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r e k l a m a

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

WÓJT GMINY PUCK
z a w i a d a m i a

o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XIV/137/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu obrębu GNIEŻDŻEWO, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/92/21 z dnia 30 września 2021 r. w zakresie załącznika graficznego oraz o przystąpieniu do 
sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko tego planu.

Obszar ww. planu obejmuje tereny zainwestowane wsi Gnieżdżewo oraz przyległe od strony północnej i południowo-wschodniej tereny rolnicze. Powierzchnia obszaru objętego planem 
wynosi ok. 120 ha.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejsze-
go ogłoszenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck;
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puck;
3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o pod-

pisie elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gmina.puck.pl

W ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu (ww. uchwała), w siedzibie Urzędu 
Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, pokój nr 4 lub 6.

Wniosek/uwaga powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek/uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Puck.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu  
(ww. uchwała), w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, pokój nr 4 lub 6.

       Wójt Gminy Puck
	 	 	 	 	 	 	 mgr	inż.	Tadeusz	Puszkarczuk

Pomoc społeczna

Paczka NGO z powiatu puckiego

W polsce ubóstwa doświadcza 
około 2 mln obywateli wynika 
z raportu o Biedzie w polsce.

Szlachetna Paczka jest jednym 
z najbardziej rozpoznawal-
nych programów społecznych 

w Polsce, który od 20 lat niesie 
mądrą pomoc potrzebującym. Akcja 

opiera się na pracy z darczyńcami 
i wolontariuszami Stowarzysze-
nia Wiosna. To oni pomagają tym, 
którzy mają trudniej. Wolontariu-
sze szukają rodzin i pracują z nimi. 
Darczyńcy przygotowują dedyko-
waną pomoc.

W tym roku po raz pierwszy uru-
chomiono rejon w Krokowej, gdzie 

blisko 18 rodzin otrzyma wsparcie. 
Organizacje pozarządowe z powia-
tu puckiego postanowiły wspól-
nie przygotować paczkę dla jed-
nej z nich.

Jeszcze ponad 1400 rodzin 
w kraju czeka na pomoc.

 n Barbara mudlaff 
lot kaszuby północne
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Promocja

Turystyczna szkoła na Kaszubach Północnych
W szkole podstawowej im. 
mariusza zaruskiego w pucku 
dzieci i młodzież miały okazję 
przetestować mobilne centrum 
edukacji – turystyczna szkoła 
przygotowane dla nich 
przez polską organizację 
turystyczną.

W województwie pomorskim 
tylko dwie placówki eduka-
cyjne zostały zakwalifiko-

wane do programu: z Pucka i Tczewa.
Projekt ma na celu zachęcić do podró-

żowania po Polsce i poznawania najróż-
niejszych zakątków kraju, na których 
zwiedzanie można przeznaczyć również 
środki z Polskiego Bonu Turystycznego. 
„Turystyczna Szkoła” jest działaniem 
realizowanym przez Polską Organiza-
cję Turystyczną we współpracy z Mini-
sterstwem Rozwoju i Technologii oraz 
Ministerstwem Edukacji i Nauki, przy 

udziale lokalnych i regionalnych orga-
nizacji turystycznych.

Stoisko Kaszub Północnych było 
przepełnione materiałami z propozy-
cjami wycieczek, questami, wyświe-
tlanym filmem promocyjnym. Dużą 
popularnością cieszył się konkurs wie-
dzy o atrakcjach regionu w formule 
„koło fortuny” z nagrodami od OKSiT 
w Gminie Puck i Powiatu Puckiego. 
Obsługę zapewnili pracownicy OKSiT 
w Gminie Puck oraz Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej.

Jednym z kluczowych elementów 
programu jest Mobilne Centrum Edu-
kacji – Turystyczna Szkoła (MCETS), 
które, o ile sytuacja epidemiologiczna 
na to pozwala, jesienią odwiedza szkoły 

podstawowe w całym kraju niezależ-
nie od ich wielkości czy usytuowania.

Mobilne Centrum Edukacji to nowo-
czesna, multimedialna przestrzeń 
pozwalającą na edukację poprzez 
zabawę. Atrakcje będą dopasowa-
ne do dwóch grup wiekowych: dzie-
ci z klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII. 
Cała przestrzeń będzie podzielona 
na kilka stref, a na wejściu gości przy-
wita humanoidalny robot. Dzieci i mło-
dzież odwiedzające MCETS będą mogły 
skorzystać m.in. z aplikacji wykorzystu-
jących augmented reality, stołów mul-
timedialnych, tabletów z aplikacjami, 
czy rozwiązań virtual reality pozwala-
jących na wirtualne zwiedzanie.
ciąg dalszy na str. 4

Uczniowie młodszych klas testowali nowoczesną edukacyjną przestrzeń

Podróż wirtualna

W co wyposażyć apteczkę podczas podróży? Jak rozpoznawać zjawiska pogodowe? Sporo ciekawych testów do rozwiązania

Co zapakować na wycieczkę górską? Można było się sprawdzić

Jazda rowerem po szlaku turystycznym, który dostrzegasz przez okulary VR
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Gmina Krokowa

Kreatywne warsztaty
zakończyły się warsztaty 
edukacyjne „energetyczne 
popołudnia”, 
organizowane przez 
krokowskie centrum 
kultury w krokowej, 
sfinansowane przez 
polskie elektrownie 
Jądrowe sp. z o. o. 
w ramach programu 
Wsparcia rozwoju gmin 
lokalizacyjnych.

Warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy 
Krokowa odbywały się 

w tej edycji w dziewięciu świetli-
cach: Kłaninie, Świecinie, Sławo-
szynie, Minkowicach, Tyłowie, Żar-
nowcu, Odargowie, Wierzchucinie 
i Prusewie.

Zajęcia podzielono na cztery 
bloki tematyczne:

 n 1. Ekozajęcia – budowanie 
ekostworków

 n 2 .  Krea tywne  kodowanie 
– nauka kodowania opro -
gramowania na planszach 
wieloformatowych

 n 3. Kreatywne popołudnia- wyko-
nywanie kosmicznych witraży 
o trójwymiarowych wprasowa-
nek z koralików

 n 4. Popołudnie z pomysłowym 
Dobromirem – wspólne budo-
wanie makiety elektrowni 
jądrowej.

Na wszystkich zajęciach dopisy-
wała wysoka frekwencja, co sprzy-
jało integracji uczestników.

 n kck w krokowej

Atrakcje

Wystawa stała

N owa ekspozycja prezentu-
je dzieje miasta Pucka na tle 
historii Kaszub Północnych 

tzw. Nordy. Wystawa obejmuje naj-
ważniejsze momenty regionu od pra-
dziejów aż po współczesność.

Głównymi bohaterami są wyjątko-
we zabytki ze zbiorów Muzeum Ziemi 
Puckiej im. Floriana Ceynowy otoczone 

bogatą ikonografią i oprawą plastyczną. 
Towarzyszą im multimedialne prezen-
tacje, filmy (w tym wielokrotnie nagro-
dzony film „Kaszuby Północne – tutaj 
każdy znajdzie coś dla siebie”) i nagra-
nia. Ekspozycja jest dostępna w Pucku 
w “Kamienicy Mieszczańskiej”, w jej 
podziemiach oraz salach parteru.

 n red
fot. KCK w Krokowej

ciąg dalszy ze str. 3

Nie zabraknie także tradycyjnych gier 
i zabaw, takich jak choćby kompleto-
wanie plecaka turystycznego, testowa-
nie sprzętu rekreacyjnego, kompleto-
wanie apteczki turystycznej czy nauka 
korzystania z kompasu. Jedna ze stref 
została przygotowana przez Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratownicze 

(GOPR). Ratownicy zapoznają w niej 
młodych turystów z zasadami zacho-
wania w górach oraz zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy.

W kolejnym etapie projektu Mobil-
ne Centrum Edukacji – Turystycz-
na Szkoła zostanie uruchomio-
na strona internetowa zawierająca 

kompendium wiedzy i materiały 
dydaktyczne dotyczące turystyki 
oraz bezpieczeństwa w czasie podró-
ży. Dostępna będzie także baza sce-
nariuszy wycieczek szkolnych 
– jedno- i kilkudniowych.

 n lot kaszuby północne, 
fot. Barbara mudlaff

Pytania o atrakcje w regionie z wykorzystaniem „koła fortuny”

Chętni korzystali z kolorowanek zapoznając się z atrakcjami

Symulacja kajakarstwa
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Z pasją przez życie

Nagrodzony „stojak życia” z rąk Piotra Suleckiego
mieszkaniec kuźnicy, wynalazca 
opowiedział m.in. o swoim 
flagowym projekcie „stojaku 
życia”, który służy poprawie 
bezpieczeństwa na plażach 
niestrzeżonych. rozmawiał 
oskar struk z moksir Jastarnia.

Oskar Struk: W jakich 
okolicznościach odkrył Pan 
w sobie duszę wynalazcy?
Piotr Sulecki: Już jako dziecko lubiłem 
majstrować i budować sobie zabawki. 
Pierwszym pomysłem robiącym furorę 
wśród rówieśników były sanki z lamp-
kami z przodu i z tyłu ze starych lampek 
na choinkę. Później przyszło składanie 
i przerabianie motorów, modernizowa-
nie i ulepszanie urządzeń. W 2003 roku 
zostałem członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów i tak to się zaczęło. Zapewne mam 
to po ojcu, który pracując w Szkunerze 
[firma zajmująca się usługami rybacki-
mi we Władysławowie, przyp. red.] jako 
brygadzista wydziału maszyn przetwór-
stwa rybnego, był autorem wielu roz-
wiązań racjonalizatorskich.

– Czy są jakieś dziedziny, 
w których się Pan specjalizuje?
– Z zawodu jestem ślusarzem-mechani-
kiem. Nie mam wykształcenia technicz-
nego. Jeżeli chodzi o pomysły, to nie 
mam jakiegoś kierunku. Każdy z moich 
pomysłów jest następstwem rozwiąza-
nia jakiegoś problemu, siedzę nad tym, 
myślę, a potem zaczynam tworzyć. Dla 
przykładu: blokada rowerowa – żona 
miała nowy rower i obawiała się kra-
dzieży. Wtedy zacząłem myśleć, jak 
mogę jej pomóc.

– Jak przebiega proces 
od pomysłu do realizacji?
– Jak to się dzieje? Wymyślam, rozma-
wiam, zazwyczaj żona jest pierwszą 
osobą, której opowiadam o pomyśle, 

niejednokrotnie każe mi się popukać 
w głowę (śmiech). To wszystko kosz-
tuje dużo pieniędzy. Jeśli mam jakiś 
pomysł, koncepcję, to najpierw trzeba 
ją zabezpieczyć. Pierwsze kroki kieruje 
się do rzecznika patentowego, przedsta-
wia mu się ten pomysł. Później przeno-
si się go na papier. Wtedy są konsulta-
cje, czy coś dodać do tego projektu lub 
wstrzymać się z jego realizacją. Dosta-
ję czas, żeby wszystko udoskonalić, 
by potem uwzględnić to w zgłoszeniu 
patentowym. Jeżeli mam informację, 
że taka rzecz nie jest opatentowana, 
to wtedy dopiero biorę się za projekt. 
Zaczynam od prototypu, szablonu, 
buduję, testuję i dopracowuję szczegó-
ły. Gdy uznam, że projekt jest odpo-
wiedni, wówczas podchodzę do tego 
bardziej zawodowo. Jeżeli chodzi o czas 
realizacji, to wszystko zależy od specy-
fiki projektu.

– Czy któryś z projektów jest 
Panu szczególnie bliski?
– Projektem, którego realizacja przy-
niosła mi wiele satysfakcji, jest blo-
kada rowerowa. Wynika to z faktu, 
że czegoś podobnego nie było wcze-
śniej na rynku. Jest to stojak rowero-
wy, który oprócz podstawowej funkcji, 
zabezpiecza również przed kradzieżą. 
Stojak w dolnej części wyposażony 

jest w sworzeń, który po wprowadze-
niu przedniego koła roweru przechodzi 
między szprychami (następuje automa-
tyczna blokada). Potem podchodzi się 
do manipulatora, wciska guzik, który 
powoduje wydrukowanie sześciocyfro-
wego kodu. Po powrocie wpisuje się ten 
kod i odblokowuje rower. To jest bar-
dzo proste, a w praktyce uniemożliwia 
kradzież roweru.

– Ostatnio zasłynął Pan 
wynalazkiem o nazwie „Stojak 
życia”, mającym na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
na plażach niestrzeżonych. 
Jak ważny jest to projekt, 
biorąc pod uwagę nadmorskie 
położenie naszego regionu?
– Jest to bardzo istotne. Wymyślając 
takie rzeczy, zawsze marzyłem, żeby 
stworzyć coś do ratowania życia. Oczy-
wiście nie wiedziałem co to będzie. 
Przed dwoma laty postanowiłem posta-
wić zwykłe stojaki z kołem ratunkowym 
na niestrzeżonej plaży na Syberii [część 
miejscowości Kuźnica, przyp. red.]. 
Chciałem, żeby było ich pięć. Posze-
dłem do ślusarza, żeby zrobił mi z rury 
uchwyty, ale akurat miał pozajmowa-
ne terminy (i całe szczęście).
W międzyczasie siedziałem sobie 
w domu i myślałem, jak to udoskonalić. 

Zacząłem tworzyć prototyp, który miał 
wszystkie elementy, oprócz sterowania 
przez układ elektroniczny. Po zrobieniu 
stojaka i uzyskaniu zgody Pana burmi-
strza [Tyberiusza Narkowicza, przyp. 
red.], postawiłem go na plaży i zapro-
siłem burmistrza na prezentację. Był 
pozytywnie zaskoczony. Zaproszono 
mnie na spotkanie w Gminie, na którym 
byli również ratownicy, którzy uzna-
li wynalazek za fenomenalny w swojej 
prostocie. Ich opinia była dla mnie bar-
dzo istotna i budująca. Miasto zamówi-
ło pięć sztuk, w które zostały wyposa-
żone nasze plaże.

– Jak się go używa?
– Osoba chcąca udzielić pomocy pod-
biega pod stojak, zabiera koło, wów-
czas włącznik automatycznie uruchamia 
sygnał świetlny i dźwiękowy słyszal-
ny na odległość kilkuset metrów. Gdy 
ludzie podnosili koło, żeby zobaczyć, 
jak to działa, to ratownicy znajdują-
cy się w Kuźnicy dostrzegali, że coś się 
dzieje i wówczas mogli sprawdzić, czy 
ktoś rzeczywiście potrzebuje pomo-
cy. Na szczęście, podnoszenie koła 
wynikało z ludzkiej ciekawości, a nie 
potrzeby udzielenia pomocy. Obecna 
wersja wyposażona jest w dodatko-
wy solar doładowujący akumulator. 
Układ elektroniczny steruje sygnałem 
dźwiękowym i świetlnym. Poprzez 
moduł GSM wybrane służby ratowni-
cze zostają automatycznie powiado-
mione o zagrożeniu życia wraz z loka-
lizacją zdarzenia. Sygnał dźwiękowy 
włącza się na 1,5 minuty. Natomiast 
sygnał świetlny uruchamiany jest na 40 
minut, by wskazać służbom ratowni-
czym miejsce akcji. Wyposażony jest 
w dodatkowe boje wspomagające akcję 
ratowniczą.

– Pana praca zostaje 
dostrzeżona przez fachowców 
z branży. Jakie nagrody 
otrzymał Pan na konkurach 
wynalazków?
– Wszystkie nagrody zostały przyzna-
ne na Międzynarodowych Wystawach 
Wynalazków. Za blokadę rowerową 
złoty medal z wyróżnieniem w Warsza-
wie. W Genewie złoty medal, w Gdań-
sku brązowy medal, w Budapeszcie 
srebrny medal. Wszystkie nagrody doty-
czą blokady rowerowej. Później był taki 
projekt, jak „Chochlik”, czyli urządzenie 
ostrzegająco – przypominające, chro-
niące przed kradzieżą i zgubieniem. 
Złoty medal w Warszawie. Kolej-
ny projekt nagrodzony złotym meda-
lem to „Hydrostop”, który zabezpiecza 
mieszkanie przed zalaniem. Mój naj-
ważniejszy projekt, czyli „Stojak życia” 
na przestrzeni dwóch tygodni otrzymał 
cztery nagrody, na Cyprze w Limasol 
złoto, w Niemczech w Norymberdze 

złoto, także w Norymberdze specjalny 
medal wyróżnienie od Stowarzyszenia 
Chorwackich Wynalazców i w Warsza-
wie srebro. Pragnę wyjaśnić, że na każ-
dej wystawie o nagrody ubiega się 
ponad 300 wynalazków. Cieszę się bar-
dzo, że moja praca jest doceniana.

– Jak zamierza Pan 
wypromować „Stojak życia”?
– Jestem na etapie konstruowania sto-
jaka pokazowego. Chcę się z nim udać 
do wszystkich gmin nadmorskich w Pol-
sce i reklamować. Chciałbym, żeby był 
na jak największej liczbie plaż w Polsce. 
Rocznie topi się bardzo dużo osób. „Sto-
jak życia” może stać także nad jezio-
rami czy innymi kąpieliskami, a także 
na pomostach i molach spacerowych. 
Jestem bardzo wdzięczny burmistrzo-
wi, że uwierzył w ten projekt. Znał 
moje wcześniejsze wynalazki. Zale-
żało mi także, żeby nasza gmina była 
tą pierwszą. Teraz idę za ciosem. Mam 
nadzieję, że ten rozgłos przyniesie efek-
ty, że władze sąsiednich gmin zauwa-
żą potencjał stojaka i wyposażą w nie 
swoje plaże.

– Skąd Pan czerpie tyle 
pozytywnej energii 
do działania?
– Myślę, że to kwestia mojego charakte-
ru. Co by się złego nie działo, to zawsze 
sobie tłumaczę, że się ułoży. Czasa-
mi jestem niepoprawnym optymistą. 
Żona często ze mną walczy, żebym nie 
trzymał głowy w chmurach (śmiech). 
Może to nie jest taka typowa pasja, 
bo pasje się realizuje, zachowując cią-
głość. W moim przypadku działam fala-
mi. Jeżeli już coś robię to mam wiarę 
w to, że jest to wartościowe. Marzyłem 
o stworzeniu czegoś, co mogłoby słu-
żyć ratowaniu życia i się udało. Jeśli 
ja na tym projekcie nic nie zarobię, 
a dowiem się, że dzięki niemu zostało 
uratowane choć jedno życie, to wów-
czas będę spełnionym człowiekiem.

– Na czym polega wyjątkowość 
Kuźnicy?
– Dla mnie niepowtarzalny jest spokój 
podczas sezonu. Tutaj nie ma dysko-
tek. Jest mało młodzieży. Jak wiadomo, 
młodzi ludzie lubią się zabawić. Przyjeż-
dżają do nas głównie rodziny z dziećmi. 
Kto raz pozna uroki Kuźnicy, to wraca 
tu ponownie. Wiem to na przykładzie 
moich gości. U nas o godz. 21 na dep-
takach spacerują nieliczni. Spokój połą-
czony z urokiem nadaje Kuźnicy niepo-
wtarzalności.

– Na zakończenie: czego można 
Panu życzyć?
– Chciałbym umiejętnie wypromować 
Stojak życia, żeby pojawił się nad każ-
dym kąpieliskiem na świecie.
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Największa na świecie rzeźba 
z bursztynu stoi w Helu

Bursztynowa latarnia została 
wpisana do księgi rekordów 
guinessa. 

M iasto Hel zaprezentowa-
ło rzeźbę oficjalnie w dniu 
29 czerwca br. na nadmor-

skim bulwarze, wówczas też dokona-
no pomiaru. Replika helskiej latarni 

morskiej mierzy 2.110 m x 0.399 m  
x 0.536 m. Artysta Tomasz Ołdzie-
jewski pracował nad nią trzy miesią-
ce, zużył do tego 26 tys. płytek i 50 kg 
złota Bałtyku. Pan Tomasz zbudował 
już wcześniej największego na świe-
cie Titanica z bursztynu.

 n lot kaszuby północne  
fot. konrad kędzior

Gmina Jastarnia

Zjawiskowy „Koncert Polski”  
z okazji Święta Niepodległości

miejski ośrodek kultury 
sportu i rekreacji w Jastarni 
zorganizował koncert, 
na którym publiczność 
usłyszała najpiękniejsze 
pieśni patriotyczne 
w wykonaniu m.in. 
prof. leszkz skrla (baryton) 
czy Joanny nawrot (sopran). 
za fortepianem zasiadł paweł 
Zawada.

W dniu 4 listopada odbył się 
koncert dla upamiętnienia 
103. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W Jastar-
ni pojawili się znamienici przedsta-
wiciele muzyki poważnej. Głównymi 
aktorami widowiska byli prof. Leszek 
Skrla (baryton) i Joanna Nawrot 
(sopran). Swoją cegiełkę dorzucił 
wirtuoz klarnetu – dr hab. Andrzej 
Wojciechowski. Nad właściwym 

przebiegiem koncertu zza fortepianu 
czuwał z kolei Paweł Zawada.

Koncert rozpoczął się od wspólnych 
wykonów, którymi widzów uraczyli 
Leszek Skrla i Joanna Nawrot. Zaofe-
rowali oni kanon pieśni patriotycz-
nych, idealnie wpisujących się w kli-
mat Święta Niepodległości. W dodatku 
są znane i lubiane przez Polaków. 
Pojawiły się m.in. takie utwory jak: 
„Legiony”, „Czerwone maki na Monte 
Cassino” czy „Wojenko, Wojenko”.

W drugiej części wydarzenia sceną 
zawładnął dr hab. Andrzej Wojcie-
chowski, który zaprezentował zaadap-
towane do klarnetu utwory Fryderyka 
Chopina czy Ignacego Jana Paderew-
skiego. Warto zwrócić uwagę na nie-
zwykle dynamiczny „Walc minuto-
wy”. Andrzej Wojciechowski pokazał 
wirtuozerie klarnetu oraz kompozycje 
największych polskich twórców, któ-
rzy nierozerwalnie kojarzą się z histo-
rią Polski.

Im bliżej końca koncertu, tym wię-
cej było wesołych brzmień. Pojawiły 
się pieśni, które dotykają kwestii oby-
czajowych oraz przestawiają pery-
petie żołnierzy, zajmujących się nie 
tylko sprawami wojennymi. Z uwagi 
na miejsce, wybór utworu wieńczące-
go wydarzenie nie był przypadkowy. 
Artyści zaprezentowali pieśń związa-
ną z dziedzictwem tutejszego regionu, 
czyli „Morze, nasze Morze”.

„Koncert Polski” z okazji święta 
niepodległości był pokazem kunsz-
tu muzycznego, jaki zaprezentowali 
artyści, którzy na co dzień mają okazje 
występować w filharmoniach w kraju 
i za granicą. Kontakt z kulturą wyso-
ką stanowił idealną okazję do uczcze-
nia Święta Niepodległości, na którą 
zdecydowali się mieszkańcy Jastar-
ni. Te znane brzmienia w wykonaniu 
muzyków światowej klasy z pewnością 
zostaną w sercach słuchaczy na długo.

 n moksir Jastarnia

Gmina Krokowa

Parada, koncert i bieg na Dzień 
Niepodległości
gminne obchody Święta 
niepodległości rozpoczęły 
się przed budynkiem urzędu 
gminy krokowa od barwnego 
przemarszu pod pomnik 
„ku czci pomordowanych 
w piaśnicy”, pod którym 
złożono kwiaty. swoją 
obecnością zaszczycili radni 
gminni, księża, przedstawiciele 
służb mundurowych policji 
i straży pożarnej, pracownicy 
samorządowi, sołtysi, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele 
i uczniowie, przedstawiciele 
gminnych organizacji 
i stowarzyszeń oraz mieszkańcy 
gminy.

11 listopada to dzień który 
od lat gromadzi ludzi, 
by oddać hołd tym, któ-

rzy wywalczyli niepodległość i cie-
szyć się, że mogą żyć w wolnym kraju 
– mówił wójt Gminy Krokowa Adam 
Śliwicki.

Następnie w kościele św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Krokowej 
odbyła się cześć artystyczna przygo-
towana przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Wierzchucinie.

Z okazji obchodów święta miały 
miejsce dwie imprezy sportowe: tur-
niej „Ręczna Niepodległa” w Szkole 
Podstawowej im. W. Steyera w Kro-
kowej oraz „III Rodzinny Bieg Niepod-
ległości” w Wierzchucinie.

„V wyśpiewajmy Niepodle-
głość” to tytuł imprezy, która 
polega na wspólnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych w Zamku 

w Krokowej. Wspólne muzykowa-
nie jest wspaniałym sposobem inte-
gracji rodzinnej, pokoleniowej, 
społecznej oraz międzykulturowej. 
Wyśpiewano ponad 27 pieśni patrio-
tycznych, pojawiły się także utwory 

w języku kaszubskim! Śpiewał dla 
nas i z nami Maciej Miecznikow-
ski oraz Paweł Wiśniewski, a orga-
nizatorem koncertu była Fundacja 
Sedlaka.

 n kck w krokowej

Przemarsz pod pomnik 
„Ku czci pomordowanych w Piaśnicy”

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
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Powiat Pucki. Oświata

Ekoprojekt w toku

W czasie grudniowego 
spotkania erasmus+ będziemy 
wspominać jeden z wyjazdów 
na słowację, do martina. 
siedmioro uczniów z koła 
erasmus+ i dwóch nauczycieli 
z i liceum ogólnokształcącego 
im. s. Żeromskiego 
uczestniczyło w tygodniowej 
wymianie szkolnej we wrześniu 
w malowniczym miejscu, 
między małą a Wielką Fatrą. 
realizowaliśmy wtedy 
tematykę projektu pt. WaVes, 
związanego z ekologią.

W czasie wyjazdu zwie-
dzaliśmy: oczyszczal-
nię ścieków we Vrútkach, 

muzeum uczonego Jana Jasseniusa, 
który przeprowadził pierwszą autopsję. 
W dolinie Gaderskiej podczas wędrówki 
podziwialiśmy piękną przyrodę i ruiny 
zamku. Harmanecká jaskinia z bajecz-
nym wnętrzem i spacer w górach były 
wspaniałym wyzwaniem. Średniowiecz-
ny zamek w Strečno oraz malownicza 
wioska Čičmany z wyjatkową architek-
turą drewnianych domów i co ważne 
akcja zbierania śmieci wokół wodo-
spadu Šútovo na długo pozostaną 
w pamięci. W ramach wspólnych dzia-
łań powstały zdjęcia, filmiki i artyku-
ły. Następne spotkanie jest w Rumunii 
w ramach projektu WAVES w kwiet-
niu 2022 roku.

 n izabela pałucka 
koordynator projektu

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania na Słowacji

Gmina Krokowa. 
Zaproszenie

Świąteczny 
klimat
krokowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy to nie tylko 
stoiska, to bogaty program 
artystyczny, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. W tym 
roku 19 grudnia planujemy 
między innymi wspólne 
kolędowanie, rozstrzygnięcie 
konkursów, degustację 
zupy świątecznej. karuzela 
i fotobudka to pomysł 
na świetną zabawę. nie 
zabraknie także Świętego 
mikołaja.

 n kck w krokowej

Gmina Jastarnia

Jastarnia na podium powiatu puckiego  
w turnieju o Puchar Tymbarka

zawodnicy piłkarskiego 
klubku sportowego 
Jastarnia (uczniowie szkoły 
podstawowej) uczestniczyli 
w turnieju piłkarskim 
„z podwórka na stadion 
o puchar tymbarku”.

W dniu 16 listopada w Jastar-
ni zagrali najmłodsi adep-
ci piłki nożnej. Drużyna 

zawodników z roczników 2014/15 
rywalizowała w kat. U-8 w wielkim 

powiatowym finale z zespołem Kaszu-
bii Starzyno. Mimo trudnych warun-
ków pogodowych zespół zapre-
zentował się bardzo dobrze. Mecz 
zakończył się wynikiem 4:2 dla zespo-
łu gości i to oni zagrają w finałach 
wojewódzkich w Gdańsku.

W niedzielę 21 listopada w Wierz-
chucinie wystąpili zawodnicy repre-
zentujący w kat. do lat 12.

W grupie nasza drużyna rywalizo-
wała z Koroną/SP Żelistrzewo (remis 
0:0) oraz wygrana 4:0 z zespołem ZSO 

Hel. W półfinale nasz zespół został 
pokonany przez SP Leśniewo 0:3. 
W meczu o III miejsce wygraliśmy 2:1 
z SP Mrzezino i ostatecznie zajęliśmy 
najniższy stopień podium.

Finał pomiędzy Koroną Żelistrzewo 
a SP Leśniewo zakończył się zwycię-
stwem tych pierwszych 3:1.

Na zakończenie zespoły otrzyma-
ły pamiątkowe medale XXII edycji 
największego turnieju piłkarskiego 
w Europie.

PIłKARSKI KLUB SPORTOWy 
JASTARNIA REPREZENTOWALI 
PIłKARZE:

 n kat. do lat 8: Nadia Selin, Michał 
Gafka, Mateusz Król, Maksymilian 
Kryszczak, Henryk Kolenda, Hubert 
Kohnke, Leonard Kohnke, Jan Pie-
per, Jakub Gojke, Antoni Dettlaff.

 n kat. do lat 12: Adam Kohnke, Artur 
Konkel, Adam Muża, Ryszard Isa-
kowicz, Tomasz Konkel, Mateusz 
Konkel, Marcin Korth, Piotr Bizew-
ski, Szymon Lenc, Franciszek Selin.

Drużyny do turniejów przygotowali 
trenerzy: Łukasz Boszk oraz Damian 
Konkel.

 n moksir Jastarnia




