
Ostatnie dni to prawdziwy
raj dla naszych dzieci. Nie
ma drugiej takiej okazji,
aby otrzymać w jednym
czasie tylu prezentów.
Oprócz podarków składa-
nych pod choinkami, naj-
młodsi często mieli okazję
wygrać nagrody w konku-
rach. Tak było w Helu,
gdzie rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny „Moje wy-
marzone Święta”
zorganizowany przez por-
tal „Wirtualny Hel”. Dzię-
ki hojności sponsorów
wszystkie dzieci zostały na-
grodzone. Atrakcyjne na-
grody ucieszyły wszystkie
grupy wiekowe. Prace wy-
konane przez dzieci ozdo-
bią korytarze helskiego
szpitala.
Lista nagrodzonych - str. 3

Hel. W ostatnich dniach najbardziej cieszyły się dzieci
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Nie zawsze łatwo zna-

leźć numer do naszego

dzielnicowego. Rzadko

też wiemy kto w ogóle

jest odpowiedzialny za

utrzymanie porządku na

naszym po-

dwórku. Po-

magamy i tym razem - zamieszczamy spis

naszych dzielnicowych.

Telefony do dzielnicowych

Zakończył się sezon pły-

wacki. Bardzo dobre

wyniki osiągnęli zawod-

nicy Delfina Jastarnia

(na zdjęciu). Z kolei we

Władysławowie podczas

zabawy na

pływalni

świętowano 10-lecie istnienia -

zasłużonego już - klubu Mewa.

Pływacy świętowali

Nasi koszykarze stoczy-

li derbowy pojedynek

we Władysławowie. Te-

raz już wiemy, że o dal-

szy awans do II ligi

walczyć będzie ndruży-

na Szkoły

Mistrzostwa

Sportowego. Natomiast SportowePomo-

rze.pl zagra w Pucharze Prezesa POZKosz.

Koszykarze grają dalej

HEL JASTARNIA KOSAKOWO KROKOWA PUCK WŁADYSŁAWOWO
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Tradycyjnie już wigilia

dla gospodyń ziemi

puckiej organizowana

była we Władysławo-

wie. I jak zwykle nie

zabrakło dobrego jedze-

nia, wesołej

zabawy i

mnóstwa niespodzianek - także dla przyby-

łych gości.

Wesoła wigilia gospodyń

str.

8-9

Społeczeństwo Jastarni

podzieliło się w sprawie

budowy marketu przy

wjeździe do miasta.

Zwykli konsumenci

chcą niskich cen za to-

wary, a o

swoje miej-

sca pracy i zarobku drżą sklepikarze.

Publikujemy kolejny list w tej sprawie.

Dalsza dyskusja o Biedronce

str.

2

Młodzi helanie z nagrodami za udział w świątecznym konkursie

Puck. Od 1 stycznia zmiany w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pośredniak teraz w dwóch miejscach
Od nowego roku Cen-
trum Aktywizacji Zawo-
dowej zostanie
przeniesione z siedziby
PowiatowegoUrzęduPra-
cy w Pucku do nowej sie-
dziby przy ul.
Orzeszkowej.
- Nasz urząd od pierwsze-

go stycznia będzie funkcjo-

nował w dwóch miejscach

- informuje Zygmunt

Orzeł, dyrektor PUP w

Pucku. - Nadal przyWejhe-

rowskiej odbywać się bę-

dzie rejestracja i obsługa

osób bezrobotnych i poszu-

kujących pracy. Natomiast

przy ulicy Orzeszkowej ,

obok siedziby starostwa,

realizowane będzie po-

średnictwo pracy, porad-

nictwo zawodowe i

informacja zawodowa, po-

moc w aktywnym poszu-

kiwaniu pracy, szkolenia,

przyznawanie jednorazo-

wo środków na podjęcie

działalności gospodarczej ,

staże, prace interwencyj-

ne, refundacja doposaże-

nia stanowisk pracy.

Siedzibą główną PUP na-

dal pozostanie budynek

przy ul. Wejherowskiej

43a. Nie zmienią się też

dane teleadresowe.

(red) Wnowej siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Pucku
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Zawróć w głowie!
Zadaj pytanie swojemu

burmistrzowi, wójtowi. My

przekażemy je w Twoim imieniu.

Komentuj także wypowiedzi

samorządowców na stronie

www.ziemiapucka. info

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

Głos na temat wesołych filmików
świątecznych w wykonaniu helskich
włodarzy, zamieszczonych na naszej
stronie.
Matis pisze:
No i o to chodzi aby władza nie była
odizolowana od zwykłego życia.
Dobrze, że oni też potrafią pośmiać
się sami z siebie. Żeby jeszcze tak
ich wyborcy byli tak zadowoleni.

Opinia po meczu derbowym
koszykarzy z Władysławowa.
symulant pisze:
To teraz spotkają się drużyny z
Władka i Krokowej . Zobaczymy kto
tam jest lepiej do sezonu
przygotowany:) Szkoda, że Puck już
nie gra w kosza. Szkoda tamtych lat
jak działała ALK we Władku.

Na naszej stronie prowadzimy
sondę z pytaniem: Czy jesteś za
budową elektrowni jądrowej w
Żarnowcu?
Od samego początku na
prowadzeniu jest odpowiedź 'tak' -
jeszcze we wtorek 69 proc.
głosujących było za budową.
Przeciwko budowie zagłosowało 25
proc. internautów. Znalazł się też
jeden głos oddany na odpowiedź
'nie wiem'.

OPINIE

www.ziemiapucka.info
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brzuchy
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- I już po świętach. . . Ileż w końcu

można jeść. Na nasze szczęście

takich okazji do obżarstwa mamy

tylko kilka w roku. Na szczęście,

bo trudno później zgubić te

kalorie, które nie wiedzieć jak i

kiedy przypałętały się do naszych

ciał. Brzuszki, bioderka, udka. . .

one wszystkie w pierwszym rzędzie

narażone są na zaokrąglenie.

Cieszą się z takiego obrotu sprawy

jedynie wyznawcy zasady

"kochanego ciała nigdy nie za

wiele". Ten przypadkowy przyrost

masy nie wszystkich jednak

wprawia w dobry nastrój.

Podobno dobry na takie okazje

jest ruch. Dlatego też

profilaktycznie, tuż przed

świętami, wybrałem się na trening

piłkarski z kolegami. Ale jak to

zwykle bywa, nieszczęścia chodzą

parami. Nie dość, że brzuch nie

zmniejszył swej objętości, to

jeszcze wybiłem sobie kciuk

podczas interwencji bramkarskiej.

Teraz boli jak diabli. A do tego te

święta i pełne stoły. Wpasku od

spodni musiałem przeskoczyć na

kolejne oczka. . .

Na szczęście już po świętach.

Teraz przed nami długi czas

spalania kalorii, ale i

zapominania o frykasach ze

świątecznych stołów. To boli

równie mocno jak kuracja

odchudzająca. Te kaczki, gęsi,

zrazy wołowe, no i bigos. Tłusty

bigos, taki na boczku i smalcu

robiony. . . Jak można zapomnieć o

tym zapachu i smaku? Eh, łatwo

nie będzie. Byle do Wielkanocy, w

końcu to tylko kilka miesięcy.

Mniam. . .

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)

Przedstawiamy kolejną opinię na
temat planów budowy w Jastarni
pierwszego marketu. Wcześniej
zamieściliśmy wywiad z Wojcie-
chem Kohnke, przewodniczącym
miejscowej rady miasta. W ostat-
nim numerze jeden z naszych
Czytelników wyliczał sklepy spo-
żywcze zamknięte we Władysła-
wowie po wybudowaniu
tutejszych marketów. Teraz głos
czytelniczki za budową "Biedron-
ki".
Jako mieszkanka Jastarni nie mogę

zgodzić się z poglądami Pana To-

masza Wilczewskiego, którego opi-

nia o wybudowaniu Biedronki w

moim mieście została wydrukowa-

na w numerze 19/2011 NT Ziemia

Pucka w cyklu „Wsieci…”.

Uważam, że przede wszystkim ten

Pan jako osoba nie mieszkająca w

Jastarni, nie powinna się wypowia-

dać na ten temat. W Jastarni nie

ma żadnego sklepu sieciowego, a

co za tym idzie nie ma tu żadnej

konkurencji. Prywatni sklepikarze

narzucają lichwiarskie marże,

szczególnie w sezonie letnim, po-

tem niestety ich nie obniżają. Jak

powiedział Pan Wojciech Kohnke

w wywiadzie w numerze 18/2011

NT Ziemia Pucka „ być może będą

musieli obniżyć cenę, by być konku-

rencyjnymi” na pewno prywatnym

właścicielom sklepów spożywczych

nie stanie się krzywda. Jastarniccy

sklepikarze to osoby, które prowa-

dzą firmy w prywatnych domach –

nie mogą, zatem argumentować wy-

sokich cen (marż) wysokimi koszta-

mi dzierżawy (jak to ma miejsce w

dużych aglomeracjach).

Ekonomia jak matematyka nie da

się oszukać, nawet, jeśli prywatni

handlowcy zamkną swoje sklepy z

powodu wybudowanego marketu, i

zostanie zwolniony personel, to z

drugiej strony Biedronka będzie

musiała kogoś zatrudnić, bilans

prawdopodobnie wyjdzie na zero.

Mieszkańcy naszej gminy to „ jedna

wielka rodzina” i każdy mniej wię-

cej orientuje się ile zarabiają

sprzedawcy w prywatnych skle-

pach, prawdą jest, że średnia pła-

ca z Biedronki jest wyższa.

Brak dużego sklepu typu Biedron-

ka uderza przede wszystkim w oso-

by starsze i bez samochodów, bo to

one nie robią zakupów w Helu czy

Władysławowie. Argument pana

Tomasza odnośnie podatków też

nie jest do końca trafiony, bo jak

wiadomo podatki płacą wszyscy

nie tylko osoby fizyczne. I na pew-

no nie można nazwać Pana Woj-

ciecha Kohnke osobą stronniczą,

gdyż obietnica budowy Biedronki

była hasłem wyborczym niemal

każdego radnego z Jastarni. Zatem

my mieszkańcy Jastarni czekamy

na wywiązanie się z tych obietnic.

Mieszkanka Jastarni

(dane znane redakcji)

Władysławowscy stypendyści z władzami miasta po uroczystości w miejscowym ratuszu

Władysławowo. Stypendia dla uczniów i studentów

Za wyniki w nauce, sporcie i kulturze
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We Władysławowie rozdano sty-
pendia wyróżniającym się młodym
mieszkańcom gminy. Burmistrz
Grażyna Cern przyznała je za osią-
gnięcia naukowe, sportowe i arty-
styczne uczniom gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, absolwentom
i studentom kierunków dziennych
szkół wyższych.
Podczas uroczystości w Urzędzie
Miejskim burmistrz Cern wręcza-
jąc decyzje o przyznaniu stypen-
diów, życzyła wytrwałości w

poszerzaniu wiedzy i pokonywaniu
przeszkód w dążeniu do wyznaczo-
nego celu.
Stypendia naukowe otrzymali: We-
ronika Radelczuk, Bartosz Konkel,
Katarzyna Stempka, Estera Orzeł,
Jakub Kortas, Marta Świerczyńska,
Marek Orzeł, Mikołaj Nowak, Pa-
trycja Piętka i Małgorzata Hincka.
Stypendia sportowe odebrali: Pauli-
na Marzejon, Patryk Berhorst, Feli-
cjan Goyke, Paweł Jeka, Mariusz
Hintzke, Paweł Hadas, Tomasz

Grycko i Bartłomiej Kurek. Absol-
wenci wyróżnieni stypendiami:
Marcin Muża, Katarzyna Osior,
Maciej Humanowski, Barbara Ga-
likowska. Za osiągnięcia artystycz-
ne stypendia przyznano Agnieszce
Diesing i Dorocie Tarnowskiej -
Urbanik. Stypendia dla studentów
uzyskały: Weronika Grapp, Karoli-
na Kuśmierczyk, Małgorzata Krze-
szewska oraz Patrycja Pieper.

(tek)

Jak to Biedronka poróżniła mieszkańców
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Uczniowie Technikum Organiza-
cji Usług Gastronomicznych z
Władysławowa odnieśli sukces
podczas ogólnopolskiego pokazu
regionalnych stołów wigilijnych
"Gwiazdka 2011" organizowane-
go przez Wyższą Szkołę Hotelar-
stwa i Gastronomii w Poznaniu
oraz Polskie Stowarzyszenie Pra-
cowników Hotelarstwa i Gastro-
nomii w Poznaniu.
Pokaz miał na celu prezentację kul-
tury i tradycji świąt Bożego Naro-
dzenia. Przystąpiło do niego 20.
zespołów z całej Polski. Większość
szkół startowała w konkursie kolej-
ny raz będąc bogatsi o doświadcze-
nia z minionych lat, tym bardziej
zwycięstwo uczniów z Władysła-
wowa napawa dumą. Nasza mło-
dzież przygotowywana przez
Monikę Rusak i Jerzego Waśkow-
skiego, szefa kuchni hotelu w Kro-
kowej to uczniowie zaledwie II
klasy.
Konkurs składał się z przygotowa-
nia stanowiska zbudowanego z ażu-
rowych płotków ogrodowych,
nakrycia stołu oraz przygotowania
potraw na bufet regionalny. Poza
konkursem uczniowie przedstawia-
li program artystyczny oraz uczest-
niczyli w przemarszu ulicami
Poznania w strojach ludowych z

pocztami sztandarowymi szkół.
Uczniowie w trakcie konkursu
ubrani byli w kaszubskie stroje lu-
dowe, na stoisku rozbrzmiewały ko-
lędy w języku kaszubskim a
podczas części artystycznej przed-
stawili program, którego głównym
punktem było zaśpiewanie Kaszub-
skich Nut. Naszym uczniom udało
się porwać publiczność do wspól-
nej zabawy. Było to możliwe dzię-
ki materiałom promocyjnym, które
otrzymali od pracowników włady-

sławowskiego Centrum Kultury,
Promocji i Sportu. Ich występ spo-
tkał się z wielkim uznaniem i zo-
stał przez widzów oceniony jako
najciekawszy.
Skład zespołu: Sandra Skoczke,
Paweł Jeka, Weronika Liss, Roksa-
na Skoczke, Ariel Misiak, Maria
Kozerog, Agnieszka Ferra, Grze-
gorz Klasa.

(red)

Część władysławowskiej ekipy podczas konkursu w Poznaniu

OFERTY PRACY

- HYDRAULIK - Leśniewo
- SPRZEDAWCA - Celbowo, Hel
- PRACOWNIK OCHRONY -
Leśniewo, Hel
- MECHANIK
SAMOCHODOWY -
Karwieńskie Błota
- RECEPCJONISTA -
Władysławowo
- PIZZER - Pierwoszyno
- OBSŁUGAWULKANIZACJI
- Łebcz
- FLORYSTKA - Puck, Mrzezino
- KOSMETYCZKA - Jurata
- MURARZ-MALARZ -
Odargowo

- SPAWACZ OKRĘTOWY -
Władysławowo
- KIEROWNIK PRAC
MURARSKICH - Debogórze
- DOCIEPLENIOWIEC,
GLAZURNIK, DEKARZ -
Mieroszyno
- ELEKTROMECHANIK -
Żelistrzewo
- KSIĘGOWY - Puck

Więcej informacji o ofertach

pracy można uzyskać pod

nr tel. (58) 774-31-61

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na dzień
27 grudnia posiadał następujące oferty pracy:

W SKRÓCIE
Posiedzą za kradzieże samochodów
RUMIA. Podczas pościgu zatrzy-
mano 41 -letniego mieszkańca
Gdyni. Mężczyzna podejrzewany
był o szereg przestępstw m.in. kra-
dzieży i włamań do samochodów.
Puccy kryminalni sprawą włamań
na terenie powiatu zajmowali się
od dłuższego czasu. Wpadli na trop
grupy mężczyzn, 41 -latka z Gdyni
oraz dwóch mieszkańców powiatu
wejherowskiego w wieku 19 i 20
lat.
Ustalenia funkcjonariuszy pozwo-
liły na zatrzymanie dwóch młodszych mężczyzn, natomiast 41 -latek
ukrywał się. Przestępcy działali na terenie niemal całego Pomorza. Kra-
dli głównie pojazdy marki volkswagen, włamywali się również do samo-
chodów zabierając cenne wyposażenie m.in. radioodtwarzacze,
nawigacje GPS, inne pozostawione przez pokrzywdzonych przedmioty.
Oszacowana strat powstałych w wyniku przestępczego procederu wynio-
sła blisko 200 tys. zł. Jak wynika z ustaleń mężczyźni ukradli 1 0 pojaz-
dów, były to głównie samochody osobowe i quady. Aż 24-krotnie
włamywali się do samochodów.

(red)

Oni zasługują na pamięć
POŁCZYNO. Podsumowano konkurs gminny dla szkół „Poznajemy na-
szą Małą Ojczyznę”. Przedmiotem konkursu są biografie zasłużonych i
ciekawych, nie żyjących już ludzi. Komisja w składzie przewodniczący
Jerzy Łysk, Barbara Kos - Dąbrowska i Elżbieta Derc przyznała pierwszą
nagrodę Dawidowi Zielke z Gnieżdżewa za prezentację Feliksa Potryku-
sa, miejscowego działacza społecznego.
Druga nagroda trafiła do Patrycji Ellwart ze Strzelna za prezentację Le-
ona Ellwarta, miejscowego działacza kulturalnego. Trzecią nagrodę
otrzymała Justyna Oksiuta z Połczyna za prezentację Józefa Labudy, cie-
kawej osobowości ze Zdrady.
Pozostali uczestnicy zaprezentowali: Radosław Liepke (Swarzewo) –
Gabrielę Zielke, Artur Jaskułka (Swarzewo) – Sebastiana Olberta, Prze-
mysław Szornak (Żelistrzewo) – Benedykta Karsznię, Martyna Szymań-
ska (Żelistrzewo) – Benedykta Karsznię, Krzysztof Karsznia
(Żelistrzewo), Daria Kreft (Rekowo Górne) – ks. Tadeusza Semmerlinga,
Magdalena Ćwikła (Żelistrzewo) – Jerzego Błaszkowskiego.

Brunon Ceszke

Poznań. „Wigilijny” sukces uczniów z Władysławowa

Porwali widzów do zabawy
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Część helskich radnych wzięła
przedświąteczne sprawy w swoje
ręce. Na stronie "Wirtualny Hel"
zorganizowali konkurs plastycz-
ny, którego wyniki podajemy po-
niżej .
Przeprowadzili też akcję "Podziel
się zabawkami z naszymi przed-
szkolakami". Zebrane zabawki wrę-
czyli helskim przedszkolakom.
Akcja przeszła najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Helanie oka-
zali się bardzo hojni. Radość
maluchów była największą nagro-
dą i podziękowaniem.

* * *

Lista nagrodzonych w konkursie
plastycznym:
- przedszkole: Amelia Bubienko,
Igor Starnowski, Michał Stemp-
niak, Zuzia Tomaszewska, Karol Fi-
szer, Amelia Pławska
- klasy 1-3: Paulina Pałkowska,
Bartosz Klein, Natalia Strugała
- klasy 4-6: Wiktoria Jankowska,
Milena Mirek, Katarzyna Chroń

Nagrody pocieszenia: Natalia Pie-
per, Kuba Kuczerski, Julia Zaniew-
ska, Maciej Kuperszmit, Mikołaj
Seletyn, Michał Pyrzanowski, Ka-
mil Kita, Martyna Błaszczuk, Wero-
nika Borkowska, Kuba
Śląskiewicz, Aleks Wiktorowicz,
Julita Labocha, Julia Zybała, Joan-
na Urbanowicz, Kamil Kozłowski,
Bartosz Stachurski, Izabela Bara-
nowska, Aleksander Januszewski,

Maciej Sztubiński, Daniel Furgoł,
Igor Starnowski, Małgosia Bor-
kowska, Dominik Berger, Hubert
Skrobot, Kamil Protasiuk, Patrycja
Paruch, Emilian Sępiński, Marysia
Borkowska, Michał Śląskiewicz,
Oliwia Skwarlińska, Julia Piktel,
Agnieszka Borkowska, Wojtek
Michler, Sandra Drews, Sebastian
Beczak, Tomasz Daraż.

(jan)

Hel. Ciekawe inicjatywy radnych

Uradowali najmłodszych mieszkańców

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

AKTUALNOŚCI

W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z 1 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłat i zwracania pomocy
finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 –
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w
programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-201 3”, przedstawiamy
Państwu przykładowe operacje możliwe do zrealizowania:

Operacje w ramach środka 1 polegające na: „Wzmocnieniu
konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa”

Przykładowe przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania:
* Dofinansowanie w ramach tego środka przyznawane jest na
operacje o charakterze niezarobkowym.
* Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi
dostępu do sieci Internet.
* Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę,
przebudowę, remont, odbudowę przystanków.
* Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków.
* Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
* Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w
szczególności przystani, kąpiel isk, punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów
informacji turystycznej wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do
miejsc objętych inwestycją.
* Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub
skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie
lokalnego rzemiosła, histori i , sztuki i obyczajów, w szczególności
związanych z tradycjami rybackimi.

Operacje w ramach środka 2 polegające na: „Restrukturyzacji lub
reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
Przykładowe przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania:
* Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów służących do prowadzenia
działalności gospodarczej lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z
rozbiórki.
* Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność
gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.
* Remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona
działalność gospodarcza lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej,
na której ma być prowadzona działalność gospodarcza.
* Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych.

Operacje w ramach środka 3 polegające na: „Podnoszeniu wartości
produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
Przykładowe przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania:
* Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa,
prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem MRiRW z
8 czerwca 201 0 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 11 3, poz. 753).
* Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na
produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności.

Operacje w ramach środka 4 polegające na: „Ochronie środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej”
Przykładowe przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania:

FELIETON

Owocny był dla nas ten mijający rok
Kazimierz Plocke

wiceminister
rolnictwa
i rozwoju wsi

Minęły a właściwie
mijają ważne dni w
życiu Polaków. Święta Bożego Na-
rodzenia. To czas spokoju, wycisze-
nia. Jest to najwspanialszy okres
kiedy rodziny i przyjaciele zbierają
się przy jednym stole i dzielą się
opłatkiem. Spotykamy się w gro-
nie najbliższych, aby przekazać so-

bie życzenia radości, zrozumienia.
Ten czas świąteczny to także przej-
ście ze starego roku w nowy. Jest
to chwila na podsumowanie tego
wszystkiego co było - co jest histo-
rią.
Z tej okazji chciałbym nawiązać
do niektórych ważnych wydarzeń

jakie przyniósł nam 2011 rok. Jak
Państwo wiecie zakończył się
okres Polskiej Prezydencji w Ra-
dzie Unii Europejskiej . Większość
brukselskich komentarzy po naszej
prezydencji jest pozytywna. Polska
okazała się godnym zaufania i pew-
nym siebie krajem, który chce od-
grywać ważną rolę w Unii
Europejskiej . Jestem mile zasko-
czony z 6-miesięcznej pracy na-
szych przedstawicieli w Radzie
UE. Sprawowanie Prezydencji
przez Nasz kraj to był dobry czas.
Skorzystaliśmy z okazji, aby poka-
zać, iż jesteśmy państwem w pełni
zdyscyplinowanym oraz dobrze
prezentującym się na forum euro-
pejskim.
Ten rok przyniósł także niespo-
dziankę w postaci nowego Woje-

wody Pomorskiego, którym został
Ryszard Stachurski, były sekretarz
gminy Krokowa, były Radny Po-
wiatu Puckiego, a do niedawna Wi-
ceminister Sportu i Turystyki.
Cieszę się z tego faktu. Ta nomina-
cja jest niewątpliwie wyrazem
uznania ze strony Pana Premiera
Donalda Tuska, ale też wielkim wy-
zwaniem dla nowego Wojewody.
Jestem pewien iż Ryszard Stachur-
ski będzie pełnił nową funkcję rze-
telnie, z zaangażowaniem i
poświęceniem. A roztropność i de-
terminacja w pracy dla dobra Po-
morza będą podstawowymi
kryteriami jakimi będzie się kiero-
wał Pan Wojewoda.
Rok 2011 powoli mija, myślę iż
podsumowania związane z minio-
nym czasem będą w pełni refleksyj-

ne. Oby nowy 2012 rok przyniósł
nam jak najwięcej pięknych wyda-
rzeń w naszym Kaszubsko-Pomor-
skim regionie, w życiu
społecznym i osobistym wszyst-
kich mieszkańców regionu.
Życzę Państwu, aby w nadchodzą-
cym Nowym Roku spełniały się
wszystkie nasze marzenia. Niech
rok 2012 będzie dla każdego
mieszkańca Powiatu Puckiego, w
pełni owocny i optymistyczny.

Treści felietonów
nie muszą odzwierciedlać

linii programowej i stanowiska
redakcji

* Inwestycje melioracyjne związane z:
- rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych,
- ochroną przeciwpowodziową,
- ukształtowaniem trasy regulacyjnej l ini i brzegowej,
(! ) z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest
prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych
organizmów wodnych.
* Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych.
* Zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych.
* Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpiel isk.
* Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Biura PLGR od poniedziałku do
piątku, w godzinach:
poniedziałek, środa 9:00 - 1 7:30
wtorek, czwartek, piątek 9:00 - 1 5:00

NAJBLIŻSZE PLANY

W dniu 30.1 2.2011 r. zostanie ogłoszony nabór na składanie wniosków o
dofinansowanie operacji w ramach środków: „Wzmocnienie konkurencyjności
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”,
„Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”,
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, „Ochrona
środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału
produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej”.

W dniach 1 9 i 20.01 .201 2 r. planujemy przeprowadzić dla Państwa szkolenia
z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu, czas
trwania szkolenia przewiduje się od 5 do 6 godzin. Szczegółowe informacje
dostępne będą na naszej stronie internetowej. I lość miejsc ograniczona do 1 5
osób, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefonicznie pod nr 58 77 46
890 lub e-mailowo biuro@plgr.pl Wszystkich chętny serdecznie zapraszamy.
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WITAMY!
Tym razem przedstawiamy naszego
nowego współmieszkańca drugi raz.
Poprzednio pomyłkowo podaliśmy
jako datę urodzenia 11 listopada, a
powinno być 11 grudnia. Aby w
rodzinnych albumach wszystko się
zgadzało zamieszczamy fotografię
ponownie.

Szymon Fabian Grabowski

z Mrzezina

syn Eweliny i Artura

urodzony 11 grudnia o godz. 7.45

mierzył 57 cm i ważył 3760 g

REKLAMA 1 38-1

REKLAMA 1 36-1

REKLAMA 1 01 -2
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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

Wielu właścicieli nieruchomości
stanęło kiedyś przed problemem za-
jęcia części ich nieruchomości
przez fragment instalacj i energe-
tycznej , gazowej czy też innej insta-
lacj i służącej do doprowadzenia
mediów. Z dniem 2 sierpnia 2008 r.
weszła w życie ustawa z 30 maja
2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U nr 116 poz. 731 ), któ-
ra uregulowała sposób wykorzysta-
nia cudzej nieruchomości zgodnie
z oczekiwaniami właścicieli obcią-
żonych nieruchomości.
Służebność przesyłu jest ograniczo-
nym prawem rzeczowym, zgodnie
z którym przedsiębiorstwo przesy-
łowe może korzystać z nieruchomo-
ści stanowiącej prywatną własność
w zakresie, niezbędnym dla zapew-
nienia prawidłowego funkcjonowa-
nia urządzeń przesyłowych,

zgodnie z przeznaczeniem tych
urządzeń.
Zgodnie z wprowadzonymi przepi-
sami do powstania służebności
przesyłu dochodzi poprzez zawar-
cie umowy między właścicielem
nieruchomości i przedsiębiorstwem
przesyłowym, której przedmiotem
jest uregulowanie sposobu korzy-
stania z nieruchomości przez przed-
siębiorstwo przesyłowe (np. zakład
energetyczny). Jeżeli przedsiębior-
stwo odmawia zawarcia umowy o
służebności przesyłu, właściciel
nieruchomości może zażądać odpo-
wiedniego wynagrodzenia w za-
mian za ustanowienie służebności.
Również w przypadku, gdy instala-
cja (np. słup energetyczny) już znaj-
duje się na naszej nieruchomości
mamy możliwość uzyskania wyna-
grodzenia od przedsiębiorstwa prze-
syłowego za obciążenie naszej
nieruchomości. Roszczenie takie
może objąć nawet okres do 10 lat
wstecz, dłuższemu okresowi stoi
na przeszkodzie ogólny okres
przedawnienia roszczeń. Wysokość
tego wynagrodzenia powinna co do
zasady rekompensować utratę war-
tości czy też utratę możliwości wy-
korzystywania gospodarczego

zajętej pod urządzenia przesyłowe
nieruchomości (wyrok SN z 11 ma-
ja 2005 r. III CK 556/2004).
Przedsiębiorstwo przesyłowe bę-
dzie mogło bronić się przed zapłatą
wynagrodzenia twierdząc, że naby-
ło już służebność przesyłu w dro-
dze zasiedzenia. Zasiedzenie
służebności jest możliwe, gdy
okres korzystania z nieruchomości
przez przedsiębiorstwo przesyłowe
jest dłuższy niż 30 lat. Jednakże do
zasiedzenia służebności nie doj-
dzie, jeżeli właściciel nieruchomo-
ści skieruje sprawę na drogę
sądową - tak uznał SN w uchwale
z 21 stycznia 2011 r. (sygnatura akt
III CZP 124/10). Do przerwania
biegu terminu zasiedzenia dojdzie
również na skutek każdej czynno-
ści przed sądem lub innym orga-
nem powołanym do
rozpoznawania spraw lub egzekwo-
wania roszczeń danego rodzaju al-
bo przed sądem polubownym,
przedsięwziętej bezpośrednio w ce-
lu dochodzenia lub ustalenia albo
zaspokojenia lub zabezpieczenia
roszczenia.
Niestety, poza opisanym wyżej spo-
sobem zainstalowania na naszej nie-
ruchomości „cudzej własności”

istnieje również tryb administra-
cyjny. Zgodnie z art. 1 24 ustawy o
gospodarce nieruchomościami sta-
rosta może w drodze decyzji ogra-
niczyć sposób korzystania z
nieruchomości poprzez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i prze-
prowadzanie przez nieruchomość
ciągów drenażowych, przewodów i
urządzeń służących do przesyłania
lub dystrybucji płynów, pary, ga-
zów i energii elektrycznej oraz
urządzeń łączności publicznej i sy-
gnalizacji. Możliwość taka dotyczy
jednak tylko inwestycji objętych
miejscowym planem zagospodaro-
wania lub decyzją o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego.
W praktyce już w trakcie procesu
uchwalania planu zagospodarowa-
nia następuje wytyczenie po-
wierzchni podlegających zajęciu
oraz określenie zakresu wykorzy-
stania instalacj i. W toku takiego
postępowania przysługują właści-
cielowi podlegającej zajęciu nieru-
chomości szczególne uprawnienia,
włącznie z żądaniem wykupu zaję-
tej nieruchomości, jeżeli prawidło-
we korzystanie z niej stanie się
niemożliwe.

Słup energetyczny na mojej działce

adw. Michał

Koziorowski

Kancelaria
Prawnicza
Koprowski Gąsior
Gierzyńska
& Partnerzy sc

Każdy kierowca wie jak ważne jest
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego. Czasem nawet niewiel-
kie zdawałoby się naruszenie prze-
pisów podczas jazdy samochodem
może doprowadzić do tragicznych
konsekwencji. Oprócz skutków oso-
bistych, śmierci, obrażeń ciała,
zniszczenia mienia, dochodzą rów-
nież konsekwencje karne. W najlep-
szym przypadku w grę wchodzi
jedynie wykroczenie, w cięższych
przypadkach zdarzenie drogowe
może stanowić przestępstwo.
Wbrew pozorom rozróżnienie na
wykroczenie i przestępstwo nie za-
leży od rozmiarów szkody na mie-
niu, ilości pojazdów biorących
udział w zdarzeniu ani skali prze-
kroczonych przepisów ruchu drogo-
wego. Kryterium jest tutaj
zaistnienie obrażeń u biorących

udział w zdarzeniu (czynnie lub
biernie) osób, ich rozmiar i skutek.
Zgodnie z art. 1 77 par. 1 kodeksu
karnego, kto naruszając, chociażby
nieumyślnie, zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym, powoduje nie-
umyślnie wypadek, w którym inna
osoba odniosła obrażenia ciała
określone w art. 1 57 par. 1 kodeksu
karnego, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3. Potocznie
przestępstwo to nazywane jest wy-
padkiem drogowym. Opisane w
przepisie obrażenia ciała to narusze-
nie czynności narządów ciała lub
rozstrój zdrowia trwający dłużej
niż 7 dni. Im większe zatem obraże-
nia osób biorących udział w wypad-
ku tym większe
prawdopodobieństwo, że mogło
dojść do czynu przestępczego. W
grę nie wchodzą jednak obrażenia
u osoby, która spowodowała wypa-
dek drogowy, przestępstwa tego
nie można popełnić niejako na sa-
mym sobie. Jednak gdy obrażenia
takie odniosła osoba jadąca razem
ze sprawcą wypadku, stopień tej
szkody będzie jak najbardziej bra-
ny pod uwagę.
Jeżeli obrażenia poniesione wwyni-

ku wypadku drogowego są jednak
bardzo ciężkie, kodeks karny prze-
widuje większe zagrożenie karne.
Art. 1 77 par 2 kodeksu karnego sta-
nowi, że jeśli następstwem wypad-
ku jest śmierć innej osoby albo
ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
sprawca podlega karze pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do lat
8. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
zdefiniowany jest w kodeksie kar-
nym jako: pozbawienie człowieka
wzroku, słuchu, mowy, zdolności
płodzenia, innego trwałego kalec-
twa, spowodowanie ciężkiej choro-
by nieuleczalnej lub długotrwałej ,
choroby realnie zagrażającej życiu,
trwałej choroby psychicznej , całko-
witej albo znacznej trwałej niezdol-
ności do pracy w zawodzie lub
trwałego istotnego zeszpecenia lub
zniekształcenia ciała.
Jaki los czeka jednak kierowcę, któ-
ry swoim zachowaniem spowodo-
wał zdarzenie, w którym inne
osoby odniosły mniejsze obraże-
nia, których konsekwencją jest roz-
strój zdrowia lub naruszenie
czynności narządów ciała na okres
krótszy niż 7 dni? Można powie-
dzieć, że sprawca taki miał przysło-
wiowe szczęście w nieszczęściu,

ponieważ co do zasady czyn taki
będzie stanowił jedynie wykrocze-
nie z art. 86 par. 1 kodeksu wykro-
czeń. Zgodnie z tym przepisem,
kto na drodze publicznej , w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu,
nie zachowując należytej ostrożno-
ści, powoduje zagrożenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny. Grzywna
może być wymierzona w formie
mandatu – do 500 zł lub też może
być orzeczona wyrokiem sądu –
wówczas maksymalny pułap wy-
nosi 5000 zł. W przypadku kiedy
naruszenie przepisów ruchu drogo-
wego miało charakter umyślny i
kolizja spowodowana była umyśl-
nie, sprawca może odpowiadać
również za naruszenie czynności
narządów ciała lub rozstrój zdro-
wia trwający krócej niż 7 dni. Zda-
rzenie drogowe, w którym nikt nie
ucierpiał w żaden sposób lub też
obrażenia innych osób powodują
rozstrój zdrowia lub naruszenie
czynności narządów ciała na okres
krótszy niż 7 dni nazywane jest po-
tocznie kolizją.

Kolizja a wypadek drogowy
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KRONIKA POLICYJNA

Policjanci z opłatkiem

PUCK. W ratuszu miejskim poli-
cjanci zasiedli przy wigilijnym sto-
le. Podsumowano tegoroczną pracę
policjantów. Za wkład w poprawę
bezpieczeństwa wyróżniono komi-
sariat w Kosakowie oraz policjan-
tów z drogówki. Wśród
zaproszonych gości były m.in. wła-
dze powiatu.
Tradycyjnie przed wieczerzą było
łamanie się opłatkiem, życzenia, na-
stępnie wysłuchano kolęd w wyko-
naniu dziecięcego chóru
„Muszelki” ze Szkoły Podstawo-
wej w Pucku, po czym komendant
powiatowy mł. insp. Piotr Bolin na-
grodził dzieci paczkami ze słody-

czami. Po wspólnym posiłku szef
mundurowych podsumował tego-
roczną pracę komisariatów i wy-
działów garnizonu puckiego w
zakresie działania na rzecz bezpie-
czeństwa wyłaniając najlepszą jed-
nostkę. W tym roku laury zebrał
Komisariat Policj i w Kosakowie,
którego komendant podkom. Da-
riusz Bartnicki z rąk ubiegłoroczne-
go zwycięzcy asp. szt. Sławomira
Idkowiaka z Juraty odebrał puchar
przechodni Komendanta Powiato-
wego dla najlepszej jednostki. Ta-
blicę pamiątkową otrzymał
również najbardziej wyróżniający
się wydział - tym razem byli to
funkcjonariusze ruchu drogowego.

Staruszka zginęła na przejściu

KROKOWA. Kilka dni temu na tu-

tejszym przejściu dla pieszych
śmiertelnie potrącona została 84-
letnia mieszkanka.
- Apelujemy o rozwagę i zachowa-
nie środków ostrożności na dro-
dze, w szczególności w okolicach
przejść dla pieszych, czy szkół -
mówi st. asp. Łukasz Dettlaff, ofi-
cer prasowy KPP w Pucku. - W
okresie zimowym bardzo szybko
zapada zmrok, a warunki na dro-
dze mogą się pogorszyć nawet w
ciągu kilku minut. Nagle spadnie
śnieg, marznąca mżawka na dro-
dze i wiele innych czynników po-
godowych. Do tego ograniczenie
widoczności, nieuwaga, zbyt duża
prędkość to tylko niektóre z przy-
czyn mogących doprowadzić do
tragedii.
Właśnie takiej tragedii, do jakiej
doszło ostatnio w Krokowej . Wy-
padek miał miejsce przed godz.
1 9. Na oznakowanym przejściu dla
pieszych śmiertelnie potrącona zo-
stała 84-letnia mieszkanka. 53-let-
ni kierowca opla był trzeźwy.
Policjanci i prokuratura wyjaśniają
okoliczności zdarzenia.

Policjanci spotkali się na opłatku, a najlepszych wyróżnił komendant powiatowy (w środku)

Okres noworoczny tradycyjnie jest związa-

ny z używaniem środków pirotechnicz-

nych. Aby zabawa z fajerwerkami była

przyjemnością, muszą być one używane

odpowiedzialnie. Przedstawiamy 10 rad

bezpiecznego korzystania z fajerwerków.

10 rad - jak 10 palców u obu dłoni, które

chcielibyśmy mieć, także po skończonej za-

bawie...

Jak pokazuje praktyka tzw. wypadki z fajer-
werkami najczęściej zdarzają się na skutek
błędów ludzkich. Z reguły jest to:
* niewłaściwe obchodzenie się z gotowymi
fajerwerkami,
* używanie środków nie przeznaczonych do
zabawy, np. niewiadomego pochodzenia lub
typu wojskowego,
* niedopuszczalne manipulowanie przy środ-
kach pirotechnicznych (przerabianie, łącze-

nie lub samodzielne wytwarzanie
fajerwerków).
Dlatego zawsze pamiętajmy o zasadach bez-
piecznego używania fajerwerków:
* kupujmy petardy i sztuczne ognie w spraw-
dzonych sklepach, a nie na ulicznych straga-
nach i bazarach. Informujmy Policję o
handlowcach, którzy sprzedają petardy dzie-
ciom. Uchroni to najmłodszych, którzy czę-
sto padają ofiarami fajerwerków,
* fajerwerki dopuszczone do sprzedaży po-
winny posiadać instrukcję w języku polskim
określającą zasady bezpiecznego użytkowa-
nia, numer katalogowy produktu, nazwę pro-
ducenta lub nazwę importera, znak
dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz
oznaczenie WPW zawierające nazwę wyro-
bu, numer normy i symbol klasy. Na opako-
waniu powinna być także podana data

ważności produktu,
* do amatorskich pokazów używajmy tylko
fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II,
ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącz-
nie do profesjonalnych pokazów pirotech-
nicznych,
* korzystając z petard i sztucznych ogni pa-
miętajmy o zachowaniu szczególnej ostroż-
ności. Przede wszystkim przeczytajmy
najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy
fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w
których mogą one spowodować pożar,
* fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na
balkonie, z okna czy z dachu pokrytego pa-
pą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, rów-
ną powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby
petardy nie przewróciły się,
* pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajer-
werków, podchodzić do niewybuchów i po-

nownie próbować je odpalać, kierować nie
odpalonych fajerwerków w stronę inną niż
do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż
jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do
ogniska,
* oddalmy się na co najmniej 1 0 m od odpa-
lanego fajerwerku,
* huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie
psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi
nie zakłócały spokoju innym i nie były nara-
żone na odgłosy wybuchów,
* szczególnie uważajmy na dzieci - fajer-
werkami i petardami zajmować się mogą
tylko osoby dorosłe,
* pamiętajmy, że za nieostrożne obchodze-
nie się z wyrobami pirotechnicznymi grożą
kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wol-
ności do lat dwóch.

10 rad jak mieć całe 10 palców u dłoni

Załoga śmigłowca Marynarki

Wojennej udzieliła ostatnio po-

mocy obywatelowi Indonezji ze

statku „Bremen Hunter”. Jed-

nostka znajdowała się na pozycji

około 35 mil morskich na północ

od Rozewia. Mężczyzna został

podjęty przez załogę śmigłowca i

przetransportowany na ląd.

Służby ratownicze MW zostały za-
alarmowane przez Morskie Ratow-
nicze Centrum Koordynacyjne, że
pomocy potrzebuje mężczyzna,
który doznał urazu głowy i jak naj-
szybciej powinien zostać przewie-
ziony do szpitala.
Do akcji ratowniczej skierowano
śmigłowiec „Anakonda” dyżurują-
cy na lotnisku w Gdyni Babich
Dołach. Śmigłowiec pod dowódz-
twem kpt. mar. pil. Adama Sołopy
wystartował o godz. 1 7:45. Od lot-
niska do pozycji prowadzenia ak-
cj i było 95 km. Po 33 min lotu
śmigłowiec osiągnął rejon akcji.
Załoga „Anakondy” przystąpiła do
manewru podjęcia chorego męż-
czyzny. Na pokład statku zszedł
chor. mar. Krzysztof Bilecki, ra-
townik pokładowy z „Anakondy”.
O godz. 1 8:35 chory został podjęty
na pokład śmigłowca za pomocą
noszy, a następnie przetransporto-
wany na lotnisko w Gdyni, gdzie
czekała na niego karetka. O godz.
1 9:06 śmigłowiec wylądował na
lotnisku. Mężczyzna był przytom-
ny. W stanie stabilnym przekazano
go obsadzie karetki.
Skład załogi śmigłowca „Anakon-
da”: kpt. mar. pil. Adam Sołopa –
d-ca załogi, kpt. mar. pil. Piotr
Smolarek – drugi pilot, chor. mar.
Krzysztof Bilecki – ratownik, st.
bosm. szt. Mirosław Ochtera –
technik pokładowy.

35 mil od Rozewia

Podjęli marynarza

WKrokowej na przejściu dla pieszych zginęła staruszka
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WIGILIA KOBIET

Pomysłowa scenografia z elemen-

tami regionalnymi i religijnymi,

udekorowane stoły z różnorodny-

mi potrawami, panie w kaszub-

skich strojach, niepowtarzalna,

pełna humoru atmosfera, tak pa-

nie z Władysławowa, organizują

od lat opłatkowe spotkania dla

przedstawicielek kół gospodyń

wiejskich ziemi puckiej .

Wigilijne spotkanie rozpoczęły ja-

sełka, przygotowane przez

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr

2 we Władysławowie. Przewodni-

czącawładysławowskiego KołaGo-

spodyń Bogumiła Ceynowa -

Kasprzyk odczytała z lekcjonarza

"To je Słowo Boże" fragment o na-

rodzinach Jezusa. W kolejnej czę-

ści spotkania dzielono się

opłatkiem i składano sobie życze-

nia.

Donośny dźwięk dzwonka zasygna-

lizował zebranym w sali konferen-

cyjnej władysławowskiego ratusza

nadejście św. Mikołaja. Pojawił się

w asyście aniołka z dużym wor-

kiem prezentów. Na ten moment

czekali wszyscy, a przede wszyst-

kim zaproszeni goście - samorzą-

dowcy, ciekawi jakie dostaną w

tym roku upominki. Wręczaniu

niezwykle pomysłowych prezen-

tów towarzyszyły dowcipne wier-

szyki autorstwa Bogumiły

Ceynowa - Kasprzyk, kwitowane

salwami śmiechu.

Dla przykładu burmistrz Władysła-

wowa Grażyna Cern otrzymała.. .

strzykawkę z zastrzykiem finanso-

wym, a wójt gminy Puck Tadeusz

Puszkarczuk "kostkę szczęścia",

proboszcz władysławowskiej para-

fii poduszkę antystresową, a prze-

wodniczący Komisj Promocji,

Kultury i Sportu Rady Miejskiej

Lech Kranc.. . dzwonek do dyscy-

plinowania członków komisj i w

sytuacji, kiedy zechcą zmniejszyć

wydatki na kulturę.

Na wigilijnym wieczorze pojawili

się także Luciano Pavarotti, Mi-

chael Jackson oraz Charlie Cha-

plin.

Drobne upominki trafiły też do rąk

niemal każdego obecnego na sali.

Spotkanie zakończyło się wspól-

nym śpiewaniem kolęd.

Tekst i fot. Teresa Kożuchowska

Uczestnicy wigilijnego spotkania kół gospodyń ziemi puckiej we Władysławowie

Władysławowo. Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

Te wesołe panie potrafią wspólnie bawić się jak mało kto

Jasełka przygotowali uczniowie z władysławowskiej "dwójki"

Gospodynie zasiadły przy suto zastawionych stołach Zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia
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Uczestnicy wigilijnego spotkania kół gospodyń ziemi puckiej we Władysławowie

Władysławowo. Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

Te wesołe panie potrafią wspólnie bawić się jak mało kto

Na spotkaniu pojawili się także Luciano Pavarotti, Michael Jackson i Charlie Chaplin . . . a wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk "kostkę szczęścia"

. . . ksiądz proboszcz KrzysztofAntoń poduszkę antystresową. . .

Mikołaj w asyście aniołka rozdawał prezenty. Burmistrz Grażyna Cern

otrzymała. . . strzykawkę do zastrzyków finansowych



28 grudnia 2011

redakcja@ziemiapucka. info1 0 INFORMATOR

Koncert Sylwestrowy na Bis
1 I niedziela 17:00
3-7 I wtorek-sobota 19:00
8 I niedziela 12:00 17:00
Przygody Koziołka Matołka - spektakl dla
dzieci
4-6 I środa-piątek 10:00 12:00
8 I niedziela 12:00

Szalone nożyczki - komedia kryminalna
12 I czwartek 19:30
Teatr Muzyczny
Gdynia, Pl. Grunwaldzki 1

Spektakle, koncerty

CZWARTEK, 29 GRUDNIA
Ale Cyrk 3D 9:30 11 :30 1 3:30 15:30
Artur ratuje Gwiazdkę 3D - dubbing 9:1 5
14:1 0
Chciwość 13:30 15:50 18:20 20:45
Coś 17:40
Happy Feet: Tupot Małych Stóp 2 - 3D
11 :40
Listy do M. 16:30 19:00 21 :40
Mission Impossible: The Ghost Protocol
9:1 0 12:1 0 15:00 18:00 21 :00
Pokaż kotku, co masz w środku 10:30
12:50 15:1 0 17:20 19:40 22:00
Poranki: Wesoły Elf 12:00
Świąteczne Poranki i bajki dla Maluszków
10:30
Świąteczny Maraton Komedii 1 7:00
Sylwester w Nowym Jorku 20:00

PIĄTEK, 30 GRUDNIA
Ale Cyrk 3D 9:30 11 :30 1 3:30 15:30
Artur ratuje Gwiazdkę 3D - dubbing 9:1 5
14:1 0
Chciwość 13:30 15:50 18:20 20:45
Coś 17:40

Happy Feet: Tupot Małych Stóp 2 - 3D
11 :40
Listy do M. 16:30 19:00 21 :40
Mission Impossible: The Ghost Protocol
9:1 0 12:1 0 15:00 18:00 21 :00
Pokaż kotku, co masz w środku 10:30
12:50 15:1 0 17:20 19:40 22:00
Świąteczne Poranki i bajki dla Maluszków
10:30 12:00
Sylwester w Nowym Jorku 20:00

SOBOTA, 31 GRUDNIA
Ale Cyrk 3D 9:30 11 :30 1 3:30
Artur ratuje Gwiazdkę 3D - dubbing 10:00
Chciwość 13:45 15:30
Happy Feet: Tupot Małych Stóp 2 - 3D
12:30
Listy do M. 14:50 17:30
Mission Impossible: The Ghost Protocol
9:1 0 12:1 0 15:00 18:00
Pokaż kotku, co masz w środku 10:30
12:50 15:1 0 17:20
Poranki: Truskawkowe ciasteczko, Rajdek,
Listonosz Pat, Zgaduj z Jess’em 10:30
Poranki: Wesoły Elf 12:00
Sherlock Holmes: Gra cieni 16:1 5
Sylwester 2011 w Multikinie 21 :00

Repertuar kinowy
Multikino Rumia

ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia

Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

28-29 XII środa-czwartek 18:00
Trójmiejscy artyści zjednoczyli siły i
zapraszają na V edycję festiwaluMetro-
polia jest Okey – skumulowaną siłę mu-
zyki, tańca i sztuki. Wykonawcy
podzielą się energią także z publiczno-
ścią – 28 grudnia o godz. 1 8.
W gdyńskim „Uchu” zagrają: Blinded;
Czechoslovakia; Kiev Office; C4030;
Wykołak; Naked Brown; Zdrowia,
Szczęścia, Pomarańczy; Wikas; Chlu-
pot Mózgu; Blue Jay Way; Dreadless
Lions; Mazzoll inFormation; The Shi-
pyard; Irek Wojtczak Kwartet; Gipsy
Pill. Wstęp: 5 zł.
Festiwalowi towarzyszyć będzie Pchli
Targ – giełda płyt i prezentacja dorob-
ku trójmiejskich wytwórni płytowych,
która odbędzie się w czwartek 29 grud-
nia w gdyńskim Klubie „Desdemona”
(ul. Abrahama 37). Początek o godz.
1 8. Wstęp wolny.
Klub Muzyczny „Ucho”
Gdynia, ul. Św. Piotra 2

29 XII czwartek 18:00
Samorząd Uczniowski VI LO w Gdyni
i Stowarzyszenie Hospicjum im. św.
Wawrzyńca w Gdyni zapraszają na cha-
rytatywny koncert bożonarodzeniowy
„Gest”. Zagrają: Crimson Splash, Blue
Jay Way, Babiaki, Thr Gravity Is Fake.

Wstęp: 5 zł. Dochód zostanie przekaza-
ny na budowę stacjonarnego hospi-
cjum dla dzieci w Gdyni. Przy wejściu
będzie można dodatkowo ofiarować da-
tek, wrzucając pieniądze do puszki.
Klub Muzyczny „Ucho”
Gdynia, ul. Św. Piotra 2

29 XII czwartek 18:00

Prezydent Miasta Gdyni oraz Stowarzy-
szenie Międzynarodowe Triennale Gra-
fiki w Krakowie zapraszają na

otwarcie wystawy oraz wręczenie na-
gród i wyróżnień II Gdyńskiego Prze-
glądu Grafiki o tematyce sportowej
„Sport w grafice”. Na konkurs wpłynę-
ło 158 prac 86 artystów. Na wystawie
zaprezentowane zostaną 84 grafiki.
Laureaci konkursu: Stanisław Cholewa
za pracę „Team VI” – wklęsłodruk;
Bartosz Karwowski za pracę „Stadion
I-II”, linoryt; Magdalena Jurkiewicz za
pracę „Nauka pływania II” – technika
mieszana.
Muzeum Miasta Gdyni
Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1

31 XII sobota 22:30
Zabawa taneczna z zespołem Bliza,
wspólne powitanie Nowego Roku, po-
kaz sztucznych ogni, wybór Króla i
Królowej Balu. Zapraszamy również
na potańcówkę sylwestrową pod gwiaz-
dami w porcie rybackim w Kuźnicy.
Park Miejski w Jastarni

31 XII sobota 23:00

Centrum Kultury, Promocji i Sportu za-
prasza serdecznie na Sylwester przy
Ratuszu we Władysławowie.
Program imprezy:
23:00 – muzyka mechaniczna
23:20 – koncert zespołu „Old Garage”
przed północą Życzenia Noworoczne
00:00 – pokaz sztucznych ogni
do 00:30 – cd. koncertu zespołu „Old
Garage”
Plac przed Urzędem Miejskim
Władysławowo

31 XII sobota 23:00
Spotkajmy się w wieczór sylwestrowy
na rynku Starego Miasta w Pucku i
przywitajmy Nowy Rok pokazem
sztucznych ogni w porcie rybackim
przy dźwiękach muzyki.
Puck, Pl. Wolności

1 I niedziela 15:00
Na stadionie lekkoatletycznym OPO
Cetniewo odbędzie się impreza piłkar-
ska dla piłkarzy z gminy Władysławo-
wo.
- impreza ma charakter rekreacyjny, ry-
walizacja schodzi na dalszy plan, liczy
się wspólna gra i dobra zabawa
- składy mieszane, wybierane na miej-
scu

- system rozgrywek, czas gry – ustalo-
ny na miejscu
- dwa boiska o wymiarach 68x40 m
- zakaz gry we „wkrętach”
- w czasie imprezy wspólny poczęstu-
nek dla uczestników
Patronat medialny: sportowepomo-
rze.pl
Stadion OPO Cetniewo
Władysławowo, al. Żeromskiego

- do 18 I poniedziałek-piątek 8:30-
19:30
Autorkami prac na wystawie „Pasto-
rałka” (florystyka) są uczestniczki za-
jęć hobbystycznych „Żyj z pasją”.
Prace wykonane z materiałów ekolo-
gicznych nawiązują do świąt Bożego
Narodzenia – wianek adwentowy wy-
konany z gałązek zimozielonych, pod-
łażniczka (symbol dostatku), wianki z
orzechów, szyszek i żołędzi, kompozy-
cje na stojakach, choinki, Mikołaje,
anioły oraz obrazki o zimowej tematy-
ce i wiersze zdobione roślinami.
Zajęcia z florystyki prowadzi art. pla-
styk Krystyna Żelewska-Mirska. Od-
bywają się one w ramach programu
Gdynia 55 +. Wstęp wolny.
Gdyńskie Centrum Organizacji Po-
zarządowych
Gdynia, ul. 3 Maja 27/31

- do ...
Zbigniew Kosycarz, Maciej zresztą
też, znani są przede wszystkim z foto-
grafii Gdańska, ale w ich dorobku,
zwłaszcza zaś Kosycarza seniora, nie
brakuje zdjęć z Gdyni. Wydobył je z
archiwum syn Maciej . Oprawione, cer-
tyfikowane powiększenia gdyńskich
prac Zbigniewa Kosycarza z lat 1960-
1980 oraz współczesne fotografie foto-
reportera Krzysztofa Mystkowskiego
można znaleźć w.. .
Księgarnia 'Vademecum'
Gdynia, ul. Świętojańska 5-7

- do ...
Zima to najcięższy okres dla zwierząt
w schroniskach. OTOZ Animals za-
chęca, by wspomóc psy i koty z gdyń-
skiego „Ciapkowa”. OTOZ Animals
prosi o suchą karmę, puszki z jedze-
niem dla psów i kotów oraz koce i koł-
dry, które bardzo przydadzą się zimą.
Można je przynosić we wszystkie dni
tygodnia w godzinach otwarcia schro-
niska, od poniedziałku do piątku w
godz. 11 -1 7, w soboty w godz. 11 -16,
a w niedziele w godz. 11 -1 5.
Najpiękniejszym prezentem dla bez-
domnego zwierzęcia jest nowy dom.
Należy jednak pamiętać, że adopcja
powinna być przemyślana i uzgodnio-
na z wszystkimi członkami rodziny.
OTOZ Animals Schronisko dla Bez-
domnych Zwierząt „Ciapkowo”
tel. 58 622 25 52
Gdynia, ul. Małokacka 3 a

NIERUCHOMOŚCI
* Sprzedam mieszkanie
bezczynszowe, 2 pokoje, 53 m,
Darzlubie koło Pucka. Cena 170
000 zł, do negocjacj i
tel. 509-270-606
SPRZEDAM
* Sprzedam maszynę do lodów
włoskich OSK BQL 838,
chłodzona powietrzem.
Estetyczna, łatwa w obsłudze -
cena: 9000 zł (do negocjacj i) oraz
maszynę do bitej śmietany - 2000
zł
tel. 507-418-192
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. 509-474-727
USŁUGI
* Regularnie co dwa tygodnie
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.

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUCKU

sierż. szt. Sławomir Dettlaff tel . 723-636-440
rejon nr I : Puck

st. asp. Krzysztof Szaturski tel . 723-636-554
rejon nr I I : Czarny Młyn, Darzlubie, Domatowo, Domatówko,
Gnieżdżewo, Kaczyniec, Leśniewo, Łebcz, Mała Piaśnica,
Mechowo, Mieroszyno, Połczyno, Radoszewo, Starzyno,

Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, Wielka Piaśnica,
Zdrada

mł. asp. Przemysław Grandicki tel . 723-636-493
rejon nr I I I : Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino,
Osłonino, Połchowo, Rekowo Górne, Rzucewo, Sławutówko,

Sławutowo, Smolno, Widl ino, Żelistrzewo

KOMISARIAT POLICJI WE WŁADYSŁAWOWIE

mł. asp. Rafał Adrych tel . 723-636-437
rejon nr IV: Hallerowo, Śródmieście

sierż. szt. Tadeusz Woźniak tel . 723-636-528
rejon nr V: Cetniewo, Żwirowa, Szotland oraz miejscowości:

Chałupy, Chłapowo

sierż. szt. Paweł Pepliński tel . 723-636-51 2
rejon nr VI : Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie, Tupadły

KOMISARIAT POLICJI W JURACIE

sierż. szt. Piotr Weiher tel . 723-635-665
rejon nr VI I : Jastarnia, Jurata, Kuźnica

mł. asp. Michał Miler tel . 723-635-657
rejon nr VI I I : Hel łącznie z ośrodkiem WZW „Jantar”

KOMISARIAT POLICJI W KROKOWEJ

st. asp. Rafał Wyszecki tel . 609-049-784
rejon nr IX: Karl ikowo, Kartoszyno-SEŻ, Karwieńskie Błota I ,
Karwieńskie Błota I I , Kłanino, Krokowa, Lisewo, Lubocino,

Minkowice, Parszczyce, Parszkowo, Połchówko, Sławoszynko,
Sławoszyno, Sobieńczyce, Sobieńczyce-Myśliwka, Sulicice,

Świecino, Tyłowo

sierż. szt. Karol Trzebiatowski tel . 609-049-782
rejon nr X: Białogóra, Brzyno, Dębki, Goszczyno, Górczyn,
Jeldzino, Lubkowo, Łętowice, Odargowo, Porąb, Prusewo,

Słuchowo, Szary Dwór, Wierzchucino, Żarnowiec

KOMISARIAT POLICJI W KOSAKOWIE

asp. Sławomir Chyła tel . 723-636-478
rejon nr XI : Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Rewa

sierż. szt. Arkadiusz Kupczak tel . 723-636-432
rejon nr XI I : Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz,

Kosakowo, Pogórze, Suchy Dwór

Legenda stopni służbowych : sierż. szt. - sierżant sztabowy, mł. asp. - młodszy
aspirant, asp. - aspirant, st. asp. - starszy aspirant

Cały czas czekamy na zdjęcia ro-

dzinne z Państwa albumów. Tym

razem prezentujemy kolejną foto-

grafię ze zbiorów Tadeusza Stan-

kiewicza, kolekcjonera z Pucka.

Ostatnie sztormy skłaniają do

przypomnienia jak przy takich

okazjach przed II wojną światową

wyglądał pucki port rybacki. Foto-

grafia jest nadszarpnięta zębem

czasu, ale postanowiliśmy nie retu-

szować sztucznie obrazu i zamie-

ścić go w oryginale.

Zapraszamy Czytelników do prze-

syłania na adres redakcja@zie-
miapucka.info skanów lub

fotografii zdjęć, lub o kontakt pod

nr tel. 602-349-540.

Jeśli wiecie Państwo coś więcej o

pokazywanych przez nas fotogra-

fiach zadzwoń pod nr tel. 501 -545-

605.

(red)

ZE STAREGO ALBUMU

Tym razem przedstawiamy Pań-

stwu fotografię przesłaną nam

przez czytelnika z sąsiedniego po-

wiatu - Daniela Wojewskiego z Or-

la. Zdjęcie zostało wykonane przy

grobie Alicj i Kotowskiej w lasach

piaśnickich.

Zapraszamy pasjonatów fotografii

do przesyłania swoich prac. Tema-

tyka zdjęć jest dowolna.

(red)

ZDJĘCIA NADESŁANE

REKLAMA 1 29-1

TUMOŻE BYĆ TAKŻE ZDJĘCIE
Z TWOJEGO ALBUMU RODZINNEGO!
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Pływacy Delfina Jastarnia wraz z trenerem Markiem Ogiełło na podium we Wrocławiu

Uczniowski Klub Sportowy w Ja-

starni zorganizował drugą rundę

turnieju par siatkarskich, w któ-

rym rywalizowano w dwóch kate-

goriach wiekowych.

W finale grupy młodszej Kacper
Nowak i Jakub Muża zdecydowa-
nie pokonali parę Dawid Glem-
bin/Jakub Nadolski. Trzecie
miejsce zajął Arkadiusz Tańcula z
Ryszardem Pieperem.
W grupie starszej rywalizacja stała
na bardzo wysokim poziomie. Eli-
minacje zagrano w dwóch grupach,
z których po dwie drużyny awanso-
wały do fazy finałowej . Pomimo,
iż turniej miał charakter towarzyski
frekwencja dopisała. Chłopcy, poza
wewnętrzną rywalizacją, mieli oka-
zję poprawiać błędy przed kolejny-
mi spotkaniami wojewódzkiej ligi
młodzików. Liczne uwagi trenera
Leszka Herrmanna mobilizowały
zawodników, a każdy mecz był do-
skonałym materiałem szkolenio-
wym. W turnieju gościnnie brały
udział dziewczęta, które braki
techniczne nadrabiały zaangażowa-

niem, co często wystarczało do po-
konania chłopców.
Wyniki gier finałowych: Żyga-
dło/Budzisz - Winszczyk/Bieżuń-
ski 21 :23, Pieper/Lenc -
Herrmann/Jetke 19:21 , Żyga-
dło/Budzisz - Pieper/Lenc 21 :11 ,
Winszczyk/Bieżuński - Herr-
mann/Jetke 21 :1 7, Żygadło/Bu-
dzisz - Herrmann/Jetke 23:21 ,
Winszczyk/Bieżuński - Pie-
per/Lenc 14:21 .
Wyniki końcowe turnieju: 1 . Łu-
kasz Żygadło/Konrad Budzisz 5
pkt (+10), 2. Błażej Bieżuński/Ro-
bert Winszczyk 5 pkt (-1 ), 3 . Kry-
stian Herrmann/Jakub Jetke 4 pkt
(-4), 4. Fabian Pieper/Adam Lenc
4 pkt (-5), 5. Jakub Muża/Krzysz-
tof Lenc, 6. Mariusz Markie-
wicz/Mateusz Budzisz, 7.
Wojciech Stachowicz/Grzegorz
Konkol, 8. Seweryn Konkel/Bole-
sław Gwardzik.
Finaliści turnieju otrzymali dyplo-
my i słodycze.

(kib)

Wrocław. Sezon pływacki zakończony

Dobre wyniki Delfina

Uczestnicy spotkania podczas wspólnego występu

Cewice. Młodzicy UKS w Jastarni

Wywalczyli awans do półfinałów wojewódzkich

W Miejskiej Hali Widowiskowo-
Sportowej w Helu odbył się egza-
min na stopnie uczniowskie Pol-
skiego Związku Karate
Tradycyjnego. W egzaminie udział
wzięło szesnastu młodych adeptów
karate ćwiczących w helskiej sek-
cj i Klubu Karate Tradycyjnego z
Gdyni.
Pierwsze stopnie karate (9 kyu -
biały pas) zdobyli: Amelia Gaweł,
Nicolas Gaweł, Kacper Kozłowski,
Kamil Kozłowski, Oliwia Kwiatek,
Julia Pieszak, Michał Pyrzanowski,
Igor Starnawski.

Z kolei Marcin Sadowski uzyskał
pozytywny wynik egzaminu na 8
kyu - żółty pas, a Emilia Roba-
kowska zdobyła 7 kyu - pomarań-
czowy pas.
Na stopień 6 kyu - zielony pas zda-
wali Jan Boszke, Jan Kwieciński
oraz Wiktoria Światowy. Wszyscy
uzyskali pozytywny wynik.
Natomiast 5 kyu - pierwszy niebie-
ski pas zdobyły dwie młode
helanki, Daria Januszewska i Zu-
zanna Urban.

Norbert Górski

Jastarnia. Turniej siatkarskich par

Emocjonujące zmagania
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SPS Lębork gościł młodzików,
którzy trzeci raz spotkali się w
rozgrywkach ligi. Po raz kolejny
swoją dominację w grupie udo-
wodnili siatkarze z Jastarni, nie
tracąc w Cewicach nawet seta. Po
fazie eliminacyjnej UKS w Jastar-
ni zajął 1 . miejsce ze stratą tylko
jednego seta.
Skład: Bolesław Gwardzik, Grze-
gorz Konkol, Adam Lenc, Jakub
Muża, Kacper Nowak, Fabian Pie-
per, Wojciech Stachowicz, Robert
Winszczyk, Patryk Zwara i Kry-
stian Herrmann (kpt). Trenerem
jest Leszek Herrmann, a kierowni-
kiem Adam Winszczyk.

(kib)
Wyniki na str. 14
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We Wrocławiu na 50-metrowej

pływalni odbyła się finałowa run-

da Klubowego Pucharu Polski w

pływaniu w płetwach oraz Pu-

char Polski rozgrywany indywi-

dualnie w poszczególnych

kategoriach wiekowych. W klasy-

fikacji generalnej UKS Delfin Ja-

starnia zajął 7. miejsce.

W konkurencjach indywidualnych
najmłodszy startujący zawodnik
klubu - Patryk Winszczyk na dy-
stansach 200 i 50 m po powierzch-
ni zdobył dwa brązowe medale.
Agata Struck, obecnie najstarsza z
zawodniczek, zdobyła cztery złote
trofea, wygrywając tym samym

wszystkie konkurencje, w których
startowała.
Po podsumowaniu całego roku pły-
wackiego, mierzonego kalenda-
rzem Pucharu Polski, największy
sukces odniosła właśnie Agata
Struck. Po raz drugi z rzędu zwy-
ciężyła ze wszystkimi rywalkami
w swojej grupie wiekowej . Do niej
należy zatem laur pierwszej zawod-
niczki w Polsce w kategorii B. W
konkurencji 200 m po powierzchni
Agata osiągnęła zbliżony do rekor-
du Polski czas 1 .36.53, co prawdo-
podobnie zapewni jej kolejne już
powołanie do reprezentacji Polski
w Mistrzostwach Świata Juniorów

2012.
Trzecie miejsce w klasyfikacji
ogólnej wypływał Patryk Winsz-
czyk. W pierwszej dziesiątce Pol-
ski znalazł się także Alexander
Romero (szósta lokata) i Hubert
Balcerek (ósma lokata). Miejsca
11 . i 1 2. w licznej kategorii wieko-
wej D, zajęły Helena Strachanow-
ska i Karolina Narkowicz. Wyniki
pozostałych zawodników dają bar-
dzo dobrą pozycję wyjściową na
rok 2012.

Katarzyna Struck

Młodzicy UKS w Jastarni podczas turnieju w Cewicach

Hel. Karate tradycyjne

Zdobyli kolejne pasy
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* W POWIECIE PUCKIM

28 grudnia, środa
1 8:00 Halowa Liga Piłki Nożnej
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa

29 grudnia, czwartek
1 8:45 Halowa Liga Piłki Nożnej
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa

1 stycznia, niedziela
1 5:00 Nowy Rok z Piłką
Władysławowo - stadion OPO Cetniewo
Turniej rekreacyjny - powitanie roku z piłką
nożną

5 stycznia, czwartek
1 7:30 Basket Żelistrzewo - Bryza I

Kolbudy
Żelistrzewo - hala Zespołu Szkół, ul .
Szkolna
Mecz ligi młodziczek 99 w koszykówce

7 stycznia, sobota
9:30 Puchar Władysławowa
Władysławowo - hala OPO Cetniewo

Turniej piłki nożnej halowej dla rocznika
2000

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

Rekowo Górne - korty hotelu Wieniawa

8 stycznia, niedziela
1 0:00 IV turniej IX Zimowego

Grand Prix Wybrzeża
w Tenisie Ziemnym

Rekowo Górne - korty hotelu Wieniawa

11 :00 Basket Żelistrzewo - VBW GTK
Gdynia

Żelistrzewo - hala Zespołu Szkół, ul .
Szkolna
Mecz ligi młodziczek 98 w koszykówce

1 7:00 Halowa Liga Piłki Nożnej
Mosty - hala sportowa przy gimnazjum

1 4 stycznia, sobota
11 :00 Derby Władysławowa
Władysławowo - hala OPO Cetniewo

Turniej piłki nożnej halowej seniorów

11 :00 MKS Korab Puck - SPS Lębork
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa
Mecz ligi siatkówki kadetów

1 7:00 Jagiel lonia Białystok - Cartusia
Kartuzy

Władysławowo - stadion OPO Cetniewo
Mecz sparingowy

1 5 stycznia, niedziela
11 :00 UKS Krokowa - TKKF

Neptun Gdańsk
Krokowa - hala gimnazjum, ul. Szkolna
Mecz ligi okręgowej w koszykówce
mężczyzn

Zapraszamy do przesyłania
zapowiedzi imprez na adres
redakcja@ziemiapucka.info

więcej informacji sportowych na stronie
www.SportowePomorze.pl

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO

Jastarnia. Liga Półwyspu Helskiego

Na początek turnieje streetballa

Wramach nowo powołanej do ży-

cia Ligi Półwyspu Helskiego w

Streetball’u odbył się I Turniej

Piłki Koszykowej. Gospodarzem

była Szkoła Podstawowa w Ja-

starni, a turniej otworzyła dyrek-

tor Katarzyna Tabor-Brzezińska.

Do ligi zgłosiło się ogółem 20. dru-

żyn czteroosobowych ze szkół pod-

stawowych z Helu, Władysławowa

SP nr 3 i Jastarni (razem 80 uczest-

ników). Uczniowie klas IV-VI ry-

walizowali w kategorii dziewcząt i

chłopców, systemem „każdy z każ-

dym”. Dla młodych adeptów koszy-

kówki klas IV były to pierwsze

poważne zawody. Zespoły w duchu

sportowej rywalizacji z zachowa-

niem zasad fair play zdobywały ko-

lejne kosze. Szczególnie zacięte

były mecze klas VI dziewcząt,

gdzie o kolejności zadecydowała

różnica punktów zdobytych i stra-

conych. Po zakończonych zawo-

dach na wszystkich uczestników

czekały pamiątkowe dyplomy oraz

słodka niespodzianka w postaci cze-

koladowego Mikołaja.

Podstawowym założeniem ligi jest

popularyzacja piłki koszykowej

oraz integracja międzyszkolna

uczniów Półwyspu Helskiego. Po-

mysłodawcą rozgrywek jest nauczy-

ciel wychowania fizycznego

Arkadiusz Dettlaff. Gospodarzem

kolejnego turnieju będzie Szkoła

Podstawowa z Helu.

Wyniki

- dziewczęta:

kl. IV 1 . Jastarnia, 2. Władysławo-

wo nr 3

kl. V 1 . Hel, 2. Władysławowo nr

3, 3 . Jastarnia

kl. VI 1 . Jastarnia, 2. Władysławo-

wo nr 3, 3 . Hel

- chłopcy:

kl. IV 1 . Władysławowo nr 3, 2.

Jastarnia I, 3 . Hel, 4. Jastarnia II, 5.

Jastarnia III

kl. V 1 . Jastarnia I, 2. Hel, 3 . Wła-

dyslawowo nr 3, 4. Jastarnia II

kl. VI 1 . Jastarnia, 2. Hel, 3 . Wła-

dysławowo nr 3

Arkadiusz Dettlaff

KOSZYKÓWKA
I I LIGA GR. A

Żyrardowianka Żyrardów - SMS PZKosz
Władysławowo 73:78 (1 8:22, 1 5:1 3, 24:1 9,
1 6:24)
King Wilki Morskie Szczecin - Trefl I I Sopot
68:64
KK Świecie - OPEN Florentyna Pleszew
89:11 7
Żuraw Gniewino - Księżak Łowicz 84:92
Inter Parts AZS UWM Olsztyn - Astoria
Bydgoszcz 1 04:80
1 . OPEN Pleszew 1 2 24 1 21 6:81 2
2. Astoria Bydgoszcz 1 2 21 1 035:937
3. Księżak Łowicz 1 2 20 11 22:958
4. Żuraw Gniewino 1 2 1 8 935:925
5. AZS UWM Olsztyn 11 1 7 903:892
6. Wilki Morskie 1 2 1 7 835:939
7. AZS Politechnika 1 0 1 6 792:747
8. KK Świecie 1 2 1 6 954:1 039
9. Żyrardowianka 1 2 1 6 848:1 011
1 0. Korsarz Gdańsk 1 0 1 5 802:798
11 . Trefl I I Sopot 11 1 5 824:894
1 2. GKK 1 LO Gorzów 1 2 1 5 990:111 7
1 3. SMS PZKosz 1 2 1 5 81 8:1 005

O WEJŚCIE DO II LIGI GR. A
SMS PZKosz Władysławowo -
SportowePomorze.pl Władysławowo 90:77
(1 9:1 4, 22:1 6, 27:22, 22:25)
Truso Elbląg - Bat Sierakowice 1 01 :64
ITAGO Gdynia - Basket Kwidzyn 83:98
1 . Basket Kwidzyn 1 0 1 7 781 :71 9
2. Truso Elbląg 1 0 1 6 683:611
3. SMS PZKosz II 1 0 1 6 775:709
4. SportowePomorze.pl 1 0 1 4 684:762
5. Bat Sierakowice 1 0 1 4 708:811
6. ITAGO Gdynia 1 0 1 2 661 :680

LIGA OKRĘGOWA
UKS Krokowa - Neptuns Gdańsk 85:81
(1 8:20, 1 9;1 8, 20:1 6, 28:27)
Neptun Gdańsk - Sokół Gdańsk 59:63
1 . Neptun Gdańsk 6 1 0 456:397
2. Sokół Gdańsk 6 9 387:378
3. UKS Krokowa 4 8 335:294
4. Neptuns Gdańsk 6 7 41 9:51 3
5. Remus Kościerzyna 4 5 256:271

WOJ. LIGA MŁODZIKÓW 99 GR. A
Bat Sierakowice - Czarni Słupsk 52:1 02
UKS Kielno - GTK I I Gdynia 84:53
1 . Czarni Słupsk 8 1 6 723:31 4
2. Bat Sierakowice 8 1 4 775:430
3. UKS Kielno 8 1 2 541 :537
4. Basket Żelistrzewo 8 1 0 358:645
5. GTK I I Gdynia 8 6 209:680

LIGA OKRĘGOWA SENIOREK
Pomorze Tczew - SportowePomorze.pl
Władysławowo 86:53 (1 9:1 2, 1 4:1 4, 31 :1 6,
22:1 1 )
Piątka Tczew - UKS Krokowa 1 33:8 (28:0,
32:4, 34:3, 39:1 )
Pomorze Tczew - UKS Krokowa 201 :1 9
(49:3, 45:7, 51 :7, 56:2)
Piątka Tczew - SportowePomorze.pl 1 06:66
(30:1 5, 26:1 2, 22:23, 28:1 6)
1 . Pomorze Tczew 2 4 287:72
2. Piątka Tczew 2 4 239:74
3. SportowePomorze.pl 2 2 11 9:1 92
4. UKS Krokowa 2 2 27:334
5. Jedynka Lębork 0 0 0:0
6. Basket Wejherowo 0 0 0:0
7. Siódemka Sopot 0 0 0:0
8. Bat Sierakowice 0 0 0:0

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 98 GR. A
1 . Bat Sierakowice 7 1 4 599:244
2. VBW GTK Gdynia 7 1 2 535:311
3. Jedynka Lębork 7 11 560:377
4. Bliza Władysławowo 7 11 443:456
5. Basket Żelistrzewo 7 8 283:665
6. Omega Gdynia 7 7 247:61 4

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 99
Trops Kartuzy - Jedynka Lębork 1 38:29
SKS Starogard Gd. - Bryza I I Kolbudy 36:73
1 . Bat Sierakowice 5 1 0 642:1 29
2. VBW GTK Gdynia 5 1 0 360:1 88
3. Basket Żelistrzewo 5 8 369:326
4. Bryza I I Kolbudy 5 8 305:326
5. Bryza I Kolbudy 4 7 299:203
6. Trops Kartuzy 5 7 329:267
7. Jedynka Lębork 7 7 271 :81 5
8. SKS Starogard Gd. 6 6 21 4:535

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze
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Wtym roku w rozgrywkach mężczyzn jest mniej chętnych do gry

SIATKÓWKA
I I I LIGA

Stoczniowiec Gdańsk - PTPS Człuchów 3:0
SPS Lębork - Sopocki Potok Kamionka 3:1
Trefl I I Gdańsk - SPS Epigon Słupsk 3:2
1 . Trefl I I Gdańsk 11 28 32:11 993:862
2. SPS Słupsk 11 28 29:1 2 967:840
3. Stoczniowiec Gd. 11 24 28:11 903:758
4. Zatoka 95 Puck 9 1 3 1 7:1 8 769:725
5. SPK Sopot 11 1 3 21 :25 945:1 028
6. SPS Lębork 9 1 0 1 4:20 804:835
7. Olimpijczyk Pruszcz 1 0 9 1 2:24 626:757
8. Alpat Gdynia 9 7 11 :24 71 6:800
9. PTPS Człuchów 11 6 1 3:32 81 2:930

JUNIORZY GR. A
MKS Korab Puck - KATS Alpat Gdynia 3:1
(25:20, 25:1 7, 1 9:25, 25:1 8)
Trefl Gdańsk - GKS Stoczniowiec Gd. I I 3:2
1 . Trefl Gdańsk 8 1 6 24:6 720:586
2. Korab Puck 8 1 3 1 8:1 1 670:61 2
3. SKS Starogard Gd. 8 1 2 1 5:1 4 675:677
4. Stoczniowiec Gd. I I 8 1 0 1 0:20 636:705
5. Alpat Gdynia 8 9 6:22 544:665

KADECI
MKS Korab Puck - UKS Jantar Pruszcz Gd.
3:1 (21 :25, 25:1 8, 25:1 4, 25:1 8)
SPS Lębork - Stoczniowiec/Omega Gdy. 3:1
1 . SPS Lębork 9 1 7 24:1 3 828:738
2. Trefl Gdańsk 7 1 4 21 :0 525:373
3. Jurand Malbork 8 1 3 1 7:1 0 607:576
4. Stoczniowiec/Omega 8 11 1 3:1 8 636:667
5. SKS Starogard 8 11 1 0:1 8 579:635
6. Korab Puck 9 11 9:22 652:704
7. Jantar Pruszcz Gd. 9 1 0 11 :24 661 :795

MŁODZICY GR. B
SPS Lębork - MKS Korab Puck 2:0 (25:21 ,
30:28), UKS w Jastarni - MKS Korab Puck
2:0 (25:1 5, 25:1 4), SPS Lębork - UKS w
Jastarni 0:2 (1 6:25, 22:25)
1 . UKS w Jastarni 6 1 2 1 2:1 31 5:21 6
2. SPS Lębork 6 9 7:7 301 :291
- - - - - - - - - - - - awans do półfinałów
3. Korab Puck 6 6 1 :1 2 207:31 6

MŁODZICZKI GR. A
KATS Alpat Gdynia - UKS Zatoka 95 Puck
0:2 (20:25, 20:25)
TPS Czarni I I Słupsk - UKS Zatoka 95 Puck
1 :2 (25:1 8, 1 5:25, 1 2:1 5)
Czarni I I Słupsk - KATS Alpat Gdynia 2:0
1 . Gedania I Gdańsk 6 1 2 1 2:0 300:75
2. Zatoka 95 Puck 6 9 7:7 242:276
3. Czarni I I Słupsk 6 9 7:7 244:295
4. Alpat Gdynia 6 6 0:1 2 1 61 :301
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

BRYDŻ SPORTOWY
LIGA OKRĘGOWA GR. PÓŁNOCNA

Kontra Krokowa - Wróble Sopot -2:2 1 5:1 5
Budmor Trefl Władysławowo - Bliza
Wejherowo 53:-53 25:5
DK SM Janowo I I I Rumia - Kotłownia w
Cechu Gdynia -88:88 0:25
1 . Budmor Trefl 5 11 7 308
2. Bliza Wejherowo 5 81 43
3. Wróble Sopot 5 70 -8
4. Kotłownia w Cechu 5 66 -24
5. Kontra Krokowa 5 52 -1 51
6. DK SM Janowo I I I 5 46 -1 68
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, VP, impy

KOSZYKÓWKA
MIĘDZYWOJ. LIGA GIMNAZJALNA

Siódemka I I Sopot - Jedynka Lębork 20:79,
Siódemka I Sopot - Jedynka Lębork 57:39
1 . Salos Rimaster Czaplinek 1 0 1 7 526:456
2. Basket Miastko 9 1 5 472:41 4
3. Pomorze Tczew 7 1 3 539:294
4. Bliza Władysławowo 7 1 3 435:267
5. Remi Salos Słupsk 6 1 2 453:1 80
6. Siódemka I Sopot 8 1 2 385:386
7. Grom Turowo 7 9 325:302
8. Gimnazjum 3 Wejherowo 6 8 1 89:288
9. Jedynka Lębork 6 7 285:351
1 0. UKS 1 6 Koszalin 7 7 21 7:41 8
11 . Siódemka I I Sopot 7 7 1 08:564
1 2. Stolem Sierakowice 4 6 1 87:201
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze
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Władysławowo. I Kowal Cup

Zabawa piłkarskich maluchów

Drużyna Sztormu Mosty zwycię-

żyła w I Turnieju Piłki Halowej

Juniorów o Puchar Radnego Po-

wiatowego Michała Kowalskiego

„Kowal Cup 2011”.

Grupa „A”: MKS I Władysławo-

wo 2002 - Sokół Bożepole Wlk. II

1 :0 (Miotke), Sztorm Mosty I -

MKS 2002/03 0:0, MKS I 2002 -

MKS 2002/03 4:1 (Heft, Miotke,

Lis), Sztorm I - Sokół II 3:2 (Roma-

now, Sawicki, Mróz), MKS I 2002

- Sztorm I 2:0 (Lis 2), MKS

2002/03 - Sokół II 0:1 .

1 . MKS I Wła-wowo 2002 9 pkt

2. Sztorm Mosty I 4

3. Sokół Bożepole Wielkie II 3

4. MKS Wła-wowo 2002/03 1

Grupa „B”: MKS II Władysławo-

wo 2002 - Sokół Bożepole Wlk. I

0:0, Sztorm Mosty II - MKS 2003

3:1 (Nowicki 3 - Kowalewski),

MKS II 2002 - MKS 2003 0:1

(Kryża), Sztorm II - Sokół I 3:0

(Nowicki 2, Kurdziel), MKS II

2002 - Sztorm II 0:2 (Kurdziel, No-

wicki), MKS 2003 - Sokół I 0:1 .

1 . Sztorm Mosty II 9 pkt

2. Sokół Bożepole Wlk. I 4

3. MKS Wła-wowo 2003 3

4. MKS II Wła-wowo 2002 1

Półfinały: Sztorm II - Sztorm I 7:0

(Nowicki 5, Niewęgłowski, sam.);

MKS I 2002 - Sokół I 0:1

Mecze o miejsca: o VII MKS

2002/03 - MKS II 2002 1 :1 k. 2:1

(Maciejewski - Ciskowski); o V So-

kół II - MKS 2003 0:1 (Kowalew-

ski); o III Sztorm I - MKS I 2002

1 :2 (Romanow - Lis 2).

Finał: Sztorm II - Sokół I 4:1 (Kur-

dziel 2, Nowicki, Gburek).

Kolejność końcowa: 1 . Sztorm

Mosty II, 2. Sokół Bożepole I, 3 .

MKS I 2002, 4. Sztorm Mosty I, 5.

MKS 2003, 6. Sokół Bożepole II,

7. MKS 2002/03, 8. MKS II 2002.

Nagrody indywidualne: zawodnik

Kacper Lis (MKS), strzelec Rado-

sław Nowicki (Sztorm), bramkarz

Kacper Bieszke (Sztorm). Medale i

puchar wręczył Michał Kowalski,

a nagrody Grzegorz Białas, dyrek-

tor Centrum Kultury, Promocji i

Sportu we Władysławowie.

(kib)

FUTSAL
PUCK

V kolejka
Drewniaki - Rekowo Reda 5:2, Old Team - FC
Połchowo 2:1 , Huragan Smolno - Wczorajsi
1 :2, Drewniaki - Relaks Mechowo 1 :3, FC
Połchowo - Rekowo Reda 1 :4, Old Team -
Huragan Smolno 3:1 , Kaszubia Starzyno -
Wczorajsi 0:3 walkower, Finiszparket - Relaks
Mechowo 3:5, Rekowo Reda - Kaszubia
Starzyno 3:0 Kaszubia wycofana z ligi ,
Finiszparket - FC Połchowo 6:2
IV kolejka
SKK Puck - FC Połchowo 1 :0, Marne Szanse
- Mocny Full 0:5, Kaszuby Połchowo - FC
Połchowo 1 :2, Marne Szanse - Zatoka Puck
1 :3, Kaszuby Połchowo - SKK Puck 1 :4,
Marne Szanse - Wczorajsi 6:3, Mocny Full -
Zatoka Puck 6:1 , Kaszuby Połchowo -
Wczorajsi 2:2

1 . Old Team 7 1 5 1 7:1 5
2. Relaks Mechowo 6 1 3 1 8:1 0
3. Mocny Full 4 1 2 23:1
4. Finiszparket 5 9 1 8:1 6
5. Marne Szanse 6 9 1 4:1 5
6. MZKS Hel 3 7 9:2
7. Ajax Leśniewo 3 7 9:2
8. Rekowo Reda 5 7 1 3:11
9. Wczorajsi 6 7 11 :1 6
1 0. Drewniaki 4 6 1 0:9
11 . Zatoka Puck 4 6 7:9
1 2. SKK Puck 5 6 7:1 2
1 3. FC Połchowo 7 6 8:21
1 4. Kaszuby Połchowo 5 4 8:1 4
1 5. Farmaceuci 2 3 5:3
1 6. Huragan Smolno 4 0 2:11
1 7. Kaszubia Starzyno 4 0 0:1 2

KOSAKOWO
II kolejka
Kosakowo - Mosty Oldboys 2:5 (0:3), Mosty -
PSP Gdynia 1 7:2, Pogórze - Suchy Dwór 0:3,
Dębogórze - Pierwoszyno 3:2, Rewa -
Dębogórze Wybudowanie 8:7

1 . Mosty 2 6 46:3
2. Rewa 2 6 26:7
3. Dębogórze 2 6 8:6
4. Dębogórze Wyb. 2 3 20:1 2
5. Pierwoszyno 2 3 8:3
6. Mosty Oldboys 2 3 5:8
7. Suchy Dwór 2 3 3:1 8
8. Kosakowo 2 0 6:1 8
9. PSP Gdynia 2 0 6:22
1 0. Pogórze 2 0 1 :32

HEL
I termin
Ratecznicy - Zatoka 0:3, Oldboys - Młodzi
Ludzie 1 :0, MZKS - Scooby Doo 3:0, Zatoka -
MZKS 0:4, Młodzi Ludzie - Ratecznicy 3:1 ,
Scooby Doo - Oldboys 1 :4, Ratecznicy -
Oldboys 0:2, Zatoka - Scooby Doo 1 :1 ,
MZKS - Młodzi Ludzie 1 :0, Oldboys - MZKS
0:2, Scooby Doo - Ratecznicy 1 :0, Młodzi
Ludzie - Zatoka 2:1 , MZKS - Ratecznicy 2:0,
Młodzi Ludzie - Scooby Doo 5:0, Zatoka -
Oldboys 1 :0

1 . MZKS Hel 5 6 46:3
2. Młodzi Ludzie Władysławowo 5 6 26:7
3. Oldboys Hel 5 6 8:6
4. Zatoka Puck 5 3 20:1 2
5. Scooby Doo 5 3 8:3
6. Ratecznicy Hel 5 3 5:8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, punkty, stosunek
bramek

Zabawa z piłką okazała się niesamowitą frajdą dla najmłodszych

W Dębogórzu odbył się II Miko-

łajkowy Turniej Piłki Nożnej.

Oprócz gospodarzy z UKS Lider,

do rozgrywek przystąpiło 10 dru-

żyn roczników od 2004 do 2006 z

zaprzyjaźnionych klubów.

Chłopcy oraz dziewczęta rozgrywa-

li swoje mecze w dwóch grupach.

Awans do półfinałów mogły wy-

walczyć dwie najlepsze drużyny z

grup.

Po bardzo zaciętej rywalizacji w

meczach grupowych do półfinału

awansowały: UKS Lider Dębogó-

rze, UKS Jedynka Reda I, UKS Je-

dynka Reda II, UKS Jedynka Reda

2005. Z gier półfinałowych zwycię-

sko wyszli chłopcy z Dębogórza

oraz Jedynki Reda I i to im przy-

szło zmierzyć się w meczu finało-

wym. Po bardzo emocjonującej i

bardzo wyrównanej grze zwycię-

żył zespół z Dębogórza.

Był to bardzo udany turniej . Mło-

dych adeptów piłki nożnej wspo-

magali trenerzy oraz kibicujący

rodzice. Trybuny były wypełnione

po brzegi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zło-

te medale, ponieważ swoją posta-

wą, sercem i walecznością

zasłużyli na najwyższe podium.

Wszystkie zaproszone drużyny

otrzymały również pamiątkowe

puchary.

(kib)
Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali także nagrody rzeczowe

Dębogórze. Mikołajkowy turniej piłki nożnej

Gospodarze okazali się najlepsi
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Wszyscy uczestnicy turnieju dla najmłodszych adeptów piłkarstwa wraz z opiekunami i organizatorami

Masz stare zdjęcia LZS Swarzewo?
---

Poszukujemy historycznych
fotografi i z działalności sportowej LZS Swarzewo.
Jeśl i posiadasz - daj znać, umieścimy je w gazecie.

Tel. 51 3-1 73-371

TENIS STOŁOWY
IV LIGA GR. B

Echo I I Biesowice - Orkan Gdańsk 9:9
UKS Orlik Gdynia - Fortus I I Straszyn 1 0:1
UKS Osada Rzucewo - ŻTS I I Kmiecin 1 0:8
GKTS Gdańsk - MRKS IV Gdańsk 0:1 0
GKS Żukowo - pauza
1 . Orkan Gdańsk 8 1 5:1 79:27
2. GKS Żukowo 8 1 4:2 76:38
3. Orl ik Gdynia 8 1 2:4 69:35
4. MRKS IV Gdańsk 8 1 0:6 57:44
5. Echo I I Biesowice 8 9:7 67:48
6. Osada Rzucewo 8 6:1 0 43:66
7. ŻTS I I Kmiecin 8 4:1 2 38:74
8. Fortus I I Straszyn 8 2:1 4 41 :72
9. GKTS Gdańsk 8 0:1 6 1 4:80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, stosunek punktów,
stosunek gierF
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W rozgrywkach o wejście do II

ligi koszykarskiej doszło do spo-

tkania derbowego we Władysła-

wowie. Rezerwy Szkoły

Mistrzostwa Sportowego

PZKosz pokonały drużynę Spor-

towePomorze.pl 90:77.

Drużyny tej ligi zakończyły już
rozgrywki fazy wstępnej . Włady-
sławowskie zespoły walczyły o
możliwość dalszej walki o awans.
Niestety, przegrana pozbawiła tej
możliwości drużynę SportowePo-
morze.pl. W dalszej grze pozostały
po cztery najlepsze drużyny z każ-
dej grupy. SMS PZKosz rywalizo-
wać będzie z drużynami Basket
Kwidzyn, Truso Elbląg, Bat Siera-
kowice, GTK Gdynia, UKS Kiel-
no, SSK Kobylnica i Neptuns
Gdańsk.
Z kolei koszykarze SportowePo-
morze.pl walczyć będą w Pucharze
Prezesa POZKosz z trzema innymi
drużynami swojej ligi oraz cztere-
ma najlepszymi zespołami ligi
okręgowej . Już wiemy, że będą to
zespoły Itago Gdynia, Pogoń Lę-
bork i GKK AWFiS Gdańsk. Roz-
grywki okręgówki potrwają do
połowy stycznia, ale już można po-
dejrzewać że znajdzie się w tym
gronie także nasza drużyna z Kro-
kowej , która jak na razie ma na
koncie cztery zwycięstwa. Najlep-
sze cztery drużyny z rozgrywek
pucharowych zapewnią sobie moż-
liwość gry w przyszłym sezonie w
rozgrywkach o wejście do II ligi.

Tekst i fot. Janusz Nowicki

SPORT

Koszykarze SportowePomorze.pl najprawdopodobniej spotkają się w rozgrywkach z UKS Krokowa

We Władysławowie odbył się fe-

styn pływacki z okazji dziesięcio-

lecia działalności Uczniowskiego

Klubu Sportowego „Mewa”.

Krótki zarys historii klubu przedsta-
wiła zebranym prezes Gabriela
Czyż, a wicedyrektor SP nr 2 we
Władysławowie, złożyła podzięko-
wania na jej ręce.

Dzieci wraz z rodzicami miały
szansę współzawodniczyć w wielu
grach i zabawach w wodzie. Na za-
kończenie wszystkie pociechy
otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz ręczniki, a rodzice uczestni-
czący w zabawie medale.

Tekst i fot. KrzysztofGórecki

Wszyscy uczestnicy zabawy oprócz dyplomów otrzymali też ręczniki

Władysławowo. Derby dla SMS PZKosz

Teraz czas na walkę w Pucharze

Młode uczestniczki władysławowskiej zabawy w wodzie

Koszykarze SportowePomorze.pl (żółte stroje) ulegli SMS PZKosz

Władysławowo. Festyn pływacki

Dziesięć lat UKS Mewa

Zarys historii UKS "Mewa"

Klub powstał w 2001 r. z inicjaty-
wy Henryka Hintzke oraz za zgodą
Marii Ryś, dyrektorki SP nr 2 we
Władysławowie. Od początku klub
prowadził naukę pływania dzieci,
w początkowym okresie tylko z SP
nr 2, a później rozwinął działal-
ność na całą gminę Władysławo-
wo, a nawet powiat. Przez cały
okres działalności wiele ludzi do-
brej woli włożyło cegiełkę w roz-
wój klubu, tj . Zofia Nowicka,
Katarzyna Kuc, Elżbieta Sobanty,
Jolanta Mazgaj , Andrzej Kowalski
oraz Lidia Koss. Wraz z rozwojem,
zawodnicy zaczęli reprezentować
barwy klubowe na imprezach
wojewódzkich, krajowych i pod-
czas Mistrzostw Polski. Należy tu
wspomnieć o takich nazwiskach

jak: Bartłomiej Kurek, Marcin
Lachs, Wojciech Kryszak, Piotr
Żywicki, Jakub Przecherski, Mał-
gorzata Styn, Weronika Górecka,
Arleta Szomborg i wielu innych.
Klub nauczył pływania ponad pół
tysiąca dzieci. Jedni z nich zakoń-
czyli zabawę, a inni kontynuują
zajęcia. Od dłuższego czasu kadrę
trenerską stanowią: Gabriela Czyż,
Katarzyna Jachimkowska, Joanna
Łuczak i Marek Pieper. Z inicjaty-
wy wiceprezesa UKS „Mewa”
Krzysztofa Góreckiego, klub orga-
nizuje również coroczne ogólno-
polskie zawody pływackie
NORDA SWIM, które stanowią
obecnie największą imprezę pły-
wacką w północnej Polsce. W
2011 r. odbyła się piąta edycja tych
zawodów.

SMS PZKosz II - SportowePomo-

rze.pl 90:77 (19:14, 22:16, 27:22,

22:25)

SMS PZKosz II: Kaczmarski 21
(6), Migała 18, Witliński 1 3 (1 ),
Borowski 9, Kowalczyk 8, Mora-
wiec 7, Krawczyk 6 (1 ), Siriato-

wicz 2, Radwański 2, Struski 2,
Wnętrzak 2, Kubala
SportowePomorze.pl: Borchman
15, Ossowski 1 3 (1 ), Odwald 12
(1 ), Uzdrowski 11 (3), Peta 8, Ko-
zik 7, Kańtoch 6, Birn 5, Dziengo,
Rożan


