
Pobierz wersję elektroniczną!
Zawsze aktualna gazeta w twoim 

telefonie lub w tablecie!
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n Wejherowo
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Bieżące wydarzenia w regionie
wydawca umieszcza na:
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www.kaszubypolnocne.pl
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Miejsca pamięci o historii 
sprzed stu laty, kiedy to Polska 
odzyskała dostęp do Bałtyku, 
pięknie obrazują wybrane 
punkty na Szlaku Historii 
Militarnej Kaszub Północnych. 

W śród nich charakterystycz-
ne są: Baza Lotnictwa Mor-
skiego w Pucku (na terenie 

której dokonano symbolicznego aktu 
zaślubin), tablica pamiątkowa bł. ks. 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia 
w Pucku, granica polsko-niemiecka 
1920-1939 przy rzece Piaśnica, dawny 
budynek celny w Wierzchucinie czy 
Hallerówka, o której tak pisze Jerzy 
Sadowski: „Nazajutrz po symbolicz-
nych zaślubinach Polski z morzem, 
które odbyły się 10 lutego 1920 roku, 
generał Józef Haller przybył do Wiel-
kiej Wsi (dziś Władysławowo). Towa-
rzyszący mu ppłk. Henryk Bagiński, 
zafascynowany pięknem nadmorskiego 
krajobrazu, postanowił kupić tu ziemię 
i założyć osadę letniskową. Nadał jej 
nazwę Hallerowo, a gen. Haller zlecił 
budowę letniskowego domku, nazwa-
nego „Hallerówką”. Na działce obok 
powstał tzw. „Błękitny Domek” nale-
żący do adiutanta generała Hallera – 
kpt. Jana Dworzańskiego. Dziś położo-
na na skrzyżowaniu ulic Morskiej i ks. 
Merklejna „Hallerówka” mieści Cen-
trum Pamięci Generała Józefa Halle-
ra i Jego Żołnierzy.” 

Obok, w dawnej „adiutantówce” 
znajduje się wystawa poświęcona let-
niemu wypoczynkowi w okresie mię-
dzywojnia na Nordzie. Pomnik Gene-
rała Józefa Hallera, znajduje się 300 m 
od muzeum, przy ul. Morskiej. Szlak 
jest dostępny przez cały rok, dlatego 
zachęcamy co celebrowania niezwy-
kłego wydarzenia powrotu morza do 
kraju poprzez odwiedziny tych miejsc.

 n Barbara Mudlaff 
LOT Kaszuby Półncone

Hallerówka we Władysławowie

 fot. archiwum LOT Kaszuby Północne

Pomnik Gen. Józefa Hallera we Władysławowie

 fot. Robert Sokołowski

Słupek graniczny przy ujściu Piaśnicy w Dębkach

Władysław Miegoń brał udział w zaślubinach Polski z morzem 
i koncelebrował wówczas mszę świętą

 fot. Barbara Mudlaff

 fot. archiwum LOT Kaszuby Północne
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Powiat Pucki

Medal Stolema – Kaszubski 
Nobel dla Pani Jadwigi 
Kirkowskiej z Wierzchucina
W Ratuszu Starego Miasta 
Gdańska w dniu 8 stycznia 
br. odbyła się gala wręczenia 
prestiżowej nagrody „Medal 
Stolema”, przyznawanej już 
od ponad 50 lat przez Klub 
Studencki Pomorania osobom 
mającym wpływ na rozwój 
kultury Kaszub i Pomorza, 
będącym ambasadorami 
regionu i krzewicielami 
tradycji.

P ani Jadwiga Kirkowska jest 
wieloletnią członkinią Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomor-

skiego i założycielką jego oddziału 
w Wierzchucinie. Od lat związana jest 
z Powiatem Puckim i Gminą Kroko-
wa, gdzie cyklicznie inicjuje rozma-
ite wydarzenia kulturalne, propaguje 
naukę haftu kaszubskiego szkoły puc-
kiej, organizuje konkursy związane 
z kulturą kaszubską takie jak konkurs 
czytania „Królewiónka” czy przeglą-
dy zespołów regionalnych dla dzieci 
(„Burczybas”) i dla dorosłych.

Warto wspomnieć, że wśród lau-
reatów Medalu Stolema znajdują się 
takie osobistości jak kaszubscy pisa-
rze Jan Drzeżdżon, Józef Ceynowa czy 
literacki noblista Günter Grass, a także 
premier RP w latach 2007‒2014 
Donald Tusk oraz wiele innych.

 n www.powiat.puck.pl

 fot. Klub Studencki Pomorania

Gmina Krokowa

Karnawałowe bale dla seniorów
To już tradycja, że każdego roku 
na terenie gminy Krokowa 
odbywają się spotkania dla 
seniorów, a frekwencja z roku 
na rok jest coraz większa, 
co tylko potwierdza, że taka 
forma przypadła do gustu 
najstarszym mieszkańcom. 
Jest to doskonała okazja 
na spotkanie się z bliskimi przy 
wspólnym stole oraz do zabawy 
tanecznej.

Terminy spotkań z seniorami w świe-
tlicach wiejskich w 2020 r.

 n 08.01. – Świecino, godz. 16:00
 n 11.01. – Prusewo, godz. 17:00
 n 18.01. – Białogóra i Słuchowo/Dom 
Ludowy w Białogórze, godz. 17:00

 n 29.01. – Sulicice, godz. 17:00
 n 21.01. – Karlikowo, Lubocino, 
Sobieńczyce/świetlica przy OSP 
Karlikowo, godz. 18:00

 n 04.02. – Wierzchucino, godz. 17:00
 n 05.02. – Połchówko, godz. 16:30
 n 06.02. – Brzyno, godz. 16:00

Zamek w Krokowej, godz. 16:00
 n 13.02. – Kłanino, Lisewo, Tyłowo, 
Jeldzino, Krokowa/Zamek w Kro-
kowej, godz. 16:00

 n 21.02. – Odargowo, godz. 18:00
 n Tekst i foto:   

KCK w Krokowej

Powiat Pucki. Oświata

Przyszłe pielęgniarki z Powiatu Puckiego 
będą kształcić się na Nordzie
Zapotrzebowanie 
na wykwalifikowaną kadrę 
medyczną nieustannie 
wzrasta. Obecna średnia wieku 
w zawodzie pielęgniarki wynosi 
ponad 50 lat, co oznacza, że wiele 
z nich w najbliższych latach 
przejdzie na zasłużoną emeryturę 
i zakończy karierę zawodową – 
także w Powiecie Puckim.

S amorząd Powiatu poprał ini-
cjatywę utworzenia kierun-
ku studiów „pielęgniarstwo” 

w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyż-
szej w Wejherowie i wspólnie z Puc-
kim Szpitalem postanowił wesprzeć 
uczelnię w otwarciu nowego kierun-
ku, oferując wsparcie merytorycz-
ne przy tworzeniu programów stu-
diów i praktyk, objęcie patronatu 
nad działaniami uczelni w zakresie 
kształcenia na kierunkach medycz-
nych, a także doposażając pracow-
nie (przeznaczono na ten cel 17 tys. 
złotych) w niezbędne do praktycznej 
nauki zawodu fantomy oraz literaturę 
specjalistyczną. Przyszli studenci będą 
mogli ćwiczyć umiejętności z kadrą 
Puckiego Szpitala oraz odbywać w tej 

placówce praktyki i staże, zdobywa-
jąc doświadczenie zawodowe. Studen-
ci pod okiem kadry naukowej mają 
też pisać prace dyplomowe związa-
ne z tematyką zdrowia w regionie – 
pozwoli to na łatwiejsze określenie 
rynku potrzeb pacjenta i zbudowa-
nie bazy medycznej spełniającej te 
potrzeby.

Warto nadmienić, że w wojewódz-
twie Pomorskim nie było dotychczas 
żadnej prywatnej placówki kształcącej 
na kierunku pielęgniarstwo. Młodzież 
mogła podjąć studia tylko na państwo-
wych uczelniach w Gdańsku i Słupsku. 
Dla wielu chętnych było to znaczne 
utrudnienie ze względu na lokaliza-
cję tych uczelni – teraz studenci będą 

mogli kształcić się u siebie, na Kaszu-
bach Północnych.

9 stycznia 2020 r. w Starostwie 
Powiatowym w Pucku Starosta Pucki 
Jarosław Białk wraz z Wicestarostą 
Puckim Tomaszem Herrmannem, pod-
pisali porozumienie z Prezes Puckiego 
Szpitala Sp. z o.o. Weroniką Nowarą 
i przedstawicielami Kaszubsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej w Wejherowie 
– Kanclerzem Rafałem Gierszewskim 
i Dziekanem Wydziału Społeczno-
-Przyrodniczego dr Beatą Dudzińską-
-Huczuk, wyrażające wolę współpra-
cy przy tym ważnym przedsięwzięciu. 
Uroczyście przekazano również mate-
riały dydaktyczne dla uczelni.

 n Tekst i foto: www.powiat.puck.pl

 n 07.02. – Sławoszyno, Karwieńskie 
Błoto Pierwsze, Karwieńskie Błoto 
Drugie/Dom Kultury w Sławoszy-
nie, godz.17:00

 n 09.02. – Lubkowo, godz. 16:00
 n 11.02. – Żarnowiec, Dębki, Gosz-
czyno, Parszczyce, Minkowice/

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info – prasa regionalna”  
jest dofinansowane przez Powiat Pucki
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zaślubin polski
z morzem

zaślubin polski
z morzem

rocznicarocznica

9 lutego9 lutego
11.00  - uroczysta msza święta w kościele p.w. WNMP we Władysławowie
12.00 - przemarsz pod pomnik Antoniego Abrahama i gen. Józefa Hallera:
               odśpiewanie hymnu, złożenie kwiatów, przemówienia okolicznościowe

10 lutego10 lutego
15.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera
                przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, spotkanie z mieszkańcami

11 lutego11 lutego
 10.00 - rekonstrukcja przybycia Hallera do Wielkiej Wsi
                 (Hallerówka, ul. Morska 6)
              - przemarsz na plażę 
              - rekonstrukcja wypłynięcia Hallera 
                 pod biało-czerwoną banderą na wody polskiego morza
              - przysięga uczniów z Gminy Władysławowo
              - odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
                 z okazji 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem
                 przy ul. Hryniewieckiego (obok Kapitanatu Portu)
18:00  - program pt. "Morze nasze morze" przygotowany
                 przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie
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Nic tak nie rozwĳa inteligencji jak podróżowanie

– Emile Zola

DWORY I PAŁACE PÓŁNOCNYCH KASZUB

Pałac w Zwartowie
Pierwsze historyczne zapiski 
dotyczące miejscowości 
Zwartowo pochodzą z 1364 r. 
Wówczas ziemie te należały 
do rycerza Petera von 
Littow, którego potomkowie 
prawdopodobnie przejęli 
nazwisko Schwartow. 

P rzez 200 lat właścicielami 
majątku w Zwartowie był 
zamożny ród von Jatzkow, 

a później (od XVII w.) m.in. von 
Krockow i von Somnitz. W 1853 r. 
za sprawą lubiącego przepych baro-
na von Hammerstein posiadłość 
zmieniła się, przebudowano i pod-
wyższono dwór, ozdobiono wnętrza, 
założono nowy park, uporządkowa-
no stary drzewostan. Następna roz-
budowa pałacu i przekomponowanie 
parku miały miejsce po 1904 r., gdy 
właścicielem był von Küster.

Po drugiej wojnie światowej 
pałac przeszedł na własność Skar-
bu Państwa. W 1948 r. przekazano 
go stacji hodowli roślin w Żelaznej, 
a w 1958 – więziennictwu, z prze-
znaczeniem na miejsce pracy więź-
niów i ośrodek wczasowy. Taką 
działalność prowadzi się w Zwar-
towie do dziś. W 1997 r. na bazie 

Ośrodek Szkolenia Służby 
Więziennej  
Zwartowo 25, 84-210 
Choczewo  
tel. 58 677 63 51  
os_zwartowo@sw.gov.pl

ośrodka wczasowego utworzono 
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby 
Więziennej, w którym część perso-
nelu to pensjonariusze zaś gośćmi 
są szkolący się funkcjonariusze i pra-
cownicy służby. Budynek wielokrot-
nie przebudowywany, m.in. wsku-
tek pożarów, w latach 70., a obecnie 
systematycznie remontowany.

Z racji swojej obecnej funkcji nie 
jest dostępny dla turystów, jednak 
dla wytrwałych miłośników pała-
ców i dworów, można umówić się 
z zachowaniem procedur na zwie-
dzanie zadbanego parku, w którym 
rosną takie okazy jak: tulipano-
wiec amerykański, buk purpurowy, 
choinka kanadyjska czy jodła kau-
kaska. Pałac zobaczyć można też 
z zewnątrz, przy okazji podziwia-
jąc tutejszy kościół z 1929 r., podda-
ny wieloletniej rewitalizacji.

 n Radosław Kamiński 
LOT Kaszuby Północne

Widok na Jastrzębią Górę
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Kaszuby Północne. Ptaki

Poznaj przyrodę lepiej

Jednym z najważniejszych 
miejsc zimowania ptaków 
wodnych w Europie jest 
Zatoka Pucka. 

Szczególną pozycję mają tu łabę-
dzie nieme, które gromadzą się 
w wielotysięczne stada, stano-
wiące nawet 2% ptaków zimu-
jących na wszystkich akwenach 
w Europie północnej i zachodniej. 
Dla tego gatunku Zatoka Pucka 
jest najważniejszym zimowiskiem 
w Polsce – tylko tutaj koncentra-
cje łabędzi osiągają liczebność 
kilku tysięcy osobników. Do łabę-
dzi niemych dołączają łabędzie 
krzykliwe, które występują stosun-
kowo licznie również na kaszub-
skich jeziorach. 

Oprócz łabędzi na zatoce poja-
wiają się zimą tysiące czernic, 
ogorzałek, gągołów i łysek, wśród 
których uwijają się mniej liczne 
głowienki i perkozy. Prawdziwą 
ozdobą ptasiej populacji są trzy 
gatunki traczy (ptaków z rodzi-
ny kaczkowatych), spośród któ-
rych wyróżnia się elegancki, 

czarno-biały bielaczek; pozostałe dwa 
to nurogęś (wbrew nazwie – kaczka) 
oraz szlachar z charakterystycznym 
„irokezem” na głowie. Często prze-
latujące nad wodami zatoki bieliki, 
licznie zimujące w tych stronach, 

wzbudzają panikę wśród innych 
ptaków, które na ich widok pod-
rywają się do lotu.  

 n fragm. przewodnika „Kaszuby 
Północne na 4 pory roku” 

LOT Kaszuby Północne

Łabędzie nieme

Łabędzie zimujące na oparzelisku

Łabędź krzykliwy

 fot. Robert Nanaszko

 fot. Magdalena Hadwiczak

 fot. Magdalena Hadwiczak

Promocja turystyczna

Roboczo o zadaniach na rok 2020

Jeszcze przed zakończeniem 
2019 roku trzydziestu 
gestorów dworów i pałaców 
skorzystało z zaproszenia 
na spotkanie warsztatowe, które 
zorganizowało Stowarzyszenie 
Turystyczne „Kaszuby Północne”.

W rzucewskim zamku poja-
wiały się tematy dotyczą-
ce zadań w ramach projek-

tu „Dwory Południowego Bałtyku”, 
np. międzynarodowy portal i jego 
treści, wdrożenie nowego logotypu 
na strony obiektów. Gorącą dyskusję 
wywołał termin kolejnej edycji festi-
walu dworów i pałaców, który więk-
szością głosów ustalono na 6‒7 czerw-
ca 2020 r. Trudność polegała na tym, 
iż w grupie ok. 20 obiektów o róż-
nym statusie działalności i aktywno-
ści, wyzwaniem jest znaleźć optymal-
ny termin dla wszystkich.

Gościem specjalnym wydarzenia 
był dyrektor Dolnośląskiej Organiza-
cji Turystycznej Rajmund Papiernik, 

który przybliżył projekt Europejski 
Szlak Zamków i Pałaców oraz elemen-
ty wspólnej promocji. Niektóre roz-
wiązania mogą posłużyć jako inspi-
racja czy dobry przykład dla branży 
turystycznej z naszego subregionu.

Ciekawe wystąpienie Rafała Glazi-
ka z Polskiej Unii Mobilności Aktyw-
nej polegało na zarysowaniu dwóch 
hot-spotów z terenu Kaszub Północ-
nych w oparciu o trasę rowerową Euro-
Velo-10, czyli miejsc-magnesów przy-
ciągających turystów wokół których 
będzie budowana oferta turystyczna 
tak, aby skierować gości-cyklistów 
w głąb lądu do dworów/pałaców/
zamków. Takimi miejscami będą mia-
sta Władysławowo oraz Wejherowo. 
Działanie ma charakter pilotażowy. Wg 

podobnego schematu powstaną oferty 
w województwie zachodniopomorskim 
oraz w krajach nadbałtyckich: Niem-
cy, Dania, Szwecja i Litwa.

Z kolei Michał Bieliński z Departa-
mentu Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego omówił przebieg międzynarodo-
wej trasy rowerowej EuroVelo10 i jego 
styczne z naszym projektem.

W spotkaniu wzięli udział prezes 
LOTu Kaszuby Północne Marta Balicka 
oraz wójt Gminy Puck Tadeusz Pusz-
karczuk. Kolejne spotkanie robocze 
odbędzie się 5 lutego br. w dworze, 
gdzie gospodarzem jest Miejski Dom 
Kultury w Rumi.

 n Tekst i foto: Barbara Mudlaff 
LOT Kaszuby Północne

Obecni byli prezes LOTu Kaszuby 
Północne Marta Balicka oraz wójt 
Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Całość wydarzenia poprowadził Radosław Kamiński, koordynator projektu Dwory 
Południowego Bałtyku

Branża turystyczna integruje się poprzez dialog
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Gmina Puck. Dziedzictwo kulturowe

60 lat historii gospodyń w Mieroszynie
Pretekstem do świętowania 
i spotkania pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich z całej ziemi puckiej 
był jubileusz takiego koła 
z miejscowości Mieroszyno.

G ospodarze i goście uroczysto-
ści obejrzeli specjalnie przy-
gotowaną prezentację z cie-

kawostkami z początków działania 
koła: stare legitymacje członkowskie, 
zdjęcia, twarze kobiet, które kierowa-
ły kołem na przestrzeni 60 lat. 

KGW Mieroszyno powstało w 1959 
roku za sprawę pani Marii Kokoszkie-
wicz – ówczesnej kierowniczki szko-
ły. Kobiety szybko podchwyciły ini-
cjatywę. Głównym zadaniem w tym 
czasie była hodowla drobiu. Roz-
prowadzano kurczęta, kaczki i gęsi 
oraz paszę. Kobiety, które kupowa-
ły największa ilość drobiu, otrzy-
mywały w nagrodę poidła dla dro-
biu. Za sprawą licznych wieczorków 
i zabaw tanecznych, zaczęło kwitnąć 
w Mieroszynie życie kulturalne. Przy 
szklance kawy i ciastku, panie pla-
nowały kolejne przedsięwzięcia dla 
poprawy swojego życia i całej spo-
łeczności wiejskiej. Organizowano 

różnorodne kursy kroju i szycia oraz 
kulinarne zajęcia. Zdobywały wiedzę 
z zakresu upiększania obejść domo-
wych, uprawiania ogródków przydo-
mowych jak i wystroju mieszkania. 
Sporo też było czynów społecznych. 
Jednoczyły do wspólnej pracy, 
wspólnie z mężczyznami. Jak przy-
znaje przewodnicząca Maria Kepke, 

do dzisiaj można zobaczyć w Miero-
szynie efekty tych prac.

Wśród gości byli obecni przedsta-
wiciele samorządów Powiatu Puc-
kiego, Gminy Puck oraz Gminy Wła-
dysławowo.

 n Brunon Ceszke  
foto: OKSiT w Gminie Puck 

[oprac. red.]

Kaszuby Północne. Żarnowiec

Kaszubskie sacrum
Nowy dział przedstawiać będzie 
bogactwo architektoniczne 
ziemi puckiej, czyli świątynie, 
w których koncentruje się 
życie na poziomie duchowym. 
Czytelnicy dowiedzą się 
o ciekawostkach i zabytkach, 
które kryją w sobie nordowe 
kościoły.

N a początek gotycka perła 
na Pomorskim Szlaku Cyster-
skim – zespół kościelno-klasz-

torny w Żarnowcu.
Żarnowiec od około 1215 roku 

należał do opactwa cystersów w Oli-
wie, które założyło tu żeński klasztor.

W 1279 roku książę pomorski Mści-
wój II nadał klasztorowi specjalne 

zabytkiem jest pieta, czyli figura 
Maryi trzymająca konającego Jezu-
sa, pochodząca z roku 1430, obecna 
w bocznym ołtarzu Męki Pańskiej. 

W prezbiterium uwagę zwraca boga-
to zdobiony barokowy ołtarz dato-
wany na około 1700 r. W polu środ-
kowym przedstawiona jest scena 
Zwiastowania, której główni boha-
terowie – Maria i Archanioł Gabriel 
– zostali około 1740 r. przybrani 
w srebrne sukienki, będące zapew-
ne dziełem wybitnego gdańskiego 
złotnika, Jana Gotfryda Schlaubit-
za). Równie piękne są ołtarze bocz-
ne i pochodząca z XVIII w. chrzcielni-
ca. Po za tym w świątyni znajdują się 
malowane stalle, rokokowa ambona, 
a także wsporniki w kształcie ludz-
kich twarzy i aniołów.

 n Foto: Barbara Mudlaff  
LOT Kaszuby Północne

przywileje. Murowany zespół klasz-
torny został zbudowany na przełomie 
XIV i XV wieku. Należący do kom-
pleksu kościół p.w. Wniebowzięcia 

NMP wzniesiony jest z cegły z wieżą 
nad wejściem od zachodu, zwieńczo-
ny go dach dwuspadowym posiada-
jący sklepienia gwiaździste. Cennym 

Wnętrze kościoła z gotyckim 
sklepieniem gwiaździstym

Bryła kościoła w Żarnowcu

Figura piety z drzewa lipowego 
pochodzi z ok. 1430 roku
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Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy

„Kamienica Mieszczańska”, ul. Stary Rynek 28, Puck

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wystawa z okazji 
100. rocznicy zaślubin Polski z morzem

„Idziemy nad polskie morze” 
– Zaślubiny Polski z morzem, 

Puck 1920 r.

FOTO: Moment zaślubin Polski z morzem, 10.02.1920 r., zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Gmina Jastarnia. Koncert

Miłość mi wszystko wyjaśniła

Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni 
zaprasza na wyjątkowy koncert 
poezji Jana Pawła II „Miłość 
mi wszystko wyjaśniła” 
w wykonaniu Weroniki 
Korthals.

O dbędzie się on 14 lutego 
o godz. 19:00 w hali spor-
towej w Jastarni i będzie 

zwieńczeniem Międzynarodowego 
Tygodnia Małżeństw, w którym po raz 
kolejny bierze udział Gmina Jastarnia. 
W ramach obchodów setnej rocznicy 
urodzin Jana Pawła II Weronika Kor-
thals zaprezentuje repertuar z nadcho-
dzącej płyty z poezją jednego z najwy-
bitniejszych Polaków, Karola Wojtyły.

Wiersze, w których odbiorca umiej-
scowiony jest między Ziemią a Nie-
bem, przybliżają postać samego poety, 
pozwalają go poznać od strony emo-
cjonalnej, intelektualnej i duchowej. 
Weronika Korthals przeplata piosenki 

anegdotami dotyczącymi Karola Woj-
tyły, mądrego i zabawnego człowieka, 
z czasów, kiedy Watykan był jeszcze 
daleką przyszłością.

Wokalistce na scenie towarzy-
szyć będą doskonali muzycy, którzy 
w nastrojowych czy też radosnych, 
ale zawsze ciepłych i bliskich sercu 
aranżacjach, zabierają publiczność 
w muzyczną podróż z Karolem Wojty-
łą. Artystka związana z naszym powia-
tem posiada odpowiednie warunki 
wokalne, aby oddać wielopłaszczy-
znowy wymiar twórczości papieża 
Polaka. Ma ona na swoim koncie m.
in. cztery albumy studyjne i wystę-
py w legendarnym musicalu Metro. 
Wstęp wolny.

 n MOKSiR Jastarnia

Gmina Puck. Zaproszenie

Gra w szachy i warcaby

Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Gminie Puck 
zawiadamia o terminach 
kolejnych imprez sportowych 
w br.

D nia 2 lutego  (niedziela) 
przeprowadzone zostaną 
Mistrzostwa Gminy Puck 

w szachach – godz.: 16 00 w domu 
kultury w Żelistrzewie.

Dnia 9 lutego (niedziela) prze-
prowadzone zostaną Mistrzostwa 

Gminy Puck w warcabach – godz.: 16 
00 w domu kultury w Żelistrzewie.

Każda impreza prowadzona będzie 
w klasyfikacji indywidualnej oraz 
zespołowej. Do klasyfikacji zespołowej 
będą liczyły się wyniki jednej kobiety 
oraz dwóch mężczyzn z danego LZS-u.

Za miejsca I-III indywidualnie oraz 
zespołowo przewiduje się pamiątko-
we puchary.

System rozgrywek uzależniony 
będzie od ilości uczestników.

 n OKSiT  
w Gminie Puck

Weronika Korthals

1
 § Wernisaż Anny Henkiel 

oraz występ zespołu Jazz 
Nova Kwintet, godz. 18:00, 
Pierwoszyno – dom kultury, org. 
Kosakowskie Centrum Kultury

9 
 § IV Zaślubinowy Turniej 

Tenisa Stołowego, godz. 
10:00, Władysławowo – 
Hala Zespół Szkół nr 1 
we Władysławowie, zapisy 
na miejscu: 9:30 – 9:50, 
wpisowe: 5 zł, młodzież do 18 
lat – udział bezpłatny, org. 
OSiR Władysławowo 

 § uroczysta msza święta 
w kościele p.w. WNMP 
we Władysławowie, 
godz. 11:00, org. Gmina 
Władysławowo

 § Przemarsz pod pomnik 
Antoniego Abrahama 
i gen. Józefa Hallera: 
Odśpiewanie hymnu, złożenie 
kwiatów, przemówienia 

Kalendarz imprez na luty 2020
okolicznościowe, godz. 12:00, 
org. Gmina Władysławowo

 § Trzeci walentynkowy bieg 
parami, godz. 14:00, Rewa, 
org. Gmina Kosakowo

10
 § Zaślubiny Polski z morzem, 

godz. 15:00, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem gen. Józefa 
Hallera przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, spotkanie 
z mieszkańcami – ciepły 
poczęstunek dla mieszkańców 
na Targowisku Miejskim 
(ul. Morska), org. Gmina 
Władysławowo

11
 § Rekonstrukcja przybycia 

gen. J. Hallera do Wielkiej 
Wsi (Hallerówka, ul. Morska 6)  
– przemarsz na plażę – 
rekonstrukcja wypłynięcia 
gen. J. Hallera pod biało-
czerwoną banderą 
na wody polskiego morza – 
przysięga uczniów z Gminy 

Władysławowo – odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej z okazji 
100. rocznicy wypłynięcia gen. 
J. Hallera pod biało-czerwoną 
banderą na wody polskiego 
morza (ul. Hryniewieckiego 
obok Kapitanatu Portu), godz. 
10:00, Władysławowo, org. 
Gmina Władysławowo 

 § Program słowno-muzyczny 
pt. „Morze nasze morze” 
przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół nr 1 
we Władysławowie (patio), 
godz. 18:00, Władysławowo, 
org. Gmina Władysławowo

14
 § Spektakl „Ławeczka”, godz. 

18:00, Pierwoszyno – dom 
kultury, org. Kosakowskie 
Centrum Kultury

23
 § Derby Władysławowa 

– Futsal, godz. 9:00, 
Władysławowo – zespół szkół 
nr 1, org. OSiR Władysławowo



8 KULTURAZiemia Pucka.info NR 1 (126)    n STYCZEń-LuTY 2020

Gmina Krokowa. NGO

Zrzeszenie w Wierzchucinie

Rok 2019 obfitował w działania 
na rzecz kultury kaszubskiej, 
a zadbało o to Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie O/
Wierzchucino. Organizacja 
kontynuowała organizację 
swoich imprez i konkursów.

W dniu 7 lipca odbył się 
XXI Przegląd Kaszubskich 
Zespołów Regionalnych 

do którego przystąpiło 10 zespołów. 
Każdy wykonał jeden utwór kompo-
zytora Jana Trepczyka dla uczcze-
nia jego pamięci w związku z Jego 
Rokiem. 1 września na Placu Kaszub-
skim w Wierzchucinie odsłonięto 
Kamień Pamięci poświęcony Antonie-
mu Miotkowi w 100-lecie Jego dzia-
łalności na rzecz odzyskania Pomo-
rza dla Polski oraz zaślubin Polski 
z morzem w 1920 r.

W dniu 15 września rozstrzygnięto 
Konkurs Haftu Kaszubskiego Szkoły 
Puckiej. Uczestniczyło w nim 14 haf-
ciarek z Kaszub w tym z Wierzchuci-
na, Pucka, Gdańska, Wejherowa, Brus, 
Redy, Leśna. Zorganizowano wystawę 
prac pokonkursowych w Szkole Pod-
stawowej w Wierzchucinie.

26 września przeprowadzono XV 
Przegląd Dziecięcych Zespołów Regio-
nalnych – Burczybas 2019 –. Brały 
w nim udział zespoły z Wąglikowic, 
Szemuda, Żarnowca, Lini i Tuchli-
na. Zespoły pięknie zaprezentowały 

pieśni, tańce i zabawy dziecięce 
z dawnych czasów, również wykonały 
jedną pieśń Jana Trepczyka. Uczest-
nikami przeglądu jako widzowie byli 
uczniowie wszystkich szkół w Gmi-
nie Krokowa, którzy uczą się języ-
ka kaszubskiego pod opieką swoich 
nauczycieli. W dniu 21 paź-
dziernika przeprowadzono konkurs 
czytania po kaszubsku „Królewion-
ka”. Uczestniczyło w nim 18 uczniów 

Burczybas 2019

fot. KCK w Krokowej

Żelistrzewo. Turniej KGW

Kobiety i ich talenty

Zmagania konkursowe 
w ramach 24 już turnieju kół 
gospodyń wiejskich odbywały 
się na oczach włodarzy gmin, 
radnych, sołtysów a także 
sponsorów.

Impreza integruje środowisko 
kobiece, uaktywnia społecznie 
i pokazuje wszechstronne zdol-

ności kobiet.
Przeprowadzono pięć konkursów. 
Jury w składzie: Piotr Hałuszczak 
(Prezes Pomorskiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych), Iwona Domachowska (Staro-
stwo Powiatowe), Urszula Stachowiak 
(artysta plastyk) i Iwona Fołta (była 
kierownik Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Pucku) oceniało zespoły 
w pięciu różnych tematach i nagrodzi-
ło pierwszym miejscem Domatówko 
za produkt tradycyjny/produkty mię-
sne, Werblinię za wystawę „Historia 
naszej kapliczki/przydrożnego krzy-
ża”, Władysławowo za scenkę kaba-
retową, Celbowo za piosenkę z insce-
nizacją oraz Gnieżdżewo za modę. 
W klasyfikacji zespołowej najlepiej 
wypadły panie z Gnieżdżewa.

W turnieju wzięło udział 21 (sze-
ścioosobowych) reprezentacji z trzech 
gmin: Gminy Puck, Gminy Krokowa, 
Gminy Władysławowo. Wydarzenie 
miało miejsce 24 listopada 2019 r. 
w Żelistrzewie. Organizatorem impre-
zy był Ośrodek Kultury, Sportu i Tury-
styki w Gminie Puck przy współpracy 

ze szkół podstawowych w Gminie Kro-
kowa. Prezentowano baśnie kaszub-
skie i twórczość Alojzego Budzisza.

29 grudnia w kościele w Wierzchu-
cinie odbył się przegląd kolęd, czyli 
rodzinne kolędowanie. Zespoły wyko-
nały jedną kolędę polską i dwie kolę-
dy kaszubskie. Od października orga-
nizacji szefuje Krystyna Grzybowska.

 n Jadwiga Kirkowska 
[opr. red.]

Rady Gminnej KGW w Pucku i Koła 
Gospodyń Wiejskich w Żelistrzewie.

Oprawę muzyczną turnieju stano-
wił zespół kaszubski „Czarne Kapelu-
sze”. Trzy najlepsze zespoły w konkur-
sach zostały wyróżnione pucharami. 
Sześć najlepszych kół w ogólnej punk-
tacji zostały uhonorowane pucharami 
Starosty Puckiego. Za uczestnictwo 

w turnieju wszystkie koła otrzymały 
dodatkowe nagrody rzeczowe w for-
mie paczek z upominkami dla każdej 
startującej kobiety wręczane przez soł-
tysów, oraz dyplomy OKSiT w Gmi-
nie Puck.

 n Brunon Ceszke 
foto: OKSiT w Gminie Puck 

[opr. red.]

Biesiada przy bogato zastawionych stołach

Aktorskie zadania

Śpiewy po kaszubsku

Zabawa taneczna
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Gmina Kosakowo

Oferta dla seniorów

Prawdziwe oblężenie przeżył 
budynek w Rewie przy ul. 
Morskiej 56 w czwartek 23 
stycznia 2020 r. Takiego 
zainteresowania nikt się nie 
spodziewał. Twierdza została 
zdobyta – odtąd będzie 
to centrum życia społecznego 
nieco starszych nastolatków 
(+55) z gminy Kosakowo.

S potkanie przebiegło w niezwy-
kle sympatycznej atmosferze. 
Po krótkim otwarciu, którego 

dokonał Wójt Gminy Marcin Majek 
w towarzystwie zastępcy Marcina 
Kopitzkiego i przedstawieniu nowo 
powołanego pełnomocnika ds. senio-
rów, pana Karola Dettlaffa, był czas 
na prezentację konkretnych zamie-
rzeń, a później dyskusje w mniejszych 
gronach przy kawie i pysznym cie-
ście oraz wypełnienie ankiet, w któ-
rych można było wpisać swoje oczeki-
wania. A na koniec – wesołe karaoke 
przy gitarowym akompaniamencie 
niezawodnego pana Zdzisława Urli.

Już od 3 lutego br. zapraszamy 
do budynku w Rewie na spotkania 
przy kawie w godzinach:

 n Pon. 10.00 – 15.00
 n Wt. 10.00 – 15.00

 n Śr. 10.00 – 15.00
 n Czw. 14.00 – 19.00
Zachęcamy do odwiedzin, jak rów-

nież wypełniania ankiet (dostępnych 
w budynku w Rewie, w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Gminy Kosako-
wo oraz na naszej stronie interneto-
wej – do pobrania tutaj). W najbliższy 
czwartek 6 stycznia od godz. 16.00 
zapraszamy na wieczór z karaoke. 
Z zajęciami ruchowymi, językowymi 
i hobbistycznymi ruszamy od 3 lutego 
– szczegółowy harmonogram powsta-
nie w przyszłym tygodniu (w zależno-
ści od oczekiwań wpisanych w ankie-
tach). Raz w tygodniu zapraszać 
będziemy na karaoke, raz w miesią-
cu na zabawę taneczną w kosakow-
skiej Checzy lub Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu.

PONIŻEJ PODAJEMY DANE 
KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA:

Pełnomocnik ds. seniorów 
i współpracy z zagranicą
Karol Dettlaff
ul. Morska 56, Rewa
tel. 604 948 363
www.senior.kosakowo.pl

 n Tekst i foto: urząd Gminy 
Kosakowo

Gmina Krokowa. NGO

O społecznej pracy 
krokowskiego zrzeszenia

Początek roku 2020 
jest doskonałą okazją 
do podsumowania działalności 
Oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
w Krokowej. Jego członkowie 
mieli za sobą pracowity 
czas i kilka spektakularnych 
sukcesów. Jednym z nich był 
zorganizowany w maju Dzień 
Kaszubski. W gościnnym 
Domu Kultury w Sławoszynie 
nasi członkowie, mieszkańcy 
wsi i okolicy spotkali się 
z twórczością Jana Trepczyka 
– patrona roku 2019 
w ZKP. Towarzystwo Śpiewacze 
z Wejherowa zaprezentowało 
pieśni Mestra Jana, Zrzeszeńcy 
Jego poezje, zaś Radosław 
Kamiński podzielił się wiedzą 
o życiu swojego dziadka.

K olejną ważną dla nas imprezą 
był kaszubski festyn w Dęb-
kach. Na łąkę przy kaplicy 

polowej zaprosiliśmy mieszkańców 
Dębek, całej gminy i wczasowiczów 
na spotkanie z kulturą Kaszub – języ-
kiem, muzyką i śpiewem. Widzom 
oferowaliśmy regionalne pamiątki, 
książki, słodkie wypieki i tradycyjny 
chleb ze smalcem. Hitem festynu oka-
zał się występ kabaretu Józefa Rosz-
mana i wspaniały koncert Orkiestry 
Strażackiej ze Sławoszyna.

Miesiącem szczególnej aktywności 
krokowskich Zrzeszeńców był sier-
pień. Właśnie wtedy miesiącu zorga-
nizowaliśmy w żarnowieckim kościele 
spotkanie z księdzem Tomaszem Cza-
piewskim i Jego poezją. Nasi recytato-
rzy przedstawili licznym słuchaczom 
wiersze dawnego żarnowieckiego pro-
boszcza, zaś On sam odczytał swoje 
utwory, nigdzie dotąd niepubliko-
wane. W Żarnowcu też uczestniczy-
liśmy w Jarmarku Cysterskim oraz 
na zaproszenie Fundacji ks. Sedlaka 
w „Missa pro pace” (Mszy o pokój) 
w jej części „Gloria in exelsis Deo” 
w języku kaszubskim, natomiast 31 
sierpnia poczet sztandarowy reprezen-
tował Oddział na Gminnych Dożyn-
kach w Sulicicach.

Tradycją stają się nasze wspól-
ne, zrzeszeniowo – rodzinne wyjaz-
dy organizowane jesienią. W tym 
roku, by uczcić 80 rocznicę wybu-
chu II wojny światowej odwiedzili-
śmy Gdańsk. 21 września zwiedzi-
liśmy Muzeum II Wojny Światowej, 

byliśmy przy pomniku Obrońców 
Poczty Gdańskiej, na Westerplatte, 
przy grobach poległych żołnierzy 
odmówiliśmy krótką modlitwę. Cie-
szyliśmy się, że przyłączyło się do nas 
26 osób nie należących do Zrzeszenia 
– dla wszystkich uczestników wypra-
wy była to wspaniała lekcja historii.

Krokowski Oddział ZKP zawsze 
jest reprezentowany przez Poczet 
Sztandarowy i delegację na uro-
czystościach gminnych i powiato-
wych. Byliśmy więc na obchodach 
10 Lutego w Pucku, 3 Maja w Żar-
nowcu, w czerwcu na odpuście św. 
Piotra i Pawła w Pucku, odpuście św. 
Anny w Żarnowcu. Podczas gmin-
nych obchodów Święta Niepodległo-
ści 11 listopada składamy wiązankę 
kwiatów pod tablicą piaśnicką przy 
kościele w Krokowej. Jesteśmy rów-
nież na wszystkich uroczystościach 

w piaśnickim lesie. Od kilku lat nasz 
Oddział zaprasza mieszkańców para-
fii w Żarnowcu i Krokowej na Drogę 
Krzyżową w tym tragicznym miej-
scu. Modlitewne rozważania prowa-
dzi ksiądz Ryszard Burda z Dębek. 
Przy poszczególnych Stacjach Drogi 
Krzyżowej Zrzeszeńcy czytają wier-
sze tematycznie związane z męczeń-
ską śmiercią tysięcy Polaków – w tym 
roku odczytane były utwory o Piaśnic-
kim Lesie autorstwa naszej członkini 
Teresy Fikus-Mach.

W Oddziale ZKP w Krokowej dużo 
się dzieje, przybywa nam człon-
ków, mamy wielu sprzymierzeń-
ców, a nowy, wybrany 6 październi-
ka Zarząd Oddziału równie prężnie 
będzie działał w roku przyszłym.

 n Bożena Hartyn – Leszczyńska 
foto: ZKP O/KrokowaWycieczka do Muzeum II Wojny Światowej

Spotkanie z księdzem Tomaszem Czapiewskim i Jego poezją

Poczet sztandarowy na dożynkach w Sulicicach

Spotkanie z księdzem Tomaszem 
Czapiewskim i Jego poezją
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Gmina Jastarnia. Pomoc

Akcja WOŚP zakończona 
sukcesem

Dzięki zaangażowaniu lokalnej 
społeczności do naszej gminy 
po wielu latach powróciła 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Inicjatorami akcji 
byli radni z klubu Młoda 
Jastarnia, a nad właściwym jej 
przebiegiem czuwała szefowa 
sztabu – Weronika Stanaszek-
Muza. 

D zięki szczodrości i społecz-
nej solidarności udało się 
osiągnąć kapitalny wynik 

finansowy. Według szacunków 
przekroczył on 30 tys. złotych. Jed-
nak ostateczna kwota będzie znana 

8 marca po przeliczeniu wpływów 
z waluty obcej. Cała ta kwota zosta-
nie przekazana na cel tegoroczne-
go finału, czyli wsparcie dziecięcej 
medycyny zabiegowej.

Przebieg Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy był plano-
wany przez sztab przez wiele mie-
sięcy i zaowocował imponującym 
kalendarzem imprez, który swój 
początek miały już od samego rana. 
Zaczęło się od aktywności fizycz-
nej w postaci biegu pt. „Policz się 
z cukrzycą”. Później stery przejęli 

miłośnicy morsowania, którzy oddali 
się kąpieli w Bałtyku w towarzystwie 
czerwonych serduszek. Zwieńcze-
niem pierwszej części było wspól-
ne ognisko. 

Od godziny 13 akcja przeniosła 
się do hali sportowej i trwała aż 
do godzin wieczornych. Najmłod-
si bawili się na największym w Pol-
sce dmuchanym torze przeszkód. 
Ogromną popularnością cieszyły się 
licytacje i loteria fantowa. Słodkie 
przekąski w kawiarence zapewnili 
przedstawiciele Piłkarskiego Klubu 
Sportowego Jastarnia. 

Do wspólnego pomagania włą-
czyli się niezawodni Strażacy z OSP 

Jastarnia, którzy oprócz lekcji udzie-
lania pierwszej pomocy, zorganizo-
wali niezwykle widowiskowy pokaz 
dynamiczny, inscenizujący prawdzi-
wą akcję gaśniczą. 

O wrażenia artystyczne zadbali 
natomiast m.in. rapujący po kaszub-
sku Dawid Zmarzły „Zły” i Patryk 
„Dodot” Wójcicki, zjawiskowa 
Jastarnicka Orkiestra Dęta czy 
zespół Bliza. Imprezę zakończyły 
podziękowania i tradycyjne świa-
tełko do nieba.

 n Tekst i foto: MOKSiR Jastarnia

Gmina Puck. Pomoc

Ponad 100 tysięcy to absolutny rekord

Jak podaje szef sztabu gminnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Mariola Parchem 
w tym roku zebrano 110 669,42 zł, a zbiórki i wydarzenia działy się w miejscowościach Połczyno, 
Żelistrzewo, Leśniewo, Mechowo, Połchowo, Darzlubie, Swarzewo, Sławutowo, Mrzezino, Łebcz, 
Strzelno, Starzyno, Mieroszyno, Osłonino, Gnieżdżewo, Rekowo Górne, Domatówko, Werblinia. 
Zapraszamy na fotorelację z 12 stycznia br.

 n red.
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Gmina Puck. Lekkoatletyka

O sportowych aktywnościach 
LZS „Sokół” Strzelno

Strzelno od trzynastu lat 
wiedzie prym w Lidze 
Sportowej Gminy Puck. 
W tym roku działacze 
Zarządu LZS „Sokół” wraz 
z sołtysem postanowili 
uroczyście podsumować 
rok sportowy 2018/19. Sala 
Wiejskiego Domu Kultury 
im. Ks. Anastazego Kręckiego 
w Strzelnie zapełniła się 16 
listopada 2019 r. sportowcami, 
którzy startowali w gminnych 
zawodach.

W spomnienia osiągnięć 
ligi od roku 1952 roku, 
w tym obfite w wydarze-

nia i sukcesy była zwłaszcza koń-
cówka lat 70-tych i cała dekada lat 
80-tych.

W wojewódzkim konkursie 
„Omega” na najlepiej działają-
ce ogniwo zwyciężaliśmy kilkana-
ście razy. Rekordem nie do pobicia 
zostaną zapewne takie liczby jak: 
14 aktywnie działających sekcji, 82 
imprez własnych (rok 1985), oraz 
uczestnictwo sportowców Strzelna 
w 206 imprezach (rok 1987).

Podczas uroczystości przedstawio-
no prezentację multimedialną obra-
zującą starty reprezentantów Strzel-
na w cyklu imprez w ramach Ligi 
Sportowej Gminy Puck, oraz ciekaw-
sze imprezy sportowe w Strzelnie 

lub uczestnictwo mieszkańców 
w innych imprezach sportowo-rekre-
acyjnych. Spotkanie było również 
okazją do zapoznania się – także 
w formie prezentacji – z historyczny-
mi, najlepszymi wynikami sportow-
ców LZS Strzelno w poszczególnych 
konkurencjach lekkoatletycznych.

Wydarzeniem imprezy, było ogło-
szenie wyników na dziesiątkę naj-
wszechstronniejszych sportowców 
LZS-u w ramach startów w impre-
zach Ligi Sportowej Gminy Puck. 
Spośród 111 startujących osób, 
do czołowej dziesiątki zakwalifiko-
wali się: Dariusz Potrykus, Krzysz-
tof Totzke, Adam Rohraff, Bartłomiej 
Mollin, Kamil Czylkowski, Daniel 
Dettlaff, Ryszarda Ptak, Grzegorz 
Chyła, Julian Żaczek, Paweł Hapka.

Wymienieni otrzymali z rąk władz 
gminnych: okolicznościowe pucha-
ry, albumy z historią sportu gminne-
go oraz inne pamiątki ufundowane 
przez OKSiT w Gminie Puck.

Sołtys wsi Józef Białk wręczył 
ponadto nagrody dla sześciu spor-
towców za indywidualne osiągnięcia 
sportowe oraz działania społeczne 
na rzecz sportu. Otrzymali je: Małgo-
rzata Dettlaff, Alicja Szopa, Aleksan-
dra Dettlaff, Dominika Białk, Daniel 
Ferra i Brunon Ceszke.

Pucharami oraz pamiątkowymi 
kubkami kaszubskimi uhonorowa-
no także 11 najmłodszych sportow-
ców Strzelna.

Uroczystość ubarwił występ zespo-
łu artystycznego „Migotki” pani 
Katarzyny Bartoszewicz-Strom-
skiej z Da Capo Al Fine. Choreogra-
fia pełna gimnastycznego kunsztu 
dopełniła sportowy akcent imprezy.

Przy kawie, ciastach i ciepłym 
poczęstunku przygotowane przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
integracja środowiska sportowego 
Strzelna trwała do godzin nocnych.

 n Brunon Ceszke 
OKSiT w Gminie Puck 

[opr. red.]

Gmina Władysławowo

VI Wielkie Nordowe Morsowanie
Wielkie Nordowe 
Morsowanie odbyło się 
6 stycznia na plaży COS 
OPO Cetniewo. VI edycja 
wydarzenia przyciągnęła 
rekordową liczbę 
uczestników, bo aż 1133 
osób. Wśród morsów 
z całej Polski, znalazła 
się Miłka Raulin – 
najmłodsza Polka, która 
zdobyła Koronę Ziemi, 
która we Władysławowie 
postanowiła 
spróbować swoich sił 
w morsowaniu.

 n Tekst i foto: urząd Miejski 
we Władysławowie

Gmina Władysławowo. Zaproszenie

IV Zaślubinowy Turniej Tenisa Stołowego

Turniej odbędzie się 9 lutego w godzinach 10:00-14:00 w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. 
Kierowany jest do wszystkich – kategorie oraz sam system rozgrywek dostosowywany jest 
do ilości zawodników. Przewidujemy rozgrywki w następujących kategoriach: – open kobiet – 
open mężczyzn – młodzież i dzieci. Zapisy na miejscu. Dorośli – wpisowe 5 zł, młodzież do 18 lat 
– udział darmowy.

 n Tekst i foto: OSiR Władysławowo

Setki uczestników podczas zimowej kąpileli

Miłka Raulin została morsem Endorfiny udzielają się w Bałtyku
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Gmina Krokowa. Tenis stołowy

58 meczy w trzy godziny

W niedzielne przedpołudnie 2 lutego br. halę sportową przy SP w Krokowej 
zdominowali miłośnicy tenisa stołowego. W sportowym kalendarzu gminnym 
jest to nowość. I Turniej o Puchar Rady Gminy Krokowa rozgrywano w dwóch 
kategoriach: do lat 15 oraz open. Na sześciu stołach tenisowych obie 
kategorie rozgrywane były równolegle. Do rozegrania była niesamowita 
liczba meczy, bo aż 58 systemem do trzech zwycięskich setów. Po blisko 
3 godzinach rywalizacji wyłoniono najlepsze zawodniczki i zawodników. 
W kategorii do lat 15 zwyciężyła Zuzanna Bartecka, wyprzedzając siostrę 
Weronikę oraz Jakuba Płotkę. Natomiast w kategorii Open najlepszy okazał 
się Ryszard Bolda wyprzedzając kolejno Ryszarda Białka oraz Ryszarda 
Śliwińskiego. Na zakończenie turnieju wręczenia pucharów oraz nagród 
dokonali przedstawiciele Rady Gminy Krokowa oraz Wójt Gminy Krokowa 
Adam Śliwicki. Organizatorem imprezy było Krokowskie Centrum Kultury 
w Krokowej.

 n Adam Centkowski 
foto: KCK w Krokowej


