyła dru-

żyna z Gnieżdżewa, która na

miejsce zawodów przybyła ostat-

nia.

Przybyłych gości powitali: Jan P.
Dettlaff, dyrektor Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Gminie Puck
i Jerzy Różek, inicjator imprezy z
2007 r. Sędzią głównym i prowa-
dzącym imprezę był Brunon Cesz-
ke, główny instruktor ds. kultury i
rekreacji OKSiT w Gminie Puck.
Rodziny startowały w 10. konku-
rencjach. Wszystkie rodziny za
udział w każdej konkurencji otrzy-
mały nagrody. Przedstawiciele
wszystkich sołectw uczestniczą-
cych w turnieju otrzymali pamiąt-
kowe puchary. Po zmaganiach
rekreacyjnych i wręczeniu nagród
wszyscy uczestnicy turnieju spotka-
li się na poczęstunku.
Impreza odbyła się w miłej i ser-
decznej atmosferze. Poczęstunek
przy wspólnym stole podkreślił jej
rodzinny charakter. Podczas poże-
gnania nie zabrakło wzajemnych
podziękowań i wyrazów wdzięcz-
ności.
Nagrody i puchary ufundowały so-
łectwa uczestniczące w turnieju, a
kolację samorządy wiejskie Celbo-
wa i Sławutowa. Organizatorami
imprezy byli OKSiT w Gminie
Puck oraz sołectwa Celbowo i Sła-
wutowo.

(red)
Wyniki najlepszych

Rzut lotką: 1 . Gnieżdżewo 72 pkt;
2. Leśniewo, Połczyno 71 ; 4. Cel-
bowo 67; 5. Sławutowo, Rekowo
Górne 56
Kręgle: 1 . Połczyno 62; 2. Smolno
61 ; 3 . Osłonino 58; 4. Rekowo Gór-
ne 57; 5. Celbowo 55; 6. Gnieżdże-
wo 45
Ringo: 1 . Połczyno 95; 2. Gnież-
dżewo 75; 3. Mrzezino, Osłonino
70; 5. Celbowo 65; 6. Smolno 50
Składanie kubeczków: 1 . Połczy-
no 33,11 sek; 2. Mrzezino 36,1 9; 3 .
Celbowo 37,53; 4. Sławutowo
39,91 ; 5. Gnieżdżewo 40,55; 6.
Smolno 41 ,43
Skakanka rodzinna: 1 . Leśniewo
227; 2. Celbowo, Osłonino 191 ; 4.
Połczyno 174; 5. Rekowo Górne
110; 6. Sławutowo 84
Wybijanie klocka: 1 . Gnieżdżewo
11 ,93 m; 2. Celbowo 10,25; 3 .
Smolno 6,96; 4. Połczyno 5,57; 5.
Mrzezino 4,79; 6. Rekowo Górne
3,98

Obieranie i tarcie ziemniaka: 1 .
Gnieżdżewo 806 gr; 2. Smolno
803; 3 . Rekowo Górne 802; 4.
Mrzezino 707; 5. Celbowo 705; 6.
Leśniewo 702
Ubijanie piany: 1 . Gnieżdżewo
1 :06,0 min; 2. Rekowo Górne
1 :22,7; 3 . Mrzezino 1 :32,8; 4.
Osłonino 1 :38,1 ; 5. Leśniewo
1 :43,0; 6. Połczyno 1 :49,2
Rzut beretem: 1 . Mrzezino 24,62
m; 2. Rekowo Górne 23,59; 3 . Cel-
bowo 22,72; 4. Połczyno 20,78; 5.
Gnieżdżewo 17,82; 6. Osłonino
16,07
Sprawnościowy tor przeszkód: 1 .
Celbowo 35,9 sek; 2. Gnieżdżewo
39,0; 3 . Osłonino 41 ,7; 4. Połczyno
41 ,8; 5. Leśniewo 44,7; 6. Rekowo
Górne 49,2
Klasyfikacja sołectw: 1 . Gnież-

dżewo Koss: Mirosław, Beata, Da-
wid 68,0 pkt; 2. Połczyno Jeka:
Waldemar, Beata, Klaudia 64,5; 3 .
Celbowo Grabowscy: Rafał, Anita
i Daria 61 ,0; 4. Mrzezino Dani-

szewscy: Zdzisław, Iwona, Adrian,
Rekowo Górne Wojtas: Damian,
Alicja, Agata 49,5; 6. Leśniewo

Tarnowscy: Piotr, Sylwia, Kamila,
Osłonino Gohra: Stanisław, Justy-
na, Klaudia 43,0; 8. Smolno La-

budda: Mariusz, Weronika, Alicja
36,5; 9. Sławutowo Melzer: Jacek,
Wioletta, Julia 30,0.

Drużyna Kossów z Gnieżdżewa odbiera nagrodę za zwycięstwo w turnieju

Ringo - rzuca Jacek Melzer ze Sławutowa, obok sędzia Różek

Ważenie utartych ziemniaków
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Obieranie ziemniaków - Wioletta Melzer, w głębi Sylwia Tarnowska z Leśniewa, a tu Iwona Daniszewska z Mrzezina z synem Adrianem

Ubijania piany - przygotowuje się Anita Grabowska z Celbowa
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Swarzewo. Malarstwo Kazimierza Ustarbowskiego

Mam swój świat równoległy
Pasją Kazimierza Ustarbowskie-

go jest malarstwo. Od urodzenia

mieszkaniec Swarzewa, z zawo-

du elektryk, absolwent Wyższej

Szkoły Morskiej w Gdyni, z zami-

łowania artysta - malarz, na dro-

dze samokształcenia osiągnął

mistrzostwo w sztuce malarskiej .

Jak wspomina, we wczesnej młodo-

ści nic nie wskazywało, że malar-

stwo tak zawładnie Jego życiem.

No, może tylko ten jeden raz kiedy

był uczniem Technikum Budowy

Okrętów w Gdańsku, słynnego

"Conradinum". Skopiował wów-

czas reprodukcję obrazu Jana Ma-

tejki "Kazanie Piotra Skargi".

- Dopiero, kiedy odbywałem wielo-

miesięczne rejsy zacząłem malo-

wać, początkowo dla wypełnienia

czasu, a potem przerodziło się to w

największą pasję mojego życia -

przyznaje.

Jest samoukiem. Nigdy nie korzy-

stał z fachowych porad, ani nie

praktykowal pod okiem profesjona-

listów.

Udając się samolotem na kolejne

podmiany na statkach, do podręcz-

nego bagażu pakował farby, pędz-

le, terpentynę. W zagranicznych

portach odwiedzał antykwariaty w

poszukiwaniu książek o malar-

stwie.

Zdecydował się na mozolną, wyma-

gającą determinacji drogę poznawa-

nia, krok po kroku sztuki

malarskiej . Metodą prób i błędów

zgłębiał tajniki warsztatu. Wiedzę

o malarstwie i wybitnych mala-

rzach pozyskiwał z albumów i

książek.

Formą nauki którą zastosował było

kopiowanie. Ma zdecydowane po-

glądy na ten temat. Uważa, że ko-

piowanie to swoiste ściganie się z

twórcą obrazu. Sprawdzenie siebie,

czy podoła się wyzwaniu, a jedno-

cześnie jest to lekcja pokory i sza-

cunku dla autora dzieła. W

dorobku ma znaczącą ilość kopii

przedstawicieli polskiego malar-

stwa realistycznego: AlfredaWieru-

sza-Kowalskiego, Józefa Brandta,

Wojciecha Kossaka, Józefa Cheł-

mońskiego, Aleksandra Gierym-

skiego i innych.

Cały czas szuka swojej własnej ,

twórczej drogi. - Jeśli były i są ja-

kiekolwiek inspiracje, to nigdy ich

niewolniczo nie naśladuję, staram

się dodać zawsze własną interpre-

tację - wyjaśnia.

Artysta ma bardzo osobisty stosu-

nek do swojej twórczości. Malo-

wanie jest dla niego ucieczką

przed światem, oderwaniem się od

tego co jest tu i teraz, czymś in-

tymnym i dlatego niechętnie godzi

się na pokazywanie obrazów.

- Mam dwa światy, jeden to ten re-

alny, a drugi to mój równoległy

świat barw i światła - przyznaje

Kazimierz Ustarbowski.

Tekst i fot. Teresa Kożuchowska

Kazimierz Ustarbowski, artysta malarz ze Swarzewa

Kopia obrazu Aleksandra Gierymskiego "Pomarańczarka"

"Ecco homo" (Oto człowiek)

Inspiracje pana Kazimierza - malowidło naskalne z okresu PaleolituPuck od strony Zatoki Puckiej - lata dwudzieste dwudziestego wieku



1 6 l istopada 2011

redakcja@ziemiapucka. info1 0 SPOŁECZEŃSTWO

WHelu odbyły się pierwsze spotka-

nia inicjatywy "Bity ze strądu". To

ciekawy pomysł spędzania wolne-

go czasu zaproponowany przez

członków stowarzyszenia Alterna-

tywny Cypel.

Głównym prelegentem na pierw-

szym spotkaniu była Monika Selin,

edukatorka Błękitnej Szkoły, bio-

log. Prezentacja charakteryzująca

Bałtyk okazała się nie tylko poucza-

jąca, ale i opowiedziana w sposób

lekki i z dowcipem.

Wszyscy przybyli na spotkanie wy-

razili zainteresowanie projektem i

wspólnymi spacerami w poszuki-

waniu znalezisk na plaży, które

przyczynią się do stworzenia

wspólnej wystawy. Po spotkaniu za-

wiązała się również ciekawa i kon-

struktywna dyskusja na temat

kaszubskich zwyczajów.

O nich to więcej było też podczas

kolejnych spotkań. Karol Wójcik

przedstawiał również prezentacje

pt. "Najdawniejsze ślady bytności

człowieka w rejonie Helu" oraz

"Jednostki pływające i elementy

szkutnicze".

- Choć jesteśmy zadowoleni z fre-

kwencji na spotkaniach, dalej chce-

my bujać tą łódką i wzmagać

aktywność mieszkańców naszego

miasta - mówi Paweł Bloch, jeden

z inicjatorów przedsięwzięcia. -

Serdecznie zapraszamy na kolejne

spotkania, które pozwolą włączyć

się w inicjatywę Bity ze strądu.

Spotkania odbywają się w siedzi-

bie stowarzyszenia Alternatywny

Cypel, przy ul. Kuracyjnej 5 ywny

Cypel (była siedziba Wojskowej

Agencji Mieszkaniowej).

(red)

Hel. Bity ze strądu

Pierwsze ciekawe spotkania za nami

ZE STAREGO ALBUMU

Cieszymy się, że nasz pomysł z

zamieszczaniem starych fotografii

podoba się Czytelnikom. Mamy

sygnały o kolejnych chętnych, którzy

chcą zaprezentować posiadane

zdjęcia, ale i fotografie zamieszczane

w przedwojennych pismach. Cały

czas czekamy także na zdjęcia

rodzinne z Państwa albumów.

Tym razem prezentujemy kolejne foto-

grafie ze zbiorów Tadeusza Stankiewi-

cza, kolekcjonera z Pucka.

Zapraszamy Czytelników do przesyła-

nia na adres redakcja@ziemiapuc-
ka.info
skanów lub fotografii zdjęć, lub o kon-

takt pod nr tel. 602-349-540. Jeśli

wiesz coś więcej o pokazywanych

przez nas fotografiach zadzwoń pod

nr tel. 501 -545-605.

(red)

Prawdopodobnie procesja z okazji Bożego Ciała - nie jest znane miejsce w którym wykonano fotografię

Fragment ulicy Bogusława w Pucku - lata przedwojenne

OFERTY PRACY

- INSTALATOR - Puck
- PRACOWNIK
BUDOWLANY - Bydgoszcz
- FLORYSTA - Mrzezino
- MECHANIK
SAMOCHODOWY -
Karwieńskie Błota

- PIZZER - Pierwoszyno
- KUCHARZ - Puck
- SPRZEDAWCA - Hel
- PRACOWNIK OCHRONY Z
LICENCJĄ - Hel
- PIEKARZ CIASTOWY -
Błądzikowo

- KOSMETYCZKA - Jurata
- CUKIERNIK - Błądzikowo

- SPAWACZ - Puck

- SPAWACZ OKRĘTOWY -
Władysławowo

- HYDRAULIK - Swarzewo

- DOCIEPLENIOWIEC -
Mieroszyno

- GLAZURNIK - Mieroszyno

- DEKARZ - Mieroszyno
- PIELĘGNIARKA - Hel
- KIEROWNIK PRODUKCJI
- Błądzikowo

Więcej informacji o ofertach

pracy można uzyskać pod

nr tel. (58) 774-31-61

Uczestnicy pierwszego spotkania z cyklu "Bity ze strądu"

TUMOŻE BYĆ TAKŻE ZDJĘCIE
Z TWOJEGO ALBUMU RODZINNEGO!

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na dzień 15
listopada posiadał następujące oferty pracy:
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REKLAMA 1 29-1

Shrek
17,1 8.11 czwartek-piątek 11 :00 19:00
19.11 sobota 12:00 19:00
20.11 niedziela 12:00 17:00
Gdyby do szkoły chodziły anioły
17,1 8.11 czwartek-piątek 10:00 12:00
20.11 niedziela 20:00
Zamach na Mocarta, Teatr Syrena,
Warszawa
21 .11 poniedziałek 17:1 5 20:30
Grease
23-25.11 środa-czwartek 19:00
26.11 sobota 15:30 19:00
27.11 niedziela 17:00
Foczka Akrobatka
24-25.11 czwartek-piątek 10:00 12:00
27.11 niedziela 12:00
Prezent Urodzinowy, Teatr Komedia
Warszawa
28.11 poniedziałek 17:00 20:00

Piękna i Bestia
30.11 środa 11 :00
Teatr Muzyczny
Gdynia, Pl. Grunwaldzki 1

Maaska, na drodze ekspresj i 11 .
1 7.11 czwartek 11 :00-17:00
35. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy
18.11 piątek 19:00
Bajka dla dzieci - Kopciuszek
20.11 niedziela 1 3:00
Bajka dla dorosłych - K. (! )
20.11 niedziela 19:00
Obywatelka EL
21 -22.11 poniedziałek-wtorek 10:00 13:00
Sopocka Scena Off de BICZ
Sopot, Mamuszki 2

Spektakle, koncerty

CZWARTEK, 17 LISTOPADA
1920 Bitwa Warszawska 3D 10:20
Baby są jakieś inne 22:00
Contagion – Epidemia strachu 14:1 0 21 :20
Immortals. Bogowie i herosi 3D 13:1 0
15:45 18:30 21 :00
Latająca maszyna 2D 9:00 12:1 5
Listy do M. 10:00 12:40 14:20 15:20 18:00
20:40
Maraton Zmierzch 16:00
Mniam! 9:00
Przygody Tintina 3D - dubbing 9:30 12:00
14:30 17:00
Przygody Tintina 3D - napisy 19:30
Wyjazd integracyjny 10:50 13:00 16:45
19:00 21 :20

PIĄTEK, 18 LISTOPADA
Maraton Zmierzch – 4 części 20:00
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1 0:01
9:30 12:1 0 14:50 17:30

SOBOTA, 19 LISTOPADA
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1
9:30 12:1 0 14:50 17:30 20:10

NIEDZIELA, 20 LISTOPADA
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1
9:30 12:1 0 14:50 17:30 20:10

PIĄTEK, 25 LISTOPADA
Noc Reklamożerców 2011 21 :30

18-23 LISTOPADA
Jane Eyre 18:00
Baby są jakieś inne 20:1 5

Repertuar kinowy

Klub Filmowy Gdynia
ul. Waszyngtona 1

Multikino Rumia
ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia

Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Szkoła Podstawowa nr 2 weWłady-

sławowie po raz drugi uczestniczy

w Wielkim Maratonie Czytelni-

czym „Czytanie rozwija, czytanie

wzbogaca”. Celem konkursu jest

krzewienie idei czytania książek

oraz poznanie klasyki literackiej .

W ubiegłorocznej edycji maratonu

szkoła została wyróżniona za szcze-

gólne zaangażowanie, w konkursie

wzięło udział ponad 40. uczestni-

ków. Najlepsi maratończycy otrzy-

mali tytuł finalisty i wyróżnienie.

Konkurs, wzorem lat poprzednich,

składa się z 8. etapów. Na początku

każdego miesiąca nauczyciele in-

formują uczniów, jaką książkę nale-

ży przeczytać. Pod koniec miesiąca

uczniowie piszą test konkursowy

sprawdzający znajomość i zrozu-

mienie lektury. W maju wysyłany

jest protokół zbiorczy i ustalana li-

sta zwycięzców.

W pierwszej tegorocznej edycji

należało wykazać się znajomością

„Legend kaszubskich” Janusza

Madelskiego. Najlepiej test napi-

sali: Magdalena Cygan, Filip Jasi-

na, Karolina Konkel i Ewelina

Pieper - uczniowie klas piątych. W

nagrodę pojechali na spotkanie z

autorem do Gdańska.

(tek)

17.11 czwartek 17:00
Naukowe Koło Turystyki i Hotelarstwa

Akademii Morskiej w Gdyni zaprasza

na IV Studenckie Spotkanie z

Podróżnikami. Tym razem uczestnicy

przeniosą się do Nepalu, Syrii, Jordanii

oraz na Bałkany. Ponadto podróżnicy

zabiorą gości rowerem dookoła jeziora

Titicaca. Wyruszą również pieszo w

trasę z południa na północ wyspy

Haiti.

Program:

Marta Boińska: Nepalskie Himalaje -

Królestwo Szerpów;

Kacper Kadłubiski, Marek Klimowicz:

Titicaca Cycle Expedition 2011 ;

Rafał Król: Haiti;

Anna Jackowska: Kobieta na

motocyklu - Pocztówki z Bliskiego

Wschodu i Bałkanów (możliwość

zakupu książki wraz z autografem).

Wstęp wolny.

Klub Studencki Bukszpryt
Gdynia, ul. Morska 81-87 (teren
Akademii Morskiej)

18.11 piątek 17:00
Wieczór poezji krakowskiej poetki

zakochanej w Gdańsku - Krystyny

Alicj i Jezierskiej i promocja tomiku

wierszy "Gdańska sonata". Wieczór

umili śpiewem i grą na gitarze Hubert

Jezierski.

Filia nr 9 WiMBP
Gdańsk-Przymorze, ul. Jagiellońska

19.11 sobota 10:00

Stowarzyszenie "Alternatywny Cypel"

zaprasza na spotkanie warsztatowe z

cyklu „Dobry pomysł = dobry pro-

jekt”.

We współczesnym świecie jedną z me-

tod realizacji własnych pomysłów i

idei jest działalność w sektorze poza-

rządowym w istniejących lub nowo za-

kładanych organizacjach społecznych.

Działalność organizacji bardzo często

opiera się na pisaniu i składaniu w od-

powiednie miejsca projektów granto-

wych. Język tych projektów

początkowo wydaje się hermetyczny i

trudny, ale nie wolno zapominać, że na

początku projektu znajduję się po pro-

stu dobry pomysł. W ramach warszta-

tów „Dobry pomysł = dobry projekt”

uczestnicy w sposób żywy i praktycz-

ny zapoznają się z podstawowymi ele-

mentami tworzenia projektów.

Spotkanie poprowadzi Paweł Bloch,

działacz pozarządowy od kilkunastu

lat.

Spotkanie planowane jest na ok. 6-7 go-

dzin. Stowarzyszenie zapewniamateria-

ły szkoleniowe, kawę, herbatę i drobny

poczęstunek. Organizatorzy proszą o

mailowe potwierdzenie przybycia: al-

ternatywnycypel@gmail.com

dawny budynekWAM
Hel, ul. Kuracyjna 5

19.11 sobota 15:00
Spotkanie z wybitnym reżyserem

Januszem Majewskim i jego książką

„Siedlisko”, napisaną na podstawie

serialu pod tym samym tytułem.

Spotkanie poprowadzi Hanna

Grudzińska z wydawnictwa

Marginesy.

Filia nr 2 WiMBP
Gdańsk-Oliwa, ul. Opata
Rybińskiego 9

- do 24.11
WGalerii Ratusz oglądać można wysta-

wę zdjęć z planu filmu „Bitwa War-

szawska 1920” w reżyserii Jerzego

Hoffmana.

Bitwa warszawska, nazywana też „Cu-

dem nad Wisłą” (1 3-25 sierpnia 1920

r.), zdecydowała o losach wojny pol-

sko-bolszewickiej . Film przedstawia tę

jedną z osiemnastu najważniejszych,

zdaniem lorda Edgara D’Abernona, bi-

tew w dziejach świata, a także tło histo-

ryczne krwawego konfliktu.

Fotografie zgromadzone na wystawie

obrazują bitwę pod Komarowem, która

rozegrała się 31 sierpnia 1920 r. Dowo-

dzona przez płka Juliusza Rómmla 1

Dywizja Jazdy odniosła wówczas, po

ciężkiej walce, zwycięstwo nad Armią

Konną Siemiona Budionnego, czym

przyczyniła się do ostatecznego odpar-

cia sowieckiego najeźdźcy.

Zdjęcia zostały przygotowane i udo-

stępnione przez stowarzyszenie „W

służbie dla Polski”, które uzyskało

akredytację od twórców filmu. Auto-

rem zdjęć jest Robert Gąska, członek

grup rekonstrukcji historycznych,

działający na rzecz organizacji kulty-

wujących polskie tradycje wojskowe i

patriotyczne.

Wystawę można oglądać od ponie-

działku do piątku w godz. 8-16. Wstęp

wolny.

Urząd Miasta Gdyni
al. Piłsudskiego 52/54, I p.

- do 9.12
Miejska Biblioteka Publiczna we Wła-

dysławowie ogłasza konkurs na Szop-

kę Bożonarodzeniową. Zadaniem

uczestników jest wykonanie pracy pla-

stycznej - szopki statycznej lub rucho-

mej . Koniecznie należy uwzględnić

wyraźne elementy tradycji Bożego Na-

rodzenia. Oceniane będą: nawiązanie

do tradycji, architektura, figurki, kolo-

rystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i

ogólne wrażenie estetyczne.

W konkursie mogą wziąć udział

uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych

i pozaszkolnych form edukacyjnych

oraz dorośli.

Każdy uczestnik (zespół) powinien do-

starczyć pracę z dowolnego tworzywa,

przy czym zaleca się wykonywanie

szopek z materiałów naturalnych:

sznurków jutowych, lnu, roślin itp.

Szopkę należy dostarczyć do 9 grudnia

(piątek), do godz. 1 2.

Miejska Biblioteka Publiczna
Władysławowo, ul. Hallera 19

Władysławowo. Maraton czytelniczy

W nagrodę pojechali na spotkanie z autorem
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WSPÓLNA FOTOGRAFIA

TWOJE ZDJĘCIE
Czekamy na zdjęcia przez Was wykonane,
pokażcie innym swoich ulubieńców, pejzaże,
fotki zabawnych sytuacji . Przesyłajcie je na
adres redakcja@ziemiapucka.info z dopiskiem
co przedstawiają, gdzie zostały zrobione oraz
dane autora

REKLAMA 1 09-1

ZDJĘCIA NADESŁANE

Tym razem przedstawiamy Pań-
stwu kolejną fotografię Agnieszki
Renusz z Władysławowa. Jak
część osób zapewne poznaje zdję-
cie wykonane zostało w Gdańsku.

Zapraszamy również innych pasjo-
natów fotografii do przesyłania
swoich prac. Tematyka zdjęć jest
dowolna.

(red)

REKLAMA 1 05-2

Przedstawiciele rodziny Draws podczas udanego zjazdu rodzinnego w Darzlubiu

WITAMY!

Przedstawiamy nowonaro-
dzonych mieszkańców po-
wiatu puckiego

Julia Laskowska z Helu

córka Natalii Laskowskiej

i Sajmona Szypulskiego

urodzona 6 listopada o godz. 14.45

mierzyła 52 cm i ważyła 2990 g

F
o
t.
K
.
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Kamila Natalia Nuckowska z Pucka

córka Elżbiety i Janusza

urodzona 5 listopada o godz. 15.15

mierzyła 56 cm i ważyła 3830 g

Gabriela Friedrich z Połchowa

córka Alicji i Adama

urodzona 7 listopada o godz. 8.55

mierzyła 62 cm i ważyła 4520 g

REKLAMA 1 31 -1
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Wgdyńskich biegach wystartowało prawie czterdziestu zawodników z naszego powiatu

Gdynia. Bieg Niepodległości

Prawie dwa tysiące uczestników

WŚwięto Niepodległości odbywa-
ją się biegi w całej Polsce. My bie-
gacze z powiatu puckiego
wystartowaliśmy w Gdyni. Tego-
roczny bieg na dystansie 10 km
pod względem frekwencji pobił
wszystkie poprzednie edycje, bo
wystartowało prawie 2000 zawod-
ników. To świadczy o rosnącej po-
pularności biegania.
Z naszego powiatu pobiegło aż 36.
biegaczy. Trasa przebiegała w cen-
trum miasta z metą w porcie gdyń-
skim. W biegu zwyciężył Marcin
Chabowski z czasem 29,58 min.
Wyniki naszych biegaczy: 5. To-
masz Grycko Bliza Władysławowo
31 ,46; 24. Roman Elwart LKS
Puck 34,04; 37. Andrzej Labudda
LKS Puck 35,59; 110. Bartlomiej
Broszkiewicz Puck 38,48; 1 36. Ire-
neusz Hajduk Władysławowo

39,29; 21 3. WaldemarWilandt Jura-
ta 41 ,06; 244. Kazimierz Mielew-
czyk Strzelno/MKS
Władysławowo 41 ,37; 309. To-
masz Kolp Puck 42,42; 324. Józef
Murański Jastarnia 43,1 2; 331 . Da-
riusz Szlegier Połczyno 43,24;
339. Krzysztof Lunk Puck 43,31 ;
344. Marek Litzbarski Puck 43,35;
369. Jakub Krause Darzlubie
43,37; 428. Jan Karpiński Swarze-
wo 43,50; 440. Tadeusz Funk Darz-
lubie 43,56; 453. Ryszard Felkner
Chłapowo 44,35; 510. Zbigniew
Krefta Władysławowo 44,47; 609
(36). Krystyna Hildebrandt LKS
Puck 46,1 8; 630. Włodzimierz Mi-
rończuk Hel 46,25; 733. Krzysztof
Czarnecki Żelistrzewo 47,12; 777.
Walenty Korthas Puck 47,59; 803.
Tomasz Wróblewski Władysławo-
wo 48,20; 830. Mariusz Klebba

Mrzezino 48,27; 874. Krzysztof
Klebba Puck 48,49; 907. Damian
Lesner Puck 48,53; 918. Leszek
Rybicki Żelistrzewo 48,59; 922.
Piotr Konkel Chałupy 49,26; 968.
Robert Nanaszko Rozewie/MKS
Władysławowo 49,53; 1 020.
Krzysztof Wrzos Władysławowo
50,29; 1058 (82). Patrycja Bolda
Władysławowo 50,39; 11 52. Da-
niel Kretkiewicz Hel 51 ,48; 1 376.
Karol Kupski Chłapowo 54,16;
1 390. Florian Adolpf LKS Puck
55,10; 1 620. Marek Gregory Wła-
dysławowo 58,39; 1 756 (296). Ali-
cja Korthas Puck 1 :03,1 6; 1 826.
Jarosław Biankowski MKS Wła-
dysławowo 1 :08,59; 1 838 (303).
Anna Kalinowska Mrzezino
1 :09,46; 1 839. Paweł Kalinowski
Mrzezino 1 :09,46.

Kazimierz Mielewczyk

Hel. Turniej siatkarski

Grali dwójkami

W helskiej hali sportowej odbył
się Turniej Piłki Siatkowej
„Dwójkami” w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Turniej cieszył
się dużym zainteresowaniem cze-
go dowodem była ilość zgłoszo-
nych drużyn.
Turniej rozgrywany był na dobrym
i wyrównanym poziomie, a o koń-
cowej kolejności decydował bilans
setów w poszczególnych spotka-
niach oraz bezpośrednie wyniki po-
między zainteresowanymi
drużynami. Mecze rozgrywane by-
ły na trzech boiskach jednocześnie
i toczyły się do dwóch wygranych
setów.
Klasyfikacja dziewcząt
1 . Kajzerki - Adrianna Drąg, Pauli-
na Magdziarz - 11 pkt
2. Marta i Paulina - Marta Mosór,
Paulina Jaśkiewicz - 9 pkt
3. Zyty - Weronika Barczak, Emilia
Wirwińska - 6 pkt
4-5. Pamele - Paulina Sudoł, Mela-
ni Erbach - 2 pkt
4-5. Spyty - Inga Jankowska, Wero-
nika Buszman - 2 pkt
- chłopcy grupa A

Blaugrana - Krystian Kozłowski,
Sebastian Pszeniczny - 11 pkt
Brother Hood - Wiktor Formella,
Igor Formella - 10 pkt
Niedźwiedzie - Krystian Olczak,
Tomasz Nowak - 4 pkt
Konkrety - Sebastian Puchalski,
Krystian Dzikowski - 4 pkt
Power - Mateusz Jusypenko, Kor-
nel Rodziewicz - 1 pkt
- chłopcy grupa B
Długopisy - Dawid Nafalski, Mar-
cin Bona - 6 pkt
Karakany - Kamil Chrostowski,
Gracjan Skwarliński - 5 pkt
Plata o Plomo - Sebastian Boszke,
Arlena Dyszczakowska - 4 pkt
Marianny - Patryk Parasiński, Szy-
mon Dyszczakowski - 0 pkt
Klasyfikacja chłopców
1 . Długopisy
2. Blaugrana
3. Brother Hood
Sekretarze spotkania - Aleksander
Herman, Maciej Kubryń. Organi-
zatorem był Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Helu.

Norbert Górski

REKLAMA 1 03-1
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Uczestnicy i organizatorzy "dwójkowego" turnieju siatkarskiego w

Helu ze zdobytymi trofeami
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Starzyno. Turniej tenisa stołowego

Oldboje rozpoczęli sezon
WStarzynie odbył się pierwszy tur-
niej tenisa stołowego oldbojów zie-
mi puckiej . Turniej rozegrany
został w grupach: młodszej (rocz-
nik 1956 i młodsi) i starszej (rocz-
nik 1955 i starsi) systemem "każdy
z każdym".
Klasyfikacja grupy młodszej : 1 .
Franciszek Tuszer Starzyno, 2. Ry-
szard Śliwiński Rejs Władysławo-
wo, 3. Ryszard Szymański Rejs
Władysławowo, 4. Lech Czernicki
Rejs Władysławowo, 5. Alojzy Gol-

la Rejs Władysławowo, 6. Marek
Bekisz Żelistrzewo, 7. Mieczysław
Frank Choczewo, 8. Mariusz Kacz-
marek Władysławowo, 9. Zbi-
gniew Wittbrodt Ostrowo, 10.
Wojciech Licau Mieroszyno, 11 .
Eugeniusz Dawidowski Starzyno,
12. Andrzej Kaczykowski Karwia,
1 3. Jerzy Jarmulewski Mieroszyno,
14. Julian Żaczek Strzelno, 1 5. Zbi-
gniew Penkowski Karwieńskie Bło-
ta, 1 6. Jerzy Bartkowski
Karwieńskie Błota.

Klasyfikacja grupy starszej : 1 .
Henryk Drzeżdżon Rejs Władysła-
wowo, 2. Józef Pranga Starzyno, 3.
Józef Koziróg Rejs Władysławo-
wo, 4. Teodor Kunc Rejs Włady-
sławowo, 5. Marian Niemiec
Sasino, 6. Krzysztof Jaworski Rzu-
cewo, 7. Józef Białk Strzelno, 8.
Brunon Jeszke Rejs Władysławo-
wo, 9. Benon Boczyński Połczyno,
10. Jerzy Tkaczyk Starzyno, 11 .
Waldemar Płomień Połczyno, 12.
Janusz Odrowski Puck.

Błażej Ceszke
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Leżajsk. UKS w Jastarni

Z najlepszymi jak równy z równym

* W POWIECIE PUCKIM

1 9 listopada, sobota
11 :00 Korab Puck - Trefl Gdańsk
Puck - hala MOKSiR przy Lipowej
Liga kadetów w siatkówce

20 listopada, niedziela
1 0:00 Bliza Władysławowo - Omega

Gdynia
Władysławowo - Zespół Szkół nr 1 , ul .
Morska
Liga młodziczek 98 w koszykówce

11 :00 Korab Puck - Trefl Gdańsk
Puck - hala MOKSiR przy Lipowej
Liga juniorów w siatkówce

26 listopada, sobota
1 0:00 I I turniej IX Zimowego Grand

Prix Wybrzeża w Tenisie
Ziemnym

Rekowo Górne - korty hotelu Wieniawa

1 0:00 Turniej Piłki Siatkowej dla
dziewcząt r. 1 999/00 i 1 997/98

Dębogórze - sala SP

1 0:00 Basket Żelistrzewo - UKS Kielno
Żelistrzewo - Zespół Szkół, ul . Szkolna
Liga młodzików 99 w koszykówce

11 :00 Korab Puck - Jurand Malbork
Puck - hala MOKSiR przy Lipowej
Liga kadetów w siatkówce

27 listopada, niedziela
9:30 I I Otwarty Deblowy Turniej

Tenisa Ziemnego o Puchar
Burmistrza Helu

Hel - miejska hala sportowo-widowiskowa

1 0:00 I I turniej IX Zimowego Grand
Prix Wybrzeża w Tenisie
Ziemnym

Rekowo Górne - korty hotelu Wieniawa

1 0:00 Gminny Turniej Klasyfikacyjny
w Tenisie Stołowym Mężczyzn

Puck - hala POSM przy MDL-otu

1 2:00 SMS PZKosz I I Władysławowo

- ITAGO Gdynia
Władysławowo - hala OPO Cetniewo
O wejście do I I l igi w koszykówce

30 listopada, środa
1 6:00 Turniej Tenisa Stołowego

Oldbojów
Starzyno - sala gimnazjum

* W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

1 7 listopada, czwartek
1 7:45 Lotos Gdynia - VICI Aistes

Kaunas
Gdynia - hala przy Górskiego
Eurol iga kobiet w koszykówce

1 9 listopada, sobota
1 4:00 Gryf Wejherowo - Gryf Słupsk
Wejherowo - stadion na Wzgórzu Wolności
I I I l iga w piłce nożnej

1 4:00 Orkan Rumia - Błękitni
Stargard Szczeciński

Rumia - stadion
I I I l iga w piłce nożnej

1 4:00 Cartusia Kartuzy - Kaszubia
Kościerzyna

Kartuzy - stadion
I I I l iga w piłce nożnej

1 4:00 Neptuns Gdańsk - UKS Krokowa
Gdańsk - hala SP 27, ul. Srebrniki 1 0
Liga okręgowa w koszykówce

1 9:45 Arka Gdynia - Sandecja
Nowy Sącz

Gdynia - stadion przy Olimpijskiej
I l iga w piłce nożnej

20 listopada, niedziela
1 6:30 Bałtyk Gdynia - TKP Elana
Gdynia - Narodowy Stadion Rugby
I I l iga w piłce nożnej

Zapraszamy do przesyłania
zapowiedzi imprez na adres
redakcja@ziemiapucka.info
więcej w internecie na stronie
www.SportowePomorze.pl

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO

KOSZYKÓWKA
I I LIGA GR. A

Księżak Łowicz - OPEN Pleszew 76:85, GKK
1 LO Gorzów - Korsarz Gdańsk 86:96, Astoria
Bydgoszcz - KK Świecie 92:74, AZS UWM
Olsztyn - Trefl I I Sopot 87:68, Politechnika
Poznań - Żyrardowianka 74:65, SMS PZKosz
Władysławowo - King Wilki Morskie Szczecin
69:84 (1 6:25, 1 8:20, 20:21 , 1 5:1 8)
1 . OPEN Pleszew 8 1 6 772:551
2. Astoria Bydgoszcz 7 1 3 605:524
3. AZS Politechnika 8 1 3 621 :587
4. AZS UWM Olsztyn 8 1 3 640:636
5. Księżak Łowicz 7 11 626:564
6. Żuraw Gniewino 7 11 533:51 8
7. Korsarz Gdańsk 7 1 0 562:572
8. GKK 1 LO Gorzów 8 1 0 672:71 5
9. Trefl I I Sopot 7 1 0 549:601
1 0. Wilki Morskie 8 1 0 554:61 0
11 . Żyrardowianka 7 1 0 492:570
1 2. KK Świecie 7 9 528:588
1 3. SMS PZKosz 7 8 472:590

O WEJŚCIE DO II LIGI GR. A
Bat Sierakowice - ITAGO Gdynia 81 :68, SMS
PZKosz I I Władysławowo - Truso Elbląg
75:52 (20:1 4, 9:23, 1 5:7, 31 :8), Basket
Kwidzyn - SportowePomorze.pl 81 :61 (1 9:1 6,
1 7:1 0, 21 :1 7, 24:1 8)
1 . Basket Kwidzyn 6 1 0 452:41 9
2. SMS PZKosz II 5 9 41 2:326
3. Bat Sierakowice 6 9 424:476
4. ITAGO Gdynia 5 7 348:346
5. Truso Elbląg 5 7 333:352
6. SportowePomorze.pl 5 6 31 9:369

LIGA OKRĘGOWA
Sokół Gdańsk - Neptun Gdańsk 61 :67
1 . Neptun Gdańsk 2 4 1 53:1 27
2. Sokół Gdańsk 1 1 61 :67
3. Neptuns Gdańsk 1 1 66:86
4. Remus Kościerzyna 0 0 0:0
5. UKS Krokowa 0 0 0:0

WOJ. LIGA MŁODZIKÓW 99 GR. A
Czarni Słupsk - Bat Sierakowice 92:67, GTK
I I Gdynia - UKS Kielno 50:97
1 . Czarni Słupsk 4 8 303:1 35
2. Bat Sierakowice 4 7 406:1 86
3. UKS Kielno 4 6 249:243
4. Basket Żelistrzewo 4 5 1 89:348
5. GTK I I Gdynia 4 3 11 5:350

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 98 GR. A
Basket Żelistrzewo - Bliza Władysławowo
42:84 (2:1 4, 9:23, 1 9:23, 1 2:24), Bat
Sierakowice - Omega Gdynia 98:25, Jedynka
Lębork - VBW GTK Gdynia 44:66
1 . GTK Gdynia 5 9 398:224
2. Bat Sierakowice 4 8 350:1 20
3. Bliza Władysławowo 4 7 301 :21 7
4. Jedynka Lębork 5 7 327:282
5. Basket Żelistrzewo 5 6 1 90:434
6. Omega Gdynia 5 5 1 72:461

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 99
Basket Żelistrzewo - Bat Sierakowice 26:11 3
(2:27, 5:30, 1 1 :20, 8:36), Jedynka Lębork -
Bryza I Kolbudy 42:11 9, Trops Kartuzy - SKS
Starogard Gd. 52:49
1 . Basket Żelistrzewo 3 5 21 0:206
2. Bat Sierakowice 2 4 249:48
3. VBW GTK Gdynia 2 4 1 25:68
4. Trops Kartuzy 3 4 1 47:1 77
5. Bryza I Kolbudy 1 2 11 9:42
6. SKS Starogard Gd. 2 2 71 :1 88
7. Jedynka Lębork 2 2 75:228
8. Bryza I I Kolbudy 1 1 33:72

MIĘDZYWOJ. LIGA GIMNAZJALNA
Basket Miastko - Siódemka I Sopot 43:42,
Grom Turowo - Siódemka I I Sopot 99:1 6,
Grom - Siódemka I 50:72, Basket - Siódemka
I I 63:1 0, Salos Rimaster Czaplinek - Bliza
Władysławowo 37:56 (5:1 6, 1 5:4, 6:22,
1 1 :1 4), Grom - Bliza 24:57 (1 0:7, 6:1 1 , 3:24,
5:1 5), Basket - Bliza 49:62 (8:1 8, 21 :1 3, 8:1 0,
1 2:20), Salos Rimaster - Remi Salos Słupsk
36:66, Basket - Remi Salos 38:80
1 . Bliza Władysławowo 7 1 3 477:291
2. Basket Miastko 7 11 356:340
3. Salos Rimaster Czaplinek 6 9 311 :327
4. Remi Salos Słupsk 4 8 299:1 50
5. Grom Turowo 5 6 246:234
6. Pomorze Tczew 3 5 205:1 53
7. Siódemka I Sopot 3 5 1 46:11 7
8. UKS 1 6 Koszalin 5 5 1 60:322
9. Gimnazjum 3 Wejherowo 2 3 1 09:1 58
1 0. Jedynka Lębork 2 2 85:1 66
11 . Siódemka I I Sopot 2 2 26:1 62
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze

SIATKÓWKA
I I I LIGA

Alpat Gdynia - Zatoka 95 Puck 3:1 (29:27,
24:26, 25:20, 26:24), Zatoka 95 Puck - Trefl I I
Gdańsk 2:3, SPS Słupsk - GKS Stoczniowiec
Gdańsk 3:1 , GKS Stoczniowiec Gdańsk -
Trefl I I Gdańsk 3:2
1 . SPS Słupsk 6 1 5 1 5:7 51 2:427
2. Trefl I I Gdańsk 5 1 2 1 4:5 321 :258
3. SPK Sopot 5 1 0 1 3:8 443:450
4. Zatoka 95 Puck 6 1 0 1 4:1 2 481 :471
5. Stoczniowiec Gdańsk 6 9 1 3:1 1 528:494
6. SPS Lębork 4 5 7:9 363:365
7. Jantar Pruszcz Gd. 4 5 6:8 285:305
8. Alpat Gdynia 6 4 6:1 6 443:535
9. PTPS Człuchów 6 2 6:1 8 487:558
* - brak małych punktów ze spotkania Zatoka
95 Puck - Trefl I I Gdańsk

JUNIORZY - GR. A
SKS Starogard Gd. - KATS Alpat Gdynia 3:0,
KATS Alpat Gdynia - SKS Starogard Gd.
3:1 , GKS Stoczniowiec Gd. I I - MKS Korab
Puck 1 :3 (23:25, 25:20, 1 8:25, 22:25)
1 . Korab Puck 5 9 1 2:4 372:31 9
2. Trefl Gdańsk 4 8 1 2:1 324:247
3. SKS Starogard Gd. 5 7 8:1 0 398:407
4. Stoczniowiec Gd. I I 5 6 5:1 2 381 :41 0
5. Alpat Gdynia 5 6 3:1 3 304:396

KADECI
MKS Korab Puck - SKS Starogard Gd. 3:0
(25:1 5, 25:1 4, 25:1 9), Jurand Malbork -
Stoczniowiec/Omega Gdynia 3:1 , SKS
Starogard - Jantar Pruszcz Gd. 3:1
1 . Jurand Malbork 5 9 1 2:4 382:325
2. Trefl Gdańsk 4 8 1 2:0 300:205
3. Jantar Pruszcz Gd. 6 7 8:1 5 434:51 3
4. Stoczniowiec/Omega 5 7 7:1 2 374:424
5. SPS Lębork 3 6 9:4 288:237
6. Korab Puck 5 6 6:1 2 373:404
7. SKS Starogard 4 5 3:1 0 259:302

SYBERIADA
Grupa A: Strzelno –
Władysławowo 2:0, UKS w
Jastarni I I – Ambitni 2:0,
Władysławowo – Ambitni
2:0, Strzelno – UKS w
Jastarni I I 1 :2,
Władysławowo – UKS w
Jastarni I I 0:2, Ambitni –
Strzelno 2:0
1 . UKS w Jastarni I I 8 6:1 1 l iga
2. Strzelno 7 5:2 1 l iga
3. Władysławowo 3 2:4 2 l iga
4. Ambitni 0 0:6 2 l iga
Grupa B: XYZ – Połczyno 1 :2, M&G Trans –
UKS w Jastarni I 2:1 , Połczyno – UKS w
Jastarni I 0:2, XYZ - M&G Trans 0:2,
Połczyno - M&G Trans 0:2, XYZ – UKS w
Jastarni I 0:2
1 . M&G Trans 8 6:1 1 l iga
2. UKS w Jastarni I 7 5:2 1 l iga
3. Połczyno 2 2:5 2 l iga
4. XYZ 1 1 :6 2 l iga
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, punkty, sety, małe
punkty

W Strzelnie odbył się piąty turniej

Puckiej Ligi Baśki. W turnieju

wzięło udział 122. zawodników (w

tym 5. kobiet) z 22. drużyn. Tur-

niej zakończył się zwycięstwem

Gertrudy Wittbrodt przed najstar-

szym graczem Puckiej Ligi Baśki

Hubertem Otrombke oraz Maria-

nem Matysiakiem. W klasyfikacji

drużynowej zwyciężyła drużyna

Asy Darzlubie grająca w składzie:

Bogdan Semmerling, Zdzisław Be-

kisz, Jan Głowienka, Bogusław

Rost i Jerzy Sahs przed Sokołem

Strzelno oraz ekipą Kłos II Werbli-

nia. Dziesięciu najlepszych zawod-

ników oraz trzy najlepsze drużyny

zostały uhonorowane pucharami

oraz nagrodami rzeczowymi.

Czołówka piątego turnieju: 1 .

Gertruda Wittbrodt OSP Łebcz 180

pkt, 2. Hubert Otrombke Sokół

Strzelno 172, 3 . Marian Matysiak

FOX Gdynia 167, 4. Jan Jamrus Re-

kowianie Rekowo 142, 5. Zdzisław

Bekisz Asy Darzlubie 142, 6. Hen-

ryk Szopa Sokół Strzelno 126, 7.

Gerard Rathenow PKA Gdynia

122, 8. Marek Radtke Kłos II Wer-

blinia 120, 9. Andrzej Willa Hura-

gan Smolno 118, 1 0. Kazimierz

Proch Echo Gdynia 116.

Czołówka po pięciu turniejach:
1 . Henryk Szopa Sokół Strzelno

290, 2. Marian Matysiak FOX Gdy-

nia 279, 3 . Zdzisław Dawidowski

PKA Gdynia 254, 4. Zdzisław Be-

kisz Asy Darzlubie 217, 5. Jerzy

Sahs Asy Darzlubie 215.

Czołówka drużynowa turnieju:
1 . Asy Darzlubie 388, 2. Sokół

Strzelno 342, 3 . Kłos II Werblinia

325, 4. FOX Gdynia 283, 5. Eme-

ryci Mrzezino 217.

Czołówka drużynowa po pięciu
turniejach: 1 . Sokół Strzelno 295,
2. FOX Gdynia 285, 3 . PKA Gdy-

nia 280, 4. Kłos II Werblinia 275,

5. Brzozaki Mechowo 265.

Następny turniej Puckiej Ligi Baś-

ki odbędzie w restauracji „Kaszub-

ska” w Minkowicach, 27 listopada

(niedziela) o godz. 1 4.

Henryk Radtke

Strzelno. V Turniej Puckiej Ligi Baśki

Szopa z Sokołem na prowadzeniu

Młodzicy UKS w Jastarni uczest-
niczyli w turnieju siatkarskim
„Od młodzika do juniora” w Le-
żajsku. Od lat jest on areną zma-
gań czołowych polskich drużyn i
oprócz rywalizacji na wysokim
poziomie, wartościowych nagród,
na uwagę zasługują rzadko spoty-
kane warunki hotelowe.
Nasz zespół zmierzył się najpierw

z Resovią, której uległ 0:2. Później

Jastarnia pokonała wynikiem 2:0

rywali - Strzyżów, Stalowa Wola,

Stare Miasto i Metro II Warszawa.

Pozwoliło to na zajęcie drugiego

miejsca w grupie.

W półfinale - po zaciętej i wyrów-

nanej walce - chłopcy z Jastarni ule-

gli siatkarzom z Krasnego. Mecz o

III miejsce zakończył się zwycię-

stwem zawodników z Kędzierzyna

Koźla, którzy po wyrównanym

pierwszym secie pokonali Jastarnię

2:0 (25:23 i 25:1 8). Najlepszym

przyjmującym turnieju trenerzy wy-

brali Krystiana Herrmanna.

Kolejność: 1 . AKS Resovia Rze-

szów, 2. Krasne, 3 . ZAKS Kędzie-

rzyn Koźle, 4. UKS w Jastarni, 5.

Feniks Leżajsk, 6. Metro Warsza-

wa

Jastarnia: Bolesław Gwardzik,

Adam Lenc, Kacper Nowak, Fa-

bian Pieper, Wojciech Stachowicz,

Robert Winszczyk, Patryk Zwara i

Krystian Herrmann (kpt).

Leszek Herrmann

Młodzicy UKS w Jastarni podczas turnieju w Leżajsku
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Nasi piłkarze zakończyli rundę
jesienną rozgrywając awansem
mecze z wiosny. Teraz czas na so-
lidną pracę zimową, aby polep-
szyć sytuacje drużyn w tabelach.
Nasz jedynak w okręgówce - Start

Mrzezino, zdobył kolejny cenny

punkt. Tym razem na wyjeździe

zremisował z piątą drużyną tabeli -

GKS Kowale 3:3 . Remis ten cieszy

tym bardziej , że piłkarze z gminy

Puck ponownie zbliżyli się do swo-

ich bezpośrednich rywali na odle-

głość jednego punktu.

Przypomnijmy - jest duże prawdo-

podobieństwo, że w tym sezonie

do klasy A spadnie tylko ostatnia

drużyna w tabeli.

W klasie B na prowadzeniu druży-

na Wichra Łebcz po przyznaniu na

jej korzyść walkowera w meczu z

Huraganem Smolno, gdzie zagrał

nieuprawniony zawodnik. Wminio-

ną niedzielę łebczanie pokonali na

stadionie we Władysławowie Ajax

Leśniewo 2:1 . Miejscowi kibice po-

winni brać przykład z dopingu, któ-

ry prowadziły ekipy drużyn z

gminy Puck. Każda z nich zaopa-

trzona w bęben i mocne gardła za-

grzewała do walki swoich

ulubieńców. Dodatkowo - po prze-

rwie, przed wznowieniem gry - ki-

bice z Łebcza odpalili kolorowe

świece dymne i race. Taka oprawa

meczu jest w najniższej klasie roz-

grywkowej spotykana bardzo rzad-

ko.

W czubie tabeli ciągły ścisk. Nie

odpuszcza też Norda Karwia, która

pewnie pokonała Arkę Prusewo

4:0. Kolejny pretendent do awansu

- Relaks Mechowo, także nie dał

szans swojemu rywalowi. Pokonał

Wichra Wierzchucino 5:2. Wśród

drużyn, które mają największe

szanse na awans, jest jeszcze trzeci

zespół Bałtyku Gdynia. Tym ra-

zem jednak zespół ten pauzował.

W pozostałych meczach mała nie-

spodzianka w Chłapowie, gdzie

miejscowy Klif wygrał z pewnym

zwycięstwa Huraganem Smolno

2:1 . Prawdziwie hokejowy wynik

padł natomiast w Sławoszynie,

gdzie Konsal przegrał z Rozłazi-

nem aż 3:6. W meczu drużyn z

końca tabeli lepsi okazali się za-

wodnicy Kaszub Połchowo, którzy

wygrali z Jokerem Karlikowo Kro-

kowa 3:1 .

(jan)

PIŁKA NOŻNA
Co słychać w naszych ligach

Teraz czekają na wiosnę

Tak cieszyli się piłkarze z Łebcza po zdobyciu zwycięskiej bramki. . .

PIŁKA NOŻNA
KLASA OKRĘGOWA

Cartusia I I Kartuzy - GKS Sierakowice 1 :2
Olimpia Osowa - KS Chwaszczyno 0:2
Gryf I I Wejherowo - Orzeł Choczewo 3:0
GKS Kolbudy - Orzeł Trąbki Wielkie 6:0
GKS Kowale - Start Mrzezino 3:3
Gedania Gdańsk - Wikęd Kębłowo 3:2
Czarni Pruszcz Gd. - Amator Kiełpino 1 :1
1 . GKS Kolbudy 1 5 37 54:1 9
2. KS Chwaszczyno 1 5 34 39:24
3. Gryf I I Wejherowo 1 5 32 48:27
4. GKS Sierakowice 1 5 28 32:22
5. Cartusia I I Kartuzy 1 5 26 34:20
6. GKS Kowale 1 5 26 29:22
7. Gedania Gdańsk 1 5 22 28:26
8. Czarni Pruszcz Gd. 1 5 22 25:31
9. Olimpia Osowa 1 5 1 8 28:33
1 0. Wikęd Kębłowo 1 5 1 6 21 :28
11 . Amator Kiełpino 1 5 1 4 21 :46
1 2. Orzeł Choczewo 1 5 1 2 1 9:37
1 3. Orzeł Trąbki Wlk. 1 5 9 23:44
1 4. Start Mrzezino 1 5 8 23:45

KLASA B
Wicher Łebcz - Ajax Leśniewo 2:1
Relaks Mechowo - Wicher Wierzchucino 5:2
(3:1 )
Norda Karwia - Arka Prusewo 4:0
Konsal Sławoszyno - KS Rozłazino 3:6
Klif Chłapowo - Huragan Smolno 2:1
Kaszuby Połchowo - Joker Karl ikowo
Krokowa 3:1 (1 :0)
1 . Wicher Łebcz 1 3 36 52:24
2. Norda Karwia 1 3 33 56:11
3. Bałtyk I I I Gdynia 1 2 28 33:1 5
4. Relaks Mechowo 1 3 28 35:22
5. KS Rozłazino 1 3 21 25:25
6. Huragan Smolno 1 3 21 20:20
7. Wicher Wierzchucino 1 3 20 35:34
8. Konsal Sławoszyno 1 3 1 7 33:37
9. Ajax Leśniewo 1 3 1 6 28:26
1 0. Klif Chłapowo 1 3 11 21 :37
11 . Kaszuby Połchowo 1 3 8 20:30
1 2. Arka Prusewo 1 3 6 1 7:42
1 3. Joker Karlikowo 1 3 1 1 5:67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejsce, drużyna, mecze, punkty, bramki
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Klasa B gminy Puck. Podsumowanie rundy

Garść statystyk i podziękowania
Runda jesienna piłkarskiej klasy
B gminy Puck zakończyła się ja-
kiś czas temu, a my powracamy
do niej jeszcze na chwilę. Obok
prezentujemy statystyki ligowe, a
w tym miejscu chcemy jeszcze
raz podziękować wszystkim tym,
którzy pomogli nam stworzyć
drużynę Jantara ZiemiaPucka.in-
fo Swarzewo.
- Byłoby nadużyciem twierdzić, że

wszystko jest zasługą kilku osób -

twierdzi Janusz Nowicki, przewod-

niczący LZS Swarzewo. - Faktem

jest, że włożyliśmy sporo czasu i

energii w przygotowanie obiektu i

znalezienie zawodników. Ale bez

pomocy innych osób, nie byliby-

śmy w stanie tego dokonać.

- Przede wszystkim podziękowania

należą się naszym sponsorom - mó-

wi trener Zbigniew Lengiewicz.

Sponsorzy Jantara: Urząd Gmi-
ny Puck, Wędzenie i Przetwór-

stwo Ryb "Rafa" we
Władysławowie, Wędzarnia "La-
guna" w Łebczu, Spółka Wodno-
Ściekowa "Swarzewo", armator
WŁA-253 i Zakład Przetwórstwa
Mięsnego "Holender" we Włady-
sławowie.
Wydatną pomoc w przygotowaniu

do rozgrywek okazali także: Ry-
szard Adrian z Mieroszyna (uży-
czenie walca wraz z jego

transportem), sołtys SwarzewaAn-
drzej Hallmann (walcowanie bo-

iska), stolarz Wojciech
Siwczyński (remont szatni), in-
spektor sportu OKSiT w Gminie
Puck Waldemar Płomień (życzli-
we podejście do nowozałożonej

drużyny), Tadeusz Bulczak (kosze-
nie trawy na boisku), właściciele
sklepów spożywczych - Marek
Klecha i Piotr Więcek (talony na
nagrody w konkursach dla dzieci),

ks. proboszcz Stanisław Majkow-

ski (pomoc w organizacji).
Na koniec należą się podziękowa-

nia całym sercem oddanemu spra-

wie byłemu piłkarzowi Jantara, a

obecnie gospodarzowi boiska,

Wiktorowi Darznikowi (przygo-
towanie obiektu do rozgrywek).

Przy okazji prosimy też osoby,

które posiadają stare zdjęcia, pa-

miątki, czy inne informacje o Jan-

tarze o kontakt pod nr tel.

51 3-173-371 . Chętnie podzielimy

się nimi z Czytelnikami naszej ga-

zety.

(red)

. . . a takie powitanie przed drugą częścią meczu przygotowali im kibice
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Statystyki ligowe
mecze: 28
gole: 1 08
średnia goli na mecz: 3 ,85
zwycięstwa gospodarzy: 1 2
remisy: 5
zwycięstwa gości: 11
najwięcej goli strzelonych: 1 9 Jantar ZiemiaPucka.info Swarzewo
najwięcej goli straconych: 24 ABC Sokół Strzelno
najwięcej goli strzelonych u siebie: 11 Iskra Połczyno
najwięcej goli strzelonych na wyjeździe: 1 0 Jantar ZiemiaPucka.info
Swarzewo

najwięcej goli straconych u siebie: 1 0 Piast Piaśnica Domatówko, ABC
Sokół Strzelno

najwięcej goli straconych na wyjeździe: 1 4 ABC Sokół Strzelno
najwięcej zwycięstw: 5 Jantar ZiemiaPucka.info Swarzewo
najwięcej remisów: 2 Kłos Werblinia, LZS Gnieżdżewo, Iskra Połczyno,
Start II Mrzezino

najwięcej porażek: 6 ABC Sokół Strzelno
najwięcej zwycięstw u siebie: 2 Jantar ZiemiaPucka.info Swarzewo, LZS
Gnieżdżewo, Iskra Połczyno, Kaszubia II Starzyno

najwięcej remisów u siebie: 1 Kłos Werblinia, Piast Piaśnica Domatów-
ko, LZS Gnieżdżewo, Iskra Połczyno, Start II Mrzezino

najwięcej porażek u siebie: 3 ABC Sokół Strzelno
najwięcej zwycięstw na wyjeździe: 3 Jantar ZiemiaPucka.info Swarzewo
najwięcej remisów na wyjeździe: 1 Kłos Werblinia, LZS Gnieżdżewo,
Iskra Połczyno, Start II Mrzezino, Kaszubia II Starzyno

najwięcej porażek na wyjeździe: 3 Kłos Werblinia, Piast Piaśnica Doma-
tówko, ABC Sokół Strzelno
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Siatkarze Zatoki 95 Puck walczą

kolejny sezon w trzeciej lidze.

Ostatnio byli bliscy sprawienia nie-

spodzianki i pokonania rezerw Tre-

fla Gdańsk.

Już pierwszy set mógł być wygra-

ny, ale nasza drużyna nie potrafiła

zdobyć decydującego punktu. W

tym czasie sama straciła ich kilka i

przegrała seta. Później sytuacja też

wyglądała obiecująco, ostatecznie

jednak pucczanie cieszą się z

urwania Treflowi jednego punktu.

(jan)

Puck. Zatoka 95 ze zmiennym szczęściem

O włos od pokonania Trefla

Puck. Nowy sezon Syberiady rozpoczęty

Mniej drużyn - więcej grania

Amatorzy siatkówki w hali puckiego MOKSiR-u walcząc o punkty dawali z siebie wszystko

W Pucku rozpoczęły się rozgryw-

ki siatkarskiej „Syberiady”. Tym

razem przystąpiło do nich tylko

osiem zespołów, które w turnieju

kwalifikacyjnym walczyły o

awans do pierwszej ligi. Zmaga-

nia siatkarzy - amatorów z nasze-

go powiatu potrwają do marca.

W tym czasie odbędzie się dzie-

więć turniejów.

Organizatorzy informują, że jest

jeszcze jedno wolne miejsce dla

drużyny - zgłoszenia pod nr tel.

507-444-715. Zawodnicy, którzy

nie posiadają własnej drużyny i

chcą uczestniczyć w rozgrywkach,

mogą zgłaszać się przed zawodami

do organizatora rozgrywek.

- Mniejsza ilość drużyn spowodo-

wała zmiany w regulaminie - wyja-

śnia Sławomir Gojka,

współorganizator „Syberiady”. -

Od tego sezonu nie mogą w niej

uczestniczyć zawodnicy, którzy są

członkami klubów siatkarskich i

biorą udział w rozgrywkach ligo-

wych w kategoriach juniora i senio-

ra. Mogą grać jedynie zawodnicy

na poziomie kadeta i młodzika.

Organizatorzy chcą, aby w roz-

grywkach startowali mieszkańcy z

naszego terenu, którzy mają rzadką

okazję trenować i grać w siatków-

kę.

Turniej kwalifikacyjny rozpoczął

się od losowania grup. Dwie naj-

mocniejsze drużyny z poprzednie-

go sezonu, czyli Strzelno i XYZ

zostały rozstawione. Do nich do-

koptowano pozostałe zespoły. Gra-

no systemem „każdy z każdym”.

Mniejsza ilość zespołów spowodo-

wała, że mecze rozgrywano do

dwóch wygranych setów w pełnym

wymiarze, czyli do 25 pkt. Trzeci

set grano do 15 pkt.

Przed rozpoczęciem gier ustalono,

że pierwsze i drugie drużyny z

każdej grupy zagrają w kolejnym

turnieju w I lidze, a trzecie i

czwarte w II lidze. Kolejny turniej

odbędzie się w sobotę, 26 listopada

o godz. 1 4 w hali MOKSiR w Puc-

ku, ul. Lipowa.

(kib)

Wyniki spotkań na stronie 14
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Kaliningrad. Memoriał W. Fiodorowa

Korab przegrał tylko jeden mecz

Siatkarze Koraba Puck kolejny

raz z powodzeniem wzięli udział

w Międzynarodowym Memoriale

W. Fiodorowa w Kaliningradzie.

Młodzi pucczanie przegrali tylko

jeden mecz i zajęli drugie miej-

sce.

Nasi siatkarze w rozgrywkach kade-

tów pokonali w swojej grupie

wszystkich przeciwnikóww stosun-

ku 2:0 (Sowieck, Kaliningrad II,

Kowno i Kaliningrad I). Dzięki te-

mu zajęli pierwsze miejsce w gru-

pie. W meczu o wejście do finału

Korab pokonał 2:0 Szkołę Mistrzo-

stwa Sportowego z Kłajpedy, w któ-

rej występuje prawie cała

reprezentacja Litwy.

Niestety, w spotkaniu finałowym

pucczanie przegrali 0:2 z Kadrą Ob-

wodu Kaliningradzkiego. Pod tym

szyldem w turnieju grał odpowied-

nik naszej Szkoły Mistrzostwa

Sportowego w Spale, złożony z za-

wodników wyselekcjonowanych z

całej Rosji. Trener tej drużyny wy-

walczył z reprezentacją juniorów

Rosji trzykrotnie mistrzostwo świa-

ta.

Nagrodę indywidualną dla najlep-

szego atakującego turnieju otrzy-

mał Jakub Jetke.

Kolejność końcowa: 1 . Reprezen-

tacja Obwodu Kaliningradzkiego,

2. Korab Puck, 3. Kłajpeda, 4. Ka-

liningrad I, 5. Reprezentacja Ob-

wodu Kaliningradzkiego II, 6.

Kowno, 7. Jurand Malbork, 8. So-

wieck, 9. SPS Lębork, 10. Kalinin-

grad II

Piotr Kozakiewicz

Młodzi siatkarze z Koraba Puck po zakończeniu udanego turnieju w Kaliningradzie
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