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Na dodatek wracamy do ulubionej przez Was gazety bezpłatnej!

I  znowu jesteśmy razem...

W Gminie Krokowa nadal trwają szkolenia 82. beneficjentów z zakresu obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości

Internetu w ramach realizacji projektu:

„E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa”

który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi

priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. ”

Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Rosną kompetencje i umiejętności informatyczne

beneficjentów. Kilkanaście osób zgłosiło swój udział w ogłoszonym konkursie internetowym ze znajomości obsługi komputera

i Internetu polegającym na opracowaniu prezentacji multimedialnej promującej możliwości i bezpieczne korzystanie z Internetu.

Jest o co walczyć, bowiem trzej zwycięzcy zostaną nagrodzeni tabletami z dostępem do Internetu z dotykowym ekranem o wysokiej

rozdzielczości z podświetleniem LED. Uczestnicy konkursu drogą elektroniczną przesyłają swoje prace, które jury oceni i wybierze

trzy najciekawsze pomysły.

Ważne! Gmina Krokowa otrzymała zgodę od Instytucji Wdrażającej na zakup dodatkowych 1 8. zestawów komputerowych -

oprogramowanie oraz drukarki - dla mieszkańców a także na zakup 1 6. laptopów dla jednej ze szkół gminy.
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Co się działo i co będzie się działo

Ekscytujące

Podczas majowej IKrokowskiej Agrowystawy odbyły się również zawody motocrossowe wysokiej rangi.

Więcej na str. 3

"Dotacje na Innowacje"

"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze

środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka

Szpital w Puc-
ku musi zostać.
Co do tego nie
ma żadnych
wątpliwości.
Pytanie tylko:
jakiej chcemy
dla niego
przyszłości?

Nadzieja dla szpitala

2

W Żarnowcu
odbyły się ob-
chody 224.
rocznicy Kon-
stytucji 3 Ma-
ja.
Uroczystości
rozpoczęła
msza św.

Święto 3 Maja

3

Coraz większe
rzesze tury-
stów doceniają
atrakcje i
przyrodę
Gniewina, sys-
tematycznie
odwiedzając
gminę

Urocze Gniewino

5

Przewodnik
żeglarski po
portach i przy-
staniach Zatoki
Puckiej jest
nowym vade-
mecum wiedzy
użytkowej dla
żeglarzy

Zatokowe przystanie

8

OdWydawcy

Przekazujemy w Państwa

ręce nowy numer gazety

wydawanej po raz pierwszy

przez Stowarzyszenie

Turystyczne „ Kaszuby

Północne” Lokalną

Organizację Turystyczną.

Dzięki uprzejmości pana

Janusza Nowickiego, byłego

wydawcy, od teraz nasza

organizacja zajmie się

regularną publikacją

ZiemiPuckiej. info.

Informator koncentrować się

będzie przede wszystkim na

komunikatach z zakresu

turystyki, kultury, sportu,

aktualnych wydarzeń

w subregionie północnych

Kaszub.

Z pierwszego numeru

dowiecie się Państwo

o projekcie Karta Turysty,

o stolemowej krainie,

o możliwościach uprawiania

żeglarstwa oraz

o kalendarium imprez

czerwcowych (więcej na

stronie

www.kaszubypolnocne. pl) .

Zapraszamy do lektury.
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2 NASZE SPRAWY
Szpital pucki

Mądrzejszy wybór na trudne czasy
Powiatowy szpital w Pucku musi

zostać. Co do tego nie mamy

żadnych wątpliwości. Pytanie,

które każdy z nas - mieszkańców

oraz samorządu powiatu - musi

sobie jednak dzisiaj zadać,

brzmi: jakiej przyszłości chcemy

dla tego podmiotu?
Najważniejsze jest zapewnienie
wszystkim mieszkańcom bezpie-
czeństwa zdrowotnego. Chcemy to
zrobić rozwijając pucki szpital. To
podstawowy warunek. Zarząd i Ra-
da Powiatu nie chcą likwidacji pla-
cówki. Wszystkie wysiłki i działania
koncentrujemy na tym, by zapewnić
dalsze funkcjonowanie szpitala
w Pucku. Zaczęliśmy od rzetelnej
oceny obecnego stanu naszej leczni-
cy w perspektywie najbliższych kil-
ku lat. Pod uwagę wzięliśmy
sytuację wewnętrzną, możliwości
inwestycyjne, otoczenie zewnętrzne
po szanse kontraktowania dotych-
czasowych i nowych usług.
Jest dług, może nie być kontrak-

tu
Dwa lata temu szpital pucki został
przekształcony w spółkę. Myśląc
perspektywicznie należy pamiętać,
że pomimo chwilowej stabilności
spółki, utrzymywanie stanu nie-
zmienionego może prowadzić do
pogorszenia sytuacji finansowej , co
w konsekwencji będzie oznaczało
ograniczanie działalności i zwolnie-
nia pracownicze. Dlaczego?
W kwietniu 2015 r. otrzymaliśmy
bilans za 2014 r. Pokazał on, że
szpital ma ujemny wynik finansowy.
Do zamknięcia budżetu zabrakło
kwoty 127 tys. zł. Gdyby nie fakt,
że część szpitalnych wydatków po-
kryta została z funduszu pracowni-
czego, faktyczne zadłużenie szpitala
za 2014 r. wyniosłoby ponad 600 ty-
s. zł.
Aby się dalej nie zadłużać, szpital
potrzebuje wyższego kontraktu. Ten
jednak nie zmieni się do połowy
2016 r., gdyż do tego czasu nasz
szpital ma podpisaną dotychczaso-
wą, jak już teraz widać, niewystar-
czającą umowę z NFZ.
Co oznacza kontrakt w tej samej
wysokości na kolejne lata? To pro-
ste. Nie damy rady zarobić na utrzy-
manie i rozwój placówki.
Ratunkiem mogłaby tu być jeszcze
działalność pozakontraktowa - ko-
mercyjna. Jak pokazuje przy-
kład m.in. trójmiejskich placówek,
w ten sposób udaje się wypracować
przychód na poziomie 2-2,5%. Nie
jesteśmy jednak w stanie być kon-
kurencyjni na rynku, bowiem braku-
je nam środków na inwestycje.
Tymczasem spada liczba korzystają-
cych z naszych usług pacjentów.
Najdotkliwiej widoczne jest to na

oddziale ginekologiczno-położni-
czym. Rodzi się tu o połowę mniej
dzieci niż jeszcze 5 lat temu, bo-
wiem ciężarne mieszkanki powiatu
puckiego coraz częściej korzystają
z usług szpitala w Wejherowie. Ma-
ją wybór i dokonują go, kierując się
wieloma przesłankami. Przede
wszystkim patrzą na stwarzane im
warunki. Nawet przy najlepszym
personelu, a taki niewątpliwie
w puckim szpitalu mamy, decydo-
wać będą warunki pobytowe
i sprzętowe.
Potrzebne są inwestycje, ale za

co?
Dostosowanie szpitalnych budyn-
ków do obowiązujących standardów
to zadanie najwyższej wagi. Nie
dość, że z tego powodu odchodzą

pacjenci, to jeszcze ciążą na nas
ustawowe terminy tego dostosowa-
nia. Najpilniejsze potrzeby zamyka-
ją się w kwocie ponad 4 mln zł.
Z wszelkimi pracami musimy się
zmieścić do stycznia 2017 r. - bez
możliwości przedłużenia tego ter-
minu. Musimy koniecznie zbudo-
wać ciągi komunikacyjne z windą.
Jeśli tego nie będzie, istnieje bardzo
poważne ryzyko, że część oddzia-
łów w ogóle nie dostanie kontrak-
tów.
Nie zapominajmy też o warunkach
zewnętrznych. Podmioty prywatne,
będące dla nas konkurencją, są bar-
dzo dynamiczne i naturalnie będą
starać się o jak największe środki
z kontraktów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.
W naszym sąsiedztwie mamy też
duży szpital w Wejherowie, który
w najbliższych latach będzie mocno
dofinansowany przez swojego wła-
ściciela, czyli samorząd wojewódz-
twa. Mówi się o sumach rzędu
nawet 70 mln zł. Jak to wygląda
w zestawieniu z naszym szpitalem?
Nie jesteśmy w stanie znaleźć ta-
kich pieniędzy, dzięki którym sta-
niemy się realną konkurencją dla
Wejherowa. Nie będziemy szpita-
lem, który wybiorą pacjenci, by re-
alizować skierowania od swoich
lekarzy. A to przecież za pacjentami
idą pieniądze.

Następny kontrakt na dekadę
Dziś, aby rozważać kierunki rozwo-
ju szpitala puckiego, musimy
uwzględnić kolejny kontrakt po
tym, który kończy się w połowie
przyszłego roku. Co ważne, ten no-
wy ma być znacznie wydłużony, bo
aż dziesięcioletni.
Jeśli nie uda się szpitalowi zdobyć
dobrej umowy z NFZ, dobrego kon-
traktu, to przełożenie jest proste. . .
Mniejszy kontrakt to mniej pracy,
a więc zwolnienia i pytania persone-
lu „co zrobiliście, by uratować nasze
miejsca pracy i przyszłość szpita-
la?”.
Dziś jesteśmy w sytuacji, w której
możemy jeszcze wpłynąć pozytyw-
nie na tę właśnie przyszłość. Za rok,
dwa lub trzy - jeśli teraz nie zrobi-

my nic i będziemy
biernie czekać na roz-
wój wypadków - szpital
może mieć kilka milio-
nów złotych długu
i wtedy jego zamknię-
cie może okazać się
faktycznie nieuniknio-
ne. Dlatego tak ważne
jest szybkie działanie
i przewidywanie tego,
co nas czeka. To wła-
śnie robimy, bo po to
wybrali nas mieszkańcy

powiatu puckiego. Nie chowamy
głowy w piasek przed problemami.
Teraz mamy jedno wyjście. Szybkie
doinwestowanie szpitala, by był
konkurencyjny. Oczywiście jako
właściciel szpitala szukamy pienię-
dzy na te zadania we własnym, po-
wiatowym, budżecie.
Przeanalizowaliśmy możliwości
kredytowe Powiatu. Sytuacja jest
ciężka, bo maksymalny kredyt, któ-
ry możemy zaciągnąć, nie wystar-
czy na sfinansowanie wszystkich
prac, a do tego na kilka lat możemy
zapomnieć o wszelkich inwesty-
cjach - drogowych, oświatowych
i innych.
Są też środki z funduszy unijnych na
ochronę zdrowia, ale będą do dys-
pozycji po stworzeniu tzw. Map Po-
trzeb Zdrowotnych. Te mapy
powstaną najwcześniej w przyszłym
roku. To oznacza, że w 2016 r. trud-
no jest liczyć na jakiekolwiek pie-
niądze z unijnej puli, a więc także
na inwestycje. Teoretycznie do dys-
pozycji są tu: Regionalny Program
Operacyjny, Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne, Program Operacyj-
ny Infrastruktura i Środowisko oraz
Fundusze Norweskie. Ale już wia-
domo, że RPO będzie dedykowane
ponadregionalnym szpitalom.. . Jakie
szanse w takiej sytuacji ma Puck?
Bardzo małe. Chyba, że. . .
Połączone szpitale mogą więcej
Szansą jest połączenie naszego szpi-

tala w Pucku z większym i dużo no-
wocześniejszym w Wejherowie.
Zarząd Powiatu skłania się właśnie
ku tej opcji - czyli łączeniu spółek
szpitalnych. To rozwiązanie jest
bezpieczne dla pacjentów, ale także
dla pracowników. Większość rad-
nych powiatu puckiego, z którymi
na ten temat rozmawialiśmy, sprzyja
temu właśnie rozwiązaniu.
Wiadomo, że inna możliwość to
prywatyzacja. Ale to już było
przedmiotem debaty publicznej kil-
ka lat temu i mieszkańcy naszego
powiatu nie wyrazili na to zgody.
Szpital Pucki połączony z jednostką
w Wejherowie zyska na jakości, bo
stanie się szpitalem na poziomie
wojewódzkim, którym zarządzać
będzie samorząd województwa po-
morskiego. Połączenie puckiego
szpitala ze Szpitalem Specjalistycz-
nym w Wejherowie będzie impul-
sem do rozwoju, ma szansę
wygenerować nowe miejsca pracy
dla wysokowykwalifikowanej ka-
dry, którą w Pucku możemy się
chwalić.
Połączenie placówek przyczyni się
do lepszego kontraktu i umowy
z NFZ. Przecież marszałek woje-
wództwa, który decyduje o inwe-
stycjach i programach unijnych,
będzie mógł je planować w sposób
spójny i zrównoważony. Jeden, du-
ży organizm szpitalny zdecydowa-
nie lepiej poradzi sobie na
wymagającym i coraz trudniejszym
rynku usług medycznych.
Każdy boi się zmian, bo niosą one
niepewność. To zrozumiałe, dlatego
ważymy argumenty za i przeciw,
rozmawiamy i szukamy najlepszego
z możliwych rozwiązań. Łączenie
dwóch sąsiadujących jednostek to
droga, która została pozytywnie
oceniona przez specjalistów, m.in.
posłankę Krystynę Kłosin, która
pracuje w Sejmowej Komisj i Zdro-
wia i uważa, że połączenie poten-
cjału szpitali wejherowskiego
i puckiego to dla nich szansa na
uzyskanie znaczącego kontraktu
z NFZ, gdyż kryteria kontraktowa-
nia premiują jakość usług, kom-
pleksowość, wyposażenie w sprzęt
medyczny i diagnostyczny, kwalifi-
kacje lekarzy i pielęgniarek oraz
kategoryzują szpitale pod względem
posiadanych certyfikatów. Wyższy
poziom uzyskanego na kolejne 10
lat kontraktu przyczyni się z pew-
nością do rozwoju infrastruktury
szpitali.
Poseł Krystyna Kłosin popiera po-
łączenie głównie z uwagi na dobro
pacjentów z powiatu puckiego
i okolic, którzy zyskają dostęp do
nowoczesnej diagnostyki i nowo-
czesnych metod leczenia.

Zarząd Powiatu Puckiego

Mieczysław

Struk

marszałek

wojewódz-

twa

pomorskie-

go

Władzom województwa pomor-
skiego zależy na jak najlepszej do-
stępności do usług zdrowotnych
w regionie. Dlatego w ostatnich kil-
ku latach podjęliśmy szereg działań
mających na celu polepszenie jako-
ści opieki zdrowotnej na Pomorzu.
Blisko 600 milionów złotych prze-
znaczyliśmy na inwestycje w na-
szych szpitalach. Udało się dzięki
temu m.in. wyremontować wiele
oddziałów szpitalnych i kupić no-
woczesny sprzęt medyczny. Chcemy
również zadbać o potrzeby miesz-
kańców powiatu puckiego i wejhe-
rowskiego. Połączenie potencjału
szpitali w Pucku i Wejherowie to
szansa na rozwój i poszerzenie
oferty wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych, a także
polepszenie bazy sprzętowej i wa-
runków hospitalizacji w puckim
szpitalu. Dzięki temu szpital osią-
gnie poziom ponadregionalny, co
zwiększy jego możliwości
uwzględnienia podmiotu na mapie
potrzeb zdrowotnych województwa
pomorskiego, a co za tym idzie
uzyskania środków w nowej per-
spektywie unijnej .

Poseł

Krystyna

Kłosin

członek

Sejmowej

Komisji

Zdrowia

Uważa, że połączenie potencjału
szpitali wejherowskiego i puckiego
to dla nich szansa na uzyskanie
znaczącego kontraktu z NFZ, gdyż
kryteria kontraktowania premiują
jakość usług, kompleksowość, wy-
posażenie w sprzęt medyczny i dia-
gnostyczny, kwalifikacje lekarzy
i pielęgniarek oraz kategoryzują
szpitale pod względem posiadanych
certyfikatów.
Wyższy poziom uzyskanego na ko-
lejne 10 lat kontraktu przyczyni się
z pewnością do rozwoju infrastruk-
tury szpitali.
Poseł Kłosin popiera połączenie
także z uwagi na dobro pacjentów
z powiatu puckiego i okolic, którzy
zyskają dostęp do nowoczesnej dia-
gnostyki i nowoczesnych metod le-
czenia.
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Na terenie Yacht Clubu Rewa nastą-
pił oczekiwany przez wszystkich
żeglarzy moment - Otwarcie Sezonu
Żeglarskiego. W obecności licznie
przybyłych gości, sponsorów, człon-
ków i przyjaciół klubu, podniesiono
banderę na maszcie oraz odśpiewa-
no hymn „Hej me Bałtyckie morze”.
Przemówienia wygłosili członkowie
zarządu klubu, Wójt Gminy Kosa-
kowo Jerzy Włudzik, Starosta Pucki
Jarosław Białk oraz zastępca Wójta
Gminy Wejherowo Maciej Milew-
ski. Dokonano prezentacji jachtu
flagowego Pegaz pozyskanego od
Anny Gliniewicz. Nie zabrakło
ogniska z muzyką szantową na ży-
wo, gier i zabaw zręcznościowych
dla najmłodszych. Dodatkową
atrakcją był pokaz szkoły jazdy. Im-
prezę poprowadził główny trener
klubu Janusz Frąckowiak.

Rozwój żeglarstwa w Gminie Ko-
sakowo to nie przypadek, ale suma
znakomitych warunków do upra-
wiania sportów wodnych oraz cięż-
kiej pracy i zaangażowania
członków klubu. Pomimo iż YCR
zarejestrowany został w maju 2010
r., na jego wyposażeniu znajdują się
już 8-metrowy jacht Pegaz, 1 2 łodzi
klasy Puck, jacht Micro, 30 łodzi
klas olimpijskich i przygotowaw-
czych, 3 motorówki oraz skuter
wodny. W sezonie organizowane są
liczne zawody, a także ligi żeglar-
skie. Adepci żeglarstwa corocznie
przygotowują się do egzaminów na
stopnie żeglarza jachtowego i ster-
nika motorowodnego na kursach or-
ganizowanych w klubie. Przy klubie
działa również wypożyczalnia łodzi
żaglowych.
Kontakt: www.ycrewa.pl

W Gminie Krokowa odbyły się tra-
dycyjne, uroczyste obchody 224.
rocznicy Konstytucji 3 Maja. Uro-
czystości rozpoczęła msza św. w in-
tencji ojczyzny w kościele
w Żarnowcu, a następnie wszyscy
zebrani udali się pod pomnik Naj-
świętszej Maryi Panny z Dzieciąt-
kiem Jezus. Tam wszystkie
delegacje złożyły okolicznościowe

wiązanki.
Z roku na rok liczba uczestników
tego patriotycznego wydarzenia ro-
śnie. Cieszy fakt, iż oprócz oficjal-
nych delegacji służb państwowych
i samorządowych coraz liczniej
przybywają do Żarnowca przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych,
leaderów lokalnych czy nieformal-
nych grup. W tym roku do Żarnow-

ca przybyła delegacja Związku
Piłsudczyków, a inż. kpt. ż.p. Ma-
rian Leszek Wiśniewski przedstawił
zebranym nieco zapomnianą już hi-
storię bohaterskiego 66 Kaszub-
skiego Pułku Piechoty im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Maja Jaromirska-Lewińska
KCK w Krokowej

Rewa

Otwarcie sezonu żeglarskiego

Podczas pikniku organizacji poza-
rządowych w Pucku odbył się
chrzest dziesięciu łodzi klasy
„Puck” oraz łodzi motorowej . Ro-
dzicami chrzestnymi zostali Bur-

mistrz Pucka Hanna Pruchniewska
oraz Starosta Pucki Jarosław Białk.
Łodzie poświęcił proboszcz puckiej
fary ks. Jerzy Kunca.

Puck

Nowe łodzie zostały ochrzczone

Łódź motorowa ochrzczona przez puckiego proboszcza

F
o
t.
A
d
a
m

S
c
h
rö
d
e
r

F
o
t.
A
d
a
m

S
c
h
rö
d
e
r

F
o
t.
N
a
ta
li
a
R
a
d
tk
e

Żarnowiec. Rocznica Konstytucji 3 Maja

Liczba uczestników rośnie

Zebrani pod pomnikiem Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus, na głównej ulicy Żarnowca

W Gminie Krokowa w długi week-
end majowy turyści i mieszkańcy
mieli wiele okazji do aktywnego
wypoczynku.
W sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Krokowej zorganizo-
wano Turniej Unihokeja. Amatorzy
dwóch kółek mieli okazję wziąć
udział w rajdzie rowerowym na tra-
sie Dębki - Białogóra - Wierzchuci-
no - Brzyno - Dębki pod opieką
licencjonowanego pilota. A na bo-

isku szkolnym w Krokowej zorgani-
zowany został Turniej Ugool.
Organizatorem wszystkich trzech
sportowych wydarzeń było Kro-
kowskie Centrum Kultury w Kroko-
wej w ramach realizowanego
programu „Sportowa Krokowa”.
W Sobieńczycach odbyła się pierw-
sza edycja Krokowskiej Agro Wy-
stawy, na której zaprezentowały się
czołowe marki z branży maszyn,
środków ochrony roślin oraz wiele

innych instytucji związanych z rol-
nictwem. Poza elementem „rolni-
czym” w tym samym czasie na
obiekcie w Sobieńczycach odbyły
się także zawody motocrossowe
rangi Mistrzostw Polski. Wieczorem
zorganizowano również koncerty
disco-polo i występy artystyczne.
Inicjatorem i głównym organizato-
rem Krokowskiej Argo Wystawy są
właściciele toru motocrossowego w
Sobieńczycach.

Gmina Krokowa

Relacja z majówki

Jastarnia

Występy sceniczne dla każdego

Na jastarnickiej scenie podczas weekendu majowego aktorzy zaprezentowali dziecięcy spektakl o czworonożnym
przyjacielu (fot. 3), natomiast Joanna Gośniowska - Budzisz (1) wystąpiła ze swoim repertuarem muzycznym. O
Krzysztofie Klenczonie z kolei przypomniał Marek Piekarczyk (2) w specjalnym musicalu
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Akcja "Kaszub Północnych"

Z Kartą Turysty po błękitnej Nordzie!
Zniżki na komunikację,

gastronomię, noclegi, atrakcje,

muzea, SPA, wypożyczenie

sprzętu wodnego, kursy

żeglarskie, windsurfingowe i

kitesurfingowe, jazdy konne,

warsztaty artystyczne, solarium i

inne tylko z KARTĄ TURYSTY!

Kartę Turysty można nabyć

bezpłatnie w następujących

punktach informacyjnych:

Puck, Centrum Informacji

Turystycznej , Pl. Wolności 2

Białogóra, Informacja

Turystyczna, ul. Morska przy

OSP

Dębki, Informacja Turystyczna,

ul. Spacerowa

Gniewino, Informacja

Turystyczna w Kompleksie

Kaszubskie Oko

Hel, Informacja Turystyczna, ul.

Kuracyjna 26 (droga na cypel)

Hel, Urząd Miasta, ul. Wiejska

50

Jastarnia, Informacja

Turystyczna, ul. Stefańskiego 5

Kuźnica, Informacja

Turystyczna, ul. Hallera 1a

Rewa, Informacja Turystyczna,

ul. Morska 56

Swarzewo, Informacja

Turystyczna, ul. Morska 6

Wejherowo, Informacja

Turystyczna, pl. Wejhera 8

Władysławowo, Centrum

Kultury, Promocji i Sportu w

Urzędzie Miejskim

1 . Półwysep-Tur, ul. Kuracyjna 26,
Hel, tel. 660172103
5% na sprzedaż map, folderów,
upominków

2. Pomorska Komunikacja
Samochodowa Sp. z o.o., ul.
Hryniewieckiego 6C/43, Gdynia, tel.
507195570
10% na usługi transportowe

3. Bar Gastronomiczny Mewa Natalia
Ignasiak, ul. Steyera 8A/6, Hel, tel.
728911164
5% na usługi gastronomiczne

4. Fundacja „Europejskie Spotkania”
Kaszubskie Centrum Kultury
Krokowa (Zamek), ul. Zamkowa 1 ,
Krokowa, tel. 587742111
5% na usługi gastronomiczne i
noclegowe

5. Fundacja Sławny Gród Nie
zapomnieć o praojcach (Osada
średniowieczna w Sławutowie), ul.
Wejherowska 76, Sławutowo, tel.
604148233
10% na bilet wstępu

6. SPA Hotel Wieniawa, ul. Lipowa
24, Rekowo Górne, tel. 606327851
10% na usługi rekreacyjne (basen,
sauny, squash, tenis, symulator golfa),
1 5% na masaże i zabiegi na ciało

7. F.W.U.H. „TATUMI” Edyta
Jankowska-Giermek, ul. Wrocławska
31C, Rumia, tel. 797055801
10% na upominki - rękodzieło
regionalne „Kaszubiaczek” zarówno
przez stronę internetową
http://www.kaszubiaczek.pl/, jak
również podczas sprzedaży
bezpośredniej

8. Pokoje Gościnne MAJ, Rozewie,
ul. Żbikowa 4, tel. 503123832
5% na wynajem pokoi

9. Rewa SurfCentrum, ul. Rybacka
5A, Rewa, tel. 600884433
10% na szkołę, wypożyczalnię, sklep
windsurfing/kitesurfing

10. Pracownia Rękodzieła
Artystycznego „Niespodzianki”, ul.
Klasztorna 7, Wejherowo, tel.
608456469
5% na warsztaty artystyczne, pamiątki

11 . Harcerski Ośrodek Morski, ul.
Żeglarzy 1 , Puck, tel. 586732150
10% na usługi noclegowe (od 15.1 0
do 15.04), rekreacyjne wypożyczalnia
łodzi (od 01 .05 do 31 .1 0)

12. Lisewski Dwór, Lisewo 1 , tel.
586721605
5% na usługi gastronomiczne i
noclegowe

13. Usługi Morskie, Wynajem Pokoi,
ul. 1 000 lecia P.P. 7A, Władysławowo,
tel. 510678504

10% na usługi rekreacyjne (wynajem
łodzi, rejsy statkiem), 5% na wynajem
pokoi

14. Willa Chałupy
Chałupy, ul. Kaperska 67, tel.
668631119
5% na usługi noclegowe

15. Krokowskie Centrum Kultury w
Krokowej , ul. Żarnowiecka 29,
Krokowa, tel. 691447000
5% na wypożyczenie sprzętu
wodnego (przystanie w Lubkowie i
Brzynie)

16. Bartosz Nowak P.H.U., ul. Morska
42/44, Rewa, tel. 696307366
5% na kursy windsurfingu

17. Bar Nadmorski Krzysztof
Sikorski, ul. Morska 2, Rewa, tel.
586792131
10% na usługi noclegowe

18. Lux Monika Rygielska, ul.
Morska 88, Rewa, tel. 668667525
5% na usługi gastronomiczne, 1 0% na
usługi noclegowe

19. Stowarzyszenie PORT
MECHELINKI, ul. Nadmorska 41 ,
Mechelinki, tel. 511982998
10% na rejsy do torpedowni

20. Mustang Marcin Piotrowski, ul.
Konwaliowa 13, Mosty, tel.
501154385
10% na usługi jeździeckie (jazdy
konne)

21 . KrzysztofBladowski/Villa Pati,
ul. Klebby 16, Rewa, tel. 503807474
10% na usługi noclegowe

22. Aloha Paulina Ziółkowska, ul.
Sztormowa 3, Rewa, tel. 504238179
5% na szkolenia kitesurfing,
wszystkie produkty w sklepie
sportowym Aloha w Rewie

23. Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
ul. Żeromskiego 52, Władysławowo,
tel. 586746300
15% na usługi gastronomiczne,
noclegowe, rekreacyjne (pływalnię,
SPA, saunę, korty tenisowe), pralnię

24. Pensjonat Kaszebe, Iwona Kahles,
ul. Wiejska 23, Jastrzębia Góra, tel.
600210333
10% na usługi noclegowe

25. Lody, kawa, gofry, smoothie, ul.
Wiejska 52/54, Hel, tel. 509285264
10% na usługi gastronomiczne (lody,
kawa, gofry, smoothie)

26. Kasztanowy Gościniec,
Strzebielinko 1A, tel. 667910690
20% na usługi noclegowe i
gastronomiczne

27. Restauracja Wanoga, ul. Wiejska
96, Hel, tel. 58 675 05 86
10% na usługi gastronomiczne

28. Ośrodek Kultury Sportu i
Turystyki w Gminie Puck, ul. 1 0
Lutego 29, Puck, tel. 58 673 56 51
10% na wypożyczalnię sprzętu
wodnego w stanicy wodnej OKSiT w
Swarzewie

29. Zamek w Rzucewie, Rzucewo 6,
tel. 694457484
10% na usługi gastronomiczne,
hotelowe i rekreacyjne

30. Firma Rodzinna „aktuiZ” Ewa
Dykta, ul. Wiejska 3, Hel, tel.
694431044
5% na usługi noclegowe, fryzjerskie i
solarium

31 . JK PUHP Joanna Kurowska
(meleksy), ul. Kuracyjna, Hel, tel. 505
090 570
10% na przewozy turystyczne
(meleksy w Helu)

32. Akademia Jachtingu w Jastarni, ul.
Tatrzańska 25/4, Gdynia, tel.
502484949
10% na kursy żeglarskie i
motorowodne, 5% na rejsy
szkoleniowe i rejsy rekreacyjne
jachtem lub motorówką

33. Willa Oceania - Agnieszka Deling,
ul. Droga Chłapowska 24,
Władysławowo, tel. 694501196
5% na pokoje gościnne

34. Extreme Sports&Moto, ul.
Ceynowy 12, Władysławowo, tel. 793
12 12 12
10% na wyprawy na quadach, segway,
rowery, paintball, parasailing

35. Surf Szkoła w Jastarni (przy
molo), ul. Nad Zatoką 2, tel.
602392237
5% na szkołę kite- i windsurfingu oraz
wypożyczenie sprzętu wodnego

36. Sphinx Jastarnia - Restauracja
(przy molo), ul. Nad Zatoką 2,
Jastarnia, tel. 602392237
5% na usługi gastronomiczne

37. Gniewińskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Kaszubskie Oko w
Gniewinie, tel. 666084876
bilet ulgowy na wejście/wjazd na
wieżę widokową w kompleksie
Kaszubskie Oko w Gniewinie

38. Tarasy widokowe, Muzeum
Motyli, Wystawa Magiczny Zawrót
Głowy, ul. Gen. Hallera 19,
Władysławowo, tel. 502329066
10% na bilety wstępu

39. Muzeum Ziemi Puckiej , ul.
Wałowa 11 , Puck, tel. 58 673 22 29
10% na bilety wstępu

40. MOKSiR w Pucku, ul. Lipowa 3c,
Puck, tel. 58 673 29 51
5% na usługi: obiekty sportowe, port
rybacki, port jachtowy

41 . Tawerna Bałtycka, Hel, wejście na
plażę nr 66 (przedłużenie ul. Leśnej)
5% na usługi gastronomiczne

42. Mini Zoo w Helu, wejście na
plażę nr 66 (przedłużenie ul. Leśnej)
1 0% na bilety wstępu

Więcej informacji:
http://www.kaszubypolnocn
e.pl/norda.html

U 42. Partnerów z Nordy można korzystać z tańszej oferty.

Szukajcie Partnerów oznaczonych w taki sposób:



maj 2015

redakcja@ziemiapucka.info TURYSTYKA 5

O tym, jak STOLEMY przybyły

do Gniewina

Jak wiemy z legendy, „zanim Ka-
szubami całkowicie zawładnął czło-
wiek, panami tej krainy były
stolemy. Kształtem przypominały
ludzi, ale wzrostem przewyższały
ich kilkakrotnie. Posiadały też
ogromną siłę. Drzewa wyrywały ni-
czym źdźbła trawy. Ciskały wielki-
mi głazami, jak ziarnkami grochu
(. . .)”.* W wyniku konfliktu, jaki za-
padł pomiędzy tymi mitycznymi po-
staciami, stolemy wyginęły i na
przestrzeni wieków wszelki ślad po

nich zaginął. Czy aby na pewno?
Gniewino to niezwykle gościnny
zakątek Kaszub. Mieszkają tu
otwarci i sympatyczni ludzie. Coraz
większe rzesze turystów doceniają
atrakcje i przyrodę Gniewina, syste-
matycznie odwiedzając gminę. Uro-
dę Gniewina zauważyły również
stolemy, i chociaż jest ich niewiele,
postanowiły się ujawnić i zamiesz-
kać gniewińską ziemię.
Obecnie w Gniewinie i okolicach
zlokalizowanych jest piętnaście fi-
gur stolemów. Stolemowa rodzina
zamieszkała na terenie Kompleksu

„Kaszubskie Oko” sąsiadując z
"zielarzami" i łakomczuchami ze
"stolemowej jadalni". Stolem "Ka-
szub" wraz ze stolemem "piłka-
rzem" upatrzyli sobie miejsca przy
drodze wjazdowej do Gniewina. W
Nadolu możemy spotkać stolemów
"rybaków", a w Perlinie "stolemową
parę". Mierzyno natomiast zamiesz-
kują stolemy "drwale". Jak widać te
mityczne postaci zagościły tu na do-
bre i w krótkim czasie stały się wi-
zytówką gminy oraz zyskały rzesze
sympatyków.
Zapraszamy do odwiedzenia „Kra-

iny Kaszubskich Stolemów” w gmi-
nie Gniewino. Oprócz
malowniczych i bajecznych figur
tych mitycznych olbrzymów, z któ-
rymi można zrobić sobie zdjęcie,
udostępniona została nowa strefa
rekreacyjna w Nadolu, nad Jeziorem
Żarnowieckim. Główną atrakcją te-
go miejsca, oprócz pięknie zagospo-
darowanych terenów zielonych, tras
dla rolkarzy, pomostu z wypoży-
czalnią sprzętu wodnego i placu za-
baw dla dzieci, jest Restauracja
„Stolemowa Grota”, w której ser-
wowane są dania kuchni regional-

nej . W szczególności polecamy
szaszłyk Stolema oraz burger woło-
wy Stolema ze steakhousami. Nie
zabraknie tu również kaszubskiej
czerniny i wielu dań rybnych – jak
na kuchnię terenu nadmorskiego
przystało.

Justyna Wiszniewska, Gmina
Gniewino

*Fragment książki „Legendy Ka-
szubskie”, autor Janusz Mamelski,
Wydawnictwo REGION

Gmina Gniewino

Znajdź stolemy które osiadły na Kaszubach
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Stowarzyszenie Kaszëbskô Jedno-

ta wraz z Muzeum Piśmiennictwa

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

w Wejherowie oraz Restauracją

Campanula zapraszają kaszub-

skich satyryków do udziału w I

Przeglądzie stand up comedy

„Szpòrt na żokach”, który odbę-

dzie się 19 czerwca w Restauracji

Campanula w Wejherowie.

Regulamin:
1 . Organizatorzy
I Przegląd stand up comedy „Szpòrt
na żokach” organizowany jest przez
stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota
przy współudziale Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie oraz Re-

staurację Campanula.
2. Przegląd współfinansuje Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie.
3 . Przegląd skierowany jest do
wszystkich, którzy ukończyli 1 6 lat.
4. Cel
Celem Przeglądu jest pomoc w roz-
wijaniu talentów oraz rozwoju ka-
riery artystom scenicznym i
satyrykom kaszubskim. Ma również
zachęcić, przede wszystkim mło-
dych ludzi, do występów scenicz-
nych oraz dać im możliwość
promocji na Kaszubach.
5. Forma
Uczestnik przygotowuje monolog
po kaszubsku, jaki musi trwać 5-10
minut. Oceniane będą: poziom arty-
styczny, komiczność tekstu oraz

sposób jego prezentacji. Wysoko
oceniane będą interakcja z widzami
oraz elementy improwizacji.
6. W komisj i konkursowej zasiadać
będą osoby znane z występów na
kaszubskich scenach oraz literaci
zajmujący się pisaniem tekstów sa-
tyrycznych.
7. Nagrody
Najlepsi satyrycy otrzymają nagro-
dy pieniężne. Oprócz tego autor naj-
lepszego występu uhonorowany
zostanie statuetką Złotej Skarpety.
8. Konkurs odbędzie się 19 czerw-

ca (piątek) 2015 r. w Restauracji

Campanula w Wejherowie, ul.

Zamkowa 2. Początek godz. 18.00.

9. Zgłoszenia na Przegląd należy

przesłać do 12 czerwca 2015 r. na

adres mailowy: sekretariat@mu-
zeum.wejherowo.pl albo listownie
na adres:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo
W tytule maila lub na kopercie pro-
simy napisać: „Szpòrt na żokach”.
W zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko, wiek, miejsce zamiesz-
kania, numer telefonu lub adres ma-
ilowy.
Przegląd współfinansowany jest
przez Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie.

Zapraszamy do udziału w konkursie
wokalnym artystów amatorów ziemi
puckiej , a także solistów z całej
Polski, którego celem jest promocja
umiejętności wokalnych i konfron-
tacja artystów oraz prezentacja ich
twórczości podczas finału, który
odbędzie się 11 lipca na Zielonej
Plaży w Pucku. Przewidziane są trzy
kategorie wiekowe, a na zwycięz-
ców czekają nagrody finansowe.
Przedsięwzięcie realizowane przez
Stowarzyszenie „Aktywny Puck”
zostało dofinansowane ze środków
budżetowych Miasta Puck.
Zgłoszenia będą przyjmowane od

10 do 28 czerwca na adres e-mail:
aktywnypuck2012@gmail.com lub
listownie: 84-100 Puck, ul. Konop-
nickiej 1 7. Regulamin konkursu i
kartę zgłoszeniową można pobrać ze
strony aktywnypuck.pl lub Urzędu
Miasta w Pucku.

Puck

Talenty 2015
Wejherowo. I Przegląd stand up comedy „Szpòrt na żokach”

Weź udział w wesołej zabawie

1 .06
Dzień Dziecka w Helu, org. Urząd
Miasta w Helu
Dzień Dziecka w Wejherowie, godz.
1 6-1 8, Park Majkowskiego, org.
Wejherowskie Centrum Kultury
Dzień Dziecka w Jastarni, org.
MOKSiR Jastarnia
Dzień Dziecka w Bibliotece, Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Otwarcie kompleksu sportowego,
Gimnazjum w Kosakowie, org. Urząd
Gminy Kosakowo

3.06
UEFA Grassroots Day, Wejherowo
boisko przy ul. Partyzantów, org.
Błękitni Wejherowo

4-7.06
Weekend muzyczno-sportowy,
Jastarnia

5.06
Gminny Dzień Dziecka, Wierzchucino
- Orlik, org. Krokowskie Centrum
Kultury w Krokowej
Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom "Każde dziecko zasługuje
na książkę" - korowód bajkowych
postaci ulicami Wejherowa, głośne
czytanie dzieciom, org. Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie

6.06
28. kolejka V ligi: Sztorm Mosty -
GTS Pszczółki, boisko w Kosakowie,
org. Sztorm Mosty
Piłka siatkowa plażowa - Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego kat.
kadeci, Puck, org. Urząd Miasta Puck

7.06
Piłka siatkowa plażowa - Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego kat.
kadetki, Puck, org. Urząd Miasta Puck

Kępa Oksywska 1939-1945 -
rekonstrukcja widowiskowo-
historyczna, Dębogórze, org. Urząd
Gminy w Kosakowie
Z Pogórza Lato Rusza - Festyn
Rodzinny, Pogórze - plac przy Galerii
Szperk, org. Urząd Gminy w
Kosakowie, Miasto Gdynia, Galeria
Szperk

9.06
Warsztaty Artystyczne - plastyka,
fotografika, twórczość ludowa,
Rzucewo, org. OKSiT w Gminie Puck

12.06
V Regaty Samorządowe o Puchar
Marszałka, Puck - zatoka, org.
Harcerski Ośrodek Morski, Yacht-
Club Rewa

12-1 3.06
Zlot motocyklowy Motoenergia,
Czymanowo

13.06
Dzień Bez Samochodu, wycieczka
rowerowa Swarzewo - Radoszewo,
Start: dworzec PKP Swarzewo, org.
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Północne, OKSiT Puck
V Kosakowski Festyn Rodzinny,
Kosakowo - boisko przy PEKO, org.
Urząd Gminy w Kosakowie

13-14.06
Carvingowe Mistrzostwa Polski
Juniorów, Klub Olimp 9.00-22.00,
org. Starostwo Powiatowe w
Wejherowie

1 3.06
„Jantarowi Bôt” - XIV Przegląd
Pieśni o Morzu, Kosakowo - Checz
Nordowych Kaszubów, org. Urząd
Gminy w Kosakowie, ZK-P/O

Dębogórze
III Kaszubski Kaper - bieg
ekstremalny, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
Piłka siatkowa plażowa Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego kat.
juniorki, Puck, org. Urząd Miasta
Puck

14.06
Piknik z Piłką Ręczną, godz. 1 2-16
boisko ZSP4 Samochodówka
Wejherowo przy ul. Sobieskiego, org.
Tytani Wejherowo
X przegląd dziecięcych i
młodzieżowych zespołów
regionalnych "BURCZYBAS 2015",
Wierzchucino - Plac Kaszubski, org.
ZK-P O/Wierzchucino
Memoriał Teresy Remiszewskiej -
regaty, Rewa - zatoka, org. Yacht-Club
Rewa
X Spotkania Chóralne, Dębogórze -
Dom Kaszubski, org. Urząd Gminy w
Kosakowie, Chór Morzanie
Kaszubskie bajanie na rynku, Puck -
rynek, org. Urząd Miasta Puck
Piłka siatkowa plażowa - Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego kat.
juniorzy, Puck, org. Urząd Miasta
Puck

15.06
III Festiwal Piosenki Przedszkolaków
- „Piosenka kaszubska”, org.
Dębogórze-ZS-PiSSM

18.06
Piłka siatkowa plażowa - Mistrzostwa
Policj i, Puck, org. Urząd Miasta Puck

19.05
Wystawa - "Bezdrożami Litwy i
Inflant", Krokowa - Zamek, org.
Fundacja "Europejskie Spotkania",
KCK Krokowa

20.06.
Festiwal Muzyki Elektronicznej
"Elektroday", Sala koncertowa
Filharmonii Kaszubskiej , org.
Wejherowskie Centrum Kultury
Maraton Rolkarski - Puchar Polski,
Choczewo, org. Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
Wmurowanie tablic w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza im.
Marszałka J. Piłsudskiego, Rewa, org.
Urząd Gminy w Kosakowie
30. kolejka V ligi: Sztorm Mosty -
GKS Kowale zakończenie sezonu V
ligi, Kosakowo - boisko, org. Sztorm
Mosty
Piłka siatkowa plażowa - Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego kat.
młodzicy, Puck, org. Urząd Miasta
Puck

21 .06
Piłka siatkowa plażowa - Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego kat.
młodziczki, Puck, org. Urząd Miasta
Puck

23.06
Jastarnicko Sobótka, Jastarnia, org.
MOKSiR w Jastarni
Sobótka gminna - Osada Łowców
Fok, Rzucewo, org. OKSiT w Gminie
Puck
"Świętojanki" - Przygoda Nocy
Świętojańskiej dla dzieci, Krokowa -
Sowi Jar/Ognisko przy Zamku, org.
Fundacja "Europejskie Spotkania",
KCK Krokowa
Sobótka w Pucku, org. Urząd Miasta
Puck
Gminne Regaty dla Dzieci i
Młodzieży, Rewa - zatoka, org. Yacht-
Club Rewa

27.06
Aleja Gwiazd Sportu, Władysławowo,

org. Fundacja AGS
Morska Pielgrzymka Rybaków,
Muzyczny Wehikuł Czasu, Port
rybacki w Pucku, org. Urząd Miasta w
Pucku
Regaty na rozpoczęcie sezonu - łodzie
klasy Puck, Brzyno - przystań
turystyczno-żeglarska, org.
Krokowskie Centrum Kultury w
Krokowej
Grand Prix Powiatu Puckiego o
Puchar Starosty, Krokowa - Zamek,
org. Krokowskie Centrum Kultury w
Krokowej

27-28.06
Rekonstrukcja Historyczna,
Wejherowo ul. Wałowa, Pl. Jakuba
Wejhera, Polana piknikowa przy
Amfiteatrze, org. Wejherowskie
Centrum Kultury

28.06
Letni marsz na orientację,
Domatówko, org. OKSiT w Gminie
Puck
III Władysławowski Dzień
Organizacji Pozarządowych - koncert:
Grzegorz Hyży, Władysławowo, org.
CKPiS we Władysławowie
III Półmaraton Żarnowiecki,
Czymanowo, org. Urząd Gminy w
Gniewinie
VII Otwarte Regaty o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy
Kosakowo, Rewa - zatoka, org. Yacht-
Club Rewa

30.06 do 17.07 - zajęcia od wtorku do
piątku, Wakacje w Bibliotece - zajęcia
dla dzieci, org. Miejska Biblioteka
Publiczna w Wejherowie

30.06.-2.07
Mistrzostwa Wojsk Rakietowych,
Puck, org. Urząd Miasta Puck

Kalendarz imprez - czerwiec
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Z okazji Światowego Dnia Bez Sa-
mochodu odbędzie się trzecia edycja
imprezy turystycznej skierowanej
głównie dla branży turystycznej ,
miłośników i amatorów kolarstwa,
przewodników turystycznych. Cy-
kliści pokonają trasę Swarzewo -
Radoszewo lub Krokowa - Rado-
szewo. Celem podróży jest wizyta w
kuźni stanowiącej siedzibę Wiej-
skiego Klubu Kultury. Odnowiony

budynek jest ostatnią pamiątką po
istniejącym jeszcze po wojnie XIX-
wiecznym zespole dworsko-fol-
warcznym. W kuźni mieści się
obecnie świetlica wiejska i stacja
spoczynkowa trasy rowerowej
„Szarych mnichów” z Mechowa do
Jastrzębiej Góry. Uczestnicy wezmą
udział w spotkaniu tematycznym
poświęconym Szlakowi Historii
Militarnej Kaszub Północnych.

Z Krokowej i Swarzewa do.. . Radoszewa

Dzień bez samochodu
Czerwcowy zwiastun

Ogólnopolska Aleja

Zasłużonych
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych
Ludzi Morza im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Rewie – Gmina Ko-
sakowo.
W miejscowości Rewa w gminie
Kosakowo, nieopodal Cypla
Rewskiego, mieści się Ogól-
nopolska Aleja Zasłużonych
Ludzi Morza im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, którą
zwieńcza wysoki na 10 m
krzyż morski z ramionami w
kształcie kotwic. Powstała
ona z inicjatywy mieszkańca
Rewy Pana Tadeusza
Krzysztofa oraz Wójta Gminy
Kosakowo Jerzego Włudzika
celem upamiętnienia ludzi
polskiego morza, którzy na
nim pracowali i związali z
nim swoje życie. Znajdują się
wśród nich wybitni dowódcy,
marynarze, żeglarze jak i
osobliwości nauki i kultury.
Każdego roku w czerwcu w
Alei wmurowywane są tabli-
ce w kształcie róży wiatrów
upamiętniające Zasłużonych
Ludzi Morza. Szanowna Ka-
pituła w składzie: Marszałek
Województwa Pomorskiego,
Dowódca Marynarki Wojen-
nej RP, Rektor Akademii
Morskiej w Gdyni, Przedsta-
wiciel Ligi Morskiej i Rzecznej ,
Przedstawiciel Polskiego Towarzy-
stwa Nautologicznego, Przedstawi-
ciel Związku Miast i Gmin
Morskich, Starosta Pucki, Przewod-
niczący Rady Gminy Kosakowo,
Wójt Gminy Kosakowo nadaje ten
tytuł osobie, która swym życiem,

postawą i pracą przysporzyła sławy
polskiemu morzu i przyniosła
chwałę ojczyźnie.
W Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych
Ludzi Morza dotychczas wmurowa-

no 33 pamiątkowe tablice. Pierwsze
trzy, których odsłonięcie nastąpiło
w lipcu 2004 roku, upamiętniają
Generała Józefa Hallera, Klemensa
Długiego i Jana Leszczyńskiego.
Od 2009 roku decyzją Wójta Gminy
Kosakowo w Alei umieszczane zo-
stają również postumenty poświęco-

ne pamięci statków. Do tej pory
uhonorowano w ten sposób nastę-
pujące jednostki: Rewskie Szkuty w
tym ozdobę rewskiej floty Helenę,
s.v. Dar Pomorza, s.v. Lwów, ORP

Iskra, sy Zew Morza.
Cała Aleja w Rewie jest
atrakcją, która na stałe wpi-
sała się w życie zarówno
mieszkańców jak i turystów
odwiedzających Gminę Ko-
sakowo.
Najbliższe obchody XII Uro-
czystości Odsłonięcia Gwiazd
w Ogólnopolskiej Alei Za-
służonych Ludzi Morza w
Rewie odbędą się w sobotę 20
czerwca br. o godzinie 1800.
W tym roku odsłonięte zosta-
ną Gwiazdy upamiętniające
prof. Andrzeja Ropelewskie-
go, Jakuba Myślisza oraz Au-
gustyna Krauze. Wcześniej o
godzinie 1600 w Gminnym
Domu Kultury w Pierowszy-
nie będzie miała miejsce
„Sesja popularno-naukową w
95 Rocznicę Zaślubin Polski
z Morzem”, na której to za-
prezentowane zostaną syl-
wetki wyróżnionych w tym
roku. Dokonane zostanie
również wodowanie książki
pt. „Józef Poznański – I Dy-

rektor Urzędu Morskiego” autor-
stwa Prof. Daniela Dudy.
Zapraszamy wszystkich serdecznie.
Więcej informacji na www.kosako-
wo.pl/rkis oraz pod numerem tele-
fonu Ref. ds. Kultury i Sportu
Urzędu Gminy Kosakowo 58 620-
06-95.

Stowarzyszenie „Aktywny Puck”
zaprasza mieszkańców Pucka na
spływ „Kajakiem po Gdańsku”, któ-
ry odbędzie się w niedzielę, 1 4
czerwca. Koszt: 25 zł/osoba. W ce-
nie przejazd na trasie Puck - Gdańsk

- Puck, wynajem kajaków, opieka
instruktora - przewodnika, drobny
poczęstunek.
Informacje i zapisy: tel. 792-812-
441 , e-mail: aktywnypuck2012
@gmail.com

Puck - Gdańsk

Kajakowa wyprawa
Puck

Bajkowa kraina

Akademia Bajki Kaszubskiej zago-
ści po raz drugi na Rynku Miasta
Puck. W niedzielę, 1 4 czerwca roz-
poznawalni lektorzy będą czytać
dzieciom bajki w języku kaszub-
skim, a także opowiadać o pięknych

zwyczajach i obrzędach regional-
nych. Bajkowy Festyn Rodzinny z
grami, zabawami, konkursami i wy-
stępami zespołów dziecięcych
wystartuje o godzinie 14:00.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Marszałek Województwa
Pomorskiego, Mieczysław Struk.
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Gmina Krokowa wraz z Krokow-
skim Centrum Kultury w Krokowej
od 2012 r. prowadzi bezpłatną
szkółkę żeglarską dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Krokowa. W
tym roku w zajęciach teoretycznych
i praktycznych z żeglarstwa udział
bierze 56 osób.
Osoby te mają możliwość skorzy-
stania z szerokiego asortymentu że-
glarskiego, gdyż gmina Krokowa
posiada 10 w pełni wyposażonych
łodzi żaglowych klasy "Puck" oraz
mniejszych łodzi żaglowych klasy
"Optymist".
Zajęcia prowadzone są przez wy-
kwalifikowaną kadrę na Jeziorze
Żarnowieckim. Zwieńczeniem nauki
żeglarstwa są liczne regaty organi-
zowane przy przystaniach turystycz-
no - żeglarskich w Lubkowie oraz
Brzynie, ponadto dzieci w wieku od
14. lat mają możliwość przystąpie-

nia do egzaminu na patent żeglarza
jachtowego.
Poza bezpłatną szkółką żeglarską
dla dzieci i młodzieży organizowane
są liczne kursy dla dorosłych przy-

gotowujące do uzyskania patentu
żeglarza jachtowego, a także kursy
motorowodne.

Przewodnik żeglarski po portach i
przystaniach Zatoki Puckiej jest
nowym vademecum wiedzy użyt-
kowej dla żeglarzy.
Pierwsza część, to kompendium
wiedzy ogólnej o Zatoce Puckiej
istotnej z punktu widzenia osób od-
wiedzających nasz region od strony
wody. Zawarte są tu informacje
ogólne, m.in. kilka słów o położeniu
zatoki, o miejscach płytkich, któ-
rych na tym akwenie jest niemało, o
miejscach potencjalnie niebezpiecz-
nych, o ograniczeniach żeglugi
(m.in. słynne Zarządzenie Porząd-
kowe DUM z 2014 r. po głośnej ak-
cj i "Stop zamknięciu Zatoki
Puckiej"), o stacjach benzynowych,
slipach, sieciach rybackich, sporto-
wym połowie ryb, itd.
W części drugiej opisane są z prak-
tycznego, żeglarskiego punktu wi-
dzenia porty i przystanie Zatoki
Puckiej począwszy od Pucka, idąc
lewoskrętnie przez Rzucewo, Osło-
nino, Rewę, Hel, Juratę, Jastarnię,
Kuźnicę, Chałupy, aż do Swarzewa.
I jeszcze jedna, bardzo istotna spra-
wa z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa osób przebywających nad
wodą.
Przewodnik zawiera w jednym
miejscu numery telefonów służb ra-
tunkowych, numery telefonów i ka-
nały robocze VHF bosmanatów
portów, przykład prawidłowego
schematu wzywania pomocy MAY-
DAY oraz informacje o serwisach z
prognozą pogody na tym akwenie.
Publikacja została dofinansowana ze
środków Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej .

Wydawnictwo jest do nabycia w
Centrum Informacji Turystycznej w
Pucku (Plac Wolności 2) oraz w
informacjach turystycznych naszego

regionu.
Tomasz Bonarowski

Gmina Krokowa od kilku lat otwiera się na żeglarstwo

Gmina Krokowa. Żeglarstwo

Bezpłatne kursy dla dzieci

Żeglarstwo

Przewodnik po Zatoce Puckiej

Okładka nowej pozycji wydawniczej o Zatoce Puckiej

Polskie Stowarzyszenie Klasy
Puck założyło koło żeglarskie, aby
umożliwić kontynuowanie nauki
żeglarstwa młodzieży, która pod-
czas zajęć szkolnych lub w wyniku
specjalnych programów uzyskała
patent żeglarza jachtowego.
W ramach koła istnieje możliwość
pływania pod nadzorem po Zatoce
Puckiej oraz doskonalenie umiejęt-
ności na lekcjach prowadzonych
przez instruktorów. Dodatkowo pla-
nuje się organizację mini rejsów po
zatoce oraz organizowanie regat.
Uczestnikami koła mogą być osoby
w wieku 14-26 lat.
Zajęcia odbywają się w godzinach

popołudniowych i/lub w soboty i
potrwają do końca września.
- Zamierzamy w klubie prowadzić
szkolenia na stopień żeglarza jach-
towego i sternika motorowodnego,
co jest uzależnione od skutecznego
pozyskiwania środków finansowych
- mówią inicjatorzy koła.
Program realizowany jest na dzie-
sięciu łodziach klasy "Puck" oraz na
łodzi motorowej , zakupionych dzię-
ki dofinansowaniu z Samorządu
Województwa Pomorskiego z pro-
gramu PO RYBY 2007-2013, w
partnerstwie ze Starostwem Powia-
towym w Pucku.

HOM

Nasza młodzież po zajęciach szkolnych na wodzie ma możliwość dalszego
szlifowania umiejętności żeglarskich

Puck

Nowe koło żeglarskie

Piłka nożna

Żonaci rządzą w Jastarni

Na Orliku w Jastarni odbył się tra-
dycyjny mecz piłki nożnej pomię-
dzy Żonatymi i Kawalerami.
Słoneczna pogoda sprawiła, że na
trybunach zgromadziło się wielu
sympatyków obu drużyn. Pierwsza
część spotkania była wyrównana ze
wskazaniem na Żonatych, którzy po
45 min prowadzili 5:3 . Początek
drugiej połowy to dominacja Żona-
tych, która przełożyła się na odskok
pięciobramkowy (8:3). W końcówce
meczu zdecydowanie lepsza gra by-
ła po stronie Kawalerów, jednak nie
udało się odrobić wszystkich strat i
spotkanie zakończyło się wynikiem

10:8 dla Żonatych. Tak więc do ko-
lejnego spotkania to Żonaci przejęli
panowanie w Jastarni.
Żonaci: Marek Budzisz, Adam
Winszczyk 1 , Mariusz Kołnacki 2,
Adam Dorsz 3, Krzysztof Mani-
kowski 1 , Sebastian Lenc 1 , Piotr
Bolda 1 , Wojciech Szczepański 1 ,
Łukasz Boszk
Kawalerowie: Błażej Bieżunski 5,
Mikołaj Kohnke 1 , Jakub Muża 1 ,
Krzysztof Konkol 1 , Zenon Selin,
Jacek Stachowicz, Michał Boszke,
Robert Winszczyk, Krzysztof Det-
tlaff

Wspólna fotografia drużyn Żonatych i Kawalerów z Jastarni


