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Wirtualne spacery militarne
wciąż dostępne w sieci
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„Jak Wojtek został 
strażakiem”
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Janusz Frąckowiak 
nagrodzony
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Europejskie Dni 
Dziedzictwa

podczas iii edycji festiwalu 
historii militarnej kaszub 
północnych, czyli militariady, 
zaprezentowaliśmy pięć filmów 
edukacyjnych po historycznych 
obiektach będących śladami 
często trudnej i krwawej 
historii, najczęściej historii 
pogranicza i tyglu kulturowego 
kaszub, polski i niemiec. 

Na platformie YouTube na kana-
le Kaszuby Północne można 
obejrzeć następujące wątki:

–  granice Rzeczypospolitej 
w latach 1920‒1939

– mogiły ziemi puckiej
– Gryf Pomorski
– bitwa pod Świecinem
–  cechy obronne zamku 

w Krokowej.

Gdzie wykorzystać bon turystyczny na kaszubach? top miejsca na str. 3

Zarejestrowaliśmy też transmisję 
na żywo, gdzie historycy dzielą się 
ciekawostkami wokół w/w tematów.

– Wirtualna podróż do przeszłości 
pozwala lepiej zrozumieć teraźniej-
szość. Liczymy, że wiedza o regio-
nie, którą przekazaliśmy za pomocą 
filmów, będzie stanowiła cieka-
we źródło informacji o szlaku dla 
turystów i mieszkańców, a także 
posłuży jako materiał dydaktycz-
ny w szkołach – przekonuje prezes 
stowarzyszenia Kaszuby Północne 
Marta Balicka.

Szlak Historii Militarnej Kaszub 
Północnych to samochodowy szlak 
turystyczny, obejmujący miejsca 
i obiekty związane z dziedzictwem 
wojennych i wojskowych dziejów 
powiatu puckiego. Tworzy go ponad 
osiemdziesiąt punktów stanowiących 
znane, ale i zapomniane skarby dzie-
dzictwa kultury i historii Północnych 
Kaszub. 

Wydarzenie było dofinansowane 
ze środków Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, Powiatu 
Puckiego i Gminy Krokowa.

 n Barbara mudlaff 
lot kaszuby północne

BOryginalny słupek graniczny 
przy rzece Piaśnicy

DFilm o zamku obronnym  
w Krokowej
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Zadanie PublicZne 

„ziemia pucka.info  
– prasa regionalna”  

jest dofinansowane przez Gminę Kosakowo

KUPIĘ 
NIERUCHOMOŚĆ

POD STADNINĘ 
KONI/

AGROTURYSTYKĘ
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Powiat Pucki. inwestycja

Rusza budowa muzeum  
gen. Hallera

W ramach programu 
infrastruktura kultury muzeum 
ziemi puckiej uzyskało 
dotację i podpisało umowę 
z ministerstwem kultury 
i dziedzictwa narodowego 
na sfinansowanie i etapu 
budowy muzeum gen. Józefa 
Hallera we Władysławowie-
Hallerowie.

Z godnie z przygotowanym pro-
jektem ma być to podziemny 
obiekt połączony z istniejącymi, 

zabytkowymi budynkami „Hallerów-
ki” i „Adiutantówki”. Na powierzch-
ni powstanie również nowoczesna 

recepcja przystosowana do obsłu-
gi ruchu osób niepełnosprawnych 
oraz zrekonstruowany przedwojen-
ny kiosk z pamiątkami, jaki znajdo-
wał się w tym miejscu.

 n www.powiat.puck.pl

Gmina Władysławowo. inwestycja

Szlak kajakowy na Czarnej 
Wdzie

na rzece czarna Wda 
na odcinku od miejscowości 
Jastrzębia góra do ostrowa 
powstał 4,10 km szlak 
kajakowy. 

ZaKRes PRac:

a) przystań kajakowa Jastrzębia 
Góra wraz z przenoską w m. Tupa-
dły: 2 pomosty, umocnienie brzegu, 
umocnienie skarpy, schody tereno-
we, rynna, parking, kosze na śmieci, 
2 tablice informacyjne, wiaty poje-
dyncze, ławostoły, osłona pod toale-
ty, stojaki kajakowe;

b) przystań kajakowa Ostrowo: 
1 pomost pływający (składający się 
z dwóch połączonych ze sobą elemen-
tów), umocnienie brzegu, umocnienie 
skarpy, schody terenowe, rynna, par-
king, kosze na śmieci, 2 tablice infor-
macyjne, wiaty pojedyncze, ławostoły, 
osłona pod toaletę, stojaki kajakowe;

c) zakup 3 łodzi żaglowych 
na potrzeby edukacji dzieci i młodzie-
ży, umożliwiających zdobywanie stop-
ni żeglarskich, uczestniczenie w rega-
tach i rekreacji.

Efektem realizacji projektu jest 
uruchomienie turystyki kajakowej 
na obszarach, gdzie pierwotnie pomi-
mo korzystnych walorów kulturowych 
i przyrodniczych, występowała ona 
okazjonalnie lub nie posiadała cha-
rakteru zorganizowanego. Powstałe 
przystanie kajakowe przyczynią się 
do stworzenia prowadzącego w kie-
runku morza, profesjonalnego szlaku 
kajakowego.

całKOWity KOsZt RealiZacji 
PROjeKtu WynOsi 983 000,00 pln 

całKOWite WydatKi 
KWaliFiKOWalne PROjeKtu 
WynOsZą 983 000,00 Pln 

dOFinansOWanie  
na RealiZację PROjeKtu 
W WysOKOści  
835 550,00 Pln 

WKład Własny WynOsi  
147 450,00 Pln 

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Czarna Wda” został zatem już wyko-
nany przez Gminę Władysławowo.

Projekt realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014‒2020, Osi Priorytetowej 
8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa 
przyrodniczego współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

 n tekst i foto: urząd miejski 
we Władysławowie
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Kaszuby Północne. Promocja

Bon turystyczny na Nordzie. 
Sprawdź, gdzie wykorzystać

rodzinne wakacje nad 
Bałtykiem? Weekendowy 
wypad z dzieciakami 
nad jezioro lub 
do wybranego miasta? 
a może – uwielbiany 
przez najmłodszych – 
wypoczynek na urokliwej 
kaszubskiej wsi, pełen 
niecodziennych atrakcji? 
kaszuby północne 
stwarzają nieograniczone 
możliwości do familijnego 
wypoczynku i zwiedzania.

B on turystyczny wspiera polskie 
rodziny i jednocześnie branżę 
turystyczną w okresie kryzy-

su wywołanego pandemią COVID-19. 
To dokument elektroniczny upraw-
niający do kwoty 500 zł na każde 
dziecko, który możesz wykorzystać 
aż do końca marca 2022 roku.

dla KOGO?

Z bonu turystycznego skorzystasz, 
jeśli posiadasz co najmniej jedno dziec-
ko do 18 roku życia. Na każde dziec-
ko przysługuje jeden bon w wysokości 
500 zł. Na dzieci z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności przysługuje więcej, 
bo aż 1000 zł. Zobacz wideo o dodat-
kowym świadczeniu.

Podobnie jak w programie „Rodzi-
na 500 Plus”, bon przysługuje nieza-
leżnie od poziomu dochodów. Z bonu 
turystycznego będzie mogło skorzy-
stać niemal 6,5 miliona polskich dzie-
ci, w tym także dzieci rodziców pra-
cujących za granicą.

jaK aKtyWOWać?

Bon turystyczny zostanie dla Ciebie 
wygenerowany w systemie teleinfor-
matycznym, po zarejestrowaniu się 
na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS).

Bon, w formie unikalnego, 16-cyfro-
wego numeru, otrzymasz za pomocą 
wiadomości tekstowej na wskazany 
przez Ciebie numer telefonu lub adres 
poczty elektronicznej. Numer ten oka-
zujesz podczas rezerwacji pobytu lub 
najpóźniej przy zakwaterowaniu.

GdZie WyKORZystać?

Bon turystyczny zrealizujesz na tere-
nie całego kraju, opłacając nim usługi 
hotelarskie. Możesz go więc wykorzy-
stać, na pobyt w hotelu, pensjona-
cie, campingu czy gospodarstwie 
agroturystycznym. Możesz nim 
także zapłacić za imprezy turystycz-
ne realizowane przez przedsiębiorcę 
turystycznego lub organizację pożyt-
ku publicznego.

Pamiętaj, że przez imprezę tury-
styczną należy rozumieć połączenie 
co najmniej dwóch różnych rodza-
jów usług turystycznych na potrzeby 

tej samej podróży lub wakacji. W ten 
sposób sfinansujesz również pobyt 
dziecka na „zielonej szkole”, kolonii 
czy obozie – harcerskim, sportowym, 
rekreacyjnym, zarówno latem, jak 
i zimą. Szczególnie polecamy korzy-
stanie z usług, które oferują:

 n Pensjonat Wojciech 
we Władysławowie

 n Hotel La Siesta w Jastrzębiej 
Górze

 n Rejsy wodne po Zatoce Puckiej
 n Harcerski Ośrodek Morski 
w Pucku

 n Bony realizują także:
 n Dwór w Bychowie
 n Pałac w Kłaninie
 n Pałac w Rekowie Górnym
 n Zamek w Rzucewie
 n Pałac w Godętowie
 n Zamek w Krokowej

jaK Płacić?

Bon okazujesz podczas rezerwacji 
pobytu lub najpóźniej przy zakwatero-
waniu. Dokonanie płatności za pomo-
cą bonu następuje z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 

Proces płatności odbywa się poprzez 
przekazanie numeru bonu podmio-
towi w celu weryfikacji salda oraz 
za pomocą dwóch kodów potwier-
dzających zakup w momencie płat-
ności za usługę. 

Możesz płacić bonem wielokrotnie, 
aż do wyczerpania środków, jednak 
nie dłużej niż do 31 marca 2022 roku. 

Macie mnóstwo czasu, by cieszyć się 
wspólnymi wyjazdami!

 n Barbara mudlaff 
lot kaszuby północne
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Gmina jastarnia. Przegląd wydarzeń

Oferta kulturalno-sportowa. 
Jak bawiono się latem?

sytuacja związana z pandemią 
wymusiła zmiany w kalendarzu 
imprez oraz większą 
ostrożność przy planowaniu 
poszczególnych jego 
punktów. Byliśmy zmuszeni 
zrezygnować z masowych 
wydarzeń, np. koncertów 
plenerowych na rzecz szeregu 
bardziej kameralnych atrakcji, 
które swoją różnorodnością 
przez całe lato przyciągały 
mieszkańców i turystów.

C zerwiec stał pod znakiem 
aktywności fizycznej i sportowej 
rywalizacji. Wszyscy miłośnicy 

sportu w końcu mogli zaspokoić głód 
emocji i współzawodnictwa. Najpierw 
uczynili to entuzjaści tenisa stołowego 
podczas Otwartych Mistrzostw Jastarni. 
Frekwencja dopisała, gdyż obejmowa-
ła zawodników z całej Polski. Poziom 
sportowy był niezwykle wysoki. Póź-
niej do gry wkroczyli koszykarze, którzy 
rywalizowali w ramach drugiej edycji 
turnieju Streetball Jurata. Tym razem 
najlepsza okazała się miejscowa dru-
żyna o nazwie „Janki”. Nie brakowało 
efektownych akcji i spektakularnych 
trafień.

Lipiec z kolei był zarezerwowany 
dla kultury i wydarzeń o charakte-
rze sakralnym. Zainaugurowaliśmy 
go przedstawieniem teatralnym dla 
dzieci „Alicja w Krainie Czarów”. 
Wartościowym kontaktem z lite-
raturą było spotkanie czytelnicze 
w ramach promocji książki „Sprawa 
Gminy Ceynowy” Wandy Brzeskiej, 
poświęcony rytualnemu procesowi 
mieszkanki Chałup, zwanej „ostat-
nią czarownicą”. Stałe elementy 
kalendarza imprez stanowiły kon-
certy organowe w kościele w Jastar-
ni oraz występy lokalnej orkiestry 
dętej. Tegoroczną nowością był cykl 
koncertów „A morze dżez”, które-
go pomysłodawcą był wywodzący 
się z Jastarni saksofonista i impro-
wizator, Jakub Klemensiewicz. 
Obejmowały one swym zasięgiem 
czasowym również sierpień. Były 
okazją do przybliżenia tego gatunku 
muzyki lokalnej publiczności przez 
przedstawicieli trójmiejskiej sceny 
jazzowej.

Pod koniec lipca byliśmy również 
świadkami dwóch wartościowych 
inicjatyw o charakterze religijnym. 
Mowa tu o dwudniowym festiwa-
lu „Strefa Mocy”, którego gościem 
honorowym był raper chrześcijań-
ski Piotr Kowalczyk, znany jako 
„Tau” oraz o koncercie dialogo-
wym „Missa pro pace” z podziałem 
na chór, organy i saksofon.

W dniach 10‒23 sierpnia przy 
Urzędzie Miejskim w Jastarni odby-
wały się „Wakacje z historią”, obej-
mujące imitacje obozu wojskowego, 
przejażdżki zabytkowymi pojazda-
mi wojskowymi, ekspozycje umun-
durowania, broni i kuchni polowej. 
Wyjątkowa gratka dla miłośników 
militariów.

Dość niespodziewaną muzyczną 
ucztą był także współorganizowany 

Gmina Kosakowo. Zaproszenie

Zrób zdjęcie  
jesiennej  
przyrodzie
zapraszamy do udziału 
w konkursie fotograficznym. 
tematem konkursu 
są fotografie wykonane 
na terenach gminy kosakowo 
przez mieszkańców.

C elem jest promowanie walo-
rów przyrodniczych gminy, 
prezentacja twórczości w dzie-

dzinie fotografii oraz zwrócenie uwagi 
na piękno otaczającej natury i jej 
ochrony.

Nagrodzone i wyróżnione prace 
zostaną opublikowane na stronie 
internetowej kulturakosakowo.pl oraz 
na stronie fanpage’u Kosakowskiego 

Centrum Kultury www.facebook.com/
kulturakosakowo.

Szczegółowy regulamin wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym na stronie 
Kosakowskiego Centrum Kultury.

 n gmina kosakowo

z firmą Good Taste Production 
festiwal Salty Sounds. W sierpnio-
we weekendy w Jastarni wystąpi-
ły uznane gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej, m.in.: Natalia Przybysz, 
Artur Rojek, czy Daria Zawiałow. 
Był to tym cenniejszy prezent dla 
fanów muzyki, gdyż udział w festi-
walu stanowił dla wielu artystów 
pierwszy kontakt z publicznością 
po przymusowej przerwie spowo-
dowanej pandemią, co skutkowa-
ło ich ogromnym zaangażowaniem 
w przekazywanie muzycznych treści.

Gdy letni zgiełk nieco przycichł, 
zaproponowaliśmy słuchaczom 
muzyczną podróż po świecie. Naj-
pierw metaforycznie przechadza-
liśmy się po paryskich uliczkach 
w ramach Teatru Piosenki Francu-
skiej. Później odkryliśmy bardziej 
wschodnie klimaty, dzięki zespoło-
wi Piramidy, który w genialny spo-
sób zaprezentowali bogaty dorobek 
pieśni i ballad autorstwa Buła-
ta Okudżawy. Ostatnim akordem 
wrześniowego obcowania z kultu-
rą był spektakl teatralny „Pierw-
sza lepsza, czyli komedia w jed-
nym akcie wierszem”, w wykonaniu 
Teatru Nobilis, będącą adaptacją 
twórczości Aleksandra Fredry.

Tegoroczny sezon letni był wyjąt-
kowy. Musieliśmy się nauczyć 
funkcjonować w nowej rzeczywi-
stości, również w sferze kultury. 
Liczymy jednak, że zmodyfikowa-
ny kalendarz letnich imprez stano-
wił odpowiedź na potrzeby osób, 
które zdecydowały się spędzić 
okres wakacyjny na terenie Gminy 
Jastarnia.

 n moksir Jastarnia 
fot. Barbara mudlaff 

 artur Rojek

 daria Zawiałow

 Kwiat jabłoni

 Ralph Kaminski

 natalia Przybysz
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Gmina Władysławowo

bezpłatne spacery z przewodnikiem po Władysławowie

ogromnym zainteresowaniem 
jak co roku cieszyły 
się bezpłatne spacery 
z przewodnikiem turystycznym 
po Władysławowie. 
organizatorem spacerów był 
urząd miejski. 

I ndywidualni turyści oraz zorgani-
zowane grupy oprowadzani byli 
przez przewodników po najcie-

kawszych miejscach naszego mia-
sta i zapoznawali się m.in. z jego 
historią. Przewodnicy przekazywa-
li uczestnikom informacje o obiek-
tach, zabytkach, topografii, gospo-
darce, kulturze i tradycji Kaszub. 
W przypadku grup konieczne było 
wcześniejsze zgłoszenie, gdyż mak-
symalna wielkość grupy ustalo-
na była na 25 osób. Spacery odby-
wały się od 1 lipca do 30 sierpnia 
w określone dni, niezależnie od pogo-
dy. Rozpoczynały się o godz. 17-tej 
sprzed Domu Rybaka i trwały około 2 
godzin. Ze względu na sytuację zwią-
zaną z epidemią covid-19 uczestnicy 
spacerów zobowiązani byli do prze-
strzegania obowiązujących przepi-
sów sanitarnych.

Spacery z przewodnikiem są jedną 
z form aktywnego spędzania czasu, 

zapoznają turystów z walorami przy-
rodniczymi i utrwalają w ich pamięci 
pozytywny wizerunku miasta.

 n urząd miejski  
we Władysławowie

Gmina Kosakowo

Janusz Frąckowiak 
– Osobowość 
Roku w dziedzinie 
rozwoju turystyki 
województwa 
pomorskiego

z okazji Światowego dnia 
turystyki, marszałek 
Województwa pomorskiego 
mieczysław struk przyznał 
coroczne nagrody w dziedzinie 
rozwoju turystyki na pomorzu. 
Wśród laureatów tegorocznej 
edycji nagród znalazł się Janusz 
frąckowiak, który otrzymał 
wyróżnienie osobowość 
roku. kapituła konkursowa 
doceniła jubileuszowe 10 lat 
pracy na rzecz rozwoju yacht 
clubu rewa, wskazała również 
na nieustanną troskę laureata 
o propagowanie idei żeglarstwa 
województwa pomorskiego.

G ala wręczania nagród promo-
torom pomorskiej turystyki 
w 2020 roku wyjątkowo trafi-

ła wyłącznie do przestrzeni wirtualnej. 
Z uwagi na obecną sytuację epidemicz-
ną, tegoroczni laureaci nagrody otrzy-
mają podczas kolejnej edycji wydarze-
nia, która we wrześniu 2021 r. zostanie 
zorganizowana w Europejskim Cen-
trum Solidarności w Gdańsku.

– Ten rok jest rokiem szczególnym, 
w którym pandemia w znaczący spo-
sób zadała cios usługom turystycz-
nym. Wiele przedsiębiorstw boryka się 
z poważnymi problemami finansowy-
mi, wiele z nich walczy o przetrwanie 
i utrzymanie się na rynku. Ale też pan-
demia pokazała, jak wiele firm potra-
fi się znaleźć w trudnej sytuacji i przy-
ciągnąć turystów z Polski i zagranicy 
do naszego regionu. Możemy być z tego 
dumni – podkreślił w internetowym 
wystąpieniu marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk.

Symbolicznie marszałek wręczył 
nagrodę Gryfa Pomorskiego. Sta-
tuetkę otrzymał Bogdan Gałązka – 
szef kuchni i restaurator specjalizu-
jący się w kuchni średniowiecznej, 
od 2007 do 2020 r. współwłaściciel 
restauracji Gothic na zamku w Mal-
borku, zdobywca tytułu Szef Kuchni 
Tradycyjnej 2019 Żółtego Przewod-
nika „Gault&Millau”, autor książek 
kulinarnych, m.in. „Smak Gothicu” 
i „Kuchnia wielkich mistrzów Zakonu 
Krzyżackiego w Malborku”, pasjonat 
historii, a także przewodnik po zamku 
krzyżackim w Malborku.

naGROda GłóWna  
OsObOWOść ROKu  
– janusZ FRącKOWiaK

Inicjator wielu programów oraz pro-
jektów szkoleniowych i infrastruk-
turalnych w województwie pomor-
skim, służących rozwojowi polskiego 
żeglarstwa. Inicjator poszerzenia pro-
jektu Pętli Żuławskiej o Zatokę Gdań-
ską. Doprowadził do budowy bosma-
natu i przedłużenia pomostu w Rewie 
oraz utworzenia drużyny ratowni-
czej SAR. Laureat Nagrody Wójta 
Gminy Kosakowo 2013, zdobywca 
tytułu Pomorski Nauczyciel Żeglar-
stwa 2016.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia 
marszałka województwa pomorskiego:

 n Wydarzenie roku – Nagroda głów-
na: otwarcie tarasu widokowego 
na 32. piętrze Olivia Star

 n Innowacja w turystyce – Nagroda 
główna: Gdański System Konferen-
cyjny; Wyróżnienie: System Identy-
fikacji Miejskiej w Sopocie

 n Oferta turystyczna – Nagroda głów-
na: wystawa Witkacego w Białym 
Spichlerzu w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku; Wyróż-
nienie: festiwal Kulinarna Święto-
jańska w Gdyni

 n Inwestycja w turystyce – Nagroda 
główna: trasa rowerowa wzdłuż 
wybrzeża w Krynicy Morskiej

GRatulacje MaRsZałKa 
WOjeWódZtWa POMORsKieGO 
Z OKaZji jubileusZu 
dZiałalnOści:

 n 100-lecie powołania Muzeum 
Ziemi Puckiej im. Floriana Cey-
nowy – pierwszego polskiego 
muzeum nadmorskiego,

 n 95-lecie Muzeum w Lęborku,
 n 75-lecie Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej im. Fryderyka Chopina 
w Gdańsku,

 n 70-lecie Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku,

 n 50-lecie Muzeum Gdańska,
 n 45-lecie Muzeum Archidiecezjal-
nego w Gdańsku,

 n 40-lecie Muzeum Ziemi Kociew-
skiej w Starogardzie Gdańskim,

 n 20-lecie Muzeum Ziemi Usteckiej,
 n 15-lecie Muzeum Regio-
nalnego Chata Kaszubska 
w Brusach-Jagliach,

 n 15-edycja Nagrody Literackiej 
Gdynia,

 n 10-lecie Rezerwatu Biosfery UNE-
SCO Bory Tucholskie,

 n 5-lecie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej.

 n gmina kosakowo 
fot. Janusz frąckowiakjanusz Frąckowiak
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Gmina Krokowa. Konkurs

ewa Kur i Zofia Goyke  
z nagrodami za haft

W domu kultury w lini 
dokonano podsumowania 
XXV Wojewódzkiego konkursu 
Haftu kaszubskiego w dniu 16 
września. W konkursie wzięło 
udział 198 uczestników z całych 
niemal kaszub. zgłosili oni 
do oceny 435 swoich prac.

W śród wyróżnionych i nagro-
dzonych znalazły się dwie 
hafciarki z Gminy Kroko-

wa. Laureatką trzeciego miejsca zosta-
ła pani Ewa Kur – mieszkanka Dębek. 
Pani Ewa jest cenioną, znaną i uznaną 

już hafciarką. Jej prace podziwia-
no w wielu miejscach, od Muzeum 
Regionalnego w Krokowej, po wysta-
wę haftu kaszubskiego w kuluarach 
gmachu Sejmu RP. Z dumą należy też 
przyjąć wyróżnienie przyznane Zosi 
Goyke, uczennicy Szkoły Podstawowej 
im. K. Makuszyńskiego w Wierzchu-
cinie. Wyróżnienie jest tym bardziej 
cenne, że grupa dziecięco-młodzieżo-
wa była bardzo liczna i reprezentowa-
na głównie przez uczestników z połu-
dniowych Kaszub.

 n Bożena Hartyn-leszczyńska 
zkp o/krokowa

Gmina Puck

Europejskie Dni Dziedzictwa  
w Rzucewie

tegoroczną myślą przewodnią 
edd były słowa „moja droga”. 
W rzucewskiej osadzie 
przeplatały się wystawy 
tematyczne opracowane 
specjalnie na te dni. 

N ajistotniejszą była wystawa 
„Jan Żurek, człowiek, arche-
olog, nauczyciel”. Ekspozycja 

prezentowała życiową drogę autora 
pierwszego naukowego opracowania 
dotyczącego wykopalisk w Rzucewie. 
Wystawę przygotowała archeolożka 
Pani Danuta Król przy współpracy 
z dyrektorem OKSiT w Gminie Puck 
dr. Janem Pawłem Dettlaffem. Kolej-
ną ekspozycją była wystawa foto-
graficzna „Inwentaryzacja skarbca 
benedyktynek w Żarnowcu” realizo-
wana przez Towarzystwo Upiększania 
Miasta Pucka. Fotografie autorstwa 
Prezes TUMP-u, dr Danuty Dettlaff 
oraz dr. J. P. Dettlaffa, prezentowa-
ły hafty zdobiące poduszki liturgicz-
ne, ornaty i antepedia. Poza wymie-
nionymi wystawami do dyspozycji 
zwiedzających były stałe ekspozycje 
funkcjonujące w Osadzie, „Rzucewo 

w epoce kamienia” oraz „Pradzieje 
Gminy Puck”.

EDD w Osadzie Łowców Fok 
w Rzucewie oficjalnie otworzył 
wójt Gminy Puck Tadeusz Pusz-
karczuk. O istocie idei towarzyszą-
cej Europejskim Dniom i nowych 
wystawach mówili ich autorzy. Dni 
Dziedzictwa w Rzucewie uświetnił 
swoim występem regionalny zespół 
kaszubski „Bursztynki” z Mieroszyna. 

W wydarzeniu w Osadzie uczestni-
czyła też hafciarka Elżbieta Miroń-
czuk, która zaprezentowała swoją 
bogatą twórczość oraz Józef Rosz-
man, twórca ludowy, który prowa-
dził warsztaty rogarskie. W trakcie 
imprezy można było też próbować 
domowych wypieków przygotowa-
nych przez KGW z Rzucewa przy 
współpracy z sołtysem wsi Rzucewo 
Anną Busz.

Jak zwykle EDD w Rzucewie cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających. Wśród gości znaleźli 
się m.in. z-ca wójta Gminy Puck Piotr 
Neubauer, Radny Gminy Puck Flo-
rian Piper, projektant chaty kaszub-
skiej dr inż. arch. Grzegorz Rzepec-
ki, przedstawicielki KGW z Werblini, 
Brzyna, Starzyna, Mieroszyna i Reko-
wa Górnego. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do oglądania przygotowa-
nych wystaw i ekspozycji archeolo-
gicznych w Osadzie Łowców Fok 
w Rzucewie.

 n tekst i foto: piotr rumanowski 
oksit w gminie puck
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Gmina Władysławowo

na falochronie we 
Władysławowie powstaje 
mural

centrum kultury 
we Władysławowie 
we współpracy z urzędem 
miejskim otrzymało 
dotację z ministerstwa 
kultury i dziedzictwa 
narodowego z programu 
„niepodległa” na projekt 
pt.: „Historia w morzu 
rozpoczęta – na pamiątkę 
zaślubin polski z morzem 
we Władysławowie”. 

C elem zadania jest upamięt-
nienie wydarzenia historycz-
nego związanego z Zaślubi-

nami Polski z morzem, które miały 
miejsce 10 lutego 1920 r. w Pucku. 
Kolejnego dnia gen. Haller przybył 
do Wielkiej Wsi (przyszłego Włady-
sławowa) i odbył pierwszy rejs pod 

polską banderą po pełnym morzu 
na pokładzie kutra o nazwie „Gwiaz-
da Morza”. Wydarzenie stanowiło nie-
oficjalne, pełnomorskie zaślubiny Pol-
ski z morzem.

W związku z ustanowieniem przez 
Sejm RP roku 2020 Rokiem Zaślubin 
Polski z Morzem w Pucku, Centrum 
Kultury zamierza upamiętnić okrą-
głą rocznicę historycznych wydarzeń. 
Projekt zakłada wykonanie muralu 
na falochronie portu morskiego Wła-
dysławowo, nawiązującego do wyda-
rzeń historycznych Władysławo-
wa oraz bezpośrednio do wydarzeń 
z 1920 r.

Prace nad muralem trwają 
od początku września. Przewidywa-
ny termin ich zakończenia to 31 paź-
dziernika 2020 roku.

 n urząd miejski we Władysławowie

Gmina Krokowa

nagrody dla laureatów 
konkursu

W dniu  21 .09 .2020 r . 
w urzędzie gminy Kroko-
wa odbyło się spotkanie 

z Marszałkiem Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego Józefem Sarnow-
skim oraz przedstawicielami zarządu 
Pomorskiej Izby Rolniczej: Jarosła-
wem Jelinek oraz Krzysztofem Pał-
kowskim, a także przedstawicielem 
Związku Gmin Pomorskich, Tade-
uszem Puszkarczukiem (wójt gminy 
Puck) w celu przekazania nagrody dla 
laureatów wojewódzkiego konkursu 
Piękna Wieś z terenu gminy Kroko-
wa. Laureatami byli:

W kategorii wieś: wyróżnienie 
zdobyła wieś Sławoszyno. Nagroda 
3000 zł oraz puchar.

W kategorii zagroda: II miejsce 
zdobyła zagroda pani Anny Przepió-
ra-Nadolskiej z miejscowości Kar-
wieńskie Błoto Pierwsze. Nagroda 
w kwocie 4000 zł i puchar.

„Wybory najpiękniejszej wsi 
i zagrody w województwie pomor-
skim to już tradycja. Cieszymy się, 
że nasza wieś i gospodarstwo zosta-
ły docenione” – wójt gminy Krokowa 
Adam Śliwicki

W 2020 r. komisja oceniła 13 wsi 
i 10 zagród z trzynastu pomorskich 
powiatów. – Bardzo cieszy duża 

liczba zgłoszeń zwłaszcza w katego-
rii zagroda. Ocenialiśmy naprawdę 
piękne zagrody – informuje Krzysz-
tof Pałkowski, zastępca dyrekto-
ra Departamentu Środowiska i Rol-
nictwa UMWP. – Uznanie budziły 
zwłaszcza te, w których prowadzo-
na jest zarówno produkcja roślinna, 

jak i zwierzęca, czyli chów i hodowla 
zwierząt. W takich przypadkach bar-
dzo trudno utrzymać ład i porządek 
w zagrodzie, jak również prawidło-
wo zorganizować przestrzeń funkcjo-
nalną, technologiczną i organizacyjną 
gospodarstwa – dodaje.

 n tekst i foto: kck w krokowej

Gmina Puck

dożynki Gminy Puck inaczej

ograniczenia związane 
z pandemią spowodowały, iż 
po raz pierwszy uroczystości 
dożynkowe w gminie puck 
odbyły się wyłącznie w klimacie 
„okołokościelnym”. 

W ostatnią niedzielę sierp-
nia wokoło kościoła pw. 
Św. Faustyny w Pucku 

zgromadziło się trzynaście delega-
cji wieńcowych, aby podziękować 
Bogu za zebrane plony. Po dokona-
niu błogosławieństwa wieńców przez 
proboszcza parafii ks. dziekana Pio-
tra Pastewskiego, orszak dożynkowy 
z orkiestrą dętą ze Strzelna udał się 
do kościoła, gdzie oficjalnie odbył się 
rytuał dziękczynno-chwalebny. Sta-
rostowie dożynek Małgorzata i Sta-
nisław Selke, małżeństwo rolnicze 
ze Sławutowa, przekazali włodarzo-
wi gminy Tadeuszowi Puszkarczuko-
wi symboliczny chleb z tegorocznych 
zbiorów. Wójt zaś wręczył chleb cele-
bransowi mszy św. ks. dziekanowi P. 
Pastewskiemu. Koncelebransem był 
ks. prałat Jerzy Kunca. W wygłoszonej 
homilii ks. Pastewski zwrócił uwagę 
na konieczność szacunku dla rolnika 
i chleba, a także dla ziemi wyłącznej 
rodzicielki naszej biologicznej egzy-
stencji.

Po mszy wójt gminy podzięko-
wał rolnikom za ich trud pracy. 

Podziękował również mieszkańcom 
wsi puckiej za starania o plony mate-
rialne i duchowe w polepszaniu życia 
społecznego swojej małej ojczyzny. 
Wójt ogłosił również wyniki na naj-
piękniejszą wieś w gminie. Pierwsze 
miejsce zajęło Żelistrzewo, drugie 
Połchowo, trzecie Mechowo.

Tradycyjnie ogłoszono wyniki 
konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Komisja przyznała nagro-
dy w następującej kolejności dla: Mie-
roszyna, Starzyna, Połchowa, Gnież-
dżewa, Rekowa Górnego i Smolna. 

Poczet wspaniałego kunsztu arty-
stycznego stanowiły również wieńce 
z Celbowa, Darzlubia, Łebcza, Mecho-
wa, Połczyna, Sławutowa i Zdrady. 
Wszystkie wieńce zostały uhonoro-
wane nagrodami finansowymi, które 
zostały wręczone przez wójta sołty-
som wsi.

Dożynki  uświetni ł  występ 
kaszubskiego zespołu „Bursztynki” 
z Mieroszyna.

 n Brunon ceszke 
oksit w gminie puck, 

fot. piotr kropidłowski
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Podsumowanie

Rekordy  
na długim dystansie
W V maratonie północy, 
który odbył się 13 września, 
tryumfował Wojciech labudda 
z pucka (lks puck). Warto 
wspomnieć, iż jako pierwszy 
uczestnik maratonu północy 
pokonał trasę 42.195 km 
poniżej trzech godzin, tym 
samym ustanawiając nowy 
rekord trasy (02:59:46). 
na drugim stopniu podium 
stanął mirosław kowalski 
ze szczecinka (team Biegowy 
szczecinek) – 03:01:09. trzecie 
miejsce z czasem 03:02:29 zajął 
marek ratyński z otwocka 
(otwocki tuptacz). 

R ywalizacja w kategorii męż-
czyzn była bardzo zacięta, jak 
widać po czasach, pierwszego 

i trzeciego zawodnika dzieliły raptem 
2 minuty i 43 sekundy!

W kategorii kobiet najlepszą oka-
zała się Paulina Berent z Warszawy 
(03:48:23). Na drugim miejscu upla-
sowała się Gabriela Czyż z Włady-
sławowa, która „królewski dystans” 
ukończyła z czasem 03:57:16. 
Na najniższym stopniu podium sta-
nęła Małgorzata Reluga z Warszawy 
(03:58:16).

Oprócz kategorii open mężczyzn 
i kobiet pucharami uhonorowano 
także najszybszą kobietę oraz najszyb-
szego mężczyznę z terenów Powiatu 
Puckiego. W kategorii kobiet pamiąt-
kowy puchar otrzymała Aurelia Deh-
ling z Władysławowa. W katego-
rii mężczyzn zwyciężył Jan Oreszke 
z Karwi.

Należy wspomnieć, iż nagrody dla 
najlepszych zawodników kategorii 
open oraz najszybszych z Powiatu Puc-
kiego nie dublują się!

Oprócz maratończyków na trasie 
pojawiły się sztafety dwu i czterooso-
bowe (III Maratońskie Sztafety Półno-
cy) oraz kijkarze (II Półmaraton Pół-
nocy Nordic Walking). Do zawodów 
zapisało się 156 uczestników.

W III Maratońskich Sztafetach 
Północy pojawiło się osiem dru-
żyn dwuosobowych oraz sześć 
czteroosobowych.

W rywalizacji sztafet dwuosobo-
wych najszybsi okazali się „Turbosi-
łacze” w składzie: Jarosław Jaffke oraz 
Dawid Ostojski, którzy bieg ukończyli 
z czasem 03:19:48. Kilkanaście minut 
później do mety dobiegły „Świrusy Bie-
gowe:)” w składzie: Justyna Kankow-
ska i Paweł Kankowski. Rywalizację 

ukończyli z czasem 03:34:00. Na naj-
niższym stopniu podium stanęła szta-
feta pod nazwą „Dream Team” (Paweł 
Kobierzyński oraz Mateusz Hewelt) 
– 03:35:04.

W sztafetach czteroosobowych jako 
pierwsza do mety dobiegła drużyna 
„Team Kreft” w składzie: Arkadiusz 
Okrój, Magdalena Roraf, Rafał Pionk, 
Łukasz Kreft – 02:49:24. Na drugim 
miejscu uplasowała się sztafeta „BRW 
i Przyjaciele” z czasem 02:53:27. Dru-
żynę reprezentowali: Damian Bucz-
kowski, Dawid Gojke, Bartosz Cieślak 
oraz Sebastian Wąsicki. Na trzeciej 
pozycji dotarła na metę drużyna repre-
zentująca „43. Batalion Saperów FOW 
Rozewie” (Sławomir Dettlaff, Beata 
Chudzik, Marek Dorobczyński, Rafał 
Kroll) z czasem 03:11:45.

W II Półmaratonie Północy Nordic 
Walking w kategorii mężczyzn zwy-
ciężył Roman Frąckowiak z Wielenia 
(Ekspedycja Nordic Team Szczecin) 
z czasem 02:34:30. Na drugim stop-
niu podium stanął Jacek Szymański 

ze Skórki (Pozytywni Biegacze) z cza-
sem 02:36:12. Na trzeciej pozycji 
w kategorii mężczyzn uplasował się 
Marcin Jankowski z Elbląga (Nordic 
Walking Pasłęk) z czasem 02:39:42.

W kategorii kobiet tryumfowała Iza-
bela Okrzesik-Frąckowiak z Wielenia 
(Ekspedycja Nordic Team Szczecin) 
z czasem 02:37:31. Na drugiej pozy-
cji uplasowała się Magdalena Oberzig-
-Zasada z Władysławowa (02:49:16). 
Na trzecim miejscu na metę dotarła 
Izabela Makowska z Gdyni z czasem 
02:54:15.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończy-
li bieg oraz marsz otrzymali pamiąt-
kowe medale, a najlepsi zawodnicy 
zostali uhonorowani pucharami. Spo-
śród wszystkich uczestników rozloso-
wano również nagrody rzeczowe.

Organizatorem wydarzenia był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wła-
dysławowie. Wydarzenie współor-
ganizowała Gmina Hel oraz Gmina 
Jastarnia.

 n tekst i foto: osir Władysławowo


