
Mieszkańcy naszego
powiatu nie szczędzili
grosza w kolejnym finale
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Wynikiem tego jest pula
113 604,80 zł, która trafiła
do puszek wielu,
bezimiennych
wolontariuszy. Pieniądze
zasilą konto fundacji, która
w tym roku postanowiła
przekazać je na zakup
najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z
cukrzycą.
Swoją działalność fundacja
zaczynała od ratowania
życia noworodków chorych
na serce. Po 20. latach
nadal priorytetem
pozostaje noworodek.
Pomimo, że Jurek Owsiak
od lat atakowany jest przez
niektóre media, czy
polityków, pieniądze na
ratunek najmłodszym
płyną coraz szerszym
strumieniem.
Fotoreportaż - str. 8-9

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kontynuujemy nasz
cykl zamieszczania
zdjęć z okresu przedwo-
jennego. Tym razem
mamy fotografie grupy
młodych mężczyzn, wy-

konane praw-
dopodobnie
w Helu i Wielkiej Wsi. Może rozpoznacie
na nich kogoś z rodziny - dajcie znać!

Powiat w starej fotografii

Nadchodzi czas rozli-
czeń z fiskusem. Roz-
mawiamy z Rafałem
Selinem, zastępcą na-
czelnika Urzędu Skarbo-
wego w Pucku. Pytamy

o sposoby
rozliczania
się osób prowadzących działalność w
formie karty podatkowej .

Dla tych co na karcie podatkowej

Młodzi piłkarze z Dębo-
górza i Chłapowa wzięli
udział w silnie obsadzo-
nym turnieju rocznika
2000. Jako dobrzy go-

spodarze po-
dzielili się
dwoma ostat-
nimi miejscami, oddając palmę pierwszeń-
stwa gościom spoza naszego powiatu.

Stawili czoła najlepszym

HEL JASTARNIA KOSAKOWO KROKOWA PUCK WŁADYSŁAWOWO
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Nowy Rok skłania do
składania sobie życzeń.
Podobnie było podczas
sesj i Rady Gminy Puck,
gdzie oprócz tego sa-
morządowcy złożyli

gratulacje
wojewodzie
oraz wiceministrowi rolnictwa i rozwoju
wsi, mieszkańcom naszego powiatu.

Toast za pomyślność gminy
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Tym razem przeprowa-
dziliśmy rozmowę z
wojewodą Ryszradem
Stachurskim. Pytamy o
możliwe inwestycje na
Pomorzu, relacje z sa-

morządem
wojewódz-
kim, a także o to czym zajmuje się woje-
woda, a czym marszałek pomorski.

Rozmawiamy z wojewodą
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Patryk Denc z Pierwoszyna zbierał datki dopingując tacie w rozgrywkach piłkarskich

Chcemy, abyście jako nasi stali Czytelnicy, podpo-
wiedzieli w którym kierunku mamy podążać. Chcemy
zmieniać się dla Was, tak abyśmy mogli razem cie-

szyć się naszą gazetą. Minęło już dziewięć
wspólnych miesięcy - czas na ocenę! Prosi-
my Państwa o uwagi na kartkach poczto-
wych lub poprzez naszą stronę internetową.

Czekamy na Wasze uwagi

W poniedziałek zarzut kradzieży z
włamaniem usłyszał młody mieszka-
niec Władysławowa. Nastolatek w rę-
ce mundurowych wpadł w sobotę
przed północą, kiedy to włamał się do
miejscowego sklepu kościelnego.
Kara dziesięciu lat pozbawienia wolno-
ści grozić może 17-letniemu mieszkań-
cowi Władysławowa. Nastolatek w
minioną sobotę przed północą zatrzyma-

ny został przez miejscowych policjan-
tów. Chłopak uruchomił alarm i ujęty
został przez ochronę na gorącym uczyn-
ku podczas włamania do sklepu na tere-
nie kościoła. Jak ustalili mundurowi
młodzieniec chciał opuścić sklep z de-
wocjonaliami wartymi ok. 500 zł. Po
sprawdzeniu okazało się, że jest on po-
szukiwany przez policję z Polic w woj .
zachodniopomorskim. Od grudnia był

"na ucieczce" z placówki opiekuńczo-
wychowawczej .
Młody włamywacz został przesłuchany.
Śledczy postawili mu zarzut kradzieży
z włamaniem, a kryminalni sprawdzają
czy na swoim koncie nie ma innych po-
dobnych przestępstw. Niebawem zno-
wu trafi do młodzieżowego ośrodka
wychowawczego.

(jan)

Władysławowo. Włamał się do kościelnego sklepiku

Wróci do poprawczaka
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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 wywiadu z wojewodą
zamieszczonego przez nas
wcześniej w internecie.
Marek pisze:
Wszędzie tylko to PO i platforma.
Ludzie są najważniejsi, a nie jakieś
tam partie.

Opinia na temat składania gratulacj i
przez samorządowców gminy Puck
nowemu wojewodzie i
wiceministrowi.
Dawid pisze:
Przepraszam bardzo ale wydaje mi
się, że zarówno Pan Plocke jak i Pan
Stachurski nie są mieszkańcami
miasta Puck ani gminy Puck

Na naszej stronie zakończyliśmy
sondę z pytaniem: Czy jesteś za
budową elektrowni jądrowej w
Żarnowcu?
Od samego początku na
prowadzeniu była odpowiedź 'tak' -
głosowało na nią 57 proc.
internautów. Przeciwko budowie
zagłosowało 40 proc. internautów.
Znalazł się też głos oddany na
odpowiedź 'nie wiem'.
Obecnie w sondzie pytamy o naszą
gazetę, m.in. które rubryki Państwo
lubicie najbardziej . Zapraszamy do
głosowania.

OPINIE

www.ziemiapucka.info

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

84-1 20 Władysławowo
tel. (0) 51 3-1 73-371
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"W SIECI..." BEZ
KOMENTARZA

Owsiak na

prezydenta!

Janusz
Nowicki
redaktor
naczelny

- To jest już po prostu żenujące jak
opluwa się Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Oglądając telewi-
zję zastanawiam się komu zależy
na tej szopce. Swoje podejrzenia
mam, ale może są zbyt daleko idą-
ce. . . Fakt jednak, że głosy kąsają-
ce Jurka Owsiaka słychać głównie
z prawej strony sceny politycznej.
Do tego jeszcze swoje trzy grosze
dorzucają - niektórzy na szczęście
- księża i obraz maluje się jakby
sam.
Owszem, Owsiak wyręcza swoimi
działaniami rząd, bo to głównie
zadaniem państwa jest zabezpie-
czyć nowoczesny sprzęt w specjali-
stycznych szpitalach. Ale patrząc
w ten sposób, to przecież przez
dwadzieścia lat wspierał nie tylko
rządy lewe, ale też i te prawe. Nie
mówił przecież "teraz rządzi pra-
wica, to zamiast zbierać pieniądze
pojedźmy na wakacje". Ale jakby
nie było, konkurencję instytucjom
zbierającym datki zrobił sporą. . .
To musi co niektórych mocno
boleć. Za te pieniądze wiele można
by kupić, wiele wybudować.
Tak, ale sama fundacja też się
musi wyżywić. Parę osób pensje
musi za robotę dostać. Jeszcze
wczoraj rozmawiałem o tym z
kolegą. Ten jednak zabił mnie
informacją, że to w stosunku do
całości tylko drobna sumka jest.
Odwrotnym przykładem podobno
jest "świeczkowa" instytucja, gdzie
większość zebranej kwoty
przeznaczana jest na jej własne
utrzymanie, a tylko nieliczna część
trafia do potrzebujących. . . Muszę
o tym chyba trochę więcej
poczytać, ciekawa sprawa.

Masz jakieś wątpliwości, pytania.
Wiesz o czymś ciekawym, czym
chciałbyś się podzielić z innymi

– pisz na adres:
redakcja@ziemiapucka. info lub
dzwoń pod nr tel. 513-173-371

(Orange), 602-349-540 (Play)
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Z wojewodą pomorskim Ryszar-
dem Stachurskim rozmawia Ja-
nusz Nowicki.
- Muszę rozpocząć pytaniem o
przyszłość naszego powiatu. Co
teraz będzie jeśli mamy pełnię
władzy w województwie...
- Rzeczywiście, Mieczysław Struk
jest marszałkiem województwa, ja
jestem wojewodą pomorski, Kazi-
mierz Plocke jest posłem i wicemi-
nistrem rolnictwa, od wczoraj
mamy nowego wiceministra. To-
masz Lenkiewicz objął funkcję wi-
ceministra skarbu państwa.
Dotychczas był dyrektorem naczel-
nym Centralnego Ośrodka Sportu
w Warszawie, a wcześniej mój za-
stępca w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich "Cetniewo" we Wła-
dysławowie. Mieszkaniec Chłapo-
wa, czyli naszego powiatu. To
wszystko sprawia, że rzeczywiście
wygląda to bardzo optymistycznie.
Mamy jednak wszyscy świado-
mość tego, że służymy nie tylko
społeczności lokalnej , ale i tej du-
żej Ojczyźnie i o interesie Rzeczy-
pospolitej myślimy przede
wszystkim. I to nie są słowa na wy-
rost, to jest takie poczucie rzeczywi-
ście odpowiedzialności, która na
każdym z nas spoczywa.
- Proszę powiedzieć jak do tego
doszło, skąd się nagle wzięło tyle
osób z naszego powiatu w najwyż-
szych władzach Pomorza i Pol-
ski?
- To z jednej strony na pewno efekt
indywidualnych predyspozycji tych
poszczególnych osób. Nie zostałby
pan Mietek Struk marszałkiem wo-
jewództwa, gdyby nie jego osobi-
ste walory. Ale oczywiście bez
zaplecza politycznego, z którego
się wywodzi nigdy tego sukcesu by
nie osiągnął. To samo tyczy się Ka-
zimierza Plocke i mnie, trochę ina-
czej jest w wypadku Tomasza
Lenkiewicza, który akurat człon-
kiem Platformy Obywatelskiej nie
jest. Sympatyzuje tylko z tym śro-
dowiskiem. Natomiast powiat puc-
ki ma mocną pozycję w strukturach
Platformy i to zarówno w regional-
nych, jak i krajowych. Z jednej stro-
ny przejawia się to wynikiem
wyborczym, jakim Platforma tutaj
uzyskuje. Przypomnę, że jest to po-
wiat rolniczo-turystyczny, a nie
mocno zurbanizowany. I jeśli cho-
dzi o poparcie dla Platformy w śro-
dowisku wiejskim, to ono w całym
kraju jest o wiele, wiele niższe. U
nas jest to około sześćdziesięciu
procent. Jedną z przyczyn takiego
stanu na pewno jest to, że tutaj

funkcjonuje bardzo silna struktura
partyjna. W każdej gminie jest koło
Platformy Obywatelskiej , jest silna
struktura powiatowa, byłem prze-
wodniczącym krajowego sądu kole-
żeńskiego, jestem współautorem
statutu Platformy Obywatelskiej .
Byłem przewodniczącym komisj i
statutowej PO, moim zastępcą był
wówczas Cezary Grabarczyk, póź-
niejszy minister infrastruktury. To
wszystko świadczy o tym, że doce-
nia się naszą pracę, efekt naszej
działalności i te nominacje są kon-
sekwencją naszej ciężkiej pracy.
- A jak układa się współpraca z
samorządem wojewódzkim?
- Moim zdaniem, świetnie. Z jed-
nej strony jesteśmy na siebie skaza-
ni, w dobrym tego słowa
znaczeniu, bo przede wszystkim li-
czy się dobro mieszkańców i regio-
nu dla samorządu wojewódzkiego.
A więc samorządowi musi zależeć
na dobrej współpracy z rządem. A
ja z kolei mam świadomość, że bę-
dę też tutaj oceniany. Będąc repre-
zentantem rządu i mając wytyczne
co do moich priorytetów, tego co
muszę zrobić i w jakiej kolejności
realizować, to jednak muszę pamię-
tać o tym, że jakieś oczekiwania
społeczności lokalnej są i trudno bę-
dzie jej zrozumieć, że jestem tu tyl-
ko reprezentantem rządu.
Współpraca układa się znakomicie,
spotykamy się regularnie. Teraz je-
stem umówiony z marszałkiem na
rozmowy w sprawie elektromni ją-
drowej .

- A czy na ten temat możemy po-
wiedzieć już coś ciekawego?
- Spotkałem się ostatnio z preze-
sem spółki, która jest odpowie-
dzialna za przyszłą budowę
elektrowni. W dalszym ciągu są
trzy lokalizacje.
- Podobno na listę ma wrócić
jeszcze Kopań...
- Nie. Kopań nie wróci do gry. Są
tylko trzy wcześniej wskazane
miejsca, Gąski, Choczewo i Żarno-
wiec. Z punktu widzenia rozwoju
regionu byłoby znakomicie, gdyby
powstała ona u nas. Jest to ogrom-
ny impuls rozwojowy. Sześć tysię-
cy miejsc pracy przez kilkanaście
lat w trakcie budowy elektrowni i
około tysiąca pięciuset miejsc pra-
cy później . To także duży impuls
dla bezpośredniego otoczenia, czy-
li usługi hotelowe, gastronomicz-
ne, usługowe różnego rodzaju
musiały by powstać żeby praco-
wać na rzecz tego przedsięwzięcia.
Także to, że elektrownia jądrowa
w Polsce powstanie jest poza
wszelką dyskusją. Z punktu widze-
nia nawet naszego bezpieczeństwa
to czy ona powstanie w Gąskach,
czy w Choczewie nie ma dla nas
najmniejszego znaczenia. Więc le-
piej niech powstanie w Choczewie,
bo to będą ogromne pieniądze.. .
- Więc może niech lepiej powsta-
nie w Żarnowcu, bo to będą jesz-
cze większe tak zwane pieniądze
offsetowe...

Więcej na www.ziemiapucka.info
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NASZ WYWIAD

Mocne struktury Platformy

Ryszard Stachurski równie dobrze jak za biurkiem czuje się na boisku.

Wcześniej był wiceministrem sportu odpowiedzialnym m.in. za budowę

Orlików
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Z dalszych prac w zarządzie po-
wiatu puckiego zrezygnował
Adam Zażembłowski. Okazało
się, że zgodnie z przepisami nie
może łączyć tej funkcji z prezeso-
waniem w puckiej spółdzielni
mieszkaniowej. Nadal pozostanie
radnym, a jego miejsce w zarzą-
dzie zajmie ktoś inny. Kto, tego
jeszcze nie wiadomo.
Adam Zażembłowski był człon-
kiem powiatowego zarządu od po-
czątku trwającej kadencji, czyli od
roku 2010. Mimo, że wszyscy do-

okoła wiedzieli o jego pracy zawo-
dowej - jest prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Wła-
snościowej w Pucku - nikt do tej
pory nie wskazywał na konflikt
prawny zajmowania tych dwóch
stanowisk.
Do końca stycznia zarząd powiatu
ma pracować w okrojonym skła-
dzie. Później nową kandydaturę w
miejsceZażembłowskiegoprzedsta-
wić ma starosta. Mniej lub bardziej
poinformowane osoby przedstawia-
ją nawet dalekoidące zmiany, które

miałyby przy tej okazji mieć miej-
sce. Mówi się o zmianach na
szczycie władzy, także o zmianach
w prezydium rady powiatu, a jesz-
cze inni widzą w gronie zarządu
człowieka z dotychczasowej opo-
zycji. Na razie jednak starosta mil-
czy i nie chce zdradzać swoich
planów. Ciekawscy muszą uzbroić
się w cierpliwość, przynajmniej do
końca stycznia.

Janusz Nowicki

Zmieni się skład zarządu powiatu. Trzeci od prawej Adam Zażembłowski zrezygnował z dalszej pracy

OFERTY PRACY

- KIEROWNIK SKLEPU-
SPRZEDAWCA - Puck
- PIEKARZ - Błądzikowo
- ELEKTROMECHANIK -
Karwieńskie Błota, Puck
- SPRZEDAWCA - Celbowo,
Osłonino
- KOSMETYCZKA - Jastrzębia
Góra
- FLORYSTKA - Puck, Mrzezino
- DOCIEPLENIOWIEC,
GLAZURNIK, DEKARZ -
Mieroszyno

- KSIĘGOWY - Puck
- OBSŁUGAWULKANIZACJI
- Łebcz
- HYDRAULIK - Leśniewo

Więcej informacji o ofertach
pracy można uzyskać pod

nr tel. (58) 673-10-24 wew. 64

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na dzień
10 stycznia posiadał następujące oferty pracy:

W SKRÓCIE
Zasypali zabytkowe bunkry

HEL. Historyczna bateria grecka została zasypana ziemią podczas rekul-
tywacji terenu po byłej jednostce wojskowej . Sprawa trafiła do prokura-
tury po tym jak o sprawie poinformowali miłośnicy militariów. Teraz - na
wniosek pomorskiego konserwatora zabytków - bateria ma zostać odko-
pana. Nie wiadomo jednak czy przy okazji nie powstały zniszczenia
obiektu znajdującego się w rejestrze zabytków.

Spotkania ze skarbówką
JASTARNIA, KUŹNICA. Odbędą się spotkania informacyjne pracowni-
ków Urzędu Skarbowego w Pucku z mieszkańcami: w Jastarni w Miej-
skim Zarządzie Portu, 1 3 stycznia o godz. 1 8, a w Kuźnicy w Stacji
Turystycznej , 1 6 stycznia o godz. 1 7.
Tematyka: Jak poprawnie wypełnić formularz Pit-1 6A (karta podatko-
wa); Jak skorzystać z możliwości wysłania Pit-1 6A przez Internet (karta
podatkowa); Jak poprawnie wypełnić formularz Pit-28 (ryczałt od przy-
chodów ewidencjonowanych); Obowiązki z zakresu kas fiskalnych i po-
datku Vat (m.in. wynajem pokoi, gastronomia, handel na karcie
podatkowej); Inne zagadnienia (odpowiedzi na pytania z sali).

(jan)

Adam Zażembłowski poza Zarządem Powiatu Puckiego

Rezygnacja prezesa spółdzielni
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Obecny skład zarządu powiatu

starosta Wojciech Dettlaff (PO), wicestarosta Andrzej Sitkiewicz (PO)

członkowie: Ewa Kownacka (PO), Zygmunt Wiśniewski (PiS), vacat (?)

Rodzice pobierający świadczenie
pielęgnacyjne mogą od stycznia do
marca 2012 r. otrzymać dodatkowe
świadczenie w wysokości 100 zł
miesięcznie. Osoba mająca ustalo-
ne prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego musi złożyć do gminy
wniosek o przyznanie pomocy.
Wniosek powinien zostać złożony
do 31 stycznia.
Osoby, którym świadczenie pielę-
gnacyjne za styczeń, luty lub ma-
rzec będzie przyznane po 31
stycznia, wniosek powinny złożyć
w terminie 7 dni od dnia, w którym
decyzja o przyznaniu prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego stała
się ostateczna.

(red)

100 zł dla rodziców
Wypisz wniosek

Czekamy na sygnały Czytelników

Czego oczekujesz od naszej gazety
Minęło już dziewięć miesięcy od momentu powrotu "Ziemi Puckiej" na
rynek prasowy. Czas zapytać Państwa co się Wam w naszej gazecie po-
doba najbardziej , a czego jeszcze brakuje. Dlatego poniżej prezentujemy
zestaw pytań, na które chcielibyśmy poznać Państwa odpowiedzi. Prosi-
my o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do redakcji na kartkach poczto-
wych z podaniem adresu zwrotnego (wśród tych osób rozlosujemy
nagrody niespodzianki), albo o wyrażenie swojej opinii w internecie,
gdzie przygotowaliśmy taki sam zestaw pytań.
Prosimy postawić krzyżyk tylko przy trzech najważniejszych dla Pań-
stwa sprawach! ! !

W gazecie nie może zabraknąć:

- wiadomości lokalnych

- wiadomości spoza powiatu

- kroniki policyjnej

- wywiadów

- zapowiedzi imprez

- fotografii historycznych

- porad prawnych

- krzyżówek

- wiadomości kulturalnych

- ogłoszeń drobnych

- fotoreportaży

- ofert pracy

- programu telewizyjnego

- wiadomości sportowych

Moim zdaniem najbardziej

brakuje:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wzeszłym roku z wielką pompą otwarto przygotowaną do zwiedzania

baterię duńską
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Nazywam się Sławomir Białk,
mam 27 lat i mieszkam z rodzi-
ną w Strzelnie. W marcu 2011
r. podczas prac budowlanych
na lotnisku w Rębiechowie ule-
głem bardzo poważnemu wy-
padkowi. Koparka gąsienicowa
najechała mi na nogę i niestety
musiano mi ją amputować. Od
tamtej chwil i moje życie zosta-
ło „wywrócone do góry noga-
mi”.

Od pierwszych dni ocierałem
się o śmierć, gdyż w moje rany
wdarła się gangrena. Później

przechodziłem kolejne opera-
cje skracania nogi oraz prze-
szczepów skóry aż do dnia
dzisiejszego.

Udało mi się pogodzić z fak-
tem, że już nigdy nie będę w
pełni sprawny, jednak zrozumia-
łem też, że jestem człowiekiem
młodym i nie mogę rezygno-
wać ze swoich planów i ma-
rzeń. Po wielu konsultacjach z
lekarzami uwierzyłem w to, że
mogę chodzić o własnych si-
łach i pracować zapewniając
utrzymanie mojej rodzinie.

Jednak, aby spełnić moje ma-
rzenie potrzebuję dobrej prote-
zy nogi, na której refundacje -
niestety - nie mogę liczyć z
Narodowego Funduszu Zdro-
wia.

Korzystając z możliwości prze-
kazania Państwa 1% podatku
chciałbym zwrócić się do
wszystkich życzliwych osób o
wpisanie w deklaracji podat-
kowej numeru KRS puckiego
stowarzyszenia RAZEM z do-
piskiem: "Proteza dla Sławka
Białk".

Przedstawiamy Państwu kolejną fo-
tografię przesłaną nam przez czy-
telnika z sąsiedniego powiatu -

Daniela Wojewskiego z Orla.
Zdjęcie przedstawia wiewiórkę z
piaśnickich lasów.

Zapraszamy pasjonatów fotografii
do przesyłania swoich prac. Tema-
tyka zdjęć jest dowolna.

ZDJĘCIA NADESŁANE

REKLAMA 1 41 -1

Osłonino odwiedził Mikołaj , gdzie
czekało na niego 34. dzieci. Miko-
łaj obdarował dzieci paczkami ze
słodyczami, a w zamian usłyszał
wierszyki i piosenki. Na kolejnym
spotkaniu Piotr Myślisz, otrzymał
od sołtysa Krzysztofa Garstkowia-

ka puchar i upominek za godne re-
prezentowanie wsi na biegowych
imprezach sportowych. Natomiast
na ręce kierowniczki Zofii Stan-
kiewicz, sołtys przekazał od Rady
Sołeckiej aparaturę nagłaśniającą.

(tek)

Osłonino. Spotkania w klubie

Mikołajowe zaległości

Dzieci z Osłonina wraz z rodzicami w świątecznym nastroju
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-1Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej nr
186/17/2011 na rzecz Zuzanny Wicka i Wiktora
Szymikowskiego podopiecznych Fundacji Dzieciom
"Zdążyć z pomocą", która odbyła się w dniach 7.11 -
31 .1 2.2011 r. na terenie Fundacji Europejskie Spotkania
Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa ul. Zamkowa 1 84-
110 Krokowa zebrano 1002 zł (tysiąc dwa złote) środków
pieniężnych. Środki w całości zostały przekazane na rzecz
Zuzanny Wicka i Wiktora Szymikowskiego podopiecznym
Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą" KRS 0000037904.

Organizatorzy zbiórki:
Ewa Miezianko - Pieper i Mateusz Szymański

REKLAMA 11 9-3

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA
Spółka ABRUKO zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń na

działalność gospodarczą:

- pomieszczenia znajdujące na ul. Gdańskiej 78 we Władysławowie
(dawna siedziba Spółki ABRUKO)

- okres dzierżawy: na czas nieokreślony
- szczegóły pod numerem tel. 58 674-11 -41

ABRUKO Sp. z o.o.
84-1 20 Władysławowo, ul. Gdańska 78

NIP 587-020-1 6-47
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI I I Wydział Gospodarczy KRS:
0000092245

Kapitał Zakładowy: 1 .300.000,00 zł
www.abruko.pl

tel . 58 674-11 -41 fax. 58 674-00-64

REKLAMA 1 01 -3

Podczas grudniowej sesji włady-

sławowskiej Rady Miejskiej , wy-

różniający się honorowi

krwiodawcy z miejskiego klubu,

otrzymali od burmistrz Grażyny

Cern i przewodniczącego Rady

Miejskiej Zygmunta Orła dyplo-

my z podziękowaniami i upomin-

ki za docenienie wartości, jaką

jest oddawanie krwi.

- Miejski Klub Honorowych Krwio-
dawców we Władysławowie zrze-

sza stu dwudziestu członków -
mówi Andrzej Konkel, prezes klu-
bu. - Robimy to dla szczytnej idei
ratowania życia drugiego człowie-
ka.
W roku 2011 członkowie miejsco-
wego klubu podczas sześciu akcji
oddali ponad dwadzieścia litrów
krwi. Z władysławowskiego HDK
wywodzą się dwaj krwiodawcy Je-
rzy Gojke i Hubert Bladowski po-
siadający odznaki: "Honorowy

Dawca Krwi Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu". Odznaka ta jest
nadawana zasłużonym honorowym
dawcom krwi w uznaniu wybit-
nych zasług na rzecz ratowania
ludzkiego życia i zdrowia oraz ak-
tywnej działalności w ruchu hono-
rowego krwiodawstwa.
Odznaczony musi wykazać się od-
daniem co najmniej dwudziestu li-
trów krwi.

(tek)

Władysławowo. Uhonorowani krwiodawcy

Za oddanie drugiemu człowiekowi

Część wyróżnionych, władysławowskich krwiodawców

Podczas sesji dyplomy otrzy-

mali następujący krwiodawcy:

Renata Darznik, Katarzyna Koss,
Danuta Lewnau, Izabela Rosicka,
Jolanta Pukownik, Hubert Bla-
dowski, Zdzisław Gojke, Andrzej
Konkel, Dariusz Wiśniewski oraz
Dariusz Wojciechowski

WOBIEKTYWIE

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Puck miejscowi samorządowcy

złożyli gratulacje nowemu wojewodzie Ryszardowi Stachurskiemu oraz

wiceministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierzowi Plocke. . .

. . . a radni wychylili symboliczną lampkę szampana za pomyślność i

rozwój gminy w nowym roku
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Prezentujemy kolejne fotografie ze zbiorów Tadeusza Stankiewicza, kolekcjonera z Pucka. Jego zdaniem na zdjęciach są członkowie przedwojennego Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej - z lewej w Wielkiej Wsi, a z prawej w Helu. Mamy pewne wątpliwości co do przynależności fotografowanych. Wprawdzie jest wśród nich ksiądz, ale to jeszcze nie
znaczy że musiała to być grupa KSMM. Jeśli wiecie Państwo coś więcej o tych fotografiach zadzwońcie pod nr tel. 501 -545-605.
Cały czas czekamy na zdjęcia rodzinne z Państwa albumów. Zapraszamy do przesyłania zdjęć na adres redakcja@ziemiapucka.info, lub o kontakt pod nr tel. 602-349-540.

ZE STAREGO ALBUMU TUMOŻE BYĆ TAKŻE ZDJĘCIE
Z TWOJEGO ALBUMU RODZINNEGO!

We Władysławowie powstał
Klub Miłośników Historii Towa-
rzystwa Przyjaciół Hallerowa.
Pierwszą inicjatywą klubowi-
czów są „Czwartkowe spotkania
z historią”. Udział w nich mogą
wziąć wszyscy chętni, w każdy
pierwszy czwartek miesiąca w
godz. 17-19.
Pierwsze spotkanie odbyło się w
grudniu i było bardziej organizacyj-
ne. Każde następne ma mieć swój
temat, który referować będą po-
szczególni zainteresowani. Pod-
czas spotkania styczniowego
tematem wiodącym była postać soł-
tysa Wielkiej Wsi, Augustyna Det-
tlaffa. Jego postać przybliżymy
Państwu w następnym numerze.
Na pierwsze spotkanie przybyło
sześć osób: honorowy prezes Towa-

rzystwa Przyjaciół Hallerowa Piotr
Andrzejewski, członkowie TPHBo-
żenaWrzesińska, Piotr Dettlaffi Jó-
zef Roszman oraz Karol Miller i
Wioletta Patok z Zarządu Dzielni-
cy Hallerowo. Na spotkaniu stycz-
niowym była już większa ilość
uczestników.
Spotkania odbywają się w Halle-
rówce przy ul. Morskiej 6 we Wła-
dysławowie, siedzibie Centrum
Pamięci Generała Józefa Hallera i
Błękitnej Armii.
- „Czwartkowe spotkania z histo-
rią” są otwarte i przyjść na nie mo-
że każdy kto ma na to ochotę -
mówi Piotr Dettlaff, współorganiza-
tor powstania klubu. - W trakcie
spotkań przedstawiana będzie histo-
ria naszego regionu oraz sylwetki
mieszkańców naszego terenu, któ-

rzy swoją postawą i zaangażowa-
niem zasługują na miejsce w
naszej historii.
Karol Miller przedstawił wizualiza-
cję zagospodarowania terenu wo-
kół pomnika generała Hallera
znajdującego się we Władysławo-
wie przy ul. Morskiej . Pomysł na
zagospodarowanie terenuwokół po-
mnika ma ożywić to miejsce i spo-
wodować, że mieszkańcy będą
spotykać się przy „BłękitnymGene-
rale” nie tylko przy okazji świąt
państwowych, tj . dwa razy do roku
w dzień 11 lutego i 11 listopada.
Zarząd Dzielnicy Hallerowa dekla-
ruje chęć podjęcia współpracy z To-
warzystwem Przyjaciół Hallerowa
przy organizacji wszelkich imprez
kulturalno-oświatowych o tematy-
ce regionalnej , czy historycznej tj .

Halleriada.
Obecny na spotkaniu senator Piotr
Andrzejewski przytoczył kilka fak-
tów z życia Hallera, m.in. mają-
cych związek z Bitwą Warszawską
1920 r. Natomiast Józef Roszman
przekazał, że patronat naukowy
nad Centrum Pamięci Generała Jó-
zefa Hallera i Błękitnej Armii obję-
ła Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Warszawie, której rektorem jest
prof. dr hab. Julian Auleytner.
Ponadto poinformowano, że zro-
dził się pomysł na odtworzenie we
Władysławowie drużyny harcer-
skiej . Jak wiadomo gen. Haller był
jednym z propagatorów harcerstwa
w Polsce. W obchodach Zaślubin
Polski z Morzem w 2012 r. udział
ma wziąć przewodniczący ZHP

hm. Adam Massalski. Powstał po-
mysł, aby zorganizować spotkanie
władysławowskiej młodzieży z
harcmistrzem w celu zainicjowania
powstania drużyny harcerskiej .

opr. (jan)

Władysławowo. Klub Miłośników Historii Towarzystwa Przyjaciół Hallerowa

Czwartkowe spotkania z historią

Godło Centrum Pamięci Generała

Józefa Hallera i Błękitnej Armii

we Władysławowie, gdzie

spotykają się miejscowi miłośnicy

historii
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KRONIKA POLICYJNA
Poleciały szyby…
HEL, MRZEZINO. Dwóch męż-
czyzn zatrzymali policjanci tego sa-
mego dnia na gorącym uczynku.
Obaj byli pijani i zatrzymano ich
pod zarzutem wybicia szyb. Pierw-
szy wpadł w Helu, gdzie rzucając
butelką wybił szybę w punkcie lot-
to. Drugi niespełna dwie godziny
później w Mrzezinie nie mógł
wyjść z lokalu, więc rozbił ręką
szybę wartą 2 tys. zł. Obaj trafili
do policyjnego aresztu, a nazajutrz
usłyszeli zarzuty.Wminiony czwar-
tek wieczorem do policyjnego
aresztu trafiło dwóch mężczyzn.
Obaj byli pijani i zatrzymani zosta-
li przez policjantów na gorącym
uczynku uszkodzenia mienia.
Pierwszy wpadł o 20:45 w Helu.
22-latka zauważył patrol miejsco-
wego komisariatu, kiedy rzucił bu-
telką w punkt lotto rozbijając
szybę wartą 350 zł. Podczas zatrzy-
mania znieważył policjantów i na-
ruszył ich nietykalność cielesną.
Noc spędził w policyjnym aresz-
cie, miał w organizmie zawartość 2
promili alkoholu.
Po niespełna dwóch godzinach w
podobny sposób do celi trafił 23-
letni mieszkaniec gm. Puck. Ten z
kolei miał w organizmie ponad 2
promile alkoholu i nie mógł otwo-
rzyć drzwi lokalu, więc ręką wybił
szybę. Wartość strat oszacowana
została na ok. 2 tys. zł.
Następnego dnia po wytrzeźwieniu
obaj zostali przesłuchani i usłyszeli
zarzut uszkodzenia mienia. Miesz-
kańcowi Helu postawiono dodatko-
wo zarzut znieważenia policjantów
i naruszenia ich nietykalności ciele-
snej . Obu podejrzanym grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

Razem ze szwagierką ukradł bra-
mę…
PUCK. Do 5 lat pozbawienia wol-
ności grozi parze mieszkańców
Pucka podejrzanych o kradzież bra-
my wjazdowej na posesję oraz me-
talową drabinkę. 39-latek do
przestępstwa namówił swoją star-
szą o 2 lata szwagierkę. Oboje wpa-
dli, bo kryminalni przeanalizowali
zapis z monitoringu. Zatrzymani
trafili do policyjnego aresztu. Usły-
szeli już zarzut kradzieży.
Sprawa ujrzała światło dzienne
dzięki wysiłkom puckich kryminal-
nych i monitoringowi, który zareje-
strował kradzież. Podejrzanymi,
którzy w minionym tygodniu ukra-
dli na jednej z puckich posesj i bra-
mę wjazdową oraz metalową
drabinkę okazali się mieszkańcy
Pucka, 39-latek i jego 41 -letnia
szwagierka. W czasie zdarzenia
oboje byli pijani. Jak ustalili poli-
cjanci z wydziału kryminalnego
kradzież zaplanował i przeprowa-
dził mężczyzna, natomiast jego
szwagierka pilnowała czy nikt nie
nadchodzi.
Funkcjonariusze szybko ustalili, że
oboje po zdarzeniu schowali mie-
nie wycenione przez pokrzywdzo-
nego na tysiąc złotych w miejscu
zamieszkania 41 -latki. Zamierzali
sprzedać przedmioty w skupie zło-
mu. Policjanci odzyskali mienie i
zwrócili właścicielowi.
Zatrzymani w przeddzień Sylwe-
stra opuścili policyjny areszt z za-
rzutem kradzieży, za którą grozi
kara nawet 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Okradał samochody i mieszka-
nia
GMINA KOSAKOWO. Mieszka-
niec Gdyni opuścił policyjny
areszt z zarzutami kradzieży z wła-
maniem. Śledczy postawili mu
łącznie 3 zarzuty przestępstw z te-
renu Pogórza, Rumi i Sopotu.
Gdynianin sąsiednią gminę Kosa-
kowo, Rumię i Sopot okradał od
sierpnia.
Policjanci z Wydziału Kryminal-
nego w Pucku rozpracowali 1 7-let-
niego mieszkańca Gdyni, który od
sierpnia br. okradał sąsiednią gmi-
nę Kosakowo. Funkcjonariusze
ustalili, że młody mężczyzna wła-
mywał się do zaparkowanych sa-
mochodów, domów i mieszkań,
skąd najczęściej łupem padał
sprzęt elektroniczny - laptopy,
sprzęt fotograficzny. Wartość strat
powstała w wyniku przestępczego
procederu nastolatka wyniosła jak
dotąd ponad 4 tys. zł. To nie ko-
niec, bo okazało się, że policjanci
z Rumi oraz Sopotu także prowa-
dzą wobec 17-latka sprawy wła-
mań. W Sopocie z mieszkania
skradziono telewizor i monitor
wartości łącznej 4 tys. zł.
Śledczy z Kosakowa przygotowali
kolejnych 17. zarzutów dla wła-
mywacza, które niebawem zostaną
mu przedstawione. Sprawdzają
również, czy 17-latek ma na swom
koncie więcej podobnych zdarzeń.
Za kradzież z włamaniem grozi
kara maksymalnie 10 lat pozba-
wienia wolności.

Ponad 198 000 miejsc noclego-
wych dla kibiców odwiedzają-
cych Pomorze, 700.
wolontariuszy w Gdańsku oraz
służby postawione w stan najwyż-
szej gotowości, to tylko niektóre
z informacji przekazanych woje-
wodzie pomorskiemu Ryszardo-
wi Stachurskiemu podczas
spotkania dotyczącego przygoto-
wań do Euro 2012.
Już za 150 dni do Gdańska przyja-
dą rzesze kibiców z całej Europy.
Według przedstawicieli Spółki
PL2012 połowa z nich dotrze na
Pomorze drogą lotniczą. Mistrzo-
stwa to wielkie wyzwanie dla poli-
cj i. Jak poinformował obecny na
spotkaniu Komendant Wojewódzki
Policj i nadinsp. Krzysztof Gajew-
ski podległe mu służby zostaną
wzmocnione o 1300 funkcjonariu-
szy z innych województw. Z infor-
macji przekazanych wojewodzie
wynika, że ponad 500 policjantów
z naszego regionu wzięło już
udział w kursach językowych, co
ma znacznie ułatwić pracę przy za-
bezpieczaniu okolic stadionu, baz
treningowych, czy stref kibica.
- Przedstawiciele policj i zwracali
uwagę na konieczność odpowied-
niego przeszkolenia służb porząd-
kowych, które dbać będą o
bezpieczeństwo na stadionie - infor-
muje Roman Nowak, rzecznik pra-
sowy wojewody pomorskiego. -
Jak podkreślano spotykanym, a nie-
dopuszczalnym zjawiskiem jest nie-
doinformowanie ochrony, która
często nie zna planów stadionu i
nie jest w stanie wskazać kibicom
właściwego sektora.
Plany operacyjne na czas Euro

2012 opracowuje też pomorska
straż pożarna, której przedstawi-
ciele również zwrócili uwagę na
konieczność odpowiedniego prze-
szkolenia służb ochroniarskich.
Przypomniano o zwróceniu szcze-
gólnej uwagi na terminy, w któ-
rych zgłosić należy organizację
imprezy masowej , gdyż niezwykle
często zdarza się, że organizator
wywiązuje się ze swego obowiąz-
ku na ostatni moment, co nierzad-
ko skutkuje problemem z
organizacją spotkania.
- Według dyrektora Wydziału
Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego nasze województwo
jest dobrze przygotowane w zakre-
sie zabezpieczenia medycznego
imprezy - dodaje rzecznik Roman
Nowak. - Podczas spotkania poru-
szono również kwestię infrastruk-
tury, która ma powstać przed Euro
2012. Jak choćby peron Szybkiej
Kolei Miejskiej , który umiejsco-
wiony został w pobliżu stadionu
PGE Arena. Kilka dni temu woje-
woda wydał decyzję lokalizacyjną
dla budowy peronu przy torze linii
kolejowej Gdańsk Główny -
Gdańsk Brzeźno, nieopodal istnie-
jącego przystanku Gdańsk Kolo-
nia.
Jak poinformował Pomorski Woje-
wódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego wszystkie inwestycje
kontrolowane są na bieżąco, co
umożliwia szybkie i skuteczne
rozwiązywanie pojawiających się
problemów. Również Wydział In-
frastruktury PUW priorytetowo
traktuje decyzje związane z turnie-
jem.

(red)

Służby wojewody są gotowe

Pomorze czeka na kibiców

MOTORYZACJA
* Kupię Opla Corsę r. 2007-09 z
VAT-1
tel. 602-349-540

NIERUCHOMOŚCI
* Podnajmę miejsce na sklep lub
magazyn w centrum
Władysławowa 41 m kw.
tel. 502-552-382

SPRZEDAM
* Używane lodówki sklepowe w
dobrym stanie
tel. 502-552-382

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
* Z doświadczeniem handlowym,
prawo jazdy kat. B przyjmie oferty
pracy
tel. 502-552-382

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.
Kontakt dla zainteresowanych - tel.
664-863-645

OGŁOSZENIA DROBNE

Rubryka prowadzona przy

współpracy z aspirantem

Łukaszem Dettlaffem, oficerem

prasowym Komendanta

Powiatowego Policji w Pucku
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W niedzielę chyba w każdej naszej

miejscowości widać było charaktery-

styczne czerwone serduszka. Nawet

tam, gdzie nie zorganizowano żad-

nej imprezy towarzyszącej , widać

było na ulicach wolontariuszy ze

skarbonkami. To przyniosło efekt -

ponad 113 tysięcy złotych.

Najwięcej , bo aż 31 792 zł uzbierali
wolontariusze z największej naszej
gminy, wiejskiej gminy Puck. Doro-
bek pozostałych sztabów również był
imponujący: Władysławowo 25
807,38 zł, Krokowa 24 272 zł, Kosako-
wo 12 047,35 zł, Puck 8687 zł, Hel
6120 zł i Jastarnia 4877 zł.
Zagrali "Czadowo"

Nie sprawdziły się przewidywania nie-
których osób, że tegoroczna edycja
WOŚP będzie kryzysowa. Społeczeń-
stwo gminy Władysławowo okazało
się i w tym roku ofiarne. Na ulicach
od wczesnych godzin kwestowało 58.
wolontariuszy. W sali Urzędu Miej-
skiego o godz. 1 5 rozpoczęło się wiel-
kie granie, mocnym muzycznym
wejściem zespołu Old Garage. Pomię-
dzy występami kolejnych zespołów
Manijoce, Plebania i Gasp, odbywała

się prowadzona ze swadą przez Rafała
Potrykusa, licytacja przekazanych na
rzecz WOŚP różnorodnych przedmio-
tów. Najwięcej emocji wzbudziła licy-
tacja trzech bursztynowych serduszek.
Wylicytowano je za 1500, 700 i 600
zł. Licytowano przy wielokrotnym
podbijaniu ceny m.in. rzeźbę Piotra
Golii, puchar przekazany przez biega-
cza Tomasza Grycko, zaproszenie na
kolację dla dwóch osób, komplet ze-
garków.
Pełną parą pracował władysławowski
sztab WOŚP: Elżbieta Skotzke, Eweli-
na Seredyn i Paweł Kortals skrupulat-
nie licząc najdrobniejsze nawet
grosiki.

Teresa Kożuchowska
Kosakowo z pompą

Tym razem zbieraliśmy na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń dla rato-
wania życia wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z
cukrzycą. Kosakowo po raz kolejny
dołączyło do Orkiestry!
Zaczęliśmy zbiórkę od wczesnych go-
dzin porannych, o godz. 11 w hali
sportowej w Mostach rozpoczęła się
specjalna orkiestrowa, trzecia kolejka

halowej ligi piłkarskiej . Zarówno za-
wodnicy, jak i licznie zgromadzona pu-
bliczność chętnie wrzucała złotówki
do puszek WOŚP.
Wieczorem emocje sportowe ustąpiły
kulturalno-rozrywkowym. W Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie
zaprezentowali się członkowie Mło-
dzieżowego Chóru Gminy Kosakowo
pod kierunkiem Magdaleny Stenki -
stypendyści stowarzyszenia na rzecz
dzieci artystycznie uzdolnionych gmi-
ny Kosakowo. W przerwach prowa-
dzone były licytacje licznie
zgromadzonych darów, w tym m.in.
prac plastycznych autorstwa uczniów
szkół oraz twórców - plastyków gmin-
nych, gliniane nuty kaszubskie od Chó-
ru Morzanie, porcelanowa lalka w
stroju kaszubskim od oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Dę-
bogórzu, bombka świąteczna z
kancelarii Prezesa RadyMinistrów, ko-
szula z autografami zespołu Big Cyc,
ceramika stworzona specjalnie na XX
rocznicę WOŚP, srebrne serduszka z
bursztynemoraz plakieta upamiętniają-
ca XX Finał WOŚP w Gminie Kosako-
wo - dar wójta Jerzego Włudzika,

która została wylicytowana za naj-
wyższą kwotę 1000 zł.
Największymi gwiazdami wieczoru
byli saksofonista Adam Wojtasik oraz
wokalistka Anna Jurczyńska, w któ-
rych wykonaniu usłyszeliśmy naj-
większe światowe przeboje. Koncert
zakończyło tradycyjne Światełko do
nieba.

Anna Padée-Kruszczak
Ponad 385 tysięcy

Najwięcej pieniędzy zebrano w gmi-
nie Puck, ale my otrzymaliśmy cieka-
we zestawienie za wszystkie lata
uczestnictwa mieszkańców tej gminy
w akcji Jurka Owsiaka. Gmina Puck
uczestnicy w Orkiestrze od roku
1998, w tym okresie jej mieszkańcy
zebrali już 385 003 zł.
A oto dziesiątka najlepszych sołectw:
1 . Starzyno 49 621 zł, 2. Mrzezino 45
402 zł, 3 . Łebcz 36 630 zł, 4. Żeli-
strzewo 29 027 zł, 5. Werblinia 27
046 zł, 6. Mechowo 25 932 zł, 7.
Swarzewo 23 446 zł, 8. Połczyno 22
065 zł, 9. Strzelno 22 053 zł, 1 0. Po-
łchowo 15 146 zł.

opr. (cesz)

Uczestnicy orkiestrowej zabawy w domu kultury w Strzelnie

Dobroczynna zabawa na całego

Młode wolontariuszki w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie

Główna odsłona helskiej imprezy miała miejsce w restauracji Kutter, gdzie odbywała się konsumpcja oraz występowały zespoły muzyczne

Tak wyglądał nietypowy pokaz na głównej ulicy Helu
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W niedzielę chyba w każdej naszej

miejscowości widać było charaktery-

styczne czerwone serduszka. Nawet

tam, gdzie nie zorganizowano żad-

nej imprezy towarzyszącej , widać

było na ulicach wolontariuszy ze

skarbonkami. To przyniosło efekt -

ponad 113 tysięcy złotych.

Najwięcej , bo aż 31 792 zł uzbierali
wolontariusze z największej naszej
gminy, wiejskiej gminy Puck. Doro-
bek pozostałych sztabów również był
imponujący: Władysławowo 25
807,38 zł, Krokowa 24 272 zł, Kosako-
wo 12 047,35 zł, Puck 8687 zł, Hel
6120 zł i Jastarnia 4877 zł.
Zagrali "Czadowo"

Nie sprawdziły się przewidywania nie-
których osób, że tegoroczna edycja
WOŚP będzie kryzysowa. Społeczeń-
stwo gminy Władysławowo okazało
się i w tym roku ofiarne. Na ulicach
od wczesnych godzin kwestowało 58.
wolontariuszy. W sali Urzędu Miej-
skiego o godz. 1 5 rozpoczęło się wiel-
kie granie, mocnym muzycznym
wejściem zespołu Old Garage. Pomię-
dzy występami kolejnych zespołów
Manijoce, Plebania i Gasp, odbywała

się prowadzona ze swadą przez Rafała
Potrykusa, licytacja przekazanych na
rzecz WOŚP różnorodnych przedmio-
tów. Najwięcej emocji wzbudziła licy-
tacja trzech bursztynowych serduszek.
Wylicytowano je za 1500, 700 i 600
zł. Licytowano przy wielokrotnym
podbijaniu ceny m.in. rzeźbę Piotra
Golii, puchar przekazany przez biega-
cza Tomasza Grycko, zaproszenie na
kolację dla dwóch osób, komplet ze-
garków.
Pełną parą pracował władysławowski
sztab WOŚP: Elżbieta Skotzke, Eweli-
na Seredyn i Paweł Kortals skrupulat-
nie licząc najdrobniejsze nawet
grosiki.

Teresa Kożuchowska
Kosakowo z pompą

Tym razem zbieraliśmy na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń dla rato-
wania życia wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet ciężarnych z
cukrzycą. Kosakowo po raz kolejny
dołączyło do Orkiestry!
Zaczęliśmy zbiórkę od wczesnych go-
dzin porannych, o godz. 11 w hali
sportowej w Mostach rozpoczęła się
specjalna orkiestrowa, trzecia kolejka

halowej ligi piłkarskiej . Zarówno za-
wodnicy, jak i licznie zgromadzona pu-
bliczność chętnie wrzucała złotówki
do puszek WOŚP.
Wieczorem emocje sportowe ustąpiły
kulturalno-rozrywkowym. W Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie
zaprezentowali się członkowie Mło-
dzieżowego Chóru Gminy Kosakowo
pod kierunkiem Magdaleny Stenki -
stypendyści stowarzyszenia na rzecz
dzieci artystycznie uzdolnionych gmi-
ny Kosakowo. W przerwach prowa-
dzone były licytacje licznie
zgromadzonych darów, w tym m.in.
prac plastycznych autorstwa uczniów
szkół oraz twórców - plastyków gmin-
nych, gliniane nuty kaszubskie od Chó-
ru Morzanie, porcelanowa lalka w
stroju kaszubskim od oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Dę-
bogórzu, bombka świąteczna z
kancelarii Prezesa RadyMinistrów, ko-
szula z autografami zespołu Big Cyc,
ceramika stworzona specjalnie na XX
rocznicę WOŚP, srebrne serduszka z
bursztynemoraz plakieta upamiętniają-
ca XX Finał WOŚP w Gminie Kosako-
wo - dar wójta Jerzego Włudzika,

która została wylicytowana za naj-
wyższą kwotę 1000 zł.
Największymi gwiazdami wieczoru
byli saksofonista Adam Wojtasik oraz
wokalistka Anna Jurczyńska, w któ-
rych wykonaniu usłyszeliśmy naj-
większe światowe przeboje. Koncert
zakończyło tradycyjne Światełko do
nieba.

Anna Padée-Kruszczak
Ponad 385 tysięcy

Najwięcej pieniędzy zebrano w gmi-
nie Puck, ale my otrzymaliśmy cieka-
we zestawienie za wszystkie lata
uczestnictwa mieszkańców tej gminy
w akcji Jurka Owsiaka. Gmina Puck
uczestnicy w Orkiestrze od roku
1998, w tym okresie jej mieszkańcy
zebrali już 385 003 zł.
A oto dziesiątka najlepszych sołectw:
1 . Starzyno 49 621 zł, 2. Mrzezino 45
402 zł, 3 . Łebcz 36 630 zł, 4. Żeli-
strzewo 29 027 zł, 5. Werblinia 27
046 zł, 6. Mechowo 25 932 zł, 7.
Swarzewo 23 446 zł, 8. Połczyno 22
065 zł, 9. Strzelno 22 053 zł, 1 0. Po-
łchowo 15 146 zł.

opr. (cesz)

Dobroczynna zabawa na całego

Główna odsłona helskiej imprezy miała miejsce w restauracji Kutter, gdzie odbywała się konsumpcja oraz występowały zespoły muzyczne

Robert Kirszling i Szymon Dodot przygotowali doskonałą grochówkę i bigos

Wkażdym orkiestrowym biurze liczono zebrane pieniądze. Na zdjęciu w jednym z lokali w gminie Puck

Natalia Albecka, Paulina Jeka i Sandra Kosiróg z klasy IIITechnikum ZS nr 1 we Władysławowie

kwestowały m. in. w Jastrzębiej Górze
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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

Paweł
Tomaszewski

prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej

Od 31 marca 2009 r. wprowadzono
możliwość wszczęcia i przeprowa-
dzenia postępowania upadłościowe-
go wobec konsumentów, czyli osób
fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej , tzw. upa-
dłość konsumencką. Jest to
procedura oddłużeniowa, połączo-
na ze spieniężeniem majątku osoby
niewypłacalnej i z reguły z zobo-
wiązaniem dłużnika do pokrycia
przynajmniej części swych zobo-
wiązań (Ustawa z 5 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy – Prawo upadło-
ściowe i naprawcze Dz. U. Nr 234,
poz. 1 572).
Wniosek o ogłoszenie upadłości
może złożyć wyłącznie dłużnik, a
więc osoba dotknięta niewypłacal-
nością. Sąd jednak oddali wniosek
o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie-
wypłacalność powstała nie na sku-
tek wyjątkowych i niezależnych od

niego okoliczności, w szczególno-
ści w przypadku gdy dłużnik zacią-
gnął zobowiązanie będąc już
niewypłacalnym albo do rozwiąza-
nia stosunku pracy doszło z przy-
czyn leżących po jego stronie lub
za jego zgodą. Stąd wniosek, że
podstawą ogłoszenia upadłości mo-
że być niezawiniona utrata pracy,
długotrwała choroba lub inna ze-
wnętrzna przyczyna. W praktyce
oznacza to, że upadłość konsu-
mencka dotyczy tylko niektórych
osób, nie regulujących swoich nad-
miernych zobowiązań.
Majątek upadłego służący zaspoko-
jeniu wierzycieli dochodzących
swoich roszczeń w ramach postępo-
wania upadłościowego nazywany
jest masą upadłościową. W jej
skład wchodzi majątek należący do
upadłego w dniu ogłoszenia upadło-
ści oraz zasadniczo nabyty przez
upadłego w toku postępowania upa-
dłościowego z uwzględnieniem
ustawowych wyłączeń mienia z ma-
sy upadłości. Lokal mieszkalny al-
bo dom jednorodzinny będący
własnością dłużnika wchodzi do
masy upadłości i zostanie sprzeda-
ny przez syndyka – z sumy uzyska-
nej ze sprzedaży dłużnik otrzyma
od syndyka kwotę odpowiadającą

przeciętnemu czynszowi najmu lo-
kalu mieszkalnego za okres 12 mie-
sięcy. Do masy upadłościowej
wchodzi również cały majątek
wspólny w przypadku upadłości
jednego z małżonków – a więc co
do zasady wszystko co nabędą mał-
żonkowie w czasie trwania małżeń-
stwa.
Ponieważ celem postępowania jest
zaspokojenie wierzycieli, w toku
postępowania sporządza się plan
spłaty wierzycieli, określający w ja-
kim zakresie i w jakim czasie – nie
dłuższym niż 5 lat – upadły ma
spłacić swoje długi. W wyniku
przeprowadzenia postępowania
upadłościowego i wykonania planu
spłaty wierzycieli, sąd w postano-
wieniu o zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego może orzec o
umorzeniu części lub całości pozo-
stałych długów upadłego (konsu-
menta). Nie ulegają umorzeniu
zobowiązania wynikające z należ-
ności alimentacyjnych, renty z tytu-
łu odszkodowania za wywołanie
choroby, niezdolności do pracy, ka-
lectwa lub śmierci, ze stosunku pra-
cy, obowiązek opłacania składek
na ubezpieczenia społeczne za pra-
cowników. Zatem upadłość konsu-
mencka nie zwalnia całkowicie z

odpowiedzialności za zadłużenie,
ale pozwala znieść nadmierne cię-
żary finansowe pod nadzorem sądu
i syndyka.
Obowiązkiem upadłego w postę-
powaniu upadłościowym jest
wskazanie i wydanie syndykowi
całego swojego majątku. W okre-
sie wykonywania planu spłaty wie-
rzycieli upadły nie może
dokonywać czynności prawnych
przekraczających granice zwykłe-
go zarządu. Upadły jest zobowią-
zany do corocznego składania
sprawozdania z wykonania planu
spłaty wierzycieli. W razie niewy-
konywania obowiązków upadłemu
grozi umorzenie postępowania
upadłościowego po przeprowadze-
niu rozprawy, a więc powrót do sy-
tuacji sprzed ogłoszenia upadłości.
Jak wykazała dotychczasowa prak-
tyka, spełnienie przesłanek do sko-
rzystania z oddłużenia w tym
trybie jest trudne. Z kilkuset zgło-
szonych do tej pory wniosków, są-
dy powszechne uwzględniły
zaledwie kilkanaście.

Na czym polega upadłość konsumencka

Posiadanie uciążliwego sąsiedztwa
jest problemem zarówno dla miesz-
kańców wielkich blokowisk jak i
stojących wolno zabudowań, nie-
rzadko nawet oddalonych na bez-
pieczną wydawałoby się odległość
od zagrożeń. W doktrynie prawa
bowiem już dawno dostrzeżono ten
problem, gdyż w istocie wiąże się
on z prawem własności i jego wy-
konywaniem na sąsiedniej (nie tyl-
ko) nieruchomości.
Treść prawa własności została uję-
ta w art. 1 40 kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym w granicach okre-
ślonych przez ustawy i zasady
współżycia społecznego właściciel
może, z wyłączeniem innych osób,
korzystać z rzeczy zgodnie ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznacze-
niem swego prawa, w
szczególności może pobierać pożyt-
ki i inne dochody z rzeczy. Ograni-
czeniem tego świętego prawa
własności jest art. 1 44 kc, zgodnie
z którym właściciel nieruchomości
powinien przy wykonywaniu swe-
go prawa powstrzymywać się od
działań, które by zakłócały korzy-
stanie z nieruchomości sąsiednich
ponad przeciętną miarę, wynikają-

cą ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych.
Właśnie doktryna i orzecznictwo
powstałe na bazie art. 1 44 kc chro-
nią nas przed wszelkiego rodzaju
szkodliwymi oddziaływaniami ze
strony właścicieli sąsiednich nieru-
chomości (immisjami). Szkodliwe
oddziaływania mogą przybrać for-
mę bezpośrednią i pośrednią. Do
bezpośrednich zaliczamy wszelkie
materialne naruszenia przez sąsia-
da naszej nieruchomości np. skiero-
wanie odpływu wody deszczowej .
Immisje pośrednie to zarówno hała-
sy, zapachy, wibracje lub wszelkie
inne rodzaje fal bądź cząsteczek,
jak również różnego rodzaju od-
działywania niematerialne, w tym
oddziaływania na naszą psychikę
np. poczucie zagrożenia gromadze-
niem substancji niebezpiecznych u
sąsiada. Immisją pośrednią nega-
tywną jest zasłanianie widoku bądź
dostępu światła słonecznego do na-
szej nieruchomości. Przy czym nie-
ruchomość sąsiednia to nie tylko
ta, która bezpośrednio graniczy z
naszą. Przysługuje nam ochrona
przed „sąsiadami” z daleka, byleby-

śmy tylko potrafili udowodnić, że
nam szkodzą.
Aby uwolnić się od szkodliwych
oddziaływań należy wnieść do są-
du powszechnego powództwo o za-
niechanie i przywrócenie stanu
zgodnego z prawem. Roszczenie o
przywrócenie stanu zgodnego z pra-
wem oznacza eliminację immisji
lub ich ograniczenie do poziomu
zakłóceń nie przekraczających prze-
ciętnej miary, zaś roszczenie o za-
niechanie naruszeń zobowiązuje na
przyszłość do poszanowania upraw-
nień właściciela wobec jego rze-
czy. Ponadto zgodnie z wyrokiem
SN z 3.06.1 983 (III CRN 100/83)
„właściciel nieruchomości sąsied-
niej może żądać na podstawie art.
222 § 2 kc w związku z art. 1 44 kc
nie tylko zakazanie immisji, które
już zakłócają ponad przeciętną mia-
rę korzystanie z jego nieruchomo-
ści ale także zaniechanie
przygotowań, które dopiero po zre-
alizowaniu odpowiednich robót po-
zwoliłyby na takie immisje”.
Nie wszystkim immisjom można
jednak skutecznie przeciwdziałać
na drodze sądowej . Roszczenie o
zaniechanie naruszeń i przywróce-

nie stanu zgodnego z prawem jest
możliwe tylko wtedy, gdy zostanie
przekroczona przeciętna miara ko-
rzystania z nieruchomości wynika-
jąca ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych. Społeczno-
gospodarcze przeznaczenie nieru-
chomości jest określone przede
wszystkim w planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Określenie
„stosunki miejscowe” odnosi się
zarówno do miejsca, jak i czasu.
Tak więc chodzi o aktualne stosun-
ki na danym obszarze różne dla
obszarów wiejskich, miejskich,
wielkomiejskich, terenów uzdro-
wiskowych i wielu innych. Dane
działanie, uwzględniając stosunki
miejscowe, może na danym obsza-
rze nie powodować zakłóceń po-
nad przeciętną miarę, na innym zaś
może być całkiem odwrotnie i tą
miarę przekroczy.

Uciążliwe sąsiedztwo czyli przypadki immisji
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Shrek - musical
12-1 3 I czwartek-piątek 11 :00 19:00
14 I sobota 12:00 19:00
15 I niedziela 12:00 17:00
Szalone nożyczki - komedia kryminalna
12-14 I czwartek-sobota 19:30
15 I niedziela 17:30
Czerwone Gitary - koncert
16 I poniedziałek 20:00

Teatr Muzyczny
Gdynia, Pl. Grunwaldzki 1

Śmierć i dziewczyna według Elfriede
Jelinek
16 I poniedziałek 20:00
Sopocka Scena Off de BICZ
Sopot, Łazienki Północne

Spektakle, koncerty

CZWARTEK, 12 STYCZNIA
Artur ratuje Gwiazdkę 3D - dubbing 9:40
12:1 0
Chciwość 11 :30
Kot w Butach 2D 9:10 13:50 17:45
Kot w Butach 3D 10:1 5 16:00 20:1 5
Listy do M. 12:50 16:40
Mission Impossible: The Ghost Protocol
1 5:30 18:45 21 :45

Pokaż kotku, co masz w środku 14:30
19:1 5 21 :30
Sherlock Holmes: Gra cieni 9:00 11 :50
14:00 14:50 16:50 18:1 5 19:45 21 :00

PIĄTEK, 13 STYCZNIA
Maraton Piątek 13-go. Wieczór seryjnych
morderców 22:00

ŚRODA, 18 STYCZNIA
Shakira – Live From Paris 20:00

Repertuar kinowy
Multikino Rumia

ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia

WARTO SIĘ WYBRAĆ

15 I niedziela 17:00
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji oraz Jolanta i Tomasz Riedel
mają zaszczyt zaprosić na koncert
Joanny Gośniowskiej - Budzisz „W
podróży sentymentalnej . . .".
Kawiarnia Weranda
Jastarnia, ul. Św. Piotra 2

20 I piątek

Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji zapraszają na XII Przegląd
Kolęd i Pastorałek Jastarnia 2012.
Gimnazjum w Jastarni

26 I czwartek 9:00-13:00
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji i Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej zapraszają na bal
karnawałowy. Przebierz się za wybraną
postać i baw się razem z nami! W
programie wycieczka do fabryki św.
Mikołaja, lodowe tańce, strojenie
choinki, toczenie śnieżnej kuli i wiele
innych atrakcji. Serdecznie
zapraszamy!
Szkoła i hala sportowa
Jastarnia

- do 18 I poniedziałek-piątek 8:30-
19:30
Autorkami prac na wystawie „Pastorał-
ka” (florystyka) są uczestniczki zajęć
hobbystycznych „Żyj z pasją”. Prace
wykonane z materiałów ekologicznych
nawiązują do świąt Bożego Narodze-
nia – wianek adwentowy wykonany z
gałązek zimozielonych, podłażniczka
(symbol dostatku), wianki z orzechów,
szyszek i żołędzi, kompozycje na sto-
jakach, choinki, Mikołaje, anioły oraz
obrazki o zimowej tematyce 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

Z Rafałem Selinem, zastępcą na-
czelnika Urzędu Skarbowego w
Pucku, o rozliczaniu się podatni-
ków korzystających z karty po-
datkowej rozmawia Janusz
Nowicki.
- Kto na naszym terenie najczę-
ściej korzysta z opodatkowania
w formie karty podatkowej?
- W zasadniczej większości są to
podatnicy wynajmujący pokoje,
głównie w sezonie letnim, ale rów-
nież prowadzący sklepy, bary ga-
stronomiczne oraz innego rodzaju
działalność w mniejszym rozmia-
rze. Podatników korzystających z
karty podatkowej jest na obszarze
działania urzędu prawie cztery i
pół tysiąca.
- Dlaczego ta forma opodatkowa-
nia jest korzystna dla podatni-
ków?
- Przede wszystkim dlatego, że
ogranicza do minimum podatkowe
formalności. Zaś stawka podatku
wyrażona wartościowo, płatna jest
miesięcznie w zasadzie w tej samej
wysokości, wynikającej z decyzji
urzędu skarbowego, co do zasady,
niezależnie od wysokości obrotów.
Należy jednak wyraźnie podkre-
ślić, że karta podatkowa jest formą
opodatkowania podatkiem docho-
dowym, stąd też opodatkowanie to
nie wyłącza obowiązków w zakre-
sie innych podatków, jak przykłado-
wo w podatku Vat czy
obowiązków płatnika zaliczek na
podatek dochodowy od wynagro-
dzeń wypłacanych zatrudnionym
pracownikom.
- Mimo wszystko podatnicy opo-
datkowani w tej formie muszą
złożyć deklarację PIT-16A do
końca stycznia…
- Tak. Nie jest to jednak klasyczna
deklaracja podatkowa, bowiem za-
wiera wyłącznie informację doty-
czącą dokonanych przez podatnika
odliczeń od płatnego miesięcznie
podatku, składek na ubezpieczenie
zdrowotne. W trakcie roku bowiem
podatnicy sami potrącają sobie te
składki i nie mamy informacji o za-
kresie tych odliczeń i ich podsta-
wach. Stąd też konieczna jest
deklaracja roczna, stanowiąca pod-
stawę do weryfikacji prawidłowo-
ści dokonywanych w trakcie roku
wpłat podatku.
- Podobno deklarację PIT-16A
można przesyłać przez internet?
- Tak, a co więcej , można to zrobić
na podobnych, uproszczonych zasa-
dach, jak w przypadku zeznań po-

datkowych składanych do 30
kwietnia. To znaczy bez podpisu
kwalifikowanego, bowiem naszym
„podpisem” jest w tych przypad-
kach zestaw naszych danych osobo-
wych i podatkowych.
- Podatnicy zapytaliby zapewne
co zyskują rozliczając się przez
internet?
- Czas, bo nie muszą fatygować się
do urzędu. Pieniądze, gdyż rozlicze-
nie w tej formie jest bezpłatne, zaś
za przesyłkę pocztową trzeba zapła-
cić oraz zdecydowanie szybszy
zwrot ewentualnej nadpłaty podat-
ku, niekiedy nawet w ciągu dwóch,
trzech dni.
- Wypełniamy deklarację przez
internet i mamy problem co wpi-
sać do poszczególnych rubryk. W
jaki sposób uzyskać pomoc w jej
wypełnieniu, tak by nie trzeba by-
ło wychodzić z domu?
- Dla podatników składających de-
klarację PIT-16A od 2 stycznia uru-
chomiliśmy trzy, przeznaczone
wyłącznie dla nich numery telefo-
nów (58) 774-24-74, 774-24-61 i
774-24-44 – gdzie od ósmej do
piętnastej można uzyskać informa-
cję dotyczącą sposobu wypełniania
deklaracji.
- Wystarczy więc usiąść przed
komputerem, mieć w zanadrzu
telefon i w zasadzie w prosty spo-
sób możemywykonać ten obowią-
zek?
- Dokładnie. Nasze zaangażowanie
wynika również z doświadczeń z
lat ubiegłych, w których odnotowa-
liśmy bardzo wysoki wskaźnik
błędnych deklaracji PIT-16A, co

powodowało znaczne komplikacje
zarówno dla podatników jak i dla
urzędu. Dlatego też apelujemy do
podatników, by w razie jakichkol-
wiek wątpliwości kontaktowali się
z nami pod wskazanymi wyżej nu-
merami telefonów.
- A jeśli podatnik nie ma dostępu
do internetu, mieszka w Helu i
musi złożyć PIT-16A w formie
papierowej, czy musi po ten for-
mularz przyjechać do Pucka?
- Formularze od 2 stycznia są do-
stępne wraz z ulotką informacyjną
dotyczącą rozliczenia przez inter-
net w urzędach miast i gmin Wła-
dysławowo, Jastarnia, Hel,
Kosakowo i Krokowa, w ramach
trwającej już od wielu lat współ-
pracy z samorządami. A zatem nie
trzeba się po nie fatygować do
urzędu skarbowego. Wyłączyliśmy
z tej grupy urzędy puckie, z uwagi
na bliskość naszego urzędu.

Nadchodzi czas rozliczeń z fiskusem

Korzystający z karty podatkowej
składają PIT-16A do 31 stycznia

Rafał Selin, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku
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Piłkarze z Władysławowa i okolic na turnieju towarzyskim rozegranym 1 stycznia

Hel, Władysławowo. Nowy Rok na sportowo

Zabawa z piłką po męczącym Sylwestrze

Jastarnia. Siatkarskie turnieje par

Zawodnicy z półwyspu zdobywają kolejne szlify
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Uczniowski Klub Sportowy w Ja-

starni przeprowadził kolejne run-

dy „Turnieju par siatkarskich”,

w których rywalizowano w

dwóch grupach grając jednego se-

ta do 25 pkt, systemem „każdy z

każdym”.

W trzecim turnieju po rozegraniu
fazy eliminacyjnej o poszczególne
miejsca zagrali:
- o VII Marek Zwara/Bolesław
Gwardzik wygrali z Wojtkiem Sta-
chowiczem i Sewerynem Konke-
lem 21 :1 9
- o V Fabian Pieper/Konrad Bu-
dzisz z Mariuszem Markiewi-
czem/Jakubem Mużą 21 :1 3
- o III Kamil Herrmann/Kacper No-
wak z Krystianem Herrmanem/Łu-

kaszem Żygadło 15:21
- o I Patryk Pieper/Jakub Muża
(klasa VI) z Robertem Winszczy-
kiem/Błażejem Bieżuńskim 21 :1 7.
W czwartym turnieju do rywaliza-
cj i stanęło osiem par, również po-
dzielonych na dwie grupy
eliminacyjne. Zawody stały na wy-
sokim poziomie siatkarskim, a wy-
niki sportowe były adekwatne do
poziomu jaki obecnie prezentują
poszczególne pary.
Kolejność końcowa IV turnieju:
1 . Kamil Herrmann/Mateusz Ma-
cheta
2. Krystian Herrmann/Jakub Jetke
3. Marek Zwara/Tomasz Pałka

Leszek Herrmann
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W kilku miejscach naszego po-

wiatu Nowy Rok powitano na

sportowo. Tak było m.in. na sta-

dionie OPO "Cetniewo" we Wla-

dysławowie i na boisku w Helu.

Rzadko kiedy uczestnicy nowo-
rocznego turnieju we Władysławo-
wie mieli możliwość gry w takich
warunkach. Sztuczną murawę cet-
niewskiego stadionu oświetlały re-
flektory, dzięki czemu
uczestnikom nie przeszkadzał za-
padający zmrok. Wynik był drugo-
rzędny - dwukrotnie lepsi okazali
się gracze "bez narzutek".
Po zakończeniu boiskowych zma-
gań wszyscy zgodnie częstowali
się gorącym żurkiem. Organizato-
rem było Centrum Kultury, Promo-
cji i Sportu we Władysławowie.
W samo południe w Helu

Zgodnie z wieloletnią tradycją 1
stycznia, punktualnie o godz. 1 2,
na miejskim boisku w Helu odbył
się noworoczny trening piłkarski
dla sportowców zrzeszonych w
klubie MZKS Hel. Wśród dziesię-
ciu piłkarzy przeprowadzono grę
szkoleniową 4x4 i 5x5.
W treningu nacisk położono na
krycie strefowe - czwórką w linii.
Gra obrońców z właściwym prze-
kazywaniem, asekuracją oraz sta-
łym skracaniem zasięgu pola gry
oraz zastosowaniem podwojeń gdy
piłkę posiada przeciwnik. W ofen-
sywie szkolono kreatywność, wyj-
ście na wolne pole, szybkość w
bocznych strefach boiska.
Rywalizacja zeszła na dalszy plan,
być może dlatego w grze szkole-
niowej padł remis 5:5.
Janusz Nowicki, Wiesław Wójcik

Uczestnicy kolejnych turniejów siatkarskich par w Jastarni
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Piłkarski Nowy Rok powitała także grupka osób w HeluWdobrej zabawie nie przeszkadzał nawet padający deszcz

Rzucewo. Tenis stołowy

Panie dobrze

sobie radzą
Kolejny raz w turnieju kobiet

gminy Puck w tenisie stołowym

zwyciężyła Katarzyna Hilde-

brandt ze Smolna.

W turnieju udział wzięło 20. za-
wodniczek. Najlepsze okazały się:
1 . Katarzyna Hildebrandt Smolno,
2. Klaudia Mudlaff Strzelno, 3 .
Magdalena Dettlaff Strzelno, 4.
Ewa Wittstock Połczyno, 5. Mar-
tyna Rosinke Połchowo.
W klasyfikacji generalnej pierwsze
cztery lokaty są identyczne z wy-
nikami drugiego turnieju. W klasy-
fikacji drużynowej prowadzi
Strzelno 68 pkt, przed Połczynem
48 i Smolnem 40.

(kib)
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* W POWIECIE PUCKIM

1 4 stycznia, sobota
9:00 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 8:00 Halowa Liga Piłki Nożnej
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa

1 5 stycznia, niedziela
1 0:00 MKS Korab Puck - SPS Lębork
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa
Mecz ligi siatkówki juniorów

11 :00 Kosakowska halówka
Mosty - hala gimnazjum
Mecze ligi piłki nożnej halowej

11 :00 UKS Krokowa - TKKF
Neptun Gdańsk

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

1 4:00 VI Turniej Ligi Skata
Sportowego Ziemi Puckiej

Jastrzębia Góra - remiza OSP

1 7:00 Halowa Liga Piłki Nożnej
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa

21 stycznia, sobota
1 8:00 Halowa Liga Piłki Nożnej
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa

22 stycznia, niedziela
11 :00 Halowa Liga Piłki Nożnej
Puck - hala MOKSiR, ul. Lipowa

1 4:00 X Turniej Puckiej Ligi Baśki
Połczyno - Wiejski Klub Kultury

* W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

11 stycznia, środa
1 9:00 Asseco Prokom Gdynia

- Lokomotiv-Kuban Krasnodar
Gdynia - Hala sportowa przy ul. Górskiego
Mecz Euroligi koszykówki mężczyzn

1 4 stycznia, sobota
11 :00 Gryf Wejherowo - Jagiel lonia

Białystok
Wejherowo - stadion na Wzgórzu Wolności
Mecz sparingowy piłki nożnej

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

więcej informacji sportowych na stronie
www.SportowePomorze.pl

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO

W Strzelnie odbył się piąty Tur-

niej Ligi Skata Sportowego Zie-

mi Puckiej . W turnieju wzięło

udział 60. zawodników z 16. dru-

żyn. Turniej zakończył się zwycię-

stwem Władysława Miillera

(LZS Starzyno) przed Bogdanem

Semmerlingiem (LZS Darzlubie)

i Stefanem Wittstockiem (Włady-

sławowo).

W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła drużynaWładysławowa, grają-
ca w składzie: Stefan Wittstock,
Jerzy Wolski, Marian Paszylk oraz
Roman Rutha, przed drużyną Klub
Skata Rumia oraz ekipą Wejhero-
wo.
Czołówka piątego turnieju: 1 .

Władysław Miiller LZS Starzyno
2439, 2. Bogdan Semmerling LZS
Drazlubie 2177, 3 . Stefan Witt-
stockWładysławowo 2034, 4. Aloj-
zy Formela LZS Mrzezino 2031 , 5.
Józef Bigott Reda 1994, 6. Jan Sty-
borski Klub Skata Rumia 1975, 7.
WacławDettlaffOSP Jastrzębia Gó-
ra 1949, 8. Stefan Wittbrodt OSP
Jastrzębia Góra 1946, 9. Józef
Białk LZS Mieroszyno 1894, 10.
Jerzy Wolski Władysławowo 1883.
Czołówka po pięciu turniejach:
1 . Bogdan Semmerling LZS Drazlu-
bie 10 189, 2. Jan Styborski Klub
Skata Rumia 9558, 3 . Kazimierz
Grapp LZS Darzlubie 9512, 4. Aloj-
zy Formela LZS Mrzezino 9063, 5.

Paweł Kreft Wejherowo 8678.
Czołówka drużynowa turnieju:
1 . Władysławowo 5759, 2. Klub
Skata Rumia 5273, 3 . Wejherowo
5203, 4. LZS Darzlubie 5055, 5.
LZS Mrzezino 4948.
Czołówka drużynowa po pięciu

turniejach: 1 . LZS Darzlubie 29
096, 2. Wejherowo 26 600, 3. So-
kół Strzelno 26 217, 4. Reda 25
557, 5. Zatoka Puck 24 896.
Następny turniej Ligi Skata Spor-
towego Ziemi Puckiej odbędzie w
remizie OSP w Jastrzębiej Górze,
1 5 stycznia (niedziela) o godz. 1 4.

JózefBiałk

KOSZYKÓWKA
I I LIGA GR. A

Żuraw Gniewino - SMS PZKosz
Władysławowo 98:77 (24:1 9, 41 :22, 20:1 6,
1 3:20), KK Świecie - GKK 1 LO Gorzów Wlkp.
90:70, AZS Politechnika Poznań - Księżak
Łowicz 73:63, Trefl I I Sopot - OPEN
Florentyna Pleszew 69:84, AZS UWM
Olsztyn - Korsarz Gdańsk 89:97,
Żyrardowianka - Wilki Morskie Szczecin
49:79
1 . OPEN Pleszew 1 3 26 1 300:881
2. Księżak Łowicz 1 3 21 11 85:1 031
3. Astoria Bydgoszcz 1 2 21 1 035:937
4. Żuraw Gniewino 1 3 20 1 033:1 002
5. Wilki Morskie 1 3 1 9 91 4:988
6. AZS Politechnika 11 1 8 865:81 0
7. AZS UWM Olsztyn 1 2 1 8 992:989
8. KK Świecie 1 3 1 8 1 044:11 09
9. Korsarz Gdańsk 11 1 7 899:887
1 0. Żyrardowianka 1 3 1 7 897:1 090
11 . Trefl I I Sopot 1 2 1 6 893:978
1 2. GKK 1 LO Gorzów 1 3 1 6 1 060:1 207
1 3. SMS PZKosz 1 3 1 6 895:11 03

O WEJŚCIE DO II LIGI FINAŁ A
SMS PZKosz I I Władysławowo - SSK
Kobylnica 82:60 (1 9:1 1 , 25:20, 22:1 0, 1 6:1 9),
Bat Sierakowice - GTK Gdynia 73:11 0, Truso
Elbląg - UKS Kielno 77:68, Basket Kwidzyn -
Neptuns Gdańsk 82:81
1 . GTK Gdynia 1 2 11 0:73
2. SMS PZKosz II 1 2 82:60
3. Truso Elbląg 1 2 77:68
4. Basket Kwidzyn 1 2 82:81
5. Neptuns Gdańsk 1 1 81 :82
6. UKS Kielno 1 1 68:77
7. SSK Kobylnica 1 1 60:82
8. Bat Sierakowice 1 1 73:11 0

LIGA OKRĘGOWA
Sokół Gdańsk - UKS Krokowa 88:54 (1 7:1 5,
20:1 1 , 28:1 1 , 23:1 7)
1 . Sokół Gdańsk 7 11 475:432
2. Neptun Gdańsk 6 1 0 456:397
3. UKS Krokowa 5 9 389:382
4. Neptuns Gdańsk 6 7 41 9:51 3
5. Remus Kościerzyna 4 5 256:271

WOJ. LIGA MŁODZIKÓW 99 FINAŁ B
Basket Żelistrzewo - SKS Starogard Gdański
27:1 1 0 (5:29, 0:40, 6:26, 1 6:1 5), De La Salle-
Meduza Gdańsk - Bryza Pruszcz Gdański
56:95
1 . SKS Starogard Gd. 1 2 11 0:27
2. Bryza Pruszcz Gd. 1 2 95:56
3. De La Salle-Meduza 1 1 56:95
4. Basket Żelistrzewo 1 1 27:1 1 0
5. UKS Kielno 0 0 0:0
6. Etmal Korsarz Gdańsk 0 0 0:0

LIGA OKRĘGOWA SENIOREK
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
9. Elektryk Wejherowo 0 0 0:0
1 0. Bryza Kolbudy 0 0 0:0

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 98 GR. A
Basket Żelistrzewo - VBW GTK Gdynia 48:74
(1 3:7, 1 3:34, 8:23, 1 4:1 0), Bat Sierakowice -
Bliza Władysławowo 89:36 (1 8:7, 30:4, 1 7:8,
24:1 7), Jedynka Lębork - Omega Gdynia
91 :24
1 . Bat Sierakowice 8 1 6 688:280
2. VBW GTK Gdynia 9 1 5 656:41 2
3. Bliza Władysławowo 9 1 4 532:592
4. Jedynka Lębork 8 1 3 651 :401
5. Basket Żelistrzewo 8 9 331 :739
6. Omega Gdynia 8 8 271 :705

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 99
Basket Żelistrzewo - Bryza I I Kolbudy 57:30
(9:8, 1 0:8, 1 2:8, 26:6), Bat Sierakowice -
Trops Kartuzy 1 33:20, Jedynka Lębork - SKS
Starogard Gdański 49:98, VBW GTK Gdynia
- Bryza I Kolbudy 37:62
1 . Bat Sierakowice 6 1 2 775:1 49
2. VBW GTK Gdynia 6 11 397:250
3. Bryza I Kolbudy 6 11 435:301
4. Basket Żelistrzewo 7 11 487:430
5. Bryza I I Kolbudy 6 9 335:383
6. Trops Kartuzy 6 8 349:400
7. SKS Starogard Gd. 7 8 31 2:584
8. Jedynka Lębork 8 8 320:91 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze

SIATKÓWKA
I I I LIGA

Trefl I I Gdańsk - GKS Stoczniowiec Gdańsk
3:1
1 . Trefl I I Gdańsk 1 2 31 35:1 2 1 088:949
2. SPS Słupsk 11 28 29:1 2 967:840
3. Stoczniowiec Gd. 1 2 24 29:1 4 990:853
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 "KRZYŻE B"
SPS Lębork - Korab Puck 3:2 (25:23, 25:23,
1 8:25, 23:25, 1 5:1 1 ). Rewanż w niedzielę, 1 5
stycznia o godz. 1 0
- Zabrakło kilku zawodników z
podstawowego składu - mówi Piotr
Kozakiewicz, trener Koraba. - Wynik w tym
meczu mógł być każdy. Obie drużyny były
spięte, co miało wpływ na przebieg
spotkania. W ostatnim secie to zawsze jest
loteria. Prowadzil iśmy osiem do siedmiu, a
jednak dwa asy serwisowe przeciwników
załatwiły sprawę. Były nie do odebrania. Nie
załamujemy się, trzeba po prostu wygrać
niedzielny mecz we własnej hal i .
Zapraszamy kibiców, doping chłopakom się
przyda.

KADECI
Stoczniowiec/Omega Gdynia - Korab Puck
3:1 (25:1 7, 25:1 2, 23:25, 25:1 3), SKS
Starogard - Jurand Malbork 1 :3
1 . SPS Lębork 9 1 7 24:1 3 828:738
2. Jurand Malbork 9 1 5 20:11 704:655
3. Trefl Gdańsk 7 1 4 21 :0 525:373
4. Stoczniowiec/Omega 9 1 3 1 6:1 9 734:734
5. SKS Starogard 9 1 2 11 :21 658:732
6. Korab Puck 1 0 1 2 1 0:25 71 9:802
7. Jantar Pruszcz Gd. 9 1 0 11 :24 661 :795
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

BRYDŻ SPORTOWY
I I I LIGA

Ostatnie wyniki Budmor Władysławowo:
Budmor - Impas Sztum 1 6:1 4 VP, 62:55 impy;
Budmor - Darles Santerm Gdańsk 20:1 0,
59:34; Budmor - Andrzejki Bis Gdańsk 1 4:1 6,
43:47; Budmor - Los Gdynia 20:8, 76:50;
Budmor - Pianpur Sierakowice 8:22, 35:74
1 . Darles Santerm 290,5 11 79-671
2. CKiS Pruszcz Gd. 260 964-760
3. Los Gdynia 244 894-785
4. DK SM Janowo I 240,75 901 -804
5. Falck-Medycyna 240 854-746
6. Impas Sztum 238,5 903-801
7. Konradia Gdańsk 230 91 0-873
8. Budmor Wła-wo 228,25 846-797
9. Hotel Amber Gdańsk 227 868-843
1 0. Pianpur Sierakowice 226 836-838
11 . SKOK Ubezp. Sopot 223,75 91 5-921
1 2. Andrzejki Bis Gdańsk 221 ,5 850-868
1 3. MMTS Kwidzyn 21 6 856-866
1 4. Meritum Gdańsk 1 70 629-91 2
1 5. Przystań Juszkowo 1 67,25 695-932
1 6. DK SM Janowo I I 1 09 587-1 258
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, VP, impy

TENIS STOŁOWY
IV LIGA GR. B

GKTS Gdańsk - ŻTS I I Kmiecin 2:1 0
Osada Rzucewo - Fortus I I Straszyn 1 0:8
Orl ik Gdynia - Orkan Gdańsk 6:1 0
Echo I I Biesowice - GKS Żukowo 1 0:7
MRKS IV Gdańsk - pauza
1 . Orkan Gdańsk 9 1 7:1 89:33
2. GKS Żukowo 9 1 4:4 83:48
3. Orl ik Gdynia 9 1 2:6 75:45
4. Echo I I Biesowice 9 11 :7 77:55
5. MRKS IV Gdańsk 8 1 0:6 57:44
6. Osada Rzucewo 9 8:1 0 53:74
7. ŻTS I I Kmiecin 9 6:1 2 48:76
8. Fortus I I Straszyn 9 2:1 6 49:82
9. GKTS Gdańsk 9 0:1 8 1 6:90
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, stosunek punktów,
stosunek gier

W Mechowie odbył się dziewiąty

Turniej Puckiej Ligi Baśki. W

turnieju wzięło udział 123. za-

wodników z 21. drużyn. Najwy-

żej sklasyfikowaną kobietą

okazała się Grażyna Szczypior

(Emeryci Mrzezino) zajmując

16. miejsce w klasyfikacji ogól-

nej . Turniej zakończył się zwycię-

stwem Stanisława Jurkiewicza

(Echo Gdynia) przed Władysła-

wem Darżnikiem (Towarzystwo

Rekowo) i Antonim Bigotem

(Emeryci Mrzezino).

W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła drużyna Emeryci Mrzezino
grająca w składzie: Antoni Bigot,
Grażyna Szczypior, Helena i Zbi-
gniew Marciniakowie, Antoni Goy-
ka oraz Andrzej Maszke przed
drużyną Asy Darzlubie oraz ekipą
Rekowianie Rekowo. Dziesięciu

najlepszych zawodników, najwyżej
sklasyfikowana kobieta oraz trzy
najlepsze drużyny zostały uhonoro-
wane pucharami oraz nagrodami
rzeczowymi.
Czołówka dziewiątego turnieju:
1 . Stanisław Jurkiewicz Echo Gdy-
nia 187, 2. Władysław Darżnik To-
warzystwo Rekowo 163, 3 . Antoni
Bigot Emeryci Mrzezino 154, 4.
Bogusław Rost Asy Darzlubie 151 ,
5. Piotr Stodolny Sokół Strzelno
149, 6. Jan Drzeżdżon Strzecha Sta-
rzyno 142, 7. Paweł Kreft Błyska-
wica Reda-Rekowo 136, 8. Marek
Radtke Kłos II Werblinia 126, 9. Jó-
zef Dorsz OSP Mrzezino 11 3, 1 0.
Jan Ellwart OSP Gnieżdżewo 103.
Czołówka po dziewięciu turnie-

jach: 1 . Henryk Szopa Sokół Strzel-
no 438, 2. Dawid Palczykowski
Brzozaki Mechowo 394, 3. Józef

Dettlaff Brzozaki Mechowo 382,
4. Jan Jamrus Rekowianie Rekowo
378, 5. Paweł Kreft Błyskawica
Reda-Rekowo 353.
Czołówka drużynowa turnieju:
1 . Emeryci Mrzezino 365, 2. Asy
Darzlubie 286, 3 . Rekowianie Re-
kowo 278, 4. Strzecha Starzyno
272, 5. OSP Gnieżdżewo 255.
Czołówka drużynowa po dzie-

więciu turniejach: 1 . Brzozaki
Mechowo 475, 2. Emeryci Mrzezi-
no 445, 3 . PKA Gdynia 440, 4. So-
kół Strzelno 420, 5. FOX Gdynia
400.
Następny turniej Puckiej Ligi Baś-
ki odbędzie w Wiejskim Klubie
Kultury w Połczynie, 22 stycznia
(niedziela) o godz. 1 4.

Henryk Radtke

Mechowo. IX Turniej Puckiej Ligi Baśki

Na półmetku najlepszy Henryk Szopa

Strzelno. V Turniej Ligi Skata Sportowego Ziemi Puckiej

Tym razem zwycięstwo Władysławowa
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Wnaszym powiecie odbyły się ko-

lejne spotkania lig halowej piłki

nożnej w Mostach gm. Kosakowo

i w Pucku. Kibice nie mogli na-

rzekać na brak goli. Były też nie-

spodzianki.

Strażacy pokonali faworyta

W niedzielę odbyła się III kolejka
Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy
Kosakowo, połączona z XX Fina-
łem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Po wycofaniu się z rozgry-
wek drużyny z Pogórza i tym sa-
mym anulowaniu wyników tego
zespołu, liderem tabeli zostało Dę-
bogórze. Piłkarze z tej miejscowo-
ści w trzech meczach zdobyli
komplet punktów. W ostatnim spo-
tkaniu - po ciężkim boju - pokona-
ło „sąsiada zza miedzy” Dębogórze
Wybudowanie. Komplet punktów
na koncie mają również Mosty, ale
jak na razie zespół ten rozegrał je-
den mecz. Spotkanie z Suchym
Dworem zostało przełożone o ty-
dzień.
Małą niespodziankę sprawiła druży-
na gdyńskich strażaków, pokonując
w zaciętym meczu Rewę - jednego
z faworytów kosakowskiej ligi. Bra-
wa należą się też ekipie z Pierwo-
szyna, która wygrała kolejny
ważny mecz. Tym razem pokonali
Kosakowo i znaleźli się w czołów-
ce tabeli.
Prowadzą strzelcy z Relaksu

W puckiej lidze dzieje się najwię-
cej , bowiem występuje tu też naj-
większa ilość drużyn. Relaks
Mechowo w siódmej kolejce zagra-
ło w kratkę, za to w następnych
dwóch wygrali wszystko co mogli.
Dzięki temu są obecnie na drugim
miejscu, ale mają też na koncie naj-
więcej rozegranych spotkań. Do-

brze radzi sobie też Ajax
Leśniewo, który przegrał ostatnio
tylko mecz właśnie z Relaksem.
Pierwsze punkty na koncie zaliczy-
ła młoda ekipa Huragana Smolno.
Na razie jednak to tylko wygrana
walkowerem z wycofaną z rozgry-
wek Kaszubią Starzyno.
Najlepsi strzelcy puckiej ligi: 1 .
Marcin Ruszkowski Relaks Me-
chowo 13 goli w 9 meczach, 2. Łu-
kasz Jednachowski Relaks
Mechowo 11 (6), 3 . Grzegorz
Szwok Old Team 10 (8), Rafał Oss
Mocny Full 9 (4).
Adam Schroder, Janusz Nowicki

PIŁKA NOŻNA
Kosakowo, Puck. Ligi futsalowe

Niespodzianek nie zabrakło
FUTSAL

PUCK
IX kolejka
Kaszuby Połchowo - Rekowo Reda 2:6,
Rekowo Reda - Wczorajsi 1 :1 , Huragan
Smolno - Relaks Mechowo 2:6, Kaszuby
Połchowo - Old Team 3:4, Relaks Mechowo -
Ajax Leśniewo 1 :0, FC Połchowo - Wczorajsi
1 :6, Kaszuby Połchowo - Ajax Leśniewo 1 :5
VIII kolejka
Zatoka Puck - Ajax Leśniewo 1 :5, Relaks
Mechowo - FC Połchowo 5:1 , SKK Puck -
Ajax Leśniewo 2:2, Zatoka Puck - Relaks
Mechowo 1 :3, Zatoka Puck - FC Połchowo
3:4
VII kolejka
Relaks Mechowo - Rekowo Reda 1 :6,
Huragan Smolno - Mocny Full 1 :4, Old Team
- Rekowo Reda 3:1 , Mocny Full - Relaks
Mechowo 2:2, Huragan Smolno - Rekowo
Reda 1 :3, Old Team - Relaks Mechowo 2:0,
SKK Puck - Drewniaki 3:2
VI kolejka
MZKS Hel - Farmaceuci 1 :1 , Drewniaki - Ajax
Leśniewo 2:2, Finiszparket - MZKS Hel 3:2,
MZKS Hel - Drewniaki 1 :2

1 . Old Team 11 27 29:1 9
2. Relaks Mechowo 1 3 26 36:24
3. Ajax Leśniewo 9 1 8 26:9
4. Rekowo Reda 1 0 1 7 30:1 9
5. Mocny Full 6 1 6 29:4
6. Finiszparket 7 1 5 24:1 8
7. Drewniaki 8 1 3 1 9:1 5
8. SKK Puck 8 1 3 1 5:1 6
9. FC Połchowo 11 1 2 1 7:35
1 0. Wczorajsi 8 11 1 8:1 8
11 . Marne Szanse 6 9 1 4:1 5
1 2. MZKS Hel 6 8 1 3:8
1 3. Farmaceuci 4 7 9:4
1 4. Zatoka Puck 7 6 1 2:21
1 5. Kaszuby Połchowo 8 4 1 4:29
1 6. Huragan Smolno 8 3 9:24
1 7. Kaszubia Starzyno 1 2 0 0:36

KOSAKOWO
III kolejka
Pierwoszyno - Kosakowo 6:1 (2:1 ), PSP
Gdynia Rewa 4:3 (2:2), Dębogórze
Wybudowanie - Dębogórze 4:5 (2:2)
Suchy Dwór - Mosty przeł.

1 . Dębogórze 3 9 1 3:1 0
2. Rewa 3 6 29:11
3. Pierwoszyno 3 6 1 4:4
4. Mosty 1 3 1 7:2
5. Dębogórze Wyb. 3 3 24:1 7
6. Mosty Oldboys 2 3 5:8
7. PSP Gdynia 3 3 1 0:25
8. Kosakowo 3 0 7:24
9. Suchy Dwór 1 0 0:1 8
Drużyna Pogórza wycofała się z rozgrywek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, punkty, stosunek
bramek

Zabawa z piłką okazała się niesamowitą frajdą dla najmłodszych

Podopieczni Andrzeja Zawadzkie-
go ze Sztormu Mosty dzięki pomo-
cy rodziców odnieśli kolejne
zwycięstwo w turnieju piłki halo-
wej . Tym razem ich łupem padł Pu-
char Szemud Cup 2011 .

Piłkarze z Mostów rozpoczęli rywa-
lizację walcząc z drużynami ASiR
Gdynia 2:0, Błękitni Wejherowo
3:0, Tuchomie 1 :2, AP Gdynia 2:1
oraz z drużyną gospodarza turnieju
Gryfem Wejherowo przegrywając
1 :4. Po trzech zwycięstwach i
dwóch porażkach Sztorm zajął dru-
gie miejsce w grupie i wywalczył
awans do półfinału.
- Tu mieliśmy zmierzyć się z druży-
ną GOSRiT Luzino, z którą nigdy
jeszcze nie udało nam się wygrać -
mówi trener Andrzej Zawadzki. -
Kibice GOSRiT-u byli przekonani
o swojej wyższości. Jednak nasi
wspaniali piłkarze pokazali ogrom-

ny charakter i na dwie minuty
przed końcem spotkania przy sta-
nie 3:1 nasza drużyna kontrolowała
grę.
W finale nastąpił rewanż za poraż-
kę w grupie. Sztorm ku zdziwieniu
piłkarzy i trenerów Gryfa Wejhero-
wo gładko wygrał 2:0, przez całe
spotkanie kontrolując przebieg gry.

- Na słowa uznania zasłużyła cała
drużyna - mówi trener Zawadzki. -
Chłopcy po raz kolejny pokazali,
że warto w nich inwestować. Może
w końcu znajdą się dobrzy ludzie
którzy zechcą wspomóc zespół fi-
nansowo. Dotychczas zespół utrzy-

muje się tylko z pieniędzy
rodziców i oszczędności piłkarzy.
Kolejność końcowa: 1 . Sztorm
Mosty, 2. GryfWejherowo, 3. GO-
SRiT Luzino, 4. Sparta Gdańsk, 5.
AP Gdynia, 6. GKS Kolbudy, 7.
ASiR Gdynia, 8. Jaguar Kokoszki,
9. Tuchomie, 1 0. Bojano, 11 . Błę-
kitni Wejherowo, 12. Gryf II Wej-
herowo
SZTORM: Kacper Bieszke (br),
Szymon Tryk (kpt), Marcin Nie-
węgłowski, Dorian Nikielski, Ra-
dosław Nowicki, Krystian Mróz,
Kacper Gburek, Jakub Kurdziel,
Filip Pieniak

(red)

Sztorm Mosty z trofeami

Szemud. Puchar pojechał do Mostów

Kolejny sukces młodych sztormowców
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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
Jeśli posiadasz - daj znać, umieścimy je w gazecie

Tel. 51 3-1 73-371
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SKAT SPORTOWY
I I I LIGA GR. C

Tabela końcowa sezonu 2011 . Awans do I I l igi
wywalczyła kaszubska drużyna GOKSiR
Lipusz, za to do ligi okręgowej spadła ekipa
GOKSiR Liniewo. W lidze utrzymał się nasz
zespół MOKSiR Puck. Z pomorsko-
kaszubskiej okręgówki awans do I I I l igi
uzyskała Alfa Gdynia.

1 . GOKSiR Lipusz 77 75483
2. Bombajka Klimzowiec Chorzów 71 68051
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Jedność 32 Przyszowice I I I 68 67628
4. LKS Lyski 67 68800
5. Herkules Rydułtowy 67 67235
6. OK Andaluzja Piekary Śl. 65 67811
7. Sakop 4 Asy Bytom 64 68320
8. Chemik Siemianowice Śl. I I 63 651 98
9. Górnik Boguszewice I I I 63 64466
1 0. Wisus Żory I I I 63 64086
11 . Leśna Bieruń 63 63057
1 2. Piekuś Suble Tychy 61 63944
1 3. Krajna Złotów 60 64483
1 4. MOKSiR Puck 60 62942
1 5. Pokój Ruda Śl. I I I 59 65781
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 6. Amicus KWK Staszic I I I 59 64805
1 7. MDK Kalety 58 611 37
1 8. Jordan Kończyce I I 53 621 57
1 9. Zawisza Stara Kuźnia 47 561 77
20. GOKSiR Liniewo 36 38296
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Na dwóch boiskach hali Ośrodka

Przygotowań Olimpijskich „Cet-

niewo” rozegrano turniej piłkar-

ski Puchar Władysławowa

rocznika 2000. Emocji nie brako-

wało.

Rozgrywki wstępne przeprowadzo-
no w dwóch grupach. Później po-
szczególne drużyny trafiły do
trzech grup grających o konkretne
miejsca. Zdecydowanie najlepiej ra-
dzili sobie chłopcy z Akademii
Sportowej Pomorze z Sopotu, któ-
rzy w całym turnieju zremisowali
tylko jeden mecz – resztę wygrali,
często bardzo wysokim stosunkiem
bramek.
Nie najlepiej powiodło się zespo-
łom z naszego powiatu. Obie zaję-
ły ostatnie miejsca. Jedenastą
pozycję zajął Klif Chłapowo, a
dwunastą Lider Dębogórze. Przy-
znać jednak trzeba, że turniej było
silnie obsadzony. Zagrały czołowe
drużyny rocznika 2000 z Pomorza,
ale także gość z województwa za-
chodniopomorskiego - Sława Slaw-
no. Obszerna galeria zdjęć do
obejrzenia w internecie na
www.sportowepomorze.pl, nato-
miast krótki filmik z turnieju do
obejrzenia na stronie www.ziemia-
pucka.info.
Organizatorami turnieju byli: Cen-

trum Kultury, Promocji i Sportu
we Władysławowie oraz KS Klif
Chłapowo. Patronat medialny: ser-
wis SportowePomorze.pl oraz NT
Ziemia Pucka.info.

Janusz Nowicki

SPORT

Władysławowo. O Puchar rocznika 2000

Zwycięstwo sopockiej Akademii

Organizatorzy wręczają medale najlepszym drużynom turnieju

Starzyno. Tenis stołowy

Nie brakuje

chętnych

oldbojów do gry

Wyniki naszych drużyn

- faza I
Gedania II Gdańsk - Lider 3:1 ,
Gryf I Wejherowo - Lider 1 :1 ,
Lider - AS Pomorze 0:9, Lider -
Santos Gdańsk 1 :2, Cisowa Gdynia
- Lider 0:2
Gedania I Gdańsk - Klif 4:0, Sława
Sławno - Klif 2:3, Bałtyk Gdynia -
Klif 2:1 , Klif - Gryf II Wejherowo
0:3, Klif - Gryf Słupsk 1 :2
- faza II
Lider - Klif 0:2, Klif - Gedania I
Gdańsk 1 :3, Cisowa Gdynia - Klif

5:2, Lider - Cisowa Gdynia 2:6,
Gedania I Gdańsk - Lider 2:2

Kolejność końcowa

1 . Akademia Sportowa Pomorze
Sopot, 2. Gryf II Wejherowo, 3.
Bałtyk Gdynia, 4. Gedania II
Gdańsk, 5. Gryf Słupsk, 6. Gryf I
Wejherowo, 7. Sława Sławno, 8.
Santos Gdańsk, 9. Cisowa Gdynia,
1 0. Gedania I Gdańsk, 11 . Klif
Chłapowo, 12. Lider Dębogórze

KS KlifChłapowo UKS Lider Dębogórze
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Młodzi piłkarze Lidera Dębogórze (przy piłce) w bezpośrednim spotkaniu z Klifem Chłapowo

W Starzynie przeprowadzony zo-
stał piąty turniej klasyfikacyjny w
tenisie stołowym w kategorii Old-
boy Ziemi Puckiej na sezon
2011 /2012.. Turniej rozegrany był
w grupie młodszej (rok urodzenia
1956 i młodsi) i starszej (rok uro-
dzenia 1955 i starsi) systemem
"każdy z każdym" w poszczegól-
nych grupach.
- grupa młodsza

Wyniki piątego turnieju: 1 . Ry-
szard Śliwiński Rejs Władysławo-
wo, 2. Marek Bekisz Żelistrzewo,
3. Franciszek Tuszer Starzyno, 4.
Alojzy Golla Rejs, 5. Lech Czer-
nicki Rejs, 6. Ryszard Szymański
Rejs, 7. Wojciech Licau Mieroszy-
no, 8. Jerzy Jarmulewski Miero-
szyno, 9. Zbigniew Wittbrodt Rejs,
1 0. Eugeniusz Dawidowski Starzy-
no, 11 . Andrzej Kaczykowski Kar-
wia, 1 2. Adam Pipka Łętowice, 1 3.
Julian Żaczek Strzelno, 14. Miro-
sław Pliński Radoszewo, 1 5. Ro-
bert Chęciński Pierwoszyno, 16.
Zbigniew Penkowski Karwieńskie
Błota, 1 7. Jerzy Bartkowski Kar-
wieńskie Błota.
Czołówka po piątym turnieju: 1 .
Ryszard Śliwiński 146 pkt, 2.
Franciszek Tuszer 1 36, 3 . Ryszard
Szymański 126, 4. Lech Czernicki
110, 5. Eugeniusz Dawidowski 84,
6. Marek Bekisz 76 (3), 7. Zbi-
gniew Wittbrodt 76, 8. Alojzy Gol-
la 68 (3), 9. Mieczysław Frank 60
(3), 1 0. Jerzy Jarmulewski 58 (4).
- grupa starsza

Wyniki piątego turnieju: 1 . Henryk
Drzeżdżon Rejs Władysławowo, 2.
Teodor Kunc Rejs, 3 . Krzysztof
Żmuda Rejs, 4. Marian Niemiec
Sasino, 5. Benon Boczyński Po-
łczyno, 6. Józef Białk Strzelno, 7.
Stanisław Brylowski Pierwoszyno,
8. Waldemar Płomień Połczyno, 9.
Janusz Odrowski Puck, 10. Jerzy
Tkaczyk Starzyno, 11 . Włodzi-
mierz Zieland Jastrzębia Góra.
Czołówka po piątym turnieju: 1 .
Henryk Drzeżdżon 148 pkt, 2.
Krzysztof Żmuda 112 (4), 3 . Be-
non Boczyński 106, 4. Teodor
Kunc 104, 5. Józef Białk 94, 6.
Marian Niemiec 94 (4), 7. Krzysz-
tof Jaworski 86 (4), 8. Józef Pran-
ga 74 (4), 9. Waldemar Płomień
68, 10. Brunon Jeszke 66.
Kolejny turniej przeprowadzony
zostanie 18 stycznia (środa) o
godz. 1 6 w sali Zespołu Szkół w
Starzynie.

Błażej Ceszke


