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W Gminie Krokowa zakończyły się 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 cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dziękujemy mieszkańcom Gminy Krokowa za aktywny

udział w szkoleniach, a firmie prowadzącej za profesjonalne działania, które przyczyniły się do wzrostu kompetencji i umiejętności

informatycznych beneficjentów.

Kilkanaście osób, biorących udział w projekcie, 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.
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Będzie co oglądać i gdzie się bawić

Tu poleje się krew

Zapowiedź tego co będzie się działo w sierpniu jest obiecująca. Poleje się pewnie krew… Opisy inscenizacji

historycznych w subregionie znajdziecie Państwo na str. 13, natomiast pokaźny terminarz imprez na str. 6-7.

"Dotacje na Innowacje"

"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze
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w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka

Windsurferzy,

siatkarz, łyż-

wiarz szybki,

pięcioboista,

lekkoatleta –

jakie nowe na-

zwiska są na

Alei Gwiazd

Sportu?

Gwiazdy sportu

2

Kilkanaście

obiektów o

nietypowej ar-

chitekturze

pełni głównie

funkcje tury-

styczne. Czy

odwiedziłeś

już wszystkie?

Dwory i pałace

8-9

Mobilna infor-

macja tury-

styczna

zawitała do

Władysławowa

z materiałami i

gadżetami za-

chwalającymi

pucki powiat

Akcja Lato

12

Dożynki odbę-

dą się pod ko-

niec sierpnia w

Domatowie i

Kłaninie. To

dzień szcze-

gólny związa-

ny z różnymi

zwyczajami.

Święto Rolnika

14

Od wydawcy

Rolnicy za chwilę zaczną
zbierać plony zbóż ze swoich
pól. Jest to ważny i pracowi-
ty okres dla nich i ich rodzin.
Na zakończenie ciężkich
prac świętuje się na Kaszu-
bach owocne żniwa na tzw.
dożynkach. Pod koniec
sierpnia zatem uczta czeka
naszych gospodarzy. Trady-
cyjny wypiek chleba pod
okiem gospodyń przypomina
o znaczącej roli ziarna, a
także zawodów: rolnika i
piekarza, a odbędzie się on
na „Matki Boskiej Zielnej”
w połowie sierpnia w Sławu-
towie.
Przed nami liczne insceniza-
cje historyczne, najbardziej
popularne na Nordzie są D-
Day Hel i bitwa pod Świeci-
nem, które gromadzą rzesze
miłośników historii i milita-
riów.
Dodatkowo w tym numerze
wskażemy świeżo oddane do
użytku obiekty rekreacyjno-
sportowe, wyremontowane
drogi i chodniki, a także
przypomnimy o tym, co dzia-
ło się w czerwcu i lipcu.
Przede wszystkim jednak
przygotowaliśmy imponują-
cy kalendarz imprez sierp-
niowych.
Zapraszamy do lektury.
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2 AKTUALNOŚCI
Powiat Pucki

Bezpieczniejsze drogi

Od połowy kwietnia do lipca
trwały przebudowy i rozbudowy
dróg powiatowych.
W efekcie do użytku oddano wyre-
montowany fragment ul. Puckiej w
Mrzezinie - na odcinku od przejazdu
kolejowego do ul. Pszennej . Na
800-metrowym odcinku wybudowa-
no długo oczekiwany przez miesz-
kańców chodnik. Na razie jest tylko
z jednej strony drogi, ale samorządy
mają plan wybudować trakt pieszy
również z drugiej strony. Zakończo-
na inwestycja Smolno - Mrzezino
oraz przebudowa drogi powiatowej
w Żelistrzewie kosztowały Powiat
Pucki oraz gminę prawie 1 ,5 mln zł.
W Żelistrzewie również od wielu lat
nie było chodnika, a ruch samocho-
dów z roku na rok jest coraz więk-
szy, ostatnimi miesiącami znacznie
się nasilił – po tym jak w miejsco-
wości powstał dyskont znanej firmy
handlowej . Wyremontowany odci-
nek ul. Łąkowej w Żelistrzewie sta-
nowi również ważny ciąg

komunikacyjny zwłaszcza latem,
gdy wielu mieszkańców i turystów
jedzie zarówno w kierunku Gdyni,
jak też na Półwysep Helski omijając
zakorkowaną drogę wojewódzką
216. Po sezonie letnim zacznie się
remont kolejnego odcinka – we wsi
Smolno.
W Parszczycach pojawił się nowy
asfalt na ul. Żwirowej , która prowa-
dzi od Krokowej niemal do Kar-
wieńskich Błot. Droga była w
fatalnym stanie technicznym, a jed-
nocześnie jest obciążona ruchem –
szczególnie przez samochody cię-
żarowe należące do lokalnych firm.
Mieszkańcy od lat wnioskowali o
naprawę jezdni. To także ważna tra-
sa turystyczna - droga prowadzi na
plaże w Karwieńskich Błotach,
Karwi i Ostrowie. Koszt inwestycji
to 1 .508.860 zł.

Elżbieta Czaja
Starostwo Powiatowe w Pucku

Władysławowo. Uhonorowani sportowcy

Szesnasta Aleja Gwiazd Sportu

W Dębkach oddany został do
użytku nowy obiekt obsługi mor-
skiej przystani rybackiej w skró-
cie nazywany już przez
mieszkańców wioski „Rybaczów-
ką”.
Obiekt, dedykowany przede
wszystkim lokalnym rybakom, ze
względu na swoje walory architek-
toniczne, funkcjonalne i widokowe
jest również niewątpliwie atrakcją
turystyczną. W skład budynku
wchodzą zarówno miejsca niezbęd-
ne do codziennej pracy rybaków, jak
również ogólnodostępne: wieża na-
wigacyjna z punktem widokowym
oraz toalety. Koszt inwestycji wy-
niósł 6 mln zł. Przedsięwzięcie w
całości zostało sfinansowane przez
Unię Europejską.
Z kolei Wierzchucino wzbogaciło
się o nowy plac rekreacyjny z fon-
tanną. Jest to dla mieszkańców i tu-
rystów doskonale zlokalizowane
miejsce wypoczynku i integracji.
Zapraszamy do korzystania z
obiektu.
Natomiast w Białogórze proponuje-
my wczasowiczom spacer nad mo-
rze nowym, malowniczo
usytuowanym pasażem. Do plaż
Bałtyku dotrzemy jadąc rikszami i
zaprzęgami konnymi, jak również
szerokim, wspaniale oświetlonym
ciągiem pieszym.

Maja Jaromirska - Lewińska
KCK w Krokowej

Gmina Krokowa. Rozwój infrastruktury

Jeszcze więcej atrakcji
turystycznych

Do gwiazd cetniewskiej alei dołą-
czyli kolejni sportowcy. Organiza-
torzy uroczystości - fundacja
„Aleja Gwiazd Sportu”, Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich "Cet-
niewo" oraz Urząd Miejski we
Władysławowie - zapewnili wi-
dzom i kibicom moc atrakcji.
Rozegrany został turniej tenisa
ziemnego z udziałem VIP-ów. Zwy-
cięzcę nagrodzono Pucharem Mar-
szałka Senatu RP. Wcześniej spod
ratusza ruszyli uczestnicy Biegu na
Milę Morską o Puchar Burmistrza
Władysławowa. W tym samym cza-
sie rozpoczął się pokazowy turniej
piłki nożnej z udziałem polityków -
samorządowców, "przyjaciół Cet-
niewa" oraz strażaków Zbigniewa
Bródki.
Tuż przed niedzielną uroczystością
Aleję Gwiazd Sportu odwiedziła
premier Ewa Kopacz w towarzy-
stwie ministra sportu Adama Korola

(uhonorowanego gwiazdą w Alei w
2009 r.) i wojewody pomorskiego
Ryszarda Stachurskiego.
Podczas uroczystego otwarcia 16.
edycji Alei Gwiazd Sportu pierwsze

dwie gwiazdy odsłonili zdobywcy
brązowych medali olimpijskich w
windsurfingu z igrzysk w Londynie
w 2012 r. Zofia Noceti - Klepacka
oraz Przemysław Miarczyński. Jako

trzeci uhonorowany został mistrz
olimpijski na dystansie 1 500 m w
łyżwiarstwie szybkim z igrzysk w
Soczi w 2014 r. Zbigniew Bródka.
Swoją gwiazdę odsłonił siatkarz

Mariusz Wlazły - najlepszy sporto-
wiec świata z 2014 r. według plebi-
scytu sportowej federacji.
Nagrodzono również Janusza Py-
ciak-Peciaka, mistrza olimpijskiego
w pięcioboju nowoczesnym z
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu
w 1976 r. Ostatnim z uhonorowa-
nych został Wacław Kuchar - spor-
towiec wielu dyscyplin,
przedwojenny reprezentant Polski w
lekkiej atletyce, piłce nożnej , łyż-
wiarstwie szybkim i hokeju na lo-
dzie. Gwiazdę Wacława Kuchara
odsłonił redaktor naczelny Przeglą-
du Sportowego Michał Pol. Po za-
kończeniu uroczystości kibice
sportowi i widzowie zgromadzeni w
alei mieli okazję do zdobycia auto-
grafów ulubionych sportowców.

Fundacja
"Aleja Gwiazd Sportu"
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Wyremontowana jezdnia i wybudowany chodnik w Mrzezinie

Imponująca "Rybaczówka" w Dębkach

Fontanna na placu rekreacyjnym wWierzchucinie
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Na zdjęciu z lewej: Przemysław Miarczyński, Zbigniew Bródka, Zofia Noceti - Klepacka, Janusz Pyciak - Peciak,

Mariusz Wlazły. Z prawej: Mariusz Wlazły odsłania swoją gwiazdę
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Koncert muzyki reggae, występy
zespołów discopolowych, liczne
konkursy i zabawy dla dzieci, zum-
ba, cygańska biesiada – tyle działo
się na środkowej części Półwyspu
Helskiego. Zobaczmy obok relację

zdjęciową z tych wydarzeń.
(ol)

Fot. Olga Wróbel

Tradycyjnie w trzeci weekend lip-
ca odbyły się Dni Gminy Kroko-
wa. W tym roku w programie
zapewniono przybyłym atrakcje
sportowe i artystyczne.
Pierwszego dnia zorganizowano III
Półmaraton Rolkarski o Puchar
Wójta Gminy Krokowa, w którym
ok. stu zawodników ścigało się na
dystansie 21 km. Dodatkową atrak-
cją był konkurs rolkarski dla dzieci.
Zwycięzcy otrzymali od zastępcy
wójta Gminy Krokowa, Grzegorza
Zaczka dyplomy i nagrody na scenie
koncertowej przy podzamczu w
Krokowej . Na scenie prezentowały
się zespoły muzyczne: Spontan,
Drive Band, Breakout Classic oraz
gwiazda wieczoru Blue Café. Część
artystyczną zakończył pokaz fajer-
werków. W miasteczku przy zamku
w Krokowej zwiedzający mieli oka-
zję zobaczyć prace lokalnych twór-
ców ludowych oraz średniowieczną
wioskę rycerską.
Atrakcją dla dzieci był namiot Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa, gdzie prezentowane
były próbki ropy, skał łupkowych,
właściwości chemiczno-fizyczne
gazów i ich powstawanie. Sponsor

polskiej piłki ręcznej przygotował
też atrakcje sportowe zachęcając do
aktywnego spędzenia popołudnia i
poznania dyscypliny jaką jest
szczypiorniak.
Stoisko miała też firma PGE EJ 1 ,
gdzie oprócz naukowych ekspery-
mentów przedstawianych przez
Fundację Forum Atomowe, można
było uzyskać informacje z obecnego
etapu prac nad pierwszą polską
elektrownią jądrową oraz wziąć

udział w konkursach z zakresu wie-
dzy o energetyce jądrowej .
Drugiego dnia, przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Bursztynowy Pa-
saż, kolejny raz zorganizowano Pu-
char Bałtyku – Nordic Walking w
Białogórze. Zawodnicy maszero-
wali po wytyczonych trasach parku
Nordic Walking i mieli do wyboru
dwa dystanse - 5 i 10 km.

Maja Jaromirska-Lewińska
KCK w Krokowej

Jastarnia. Tak było w lipcu

Oj działo się, działo...
Dni Gminy Krokowa

Święto mieszkańców

Aleja Nadmorska w Mechelin-
kach, nowa, w pełnej krasie, za-
chęca turystów oraz mieszkańców
do spacerów malowniczą prome-
nadą biegnącą wzdłuż brzegu za-
toki. Przystając na moment na
tarasach widokowych można od-
począć podziwiając urokliwe kra-
jobrazy, a wybudowana scena
letnia zaprasza do uczestnictwa w

imprezach plenerowych.
W czerwcowy poniedziałek odbyła
się uroczystość otwarcia Alei Nad-
morskiej wraz z amfiteatrem w Me-
chelinkach, kolejnej atrakcji
turystycznej gminy Kosakowo. Jed-
nocześnie był to wiejski wieczór so-
bótkowy.
Nowy obiekt otworzyli symbolicz-
nym przecięciem wstęgi wójt Jerzy

Włudzik, przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki,
sołtys Mechelinek Sabina Doering,
Bogusława i Ryszard Marcinkiewicz
– wykonawcy z Gdyni oraz inspek-
tor Referatu Inwestycji Olga Ja-
śniewska - Narbut.
Uroczystość oddania do użytku Alei
Nadmorskiej uświetnił występ Mło-
dzieżowego Chóru Gminy Kosako-

wo pod batutą Magdaleny Stenki.
Chór promował swoją pierwszą pły-
tę poświęconą pamięci Michaela
Jacksona. Wydanie krążka było
możliwe dzięki wsparciu m.in. Sto-
warzyszenia na Rzecz Dzieci Arty-
stycznie Uzdolnionych Gminy
Kosakowo.
Na zakończenie wieczoru do zaba-
wy tanecznej porwał zespół Półtora

Gościa, a mieszkańcy i przybyli go-
ście mieli okazję upiec kiełbaski
przy ognisku przygotowanym przez
sołtysa wsi Mechelinki.

Arleta Wesołowska
RKiS w Gminie Kosakowo

Mechelinki. Otwarcie obiektu

Atrakcyjna aleja nad morzem

Gwiazdą wieczoru był zespół Blue Cafe

Prawie stu zawodników ścigało się w półmaratonie rolkarskim

Cygańska biesiada w Kuźnicy porwała do zabawy tanecznej
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Zatoka Reggae przyciągnęła fanów jamajskiej muzyki. Na scenie zespół

Dża Dża Dziady

Publiczność świetnie się bawi przy rytmach muzyki disco polo słuchając

zespołów Amigo Band, Next, Spike oraz Tvister



4 TURYSTYKA
Władysławowo. Centrum Merk

Nowa atrakcja na mapie miasta
Stowarzyszenie Północnokaszub-

ska Lokalna Grupa Rybacka za-

prasza do Centrum Promocji i

Edukacji Szlaku Rybackiego Pół-

nocnych Kaszub „MERK” we

Władysławowie.

Centrum MERK to element Północ-
nego Szlaku Rybackiego, turystycz-
nego szlaku kulturowego łączącego
tradycje środowisk rybackich, infra-
strukturę oraz wydarzenia związane
z rybactwem, w spójny projekt
kreujący nowy produkt turystyczny
na terenie województw północnej
Polski. Inicjatorami oraz gestorami
szlaku są Lokalne Grupy Rybackie
(LGR) działające na terenie woje-
wództw: zachodniopomorskiego
(LGR „Zalew Szczeciński”), po-
morskiego (Słowińska LGR, LGR
„Pojezierze Bytowskie”, Północno-
kaszubska LGR, LGR „Kaszuby”) i
warmińsko-mazurskiego (LGD
„Mazurskie Morze”, LGR „Wielkie
Jeziora Mazurskie”, LGR Pojezierze
Olsztyńskie, LGR „Zalew Wiśla-
ny”).
Celem projektu jest promocja ry-
bactwa, tradycji rybackich, w tym w
szczególności:
• tradycji i historii rybactwa

• rybołówstwa morskiego i śródlą-
dowego
• akwakultury
• ekologii środowisk wodnych
• tradycyjnych kulinariów rybnych
• tradycyjnego Rybactwa Jeziornego
• wędkarstwa
W ramach Północnego Szlaku Ry-
backiego utworzono dziewięć Cen-
trów Promocji i Edukacji tzw.
punktów kotwicznych szlaku, po
jednym na terenie każdej lokalnej
grupy rybackiej .
Centrum MERK to miejsce kształ-
towania świadomości młodych ludzi
w dziedzinie ochrony i zachowania
tradycji morskiego dziedzictwa kul-

turowego północnych Kaszub na
kanwie prezentowanych wystaw i
działań edukacyjnych. W Centrum
Promocji i Edukacji odwiedzający
otrzymają materiały na temat szla-
ku, informacje o ofercie obiektów
znajdujących się na szlaku i aktual-
nych wydarzeniach.
Główną atrakcją MERK’a jest mul-
timedialna wystawa pn. „Praca Ry-
baka: jak, gdzie, czym”, która w
interaktywny sposób przedstawia
temat pracy rybaka (poczynając od
zagadnień związanych ze szkutnic-
twem, przez techniki i rodzaje poło-
wów i sieci, pracę rybaka na morzu,
proces rozładunku oraz wstępnego

przetwarzania ryb w porcie).
Wystawa została przygotowana w
taki sposób, aby zwiedzający po ko-
lei poznawali poszczególne zagad-
nienia związane z morzem, a
zdobytą wiedzę wykorzystywali na
kolejnych stanowiskach. Na wysta-
wie zobaczyć można elementy wy-
posażenia łodzi, narzędzia do
naprawy sieci oraz sterówkę kutra
rybackiego. Na wystawie znajduje
się również stanowisko, które symu-

luje prace echosondy. Na ekranie
dotykowym widać statek, którym
możemy sterować palcem po ekra-
nie, u dołu monitora widać zapis te-
go jak w danym miejscu wygląda
dno morza.
W centrum prowadzone będą rów-
nież warsztaty np. kulinarne czy fo-
tograficzne oraz warsztaty
tradycyjnych zawodów np. wypla-
tania sieci, czy szkutnictwa.

(merk)

Zapraszamy

od

1 sierpnia 2015!

Centrum Promocji

i Edukacji Szlaku

Rybackiego

Północnych Kaszub

„MERK”

ul. Portowa 15

Władysławowo

(za estradą

miejską)

Godziny otwarcia
- w sierpniu

wtorek - sobota:

10:00 – 18:00

niedziela -

poniedziałek:

nieczynne

- od września

poniedziałek -

piątek:

10:00 – 16:00

sobota, niedziela:

nieczynne

Ceny biletów
- dzieci do lat 7:

wstęp bezpłatny

- dzieci i młodzież

do 18 lat:

bilet ulgowy 2 zł za

okazaniem

dokumentu

- pozostali:

bilet 4 zł

- grupy

zorganizowane:

opłaty według

powyższego

cennika - opiekun

(1 na 10 osób)

wstęp bezpłatny

Budynek Centrum Promocji i Edukacji Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub „MERK” we Władysławowie

Multimedialna wystawa „Praca Rybaka: jak, gdzie, czym”
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Otwarcia obiektu dokonali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

Kazimierz Plocke, Burmistrz Władysławowa Roman Kużel, Prezes Zrze-

szenia Rybaków Morskich Michał Necel, Prezes Zarządu PLGR Zbigniew

Chmaruk oraz Dyrektor Biura PLGR Daniel Lessnau
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Wakacje w pełni, jednak w szko-

łach ponadgimnazjalnych zespoły

rekrutacyjne intensywnie praco-

wały w związku z naborem

uczniów do klas pierwszych na

rok szkolny 2015/2016.

Początek lata dla osób, które ukoń-
czyły gimnazjum to czas podejmo-
wania decyzji, czas planowania
swojej drogi zawodowej . Ci wszy-
scy, którzy dokonali wyboru szkoły
już w piątek 10 lipca o godzinie
12.00 mogli zapoznać się z wynika-
mi rekrutacji w poszczególnych pla-
cówkach.
Trzeba dodać, że na podstawie opra-
cowań Ośrodka Badań Rynku Pracy
głęboki spadek młodzieży w wieku
ponadgimnazjalnym nadal się utrzy-
muje, jest on większy na wsi, niż w
mieście. Ta sytuacja ma się utrzy-
mywać do 2020 roku. Dla młodzie-
ży ponadgimnazjalnej jest to o tyle
dobre, że poszczególne szkoły dys-

ponują jeszcze wolnymi miejscami
na niektóre kierunki kształcenia.
Starostwo Powiatowe w Pucku jako
organ prowadzący wychodzi na-
przeciw potrzebom młodzieży i po-
przez korzystną sieć szkół stwarza
takie warunki, że nie ma konieczno-
ści migrowania poza powiat. W po-
wiecie są 3 placówki
ponadgimnazjalne i każda z placó-
wek dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami chociaż nie na wszyst-
kich kierunkach. W Powiatowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Pucku największą
popularnością w tym roku szkolnym
cieszył się technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik lo-
gistyk, w związku z czym rekrutacja
na te kierunki jest już zamknięta.
Jednak inne kierunki dysponują
wolnymi miejscami, są nimi: tech-
nik informatyk, technik mechanik.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłaninie dysponuje jeszcze kil-
koma miejscami w Liceum Ogól-
nokształcącym dla osób
zainteresowanych pracą w służbach
mundurowych oraz w zasadniczej
szkole zawodowej .
W I LO w Pucku są jeszcze wolne
miejsca w klasie politechnicznej ,
nad którą patronat sprawuje Poli-
technika Gdańska i klasie politech-
niczno – turystycznej .
Szkoły powiatowe łączą bezpie-
czeństwo i przyjazną atmosferę pra-
cy z nowoczesnymi metodami nauki
i sukcesywnie powiększającą się,
nowoczesną bazą dydaktyczną.

Elżbieta Czaja
Starostwo Powiatowe w Pucku

Powiat Pucki. Oświata

Co po gimnazjum?

Zastępca Wójta Gminy Krokowa -
Grzegorz Zaczek na początku lipca
oficjalnie otworzył park sportowy w
Krokowej . Na wspólne uruchomie-
nie placu przybyli także Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Krokowa
– Tadeusz Goyke, Sołtys Krokowej
– Kazimierz Szymański, Kierownik
Referatu Inwestycji w Urzędzie
Gminy Krokowa – Piotr Ciskowski i

Dyrektor Krokowskiego Centrum
Kultury – Maja Jaromirska - Lewiń-
ska.
Nowopowstały obiekt składa się z
trzech elementów: siłowni na świe-
żym powietrzu, ścianki wspinacz-
kowej i skateparku. Całość
inwestycji kosztowała ponad 450
tys. zł, a sfinansowana została w
połowie ze środków unijnych z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Przy otwarciu nie zabrakło
miejsca na konkursy, gry i zabawy z
nagrodami dla wszystkich przyby-
łych.

Maja Jaromirska - Lewińska
KCK w Krokowej

Krokowa

Nowy park sportowy
Kaszuby Północne

Szlak historyczny dobrym

projektem

Podczas uroczystego otwarcia Cen-
trum Promocji i Edukacji Szlaku
Rybackiego Północnych Kaszub
"MËRK" we Władysławowie - no-
wej siedziby Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej - wyróż-
niono realizację operacji "Utworze-
nie Szlaku Historii Militarnej
Kaszub Północnych" znakiem "Do-
bry Projekt PLGR".

Marta Balicka - prezes Stowarzy-
szenia Turystycznego "Kaszuby
Północne" LOT - odebrała statuetkę
ryby za stworzenie i wykonanie no-
wego produktu turystycznego jakim
stał się szlak historyczny traktujący
głównie o militariach na terenie po-
wiatu puckiego.

(bm)

Statuetka ryby przyznana za pomysł utworzenia szlaku militarnego
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Na terenie Półwyspu Helskiego

zagospodarowano dawne miejsce

militarne na siedzibę muzeum

przyrodniczo - etnograficznego.

Stanowisko artyleryjskie B-1 „An-
ton” mieści aktualnie kilkanaście
wystaw o życiu, pracy rybaków i
Kaszubów, o ich otoczeniu i środo-
wisku. XIX- i XX-wieczne realia
pokazują sprzęty i narzędzia wyko-
rzystywane w pracy, przedmioty co-
dziennego użytku w domach, w tym
żelazka na węgiel, krzyże ścienne
świadczące o religijności grupy et-

nicznej .
Wystawy fotograficzne w obiekcie
ukazują florę i faunę Zatoki Puckiej .
Zbiory zawierają też żywe kolekcje
roślin, w tym różnych gatunków
traw. Pięknie prezentują się ozdobne
muszle i bursztyny.
Muzeum można zwiedzać w sierp-
niu w godz. 10:00-19:00, we wrze-
śniu 10:00-17:00 i październiku
10:00-16:00. Koszt biletu normal-
nego to 6 zł, ulgowego 3 zł.

(bm)

Hel. Muzeum przyrodniczo-etnograficzne

Retro na Kaszubach
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Podczas otwarcia parku w Krokowej nie zabrakło wirtuozów widowiskowej jazdy na rowerach
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Goście podczas otwarcia muzeum zwiedzają sale wystawowe



* Wakacyjny weekend w Pucku -
Trio Sławka Jaskułke, org. Urząd
Miasta Puck
* Festyn „Wiatr od morza”, Kar-
wieńskie Błoto II, org. Sołectwo
Karwieńskie Błoto II
* Festyn historyczny - inscenizacja
bitwy pod Świecinem, Świecino,
org. Bractwo Rycerskie Spod Nor-
dowej Gwiazdy
* Letnia Scena Muzyczna 2015:
Quebonafide, Rasmentalism, Kękę,
Paluch, Władysławowo - plac przy
al. Żeromskiego, org. CKPiS we
Władysławowie
* Grand Prix Władysławowa w
Siatkówce Plażowej , Władysławo-
wo-plaża wejście 2 i 3, org. CKPiS
we Władysławowie
* „Figle gnieżdżewskich gburów -
granie na byle czym” festyn folklo-
rystyczny, Gnieżdżewo, org. OKSiT
w Gminie Puck
* Ultratriathlon Hel - Rysy, org.
Urząd Miasta Hel
* Dni węgorza, Jastarnia, org.
MOKSiR Jastarnia
* Turniej siatkówki plażowej , Rewa
- plaża, org. Urząd Gminy Kosako-
wo
* Aktywne soboty w wejherowskim
parku (darmowe zajęcia fitness),
org. Urząd Miasta Wejherowa, Tiger
Gym, Wejher Park
* XI Międzynarodowy Turniej w
Gimnastyce Artystycznej "Balic
Rhythmic Gymnastic Cup", Rumia,
org. MOSiR
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. parafia w Jastrzębiej
Górze
* Zdrówko! - spektakl, Jurata, org.
Scena Kulturalna
* Kabaret Smile, Jastrzębia Góra,
org. Scena Kulturalna

* Wakacyjny weekend w Pucku -
Discopolowanie, org. Urząd Miasta
Puck
* X Cysterskie Lato Muzyczne -
koncerty organowe, Żarnowiec - ko-
ściół, org. Parafia Żarnowiec
* XIX Jarmark Cysterski, Żarno-
wiec - boisko, org. Parafia i Sołec-
two Żarnowiec
* „Wieczór swoich piosenek” -
Grzegorz Turnau z zespołem, Ja-
strzębia Góra - Promenada Świato-
wida, org. CKPiS we
Władysławowie
* Dni węgorza, Jastarnia, org.
MOKSiR Jastarnia
* XXII Jarmark Kaszubski, Rumia,
org. Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie
* Koncert letni - Mr. Pollack, Wej-
herowo - park, org. WCK
* XI Międzynarodowy Turniej w
Gimnastyce Artystycznej "Balic
Rhythmic Gymnastic Cup", Rumia,
org. MOSiR
* XXII Jarmark Kaszubski, Reda -
park miejski, org. Powiat Wejhe-
rowski
* VII Otwarte Regaty o Puchar

Przewodniczącego Rady Gminy
Kosakowo, Zatoka w Rewie, org.
Urząd Gminy Kosakowo
* IV Otwarte Regaty Sołeckie Gmi-
ny Kosakowo, Zatoka w Mechelin-
kach, org. Urząd Gminy Kosakowo
* Soyka Kwintet - koncert, Jurata,
org. Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Hel, org.
Scena Kulturalna
* Zdrówko! - spektakl, Jastarnia,
org. Scena Kulturalna

* Zdrówko! - spektakl, Władysła-
wowo, org. Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Jurata,
org. Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Jastarnia,
org. Scena Kulturalna

* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Włady-
sławowo, org. Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Jastrzębia
Góra, org. Scena Kulturalna
* Nela mała reporterka - spotkanie
autorskie, Hel, org. Scena Kultural-
na
* Wiesław Komasa - spotkanie kul-
turalne, Hel, org. Scena Kulturalna

* Kaszubskie bajania - środowe
spotkania dla dzieci, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* Kaszubi witają na Nordzie - festyn
folklorystyczny, Władysławowo -
estrada za Urzędem Miejskim, org.
CKPiS we Władysławowie
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. parafia w Jastrzębiej
Górze
* Nela mała reporterka - spotkanie
autorskie, Jurata, org. Scena Kultu-
ralna
* Kabaret Ani Mru Mru, Jurata, org.
Scena Kulturalna
* Kabaret Ani Mru Mru, Hel, org.
Scena Kulturalna
* Nela mała reporterka - spotkanie
autorskie, Jastarnia, org. Scena Kul-
turalna

* Koncert zespołu „Fucus” - szanty,
Białogóra - plaża, org. KCK w Kro-
kowej
* Festyn rodzinny - koncert: Maje-
stic, Enej , Chłapowo - boisko przy
ul. Władysławowskiej , org. CKPiS
we Władysławowie
* 43. Letnie Koncerty Organowe i
Kameralne im. E. Brańki - Pod nie-
bem Paryża, Władysławowo - ko-
ściół, org. CKPiS we
Władysławowie
* Wejherowskie Kino pod Gwiazda-
mi - film Czekolada, Wejherowo -

amfiteatr miejski, org. Urząd Miasta
Wejherowa, WCK
* Nela mała reporterka - spotkanie
autorskie, Władysławowo, org. Sce-
na Kulturalna
* Kabaret Ani Mru Mru, Władysła-
wowo, org. Scena Kulturalna
* Kabaret Ani Mru Mru, Jastarnia,
org. Scena Kulturalna
* Nela mała reporterka - spotkanie
autorskie, Jastrzębia Góra, org. Sce-
na Kulturalna
* Koncert organowy, Jastarnia - ko-
ściół, org. MOKSiR Jastarnia

* Warsztaty „Natura też jest kobietą
- czyli o urodzie ziół”, Krokowa -
muzeum, org. Fundacja „Europej-
skie Spotkania” KCK Krokowa
* Kino na leżakach, Chałupy - plac
przy ul. Kaperskiej , org. CKPiS we
Władysławowie
* Festyn rodzinny, Chłapowo, org.
CKPiS we Władysławowie
* Piknik militarny, Lisewo, org. Po-
wiat Wejherowski
* Kabaret Ani Mru Mru, Jastrzębia
Góra, org. Scena Kulturalna

* Pucki Dzień Kapra - koncert
KAYAH, Kaszubska Baśka i Skat na
plaży, Puck, org. Urząd Miasta Puck
* Regaty otwarte - łodzie klasy
„Puck”, Lubkowo - przystań, org.
KCK w Krokowej
* Koncert KLM - Les Femmes,
Krokowa - zamek, org. Fundacja
„Europejskie Spotkania” KCK Kro-
kowa
* Letnia Scena Muzyczna 2015:
Nobody, Toxic Mushrooms, Luxtor-
peda, Hey, Władysławowo - plac
przy al. Żeromskiego, org. CKPiS
we Władysławowie
* Grand Prix Władysławowa w
Siatkówce Plażowej , Władysławo-
wo - plaża wejście 2 i 3, org. CKPiS
we Władysławowie
* Dni Gminy Kosakowo - Urodziny
Gminy Kosakowo, Kosakowo - plac
przy ul. Żeromskiego, org. Urząd
Gminy Kosakowo
* IV Regaty o Mistrzostwo Gminy
Kosakowo, Zatoka w Rewie, org.
Yacht-Club Rewa
* Aktywne soboty w wejherowskim
parku (darmowe zajęcia fitness),
org. Urząd Miasta Wejherowa, Tiger
Gym, Wejher Park
* Piknik militarny, Lisewo, org. Po-
wiat Wejherowski
* Zdrowy Puck - żywienie w cu-
krzycy - wykłady, org. Urząd Miasta
Puck
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. parafia w Jastrzębiej
Górze
* Marcin Daniec - kabaret, Włady-
sławowo, org. Scena Kulturalna
* Hamburgery atakują - teatr, Jurata,
org. Scena Kulturalna
* Hamburgery atakują - teatr, Hel,
org. Scena Kulturalna

* X Cysterskie Lato Muzyczne -
koncerty organowe, Żarnowiec, org.
Parafia Żarnowiec
* Piknik biegowy „Piękna Ziemia
Krokowska”, Dębki - plaża wejście
19, org. KCK w Krokowej
* V Otwarte Regaty Sołeckie Gmi-
ny Kosakowo, Zatoka w Mechelin-
kach, org. Stowarzyszenie Port
Mechelinki
* Koncerty letnie, Wejherowo -
park, org. WCK
* Piknik militarny, Lisewo, org. Po-
wiat Wejherowski
* Koncert z cyklu "Kameralna Re-
da", Reda - park miejski, org. Po-
wiat Wejherowski
* Marcin Daniec - kabaret, Jurata,
org. Scena Kulturalna
* Hamburgery atakują - teatr, Ja-
starnia, org. Scena Kulturalna

* Hamburgery atakują - teatr, Wła-
dysławowo, org. Scena Kulturalna
* Hamburgery atakują - teatr, Ja-
strzębia Góra, org. Scena Kulturalna
* Ilona Felicjańska - spotkanie au-
torskie, Hel, org. Scena Kulturalna

* Wakacje z Jogą, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* Ilona Felicjańska - spotkanie au-
torskie, Jurata, org. Scena Kultural-
na
* Ilona Felicjańska - spotkanie au-
torskie, Jastarnia, org. Scena Kultu-
ralna

* Kaszubskie bajania - środowe
spotkania dla dzieci, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* Festiwal rockowo-bluesowy, Ja-
starnia, org. MOKSiR Jastarnia
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. Parafia w Jastrzębiej
Górze
* Ilona Felicjańska - spotkanie au-
torskie, Władysławowo, org. Scena
Kulturalna
* Ilona Felicjańska - spotkanie au-
torskie, Jastrzębia Góra, org. Scena
Kulturalna
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Jurata, org. Scena Kulturalna
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Hel, org. Scena Kulturalna
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Jastarnia, org. Scena Kulturalna

* Wakacje z Jogą, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* 43. Letnie Koncerty Organowe i
Kameralne im. E. Brańki - Magia
smyczków, Władysławowo - ko-
ściół, org. CKPiS we Władysławo-
wie
* Wejherowskie Kino pod Gwiazda-

mi - film Iluzja, Wejherowo - amfi-
teatr miejski, org. Urząd Miasta
Wejherowa, WCK
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Władysławowo, org. Scena Kultu-
ralna
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Jastrzębia Góra, org. Scena Kultu-
ralna
* Grażyna Szapołowska - spotkanie
autorskie, Jurata, org. Scena Kultu-
ralna
* Grażyna Szapołowska - spotkanie
autorskie, Jastarnia, org. Scena
Kulturalna
* Krzysztof Krawczyk - koncert,
Jastarnia, org. Scena Kulturalna
* Koncert organowy, Jastarnia - ko-
ściół, org. MOKSiR
* Halleriada - piknik historyczno-
przyrodniczy, Władysławowo -
Hallerówka, org. Muzeum Ziemi
Puckiej

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* Oprowadzania „Śladami Luizy”,
Krokowa - zamek, org. Fundacja
„Europejskie Spotkania” KCK Kro-
kowa
* Koncert zespołu „Breakout Clas-
sic - White Room our Friends”,
Dębki - plaża wejście 19, org. KCK
w Krokowej
* Seatunes 2015: Agyness B. Marry,
Natalia Przybysz, Mela Koteluk,
Władysławowo - estrada za Urzę-
dem Miejskim, org. CKPiS we
Władysławowie
* Lato muzyczne, Jurata, org.
MOKSiR Jastarnia
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* Krzysztof Krawczyk - koncert,
Władysławowo, org. Scena Kultu-
ralna
* Grażyna Szapołowska - spotkanie
autorskie, Hel, org. Scena Kultural-
na
* Ratujmy las - przygody Pana Bie-
dronki - przedstawienie dla dzieci,
Jastarnia, org. Scena Kulturalna

* Puck na rockowo, Puck, org.
Urząd Miasta Puck
* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* Festyn parafialny, Białogóra - plac
przy szkole, org. Parafia i Sołectwo
Białogóra
* KONZERT KLM - Koncert z An-
ną Fabrello, Krokowa - zamek, org.
Fundacja „Europejskie Spotkania”
KCK Krokowa
* Festyn rodzinny, Karwia - boisko
przy ul. Wiejskiej , org. CKPiS we
Władysławowie
* Grand Prix Władysławowa w
Siatkówce Plażowej , Władysławo-
wo - plaża wejście 2 i 3, org. CKPiS
we Władysławowie
* Lato muzyczne, Jurata, org.
MOKSiR Jastarnia

1 sierpnia

2 sierpnia

3 sierpnia

4 sierpnia

5 sierpnia

6 sierpnia

7 sierpnia

8 sierpnia

9 sierpnia

10 sierpnia

11 sierpnia

12 sierpnia

13 sierpnia

15 sierpnia

14 sierpnia

6 KALENDARZ IMPREZ
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* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* Święto chleba, Sławutowo, org.
OKSiT w Gminie Puck
* IV Marsz na Orientację "Szperk"
2015, lasy Półwyspu Helskiego, org.
Alternatywny Cypel
* Święto Wojska Polskiego, Gnie-
wino, org. Gmina Gniewino
* XIX Festyn Kaszubski - gwiazdy
programu: Alicja Majewska i Wło-
dzimierz Korcz, Rewa - szpyrk, org.
Urząd Gminy Kosakowo
* XVIII Biegowe GP Pow. Puckiego
o Puchar Starosty (etap 5/7), Jastar-
nia, org. LKS Puck
* 95. Rocznica Bitwy Warszawskiej
- Święto Wojska Polskiego, Kosa-
kowo - Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie, org. Urząd
Gminy Kosakowo
* VII Otwarte Regaty o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo, Zatoka w
Rewie, org. Urząd Gminy Kosako-
wo, Yacht-Club Rewa
* Aktywne soboty w wejherowskim
parku (darmowe zajęcia fitness),
org. Urząd Miasta Wejherowa, Tiger
Gym, Wejher Park
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. parafia w Jastrzębiej
Górze
* Grażyna Szapołowska - spotkanie
autorskie, Władysławowo, org. Sce-
na Kulturalna
* Grażyna Szapołowska - spotkanie
autorskie, Jastrzębia Góra, org. Sce-
na Kulturalna
* Kabaret pod Wyrwigroszem, Hel,
org. Scena Kulturalna
* Kabaret pod Wyrwigroszem, Ja-
starnia, org. Scena Kulturalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* X Cysterskie Lato Muzyczne -
koncerty organowe, Żarnowiec, org.
Parafia Żarnowiec
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* King Oscar MTB Maraton, Czy-
manowo, org. Gmina Gniewino
* Koncerty letnie, Wejherowo -
park, org. WCK
* Letni rajd rowerowy na orientację,
Leśniewo, org. OKSiT w Gminie
Puck
* Kabaret pod Wyrwigroszem, Wła-
dysławowo, org. Scena Kulturalna
* Kabaret pod Wyrwigroszem, Ja-
strzębia Góra, org. Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Hel, org.
Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Jastarnia,
org. Scena Kulturalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel

* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Włady-
sławowo, org. Scena Kulturalna
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Jastrzębia
Góra, org. Scena Kulturalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* Biesiada, Kuźnica, org. MOKSiR
Jastarnia
* Błękitek mówiący wieloryb -
przedstawienie dla dzieci, Jurata,
org. Scena Kulturalna
* Beata Pawlikowska - spotkanie
autorskie, Jastarnia, org. Scena Kul-
turalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* Kaszubskie bajania - środowe
spotkania dla dzieci, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* Koncert, Białogóra - plac przy
szkole, org. KCK w Krokowej
* Kaszubi witają na Nordzie - festyn
folklorystyczny, Władysławowo -
estrada za Urzędem Miejskim, org.
CKPiS we Władysławowie
* Kino na leżakach, Ostrowo, ul.
Bielawska, org. CKPiS we Włady-
sławowie
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. parafia w Jastrzębiej
Górze
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Jurata, org. Scena Kulturalna
* Hanna Bakuła - spotkanie autor-
skie, Hel, org. Scena Kulturalna
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Jastarnia, org. Scena Kulturalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* 43. Letnie Koncerty Organowe i
Kameralne im. E. Brańki - Magnifi-
cat, Władysławowo - kościół, org.
CKPiS we Władysławowie
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* Wejherowskie Kino pod Gwiazda-
mi - film Niemożliwe, Wejherowo -
amfiteatr miejski, org. Urząd Miasta
Wejherowa, WCK
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Władysławowo, org. Scena Kultu-
ralna
* Kabaret Moralnego Niepokoju,
Jastrzębia Góra, org. Scena Kultu-
ralna
* Hanna Bakuła - spotkanie autor-
skie, Jurata, org. Scena Kulturalna
* Hanna Bakuła - spotkanie autor-
skie, Jastarnia, org. Scena Kultural-
na

* Piotr Bałtroczyk - kabaret, Hel,
org. Scena Kulturalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* Warsztaty biżuteryjne - Kobiece
ozdoby, Krokowa - muzeum, org.
Fundacja „Europejskie Spotkania”
KCK Krokowa
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* BTC Maraton Pływacki, Hel, org.
Urząd Miasta Hel
* Piotr Bałtroczyk - kabaret, Jastar-
nia, org. Scena Kulturalna
* Hanna Bakuła - spotkanie autor-
skie, Jastrzębia Góra, org. Scena
Kulturalna

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* Kabaretowy Puck, Puck, org.
Urząd Miasta Puck
* Nadmorska Noc Kabaretowa: Bał-
troczyk, Łowcy B., Czwarta fala,
Władysławowo - estrada za Urzę-
dem Miejskim, org. CKPiS we Wła-
dysławowie
* Finał Grand Prix Władysławowa
w Siatkówce Plażowej , Władysła-
wowo - plaża wejście 2 i 3, org.
CKPiS we Władysławowie
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* BTC Maraton Pływacki, Hel, org.
Urząd Miasta Hel
* XV Marsz Śledzia, trasa z Kuźni-
cy do Rewy, org. Urząd Gminy Ko-
sakowo
* Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
- regaty, Zatoka w Pucku, org. HOM
Puck, Yacht-Club Rewa
* Aktywne soboty w wejherowskim
parku (darmowe zajęcia fitness),
org. Urząd Miasta Wejherowa, Tiger
Gym, Wejher Park
* Słowo i muzyka u Jezuitów - kon-
cert organowy, Jastrzębia Góra - ko-
ściół, org. parafia w Jastrzębiej
Górze
* Jacek Bonecki - spotkanie autor-
skie, Jurata, org. Scena Kulturalna
* Jacek Bonecki - spotkanie autor-
skie, Hel, org. Scena Kulturalna
* Pocztówka z Pucka - warsztaty
plastyczne, Puck - rynek, org. Sto-
warzyszenie w Pucku wzrastam i
tworzę

* XXI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Puck, org. Urząd Miasta
Puck
* Piknik biegowy "Piękna Ziemia
Krokowska", Białogóra - plac przy
szkole, org. KCK w Krokowej
* D-DAY HEL, Hel, org. Urząd
Miasta Hel
* BTC Maraton Pływacki, Hel, org.
Urząd Miasta Hel
* Dzień chleba i miodu i odpust św.
Augustyna w Nadolu, org. Gmina
Gniewino

* Dożynki Gminy Puck, Domatowo,
org. OKSiT w Gminie Puck
* Letni rajd rowerowy na orientację,
Leśniewo, org. OKSiT w Gminie
Puck
* Mistrzostwa Polski w Klasie Puck
- regaty, Zatoka w Pucku, org. HOM
Puck, Yacht-Club Rewa
* Koncerty letnie, Wejherowo -
park, org. WCK
* Dożynki gminne, Orle, org. Gmi-
na Wejherowo
* Jacek Bonecki - spotkanie autor-
skie, Jastarnia, org. Scena Kultural-
na

* Jacek Bonecki - spotkanie autor-
skie, Władysławowo, org. Scena
Kulturalna
* Jacek Bonecki - spotkanie autor-
skie, Jastrzębia Góra, org. Scena
Kulturalna
* Andrzej Grabowski - kabaret, Ju-
rata, org. Scena Kulturalna
* Andrzej Grabowski - kabaret, Hel,
org. Scena Kulturalna

* Wakacje z Jogą, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* Andrzej Grabowski - kabaret,
Władysławowo, org. Scena Kultu-
ralna
* Andrzej Grabowski - kabaret, Ja-
starnia, org. Scena Kulturalna
* Spotkanie autorskie, Hel, org.
Scena Kulturalna

* Kaszubskie bajania - środowe
spotkania dla dzieci, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* Spotkanie autorskie, Jurata, org.
Scena Kulturalna
* Spotkanie autorskie, Jastarnia,
org. Scena Kulturalna
* Ratujmy las - przygody Pana Bie-
dronki - przedstawienie dla dzieci,
Hel, org. Scena Kulturalna
* Andrzej Grabowski - kabaret, Ja-
strzębia Góra, org. Scena Kulturalna

* Wakacje z Jogą, Krokowa - za-
mek, org. Fundacja „Europejskie
Spotkania” KCK Krokowa
* 43. Letnie Koncerty Organowe i
Kameralne im. E. Brańki - Postlu-
dium, Władysławowo - kościół, org.
CKPiS we Władysławowie
* Wejherowskie Kino pod Gwiazda-
mi, Wejherowo - amfiteatr miejski,
org. Urząd Miasta Wejherowa,
WCK
* Spotkanie autorskie, Władysławo-
wo, org. Scena Kulturalna
* Spotkanie autorskie, Jastrzębia
Góra, org. Scena Kulturalna
* Ratujmy las - przygody Pana Bie-
dronki - przedstawienie dla dzieci,
Jurata, org. Scena Kulturalna
* Zaczarowany koszyczek - przed-
stawienie dla dzieci, Jastarnia, org.

Scena Kulturalna

* Oprowadzania „Śladami Luizy”,
Krokowa - zamek, org. Fundacja
„Europejskie Spotkania” KCK Kro-
kowa
* Ratujmy las - przygody Pana Bie-
dronki - przedstawienie dla dzieci,
Władysławowo, org. Scena Kultu-
ralna
* Ratujmy las - przygody Pana Bie-
dronki - przedstawienie dla dzieci,
Jastrzębia Góra, org. Scena Kultu-
ralna

* Biesiada na koniec wakacji, Puck,
org. Urząd Miasta Puck
* Kari, Fishmoll - koncert, Jastrzę-
bia Góra - Promenada Światowida,
org. CKPiS we Władysławowie
* Biesiada Kaszubska, Władysła-
wowo, org. CKPiS we Władysła-
wowie
* VI Bałtycki maraton brzegiem
morza, start w Jastarni, trasa przez
Półwysep Helski, org. MOKSiR Ja-
starnia
* Aktywne soboty w wejherowskim
parku (darmowe zajęcia fitness),
org. Urząd Miasta Wejherowa, Tiger
Gym, Wejher Park
* Koncert na zakończenie wakacji,
Reda - park miejski, org. Urząd
Miasta Redy

* Regaty - Spartakiada Osób Nie-
pełnosprawnych - łodzie klasy
"Puck”, Lubkowo - przystań, org.
KCK w Krokowej
* Dożynki Powiatu Puckiego i
Gminy Krokowa, Kłanino - boisko
przy szkole, org. Starostwo Powiatu
Puckiego, KCK w Krokowej , So-
łectwo Kłanino
* Dożynki Powiatowo-Gminne,
Luzino, org. Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
* Memoriał Bogdana Kamieńskiego
- regaty, Zatoka w Rewie, org.
Yacht-Club Rewa
* Koncert letni - Carte Blanche,
Wejherowo - park, org. WCK
* Zawody Strongman, org. Gmina
Gniewino

Szczegółowy kalendarz imprez

na stronie internetowej:

www.kaszubypolnocne.pl

/kalendarz_imprez.html

16 sierpnia

17 sierpnia

18 sierpnia

19 sierpnia

20 sierpnia

21 sierpnia

KASZUB PÓŁNOCNYCH

22 sierpnia

23 sierpnia

24 sierpnia

25 sierpnia

26 sierpnia

27 sierpnia

28 sierpnia

29 sierpnia

30 sierpnia
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10 TURYSTYKA
Kaszuby Północne

Szlakiem dworów i pałaców
Dwory i pałace na północnych Kaszubach
pokazują ciekawą historię i specyfikę regio-
nu. Nordę można poznać pokonując m.in.
szlak dworów i pałaców. Poniżej znajdziecie
Państwo wykaz opisanych na mapie obiek-
tów z sąsiednich str. 8 i 9.

1. Pałac Przebendowskich w Wejhero-
wie
Siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej . Muzealia prezento-
wane są w salach XIX-wiecznego pałacu, po-
śród zabytkowego wyposażenia i ścian
zdobionych polichromiami w stylu pompejań-
skim. Wewnątrz odnowionych piwnic prospe-
ruje restauracja.
Pałac leży na terenie zrewitalizowanego parku
miejskiego, w którym znajduje się m.in.
ogromny plac zabaw, ścieżki przyrodnicze i
Nordic Walking oraz letnia scena.
Kontakt:
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
tel. +48 58 736 18 21
www.muzeum.wejherowo.pl

2. Dworek pod Lipami w Rumi
Dworek pod Lipami to odnowiona siedziba
Miejskiego Domu Kultury w Rumi. W histo-
rycznym obiekcie z pocz. XIX w. można
zwiedzić ekspozycje o dziejach miasta oraz
wystawy czasowe. Położony w parku nad Za-
górską Strugą przyciąga mieszkańców oraz
gości.
Kontakt:
ul. Mickiewicza 19, 84-230 Rumia
tel. +48 58 671 07 37
www.mdkrumia.org

3. Pałac Wieniawa w Rekowie Górnym
Odrestaurowany Pałac Wieniawa to architek-
toniczna perełka Ziemi Puckiej , która pełni
dziś funkcję luksusowego hotelu. W obiekcie
znajduje się 1 5 stylowo urządzonych aparta-
mentów oraz wykwintna restauracja. Do dys-
pozycji gości pozostaje sauna z aromaterapią,
jacuzzi z hydromasażem oraz gabinet masażu.
Wokół pałacu roztacza się malowniczy park.
Kontakt:
ul. Lipowa 24, 84-100 Rekowo Górne
tel. +48 58 673 92 80
www.hotelwieniawa.com

4. Pałac Below w Sławutówku
Wybudowany w 1912 roku przez Gustawa
Fryderyka von Below na zimową rezydencję
rodzinną. Przed wybuchem wojny majątkiem
zajmował się wnuk Gustawa i Henrietty, hra-
bia Albrecht von Krockow, właściciel majątku
w Krokowej .
Po wojnie obiekt niszczał aż do 2001 roku,
gdy został kupiony przez prywatną osobę i
odrestaurowany na obiekt noclegowy i restau-
rację.
Aktualnie obiekt jest nieczynny.
Kontakt:
Sławutówko 14, 84-100 Puck

5. Zamek Jan III Sobieski w Rzucewie
Imponujący neogotycki pałac wzniesiony w
1840 r. na klifie Zatoki Puckiej , w obrębie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W sty-

lowych wnętrzach pałacu znajdą państwo luk-
susowe noclegi. Na gości czeka wiele
atrakcyjnych propozycji spędzenia czasu:
wieczory w domku myśliwskim, degustacje
wina w zamkowej winiarni, sauna, siłownia,
sala bilardowa, korty tenisowe oraz jazdy
konne.
Kontakt:
Rzucewo 6, 84-100 Puck
tel. +48 58 673 88 05
www.zameksobieski.pl

6. Pałac Kłanino
Pałac Kłanino, Rezydencja von Grass, to dwór
szlachecki z XVIII w. ze swoim wiernie za-
chowanym uroczym, starym parkiem, który
stanowi interesujący cel wycieczek. Wśród ci-
szy, spokoju i harmonii można tu spędzić bar-
dzo przyjemnie czas regenerując siły podczas
długich spacerów i wycieczek rowerowych.
Aktualnie mieści w sobie hotel i restaurację.
Kontakt:
Kłanino 2, 84-107 Starzyno
tel. +48 58 774 58 58
www.klanino.pl

7. Zamek w Krokowej
Przez blisko siedem wieków był siedzibą rodu
von Krockow, jednego z najstarszych szla-
checkich rodów pomorskich, któremu poświę-
cono stałą wystawę na parterze. W
dzisiejszych murach Zamku mieści się stylo-
wy obiekt noclegowy i restauracja. Zamek
otoczony jest fosą i rozległym parkiem.
Istnieje możliwość zwiedzania zamku z prze-
wodnikiem. W bliskości zamku znajduje się
Muzeum Regionalne.
Kontakt:
ul. Zamkowa 1 , 84-110 Krokowa
tel. +48 58 774 21 11
www.zamekkrokowa.pl

8. Dwór "Sześć Dębów" w Prusewie
Zabytkowy dwór otoczony przez niezwykle
urokliwy, bogaty w starodrzew, blisko dwu-
hektarowy park. Rośnie tu sześć 250-letnich
dębów - pomników przyrody, olbrzymi buk
czerwonolistny, pachnące lipy, jesiony, kolo-
rowe klony, w tym klon jawor oraz rzadko
spotykane dęby piramidalne. W dworze funk-
cjonują miejsca noclegowe i restauracja.
Kontakt:
Prusewo 1 , 84-11 3 Wierzchucino
tel. +48 58 673 57 37
www.prusewo.pl

9. Dworek w Starbieninie
Dworek w Starbieninie to siedziba Kaszub-
skiego Uniwersytetu Ludowego. Zespół
dworsko-parkowy obejmuje rezydencję w sty-
lu toskańskim z końca XIX wieku oraz park z
sadzawkami i zachowanym starodrzewiem.
Ośrodek w Starbieninie dysponuje pawilonem
noclegowym, salą konferencyjną, pracownia-
mi regionalnymi (tkacką i ceramiczną), a tak-
że zapleczem gastronomicznym.
Kontakt:
Starbienino 1 , 84-210 Choczewo
tel. +48 58 572 43 43
www.starbienino.pl

10. Dwór w Bychowie
W obecnym kształcie dwór powstał w drugiej
połowie XIX w. W 1989 r. dworek został zbu-
rzony do fundamentów i na podstawie eksper-
tyzy budowlanej oraz dokumentacji
fotograficznej , zdekomponowany. Za okaza-
łym budynkiem dworu, wzdłuż brzegów Stru-
gi Bychowskiej rozciąga się zabytkowy park,
porośnięty wiekowymi drzewami, na czele z
450-letnim dębem.
Kontakt:
Bychowo 19, 84-250 Gniewino
tel. +48 58 670 60 28
www.bychowo.com.pl

11. Dwór w Lisewie
Odrestaurowany zespół dworsko-parkowy.
Obiekt przyciąga dopracowaną ofertą hotelo-
wą, bankietową i konferencyjną. Wnętrzom
nadano ciepły, antyczny wystrój . Uwagę
zwraca szeroka gama proponowanych atrak-
cj i, m.in. przejażdżki dorożką, mini zoo, kącik
plastyczny i zabawy dla dzieci, rejsy łodziami
motorowymi po Jeziorze Żarnowieckim i Bał-
tyku, strzelanie z procy sportowej .
Kontakt:
Lisewo 1 , 84-250 Gniewino
tel. +48 58 672 16 05
www.lisewskidwor.pl

12. Pałac w Ciekocinku
Okazały zespół pofolwarczny, w skład którego
wchodzi pałac z 1910 r., dom rządcy, czwora-
ki, zabudowania gospodarcze i gorzelnia z
przełomu XIX/XX w. oraz park. Ostatnimi la-
ty prywatny właściciel adaptuje majątek na
międzynarodowy ośrodek jeździecki. Po za-
kończeniu remontu pałac będzie perłą ośrodka
z oryginalną bryłą, okazałym dachem mansar-
dowym i wysoką, pięciokondygnacyjną wie-
żą.
Kontakt:
Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo
Tel. +48 58 572-25-08

13. Pałac w Sasinie
Pałac w Sasinie jest częścią urokliwego ma-
jątku ziemskiego, oddalonego o 3 km od pięk-
nej plaży nad otwartym morzem i latarni Stilo
w Osetniku. Rezydencja w Sasinie pochodzi z
XIX w. i należy do największych tego typu
obiektów na Pomorzu. Ośrodek dysponuje ba-
zą noclegową, restauracją, kawiarnią, chatą
grillową.
Kontakt:
ul. Pałacowa 31 , 84-211 Sasino
tel. +48 509 755 377
www.palacsasino.obitur.pl

14. Pałac w Zwartowie
Pałac w Zwartowie pochodzący z przełomu
XIX/XX w. wchodzi w skład kompleksu
wczasowo-szkoleniowego SW Relaks. Ośro-
dek dysponuje 32. pokojami gościnnymi, peł-
nym zapleczem gastronomicznym,
nowoczesną salą komputerową i odrestauro-
wanymi salami balowymi.
Dużym walorem obiektu jest teren zielony
wokół pałacu oraz korty tenisowe, boiska do
siatkówki i koszykówki.
Kontakt:

Zwartowo 25, 84-210 Choczewo
tel. +48 58 677 63 51
www.zwartowo.pl

15. Dwór pod Lipami w Gościęcinie
W zabytkowym dworze z 1798 roku znajduje
się gospodarstwo agroturystyczne Pod Lipami.
Obiekt położony jest w cichym i spokojnym
miejscu oddalonym o 18 km od morza. Go-
spodarze proponują swym gościom domową
atmosferę, nocleg w pięciu pokojach z łazien-
kami, przepyszną swojską kuchnię opartą na
własnych produktach oraz inne atrakcje.
Kontakt:
Gościęcino 3, 84-210 Choczewo
tel. +48 58 676 39 32
www.podlipami.afr.pl

16. Dworek w Salinie
Pochodzący z XVIII wieku dworek położony
jest w malowniczej okolicy nad jeziorem.
Funkcjonuje jako gospodarstwo agrotury-
styczne czynne przez cały rok. Do dyspozycji
gości jest: w pełni wyposażona kuchnia, pokój
kominkowy, jadalnia, teren rekreacyjny, par-
king, wiata grillowa, miejsce na ognisko,
sprzęt wodny, rowery oraz cała gama dodat-
kowych atrakcji.
Kontakt:
Salino 11 , 84-250 Salino
tel. +48 608 430 769
www.salino.pl

17. Pałac w Godętowie
Zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVIII i
XIX w. Niezwykłą atmosferę, elegancję i po-
dziw dla odrestaurowanego z pietyzmem pa-
łacu potwierdzają wpisy w księdze
pamiątkowej Pałacu w Godętowie, a nagroda
główna na Targach Wyposażenia Hoteli to
dowód wysokiego standardu hotelu i restau-
racji.
Obiekt zachował styl starego majątku, a sale
bankietowe urzekają romantycznym wystro-
jem.
Kontakt:
Godętowo 1 , 84-218 Godętowo
tel. +48 58 677 95 96
www.palacgodetowo.pl

18. Dworek Drzewiarza w Gościcinie
Dworek Drzewiarza stanowi siedzibę Gmin-
nego Ośrodka Kultury. W sali ekspozycyjnej
prezentowane są wystawy ekologiczne, arty-
styczne oraz fotograficzne. Ponadto znajdują
się tu pracownie, w których organizowane są
warsztaty malarskie, tkackie, garncarskie, fo-
tograficzne oraz rzeźbienia w drewnie skiero-
wane zarówno do dzieci jak i dorosłych.
Kontakt:
ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino
tel. +48 58 736 47 85
www.dworekdrzewiarza.pl

LOT Kaszuby Północne
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Jazz i disco polo zdominują pucką
scenę muzyczną już na początku
sierpnia.
W sobotę usłyszymy zespół Jaskuł-
ke Trio, który wykona półtorago-
dzinny koncert współczesnej
muzyki jazzowej . Początek o godz.
1 8:00 na Zielonej Plaży.
W niedzielę z kolei od godz. 11 :00
rozpocznie się festiwal „DISCOpo-

lowanie”, na którym wystąpią gru-
py: Mario Bischin, Marcin
Siegieńczyk - Toples, Classic, Etna,
Camasutra, D-Bomb.
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
Organizatorem jest Urząd Miasta
Puck.

(bm)

Puck. Weekend muzyczny

Mix jazzu i disco polo

Festyn Folklorystyczny „Figle
Gnieżdżewskich Gburów” odbywa
się z inicjatywy mieszkańców
wioski przy współpracy Ośrodka
Kultury Sportu i Turystyki w Gmi-
nie Puck. Tradycyjnie imprezie to-
warzyszy szerokie zainteresowanie
mieszkańców gminy i turystów.
Gnieżdżewo to wieś słynąca z wielu
legend (spisanych przed wojną
przez folklorystę ze Strzelna Jana

Patocka), które doczekały się insce-
nizacji. Od kilku lat artyści przed-
stawiają legendarne dzieje swoich
przodków nad słynnym stawem.
Barwne i pełne humoru widowisko
zwykle przyjmowane jest z wielkim
aplauzem. Impreza jest dwuczęścio-
wa. Po pierwszej części uczestnicy
ruszają w uroczystym orszaku przez
wieś na łąkę jednego z tutejszych
rolników, aby… „utopić złowionego

węgorza”, osądzonego na śmierć za
zjedzenie śledzi w stawie. Radość z
„zatopionego” węgorza potęgowana
jest wesołą muzyką, tańcami i licz-
nymi konkursami. Nie brakuje na-
wet „grania na bele czym…”
W tym roku festyn zaplanowano na
1 sierpnia od godz. 1 6:00 przy sta-
wie.

Brunon Ceszke
OKSiT w Gminie Puck

Puck - Rzeka Reda

Kaperski spływStowarzyszenie Alternatywny Cy-
pel po raz czwarty zaprasza
wszystkich do wzięcia udziału w
Marszu na Orientację Szperk,
który odbędzie się 15 sierpnia] w
Helu.
Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach marsz będzie prowadził przez
najciekawsze miejsca półwyspu
oraz pozwoli odkrywać opuszczone
i zapomniane helskie fortyfikacje.

Jak co roku czekają na uczestników
dwie trasy:
- Mała Pętelka - przeznaczona dla
osób w każdym wieku i dla osób,
które dopiero zaczynają swoją przy-
godę z mapą,
- Duża Pętla - trasa dla osób średnio
zaawansowanych i zaawansowa-
nych, które startowały już w podob-
nych imprezach.
Przy punktach czekają różne i za-

skakujące zadania. Tradycyjnie na
zakończenie marszu organizatorzy
przewidują ognisko wraz z oficjalną
dekoracją zwycięzców i rozdaniem
nagród.
Szczegółowe informacje dotyczące
imprezy oraz możliwość zapisu jest
na stronie: www.szperk.gohel.pl.

Alternatywny Cypel

Inscenizacja topienia węgorza w wykonaniu artystów

Gnieżdżewo. Figle Gnieżdżewskich Gburów

Żarty na ludowo

Stowarzyszenie „Aktywny Puck”
zaprasza mieszkańców miasta w ra-
mach projektu „Czas na Aktyw-
ność” dofinansowanego ze środków
budżetowych na kaperski spływ ka-
jakowy rzeką Redą w dniu 9 sierp-
nia 2015 (niedziela).
Koszt to 25 zł od osoby. W cenie
jest transport na trasie Puck – Reda

– Osłonino – Puck, ubezpieczenie
NNW, wynajem kajaków, opieka
instruktora - pilota oraz poczęstu-
nek.
Informacje i zapisy
email:
aktywnypuck2012@gmail.com
tel. 792 812 441

Katarzyna Jabłońska

Hel. Marsz Szperk

Aby tylko dojść do mety

Władysławowo

Siatkarska zabawa
Na plaży morskiej przy wejściu nr 3
w każdą sobotę o godz. 1 5:00 roz-
grywane są turnieje plażowej piłki
siatkowej . Każdego razu w katego-
riach kobiet i mężczyzn startuje kil-

kanaście drużyn z różnych stron
kraju. Poziom jest zróżnicowany,
ale nie brakuje także zawodników z
klasą.

(jan)
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Hasło tegorocznego lata Powiatu

Puckiego skierowane jest nie tylko

do turystów, ale i do mieszkańców.

Chcemy pokazać, że w powiecie

puckim można wypoczywać bier-

nie i aktywnie, można zaspakajać

swoje zainteresowania, pogłębiać

pasje, każdy może znaleźć odpo-

wiednią formę wypoczynku dla

siebie.

Co najważniejsze - chcemy przenik-
nąć do świadomości turystów tym,
że obojętnie czy wypoczywają na
plaży w Dębkach, zwiedzają latarnię
morską w Rozewiu czy uprawiają
kitesurfing w Rewie, to tak napraw-
dę są w Powiecie Puckim, tym naj-
bardziej morskim powiecie, który
jako jedyny w Polsce ma dwa mo-
rza: małe i duże.
Poprzez akcje promocyjne chcemy
pokazać piękne zakątki naszego po-
wiatu, a portale społecznościowe
poszerzają nasze działania.
Akcje promocyjne służą również
bezpieczeństwu dzieci na naszych
plażach, bowiem rodzicom i opieku-

nom rozdajemy przy tej okazji wo-
doodporne bransoletki, na których
trzeba wpisać numer telefonu kon-
taktowego.
Aby zachęcić do wypoczynku na
naszym terenie każda gmina Powia-
tu Puckiego przygotowuje na sezon
letni wiele atrakcji sportowych i
kulturalnych. Starosta Pucki Jaro-
sław Białk czynnie uczestniczy w
przygotowanych atrakcjach a także
obejmuje patronatem niektóre wy-
darzenia. W ostatnim okresie w
czasie Dni Krokowej uczestniczył w
III Maratonie Wrotkarskim oraz w
regatach „Kaszubskie Łodzie pod
Żaglami” w Chałupach.
Reasumując: Wypoczywaj LATEM
Z POWIATEM Puckim.

Elżbieta Czaja
Starostwo Powiatowe w Pucku

Fot. Piotr Lessnau

Powiat Pucki. Akcja promocyjna

Wypoczywaj LATEM Z POWIATEM Puckim

Na tegoroczny sezon letni udało się
poprawić i zmodernizować infra-
strukturę turystyczną w okolicach
portu rybackiego w Jastarni.
Odnowione zostało molo spacerowe
oraz utworzony został park fitness
dla turystów i mieszkańców. Okazją
do zaprezentowania efektów prac
było otwarcie obiektu. Na zaprosze-
nie burmistrza Jastarni Tyberiusza
Narkowicza odpowiedzieli między
innymi prezes Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej Zbigniew
Chmaruk oraz Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław

Struk.
Środki finansowe na ulepszenie
miejsca pochodzą głównie z Unii
Europejskiej .

Olga Wróbel
MOKSiR w Jastarni

Na zdjęciu obok oficjalne otwarcie
nowej infrastruktury turystycznej w
Jastarni

Fot. Olga Wróbel

Jastarnia

Molo w sercu półwyspu
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Pojazdy militarne, eksponaty hi-

storyczne, parada otwarta, pokaz

mody lat 40-tych, dioramy tema-

tyczne, inscenizacje nocne, kon-

cert muzyki lat 40-tych, warsztaty

tańca - wszystko to doświadczymy

podczas jubileuszowej edycji D-

Day Hel.

D-Day Hel to impreza ukazująca
wybrane operacje militarne z okresu
II wojny światowej i dawny styl.
Oto program:
14.08 piątek

11 -16 – Prezentacja i wystawa po-
jazdów militarnych oraz promocja
D-Day Hel we Władysławowie
19 – Uroczyste wciągnięcie flag
państw, rozpoczęcie D-Day Hel –
plaża na cyplu
15.08 sobota

11 -1 8 – Prezentacja i wystawa po-
jazdów militarnych i dioram – ul.
Kuracyjna
11 -12 – Msza św. w intencji Wojska
Polskiego – kościół
12:1 5 – Złożenie kwiatów pod Po-
mnikiem Obrońców Helu
12:30-14:30 – Warta honorowa pod
pomnikiem Obrońców Helu. Wysta-
wa pojazdów historycznych i ekspo-
natów
19 – Parada* D-Day Hel 2015 z
udziałem i występem dudziarzy Pi-
pes & Drums – ul. Wiejska
16.08 niedziela

11 -1 7 – Prezentacja dioram tema-
tycznych – ulica Kuracyjna
17 – Msza polowa, ul. Kuracyjna,
Bateria Laskowskiego
19 – Koncert dudziarzy Pipes &
Drums – ul. Wiejska
17.08 poniedziałek

11 -1 7 – Prezentacja dioram tema-
tycznych – ulica Kuracyjna - diora-
ma z elementami dynamicznymi

17 – Pokaz mody lat 40-tych – sce-
na przy Bulwarze Nadmorskim
19 – Parada otwarta* D-Day Hel
2015 – ul. Wiejska
18.08 wtorek

11 -1 7 – Dioramy z elementami dy-
namicznymi – ulica Kuracyjna
19 – Koncert muzyki lat 40-tych –
scena przy Bulwarze Nadmorskim
19.08 środa

1 5 – Inscenizacja „Carentan” – port
rybacki
21 :30 – Inscenizacja nocna „Spado-
chroniarze w mieście” – Urząd
Miasta, ulica Wiejska
20.08 czwartek

16 - Inscenizacja „Czołgi na uli-
cach” – ul. Przybyszewskiego
18 – Konkurs mody lat 40-tych –
scena przy Bulwarze Nadmorskim
21.08 piątek

16 – Inscenizacja „Kierunek Paryż”
– ul. Przybyszewskiego
18 – Parada** D-Day Hel 2015 – ul.
Wiejska
19 – Warsztaty tańca - wprowadze-
nie do Lindy Hop – scena przy Bul-
warze Nadmorskim
20:30 – Koncert muzyki lat 40-tych
– scena przy Bulwarze Nadmorskim
22.08 sobota

16 – Inscenizacja główna „Lądowa-
nie na plaży Omaha”
17 – Uroczyste opuszczenie flag na
plaży, zakończenie D-Day Hel 2015
19 – Parada** D-Day Hel 2015 – ul.
Wiejska
23.08 niedziela

11 -1 5 – Prezentacja i wystawa po-
jazdów militarnych – Port wojenny
* Udział wszystkich uczestników i
gości
** Udział tylko dla rekonstrukto-
rów, GRH, kolekcjonerów

opr. (bm)

Hel. D-Day

Działania operacyjne

Odsłonięcie gwiazd w Ogólnopol-
skiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza
w Rewie poprzedziła sesja popular-
no-naukowa w 95. Rocznicę Zaślu-
bin Polski z Morzem. W trakcie
sesj i prezentowane były referaty
oraz wygłaszane przemówienia
przez członków rodzin uhonorowa-
nych. Odbyło się również wodowa-
nie książki „Józef Poznański – I
Dyrektor Urzędu Morskiego” autor-
stwa prof. Daniela Dudy.
Po sesj i, już na Alei Zasłużonych
Ludzi Morza w Rewie, został odda-
ny hołd bohaterom polskiego morza,
by uczcić pamięć tych, którzy dla
niego żyli, na nim pracowali i zgi-
nęli w jego głębinach.
W tym roku gwiazdami uhonorowa-

no:
Prof. dr. hab. Andrzeja Ropelew-
skiego, którego tablicę odsłonili:
syn Maciej Ropelewski, wicemini-
ster Infrastruktury i Rozwoju prof.
Dorota Pyć, dyrektor Morskiego In-
stytutu Rybackiego prof. dr hab. To-
masza Linkowskiego oraz
przewodniczący Rady Gminy Kosa-
kowo Marcin Kopitzki;
Augustyna Krauze którego tablicę
odsłonili: wnuczka Urszula Ada-
mus, prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik, pułkownik Związku
Piłsudczyków, radny Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego Jarosław
Bierecki;
oraz Jakuba Myślisza którego tabli-

cę odsłonili: wnuczka Jakuba My-
ślisza Romualda Białkowska,
starosta Powiatu Puckiego Jarosław
Białk, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Nautologicznego prof. Daniel
Duda, prezes Ligi Morskiej i
Rzecznej Andrzej Królikowski.
Po odsłonięciu gwiazd nastąpiło
wręczenie odznaczeń i wyróżnień
oraz złożenie wiązanek pod Krzy-
żem Morskim w hołdzie bohaterom
polskiego morza. Uroczystość zo-
stała zwieńczona koncertem Orkie-
stry Wojskowej Koszalin.

Anna Padée – Kruszczak
RKiS w Gminie Kosakowo

Fot. Jerzy Hlades

Rewa. Morscy bohaterowie

Nowe gwiazdy przy krzyżu
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Stowarzyszenie W Pucku Wzrastam
i Tworzę zaprasza wszystkie dzieci
na wspólne rysowanie kartek pocz-
towych z Pucka. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 22 sierpnia w godz.
10-1 3 na puckim rynku przy fontan-
nie.
Warsztaty artystyczne zaczynają się
od wspólnego wykonania skrzynki
pocztowej . Potem uczestnicy rysują
kartki pocztowe i adresują. Co go-
dzinę grupa spaceruje na pocztę, aby
zakupić znaczki pocztowe i wysłać
narysowane kartki z Pucka w świat.

Serdecznie zapraszamy wszystkie
chętne dzieci!
Organizatorzy proszą o zgłaszanie
się wolontariuszy do pomocy przy
rysowaniu i spacerach na pocztę.
Zgłoszenia można przesyłać na ad-
res: kamakuik@wp.pl z dopiskiem
WOLONTARIUSZ do Pocztówki z
Pucka.
Projekt dofinansował Fundusz Aku-
mulator Społeczny.

Kama Kuik

Domatowo

Po zbiorze plonów
czas na świętowanie

Puck. Plastyka

Miejska pocztówka

Dożynki w Gminie Puck to nie
tylko „Święto Rolnika”, ale i znak
pełnej integracji i ukazanie ak-
tywności społecznej wiejskich śro-
dowisk.
Ponad 20 sołectw w uroczystym ko-
rowodzie prezentuje swoje piękne
wieńce dożynkowe. W tym momen-
cie prezentowany jest dorobek spo-
łeczny oraz walory kulturowe
poszczególnych miejscowości. Inte-
gralną częścią uroczystości jest
msza św. w intencji rolników. Jak
nakazuje tradycja, starostowie doży-
nek wręczają chleb gospodarzowi
gminy – wójtowi. Po poświęceniu,
ten, wraz z innymi przedstawiciela-
mi władz dzieli się nim ze społe-
czeństwem.
W części artystycznej prezentują się
najlepsi artyści gminy. Stałym ele-
mentem dożynek jest występ
„Gwiazdy Wieczoru”. Na oczach
szerokiej publiczności toczą się po-
tyczki pomiędzy sołectwami w ra-
mach Dożynkowego Turnieju Wsi.
Przy tej okazji ocenia się również
wieńce dożynkowe. Najlepsi otrzy-
mują nagrody wójta. Podczas doży-
nek wybrani rolnicy są uhonorowani
odznaczeniami. Dochodzi też do
podsumowania konkursu „Piękna
Wieś”.
Zapraszamy 23 sierpnia na dożynki
do Domatowa.

Brunon Ceszke
OKSiT w Gminie Puck

Jedną z atrakcji festynu w Sławutowie jest pieczenie chleba

Wieńce dożynkowe podczas Święta Plonów zawsze prezentują się okazale

Po pomyślnych zbiorach zwyczajowo odprawiana jest dziękczynna msza św.

Kultywowanie tradycji pieczenia
chleba jest tematem corocznego
święta, które odbywa się przy spe-
cjalnie wybudowanym piecu „ogro-
dowym”. Ma on przypominać
dawne dzieje, ale i służyć do wypie-
ku chleba jak za dawnych lat.
Uroczystości obejmują mszę św.,
pieczenie chleba i jego degustację
ze swojskim masłem. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich startują w kon-
kursie wykonywania bukietów ziel-
nych z kwiatów i ziela, a
wszystkiemu towarzyszy oprawa
muzyczna. Święto odbędzie się w
Sławutowie 15 sierpnia. Organizato-
rami są OKSiT w Gminie Puck oraz
sołectwo Sławutowo.

Brunon Ceszke
OKSiT w Gminie Puck

Sławutowo

Święto chleba

W tym roku po raz kolejny Puck za-
mieni się jak za dawnych czasów w
port kaprów. W sobotę, 8 sierpnia
będzie roiło się od strażników mor-
skich na Zielonej Plaży. Organizato-
rzy zapewniają otwarcie
kaperskiego placu zabaw, jadło ka-

perskie, tworzenie floty kaperskiej ,
kaperską grę uliczną, występ grupy
„Projekt Klenczon”, a o godz. 20
koncert KAYAH.

Iwona Konkel
Urząd Miasta Puck

Puck

Kaperski świat

Pomysł na pocztówkę trzeba mieć! Tutaj herb Pucka
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W okresie letnim na rewskich wo-
dach Zatoki Puckiej odbywają się
liczne regaty organizowane przez
tutejszy Yacht-Club Rewa w po-
pularnej klasie „Puck”.
Już w sobotę, 8 sierpnia od godz.
1 0.00, w ramach obchodów Urodzin
Gminy Kosakowo rozegrane zosta-
ną IV Regaty o Mistrzostwo Gminy
Kosakowo. Tydzień później , pod-
czas XIX Festynu Kaszubskiego w
Rewie 15 sierpnia (sobota) odbędą
się VII Otwarte Regaty o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo (początek
– godz. 1 0.00). W weekend 22-23
sierpnia – tym razem w Pucku –
wspólnie z Harcerskim Ośrodkiem
Morskim zorganizowane zostaną III
Mistrzostwa Polski w klasie „Puck”.
W kolejnych dniach w Rewie – 30
sierpnia 2015 r. (niedziela) i week-
end 5-6 września 2015 r. – żeglarze
będą mieli okazję ścigać się w Me-

moriałach: Bogdana Kamieńskiego i
Andrzeja Reymana (początek od
godz. 1 0.00). Oprócz tego we wtor-
ki i czwartki od godz. 1 7.00 trwają

zmagania w I, II i III Lidze Yacht-
Clubu Rewa.

Adam Schröder
RKiS w Gminie Kosakowo

W pierwszy weekend lipca tempe-
raturę w Gminie Krokowa pod-
grzało nie tylko prażące słońce,
ale także prawie 1500 zawodni-
ków, biorących udział w dwóch
imprezach rowerowych.
Na linii startu Skandia Maraton
Lang Team, na podzamczu w Kor-
kowej , pojawiło się ponad 1000 za-
wodników – to rekord edycji
organizowanej już po raz trzeci w
Gminie Krokowa. Do wyboru były
cztery kategorie: Rodzinna parada –
8 km, Mini – 31 km, Medio – 58
km, Grand Fondo – 86 km. Najlep-
szy zawodnik pokonał najdłuższy
dystans w czasie 3:08:25. Z całą
pewnością można powiedzieć, że w
upalną sobotę wszyscy, którym uda-
ło się przedrzeć przez szutrowe tra-
sy i udało dotrzeć do mety byli
wygranymi.
Kolejnego dnia plac przy zamku w
Krokowej zmienił kolor na różowy.

Był to znak, że rozpoczyna się Tau-
ron Lang Team Race – wyścig szo-
sowy. Grupa prawie 500.
zawodników w szybkim tempie po-
konywała trasę biegnącą wokół Je-

ziora Żarnowieckiego. Dystans
Maxi dla wytrwałych liczył aż 114
km, połowę tego stanowiła trasa
Mini, najlepszemu zawodnikowi
udało się wykręcić na tym dystansie
wynik 1 :29:59. Trasę Maxi za-
mknięto najlepszym wynikiem
2:53:55. Wysiłek ogromy i tym bar-
dziej warto pogratulować zwycięz-
com, w tym Czesławowi Langowi,
który był najlepszy w swej katego-
rii.
Wszyscy zawodnicy chwalili sposób
przygotowania i zabezpieczenia tras.
Nie udałoby się tak zorganizować
wyścigów, gdyby nie wysiłek stra-
żaków z ochotniczych straży pożar-
nych z Krokowej , Sławoszyna,
Wierzchucina, Sobieńczyc, a także
funkcjonariuszy Policj i z Krokowej
i Pucka.

Maja Jaromirska – Lewińska
KCK w Krokowej

Łodzie podczas regat w Rewie

Rewa. Regaty

Zatoka żeglarstwem stoi

Gmina Krokowa. Kolarstwo

Rowerowy zawrót głowy

W lipcową sobotę w nadmorskich
Dębkach odbyły się zawody Pu-
charu Polski Strongmen. W sze-
ściu trudnych konkurencjach
zmagało się aż ośmiu zawodników.
Na pierwszym miejscu uplasował
się Bartłomiej Grubba, drugi był
Mateusz Ostaszewski, natomiast po-
dium zamykał z miejscem trzecim
Tomasz Lademann. Pomiędzy po-
szczególnymi konkurencjami zorga-
nizowano konkursy dla publiczności

oraz występy artystyczne. W Gmi-
nie Krokowa tego typu zawody zo-
stały zorganizowane już po raz
drugi.

Maja Jaromirska – Lewińska
KCK w Krokowej

Jedna z konkurencji siłowych podczas zawodów Pucharu Polski

Strongman w Dębkach

Dębki. Strongmeni

Imponujący pokaz
siły i sprawności

Szutrowe trasy w sam raz dla kolarzy MTB
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Na starcie w Krokowej nie było widać jeszcze zmęczenia wśród kolarzy
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