
W związku z tym, że od tego numeru będziecie

Państwo wspomagać finansowo nasze funkcjono-

wanie, mamy dla Was ciekawszą zawartość gazety.

Tym razem znajdziecie Państwo w środku

chwytającą za serce opowieść naszego

Czytelnika, który w przeciągu miesiąca

dwukrotnie trafił do puckiego szpitala. Co

z tego wynikło dowiecie się po przeczyta-

niu jego obszernego listu.

Znajdziecie również wiadomość o bioga-

zowni, która powstaje w Łebczu. Niby

wszyscy wiedzieli, że powstaje, ale nikt

nie sprawdził gdzie. Teraz mieszkańcy

protestują, bo jak się okazało zakład po-

wstanie zaraz za ich płotami. Na tej stronie zapo-

znacie się też z naszą nową rubryką, która powinna

zainteresować większość Czytelników. Na początek

przedstawiamy plan przewrotu w starostwie. . .

Wydłużenie wieku emerytalnego może

spowodować rozłam w lokalnych struktu-

rach Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Członkowie piszą odważne pisma do

swoich władz partyjnych i czekają na to

co się z nimi stanie.

Czegoś podobnego chyba jeszcze na naszym terenie nie było. Rolnicy stworzyli własną straż, aby

chronić dobytek przed złodziejami. Tymczasem tę - szczególnego rodzaju - milicję obywatelską

zatrzymali policjanci. I to w czasie nocnego pościgu po polnych drogach i wśród wiejskich zagród.

Gmina Puck. Dla własnej ochrony tworzą patrole obywatelskie

Zespoły kolędnicze z

gminy Puck jak co roku

rywalizowały o miano

najlepszego w swojej

profesj i. Prześcigano się

w wyrazie artystycznym

jasełek, ale i

rywalizacja

w pomysłowo-

ści co do scenografii i ubioru była emo-

cjonująca.

Kolędowali na scenie

Znamy już drużyny pił-

karskie, które będą re-

prezentować

Władysławowo w mi-

strzostwach powiatu Ki-

bol Cup. Dwanaście

zespołów

rywalizo-

wało w halowych Derbach. Na stronach

sportowych także mnóstwo wyników i ta-

bel ligowych.

Stawili czoła najlepszym

HEL JASTARNIA KOSAKOWO KROKOWA PUCK WŁADYSŁAWOWO
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Młodzi złodzieje okradali nagrobki z cmentarza we Władysławowie

Policjanci wpadli na trop sprawców

ograbiania nagrobków na terenie

władysławowskiego cmentarza.

Trzej mieszkańcy miasta kradli wa-

zony, krzyże i inne metalowe przed-

mioty.

Do zdarzeń doszło 17 stycznia, a także

w październiku zeszłego roku. Spraw-

cami okazali się trzej mieszkańcy Wła-

dysławowa w wieku od 18 do 19 lat.

Mężczyźni z okradania nagrobków

zrobili sobie źródło dochodu. Kradli

metalowe przedmioty, tj . wazony,

krzyże, itp. Po ich zniszczeniu sprze-

dawali je w skupie złomu. Łączna su-

ma strat powstała w wyniku ich

procederu wyniosła około 7 tys. zł.

Cała trójka usłyszała już zarzuty prze-

stępstwa. Jeden z 19-latków usłyszał

ich aż osiem, wśród nich było także

kierowanie rowerem w stanie nietrzeź-

wości. Miał wówczas ponad 1 ,5 pro-

mila. Wobec tego właśnie mężczyzny

pucka prokuratura zastosowała poli-

cyjny dozór.

(ŁD)

Władysławowo. Włamał się do kościelnego sklepiku

Hieny cmentarne już za kratkami

TERAZ Z DODATKIEM TV ZA JEDYNE 1 ,20 ZŁ

Od zeszłego roku bezczelni złodzieje nę-

kają mieszkańców gminy Puck. W

szczególności upodobali sobie rolni-

ków, którym trudniej niż pozostałym

upilnować wielkie gospodarstwa. Głów-

nym celem złodziejaszków jest paliwo.

I nic nie jest w stanie stanąć im na dro-

dze.

- Mojemu koledze najpierw otruli psa -

mówi jeden z mieszkańców Swarzewa.

- Przyszli dwa, czy trzy dni później i za-

brali co tylko się dało.

Czy to z auta, czy ciągnika paliwa ścią-

gają ile się tylko uda. Jeśli nie ma możli-

wości "wyczyszczenia" zbiornika

poprzez ściągnięcie paliwa wężykiem,

przewiercają się od dołu i biorą wszyst-

ko, do ostatniej kropli. Przy okazji nie

pogardzą innymi fantami, takimi jak

elektronarzędzia czy najzwyklejszy

złom. Ostatnio przy okazji skoku pozba-

wili rolnika także agregatu prądotwór-

czego.

- Cały czas prowadzimy w tej sprawie

czynności dochodzeniowo-śledcze -

przyznaje Łukasz Dettlaff, oficer praso-

wy KPP Puck. - Policjanci z wydziału

kryminalnego prowadzą też ciągłe roz-

poznanie w terenie.

Sami rolnicy nie chcą czekać z założo-

nymi rękami. W Strzelnie powołali nie-

formalną milicję do ochrony swoich

włości. Pech chciał, że nie wiedzieli o

tym policjanci. . .

Więcej o sprawie na str. 3

str.

7
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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.

Głosy na temat stypendiów OPO
"Cetniewo" dla młodych
sportowców
małecki pisze:
Fajnie, ale czy ktoś mi odpowie
według jakich zasad wybierano
kandydatów? Czy jest jakiś
regulamin, czy każdy może zgłosić
się po stypendium. Czy to może
Cetniewo decyduje komu da, a
komu nie.

rules_git pisze:
to idź do cetniewa i sie spytaj .
prostechyba, nie?

Opinia na temat zakupu nowych
samochodów dla puckich
policjantów.
Byk pisze:
Same radiowozy nic nie dadzą, jak
nie będzie za co paliwa do nich
wlać. A ciekawe w ogóle ile takie
cuda palą. Mam nadzieję, że przed
zakupem ktoś o tym myśli i to
sprawdza. W końcu z naszych
pieniędzy są te prezenty.

Na naszej stronie trwa sonda, w
której pytamy czego w naszej
gazecie nie może zabraknąć.
Jak na razie zdecydowanie
prowadzą odpowiedzi "wiadomości
lokalnych" i "wiadomości
sportowych".

OPINIE

www.ziemiapucka.info
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"W SIECI..." BEZ
KOMENTARZA

Kto daje i od-

biera. . .

Janusz
Nowicki
redaktor

naczelny

- . . . ten się w piekle poniewiera. Tak,

tak. . . znam to przysłowie. To odpo-

wiedź dla tych, którzy z racji wpro-

wadzenia opłat za gazetę klną na

czym świat stoi. Grono zapaleńców

było dość liczne, ale teraz

nadchodzi dzień prawdy - czy nadal

będą sięgać po naszą gazetę, zoba-

czymy. Ostatnio musiałem z pra-

cownikami i właścicielami naszych

punktów kolportażu zamienić więcej

słów niż tylko zdawkowe "dzień do-

bry - do widzenia". Dowiedziałem

się więc kilku ciekawych rzeczy.

Pierwsza to ta, że chętnych na gaze-

tę było więcej niż gazet (to dociera-

ło do mnie już wcześniej) . Druga

rzecz bardziej interesująca - niektó-

rzy, gdyby ich nie pilnować, braliby

do domu nawet całe stosy gazet. No

co za żądza wiedzy, prawdziwy głód

informacji, tylko się cieszyć - pomy-

ślałem. Niestety, moja radość była

przedwczesna. Nasza gazeta - oczy-

wiście oprócz walorów merytorycz-

nych - miała też kilka innych zalet.

Przede wszystkim była darmowa,

więc można ją było brać do woli. A

na dodatek podobno bardzo dobrze

się pali, więc na podpałkę jak zna-

lazł. Nooo, tu to mi już ręce opadły.

Nasza ciężka praca regularnie szła

z dymem. A niech tam, gdyby

jeszcze ktoś zawartość gazety wcze-

śniej przeczytał. Ale jeśli ma ona z

założenia lądować na ruszcie, to ja

się na to nie zgadzam.

I sympatyczna rzecz na koniec -

dziękuję za pozytywny odbiór moich

komentarzy. Przyznam, że nie spo-

dziewałem się takiego zaintereso-

wania. Wszystkim za miłe słowa

serdecznie dziękuję i liczę, że te

1 , 20 zł nie odstraszy wszystkich

naszych Czytelników.

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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Odkąd pamiętam do puckiego
szpitala przywarło określenie
"pucka umarłówka". Jeżeli ktoś
się wybierał do szpitala, to znajo-
mi odradzali mu: "tylko nie do
Pucka". Poniżej przedstawię dwa
rażąco skrajne przypadki potrak-
towania mnie w puckim szpitalu.
Jestem od ponad roku w trakcie le-
czenia onkologicznego. Mam złośli-
wego międzybłoniaka opłucnej ,
biorę już trzecią serię chemiotera-
pii. Z uwagi na zły stan zdrowia i
ogólne wyniszczenie organizmu bę-
dące następstwem chemioterapii,
m.in. problemy z sercem i wątrobą,
dalszą chemioterapię chwilowo
przerwano. A teraz do rzeczy: moje
dwa pobyty w szpitalu w Pucku.
Pierwszy pobyt
Rano 20 listopada bardzo źle się po-
czułem. Miałem duszności, zawro-
ty głowy, było mi bardzo słabo,
próbowałem zmierzyć sobie ciśnie-
nie krwi, ale zamiast tętna słychać
było nieregularne stuki, szmery itp.
Żona natychmiast zawiozła mnie
do izby przyjęć szpitala w Pucku.
Przyjęto mnie, udzielono pierwszej
pomocy, a następnie umieszczono
na oddziale. Po godzinie poczułem
się znacznie lepiej . W szpitalu leża-
łem do 23 listopada. Rozpoznanie
(oprócz międzybłoniaka): napado-
we migotanie przedsionków oraz
nieutrwalony częstoskurcz komoro-
wy. Obsłużono mnie profesjonal-
nie, sprawnie i fachowo (już kilka
szpitali zaliczyłem, więc mam po-
równanie). Porobili wszelkie bada-
nia, itp. Zostałem wypisany w
ogólnym stanie dobrym, pomijając
nowotwór.
Drugi pobyt (na izbie przyjęć)
Dnia 31 grudnia po nieprzespanej
nocy, z objawami jak poprzednio i
kilkudniowym wygłodzeniem, żo-
na znowu zawiozła mnie do izby
przyjęć szpitala w Pucku (godz.
5:25). Zrobili mi EKG, pobrali
krew do analizy, dali 4 kroplówki
(2 duże i 2 małe), następnie ponow-
nie zrobili EKG, dali jeszcze jedną
dużą butelkę kroplówki i już bez
ponownego badania, po pięciu go-
dzinach pobytu na izbie przyjęć wy-
pisali do domu. Na wypisie w
rubryce "powód odmowy przyję-
cia" wpisano: "brak wskazań do ho-
spitalizacji". Lekarz dyżurny za
wszelką cenę starał się mnie nie
przyjąć na oddział tłumacząc, że
ma tylko jedno wolne łóżko. Kiedy
próbowałem oponować, to wymy-
ślił swoistą "teorię względności" na
poparcie swoich argumentów. Po-
wiedział mianowicie, że z medycz-
nego punktu widzenia kwalifikuję

się do hospitalizacji, ale nie kwalifi-
kuję się do bezwzględnej hospitali-
zacji. Odnośnie braku apetytu
kazał mi jeść często, małymi porcja-
mi, wtedy wszystko wróci do nor-
my. A ja nie mogłem przełknąć
nawet łyka wody, bo zaraz wymio-
towałem. Na wydrukach z EKG
zmienili mi imię, brak na nich jakie-
gokolwiek podpisu, pieczątki, czy
nazwiska osoby wykonującej bada-
nie.
Ale prawdziwym horrorem okazało
się zachowanie drugiego lekarza.
Dopiero następnego dnia, po roz-
mowie z żoną dotarło do naszej
świadomości, jaką zastosował wo-
bec nas terapię szokową. Mianowi-
cie kiedy leżałem na izbie przyjęć
pod kroplówką, ten lekarz zaczął ro-
bić żonie zarzuty, że się mną nie
opiekuje, że nie zdaje sobie w ogó-
le sprawy z tego, jak poważny jest
mój stan. Wypytywał żonę na co
choruję (miała dokumentację me-
dyczną z wypisami, wynikami ba-
dań itp., zna zawartość
dokumentacji i wie jaki jest mój
stan zdrowia, a o wspaniałej wręcz
nadopiekuńczości i zaangażowaniu
nie wspomnę) i zadawał jeszcze in-
ne głupie pytania.
Następnie przyszedł do mnie i mó-
wił to samo (łącznie z zarzutami
pod adresemmojej żony) oraz zapy-
tał, czy chcę poznać całą prawdę o
stanie mojego zdrowia. Odpowie-
działem, że tak. Zapytał mnie, czy
może powiedzieć to także mojej żo-
nie. Odpowiedziałem twierdząco
(zaznaczyłem jednak, żeby nie mó-
wił tego w zbyt drastyczny spo-
sób). Nie powiedział jednak nic ani
żonie, ani mnie o stanie zdrowia.
Wrócił do gabinetu, gdzie siedziała
moja żona i jeszcze porobił jej parę
zarzutów. Wtedy do świadomości
żony dotarła przerażająca myśl, że
to ostatnie chwile mojego życia, a
lekarz nie ma odwagi tego wprost
powiedzieć. Opowiadała później ,
że poczuła się tak samo jak kilka
lat temu siedziała przy łóżku mojej
konającej mamy i nagle z aparatury
podtrzymującej życie rozległ się
przeraźliwy pisk, a na monitorze
ukazała się pozioma linia.
Żona straciła w gabinecie świado-
mość, nic do niej nie docierało, ale
na krześle jakoś się utrzymała. Kie-
dy po chwili się ocknęła, zauważy-
ła że doktor siedział przy biurku i
spokojnie wypełniał jakieś doku-
menty. Nie zaproponował nawet
wody. Czyżby ci dwaj lekarze ob-
chodzili już Sylwestra?
Po powrocie do domu byliśmy z żo-
ną jak w transie, przygotowani na

najgorsze, bezsilni i zrezygnowani,
obojętni na wszystko, przekonani
że dla mnie nie ma już ratunku.
Dopiero następnego dnia zaczęli-
śmy rozmawiać na ten temat i pla-
nować, co i w jakiej kolejności
załatwiać - testament, zamknięcie
mojej działalności gospodarczej ,
przelewy oszczędności na kontach,
sprawy rodzinne i domowe itp.
Po ratunek do Helu
Od rana 2 stycznia załatwialiśmy
wszelkie sprawy - ja leżałem i z
wielkim trudem porozumiewałem
się z żoną, a ona wszystko zała-
twiała. Następnie poprosiłem o
księdza, który udzielił mi sakra-
mentu chorych. Wtedy córka Ha-
nia, jako jedyna realnie myśląca w
tym momencie w domu, zareago-
wała w gwałtowny sposób: "ma-
mo, tatę trzeba ratować".
Zadzwoniła do naszego przyjacie-
la, doktora Drabarka, ten skontak-
tował się z ordynatorem
Zygmuntem Dębickim w szpitalu
w Helu, gdzie przyjęto mnie od ra-
zu na oddział w stanie niemal
skrajnego wyczerpania. Rozpozna-
nie choroby: m.in. niewydolność
krążeniowo-oddechowa, okresowe
napadowe migotanie przedsion-
ków, płyn w jamach opłucnowych
i w jamie brzusznej oraz osierdziu,
tamponada serca. Zostałem prze-
transportowany śmigłowcem do
Kliniki Kardiochirurgii w Gdań-
sku, gdzie w trybie pilnym wyko-
nano mi leczenie operacyjne
tamponady serca. Następnie przy-
wieziono mnie z powrotem do
szpitala w Helu. Ze szpitala zosta-
łem wypisany 17 stycznia w stanie
ogólnym dobrym, lecz osłabiony.
Dziś, kiedy piszę te słowa, jest 1 9
stycznia wieczorem. Czuję się co-
raz lepiej i nabieram sił.
Postanowiłem swój przypadek opi-
sać w trosce o życie i zdrowie in-
nych pacjentów. Chciałbym, aby
władze powiatu i szpitala w Pucku
zrozumiały, że niewiele trzeba zro-
bić, aby pacjentom pomagać w
chorobie i cierpieniu, a nie szko-
dzić. Nie żywię urazy do tych le-
karzy - już im wybaczyłem. Może
- o ironio - dzięki nim żyję. Gdyby
mnie przyjęli na oddział do Pucka,
to któż to wie, co by ze mną zrobi-
li. Nie będę występował z żadnymi
roszczeniami wobec szpitala w
Pucku, ani też personalnymi wo-
bec lekarzy. Bardzo bym chciał,
aby szpital w Pucku, tak bardzo
potrzebny mieszkańcom, nadal
funkcjonował i żeby pacjenci mieli
do niego pełne zaufanie.

Edward Szefka

LIST CZYTELNIKA

Opowiem jak żegnałem się z tym światem
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Złodzieje paliwa od kilku miesięcy
okradają mieszkańców gminy
Puck, m.in. z Gnieżdżewa, Swarze-
wa, Strzelna czy Łebcza. Rolnicy
wzięli więc sprawę w swoje ręce.
Nie przewidzieli jednak, że może
ich spotkać przykra niespodzianka.
- Funkcjonariusze kryminalni patro-
lowali nocą teren wokół Strzelna -
wyjaśnia asp. Łukasz Dettlaff, ofi-
cer prasowy KPP Puck. - W pew-
nym momencie na polnej drodze

zauważyli samochód osobowy i
światła latarek.
Policjantom podejrzenia nasuwały
się same, więc postanowili interwe-
niować. Niestety, przy próbie wyle-
gitymowania podejrzani zaczęli
uciekać. Kierowali się do wsi, klu-
czyli wąskimi uliczkami. Policjan-
ci nie dali za wygraną i zatrzymali
pasażerów samochodu. Okazało
się, że to rolnicy ze Strzelna, któ-
rzy chcieli chronić swoje posesje.

Tłumaczyli się później , że nie sły-
szeli jak policjanci się przedsta-
wiali. Mieszkańców gminy mógł
zmylić nieoznakowany pojazd oraz
policjanci w cywilnych ubraniach.
- Jeśli ktoś z mieszkańców zauwa-
ży nocą podejrzaną sytuację niech
wezwie nasz patrol - radzi asp.
Dettlaff. - Dla jego własnego bez-
pieczeństwa lepiej , żeby sam nie
podejmował interwencji.

Janusz Nowicki

W SKRÓCIE
Boją się biogazowni
ŁEBCZ. Od kilku miesięcy wiadomo, że w tej miejscowości gminy Puck
ma powstać biogazownia. Jednak, gdy pierwsze łopaty wbite zostały w
ziemię, mieszkańcy zaczęli przecierać oczy ze zdziwienia. Twierdzą, że
nikt im nie powiedział o tak bliskiej lokalizacji od ich domostw.
- Sam się zdziwiłem - mówi wójt Tadeusz Puszkarczuk. - Wszędzie były
jakieś protesty, pretensje a w Łebczu po wywieszeniu ogłoszeń na słu-
pach była kompletna cisza.
Mieszkańcy twierdzą, że trudno było im dojść do tego o jaką działkę
chodzi. Podejrzewali, że pewnie chodzi o którąś w pobliżu obecnego wy-
sypiska śmieci w Łebczu - Danie. Inwestor zaczął prace budowlane i
wszystko się wyjaśniło. Po ostatnich protestach łebczan wyznaczono
spotkanie wójta oraz inwestora z mieszkańcami na 31 stycznia o godz.
1 6. Już wiadomo, że spotkanie to do spokojnych nie będzie należeć.

(jan)

Pobił dla papierosów
PUCK. Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi 22-letniemu miesz-
kańcowi miasta. Mężczyzna napadł swoją ofiarę, pobił i zabrał zapal-
niczkę z papierosami. Funkcjonariusze krótko po zdarzeniu zatrzymali
sprawcę rozboju i odzyskali skradzione przedmioty. Mężczyzna usłyszał
już zarzut popełnienia przestępstwa.
W miniony piątek ok. godz. 21 w Pucku doszło do rozboju na 19-letnim
mieszkańcu gminy. Chłopak został zaatakowany przez 22-letniego męż-
czyznę, który bił ofiarę po twarzy, po czym zabrał mu papierosy i zapal-
niczkę.
Policjanci bardzo szybko ustalili rysopis oprawcy i po godz. 22 podejrza-
ny przebywał już w policyjnym areszcie. 22-latek był pijany, miał w or-
ganizmie zawartość niespełna 2 promili alkoholu.
Sprawca rozboju usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa. Grozi mu
kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(red)

Nie wiadomo co ze szpitalem
HEL. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wskazywało na to, że 115
Szpital Wojskowy z Przychodnią trafią w ręce miejscowego samorządu.
Teraz okazuje się, że procedura przekazania stoi w miejscu. Prawdopo-
dobnie nowe władze resortu obrony chcą zapoznać się z sytuacją. Cierpi
na tym obsługa szpitala, z którą już wcześniej miasto prowadziło rozmo-
wy.
- W naszym mieście nie ma zbyt wielu miejsc pracy - mówią pielęgniarki
z wojskowego jeszcze szpitala. - Jeśli nie uda się komunalizacja, może-
my trafić do pośredniaka po zasiłek.
Tymczasem opinie o warunkach panujących w placówce i jakości opieki
nad pacjentami rokują nadzieję na możliwe finansowe utrzymanie szpita-
la. Są też pomysły na rozszerzenie działalności. To jednak możliwe bę-
dzie w sytuacji przejęcia placówki przez samorząd. Wojsko, które
opuściło w dużej mierze Hel, nie ma interesu w utrzymywaniu szpitala w
tym miejscu.

(jan)

Zbiórka krwi
KOSAKOWO. Wójt Jerzy Włu-
dzik oraz sołtys Anna Chojnicka
zachęcają do udziału w honorowej
zbiórce krwi. - Zapraszamy
wszystkich chcących dać coś z sie-
bie innym - przekonują. - Zbiórka
odbędzie się na ulicy Fiołkowej
przy ośrodku zdrowia i bibliotece.
Po oddaniu krwi zapraszamy do
biblioteki, gdzie będzie można na-
pić się kawy oraz poczęstować cia-
stem domowej roboty. Będziemy
bardzo wdzięczni za zarejestrowa-
nie się na stronie www.zbiorkakr-
wi.evenea.pl to pozwoli na
zamówienie odpowiedniego ambu-
lansu.

(red)

Rewa. Wypadek na łuku drogi

Wsiadła mimo że kierowca był pijany

Prawda to czy fałsz. . .

- Zdaniem dobrze poinformowanych osób planowany jest prze-

wrót w powiatowym samorządzie. Pierwszym krokiem miałoby

być przejście do opozycji (Nasz Powiat i PSL) odsuniętego z Za-

rządu Powiatu Adama Zażembłowskiego. Drugi krok to opusz-

czenie koalicji z PO dwóch radnych PiS-u. Podobno już tylko

tajemnicą poliszynela jest, że Zygmunt Wiśniewski z PiS ma

chrapkę na stanowisko wicestarosty. W takim układzie obecna

opozycja miałaby 11 szabel, a PO tylko 8. Już nic nie stałoby na

przeszkodzie, aby odwołać Romana Czerwińskiego ze stanowiska

przewodniczącego Rady Powiatu. Jego fotel jest już przez opozy-

cję podsuwany Zażembłowskiemu.

Informacjew tej rubryce jaknajbardziej ciekawe, aleniepotwierdzone. . .

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Mrzezina organizuje dla seniorów
bezpłatny kurs obsługi komputera i
internetu. Kurs odbędzie się w Ze-
spole Szkół w Mrzezinie, od 6 do
10 lutego, w godz. 9 - 12. Zajęcia
poprowadzi nauczyciel informaty-
ki. Liczba miejsc jest ograniczona
pojemnością sali komputerowej ,
ale istnieje możliwość zorganizo-
wania dodatkowego kursu w in-
nym terminie.
Informacje na temat kursu można
uzyskać na stronie internetowej
stowarzyszeniemrzezino.pl, pod
adresem e-mail: stowarzyszeniem-
rzezino@gmail.com, jak i pod nr
tel. 516-171 -627.

(SRRM)

Mrzezino. Kurs za darmo

Oswoić komputer

Nie wolno nam wsiadać do samo-
chodu, którego kierowca znajdu-
je się pod wpływem alkoholu - o
tym powinniśmy wszyscy wie-
dzieć. 19-letnia mieszkanka gm.
Kosakowo, która uczestniczyła w
wypadku drogowym w Rewie
miała tego świadomość.
Do wypadku drogowego doszło w
minioną niedzielę po godz. 22 w
Rewie gm. Kosakowo. Jak ustalili
policjanci 20-letni mieszkaniec
Gdyni na śliskiej nawierzchni, na
łuku drogi stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w słup energe-
tyczny. 1 9-letnia pasażerka ranault
z obrażeniami ciała trafiła do szpi-
tala. Okazało się, że 20-latek jest
nietrzeźwy, miał w organizmie pro-
mil alkoholu. Ranna mieszkanka
gm. Kosakowo, jak ustalili policjan-
ci miała świadomość, że kierowca
przed przejażdżką spożył alkohol.
20-latek został zatrzymany w poli-
cyjnym areszcie. Śledczy z komisa-
riatu w Kosakowie postawili mu

zarzut spowodowaniawypadku dro-
gowego w stanie nietrzeźwości.
Mężczyźnie grozi kara nawet 3 lat
pozbawienia wolności i utrata pra-
wa jazdy.
- Należy pamiętać, że nie wolno
wsiadać do samochodu, którego

kierowca znajduje się pod wpły-
wem alkoholu - ostrzega Łukasz
Dettlaff z puckiej policj i. - Nie
można również dopuścić, żeby kie-
rowca w stanie upojenia alkoho-
lem ruszył w trasę.

(jan)

Nie pozwalajmy wsiadać pijanym za kierownicę

Strzelno. Policja goniła rolników

Nikt nie wiedział kto jest kto



4 redakcja@ziemiapucka. info

25 stycznia 201 2 PO SĄSIEDZKU
REKLAMA 1 42-1

- Zeszły rok i ten obecny to
dla gdyńskiego portu lata
szczególne. W zeszłym ro-
ku doszło do sprywatyzo-
wania dwóch ważnych
podmiotów działających w
porcie, a w tym roku ob-
chodzić będziecie okrągłą
rocznicę istnienia.

- Faktycznie, w roku poprzed-
nim port gdyński przełado-
wał o osiem procent więcej
ładunkówosiągając drugiwy-
nik w swojej dziewięćdziesię-
cioletniej historii. Był to
również najlepszy nasz rok
w obrotach kontenerowych.
Konsekwentnie realizowane
były procesy prywatyzacji,
zapewniając - z jednej strony
- utrzymanie miejsc pracy z
co najmniej trzyletnimi gwa-
rancjami, z drugiej pozyski-
wanie inwestorów, którzy
mają znaczący wpływ na
utrzymywanie wysokiej pozy-
cji portu na rynku międzyna-
rodowym. W ubiegłym roku
swoje centrum serwisowe
otworzyła w porcie firma
Rolls-Royce, tworząc przy
tej okazji wiele nowych
miejsc pracy.

- Wzeszłym roku osiągnęli-
ście kilkuprocentowy
wzrost przeładunków, co
przekłada się pewnie na
wyższe dochody. Czy pra-
cujący tu portowcy także
odczują dobrą kondycję
swojego zakładu?

- Bardzo dobre wyniki finan-
sowe osiągane przez port
stwarzają szanse na dalsze
realizowanie inwestycji, a
pracownikom pozwalają
mieć pewność stabilności za-
trudnienia i regularności
otrzymywania wynagrodzeń.
W minionym roku średnia
płaca w spółce Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia była
zdecydowanie wyższa niż
średnia krajowa. Również w
bieżącym roku przewidujemy
dalszy wzrost wynagrodzeń.

- Nie ograniczacie się jedy-
nie do inwestowania na te-
renie portu. Mało kto wie,
że choćby przebudowa uli-
cy Janka Wiśniewskiego
to właśnie Wasz wkład w
rozwój Gdyni.

- Inwestycje, które realizuje
ZarządMorskiego Portu Gdy-
nia S.A. służą nie tylko sa-
mym portowcom, ale bardzo
często wszystkim mieszkań-
com Gdyni.
Najbardziej charakterystycz-
ne nasze inwestycje to zupeł-
nie odnowione Nabrzeże
Pomorskie, przy którym na
co dzień cumuje Błyskawica
i Dar Młodzieży oraz ulica
Janka Wiśniewskiego. Sie-
demdziesiąt pięć procent pie-
niędzy na przebudowę tej
ważnej dla portu i miasta ar-
terii to wkład funduszy unij-
nych, ale pozostałe
dwadzieścia pięć zostało sfi-
nansowane z budżetu gdyń-
skiego portu. Podobnie
sytuacja wyglądała przyprze-
budowie ulicy Polskiej do
Dworca Morskiego wraz ze
Skwerem Gombrowicza.

- Gołym okiem widać, że
na terenie gdyńskiego por-
tu ciągle trwają jakieś pra-
ce remontowo-budowlane.
Co nowego będziemy mo-

gli oglądać w najbliższej
przyszłości?

- W ciągu najbliższych
trzech lat w dalszą moderni-
zację portu zainwestowane
zostanie ponad czterysta mi-
lionów złotych, a najważniej-
sze inwestycje dotyczą
budowy Nabrzeża Bułgar-
skiego i przebudowyNabrze-
ża Szwedzkiego,
modernizacji układu kolejo-
wo-drogowego we wschod-
niej części portu, rozbudowy
terminalu ro-ro oraz budowy
trzech nowych magazynów.
Do tego dochodzą inwesty-
cje firm działających w ob-
szarze portu. W tym roku
będziemy mieli więcej stat-
ków pasażerskich. A co waż-
niejsze nowoczesne promy,
które Stena Line wprowadzi-
ła na linię do Karlskrony w
ubiegłym roku, będą wypły-
wały do Szwecji dwa razy
dziennie tworząc pierwszą w
Polsce autostradę morską.
Coraz większego znaczenia
nabiera też połączenie pasa-

żersko-towarowe z Helsinek
i Rostocku, z częstotliwością
trzech zawinięć tygodniowo
w każdym z tych kierunków.
Port wykorzystuje swoją
szansę jaką stwarzają fun-
dusze unijne. W ubiegłym
roku całkowicie rozliczony
został projekt pogłębienia
portu, a pięćdziesiąt milio-
nów złotych wpłynęło na
konto portu. Aktualnie reali-
zowane są kolejne projekty,
które będą wspierane fundu-
szami unijnymi. Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia S.A.
wspomaga także gdyński
sport, między innymi koszy-
karki Lotosu i piłkarki ręczne
Vistalu. Gdyński port nie za-
pomina również o kulturze,
pomagając miejscowym te-
atrom. Z kolei naszym am-
basadorem na całym
świecie jest kontenerowiec o
nazwie ‘Port Gdynia’
ochrzczony w maju ubiegłe-
go roku w stoczni szczeciń-
skiej.

Z Januszem Jarosińskim, prezesem Zarządu Morskiego
Portu Gdynia S.A. o teraźniejszości i przyszłości tej jed-
nej z największych, gdyńskich firm rozmawia Janusz
Nowicki.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

To był nasz najlepszy rok

Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Prezes Janusz Jarosiński wskazuje nowe miejsca portowych inwestycji
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Kilkanaście osób przybyło na ko-

lędę do władysławowskiej Halle-

rówki. Zgodnie z ideą

pomysłodawcówma to być począ-

tek ożywienia tego miejsca, jedne-

go z kilku historycznych miejsc

Władysławowa.

Przy zastawionych stołach zasiedli

przedstawiciele władz miejskich,

członkowie Towarzystwa Przyja-

ciół Hallerowa oraz miłośnicy hi-

storii. Z wizytą duszpasterską

przybył sam ks. proboszcz Krzysz-

tof Antoń. Prowadzący spotkanie

Józef Roszman przybliżył zebra-

nym ideę "czwartkowych spotkań

z historią". Mówił też o najbliż-

szych planach, dotyczących m.in.

wydania publikacji o patronach

władysławowskich ulic.

(jan)

Władysławowo. Kolęda w Hallerówce

Zadanie - ożywić historię

Miłośnicy historii z Władysławowa chcą ożywić Hallerówkę także poprzez przyjmowanie kolędy

WOBIEKTYWIE

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wstępu, po czym zebrani przeszli

do łamania się opłatkiem i składania życzeń. . .

. . . gdy jedni rozpoczęli już uroczystą kolację przy zastawionych

stołach. . .
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Miejski Klub Honorowych Krwiodawców
zaprasza 11 lutego

do Szkoły Podstawowej nr 2
Władysławowo, ul. 1 000-lecia P.P.

na

HONOROWY POBÓR KRWI
Rejestracja w godz. 8-11

Honorowy krwiodawca powinien:
mieć ukończone 1 8 lat, dowód osobisty oraz

cieszyć się dobrym zdrowiem

. . . inni dopiero zabierali się do spóźnionych, życzeniowych pocałunków

Byliśmy obecni na spotkaniu opłatkowo-noworocznym puckich

emerytów i rencistów, połączonym z obchodami Dnia Babci. Janusz

Nowicki uchwycił w obiektywie dobrze bawiących się seniorów.

REKLAMA 1 40-1
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Prezentujemy kolejne stare foto-
grafie z naszego powiatu. Tym ra-
zem przedstawiamy dwie kartki
pocztowe ze zbiorów Wernera
Grabe, kolekcjonera z Pucka. Po-
niżej pierwsza fotografia ze
zbiorów prywatnych - nama-
wiamy Państwa do zamieszcza-
nia swoich zdjęć z rodzinnych
albumów. Mamy obietnicę zaj-
rzenia do takiego albumu starosty
Wojciecha Dettlaffa.
Zapraszamy do przesyłania zdjęć
na adres redakcja@ziemiapuc-
ka.info, lub o kontakt pod nr tel.
51 3-173-371 . Umówimy się na
wizytę osobistą, wykonamy zdję-
cia Państwa fotografiom i zamie-
ścimy je w najbliższych
wydaniach.

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

Augustyn Dettlaff urodził się 26 paź-
dziernika 1877 r. jako syn Jana i Ju-
lianny. Miał pięciu braci, którzy w
poszukiwaniu pracy wyjechali do Nie-
miec i Ameryki Płn. Augustyn posia-
dał pięciohektarowe gospodarstwo
rolne. W 1903 r. ożenił się z Marią Mi-
łosz z Ostrowa. Podczas I wojny świa-
towej został wcielony do
niemieckiego wojska. Po powrocie za-
stał w swoim gospodarstwie jeńca z
zaboru rosyjskiego przydzielonego do
pracy przez ówczesne władze. Był
nim Litwin o nazwisku Cichoń, które-
go Augustyn ubrał w swoje rzeczy i
odesłał do granicy. Razem z p. Korta-
sem dokarmiali innych jeńców za-
mkniętych przez strażników w
piwnicy. Augustyn jako przedstawi-
ciel miejscowej władzy 11 lutego
1920 r. witał chlebem i solą gen. Józe-
fa Hallera. Podkreślił, że Wielka Wieś
była wierna Polsce, głosując na pol-
skich posłów, za co mieszkańcy byli
prześladowani i karani.
W 1922 r. w Wielkiej Wsi zorganizo-
wano wybory sołtysa. Kandydaturę
Augustyna popierali gen. Haller i płk
Henryk Bagiński. W latach 30. Det-
tlaff cieszył się zaufaniem starosty
wejherowskiego, który powierzył mu
po raz kolejny stanowisko sołtysa. Za
swoją działalność społeczną został od-
znaczony Krzyżem Zasługi, ale za tę
samą działalność Niemcy zabrali mu
gospodarkę pod tzw. zarząd publicz-
ny. Po donosach volksdeutschów trafił
do obozu. Augustyn nigdy nie wy-
rzekł się polskości, reprezentował wy-
łącznie polskie interesy, w swojej
obecności zabraniał używania niemiec-

kiej mowy. Zginął męczeńską śmier-
cią w obozie w Oranienburgu 1 maja
1940 r. (wg polskiego aktu zgonu 15
maja 1940 r). Świadkowie twierdzą,
że Augustyn przed śmiercią poddawa-
ny był torturom i doświadczeniom
medycznym (wstrzykiwanie wody do
płuc). Tak jego śmierć wspomina
współwięzień: „. . . los był łaskawszy
dla kolegi Detlafa, Wójta z Wielkiej
Wsi, który po dłuższym staniu pod
zimnym prysznicem umierał wieczo-
rem, już po apelu na sienniku i w spo-
koju. Miał wyraźne objawy ciężkiego
obrzęku płuc. Jedyna pomoc której
można mu było udzielić, to wysokie
ułożenie i podawanie wody do picia.
Na szczęście tego wieczora esesmani
nie urządzili „nalotu” na nasz barak i
biedak mógł dokonać żywota w spo-
koju, a to już było wielką łaską.. .”.
Świadkiem śmierci Augustyna był
m.in. Leon Wołoszyk z Władysławo-
wa.
Dla uczczenia pamięci sołtysa Augu-
styna Dettlaffa, jego wnuk Andrzej
Dettlaff zwrócił się do władz samo-
rządowych o nazwanie jednej z ulic
Władysławowa jego nazwiskiem.
Prośba została przyjęta i obecnie ulica
Augustyna Dettlaffa przebiega przez
dawne ziemie należące do jego rodzi-
ny - od ul. Niepodległości do ul. 8-go
Marca. W 2007 r. wnuk Andrzej i pra-
wnuk Piotr Dettlaff ofiarowali tablicę
pamiątkową. Umieścili ją na domu, w
którym żył i sprawował urząd sołtysa
Wielkiej Wsi. W tym samym budynku
mieścił się też Posterunek Policj i Pań-
stwowej Powiatu Morskiego - Wielka
Wieś.

Władysławowo. Klub Miłośników Historii TPH

Życie sołtysa Dettlaffa

Grupa osób przed budynkiem Zarządu Gminnego w Strzelnie,

prawdopodobnie sołtysi wraz z radnymi. Na najwyższym stopniu po

prawej stronie Augustyn Dettlaff

Białogóra na kartce pocztowej z 1940 r. U góry plaża z łodziami i sieciami rybackimi ustawionymi na brzegu.

Udołu letni obóz namiotowy niemieckich dziewcząt, w lesie na białogórskich wydmach

Betonowa opaska zabezpieczająca klifw Rozewiu (u góry). U dołu mały

statek handlowy wyrzucony na brzeg w okolicach Karwi w 1934 r.

Od lewej: Alfons, Helena, Jan,

Klara (u góry), Teodora i Anna

Borzyńscy - Kuźnica, 1933 r.

Augustyn Dettlaff, przedwojenny sołtys Wielkiej Wsi był tematem dru-
giego „Czwartkowego spotkania z historią” Klubu Miłośników Historii

Towarzystwa Przyjaciół Hallerowa we Władysławowie. Jak zapowie-
dział prowadzący spotkanie JózefRoszman, od tego sołtysa rozpoczął się
cykl przedstawiania osób, którym poświęcone są imiona ulic Władysła-
wowa. Na spotkaniu 2 lutego w godz. 1 7-19 przedstawiona zostanie
postać Augustyna Rietza, pierwszego powojennego sołtysa Wielkiej Wsi.
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KRONIKA POLICYJNA

Uwaga! Są nowe radiowozy
PUCK. Na rynku odbyła się uro-
czystość przekazania funkcjonariu-
szom Komendy Powiatowej Policj i
dwóch nowych, oznakowanych ra-
diowozów. Samochody użytkować
będą policjanci z komisariatu w
Krokowej i puckiej drogówki.
Samochody marki Hyundai ze 115-
konnymi silnikami warte są ponad
50 tys. zł każdy. Sfinansowane zo-
stały w połowie z budżetu Policj i,
natomiast drugą połowę dofinanso-
wały kolejno Urząd Gminy w Kro-
kowej dla mundurowych z tej
gminy oraz Starostwo Powiatowe
w Pucku, Urząd Miasta w Pucku i

Urząd Gminy w Pucku dla policjan-
tów z drogówki.
To nie pierwsze pojazdy, które dofi-
nansowują puckim funkcjonariu-
szom samorządy. W ubiegłym roku
otrzymali dwa quady, a pod koniec
2008 r. aż cztery samochody - fur-
gon fiata i trzy osobowe kia ceed.
Nowe nabytki zostały specjalnie
przygotowane na potrzeby policjan-
tów, wyposażone w sprzęt sygnali-
zacyjny, radiotelefoniczny i
oznakowane w barwy srebrne z
bocznymi niebieskimi pasami od-
blaskowymi. Po poświęceniu przez
kapelana puckich policjantów ks.
proboszcza Jerzego Kunca odbyło

się uroczyste przecięcie wstęg i za-
prezentowanie samochodów
mieszkańcom miasta.

Rubryka prowadzona przy

współpracy z aspirantem

Łukaszem Dettlaffem, oficerem

prasowym Komendanta

Powiatowego Policji w Pucku

Puccy policjanci i ich goście podczas corocznej odprawy

Śmigłowiec ratowniczy Marynarki
Wojennej udzielił pomocy rybako-
wi. Akcję przeprowadzono na pół-
nocny-wschód od Helu.
Służby MW zostały zaalarmowane
przez Morskie Ratownicze Cen-
trum Koordynacyjne w Gdyni, że
pomocy potrzebuje rybak z kutra
UST-203. Kuter znajdował się 14
mil od Helu. Z informacji przeka-
zanych służbom ratowniczym wy-
nikało, że rybak stracił
przytomność i potrzebuje natych-
miastowej pomocy.
O godz. 1 2:32 z Babich Dołów
wystartował śmigłowiec „Anakon-
da”. Osiągnął on rejon akcji po 18
min lotu. Załoga podjęła rybaka o
godz. 1 2:55 i przetransportowała
go na ląd, gdzie przekazany został
obsadzie karetki pogotowia.
Skład załogi śmigłowca „Anakon-
da”: kpt. mar. pil. Adam Sołopa
(dowódca), kpt. mar. pil. Marek
Wawrzyniak (II pilot), kpt. mar.
Mirosław Orzeszek (ratownik po-
kładowy), st. chor. mar. Paweł Ste-
fański (technik pokładowy).
Była to pierwsza w tym roku akcja
ratownicza z udziałem śmigłowca
Marynarki Wojennej . W ciągu
ostatnich dwóch dekad lotnicy
morscy uczestniczyli łącznie w
520. akcjach udzielając pomocy
268. osobom.

(MW)

Hel. Anakonda w akcji

Uratowali rybaka

ZarządGminny Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w Pucku apeluje do
władz PSL o zaniechanie współ-
uczestnictwa politycznego w pod-
wyższaniu wieku emerytalnego dla
Polaków do 67. lat.
Stanowczo protestujemy, aby tak
ważne decyzje dla milionów na-
szych rodaków, były podejmowa-
ne bez konsultacj i ze
społeczeństwem. Jako ludowcy je-
steśmy oburzeni, że władze naczel-
ne naszej partii, nie liczą się ze
swoimi członkami, nie pytają ich o
głos w tak ważnej sprawie. Wycho-
dzi na to, że struktury naszej organi-
zacji są potrzebne tylko do akcji
wyborczych. Później , „wybrańcy
wiedzą najlepiej” a masy członkow-
skie stanowią tylko „wartość staty-
styczną” na rynku politycznym
wobec innych partii.
Takie traktowanie koleżanek i kole-
gów jest upokarzające. Wierzyli-
śmy mocno, iż dla PSL-u

rzeczywiście „człowiek jest najważ-
niejszy”. Tymczasem może On być
przez PSL skrzywdzony i oszuka-
ny. W żadnym bowiem postulacie
przedwyborczym nie było podwyż-
szenia wieku emerytalnego do 67.
lat!
Uważamy, iż urzeczywistnienie te-
go faktu, wobec obecnej sytuacji
na rynku pracy, będzie czystym sza-
leństwem. Ponadto, przesunięcie
wieku emerytalnego nie uwzględ-
nia ani sytuacji zdrowotnej ludzi
starszych ani długości trwania ży-
cia statystycznego Polaka.
Póki co, trudno porównywać nas z
„zachodem”. Tam ludzie prowadzą
inny styl życia, pracują spokojniej ,
żyją dłużej ! W Polsce, nieustanny
stres, rosnące bezrobocie, 30 pro-
cent ludzi zatrudnionych jest na
umowach „śmieciowych”, młodzi
„za chlebem” wyjeżdżają za grani-
cą albo utrzymują się na garnuszku
rodziców.

Przeciętne życie mężczyzny w Pol-
sce wynosi 71 lat. Natomiast prze-
ciętne życie Polaka przy zdrowiu
58 lat. A czy ktoś pokusił się o sta-
tystykę: jak minimalny odsetek Po-
laków pracuje chociażby do 65
roku życia…? Warto o analizę, dla-
czego pozostali nie pracują… Aż
trudno uwierzyć, że „reformato-
rzy” tego nie dostrzegają.
Reforma emerytalna powinna mieć
nie tylko aspekt ekonomiczny ale i
społeczny. Oprócz szukania rezerw
finansowych, powinno się niwelo-
wać krzywdę jednych względem
drugich. Na jednym biegunie będą
emeryci z 15-letnim stażem pracy,
a na drugim z 50-letnim. Środowi-
ska lepiej zorganizowane, bądź sil-
niejsze intelektualnie już walczą o
swoje „nabyte” prawa. Natomiast
ludzie słabsi, rozproszeni w drob-
nych zakładach pracy są skazani
na… „werdykt” PSL-u.
Bez PSL-u bowiem, Platforma

Obywatelska nie przeprowadzi re-
formy w zapowiadanym kształcie,
a opozycja, jak słyszymy, też nie
przyłoży do tego ręki.
Apelujemy o rozwagę w podejmo-
waniu decyzji!
Nie życzylibyśmy sobie, że dla ra-
towania „stołków” na trzy lata,
wiele tysięcy starszych Polaków
nie doczeka w ogóle swojej upra-
gnionej i wysłużonej emerytury a
Polskie Stronnictwo Ludowe po
120. latach zniknie z mapy poli-
tycznej naszego kraju.

Podpisali członkowie zarządu:

prezes Jerzy Tkaczyk, wiceprezesi

Brunon Ceszke i Piotr Junga,

skarbnik Agnieszka Ciskowska,

członkowie prezydium JózefJaszke

i Regina Kwidzińska, członkowie -

Edmund Jetke, Józef Musiałkow-

ski, Anna Pomieczyńska, Dariusz

Skóra, Tadeusz Srok, Teresa Zielke

Apel działaczy lokalnych do władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

NIE dla wydłużania wieku emerytalnego Z uwagi na bardzo dużą ilość osób
chcących wstąpić do służby, decy-
zją kierownictwa Komendy Woje-
wódzkiej Policj i w Gdańsku
codziennie od 25 stycznia do 10
lutego kandydaci będą mogli skła-
dać dokumenty w siedzibie ko-
mendy powiatowej w Pucku.
Dokumenty niezwłocznie przesła-
ne zostaną do Wydziału Kadr i
Szkolenia Komendy Wojewódz-
kiej Policj i w Gdańsku.
Kandydaci powinni złożyć:
- podanie o przyjęcie do służby,
- wypełniony kwestionariusz oso-
bowy kandydata,
- własnoręcznie napisany życiorys,
- kserokopie dokumentów potwier-
dzających posiadane wykształce-
nie i kwalifikacje zawodowe
(oryginały do wglądu),
- książeczka wojskowa z wpisem o
przeniesieniu do rezerwy, jeśli
kandydat jest objęty ewidencją
wojskową.

(pol)

Ułatwienia
Dla chcących służyć
w Policji

Przecięcia wstęgi dokonuje wójt Tadeusz Puszkarczuk w asyście

burmistrza Marka Rintza

Policjanci się rozliczali
PUCK. W Komendzie Powiatowej
Policj i odbyła się roczna odprawa
służbowa poświęcona wynikom
pracy puckich mundurowych w mi-
nionym roku. W spotkaniu wzięli
udział goście - p.o. Komendanta
Wojewódzkiego Policj i w Gdańsku
insp. Wojciech Sobczak oraz powia-
towi samorządowcy i przedstawi-

ciele bratnich służb.
Wyniki ubiegłorocznej pracy za-
prezentował w formie pokazu mul-
timedialnego Komendant
Powiatowy Policj i w Pucku mł.
insp. Piotr Bolin, po czym naczel-
nicy wydziałów odnieśli się do re-
alizowanych zadań przez
funkcjonariuszy poszczególnych
komórek organizacyjnych.
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JESTEŚMY RAZEM

Minister Plocke własnoręcznie kroił a następnie częstował gości tortem

Puck. Stowarzyszenie "Zrozumieć Świat"

Pierwsze takie spotkanie

Mirosław Blaszke najwyraźniej zazdrości Teresie Jaskułce ciasteczka

Członkowie i podopieczni stowarzyszenia "Zrozumieć Świat" na pierwszym spotkaniu integracyjnym

Niestety, nie wiemy co tak rozbawiło dyrektora biura poselskiego
Bohdana Sokołka i dyrektora OPO Cetniewo Marcina Jędryczkę

F
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t.
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ć
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W sali Lustrzanej Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Pucku odbyło się pierwsze,
integracyjne spotkanie choinkowe
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Problemami Autyzmu "Zrozumieć
świat".
Licznie przybyłych gości przywitał

prezes stowarzyszenia Krzysztof
Tarnowski. W spotkaniu uczestni-
czyli także burmistrz Pucka Marek
Rintz oraz Aleksandra Kuchnow-
ska-Mysłek, dyrektorka Specjalne-
go Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Pucku. Kolej-
no na scenie pojawili się aktorzy z

Teatru Muzycznego w Gdyni, któ-
rzy śpiewem, tańcem i konkursami
wprowadzali dzieci w niezwykły
świat bajek. Najbardziej oczekiwa-
nym przez gościem był św. Miko-
łaj , rozdający dzieciom prezenty.

Liliana Heyducka

NA PRZYJĘCIU U MINISTRA PLOCKE

Co takiego i komu dyskretnie szepcze Jacek Ciskowski?

F
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WITAMY!

Przedstawiamy nowonaro-

dzonych w puckim

szpitalu. Tym razem

mamy samych gości spoza

naszego powiatu

Klara Krystkiewicz ze Strzepcza
córka Anity i Damiana
urodzona 19 stycznia o godz. 10.05
mierzyła 57 cm i ważyła 3710 g

Nina Cybulska z Pruszcza Gd.
córka Beaty Kozłowskiej i Marka
Cybulskiego
urodzona 19 stycznia o godz. 9.50
mierzyła 56 cm i ważyła 3920 g

ZDJĘCIA NADESŁANE
Tym razem przedstawiamy Pań-
stwu ostatnią fotografię przesłaną
nam przez Daniela Wojewskiego z
Orla. Na zdjęciu autor uchwycił
zrywające się do lotu łabędzie na
Jeziorze Żarnowieckim.
Zapraszamy również innych pasjo-
natów fotografii do przesyłania
własnych prac. Tematyka zdjęć jest
zupełnie dowolna. Wystarczy
najzwyklejszy aparat fotograficzny
i trochę chęci. Spróbuj - pokaż się
znajomym z innej strony!

(red)
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W Strzelnie odbyły się X

Puckie Spotkania Kolędni-

cze. Udział wzięło 13 zespo-

łów w kategorii „szkoły”

oraz 5 zespołów pozaszkol-

nych.

Obecnych powitał Jan Det-
tlaff, dyrektor OKSiT w
Gminie Puck. Spośród za-
proszonych gości był m.in.
starosta Wojciech Dettlaff
oraz Józef Białk, zastępca
przewodniczącego Rady
Gminy Puck.
Komisja jury pracująca w
składzie: przewodniczący Je-
rzy Łysk oraz Beata Dą-
browska i Elżbieta Derc
oceniła występy. Poniżej po-
dajemy wyniki.

Jasełka

- szkoły podstawowe

1 . Zespół Kolędniczy „Baj-
ka” Szkoły Podstawowej w
Celbowie; opiekunki Anna
Detlaf i Irena Repińska
2. Zespół Kolędniczy O.
Przedszkolny Szkoły Podsta-
wowej w Łebczu; opiekun-
ka Joanna Czapp
3. Zespół Kolędniczy „Mali
Kolędnicy” Szkoły Podsta-
wowej w Leśniewie; opie-
kunki Danuta Groenwald,
Danuta Kowalik
Wyróżnienie: Zespół Kolęd-
niczy „Mali Kolędnicy”
Szkoły Podstawowej w Do-
matowie; opiekunki Maria
Lanc i Beata Figas
Wyróżnienie: Zespół Kolęd-

niczy „Jasełkowicze” Szko-
ły Podstawowej w Strzelnie;
opiekunka Marzena Sipajło
Wyróżnienie: Zespół Kolęd-
niczy „Żelistrzewskie Cho-
chliki” Szkoły Podstawowej
w Żelistrzewie; opiekunki
Danuta Witstock i Anna Wi-
śniewska
- gimnazjum

1 . Zespół Kolędniczy „Zielo-
ny Balonik” Gimnazjum w
Mrzezinie; opiekun Katarzy-
na Nowicka
2. Teatr Lalkowy „Lalkowe
Bractwo” Świetlicy w Sta-
rzynie; opiekun Elżbieta Si-
kora-Jędrzejewska
Indywidualność sceniczna:
Weronika Sikora – rola dia-
bełka w zespole SP Domato-
wo
Najlepsza reżyseria: Anna
Detlaf i Irena Repińska

Widowiska obrzędowe

- dorośli

1 . Zespół Kolędniczy „Gwiż-
dże” Wiejskiego Domu Kul-
tury w Żelistrzewie;
opiekun Maria Busz
2. Zespół Kolędniczy „Gwiż-
dże” Wiejskiego Domu Kul-
tury w Strzelnie; opiekun
Elżbieta Radtke
3. Zespół Kolędniczy „Pôł-
czinsczé Panëszczi” Wiej-
skiego Klubu Kultury w
Połczynie; opiekun Beata Je-
ka
wyróżnienie: Zespół Kolęd-
niczy „Pôłchòwsczé Panësz-

czi” Wiejskiego Klubu
Kultury w Połchowie; opie-
kun Mariola Parchem
wyróżnienie: Zespół Kolęd-
niczy „Herody” Wiejskiego
Klubu Kultury w Gnieżdże-
wie; opiekun Jan Ellwart
Indywidualność sceniczna:
Natalia Kanka
Najmłodszy aktor: Adam
Bizewski – rola Jezuska w
zespole SP Żelistrzewo (ur.
24.1 2.2006)

Wszystkie zespoły otrzyma-
ły dyplomy uczestnictwa, a
najlepsze odtwarzacze dvd,
albumy 20-lecia Gminy
Puck, płaskorzeźby autor-
stwa Mirosława Niemczyka.
Najciekawsze indywidual-
ności sceniczne, reżyser i
najmłodszy aktor zostali na-
grodzeni książkami.
Przed wręczeniem nagród
przewodniczący komisj i Je-
rzy Łysk omówił występy
zespołów biorących udział
w przeglądzie. Nagrody
wręczali zaproszeni goście i
dyrektor OKSiT w Gminie
Puck.
Organizatorem imprezy był
Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Gminie Puck.
Tekst i fot. Brunon Ceszke

Na scenie ekipa Wiejskiego Klubu Kultury z Połchowa

Aktorzy z Żelistrzewa, zwycięzcy w kategorii widowisko-obrzędowej

Zespół z Celbowa, zwycięzca w kategorii szkół podstawowych

Strzelno. X Puckie Spotkania Kolędnicze

Na scenie pokazali prawdziwie teatralny kunszt

Zespół z Łebcza, zdobywca drugiej nagrody w kategorii szkół podstawowych
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Paweł
Tomaszewski

prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej

Dnia 17 maja 2011 r. weszła w ży-
cie ustawa z 20 stycznia 2011 r. o
odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za ra-
żące naruszenie prawa (Dz. U. z
2011 r. , Nr 34, poz. 1 73). Celem
ustawy jest uregulowanie odpowie-
dzialności majątkowej pracowni-
ków administracj i za naruszające
prawo decyzje administracyjne, któ-
re wiążą się z powstaniem szkód u
obywateli.
Przede wszystkim jest to pierwszy
akt prawny, który reguluje odpowie-
dzialność majątkową urzędników
wszystkich szczebli za podejmowa-
ne decyzje. Powstania tego aktu
prawnego oczekiwano od dawna a
jego wprowadzenie jest szczegól-
nie uzasadnione, gdy weźmie się

pod uwagę przykład Optimusa i je-
go prezesa Romana Kluski. W toku
postępowania podatkowego wobec
firmy Optimus pan Kluska został
zatrzymany, później zwolniony z
aresztu po wpłaceniu poręczenia
majątkowego w wysokości ośmiu
milionów złotych. W końcu po la-
tach procesów sądy uwolniły pana
Kluskę od zarzutów, ale kwota od-
szkodowania jaką uzyskał za straty
wyniosła pięć tysięcy złotych.
Urzędnicy, którzy wydali błędne de-
cyzje nie ponieśli z tego tytułu żad-
nych konsekwencji.
Od 17 maja 2011 r. wszyscy funk-
cjonariusze publiczni, czyli osoby
działające w charakterze organu ad-
ministracj i publicznej lub z jego
upoważnienia, biorący udział w
prowadzeniu sprawy rozstrzyganej
w drodze decyzji bądź postanowie-
nia, odpowiadają za rażące narusze-
nie prawa swoim majątkiem.
Przesłanką odpowiedzialności oso-
bistej urzędnika jest stwierdzenie
w toku postępowania administracyj-
nego (również podatkowego) wyda-
nia decyzji z rażącym naruszeniem
prawa, wypłata na mocy wyroku są-

du albo ugody odszkodowania
przez Skarb Państwa osobie, która
poniosła szkodę a także ustalenie
związku między rażącym narusze-
niem prawa a działaniem bądź za-
niechaniem urzędnika.
Można powiedzieć, że decyzja zo-
stała wydana z rażącym narusze-
niem prawa, gdy rozstrzygnięcie
sprawy jest ewidentnie sprzeczne z
wyraźnym i nie budzącym wątpli-
wości przepisem, co na podstawie
jego brzmienia niejako od razu rzu-
ca się w oczy. Lepiej będzie się jed-
nak posłużyć cytatem: „O tym, czy
naruszenie prawa jest naruszeniem
«rażącym» w rozumieniu art. 1 56 §
1 pkt. 2 KPA decyduje ocena skut-
ków społeczno-gospodarczych, ja-
kie dane naruszenie za sobą
pociąga. Za «rażące» uznać należy
takie naruszenie prawa, w wyniku
którego powstają skutki niemożli-
we do zaakceptowania z punktu wi-
dzenia praworządności. Nie ma
natomiast rozstrzygającego znacze-
nia ani oczywistość naruszenia
określonego przepisu, ani nawet
charakter przepisu, który został na-
ruszony” (Wyrok NSA z 6.8.1 984

r., II SA 737/84).
Widzimy więc, że nie łatwo jest
odróżnić zwykłe naruszenie prawa,
które również może skutkować
uchyleniem decyzji przez organy
nadrzędne, od naruszenia kwalifi-
kowanego, naruszenia rażącego.
Nie mniej po udowodnieniu rażą-
cego naruszenia prawa i wypłacie
odszkodowania pokrzywdzonemu
do sprawy włącza się prokurator,
który wytacza powództwo o od-
szkodowanie na rzecz Skarbu Pań-
stwa. Górną granicą
odpowiedzialności urzędnika jest
suma jego dwunastomiesięcznego
wynagrodzenia. Nie ma przeszkód,
aby za jedno rażące naruszenie od-
powiadało tylu urzędników, ilu
brało udział w wydawaniu błędnej
decyzji.
Trzeba podkreślić, że nadal wyeg-
zekwowanie osobistej odpowie-
dzialności urzędnika za błędy nie
jest sprawą prostą. W praktyce
oznacza to długie postępowania są-
dowe przeciwko Skarbowi Pań-
stwa, jednak okres całkowitej
bezkarności urzędników mamy już
za sobą.

OPINIE I PORADY

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

Odpowiedzialność urzędników za błędne decyzje

FELIETON

Sukces naszej unijnej prezydencji
Kazimierz
Plocke
wiceminister
rolnictwa
i rozwoju wsi

W dzisiejszym felietonie chciał-
bym jeszcze raz odnieść się do za-
kończonej 31 grudnia polskiej
prezydencji, czyli sprawowania
przewodnictwa w Radzie Unii Eu-
ropejskiej . Jak stwierdził obecny
przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego, Niemiec Martin Schulz,
była to najlepsza prezydencja od
piętnastu lat. Polityk ten zasiada w
PE od 1994 roku, jest więc jak naj-
bardziej uprawniony to formułowa-
nia takich ocen.
Przypomnijmy co takiego w tym
czasie się wydarzyło. Pod polskim
przewodnictwem Parlament Euro-
pejski przyjął „sześciopak”, tj . pa-
kiet sześciu aktów prawnych

wzmacniających unijny Pakt Stabil-
ności i Wzrostu oraz zarządzanie w
Unii Europejskiej . Jest to zabezpie-
czenie przed takimi zdarzeniami
jak kryzys grecki. Polska prezyden-
cja doprowadziła też do porozumie-
nia w sprawie pomocy
żywnościowej dla osób najbardziej
potrzebujących w Unii Europej-
skiej . Zapewni to kontynuację pro-
gramu dystrybucji żywności wśród
potrzebujących w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej w latach 2012 -
2013. Roczny budżet programu bę-
dzie wynosił pięćset milionów eu-
ro. Warte podkreślenia są też
podjęte z sukcesem przez premiera
Donalda Tuska, działania dotyczą-
ce ratowania strefy euro. Wbrew

twierdzeniom niektórych polity-
ków, sytuacja strefy euro, której co
prawda nie jesteśmy członkiem,
bezpośrednio przekłada się na na-
szą sytuację finansową i gospodar-
czą. W obecnych realiach, każdy
kryzys, nawet w najmniejszym pań-
stwie, ma bezpośrednie oddziały-
wanie na cały region. Jeśli chodzi
o sprawy będące w gestii Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to
udało się nam, w wyniku twardych
negocjacj i, uzyskać kwalifikowaną
większość do podziału kwot poło-
wowych na Bałtyku. W sprawach
dotyczących pozostałych akwe-
nów, decyzje zapadły jednogłośnie.
To nasz wielki sukces.
W ocenie wielu komentatorów, Pol-
ska w czasie swej prezydencji
wniosła do Unii Europejskiej ener-
gię i optymizm, czyli to, co w cza-
sie kryzysu jest dla dalszego i
prawidłowego funkcjonowania
struktur unijnych bezcenne. Moim
zdaniem przełożyło się to na wyni-
ki referendum, które odbyło się 22
stycznia w Chorwacji. Nie znam
jeszcze ostatecznych wyników, ale
wszystko wskazuje na to, że około
70 procent Chorwatów opowiedzia-
ło się za przystąpieniem tego kraju

do Unii Europejskiej . To wspania-
ły wynik. Przypomnijmy, że to
właśnie podczas naszej prezyden-
cj i Chorwacja, po sześciu latach
negocjacj i, podpisała z Unią Euro-
pejską traktat akcesyjny.
Na koniec może trochę danych ob-
razujących skalę przedsięwzięcia
jakim była nasza prezydencja. W
tym czasie w Polsce odbyły się
452 spotkania. Były to nieformalne
posiedzenia Rady Unii Europej-
skiej , spotkania ministrów i eks-
pertów. W Brukseli zaś odbyło się
1940 spotkań, m.in. rady i komite-
ty. W ramach oferty kulturalnej
zorganizowano prawie 4000 kon-
certów, wystaw i innych wydarzeń
artystycznych. W sprawne prze-
prowadzenie prezydencji zaanga-
żowanych było ok. 1 200
przeszkolonych ekspertów i urzęd-
ników.
Przewodnictwo Polski w Radzie
Unii Europejskiej było dla kraju
wielkim wyzwaniem. Nie tylko
sprostaliśmy temu zadaniu, ale
okazało się ono wielkim sukcesem.
Zdaliśmy ten egzamin bardzo do-
brze, udowadniając po raz kolejny,
że jesteśmy krajem liczącym się w
Europie i na świecie.

Treści felietonów
nie muszą odzwierciedlać

linii programowej i stanowiska
redakcji
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Shrek - musical
25-26 I środa-czwartek 11 :00
27 I piątek 11 :00 19:00
28 I sobota 19:00
29 I niedziela 17:00
Teatr Muzyczny
Gdynia, Pl. Grunwaldzki 1

Teatr Snów przygotowuje się do sezonu
plenerowego. W toku są prace nad
nowym spektaklem ulicznym. W
związku z tym zaprasza do współpracy,
szczególnie mężczyzn ale, uzdolnione
panie też są mile widziane.
czwartki-piątki 17:00
Sopocka Scena Off de BICZ

Spektakle, koncerty

CZWARTEK, 26 STYCZNIA
Alvin i Wiewiórki 3 10:00 12:30 14:40
16:50
Dziewczyna z tatuażem 12:00 15:1 5
18:30 21 :45
Kot w Butach 2D 10:00
Kot w Butach 3D 9:30 12:1 0
Listy do M. 22:10
Muppety 9:30 12:1 0 14:50 17:1 5 19:45
Rzeź 14:20 16:30 18:45 20:45

Sherlock Holmes: Gra cieni 22:1 0
Sztos 2 12:00 14:30 18:00 20:1 5
W ciemności 9:00 19:00

PIĄTEK, 27 STYCZNIA
ENEMEF: Najlepsze polskie filmy
sezonu 22:00

CZWARTEK, 2 LUTEGO
The Chemical Brothers: Don't Think
20:00

Repertuar kinowy
Multikino Rumia

ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia

WARTO SIĘ WYBRAĆ

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

26 I czwartek 18:00

Podczas kolejnego spotkania Oliwskie-
go Klubu Kryminału gościem będzie
Zygmunt Miłoszewski z jego najnow-
szą książką "Ziarno prawdy".
Filii nr 2 WiMBP
Gdańsk-Oliwa, ul. Opata J. Rybiń-
skiego 9

29 I niedziela 16:00-19:00
Studenci Akademii Marynarki Wojen-
nej wraz zaproszonymi gośćmi zagrają
w koncercie charytatywnym. Będą zbie-
rane fundusze oraz wszelkiego rodzaju
karmy, puszki, ręczniki, czy też koce

dla zwierząt w „Schronisku dla bez-
domnych zwierząt w Gdyni - Ciapko-
wo”. Gwiazdą koncertu będzie „Jacek
Siciarek i przyjaciele”, wystąpi chór
AMW, zagrają również „C4030” i
„Kiev Office”. Zapraszamy na dobrą
muzykę w szerokim spektrum od jaz-
zu, poprzez rock, po muzykę chóralną.
Wejście na koncert od strony ulicy
Grudzińskiego. Wstęp wolny!

Aula Akademii Marynarki Wojennej
Gdynia-Oksywie, ul. Śmidowicza 69

- do 15 II poniedziałek-piątek 8:30-
19:30
Gdyńskie Centrum Organizacji Poza-
rządowych zaprasza na wystawę ma-
larstwa „Poszukiwania II”. Autorami
prac są uczestnicy zajęć z arteterapii,
prowadzonych przez Stowarzyszenie
„Aktywni dla Zdrowia”. Wystawa jest
efektem poszukiwań własnego środka
wyrazu każdego z twórców. Prace ce-
chuje zarówno różnorodność tematów,
jak i technik wykonania (akwarela,
akryl, pastel, węgiel, tusz). Tytułowe

Już po raz drugi w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo"
we Władysławowie przeprowadzony zostanie nietypowy bal. Różni
się on od innych tym, że w trakcie zabawy prowadzone będą
licytacje i loterie fantowe, których przeznaczeniem będzie pomoc
potrzebującej dziewczynce. Sześcioletnia Adrianna Albecka z
Władysławowa urodziła się bez gałek ocznych. Zbierane pieniądze
pomogą jej w leczeniu i rehabilitacj i.
Bal rozpocznie się o godz. 20 w sobotę, 11 lutego. Udział w balu
wraz z konsumpcją kosztuje 100 zł od osoby. Trunki należy
załatwiać we własnym zakresie. Rezerwacje miejsc w Centrum
Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie tylko do 31 stycznia.
Więcej informacji pod nr tel. (58) 674-54-45.

(red)

Władysławowo. II Bal Charytatywny

Zabaw się i pomóż

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

OFERTY PRACY

- ROBOTNIK
GOSPODARCZY - Puck (dla
osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności)
- SPRZĄTACZKA - Puck (dla
osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności)
- KELNER - Puck
- SPAWACZ - Hel
- STOLARZ - Władysławowo
- OGRODNIK-BRYGADZISTA
ZUK - Puck
- SPAWACZ, BLACHARZ,
ELEKTROMECHANIK - Stara
Dąbrowa
- MAGAZYNIER,
MECHANIK - Stara Dąbrowa

- MECHANIK
SAMOCHODOWY -
Karwieńskie Błota
- DOCIEPLENIOWIEC,
GLAZURNIK, DEKARZ -
Mieroszyno
- FLORYSTKA - Puck,
Mrzezino
- ELEKTROMECHANIK -
Puck
- PIEKARZ - Błądzikowo

Więcej informacji o ofertach

pracy można uzyskać pod

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

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na dzień
24 stycznia posiadał następujące oferty pracy:
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Młodzi sportowcy wyróżnieni stypendiami wraz z opiekunami

Władysławowo. Stypendia dla młodych sportowców

Trzynastu wyróżnionych

Starogard Gd. Siatkówka

Młodzicy z Jastarni w finale
Starogardzki Klub Sportowy był

gospodarzem ostatniego turnieju

półfinałowego ligi w kategorii mło-

dzików. Siatkarze z Jastarni już w

poprzednim turnieju zapewnili so-

bie awans do finałów. Występ w

Starogardzie tylko przypieczętował

ich dominację. Mecz przeciwko

MMKS Gdańsk zakończył się zde-

cydowanymzwycięstwemzawodni-

ków z Jastarni wynikiem 2:0

(25:1 7 i 25:1 3), a mecz przeciwko

gospodarzom trwał zaledwie 26

min i zakończył się wynikiem

25:11 i 25:11 .

Zespół Uczniowskiego Klubu

Sportowego w Jastarni w swojej

grupie półfinałowej nie stracił ani

jednego seta, był zdecydowanym

liderem, pokazując znakomite

przygotowanie techniczne wszyst-

kich zawodników.

Wyniki półfinałów: 1 . UKS w Ja-

starni 12 pkt 12:0, 2. MMKS

Gdańsk 9 6:6, 3 . SKS Starogard

Gd. 6 0:1 2.

UKS: Gwardzik, Muża, Pieper,

Stachowicz, Winszczyk, Zwara,

Herrmann (kpt).

Leszek Herrmann

Dyrekcja Ośrodka Przygotowań

Olimpijskich „Cetniewo” przy-

znał kolejne stypendia uzdolnio-

nym, młodym sportowcom

powiatu.

Tym razem stypendia otrzymało

13. sportowców: Jakub Weiher Ko-

rab Puck, Paweł Hadas Rybak

Władysławowo, Klaudia Słowiń-

ska MKS Władysławowo, Michał

Piesik MKS Władysławowo, Kry-

stian Herrmann UKS w Jastarni,

Patrycja Godlewska MOKSiR Ja-

starnia, Agata Struck Delfin MOK-

SiR Jastarnia, Tomasz Grycko

Bliza Władysławowo, Anna Pikie-

wicz Mewa Władysławowo, Julia

Sentak Mewa Władysławowo, Ka-

rolina Waz Mewa Władysławowo,

Tomasz Mudlaff LKS Ziemi Puc-

kiej , Marcin Darga LKS Ziemi

Puckiej .

(jan)

F
o
t.
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Klaudia Słowińska odbiera dyplom i stypendium od Marcina Jędryczki,

dyrektora OPO "Cetniewo"

TENIS STOŁOWY
IV LIGA GR. B

1 2 kolejka: UKS Osada Rzucewo - GKS
Żukowo 1 0:4, MRKS IV Gdańsk - LUKS
Fortus I I Straszyn 1 0:6, GKTS Gdańsk -
Orkan Gdańsk 1 :1 0, UKS Orlik Gdynia - Echo
I I Biesowice 1 0:6
11 kolejka: Orkan Gdańsk - UKS Osada
Rzucewo 1 0:4, GKS Żukowo - UKS Orlik
Gdynia 3:1 0, LUKS Fortus I I Straszyn - GKTS
Gdańsk 1 0:2, ŻTS I I Kmiecin - MRKS IV
Gdańsk 1 0:7
1 . Orkan Gdańsk 11 21 :1 1 09:38
2. Orl ik Gdynia 11 1 6:6 95:54
3. GKS Żukowo 11 1 4:8 90:68
4. MRKS IV Gdańsk 1 0 1 2:8 74:60
5. Echo I I Biesowice 1 0 11 :9 83:65
6. Osada Rzucewo 11 1 0:1 2 67:88
7. ŻTS I I Kmiecin 1 0 8:1 2 58:83
8. Fortus I I Straszyn 11 4:1 8 65:94
9. GKTS Gdańsk 11 0:22 1 9:1 1 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, mecze, stosunek punktów,
stosunek gier

REKLAMA 1 43-1

Na obiektach AZS-AWF w Gdań-

sku odbyły się Halowe Mistrzo-

stwa w Lekkiej Atletyce Juniorów i

JuniorówMłodszych. Poniżej rezul-

taty zawodników Lekkoatletyczne-

go Klubu Sportowego Ziemi

Puckiej .

- Radosław Lademann ZSP w Rzu-

cewie zdobył złoty medal na 60 m

z wynikiem 7,01 (rekord życiowy)

- Tomasz Mudlaff LO Puck zdobył

srebrny medal na 60 m z wynikiem

7,06 (rekord życiowy)

- Sebastian Ryba Gimnazjum w

Krokowej zajął 4 miejsce w pchnię-

ciu kulą z wynikiem 13,05

- Alicja Roeske LO Puck zajęła 5

miejsce w skoku w dal z wynikiem

5,01

- Marta Pawlikowska LO Puck za-

jęła 5 miejsce w pchnięciu kulą z

wynikiem 10,64

- Janusz Cejnowa Gimnazjum w

Darzlubiu zajął 7 miejsce w skoku

w dal z wynikiem 5,55 oraz w bie-

gu na 60 m uzyskał wynik 7,97

- Arkadiusz Orzeł LO Wejherowo

zajął 7 miejsce w biegu na 60 m z

wynikiem 7,56

Pozostałe wyniki: Kinga Szymań-

ska LO Puck w biegu na 60 m uzy-

skała wynik 8,53, Mateusz

Fleming Gimnazjum w Starzynie

w biegu na 60 m uzyskał wynik

8,05, Krzysztof Jędrzejewski wete-

ran z Władysławowa w pchnięciu

kulą uzyskał wynik 12,97.

Teresa Jaskułka

Halowe Mistrzostwa Okręgu w Lekkiej Atletyce

Dwa rekordy życiowe

W Starzynie rozegrany został drugi

turniej Halowej Ligi Gminy Puck

w Piłce Nożnej .

Wyniki: Piaśnica I - Piaśnica II

7:3, Strzelno I - Starzyno III 1 :3 ,

Strzelno II - Piaśnica II 3:5, Piaśni-

ca I - Strzelno I 4:3, Piaśnica II -

Starzyno III 1 :5, Starzyno III - Pia-

śnica I 4:0, Strzelno I - Połchowo I

2:2, Strzelno II - Połchowo II 0:8,

Starzyno III - Połchowo I 7:1 , Pia-

śnica II - Połchowo II 1 :4, Piaśnica

I - Połchowo I 3:5, Starzyno III -

Połchowo II 6:0, Połchowo I - Po-

łchowo II 1 :9, Piaśnica II - Połcho-

wo I 6:5, Połchowo II - Piaśnica I

3:0 v.o.

Czołówka ligi: 1 . Starzyno Gre-

mar I 5 15 38:9, 2. Starzyno III 4

12 21 :3, 3 . Połchowo II 5 12 24:8,

4. Starzyno II 5 12 18:7, 5. Mecho-

wo 5 9 18:1 7.

Kolejny turniej odbędzie się 29

stycznia o godz. 11 . Organizato-

rem ligi jest Ośrodek Kultury,

Sportu i Turystyki w Gminie Puck

oraz LZS Kaszubia Starzyno.

Błażej Ceszke

W Helu rozegrano kolejną edycję

Ligi Ziemi Puckiej w Piłce Siatko-

wej dziewcząt. W turnieju udział

wzięło 5 drużyn. Turniej został

przeprowadzony systemem rozgry-

wek „każdy z każdym” z czego

ilość zdobytych punktów decydo-

wała o zajętym miejscu w turnieju.

Klasyfikacja: 1 . ZSO Hel 9 pkt

7:3, 2. Puck I 8 7:4, 3 . Puck II 8

6:4, 4. Jastarnia 5 2:5, 5. Puck III 0

0:0.

ZSO: Drąg, Sudoł, Magdziarz,

Buszman, Barczuk, Erbach, Jan-

kowska, Wirwińska.

Norbert Górski

Starzyno. Liga halowa

Kaszubia na czele

Hel. Liga siatkówki dziewcząt

Prowadzenie miejscowych

F
o
t.
J.
N
o
w
ic
ki
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* W POWIECIE PUCKIM

25 stycznia, środa
1 6:00 Turniej Tenisa Stołowego

Oldbojów Gminy Puck
Starzyno - sala gimnastyczna

28 stycznia, sobota
9:00 I Ogólnopolski Turniej

Piłki Halowej o Puchar
Sztormu Mosty

Mosty - hala gimnazjum
Turniej dla dzieci rocznika 2002 i 2003

1 4:00 Liga Piłki Siatkowej
Gminy Puck

Puck - hala POSM, ul. MDL-otu

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

29 stycznia, niedziela
9:00 I Ogólnopolski Turniej

Piłki Halowej o Puchar
Sztormu Mosty

Mosty - hala gimnazjum
Turniej dla dzieci rocznika 2002 i 2003

1 0:00 Turniej Tenisa Stołowego
Mężczyzn Gminy Puck

Puck - hala POSM, ul. MDL-otu

11 :00 Halowa Liga Gminy Puck
w Piłce Nożnej

Starzyno - sala gimnastyczna

1 4:00 VI I Turniej Ligi Skata
Sportowego Ziemi Puckiej

Gnieżdżewo - remiza OSP

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

4 lutego, sobota
1 4:00 Liga Piłki Siatkowej

Gminy Puck
Puck - hala POSM, ul. MDL-otu

1 6:00 Turniej Puckiej Ligi
Baśki

Mechowo - sala WKK

5 lutego, niedziela
1 0:00 Mistrzostwa Gminy Puck

w Warcabach
Żelistrzewo - szkoła podstawowa

11 :00 Halowa Liga Gminy Puck
w Piłce Nożnej

Starzyno - sala gimnastyczna

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

więcej informacji sportowych na stronie
www.SportowePomorze.pl

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO

W Jastrzębiej Górze odbył się
szósty Turniej Ligi Skata Sporto-
wego Ziemi Puckiej . Turniej za-
kończył się zwycięstwem Jana
Ellwarta (LZS Gnieżdżewo)
przed Romanem Ruthą (Włady-
sławowo) i Henrykiem Wejerem
(Zatoka Puck).
Czołówka szóstego turnieju: 1 .

Jan Ellwart LZS Gnieżdżewo

2823, 2. RomanRuthaWładysławo-

wo 2812, 3 . Henryk Wejer Zatoka

Puck 2327, 4. Marek Styn MOK-

SiR Puck 2298, 5. Zygmunt Rohda

Zatoka Puck 2189, 6. Kazimierz

Grapp LZS Darzlubie 2162, 7. Jan

Styborski Klub Skata Rumia 2159,

8. Stefan Szczypior LZS Mrzezino

2134, 9. Zdzisław Bekisz LZS

Darzlubie 2126, 10. Mieczysław

Balewski FOX Gdynia 2121 .

Czołówka po sześciu turniejach:
1 . Bogdan Semmerling LZS Darzlu-

bie 11 969, 2. Jan Styborski Klub

Skata Rumia 11 717, 3 . Kazimierz

Grapp LZS Darzlubie 11 674, 4.

Alojzy Formela LZS Mrzezino 11

142, 5. Jan Ellwart LZS Gnieżdże-

wo 10 412.

Czołówka drużynowa turnieju:
1 . LZS Gnieżdżewo 6263, 2. Zato-

ka Puck 6185, 3 . LZS Darzlubie

6068, 4. Władysławowo 6022, 5.

MOKSiR Puck 5829.

Czołówka drużynowa po sześciu
turniejach: 1 . LZS Darzlubie 35

164, 2. Zatoka Puck 31 081 , 3 . So-

kół Strzelno 30 610, 4. ZKP Wej-

herowo 30 562, 5. Klub Skata

Rumia 30 046.

Następny turniej Ligi Skata Spor-

towego Ziemi Puckiej odbędzie w

remizie OSP w Gnieżdżewie, 29

stycznia (niedziela) o godz. 1 4.

JózefBiałk

KOSZYKÓWKA
I I LIGA GR. A

Inter Parts AZS UWM Olsztyn - SMS PZKosz
Władysławowo 73:71 (1 2:22, 1 3:1 5, 1 6:1 8,
32:1 6), Żuraw Gniewino - OPEN Florentyna
Pleszew 87:1 01 , Franz Astoria Bydgoszcz -
Księżak Łowicz 70:74, AZS Politechnika
Poznań - King Wilki Morskie Szczecin 71 :70,
Trefl I I Sopot - KK Świecie 64:68,
Żyrardowianka Żyrardów - GKK 1 LO Gorzów
Wielkopolski 85:97
1 . OPEN Pleszew 1 5 30 1 51 4:1 040
2. Księżak Łowicz 1 5 25 1 337:11 75
3. Astoria Bydgoszcz 1 4 24 11 84:1 089
4. AZS Politechnika 1 4 24 1 095:1 028
5. Żuraw Gniewino 1 5 23 1 21 4:1 1 64
6. Korsarz Gdańsk 1 4 21 11 28:111 4
7. AZS UWM Olsztyn 1 4 21 11 39:11 38
8. Wilki Morskie 1 5 21 1 045:11 53
9. KK Świecie 1 4 20 111 2:1 1 73
1 0. Trefl I I Sopot 1 5 20 11 21 :1 1 84
11 . GKK 1 LO Gorzów 1 5 1 9 1 223:1 392
1 2. Żyrardowianka 1 5 1 9 1 054:1 300
1 3. SMS PZKosz 1 5 1 8 1 035:1 251

O WEJŚCIE DO II LIGI FINAŁ A
SMS PZKosz Władysławowo - GTK Gdynia
43:60 (8:21 , 1 1 :5, 1 7:1 7, 7:1 7), Truso Elbląg -
Neptuns Gdańsk 72:54, Basket Kwidzyn -
UKS Kielno 75:1 05
1 . GTK Gdynia 3 6 241 :1 82
2. UKS Kielno 3 5 251 :21 2
3. Truso Elbląg 3 5 21 5:1 93
4. Basket Kwidzyn 3 5 264:283
5. SMS PZKosz II 3 4 200:1 98
6. Neptuns Gdańsk 3 4 21 3:229
7. SSK Kobylnica 2 2 1 57:1 89
8. Bat Sierakowice 2 2 1 33:1 88

PUCHAR PREZESA POZKOSZ
GKK AWFiS Gdańsk - I tago Gdynia 61 :63,
Pogoń Lębork - SportowePomorze.pl
Władysławowo 70:75 (1 4:1 4, 1 9:33, 26:1 0,
1 1 :1 8), SportowePomorze.pl - GKK AWFiS
Gdańsk 55:78 (9:1 3, 1 2:21 , 1 7:1 9, 1 7:25)
1 . GKK AWFiS Gdańsk 2 3 1 39:11 8
2. SportowePomorze.pl 2 3 1 30:1 48
3. I tago Gdynia 1 2 63:61
4. Pogoń Lębork 1 1 70:75
5. Neptun Gdańsk 0 0 0:0
6. Sokół Gdańsk 0 0 0:0
7. UKS Krokowa 0 0 0:0
8. Remus Kościerzyna 0 0 0:0

LIGA OKRĘGOWA
Remus Kościerzyna - UKS Krokowa 69:62
(1 6:1 7, 24:9, 1 4:1 6, 1 5:20), Sokół Gdańsk -
Neptuns Gdańsk 59:52
1 . Neptun Gdańsk 8 1 4 607:541
2. Sokół Gdańsk 8 1 3 534:484
3. UKS Krokowa 8 1 2 594:601
4. Remus Kościerzyna 8 11 573:606
5. Neptuns Gdańsk 8 1 0 575:651

WOJ. LIGA MŁODZIKÓW 99 FINAŁ B
UKS Kielno - Bryza Pruszcz Gd. 48:1 20, De
La Salle-Meduza Gdańsk - SKS Starogard
Gd. 70:81
1 . Bryza Pruszcz Gd. 3 6 298:1 53
2. SKS Starogard Gd. 3 6 300:1 79
3. De La Salle-Meduza 3 4 228:243
4. UKS Kielno 3 4 203:288
5. Etmal Korsarz Gdańsk 2 2 1 08:1 56
6. Basket Żelistrzewo 2 2 94:21 2

ŻACY GRUPAA
Czarni Słupsk - GTK Gdynia 30:38, Basket-
Ósemka Wejherowo - UKS Krokowa 20:71
(4:1 2, 3:1 6, 1 0:29, 3:1 4), UKS Kielno - GTK
Gdynia 51 :46, Czarni Słupsk - UKS Krokowa
46:65 (1 8:0, 1 0:24, 6:23, 1 2:1 8), Basket-
Ósemka Wejherowo - UKS Kielno 32:64
1 . UKS Krokowa 2 4 1 36:66
2. UKS Kielno 2 4 11 5:78
3. GTK Gdynia 2 3 84:81
4. Czarni Słupsk 2 2 76:1 03
5. Basket-Ósemka Wejherowo 2 2 52:1 35

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 98 GR. A
Omega Gdynia - Bat Sierakowice 1 9:89,
VBW GTK Gdynia - Jedynka Lębork 47:46,
Bl iza Władysławowo - Basket Żelistrzewo
1 09:46 (30:1 3, 27:3, 33:1 1 , 1 9:1 9)
1 . Bat Sierakowice 1 0 20 846:339
2. VBW GTK Gdynia 1 0 1 7 703:458
3. Bliza Władysławowo 1 0 1 6 641 :638
4. Jedynka Lębork 1 0 1 5 737:51 7
5. Basket Żelistrzewo 9 1 0 377:848
6. Omega Gdynia 9 9 290:794

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze

SIATKÓWKA
I I I LIGA

PTPS Człuchów - SPS Lębork 2:3, SPS
Słupsk - Olimpijczyk Pruszcz Gd. 3:1 , Stocz-
niowiec Gdańsk - Alpat Gdynia 3:0, Trefl
Gdańsk - SPS Lębork 3:0, PTPS Człuchów -
SPK Sopot 3:0
1 . Trefl I I 1 3 34 38:1 2 11 63:1 007
2. Słupsk 1 2 31 32:1 3 1 065:91 8
3. Gdańsk 1 2 24 29:1 4 990:853
4. Zatoka 9 1 3 1 7:1 8 769:725
5. Sopot 1 2 1 3 21 :28 1 009:11 03
6. Lębork 11 1 2 1 7:25 966:1 01 5
7. Człuchów 1 3 1 0 1 8:35 992:1 098
8. Pruszcz 11 9 1 3:27 704:855
9. Gdynia 1 0 7 11 :27 778:877

JUNIORZY "KRZYŻE B"
Korab Puck - SPS Lębork 0:3 (22:25, 22:25,
1 7:25). Po dwóch porażkach z Lęborkiem
pucczanie walczyć będą o piąte miejsce z
Jurandem Malbork. Pierwszy mecz 25 lutego
przed własną publicznością.

KADECI
Korab Puck - SPS Lębork 1 :3 (1 4:25, 27:25,
20:25, 1 5:25)
1 . SPS Lębork 1 0 1 9 27:1 4 928:81 4
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. Korab Puck 11 1 3 11 :28 795:902
6. SKS Starogard 9 1 2 11 :21 658:732
7. Jantar Pruszcz Gd. 9 1 0 11 :24 661 :795

MŁODZICY
O miejsca 1 -6: MMKS Gdańsk - SKS
Starogard 2:0, MMKS - UKS w Jastarni 0:2,
UKS - SKS 2:0

O miejsca 7-1 0: Korab Puck - Omega I
Gdynia 2:0, Omega I - Omega I I Gdynia 2:0,
Korab - Omega I I 2:0

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

punkty

W Połczynie odbył się dziesiąty
Turniej Puckiej Ligi Baśki. W
turnieju wzięło udział 132. za-
wodników z 22. drużyn. Najwy-
żej sklasyfikowaną kobietą
okazała się Gertruda Wittbrodt
(OSP Łebcz) zajmując 28. miej-
sce w klasyfikacji ogólnej .
Turniej zakończył się zwycię-

stwem Kazimierza Kowalewskiego

(OSP Łebcz) przed Józefem Dor-

szem (OSP Mrzezino) oraz Andrze-

jem Czarneckim (FOX Gdynia). W

klasyfikacji drużynowej zwycięży-

ła drużyna FOX Gdynia grająca w

składzie: Andrzej Czarnecki, Stani-

sław Stefański, Marian Matysiak,

Zenon Treder, Mieczysław Balew-

ski oraz Waldemar Zduńczyk przed

drużyną OSP Łebcz oraz ekipą

Strzecha Starzyno. Dziesięciu naj-

lepszych zawodników, najwyżej

sklasyfikowana kobieta oraz trzy

najlepsze drużyny zostały uhonoro-

wane pucharami oraz nagrodami

rzeczowymi. Ponadto sołtys wsi Po-

łczyno wyróżnił okazałymi pucha-

rami najlepszego zawodnika,

najwyżej sklasyfikowaną kobietę

oraz najlepszego zawodnika z Po-

łczyna - Jerzego Liepke.

Czołówka dziesiątego turnieju: 1 .
Kazimierz Kowalewski OSP Łebcz

213, 2. Józef Dorsz OSP Mrzezino

209, 3 . Andrzej Czarnecki FOX

Gdynia 207, 4. Zdzisław Gawroń-

ski Huragan Smolno 193, 5. Hu-

bert Otrombke Sokół Strzelno 169,

6. Andrzej Mielewczyk OSP Łebcz

165, 7. Stanisław Stefański FOX

Gdynia 165, 8. Kazimierz Rohde

Gran Krokowa 140, 9. Marcin

Piontke Kłos Werblinia 129, 1 0.

Wojciech Mudlaff OSP Gnieżdże-

wo 124.

Czołówka po dziesięciu turnie-

jach: 1 . Henryk Szopa Sokół

Strzelno 438, 2. Marian Matysiak

FOX Gdynia 404, 3 . Dawid Pal-

czykowski Brzozaki Mechowo

394, 4. Władysław Darżnik Towa-

rzystwo Rekowo 387, 5. JózefDet-

tlaffBrzozaki Mechowo 382.

Czołówka drużynowa turnieju:
1 . FOX Gdynia 492, 2. OSP Łebcz

477, 3 . Strzecha Starzyno 286, 4.

OSP Mrzezino 272, 5. Sokół

Strzelno 266.

Czołówka drużynowa po dziesię-
ciu turniejach: 1 . FOX Gdynia

500, 2. Brzozaki Mechowo 490, 3.

Sokół Strzelno 420, 4. Emeryci

Mrzezino 445, 5. PKA Gdynia

445.

Następny turniej Puckiej Ligi Baś-

ki odbędzie w Wiejskim Klubie

Kultury w Mechowie, 4 lutego (so-

bota) o godz. 1 6.

Henryk Radtke

Połczyno. X Turniej Puckiej Ligi Baśki

Tym razem zwyciężył Kowalewski

Jastrzębia Góra. VI Turniej Ligi Skata Sportowego Ziemi Puckiej

Nadal prowadzi Semmerling

SYBERIADA

Wyniki poszczególnych spotkań na str. 1 6

Tabela V turnieju
1 . Strzelno 1 5 11 :3
2. Połczyno 1 4 1 0:4
4. M&G Trans 1 3 1 0:4
3. UKS w Jastarni I I 9 7:7
4. UKS w Jastarni I 9 6:6
5. XYZ 3 2:1 0
6. Ambitni 0 0:1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miejsce, drużyna, punkty, sety

Tabela po V turnieju
1 . M&G Trans 475
2. Strzelno 435
3. UKS w Jastarni I I 430
4. Połczyno 405
4. UKS w Jastarni I 405
6. XYZ 340
7. Ambitni 335

KOSZYKÓWKA
WOJ. LIGA MŁODZICZEK 99

Bat Sierakowice - SKS Starogard Gd.
1 39:1 2, Jedynka Lębork - Basket Żelistrzewo
24:81 (2:32, 2:23, 9:9, 1 1 :1 7), Bryza I I
Kolbudy - Bryza I Kolbudy 51 :73, VBW GTK
Gdynia - Trops Kartuzy 60:35
1 . Bat Sierakowice 8 1 6 997:1 85
2. VBW GTK Gdynia 8 1 4 481 :368
3. Bryza I Kolbudy 7 1 3 508:352
4. Basket Żelistrzewo 8 1 3 568:454
5. Bryza I I Kolbudy 7 1 0 386:456
6. Trops Kartuzy 7 9 384:460
7. SKS Starogard Gd. 8 9 324:723
8. Jedynka Lębork 9 9 344:994

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze
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Miejscowe Drewniaki pokazały
się z najlepszej strony podczas
Derbów Władysławowa - turnie-
ju piłki nożnej halowej. Razem z
Finiszparketem reprezentować
będą gminę Władysławowo w te-
gorocznych mistrzostwach Kibol
Cup.
W tym roku Derby przeprowadzo-

ne zostały jednego dnia. Za to pił-

karze grali na dwóch boiskach

jednocześnie. Drużyny najpierw ry-

walizowały ze sobą w dwóch gru-

pach po sześć zespołów. Najlepsze

trafiały do ćwierćfinałów, półfina-

łów i finałów, a pozostałe walczyły

o poszczególne miejsca.

- Zaskoczyło nas, że najsłabsze dru-

żyny nie kończyły zawodów po fa-

zie grupowej - mówi Zbigniew

Lengiewicz, kapitan Czarno-Zło-

tych. - Byliśmy już umyci i przebra-

ni, kiedy okazało się, że gramy

jeszcze dwa mecze. To nam się po-

dobało.

Wyniki grupy A: Norda Karwia -

Klif Chłapowo 3:3, Studenci

AMW - Ogony 1 :2, Drewniaki -

Wicher Łebcz 4:2, Ogony - Klif

Chłapowo 5:0, Wicher Łebcz - Nor-

da Karwia 4:2, Studenci AMW -

Drewniaki 1 :6, Wicher Łebcz -

Ogony 1 :1 , Studenci AMW - Klif

Chłapowo 4:1 , Drewniaki - Norda

Karwia 2:1 , Wicher Łebcz - Klif

Chłapowo 1 :0, Studenci AMW -

Norda Karwia 2:5, Drewniaki -

Ogony 4:0, Wicher Łebcz - Studen-

ci AMW 1 :4, Ogony - Norda Kar-

wia 0:1 , Klif Chłapowo -

Drewniaki 1 :9

Kolejność grupy A: 1 . Drewniaki
1 5 pkt, 2. Wicher Łebcz 7, 3 . Nor-

da Karwia 7, 4. Ogony 7, 5. Studen-

ci AMW 6, 6. KlifChłapowo 1

Wyniki grupy B: Specjaliści - Ju-
nior MKS 5:0, Czarno-Złoci - Fi-

niszparket 2:4, Niezniszczalni -

Blaugrana 6:2, Finiszparket - Ju-

nior MKS 4:0, Blaugrana - Specja-

liści 2:0, Czarno-Złoci -

Niezniszczalni 2:9, Blaugrana - Fi-

niszparket 1 :2, Czarno-Złoci - Ju-

nior MKS 4:2, Niezniszczalni -

Specjaliści 3:4, Blaugrana - Junior

MKS 2:0, Czarno-Złoci - Specjali-

ści 3:4, Niezniszczalni - Finiszpar-

ket 2:3, Blaugrana - Czarno-Złoci

11 :2, Finiszparket - Specjaliści 2:2,

Junior MKS - Niezniszczalni 2:6

Kolejność grupy B: 1 . Finiszpar-
ket 1 3 pkt, 2. Specjaliści 1 0, 3 . Nie-

zniszczalni 9, 4. Blaugrana 9, 5.

Czarno-Złoci 3, 6. Junior MKS 0

Ćwierćfinały: Drewniaki - Blau-

grana 3:2, Wicher Łebcz - Nieznisz-

czalni 2:6, Norda Karwia -

Specjaliści 4:2, Ogony - Finiszpar-

ket 1 :3

O miejsca 9-12: Studenci AMW -

Junior MKS 6:2, Klif Chłapowo -

Czarno-Złoci 6:7; o miejsca 5-8:
Blaugrana - Specjaliści 3:0 vo, Wi-

cher Łebcz - Ogony 2:1 ; półfinały:
Drewniaki - Norda Karwia 5:4,

Niezniszczalni - Finiszparket 3:6;

o miejsce 11 : Klif Chłapowo - Ju-

nior MKS 1 :2; o miejsce 9: Stu-
denci AMW - Czarno-Złoci 5:5 k.

2:0; o miejsce 7: Ogony - Specjali-
ści 3:0 vo; o miejsce 5: Wicher

Łebcz - Blaugrana 5:3; o miejsce
3: Norda Karwia - Niezniszczalni

3:2; finał: Drewniaki - Finiszpar-
ket 4:2

Kolejność końcowa: 1 . Drewnia-
ki, 2. Finiszparket, 3 . Norda Kar-

wia, 4. Niezniszczalni, 5. Wicher

Łebcz, 6. Blaugrana, 7. Ogony, 8.

Specjaliści, 9. Studenci AMW, 10.

Czarno-Złoci, 11 . Junior MKS, 12.

KlifChłapowo

Nagrody indywidualne: naj lepszy
zawodnik Jarosław Trocki (Finisz-

parket), najlepszy strzelec Jakub

Damaszke (Czarno-Złoci), najlep-

szy bramkarz Aleksander Ceyno-

wa (Drewniaki), najlepszy obrońca

Błażej Bonk (Drewniaki).

DREWNIAKI: Aleksander Cey-

nowa (br), Sylwester Ilanz, Michał

Proch, Błażej Bonk, Bartosz Bu-

rzyński, Artur Kowalewski, Bar-

tłomiej Lesner, Arkadiusz

Głowienke

Najlepsze drużyny i zawodnicy

otrzymali puchary, medale i upo-

minki rzeczowe. Organizatorem

turnieju było Centrum Kultury,

Promocji i Sportu we Władysławo-

wie przy współpracy z MKS Wła-

dysławowo.

opr. (jan)

PIŁKA NOŻNA
Władysławowo. Futsalowe derby

Drewniaki grały najskuteczniej
FUTSAL

PUCK
XIII kolejka
Zatoka Puck - Kaszubia Starzyno 3:0 vo,
Huragan Smolno - Farmaceuci 0:3 vo, Mocny
Full - Rekowo Reda 3:1 , Zatoka Puck -
Farmaceuci 2:4, Mocny Full - Kaszubia
Starzyno 3:0 vo, Huragan Smolno - Marne
Szanse 0:3 vo, MZKS Hel - Rekowo Reda
0:3, Finiszparket - Marne Szanse 4:2,
Huragan Smolno - FC Połchowo 0:3 vo, SKK
Puck - Rekowo Reda 1 :4, MZKS Hel - FC
Połchowo 2:1 , Finiszparket - SKK Puck 2:2
XII kolejka
Kaszuby Połchowo - Mocny Full 2:1 , MZKS
Hel - Zatoka Puck 7:1 , Old Team - Mocny Full
1 :2, SKK Puck - Farmaceuci 0:3 vo, Kaszuby
Połchowo - Drewniaki 0:3, Relaks Mechowo
- Farmaceuci 0:4, SKK Puck - Old Team 1 :5,
Drewniaki - Wczorajsi 3:1
XI kolejka
Old Team - Ajax Leśniewo 3:4, Kaszuby
Połchowo - MZKS Hel 0:2, Old Team - Marne
Szanse 4:0, MZKS Hel - Ajax Leśniewo 3:0,
Kaszuby Połchowo - Farmaceuci 0:3, Ajax
Leśniewo - Wczorajsi 1 :2, Old Team - MZKS
Hel 1 :6
X kolejka
Rekowo Reda - Farmaceuci 2:3, Mocny Full -
Farmaceuci 2:2, Zatoka Puck - Rekowo Reda
3:5, Marne Szanse - Relaks Mechowo 0:0,
Mocny Full - Drewniaki 0:2, Marne Szanse -
Rekowo Reda 2:5, Relaks Mechowo -
Wczorajsi 3:5

1 . Old Team 1 6 33 43:32
2. Farmaceuci 1 2 29 34:1 2
3. Rekowo Reda 1 6 29 50:31
4. Relaks Mechowo 1 6 27 39:33
5. Mocny Full 1 2 26 40:1 2
6. MZKS Hel 1 2 23 33:1 4
7. Drewniaki 1 1 22 27:1 6
8. Ajax Leśniewo 1 2 21 31 :1 7
9. Finiszparket 9 1 9 30:22
1 0. Wczorajsi 1 2 1 7 28:28
11 . FC Połchowo 1 3 1 5 21 :37
1 2. SKK Puck 1 2 1 4 1 9:30
1 3. Marne Szanse 11 1 3 21 :28
1 4. Zatoka Puck 11 9 21 :37
1 5. Kaszuby Połchowo 1 2 7 1 6:38
1 6. Huragan Smolno 11 3 9:33
1 7. Kaszubia Starzyno 1 4 0 0:42

KOSAKOWO
V kolejka
Kosakowo - Suchy Dwór 3:0 vo, Mosty
Oldboys - PSP Gdynia 5:4, Pierwoszyno -
Dębogórze Wybudowanie 4:6, Dębogórze -
Mosty 1 :6
IV kolejka
Dębogórze Wybudowanie - PSP Gdynia 4:7,
Kosakowo - Rewa 2:4, Pierwoszyno - Suchy
Dwór 9:3, Mosty Oldboys - Mosty 1 :1 4

1 . Mosty 4 1 2 40:4
2. Dębogórze 4 9 1 4:1 6
3. Pierwoszyno 5 9 27:1 3
4. Rewa 4 9 33:1 3
5. PSP Gdynia 5 6 21 :34
6. Mosty Oldboys 4 6 11 :26
7. Dębogórze Wyb. 5 6 34:28
8. Kosakowo 5 3 1 2:28
9. Suchy Dwór 4 0 3:33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejsce, drużyna, mecze, punkty, stosunek

bramek

Mecz o tytuł mistrzowski dostarczył piłkarzom i kibicom wiele emocji
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Najlepsze drużyny i piłkarze Derbów Władysławowa wraz z organizatorami. Wśrodku Jan Głowienka, wiceburmistrz Władysławowa

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

BRYDŻ SPORTOWY
LIGA OKRĘGOWA GR. PÓŁNOCNA

Kontra Krokowa - Budmor Trefl
Władysławowo -6:6 1 4:1 6, Bl iza Wejherowo -
DK SM Janowo I I I Rumia 1 6:-1 6 1 8:1 2,
Wróble Sopot - Kotłownia w Cechu Gdynia
-1 :1 1 5:1 5

1 . Budmor Trefl 6 1 33 31 4
2. Bliza Wejherowo 6 99 59
3. Wróble Sopot 6 85 -9
4. Kotłownia w Cechu 6 81 -23
5. Kontra Krokowa 6 66 -1 57
6. DK SM Janowo I I I 6 58 -1 84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
miejsce, drużyna, mecze, VP, impy
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VII Mistrzostwa Powiatu w Futsalu

"Kibol Cup"

o Puchar Starosty Puckiego

Władysławowo, 3 marca 201 2

Całodniowe, piłkarskie święto! Na dwóch boiskach jednocześnie

zmagać się będą ze sobą najlepsze drużyny futsalowe z

wszystkich gmin powiatu puckiego.

Szesnaście drużyn... a wygrać może tylko prawdziwy mistrz.

Już dzisiaj zapraszamy Was do kibicowania!
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W puckiej hali miejskiej odbył
się piąty turniej klasyfikacyjny
Ligi Zespołów Amatorskich „Sy-
beriada”. Tym razem zwyciężyła
ekipa Strzelna.
W rozgrywkach wzięło udział sie-
dem zespołów, które grały ze sobą
systemem „każdy z każdym”. W
czasie turnieju doszło do kilku nie-
spodzianek. Liderzy rozgrywek
tym razem zajęli dalsze miejsca, a
o zwycięstwie w turnieju zadecy-
dował ostatni mecz pomiędzy
Strzelnem i Połczynem. Pomimo
gry w osłabieniu drużyna Strzelna
wygrała po bardzo zaciętym meczu
wynikiem 2:1 i tym samym została
zwycięzcą piątego turnieju.
Poniżej wyniki spotkań, a tabele
Syberiady przedstawiamy na str.
14.
Kolejne zawody odbędą się w nie-
dzielę, 26 lutego od godz. 1 4 w ha-
li MOKSiR przy ul. Lipowej w
Pucku.

Sławomir Gojka

SPORT

Puck. Piąty turniej "Syberiady"

Tym razem najlepsze było Strzelno
Żelistrzewo. Szachy

Królewska gra

Wyniki spotkań
M&G Trans - Połczyno 2:1 , UKS w Jastarni II - Ambitni 2:0, Strzelno - XYZ 2:0, UKS w Jastarni I - Ambitni 2:0, M&G Trans - XYZ 2:0, UKS w
Jastarni II - Strzelno 0:2, Połczyno - XYZ 2:0, UKS w Jastarni I - Strzelno 2:1 , M&G Trans - UKS w Jastarni II 2:0, Ambitni - Strzelno 0:2, Połczy-
no - UKS w Jastarni II 2:0, UKS w Jastarni I - M&G Trans 1 :2, XYZ - UKS w Jastarni II 0:2, Ambitni - M&G Trans 0:2, Połczyno - UKS w Jastar-
ni I 2:0, Strzelno - M&G Trans 2:0, XYZ - UKS w Jastarni I 0:2, Ambitni - Połczyno 0:2, UKS w Jastarni I - UKS w Jastarni II 0:2, Strzelno -
Połczyno 2:1 , XYZ - Ambitni 2:0

Jeden z zawodników na starcie zawodów modelarskich
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Najwięcej emocji przyniósł pojedynek o pierwsze miejsce pomiędzy Połczynem a Strzelnem (z prawej strony)

W Zespole Szkół w Żelistrzewie
odbyły się mistrzostwa gminy
Puck w szachach.
Mistrzostwa przeprowadzono w
klasyfikacji indywidualnej kobiet i
mężczyzn oraz w klasyfikacji ze-
społowej . Najlepsi otrzymali pu-
chary Ośrodka Kultury, Sportu i
Turystyki w Gminie Puck.
Najlepsi szachiści
- mężczyźni: 1 . Łukasz Gajdamo-
wicz Łebcz, 2. Karol Falkowski
Starzyno, 3. Marek Wikowski Żeli-
strzewo, 4. Tadeusz Falkowski
Strzelno, 5-6. Jacek Groenwald
Połczyno i Piotr Matejewski Po-
łczyno
- kobiety: 1 . Agnieszka Czapp Że-
listrzewo, 2. Justyna Ławniczak
Połczyno, 3. Klaudia Sikora Mała
Piaśnica, 4. Lidia Parchem Strzel-
no, 5. Amelia Lange Żelistrzewo
- zespołowo: 1 . Żelistrzewo 58 pkt,
2. Połczyno 55, 3 . Starzyno 53, 4.
Strzelno 47,5, 5. Połchowo 25,5, 6.
Łebcz 24, 7. Mała Piaśnica 20, 8.
Werblinia 19
Wszystkie wyniki na stronie
www.sportowepomorze.pl

Błażej Ceszke

Władysławowo. IX Gminne Zawody Modeli Samochodów Zdalnie Sterowanych

Nie wyrabiali się na zakrętach
WeWładysławowie rozegrano za-
wody modeli samochodów zdal-
nie sterowanych zakupionych w
sklepach.
W zawodach wzięło udział dziesię-
ciu zawodników w różnym wieku,
z Władysławowa, Gdyni i Gdań-
ska. Na starcie można było zoba-
czyć różnego rodzaju samochody
zdalnie sterowane. Były samocho-
dy osobowe, jak i terenowe, o ma-
łych wymiarach jak i dość spore
gabarytowo. Wszystkie modele po-
ruszały się jednak po tej samej tra-
sie manewrowej .
Zawody otworzył Marek Kwiet-
niewski, organizator zawodów.
Omówił warunki techniczne oraz
wyjaśnił sposób przejazdu poszcze-
gólnych odcinków trasy manewro-
wej . Pierwsze przejazdy były
wielkim przeżyciem dla młodych
zawodników. Wielu miało proble-
my z wyrobieniem się w wyznaczo-
nych strefach przejazdu. Ale
gorący doping oraz oklaski rodzi-
ców skłaniały do jeszcze lepszej
jazdy. Każdy zawodnik miał możli-
wość przejechania trasy dwukrot-

nie. Słabszy wynik był odrzucany,
a do punktacji ostatecznej liczył
się lepszy przejazd.
W obecności widzów i zawodni-
ków wręczono uczestnikom dyplo-
my i nagrody. Ostatecznie
zwyciężyli: 1 . Piotr Laga Włady-
sławowo - czas przejazdu 25,33
sek; 2. Adam Bury Gdańsk -
29,1 3; 3 . Miłosz Zboiński Włady-
sławowo - 36,1 8. Ponadto wręczo-
no dyplomy i nagrody
najmłodszym zawodnikoma startu-
jącym w zawodach. Nagrody te
trafiły do Roksany Kwietniewskiej
(lat 9) i Marcina Koeppena (4).
W przerwach młodzi modelarze
pokazywali swoje umiejętności
kierowania modelami samocho-
dów z napędem spalinowym oraz
odbył się pokaz lotu modelu śmi-
głowca. Zawody zorganizowała
Modelarnia „Gryf” działająca przy
UKS „Bliza” we Władysławowie.
Modelarnię podczas zawodów re-
prezentowali: Piotr Laga, Krzysz-
tof Lange, Michał Konkel, Miłosz
Zboiński.

(kib)

W Pucku z udziałem 25. uczestni-
ków przeprowadzony został czwar-
ty turniej tenisa stołowego gminy
Puck.
Najlepsi w IV turnieju: 1 . Marek
Bekisz Żelistrzewo, 2. Mariusz
Jarmulewski Mieroszyno, 3. Ma-
rian Mudlaff Strzelno, 4. Damian
Steinke Domatowo, 5-6. Eugeniusz
Dawidowski Starzyno i Franciszek
Tuszer Starzyno
Czołówka po IV turnieju: 1 .
Franciszek Tuszer 106 pkt, 2. Ma-
riusz Jarmulewski 102, 3 . Damian
Steinke 96, 4. Marek Bekisz 84
(3), 5. Eugeniusz Dawidowski 80
Zespołowo po IV turnieju: 1 . Sta-
rzyno 256 pkt, 2. Mieroszyno 250,
3 . Połczyno 226, 4. Strzelno 212,
5. Domatowo 204

(BC)

Puck. Tenis stołowy

Bekisz pierwszy

Tenisiści gminy Puck mają swoje

własne rozgrywki
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