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Podsumowanie  
w Gminie Jastarnia

z początkiem roku 
uruchomiliśmy dwa 
kanały na Facebooku 
i na instagramie. pierwszy 
dotyczy kultury rybackiej 
i morskiej kaszub północnych 
(rybołówstwo, wędkarstwo, 
żeglowanie) i nosi tytuł: 
„zacumuj na kaszubach 
północnych”. Drugi opiera 
się o ekoturystykę, turystykę 
przyrodniczą i nazwaliśmy 
go „naturalnie, kaszuby 
północne”.

Zaczęliśmy pod okiem fachow-
ców tworzyć nową narrację 
o subregionie Kaszuby Północ-

ne, wpisując ją w trendy takie jak 
lokalna kultura (tradycja kaszubska 
i rybacka), zrównoważony styl życia, 
slow life, bliżej natury, turystyka 
aktywna (rybołówstwo, wędkarstwo), 

gdzie lokujemy dziedzictwo rybackie 
i morskie w formie publikacji cieka-
wostek z kultury rybackiej i kaszub-
skiej, promocję lokalnych produktów 
rybackich i wydarzeń.

Kreujemy atrakcyjne i wartościo-
we dla odbiorcy treści, związane 
z marką, do których przekazu uży-
wamy różnych mediów: lokowanie 
produktu, podcasty, grafiki, filmy, 
konkursy.

Więcej o projekcie piszemy na stro-
nie 5.

 n Barbara mudlaff  
lot kaszuby północne

Polub stronę na Facebooku i Instagramie i bądź na bieżąco

www.instagram.com/zacumuj_na_kaszubachpolnocnych/
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Zadanie publicZne „Ziemia pucka.info – prasa regionalna”  
dofinansowane jest prZeZ powiat pucki

gmina krokowa

Inwestycje samorządowe
2020 r. był czasem 
pełnym obaw o realizację 
zadań przewidzianych 
do wykonania w budżecie, 
a ważnych dla naszej gminnej 
społeczności. Nie wszystkie 
postawione cele udało 
się zrealizować. sytuacja 
gospodarcza i finansowa 
spowodowana epidemią 
cOVID-19 niewielką część z nich 
zatrzymała, niemniej wciąż 
dążymy do ich wykonania.

T egoroczne projekty ukierunko-
wane były jak co roku przede 
wszystkim na edukację, bezpie-

czeństwo, turystykę i estetyzację wsi. 
Jak zawsze bliska była nam ochrona 
środowiska. Większość zadań wyko-
nywana jest przy udziale środków 
pochodzących z uzyskanych dotacji 
oraz z funduszy wiejskich.

Oto telegraficznych skrót.

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
SzkOłA POdSTAWOWA  
W WIErzCHuCINIE

Po wykonaniu inwestycji – robót 
budowlanych na ostatniej kondy-
gnacji, remoncie kotłowni, dostawie 
wyposażenia wyremontowaliśmy także 
dach sali gimnastycznej oraz wykona-
liśmy niezbędną dla celów ratunko-
wych drogę przeciwpożarową. Całość 
prac w obiekcie zakończyła się kwotą 
1,5 mln zł z czego 700 tys. zł stano-
wiły dotacje.

kuLTurA, TurYSTYkA, rEkrEACJA 
I ESTETYzACJA WSI

Krokowskie Centrum Kultury było 
inwestorem unijnych inwestycji doty-
czących przebudowy zejścia na plaże 
nr 33 w miejscowości Białogóra oraz 
budowy świetlicy wiejskiej w Kłaninie. 
Oba obiekty kosztowały razem 1.270 
tys. zł z czego wsparcie unijne było 
na poziomie 33%.

W połowie października podpisa-
liśmy umowę na kolejną dużą inwe-
stycję finansowaną ze środków unij-
nych – modernizację 7,8 km ścieżki 
asfaltowej na trasie Krokowa – Swarze-
wo wraz z nowymi miejscami postojo-
wymi i toaletą samoczyszczącą. Prace 

za niemal 2,0 mln zł będą wykonywa-
ne do lata 2021 r.

Ogłosiliśmy postępowania przetar-
gowe na kolejne odcinki ścieżek tj. 
na odcinkach Sławoszyno – Karwień-
skie Błota – Dębki – Białogóra, tak aby 
całość zakończyć do lata 2022 r. Na te 
zadania wydatkujemy jeszcze około 
2,0 mln zł.

Wraz z Krokowskim Centrum Kul-
tury otrzymaliśmy unijne dotacje 
na remont i rozbudowę istniejących 
świetlic wiejskich w Świecinie, Żar-
nowcu i Brzynie. Inwestycję planuje-
my wykonać w 2021 r. Przewidywany 
koszt projektów to niemal 400 tys. zł, 
zaś wsparcie unijne sięga 140 tys. zł.

drOGI I CHOdNIkI

Zakończono już prace zasadnicze doty-
czące przebudowy dróg na tzw. osiedlu 
oraz ul. Św. Jana w Sławoszynie i ul. 
Łąkowej. Zgodnie z umową inwestycję 
rozliczymy w 2021 r., jednak zgodnie 
z zapowiedziami wykonawcy ruch był 
już możliwy od lata tego roku. Inwe-
stycję realizujemy w oparciu o środki 
pozyskane z wieloletniego rządowe-
go programu pn. Fundusz Dróg Samo-
rządowych – dotacja 50%. Ponadto 
trwają prace projektowe zmierzające 
do usprawnienia systemu odprowadza-
nia wód deszczowych w miejscowości.

W ramach uzyskanej dotacji z wie-
loletniego rządowego programu pn. 
Fundusz Dróg Samorządowych roz-
poczęliśmy także prace polegające 
na remoncie, przebudowie i budowie 
około 3,5 km kolejnych dróg na tere-
nie naszej gminy. W ciągu kilku naj-
bliższych lat wykonamy inwestycje 
drogowe o łącznej wartości niemal 
8,5 mln zł w miejscowościach: Wierz-
chucino – ul. Słoneczna, Kaszubska, 
Nowa, Leśna (tam obecnie wykona-
no już część kanalizacji deszczowej); 
Żarnowiec – ul. Na Stoku, Kwiato-
wa, Wiśniowa; Krokowa – ul. Ogro-
dowa (obecnie wykonywane są prace 
związane z kanalizacją deszczową), 
Żarnowiecka (dojazd do UG – robo-
ty w trakcie wykonywania) i część ul. 
Szkolnej.

Wykonaliśmy prace polegające 
na dalszym układaniu płyt wielo-
warstwowych typu YOMB na dro-
gach, gdzie te zadania zaczęły się 
w 2019 r. i nie zostały zakończone 
z uwagi na brak wystarczających środ-
ków finansowych. Dzięki uzyskanej 
dotacji przeznaczonej na dofinanso-
wanie urządzenia dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, w miejscowości 
Lisewo wykonaliśmy całą ul. Leśną – 
odcinek na długości 380 m, a w miej-
scowości Słuchowo (dz. drogowa nr 
40) na długości 170 m. Wartość zada-
nia to 206 tys. zł, zaś kwota dotacji 
niespełna 70 tys. zł.

W porozumieniu ze Starostą Puc-
kim rozpoczęliśmy etapowaną budo-
wę chodników przy drogach powiato-
wych: w miejscowości Lubkowo (I etap 
– 200 mb) oraz w Karwieńskich Bło-
tach Pierwszych (około 740 mb). Na te 
dwie inwestycje wydatkowaliśmy nie-
mal 280 tys. zł.

Jednocześnie wsparliśmy finanso-
wo remont drogi powiatowej na trasie 
Starzyno – Parszkowo i gminnej, jako 
dojazdu do miejscowości. Przekazano 
na ten cel łącznie 343 tys. zł.

Zabezpieczono również środki finan-
sowe w wysokości 105 tys. zł dla 
Województwa Pomorskiego w celu 

budowy przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku zatoki autobu-
sowej w Sulicicach oraz fragmentu 
chodnika w Kłaninie. W tym roku nie 
udało się wykonać inwestycji. Mamy 
nadzieję, że budowa zostanie wyko-
nana w 2021 r.

Nowe odcinki chodników powsta-
ły także przy drogach gminnych 
w Białogórze (ul. Morska), w Pruse-
wie (ul. Tartaczna), czy w Odargo-
wie (ul. Kartoszyńska). Polepszyli-
śmy stan ul. Łąkowej w Brzynie oraz 
dojazd do Dąbrowy. W trakcie budo-
wy nawierzchni jest ul. Nowa w Min-
kowicach. Na te zadania wydatkuje-
my łącznie około 400 tys. zł

OCHrONA ŚrOdOWISkA

Od kilku lat prowadzimy projekt 
umożliwiający pomoc mieszkańcom 
w zakresie odbioru, usuwania i utyli-
zacji wyrobów zawierających azbest, 
pochodzących przede wszystkim 
z remontowanych dachów. W tym roku 
obsłużono 28 wniosków. Dzięki uzy-
skanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku 
usunięto łącznie ponad 41 ton odpa-
du za łączną kwotę ponad 18 tys. zł.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiorki 
Odpadów

W tym roku, na terenie przy 
oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, 

wykonujemy nowy punkt selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych, 
czyli tzw. PSZOK. W celu spełnienia 
wymogów prawnych powstała m.in. 
wiata do magazynowania odpadów 
niebezpiecznych, ulokowany jest punkt 
napraw i wymiany rzeczy używanych. 
Zakupiono kontener biurowy oraz 
niezbędne wyposażenie i infrastruk-
turę. Wartość projektu to 968 tys. zł 
z czego dotacja unijna wynosi około 
668 tys. zł.

i co jesZcZe…?

Oczekujemy rozstrzygnięcia kolejne-
go konkursu w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Jeżeli Powiat Pucki 
otrzyma dotację, to w najbliższych 
dwóch latach, gmina będzie finan-
sować wkład własny na dalszą budo-
wę chodników przy drogach powiato-
wych – na trasie Jeldzino – Krokowa, 
w Lubkowie (II etap), w Lisewie i Kar-

likowie. Łącznie powstanie niemal 
3 km nowych chodników za łączną 
kwotę niespełna 2,3 mln zł (zakłada-
na dotacja 1,15 mln zł.

Gmina złożyła wniosek dotyczący 
budowy mostu w ciągu ulicy Łąkowej 
w Dębkach oraz dokończenia budowy 
ulic w miejscowości Łętowice. Zakła-
dany koszt realizacji – 2,2 mln zł, 
udział dotacji 50%.

Złożyl i śmy także wniosek 
z puli tzw. środków COVID-owskich 
na dokończenie uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej na tere-
nie gminy.

 n tekst i foto: Gmina Krokowa

Osiedle tzw. działki w Sławoszynie

Nowy Punkt Selektywnej zbiorki Odpadów

Świetlica w kłaninie
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Promocja

Działania Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Kaszuby Północne” 
w 2020 roku

Film promocyjny, 
geościeżka, atlas 
przyrodniczy, wirtualne 
spacery w ramach 
Militariady, nowe 
tablice szlaku dworów 
i pałaców to wybrane 
realizacje z roku 2020. 
Poniżej prezentujemy 
przegląd aktywności 
stowarzyszenia 
turystycznego „Kaszuby 
Północne” Lokalna 
Organizacja turystyczna.

S pot w swojej formie 
przypomina film przy-
rodniczy. Narratorem 

filmu jest postać wzorowa-
na na takich przyrodnikach 
jak David Attenborough czy 
Tony Halik. Nasz przewod-
nik – podróżnik i przyrodnik 
odkrywa przed nami zwycza-
je niezwykłego plemienia, 
które do perfekcji opanowa-
ło współistnienie z przyrodą. 
Korzystający z uroków Pół-
nocnych Kaszub turyści zosta-
li przedstawieni jako rzadki 
gatunek bytujący w dzikim 
rezerwacie przyrody.

Postaraliśmy się o grant 
z Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupy Rybac-
kiej na produkcję filmu 

z wykorzystaniem nowocze-
snej technologii HD.

Film został opatrzony nie-
zbędnym komentarzem o cha-
rakterze edukacyjnym, przy-
stępnym dla wszystkich grup 
wiekowych. Obok miejsc 
atrakcyjnych przyrodniczo 
i geograficznie spot zachęca 
do aktywnej reakcji na łonie 
przyrody w sposób zmniej-
szający negatywne na nią 
oddziaływanie. Jest to uni-
katowa propozycja wykorzy-
stana w marketingu teryto-
rialnym. Naszym celem jest 
zainspirowanie do odwiedzin 
właśnie Nordy.

Dystrybucja odbywa się 
w sieci. Film posiada dwie 
wersje językowe:   pol-
ską: https://www.youtu-
be.com/watch? v=k26Nk-
-8z1_M i angielską: https://
www.youtube.com/watch? 
v=qKCbkjk9M2I .

Wykonawcą zadania zosta-
ła firma Panato PR Aleksan-
dra Bobkowska.

Dzieło powstało we współ-
pracy z Powiatem Puckim, 
Miastem Hel, Gminą Jastar-
nia, Gminą Władysławowo, 
Gminą Puck, Gminą Kosako-
wo, Gminą Krokowa, Powia-
tem Wejherowskim.

Nowa, tematyczna 
geościeżka została 
wytyczona w ramach 
projektu Dwory 
i pałace Południowego 
Bałtyku. tym razem 
postanowiliśmy 
zaciekawić 
geokeszerów zabytkami 
architektonicznymi 
i pięknymi kompleksami 
parkowymi czy 
ogrodami. Aby 
przemierzyć trasę 
w całości należy liczyć 
się z pokonaniem 
200 km, odkryciu 20 
skrzynek i poznaniu 20 
dworów i pałaców.

G eocaching  to gra 
terenowa polegają-
ca na poszukiwaniu 

ukrytych „skarbów”, zwa-
nych keszami. Są to skrzyn-
ki zawierające dziennik zdo-
bywców (tzw. logbook) oraz 

często drobne fanty, które 
można zabrać zostawiając 
coś w zamian.

Profesjonalnie przygoto-
wana trasa jest dostępna 
na portalach branżowych, 
tj. opencaching.pl, geoca-
ching.com. Podczas inau-
guracji geościeżki kilka-
naście osób pokonało całą 
trasę. https://opencaching.
pl/powerTrail.php? ptActio-
n=showSerie&ptrail=1188

Idea szlaku powstała kil-
kanaście lat temu i cieszy 
się do dziś ciągle rosnącym 
zainteresowaniem zarówno 
wśród turystów, jak i miesz-
kańców. LOT Kaszuby Pół-
nocne dba o to, aby wypra-
cowany produkt turystyczny 
w postaci szlaku dworów 
i pałaców był coraz bar-
dziej rozpoznawalny wśród 
różnych grup docelowych 
i nie tylko w pomorskim 
regionie.

Propozycja dla każdego 
miłośnika natury, 
a także dla tych, którzy 
po prostu chcą wiedzieć 
więcej.

J uż na sezon letni byli-
śmy gotowi z nową 
publikacją, która trafiła 

do punktów informacji tury-
stycznej. Tym razem wzięli-
śmy pod lupę okazy natury, 
które są charakterystycz-
ne lub rzadkie dla pobrze-
ży polskiej części Bałtyku, 
a w szczególności Pobrze-
ża Kaszubskiego. Można 
dowiedzieć się gdzie i kiedy 
warto obserwować spaceru-
jąc po lesie, rezerwacie czy 
udając się na plażę lub nad 
jezioro. 

– Wydawnictwo speł-
nia oczekiwania i potrzeby 
turystów przybywających 
do regionu – tak oceni-
ła komisja działająca przy 
Pomorskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej.

„Naturalna Norda- atlas 
przyrodniczy dla turysty” 
zawiera opis takich gatun-
ków roślin i zwierząt, które 
pojawiły się w przewodniku 
przyrodniczym „Kaszuby Pół-
nocne na 4 pory roku”. Sta-
nowi swoiste uzupełnienie 
tamtych treści. Za pomocą 
ciekawostek, barwnych foto-
grafii i ilustracji oraz map 
zyskasz wiedzę ułatwiającą 
odkrywanie kaszubskiej przy-
rody. Nakład wyniósł 5000 
egzemplarzy.

Partnerzy: Powiat Pucki, 
Powiat Wejherowski, Miasto 
Hel, Gmina Jastarnia, Gmina 
Władysławowo, Gmina Kro-
kowa, Gmina Kosakowo, 
Gmina Puck, Nadmorski 
Park Krajobrazowy, Pomorska 
Regionalna Organizacja Tury-
styczna, Fundacja Akcja Bał-
tycka, Uniwersytet Gdański.

E-wersja: http://kaszu-
bypolnocne.pl/epublikacja-
-72-naturalna_norda_atlas_
przyrodniczy_dla.html

„Kaszuby Północne  
– tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie” – film 
promocyjny

Geocaching, czyli polowanie 
na skarby ukryte przy 
dworach

Naturalna Norda.  
Atlas przyrodniczy  
dla turysty



4 turystyka NR 1 (134)    n styczeń 2021Ziemia Pucka.info NR 1 (134)    n styczeń 2021

Promocja

Działania Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Kaszuby Północne” 
w 2020 roku

W dniu 25 września 
odbyły się wirtualne 
spacery wokół kilku 
wątków z historii: – 
granice Rzeczypospolitej 
w latach 1920‒1939 – 
mogiły ziemi puckiej – 
Gryf Pomorski – bitwa 
pod Świecinem – cechy 
obronne zamku/pałacu 
w Krokowej

P unkty są zlokalizowa-
ne na Szlaku Histo-
rii Militarnej Kaszub 

Północnych. Kulminacją 
dnia było spotkanie znawców 
tematu i możliwość czynnego 
udziału internautów w dys-
kusji poprowadzonej przez 
redaktora. Impreza dała 
szansę na wirtualną podróż 
po historycznych obiektach 
będących śladami historii.

F i l m y  s ą  d o s t ę p n e 
na kanale YouTube Kaszuby 
Północne.

Oferta unikalnych 
zabytków w postaci 
małej infrastruktury 
turystycznej, czyli 
tablic z siecią dworów 
i pałaców, jest dostępna 
w często uczęszczanych 
miejscach Nordy. 

W ramach konkur-
su  g ran towe -
go dot. turysty-

ki pozyskaliśmy dotację 
od Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskie-
go na „Rewitalizację tablic 

szlaku dworów i pałaców 
Północnych Kaszub”. Tabli-
ce informują o szlaku i miesz-
czą się w Wejherowie (przy 
dworcu) Gniewinie (przy 
wieży widokowej Kaszubskie 
Oko), Choczewie (przy urzę-
dzie gminnym), w Krokowej 
(na początku trasy rowero-
wej) i w Żelaznej (skrzyżowa-
nie drów powiatowej z woje-
wódzką). Nowa grafika tablic 
zawiera zdjęcia 20 obiek-
tów działających wspólnie 
w ramach szlaku oraz mapę.

Przeprowadziliśmy 
kilka szkoleń, spotkań 
warsztatowych: 

 n dla pracowników obsłu-
gi ruchu turystycznego 
w punktach informacji 
turystycznej

 n dla pracowników samo-
rządowych we współ-
pracy z Nadleśnictwem 
Wejherowo 

 n dla gestorów dworów 
i pałaców

 n  dla uczestników programu 
autocertyfikacji „Bezpiecz-
ny obiekt”

 n  dla członków stowarzysze-
nia i beneficjentów projek-
tu „Dwory Południowego 
Bałtyku”

III Militariada  
– spacer przez historię

Nowe tablice szlaku 
dworskiego

Szkolenie kadr 
turystycznych

Obecność w sieci 
i mediach jest dla 
nas ważna, stąd nie 
mogło zabraknąć 
współpracy z blogerami 
Wszędobylscy, 
tVP3, Radio Gdańsk, 
Radio Kaszëbë, 
ttM Wejherowo, 
nadmorski24.pl, 
Dziennik Bałtycki.

Promocja

Produkcja 
przewodników, map, 
ulotek odbywa się 
co roku i ważna jest 
skuteczna dystrybucja. 

P oza punktami infor-
macj i  turys tycz -
nej w subregionie, 

nasze materiały trafiły na 
targi Pescare we Włoszech 

(główne targi dla miłośni-
ków wędkowania i żeglu-
gi), do informacji turystycz-
nej na lotnisku Chopina w 
Gdańsku, do Bramy Wyżyn-
nej w Gdańsku, na stoisko 
Jarmarku Dominikańskiego, 
do miejskiej informacji tury-
stycznej w Gdyni. 

 n Barbara Mudlaff 
LOt Kaszuby Północne

Wydawnictwa
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Promocja

Wizerunek Kaszub Północnych  
w social media

z początkiem roku 
uruchomiliśmy dwa kanały 
na Facebooku i na Instagramie. 
Pierwszy dotyczy kultury 
rybackiej i morskiej Kaszub 
Północnych (rybołówstwo, 
wędkarstwo, żeglowanie) i nosi 
tytuł: „zacumuj na Kaszubach 
Północnych”. Drugi opiera 
się o ekoturystykę, turystykę 
przyrodniczą i nazwaliśmy 
go „Naturalnie, Kaszuby 
Północne”.

Z aczęliśmy tworzyć nową nar-
rację o subregionie Kaszuby 
Północne, wpisując ją w tren-

dy takie jak lokalna kultura (trady-
cja kaszubska i rybacka), zrówno-
ważony styl życia, slow life, bliżej 
natury, turystyka aktywna (rybo-
łówstwo, wędkarstwo), gdzie loku-
jemy dziedzictwo rybackie i mor-
skie w formie publikacji ciekawostek 
z kultury rybackiej i kaszubskiej, pro-
mocję lokalnych produktów rybackich 
i wydarzeń.

Kreujemy atrakcyjne i wartościowe 
dla odbiorcy treści, związane z marką, 
do których przekazu używamy róż-
nych mediów: lokowanie produktu, 
podcasty, grafiki, filmy, konkursy.

W ramach komunikacji 
na kanale „naturalnie, kaszuby 
Północne” zaPlanoWaliśmy 
cykle:

1. Odkryj Nordę – cykl przedsta-
wiający niezwykłe i magiczne miej-
sca Kaszub Północnych, szczególnie te 
mniej uczęszczane przez ludzi. W tej 
linii postów chcemy nawiązywać 
do przyrodniczych aspektów regio-
nu. Przedstawimy Kaszuby Północne 
jako najbardziej zróżnicowany obszar 
pod względem geograficznym w Pol-
sce Północnej i pokażemy jego natu-
ralne bogactwo. 

2. Na szlaku – w postach chce-
my poprowadzić fanów kaszubski-
mi szlakami, a tym samym zachę-
cić ich do aktywnego wypoczynku. 
W tym cyklu chcemy też przedsta-
wić historie i legendy związane 
z regionem. 

3. Quiz o Kaszubach – wprowadzi-
my na profil element zabawy. Przed-
stawimy ciekawostki na temat regio-
nu w postaci quizu. Będziemy również 
publikować kaszubskie słówka nazw 
geograficznych. 

4. Cykl informacyjny – cykl ten 
będzie rodzajem lokalnej tablicy 

ogłoszeń. Fani będą informowani 
o ciekawych wydarzeniach odby-
wających się w regionie, szczegól-
nie tych tematycznie związanych 
przyrodą.

z kolei na kanale „zacumuj 
na Kaszubach Północnych” 
doWiemy się o taKich asPeKtach 
jak:

1. Tradycja rybacka – w postach 
będziemy publikować ciekawostki 
dotyczące tradycji rybackiej (podą-
żymy szlakiem kaszubskiej tradycji 
rybackiej). Pokażemy, jakie są meto-
dy połowu i jak zmieniały się na prze-
strzeni lat. 

2. Kultura rybacka – będziemy 
informować fanów o wydarzeniach 
związanych z rybołówstwem, w któ-
rych można uczestniczyć. Chcemy 
też, aby poznali współczesne jednost-
ki rybackie oraz związane z nimi cie-
kawostki. Rybołówstwo to nie tylko 
praca, ale też ogromne dziedzic-
two kulturowe i ciekawy potencjał 
turystyczny. 

3. Z wędką na Kaszubach – cykl 
poświęcony pasji wędkowania. Przed-
stawimy Kaszuby Północne jako 
region stwarzający idealne warunki 
do tej aktywności. Opiszemy gatun-
ki ryb, występujące w tym regionie, 
jak również miejsca, gdzie fani mogą 
wybrać się na udany połów. 

4. Kuchnia #po kaszubsku – 
w postach fani poznają gastronomię 
Kaszub Północnych, tradycyjne potra-
wy regionu oraz dowiedzą się, gdzie 
wyruszyć w poszukiwaniu pysznej 
kaszubskiej rybki. 

5. Na wodzie – tutaj nawiążemy 
do żeglarstwa oraz sportów wodnych, 
takich jak: windsurfing, kitesurfing, 
kajakarstwo, pływanie. Przedstawimy 
poszczególne miejscowości, w których 
fani z łatwością skorzystają z wod-
nych atrakcji.

Opiekę nad marką w sieci powierzy-
liśmy ekspertkom z agencji marketin-
gowej Synertime z Warszawy. Opera-
cja ma dla nas charakter pilotażowy.

Partnerami projektu są: Miasto Hel, 
Gmina Jastarnia, Gmina Władysławo-
wo, Gmina Krokowa, Gmina Puck, 
Gmina Kosakowo, Powiat Pucki.

 n Barbara Mudlaff  
LOt Kaszuby Północne

cykl „odkryj nordę” o magicznych miejscach na kanale „naturalnie, Kaszuby Północne”

cykl „z wędką na Kaszuby” można śledzić 
na profilu „zacumuj na Kaszubach 
Północnych”

Film

Rody rybackie na ekranie

stowarzyszenie 
Rozwoju szotlandu przy 
wsparciu finansowym 
Północnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej zrealizowało 
film dokumentalny prezentujący 
dziedzictwo rybackie ojców 
z naszego terenu.

J ak wiemy ten niezwykle ciężki 
zawód rybaka, tradycje z nim 
związane, techniki i zwycza-

je, z biegiem lat odchodzą niestety 
w zapomnienie. Stąd zrodziła się idea 
filmu, której inspiracją było codzien-
ne życie dawnego rybaka Kaszuby.

Film pt. „Rybacy z Wielkiej Wsi” 
opowiada o rybackich rodach dzisiej-
szego Władysławowa, które od poko-
leń ciężko pracowały na morzu, 
zapewniając sobie byt.

Produkcją i realizacją filmu zaję-
ła się firma Nautilus Media z Gdyni, 
będąca na rynku od ponad dwudzie-
stu lat.

Stowarzyszenie Rozwoju Szotlan-
du ma w swoim dorobku także inny 
projekt pt. Leon Golla rzeźbiarz rybac-
kiego życia, zrealizowany przez Ligh-
thouse Production. Film ten powstał 
przy wsparciu środków budżetowych 
Gminy Władysławowo. Zachęcamy 
Państwa do obejrzenia obu dokumen-
tów, które niewątpliwie przybliżają 
sylwetki rybackie, podnoszą znaczenie 
kultury i tradycji rybackiej oraz skła-
niają do pamięci o naszych przodkach.

Film „Rybacy z Wielkiej Wsi” 
dostępny jest na kanale YouTube 
Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu 
Władysławowo.

 n Urząd Miejski we Władyławowie

Gmina Puck

umów się na wizytę online  
w osadzie łowców Fok  
w rzucewie

Już nie trzeba wychodzić 
z domu aby obejrzeć zabytki, 
które dotyczą prehistorii 
Gminy Puck. 

W trudnym dla wszyst-
kich okresie pandemii 
i zamknięcia naszej pla-

cówki uruchamiamy możliwość zwie-
dzania online. Nowa forma zwie-
dzania jest bezpłatna. Mogą z niej 
korzystać wszyscy chętni zarówno 
grupy zorganizowane jak i indywi-
dualni odbiorcy. Do dnia dzisiejszego 

odwiedziło w ten sposób naszą pla-
cówkę ok. 150 osób. Były to spotkania 
z młodzieżą szkolną, dla której zwie-
dzanie on-line stało się formą uzu-
pełnienia lekcji historii. Taki sposób 
składania wizyt już pozostanie w ofer-
cie Osady. Będzie on służył zwłaszcza 
tym, którzy z różnych przyczyn nie 
mogą sami do nas przybyć. Wszyst-
kich chętnych do zwiedzania on-line 
prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny lub mailowy: 58 690 71 26 
osada@oksitpuck.pl

 n OKsit w Gminie Puck
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Powiat Pucki

Niezwykła instalacja naukowa

Przy Powiatowym Centrum 
Kształcenia zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku 
powstał niedawno eDU-
KAMPUs, czyli przestrzeń 
sprzyjająca nauce na świeżym 
powietrzu.

Cele tej inwestycji są następujące:
 n zachęcenie do zdobywania wie-
dzy poprzez interaktywne pomo-
ce naukowe, które będą częścią 
instalacji;

 n utworzenie przestrzeni do nauki;
 n zagospodarowanie ogrodu przy 
szkole;

 n stworzenie miejsca spotkań mło-
dych ludzi;

 n odpoczynek w przerwach od zajęć 
lekcyjnych.

Edu-Kampus to przede wszyst-
kim instalacja naukowa. Z jej pomo-
cą można dowiedzieć się jak działa 
kalejdoskop, poznać zasady zacho-
wania pędu, zasady dynamiki New-
tona, sprawdzić jak w praktyce dzia-
ła siła dośrodkowa. Nie zabrakło tez 
elementów przyjaznych środowisku, 
jak solarna stacja ładowania telefo-
nów komórkowych.

Edu-Kampus jest przestrzenią dedy-
kowaną przede wszystkim młodzieży, 
ale będzie też do dyspozycji wszyst-
kich mieszkańców Powiatu Puckiego 
i Miasta Puck.

 n www.powiat.puck.pl

Gmina Puck

Jedna spośród 250

W związku ze świętami 
Bożego Narodzenia odbył 
się konkurs plastyczny, 
gdzie wykonano ponad 
250 bombek. Inicjatywa 
miała służyć rozwijaniu 
inwencji twórczej oraz 
pielęgnowaniu tradycji 
bożonarodzeniowych.

Z decydowaliśmy się przeprowa-
dzić 2 etapy konkursu – 1. etap 
lokalny (wewnątrz placówki) 

i 2. etap gminny.
Konkurs cieszył się dużą frekwen-

cją. Przystąpiło do niego 16 placówek 
kultury Gminy Puck, w tym ponad 
250 osób, których prace zostały 
nagrodzone na obu etapach.

twórcami bombek, które 
zwyciężyły lokalnie byli:

 n Bernadeta Budnik (Błądzikowo)
 n Maria Kubek (Celbowo)
 n Jakub Paszke (Darzlubie)
 n R ó ż a  A b r a h a m  –  B o j k e 
(Domatówko)

 n Małgorzata Kużel (Gnieżdżewo)
 n Anna Golla (Leśniewo)
 n Martyna Strójwąs (Mieroszyno)
 n Beata Szornak (Mechowo)
 n Maria Wandtke (Osłonino)
 n Lena Koss (Połchowo)
 n Anna Boczyńska (Połczyno)

 n Igor Gajewski (Rekowo Górne)
 n Zofia Wrosz (Sławutowo)
 n Alicja Tarnowska (Strzelno)
 n Franciszek Proena (Swarzewo)
 n Monika Kocubowska (Żelistrzewo)

Najpiękniejsza ozdoba świątecz-
na z każdej placówki została pod-
dana ocenie komisji, w skład której 
wchodzili plastycy i historycy sztu-
ki. Udało im się wyróżnić 6 pięknych 
prac z poniższych miejscowości:

1 miejsce – Maria Wandtke 
(Osłonino)
2 miejsce – Alicja Tarnowska 
(Strzelno)
3 miejsce – Róża Abraham-Bojke 
(Domatówko)

Wyróżnienia:
 n Anna Boczyńska (Połczyno)
 n Beata Szornak (Mechowo)
 n Martyna Strójwąs (Mieroszyno)
Prace zostały nagrodzone m.in 

materiałami plastycznymi, które 
posłużą uczestnikom w dalszym roz-
wijaniu umiejętności artystycznych.

Wszystkie bombki, które dostały się 
do drugiego etapu konkursu, zostaną 
wyeksponowane w Wiejskim Domu 
Kultury w Żelistrzewie, w naszej 
nowej siedzibie.

 n Wiktoria Gaffke  
OKsit w Gminie Puck

Gmina Władysławowo

Kolejny etap strategii za nami
Wraz z końcem listopada 
upłynął czas możliwy 
na wypełnienie ankiety 
dotyczącej Gminy 
Władysławowo. Pytania 
zadane w formularzu dotyczyły 
w pierwszej kolejności 
aktualnego stanu gminy, ale 
również wymagały spojrzenia 
w przyszłość. celem badania 
było poznanie opinii, oczekiwań 
i aspiracji mieszkańców 
Władysławowa, związanych 
z rozwojem gminy. Ankieta 
dostępna była na stronie 
wladyslawowo.pl, profilu 
facebook, elektronicznym 
dzienniku Librus oraz w wersji 
papierowej: w biuletynie 
Ratusz, w Urzędzie 
Miejskim, a także u sołtysów 
i przewodniczących osiedli.

W badaniu wzięły udział łącz-
nie 342 osoby, w tym 287 
zdecydowało się odpowie-

dzieć na pytania za pomocą formula-
rza online, a 55 osób przekazało swoje 
opinie na formularzu papierowym 
(głównie seniorzy). Ponad ¾ ankiet 
wypełniły osoby będące mieszkańca-
mi Władysławowa.

Respondenci zapytani o to, gdzie 
ich zdaniem znajduje się centrum 
Władysławowa wskazywali w szcze-
gólności ul. gen. J. Hallera, Dom 
Rybaka (czyli ratusz) oraz okolice 
dworca kolejowego. Pytanie o miej-
sce-wizytówkę gminy przyniosło 
więcej zróżnicowanych odpowiedzi, 

w których ponownie pojawiał się 
Dom Rybaka, niemniej to w więk-
szości plaża zdaniem responden-
tów jest wyróżnikiem gminy. Wła-
dysławowo spośród innych gmin 
wyróżnia, ich zdaniem, atrakcyj-
na lokalizacja oraz położenie nad 
otwartym morzem. Nadmorski kra-
jobraz i walory przyrodnicze mają 
zatem w opinii ankietowanych 

mieszkańców bardzo duże znacze-
nie dla rozwoju gminy.

W ankiecie zapytano również 
o to, czego najbardziej brakuje 
poszczególnym grupom społecznym 
zamieszkującym naszą gminę. Zgod-
nie ze wskazaniami respondentów 
zarówno dzieciom i młodzieży, jak 
i seniorom oraz rodzinom z dziećmi 
potrzeba nowych miejsc spędzania 

wolnego czasu. Rodzinom z dziećmi 
szczególnie brakuje również atrakcyj-
nych ofert pracy, co było także jedną 
z przyczyn często wskazywanych jako 
hamulec rozwojowy gminy oraz naj-
większym wyzwaniem, przed którym 
stoi Władysławowo w ciągu najbliż-
szych 10 lat. Zdaniem respondentów 
w gminie brakuje też imprez kultu-
ralnych poza sezonem i całorocznych 

atrakcji turystycznych, kina oraz 
domu kultury.

Przestępczość turystów oraz wanda-
lizm i uszkodzenia w przestrzeniach 
publicznych były najczęściej wska-
zywanymi przez respondentów pro-
blemami związanymi z bezpieczeń-
stwem. Ponad połowa ankietowanych 
opowiada się również za uporządko-
waniem kwestii reklam i określenia 
zasad ich sytuowania oraz uważa, 
że liczba reklam w gminie jest zbyt 
duża i powinno ograniczyć się ich 
występowanie.

Podsumowując opinie ankietowa-
nych mieszkańców, największy wpływ 
na rozwój gminy Władysławowo mają 
przede wszystkim walory środowiska 
naturalnego, strategiczne inwestycje 
generujące miejsca pracy oraz rozwi-
nięta całoroczna oferta turystyczna.

Przypominamy, że opracowanie 
Strategii Rozwoju Gminy do roku 
2030 trwa nadal, dlatego wciąż cze-
kamy na Państwa zaangażowanie 
w postaci wysłania zebranych opinii, 
spostrzeżeń czy uwag, na adres: stra-
tegia@wladyslawowo.pl.

Miejmy wpływ na rozwój naszej 
gminy, miejsca w którym mieszka-
my, naszej przestrzeni życiowej.

 n Urząd Miejski we Władysławowie
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Gmina Władysławowo

Dary dla podopiecznych Schroniska Dąbrówka

We wrześniu br. Urząd 
Miejski we Władysławowie 
ogłosił zbiórkę 
żywnościową oraz 
rzeczową dla czworonogów 
– podopiecznych OtOz 
„Animals” schronisko 
w Dąbrówce. 

N a apel odpowiedziało sporo 
mieszkańców naszej gminy, 
dostarczając do urzędu karmę 

i niezbędne dla zwierząt akcesoria.
Pod koniec listopada za pośred-

nictwem Straży Miejskiej wszyst-
kie zebrane dary zostały przekazane 
do schroniska. Łącznie przekazano 
zwierzakom pół tony karmy suchej 

Aktualności

2021 – Rok Partnerstwa 
Samorządowego  
w Powiecie Puckim
Władze Powiatu Puckiego 
podjęły decyzję, że rok 2021 
będzie rokiem Partnerstwa 
samorządowego.

P owodów podjęcia takiej ini-
cjatywy jest kilka. Jednym 
z nich są nadchodzące jubi-

leusze partnerstw, jakie świętować 
będziemy wspólnie z powiatem gli-
wickim (15 lat) oraz niemieckim 
powiatem Trier-Saarburg (20 lat). 
Naszym najmłodszym partnerem 
jest litewski region Skuodas, nale-
żący do tego grona od 2007 roku.

Rok 2021 będzie czasem jubile-
uszów dla powiatu puckiego, który 
obchodzi okazałe rocznice

partnerstwa z dwoma zaprzyjaź-
nionymi powiatami: gliwickim – 15 
lat oraz niemieckim Trier-

Saarburg – 20 lat. Doceniając 
wagę współpracy, mającej także 
wymiar międzynarodowy, włoda-
rze Powiatu Puckiego postanowi-
li uhonorować swoich partnerów, 
z którymi dzielą się doświadczenia-
mi, wzajemnie inspirują do rozwo-
ju oraz zrozumienia specyficznych 
potrzeb mieszkańców.

Kluczową osią współpracy jest 
rozwój turystyki i wzajemna promo-
cja produktów i usług. Owa współ-
praca ma wymierny charakter. 

Objawia się, chociażby wymianą 
uczniowską w ramach programu 
Erasmus, organizacją wspólnego 
„festiwalu Ryby i Wina”, konfe-
rencji samorządowych czy wizyt 
studyjnych w kluczowych jednost-
kach (szpitale, szkoły, samorządy) 
w kraju i za granicą.

W kryzysowej sytuacji pandemii 
w 2020 roku powiaty współdziała-
ły także przy wymianie

doświadczeń związanych z sytu-
acją epidemiczną, co było możliwe 
dzięki organizacji

wideokonferencji. To jeszcze 
bardziej umocniło wspólne więzi, 
na upamiętnienie których przed 
budynkiem Starostwa Powiatowego 
w Pucku przy ul. Kolejowej 7b jesz-
cze pod koniec 2020 r. posadzono 
Dąb Partnerstwa Samorządowego.

Rok Partnerstwa Samorządowego 
to idealna okazja do uczczenia przy-
padających na ten czas jubileuszów. 
Dodatkowo stanowi wyraz uzna-
nia dla wieloaspektowej współpracy

z zaprzyjaźnionymi powiata-
mi, które od wielu lat udowadnia-
ją, że tylko w grupie można sku-
tecznie sprostać wyzwaniom, jakie 
przed samorządami stawia współ-
czesna Europa.

 n Oskar struk 
www.powiat.puck.pl

i mokrej oraz ciepłe kołdry i koce, 
które z pewnością pozwolą przetrwać 
im okres zimowy.

W imieniu „obdarowanych” ser-
decznie dziękujemy wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do zbiór-
ki i okazały szlachetne serce.

 n tekst i foto: Urząd Miejski 
we Władysławowie
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Gmina Jastarnia

Podsumowanie  roku 2020
Miniony rok był inny niż 
wszystkie. Należy go zaliczyć 
do miana trudnego dla 
wszystkich, gdyż jest on 
naznaczony minimalizowaniem 
skutków rozprzestrzeniania 
się wirusa sARs-coV-2. Jego 
obecność wpływa na wszelkie 
dziedziny życia. Dość 
mocno odbiła się również 
na wydarzeniach kulturalnych, 
których organizacja musiał ulec 
zmianie, by dostosować się 
do dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji epidemicznej 
w Polsce.

O rganizacja wydarzeń kul-
turalnych naznaczona była 
koniecznością przestrzegania 

zasad reżimu sanitarnego:. „Musieli-
śmy zrezygnować z zaplanowanych 
wcześniej większych imprez na rzecz 
mniejszych inicjatyw, które i tak były 
organizowane zgodnie z wytyczny-
mi Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Tegoroczny sezon był inny niż zwykle, 
ale myślę, że biorąc pod uwagę oko-
liczności, udało się nam przygotować 
atrakcyjny kalendarz imprez” – mówi 
Marta Balicka, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka kultury, Sportu i Rekreacji. 
Pomimo działania w ramach nowej 
sytuacji tegoroczny rok miał w sobie 
kulturalny potencjał wyraźny zarów-
no w stałych punktach kalendarza 
imprez, jak i tych, które gościły w nim 
po raz pierwszy.

Początek roku tradycyjnie nale-
żał do dzieci i młodzieży, uczestni-
czących w zajęciach organizowanych 
w ramach ferii zimowych. Odbyły się 
one w dniach 13 -26 stycznia. Jak 
zwykle były przeznaczone na kon-
takt z kulturą w formie przedstawień 
teatralnych. Dużą popularnością cie-
szyły się cykliczne wyjścia na basen. 
Zwieńczeniem wspólnego wypoczyn-
ku był tradycyjny bal karnawałowy, 
którego motyw przewodni stanowi-
ły postacie z ulubiony dziecięcych 
bajek. Od marca do maja konieczna 
była przerwa w organizacji imprez. 

Spowodowane to było oczywiście 
wprowadzeniem obostrzeń, służących 
zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2.

Czerwiec stał pod znakiem aktyw-
ności fizycznej i sportowej rywa-
lizacji. Po przerwie spowodowanej 
pandemią wszyscy miłośnicy spor-
tu w końcu mogli zaspokoić głód 

emocji i współzawodnictwa. Naj-
pierw uczynili to entuzjaści teni-
sa stołowego podczas Otwartych 
Mistrzostw Jastarni. Frekwencja 
dopisała, gdyż obejmowała zawod-
ników z całej Polski, a poziom spor-
towy był niezwykle wysoki. Później 
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 brakowa-
ło efektownych akcji i spektakular-
nych trafień.

Lipiec z kolei był zarezerwowany 
dla kultury i wydarzeń o charakte-
rze sakralnym. Zainaugurowaliśmy go 
przedstawieniem teatralnym dla dzie-
ci „Alicja w Krainie Czarów”. Warto-
ściowym kontaktem z literaturą było 
spotkanie czytelnicze w ramach pro-
mocji książki „Sprawa Gminy Cey-
nowy” Wandy Brzeskiej, poświęco-
ny rytualnemu procesowi mieszkanki 
Chałup, zwanej „ostatnią czarownicą”. 
Stałe elementy kalendarz imprez sta-
nowiły koncerty organowe w koście-
le w Jastarni oraz występy lokalnej 
orkiestry dętej. Tegoroczną nowo-
ścią był cykl koncertów „A MORZE 
DŻEZ”, którego pomysłodawcą był 
wywodzący się z Jastarni saksofoni-
sta i improwizator Jakub Klemensie-
wicz. Obejmowały one swym zasię-
giem czasowym również sierpień. Były 
okazją do przybliżenia tego gatunku 
muzyki lokalnej publiczności przez 
przedstawicieli trójmiejskiej sceny 
jazzowej. Tak o kulisach powstania 

projektu opowiadał jego twórca Jakub 
Klemensiewicz: – „Ten cykl pojawił się 
w moim życiu zupełnie przypadkiem, 
a to za sprawą Pani Marty Balickiej, 
która przy okazji rozmów na temat 
koncertu „Missa Pro Pace” w jastarnic-
kim kościele, zaproponowała mi zor-
ganizowanie kilku koncertów „około 
jazzowych”, a że lubię wyzwania 
i generalnie sprawdzam to, co życie 
mi podsuwa, to podjąłem się tego 
zadania, choć nie miałem na to zbyt 
wiele czasu. […] ”.

Pod koniec lipca byliśmy również 
świadkami dwóch wartościowych 
inicjatyw o charakterze religijnym. 
Mowa tu o dwudniowym festiwalu 
„Strefa Mocy”, którego gościem hono-
rowym był raper chrześcijański Piotr 
Kowalczyk, znany jako „Tau” oraz 
o koncercie dialogowym „Missa pro 
pace” z podziałem na chór, organy 
i saksofon.

W dniach 10‒23 sierpnia przy Urzę-
dzie Miejskim w Jastarni odbywały się 
„Wakacje z historią”, obejmujące imi-
tacje obozu wojskowego, przejażdżki 
zabytkowymi pojazdami wojskowy-
mi, ekspozycje umundurowania, broni 
i kuchni polowej. Wyjątkowa gratka 
dla miłośników militariów.

Kwiat Jabłoni podczas festiwalu Salty Sounds

Adaptacja twórczości Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Nobilis
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Gmina Jastarnia

Podsumowanie  roku 2020

Widowisko muzyczno-historyczne dostępne na kanale YT moksir jastarnia

Dość niespodziewaną muzyczną 
ucztą był także współorganizowany 
z fi rmą Good Taste Production festi-
wal Salty Sounds. W sierpniowe week-
endy w Jastarni wystąpiły zarówno 
wschodzące, jak i uznane gwiazdy 
polskiej sceny muzycznej, m.in.: Nata-
lia przybysz, Artur Rojek, czy Daria 
Zawiałow. Był to tym cenniejszy pre-
zent dla fanów muzyki, gdyż udział 
w festiwalu stanowił dla wielu arty-
stów pierwszy kontakt z publicznością 
po przymusowej przerwie spowodo-
wanej pandemią, co skutkowało ich 
ogromnym zagazowaniem w przeka-
zywanie muzycznych treści.

Gdy letni zgiełk nieco przycichł, 
zaproponowaliśmy słuchaczom 
muzyczną podróż po świecie. Naj-
pierw metaforycznie przechadzaliśmy 
się po paryskich uliczkach w ramach 
Teatru Piosenki Francuskiej. Później 
odkryliśmy bardziej wschodnie kli-
maty, dzięki zespołowi Piramidy, 
który w genialny sposób zaprezento-
wali bogaty dorobek pieśni i ballad 
autorstwa Bułata Okudżawy. Ostat-
nim akordem wrześniowego obco-
wania z kulturą był spektakl teatral-
ny „Pierwsza lepsza, czyli komedia 
w jednym akcie wierszem” w wykona-
niu Teatru Nobilis, będąca adaptacją 
twórczości Aleksandra Fredry

Mocnym akcentem kończącym 
nieco krótszy niż zwykle kalendarz 

Mijający rok w kulturze należy uznać 
za ekstremalnie trudny. Nowe doświad-
czenia zaowocowały wyzwoleniem nie-
znanych dotąd pokładów kreatywności 
wśród artystów i ludzi, którzy współ-
tworzą lokalną społeczność. Należy mieć 
nadzieję, że nabyta w niełatwych oko-
licznościach wiedza zaowocuje wypra-
cowaniem nowych rozwiązań, które 
będzie można wykorzystać w przyszło-
ści, gdy sytuacja epidemiczna pozwo-
li na względny powrót do normalności.

 n Oskar Struk OKSiR JastarniaFestiwal „A MORZE DŻEZ” z zespołem Leśne zwierzęta

imprez w roku 2020 były pierwsze 
w historii gminy Jastarnia multime-
dialne obchody Święta Niepodległości. 
Było to widowisko ze specjalnie skom-
ponowaną muzyką fi lmową Łukasza 
L.U.C Rostkowskiego i animowany-
mi na żywo ilustracjami Przemysława 
Truścińskiego TRUST-a, opowiadają-
ce historię ucieczki Witolda Pileckie-
go z Auschwitz-Birkenau. W projek-
cie uczestniczył również, pochodzący 
z Jastarni saksofonista, wspomnia-
ny wcześniej, Jakub Klemensiewicz.

Koncert dialogowy na chór, organy i saksofon w jastarnickim kościele
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Gmina Puck

Nietypowe 
Mikołajki

Pragnąc kultywować 
naszą coroczną tradycję 
mikołajkową, placówki 
kultury Ośrodka kultury, 
sportu i turystyki w Gminie 
Puck w tym niełatwym 
dla wszystkich czasie 
popisały się kreatywnością 
i umiejętnością radzenia 
sobie z przeciwnościami losu, 
organizując nieco inną, niż 
zazwyczaj Akcję Mikołajkową.

W tym roku zdecydowano 
się na inne formy spotkań 
ze świętym Mikołajem. 

5 i 6 grudnia w wielu miejscowo-
ściach Gminy Puck, kilku naszych 
czerwonych bohaterów przechadza-
ło się w okolicy placówek, odpa-
lając światełka na pięknych, ozdo-
bionych konkursowymi bombkami 
choinkach. W jednej z miejscowości 
Mikołaj postawił na tradycyjny, prze-
pięknie oświetlony zaprzęg, koło któ-
rego nie można było przejść obojętnie. 
Co ciekawe, jeszcze inny przemiesz-
czał się pojazdem nowocześniejszym 
niż sanie. Świąteczną atmosferę dopeł-
niała w tych dniach muzyka, która 
dodawała naszej akcji szczególnego, 
świątecznego charakteru.

Mikołaj nie obdarowywał wyłącznie 
dzieci. W tym roku wręczał prezen-
ty także seniorom oraz uczestnikom 
pierwszego etapu konkursu świą-
tecznego na najpiękniejszą bombkę 
w Gminie Puck. Podczas akcji roz-
strzygano również lokalne konkur-
sy plastyczne zorganizowane przez 
animatorów kultury Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Turystyki. Niektóre prace 
konkursowe przekazano najstarszym 
mieszkańcom poszczególnych miejsco-
wości. Co więcej, mieszkańcy wiosek 
mieli okazję skosztować świątecznych 
wypieków oraz tradycyjnych potraw 
kaszubskich przygotowanych m.in. 
przez animatorów kultury oraz pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich.

 n Wiktoria Gaffke  
Oksit w Gminie Puck

Gmina Krokowa

Kaszubskie opowiadania

kaszubi określali święta 
Bożego narodzenia 
mianem Gòdë. kaszubskie 
tradycje bożonarodzeniowe 
charakteryzowały się 
bogatą obrzędowością, 
której elementy spotykane 
są także w czasach 
współczesnych.

J ęzyk kaszubski jest jedynym 
językiem regionalnym w Pol-
sce, a co najważniejsze języ-

kiem wciąż,, żywym’’, którym 
na co dzień posługuje się ponad 
50 tys. Kaszubów. Dlatego Kro-
kowskie Centrum Kultury w Kro-
kowej przygotowało pięć filmów, 

w których zaproszeni goście czytali 
świąteczne opowiadania po kaszub-
sku. Filmy ukazywały się systema-
tycznie w mediach społecznościo-
wych codziennie przed świętami. 
Autorem opowiadań jest Roman 
Drzeżdżon.

Mogliśmy wysłuchać wiele cieka-
wych historii związanych z postacią 
Św. Mikołaja oraz Gwiazdora, poznać 
ich różne rozterki i przygody. Czy-
tali dla nas: Wójt Gminy Krokowa – 
Adam Śliwicki, Radna Gminy Kroko-
wa – Joanna Szynszecka, Małgorzata 
Śliwicka oraz członkinie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego: Marianna 
Styn i Jadwiga Kirszling.

 n tekst i foto: kck w krokowej

Wójt Adam Śliwicki Radna Joanna Szynszecka

Marianna Styn

Jadwiga Kirszling Małgorzata Śliwicka



akcja społeczna 11Ziemia Pucka.info NR 1 (134)  n styczeń 2021

Gmina Puck

Kaszubska tradycja w Irlandii
Nawiązaliśmy współpracę 
z Gorey.PL – Polish 
cultural Association 
– stowarzyszeniem, 
działającym w południowo-
wschodniej części Irlandii, 
które ma na celu m.in. 
propagowanie polskiej kultury, 
języka, historii, turystyki 
i sportu w Polsce i Irlandii. 
Poprzez organizowanie 
różnego rodzaju imprez, 
festiwali związanych z polską 
kulturą organizacja kształtuje 
pozytywny wizerunek 
Polaków oraz przyczynia 
się do integracji polsko-
irlandzkiej.

W spólnie wzięliśmy udział 
w wyjątkowym projekcie 
związanym z tradycjami 

Bożego Narodzenia w różnych regio-
nach Polski.

Do przedsięwzięcia zostały zapro-
szone różne podmioty z całego kraju 
promujące lokalną kulturę i tradycję. 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turysty-
ki w Gminie Puck przy współpracy 
z portalem informacyjnym Kaszuby24 
zaprezentował tradycje bożonarodze-
niowe spotykane na Kaszubach.

W ramach projektu, Stowarzysze-
nie Gorey.PL opublikowało pięć fil-
mów, które możemy obejrzeć na ich 
facebookowym fanpage’u Gorey.PL – 
Polish Cultural Association.

 n OKsit w Gminie Puck

Gmina Władysławowo

Pracownicy Urzędu 
Miejskiego  
przeciw przemocy 
wobec kobiet

W dniach 1-7 grudnia odbywał 
się I Pomorski tydzień Białej 
Wstążki. Fundacja trzeźwość, 
Fundacja Wschodzące słońce 
oraz stowarzyszenie Praktyków 
Profilaktyki społecznej, będące 
organizatorami akcji, zachęcały 
mężczyzn do zaangażowania 
w wydarzenie.

B urmistrz Władysławowa wraz 
z pracownikami Urzędu Miej-
skiego również zaakcentował 

swój sprzeciw wobec przemocy soli-
daryzując się z ideą akcji.

Pamiętajmy, że nie ma tolerancji 
na przemoc. Reagujmy i interweniuj-
my, gdy ktoś oczekuje naszej pomocy.

 n Urząd Miejski  we Władysławowie

Gmina Władysławowo

Nakrętki wrzucaj do serc

Recyklingowa akcja zbierania 
nakrętek jest nie tylko formą 
niesienia pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym, 
stanowi też korzystną 
dla środowiska formę 
przetwarzania plastiku. 
W procesie recyklingu nakrętki 
przetwarzane są na specjalny 
granulat, z którego wytwarzane 
są inne produkty plastikowe – 
opakowania, worki na śmieci, 
obudowy do komputerów, 
ramy okienne i narzędzia 
codziennego użytku.

N akrętki plastikowe są wyko-
nane z innego rodzaju pla-
stiku niż same butelki, który 

łatwiej poddaje się procesowi recy-
klingu i jest tańszy w przetwarzaniu. 
Dodatkowo przetwarzanie samych 
odkręconych butelek (pozbawionych 
nakrętek) jest korzystniejsze dla śro-
dowiska. Zaoszczędza miejsce pod-
czas transportu i czas ich segregacji.

W Gminie Władysławowo stanęło 7 
czerwonych pojemników w kształcie 
serduszek, do których można wrzu-
cać plastikowe nakrętki:

1.  Jastrzębia Góra przy sklepie 
„Polo Market”

2.  Chłapowo – ul. Władysławowska 
obok straży pożarnej

3. Karwia – skwer na ul. Kolorowej
4.  Władysławowo – przy Urzędzie 

Miejskim
5.  Władysławowo – przy Zespole 

Szkół nr 1
6.  Władysławowo – Aleja Gwiazd 

Sportu
7.  Władysławowo – ul. dolna 

Żeromskiego (przy przystanku 
Mevo)

Pięć pierwszych serduszek zostało 
zakupionych ze środków finansowych 
(nagrody pieniężnej) za zajęcie I miej-
sca w konkursie „Metropolia Głosuje”. 
Ostatnie dwa zostały zakupione z osie-
dlowych środków Osiedla Hallerowo.

Zachęcamy mieszkańców do wrzu-
cania do pojemników plastikowych 
nakrętek. Mogą to być nakręt-
ki po napojach, produktach spo-
żywczych, kosmetykach czy chemii 
gospodarczej.

Całkowity dochód ze skupu zebra-
nych nakrętek będzie przeznaczony 
na cele charytatywne.

Prosimy chętne fundacje czy bez-
pośrednio osoby potrzebujące o zgła-
szanie zapotrzebowania na nakrętki 
w formie pisemnej na adres: p.pach@
wladyslawowo.plBłąd! Nieprawidłowy 
odsyłacz typu hiperłącze.lub bezpo-
średnio do Biura Obsługi Interesanta. 
We wniosku należy udokumentować 
formę zbiórki.

Zachęcamy serdecznie do wzięcia 
udziału w tej szlachetnej akcji i do sys-
tematycznego zbierania nakrętek.

 n Urząd Miejski we Władysławowie

Wiesława Roszman-Selin zaprezentowała nasz piękny region w całym przedsięwzięciu
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Gmina Władysławowo

Bezprecedensowe piąte 
zwycięstwo Tomasza Grycko 
w biegach przełajowych!

W Kwidzynie 28 listopada 
odbyły się 92. Mistrzostwa 
Polski w Biegach Przełajowych, 
w których łącznie wystartowało 
ponad 500 zawodników 
w różnych kategoriach 
wiekowych. 

N a starcie najdłuższego dystan-
su (8 km) stanął zawodnik 
UKS Bliza Władysławowo 

Tomasz Grycko, który bronił tytułu 
Mistrza Polski Seniorów, zdobytego 
w Olszynie 2019 r. Obok zawodni-
ka z Władysławowa, w biegu wzię-
ła udział czołówka polskich biegaczy, 
ale tylko Tomkowi udało się dobiec 
do mety z tak fantastycznym wyni-
kiem. Obaj z trenerem Piotrem Obe-
rzig nie kryli wielkiej radości i dumy 
ze zdobycia złotego medalu. Tytuł naj-
lepszego przełajowca w kraju zawod-
nik Blizy wywalczył po raz piąty 
z rzędu, czego nie dokonał jeszcze 
nikt w historii!

Sukces zawodnika Blizy Wła-
dysławowo to efekt ciężkiej pracy 
na treningach i obozach oraz wielkiej 

determinacji w dążeniu do celu – pod-
kreśla trener Tomka Piotr Oberzig.

Po listopadowych startach Tomasz 
Grycko wziął udział w Mistrzostwach 
Polski Mężczyzn i Kobiet, które miały 
miejsce 6 grudnia w miejscowości Ole-
sno. Maraton zgromadził na starcie 
najlepszych polskich długodystan-
sowców. Debiut zawodnika UKS Bliza 
był bardzo udany. Tomasz zakończył 
rywalizację na 4. miejscu uzyskując 
czas 2:16,06.

– Przygotowania do kolejnego 
sezonu rozpoczynamy 28 grudnia, 
z nadzieją na poprawę osiągniętego 
w Olesnie wyniku. Tym samym marze-
nia o starcie na Olimpiadzie staną się 
jak najbardziej realne – komentuje 
trener Piotr Oberzig. Na dobry wynik 
zawodnika składa się wiele czynników. 
Bardzo ważne jest też wsparcie finan-
sowe. Bez pomocy środków budżeto-
wych Gminy Władysławowo oraz Spół-
ki Abruko, którym serdecznie dziękuję, 
zakup sprzętu, opłaty startowe i wyjaz-
dy na obozy treningowe nie byłyby 
możliwe do zrealizowania.

 n tekst i foto: Urząd Miejski 
we Władysławowie

Gmina Władysławowo

Sukces Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Bliza

Kolejny sukces sportowy 
w wykonaniu badmintonistów 
z Władysławowa, którzy 
z turniejów w Miastku i Gdyni 
przywieźli złoto, srebro i brąz!

Z awodnicy badmintona UKS 
Bliza Władysławowo nieustan-
nie odnoszą sukcesy w tur-

niejach na szczeblu krajowym oraz 

ogólnopolskim. 21 listopada badmin-
toniści zagrali w Miastku w katego-
riach: junior młodszy, młodzik oraz 
młodzik młodszy, powracając ze zdo-
bytymi medalami.

Julia Piktel zdobyła złoto w deblu 
i srebro w singlu, Paweł Oberzig sre-
bro w mikście i brąz w singlu, Marta 
Czajka srebro w mikście z Adamem 

Morsowanie

Przywitanie roku w morzu

zdrowy styl życia jest ważny 
dla mieszkańców Kaszub 
Północnych. Wciąż rośnie liczba 
osób, która odkrywa zalety 
zimowych kąpieli – zwiększenie 
odporności organizmu 
na choroby, poprawa 
wydolności układu krążenia, 
lepsze ukrwienie skóry.

I tak od kilku lat grupa Wolne 
Morsy Dębki w sposób szczegól-
ny świętuje przełom roku poprzez 

kąpiel w morzu. Niezależnie od pogo-
dy zarówno 31 grudnia, jak i w Nowy 
Rok morsy spotykają się, aby wspól-
nie aktywnie spędzić czas. Co roku też 
rzesze miłośników kąpieli uczestniczy-
ły w Wielkim Nordowym Morsowaniu 
6 stycznia, w tym roku impreza zosta-
ła odwołana, natomiast w mniejszych 
grupach morsy podtrzymały tradycję.

Morsy są grupami otwartymi 
i chętnie w swoich szeregach gosz-
czą nowych członków lub po prostu 
osoby chcące spróbować tej aktyw-
ności. Aby skontaktować się z grupą, 
można wejść na profil facebooka lub 
przyjść na kąpiel w środy i soboty 
o godz. 10:00 w Dębkach przy wej-
ściu nr 23. Przy pierwszym zanurze-
niu warto wziąć pod uwagę wskazów-
ki bardziej doświadczonych i pamiętać 
o tym, by ciągle się poruszać. Morso-
wać można w każdym wieku, a jedy-
nym warunkiem jest zdrowe serce. 

 n Barbara Mudlaff  
LOt Kaszuby Północne

Fikus i srebro w deblu. Adam dodat-
kowo wywalczył brąz w singlu.

Tydzień później, w Krajowym Tur-
nieju Juniorów Młodszych i Młodzi-
ków Młodszych – Otwartych Mistrzo-
stwach Gdyni, bilans medalowy 
znacznie się powiększył. Przyczyni-
li się do tego zawodnicy: Marta Czaj-
ka i Adam Fikus – złoto w mikście, 
Julia Piktel i Mateusz Oberzig – sre-
bro w mikście. W grach singlowych 
brązowe medale zdobyli: Marta Czaj-
ka, Julia Piktel, Mateusz Oberzig i Igor 
Kowalski. Ponadto w grach podwój-
nych, wspólnie z zawodnikami innych 
klubów sukcesy odnieśli: Marta Czaj-
ka srebro w deblu, Julia Piktel srebro 
w deblu, Adam Fikus brąz w deblu, 
Maciej Sztubiński – brąz w mik-
ście. Starty w turniejach to nie tylko 
gra o medale, ale przede wszystkim 
o miejsce w klasyfikacji ogólnej – rela-
cjonuje trener klubu Zbigniew Czajka.

Ambicje zawodników Blizy Włady-
sławowo sięgają co najmniej pierw-
szej dziesiątki. To wielkie wyzwanie, 
ale nie poddajemy się. Każde miej-
sce poniżej dwudziestego jest dużym 
osiągnięciem.

W minionym sezonie udało się 
to Pawłowi Oberzig i Mariannie Kon-
kel. Obecny dorobek w tych katego-
riach jest wysoce obiecujący – ocenił 
trener UKS Bliza Władysławowo.

 n tekst i foto: Urząd Miejski 
we Władysławowie

Podczas Święta Trzech Króli

W przebraniu zażywają kąpieli zimowych Stroje sylwestrowo-noworoczne


