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Horroru w pociągach z Helu cd.
Fot. J.Nowicki
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HEL

Jak się okazuje horror podróżujących koleją z Helu
nie skończył się. Trudności ze znalezieniem miejsca i
dantejskie sceny w pociągach trwają
nadal. Tym razem zamieszczamy list
jednej z pasażerek skierowany do
marszałka województwa.

Malarka z rozewskiej
latarni
Malować chciała od
dzieciństwa. - Był we
mnie jakiś imperatyw,
tkwiący głęboko, który
nakazywał "zamieniać" w
obraz to, co
widziałam w
swoim
otoczeniu - mówiT
eresa Bartoszewicz-Bylińska.

Jak co roku w Chałupach...
- Tego można było się spodziewać - twierdzi część obserwatorów naszego, lokalnego życia
politycznego. - Kwestia była tylko, kiedy to nastąpi.
Prezes firmy Abruko we Władysławowie został zawieszony w czynnościach
służbowych na okres trzech miesięcy. Ma zakaz wchodzenia na teren firmy. Czy to
początek końca Romana Czerwińskiego w życiu nadmorskiej miejscowości?
Wszystko wskazuje na to, że nie. - Nie zostawię tak tego - mówi sam
zainteresowany. - To zwykła walka polityczna, za którą stoją ludzie z SLD - dodaje.

Mechelinki. Przystań rybacka

W końcu doczekają się dobrych warunków pracy
Rybacy z Mechelinek i okolic już zacierają ręce. W
końcu będą mogli pracować na lądzie w normalnych warunkach. W
najbliższym czasie szykuje
się bowiem budowa przystani z prawdziwego zdarzenia.

zytywnie
zaopiniowali
uchwałę o chęci budowy
przystani. Następnie w świetlicy w Mechelinkach doszło
do uroczystego podpisania
umowy o dofinansowaniu budowy w kwocie 14,5 mln zł.
W spotkaniu licznie uczestniczyli rybacy z Mechelinek,
okoliczni mieszkańcy oraz saPodczas nadzwyczajnej sesji morządowcy.
gminni radni jednogłośnie po- Starania o dofinansowanie za-

gospodarowania przystani w
Mechelinkach trwały kilka
lat. Sama budowa ma
rozpocząć się na jesień, a
zakończyć do grudnia
przyszłego roku. W ramach
projektu
przewidziano
rozbiórkę
istniejących
boksów, demontaż starych
wciągarek, budowę ośmiu
budynków (warsztatowo –
socjalnego,
sprzedaży

bezpośredniej,
pięciu
boksów dla rybaków oraz
wędzarni), budowę pomostu
żelbetowo–stalowego,
montaż
pomostów
pływających, odcinka wału
przeciwsztormowego wraz z
przejazdem łodzi przez wał
oraz budowę sieci i instalacji
elektrycznej.
(red)

Trzydziesty trzeci raz
w Chałupach odbyły się
regaty starych łodzi rybackich. Było co oglądać,
zwłaszcza że wiatr wiał jak
trzeba, a i sami rybacy
pokazali
jak
wesoło można
się bawić.

Siatkarze z Jastarni będą
walczyć o europejskie medale
Siatkarze plażowi z UKS
w
Jastarni
zrobili
niespodziankę
podczas
odbywających się w
Niechorzu
eliminacji
mistrzostw
Europy w piłce
plażowej.
Startując z tzw.
dziką kartą zajęli miejsce w finałowej
szóstce, co pozwala im walczyć o medale.
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" W SIECI..."
Poniżej zamieszczamy wybrane opinie i komentarze
ze strony
www.ziemiapucka.info .
Nie muszą one odzwierciedlać
opinii redakcji. Teksty te zamieszczamy w oryginalnej
pisowni.

Rysiek pisze propozycje na
następne Kaszubskie Łodzie Pod
Żaglami:
Może organizatorzy powinni
pomysleć o jakimś jarmarku
rybackim, gdzie na zawody
przypłynęli rybacy ze Swarzewa,
Pucka i Rewy. To nic, że tam już
nie ma żaglowych łodzi czy
Chcesz dodać swoją opinię?
Wejdź na
www. ziemiapucka. info i
napisz komentarz. Jeśli tylko
spełniać on będzie wymogi
cywilizowanej dyskusji, ma
szanse pojawić się w tym
miejscu.
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Samorządowy zawrót głowy. Grażyna Cern

Wykaz zrealizowanych zadań

Sezon słaby
a tłok jest

W naszym cyklu, tym razem
o udane i niezałatwione sprawy
w ostatnich czterech miesiącach zapytaliśmy Grażynę
Cern, burmistrza Władysławowa.
1. Trudno powiedzieć
po ośmiu miesiącach
pracy na stanowisku
burmistrza, że coś się
udało do końca zrobić, czy że
coś się nie udało. Od momentu
objęcia stanowiska pracujemy z
zastępcą nad naszą strategią
przedstawioną podczas wyborów. Uważam, że do dzisiaj udało nam się sporo, bo
przygotowanie samej dokumentacji pod inwestycje to jest okres
co najmniej jednego roku. Mamy
juz gotową koncepcję budowy
deptaka, który połączy aleję
gwiazd z portem biegnąc za ulicą
Hryniewieckiego. Będzie się kończyć domem zdrojowym i muzeum rybołówstwa. Przy deptaku
będzie też część usługowo-handlowa. Wiele zależeć w tym
względzie będzie od służb ochrony środowiska, z którymi prowadzimy rozmowy. Mamy już
odpowiednie uchwały rady miejskiej w sprawie podjęcia rozmów z prywatnymi inwestorami,
jak też w sprawie powołania muzeum rybołówstwa. W tej sprawie czekamy jeszcze na decyzję
ministra skarbu, który ma miastu
przekazać część działki na terenie portu.
2. Następna sprawa to budowa
ścieżki edukacyjnej na Szotlandzie, która będzie dojściem do zatoki. Na to mieszkańcy czekają
już kilkadziesiąt lat. Był tam problem z programem Natura 2000 i
rezerwatem Słone Łąki. Ale mamy już informację, że prawdopodobnie po pewnych zmianach,
konsultacjach z ochroną środowiska, doprowadzimy do konsensusu pomiędzy nami. Będzie to
przedłużenie ulicy Łąkowej, tam
gdzie obecnie biegnie rów, a
gdzie my w przyszłości postawi-

Janusz
Nowicki

redaktor
naczelny
NT Ziemia
Pucka

-

Fot. J.Nowicki

Jarosław komentuje spotkanie
władz Władysławowa w sprawie
zagospodarowania odwiertów
geotermalnych:
Wielkie brawa dla inicjatywy
obecnych władz miasta!
Władysławowo może stać się
wielką atrakcją turystyczną,jak
również ośrodkiem kuracyjnym,
podobnym do tych znanych na
Słowacji, Węgrzech ,Niemczech
czy Szwajcarii.Korzystajmy z
darów Stwórcy,którymi nas
hojnie obdarował.

OPINIE

Burmistrz Władysławowa, Grażyna Cern

my tabliczki informujące o ochro- czy przygotowanie dokumentacji
nie środowiska.
kolektora sanitarnego z Chłapowa do Swarzewa i kolektora in3. Mam przy sobie cały wykaz stalacji deszczowej w ulicy
zadań, które zrealizowaliśmy od Hryniewieckiego do portu.
początku kadencji. Jest na nim
kilkanaście pozycji i trudno wyPowiem tutaj o terenie
brać z nich tylko trzy. Ale wspoprzy ulicy Żeromskiemnijmy też o budowie "Ocean
go po byłych ogroParku", który powstanie w byłej
dach działkowych.
żwirowni. Już w przyszłym roku Teren ten przeznaczony jest pod
będzie tam wykonane osiemdzie- działalność usługowo-sportowosiąt procent prac zakładanych rozrywkową. Część ziemi jest
przez inwestora. Ta imponująca miejska, a część prywatna. Nieinwestycja może wydłużyć sezon stety, obecnie gmina nie ma piewe Władysławowie, bo może nie niędzy na wykupienie tych
zimą, ale na pewno wiosną i je- gruntów. Chociażby ze względu
sienią obiekt ten może liczyć na na wypłacane spore odszkodowizyty turystów. Wystąpiliśmy wania za przegrane sprawy w sątakże o zmianę użytkowania lasu dzie, które wyszły w
przy ulicy Żeromskiego, zwane- międzyczasie. Dlatego też w tym
go potocznie parkiem. Teren mu- roku nie podejmiemy żadnych
si
zostać
przeznaczony działań w kierunku zagospodafaktycznie na park, abyśmy mo- rowania tego terenu.
gli go w jakikolwiek sposób zagospodarować.
Studenci
Rozmawiał: Janusz Nowicki
architektury z Sopotu przygotowują nam projekt, jak park ma
wyglądać. Studenci tej samej
uczelni przygotowali też projekt
zagospodarowaniawładysławow- Nagrany cały
skiego ronda. Koncepcja jest ład- wywiad obejrzysz
na, ale jeszcze do poprawki. na naszej stronie
Pomijam tu zadania własne gmi- internetowej
ny, jak budowa chodników, ulic,

Z kim bym nie rozmawiał,
słyszę
jak słaby
jest
tegoroczny sezon. Tylko
nieliczni twierdzą, że da się
go
porównać
do
zeszłorocznego. Nie będę silił
się na ocenę sytuacji
kwaterodawców
czy
prowadzących
bary,
zwłaszcza
tych
którzy
poczynili jakieś inwestycje.
Przypomnę tylko opinie
większych
i
mniejszych
ekspertów od turystyki, którzy
po gorącej sytuacji w Afryce i
kryzysie w Grecji twierdzili,
że nasze wybrzeże czeka
najazd połowy Polski. Być
może do Afryki lata mniej
turystów, ale chyba nie z
kraju który już przed wiekami
znany był z odwagi i bitności.
A może to po prostu kryzys
zapukał do naszych drzwi?
Paradoksalnie nie zmienia to
jednak faktu, że naszymi
drogami jak zwykle trudno
się przecisnąć. Ostatnio
dochodzi jeszcze tłok w
pociągach, ale to już chyba
dzięki pomysłom kolejarzy,
którzy zamiast normalnych
składów
wysyłają
na
Półwysep Helski maleńkie
autobusy szynowe.

Zawróć w głowie!

Zadaj pytanie swojemu
burmistrzowi, wójtowi. My
przekażemy je w Twoim imieniu.
Komentuj także wypowiedzi
samorządowców na stronie

www.ziemiapucka.info

Masz jakieś wątpliwości, pytania.
Wiesz o czymś ciekawym, czym
chciałbyś się podzielić z innymi
– pisz na adres:
redakcja@ziemiapucka.info lub
dzwoń pod nr tel. 513-173-371

(Orange), 602-349-540 (Play)

WYDARZENIA
Władysławowo. Jest już kandydat na burmistrza

Nie mam na co czekać
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LISTY CZYTELNIKÓW

Kolejowego horroru ciąg dalszy
W dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca byłam świadkiem powtórki sytuacji
opisanej w waszej gazecie w ubiegłym tygodniu. Do pociągu odjeżdżającego z Helu o godz. 15.26
nie udało się wsiąść połowie oczekujących. Kolejny pociąg o godz.
16.11 też nie był w stanie zabrać
wszystkich. Dopiero kiedy podstawiono skład z wagonów piętrowych udało się w nim ulokować
większość oczekujących.Pociąg w
takim zestawieniu odjeżdża dopiero o godz. 18.06, a najbardziej poszkodowanymi okazały się matki z

małymi dziećmi! Do niewielkich
autobusów szynowych z wąskimi
przejściami trudno załadować bowiem wózki z dziećmi.
Na każdym autobusie widnieje napis, że jest on własnością Marszałka Województwa, dlatego pytam:
Panie Marszałku, czy pan sobie
kpi z całej rzeszy przyjeżdżających na wczasy? Czy rodziny z
małymi dziećmi nie mogą liczyć,
że uda im się spokojnie powrócić
po zwiedzeniu fokarium?
Czytelniczka

NA CZASIE

W trosce o tradycję i kulturę

Tomasz
Herrmann
Dość niespodziewanie we Władysławowie kampanię wyborczą na burmistrza rozpoczął Roman Czerwiński,
przewodniczący Rady Powiatu Puckiego

Roman Czerwiński, prezes spółki
Abruko we Władysławowie został
wczoraj, tj. we wtorek zawieszony
w czynnościach służbowych. Jego
zdaniem to działalność polityczna
wymierzona w funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego,
którą piastują już kolejną kadencję.
Czerwiński jest jednym z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej na naszym terenie.
Zawieszenie nastąpiło nagle. Prezes otrzymał zakaz wejścia na teren zakładu. Jak twierdzi z częścią
członków rady nadzorczej do firmy przybyli ochroniarze. Uważa,
że te działania są bezprawne. Podobnie sądzą jego koledzy partyjni.

Niestety, informację o tym
zdarzeniu otrzymaliśmy pod sam
koniec zamknięcia tego numeru
gazety. W następnym numerze
przedstawimy zdanie na ten temat
władz miasta lub przedstawicieli
rady nadzorczej spółki Abruko.
Już jutro będziecie Państwo mogli
obejrzeć na naszej stronie internetowej wywiad z prezesem Czerwińskim tuż po jego zawieszeniu.

Poniżej tekst oświadczenia zarządu
powiatowego PO:
Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej RP w Pucku informuje,
iż dnia 26.07.2011 r. Pan Roman
- Teraz nie mam już na co czekać - Czerwiński w sposób bezprawny
mówi zawieszony prezes. - Będę został pozbawiony, przez część Rakandydować na burmistrza miasta dy Nadzorczej ABRUKO Sp. z
- zapowiada.
o.o. we Władysławowie, funkcji

Prezesa Zarządu tejże Spółki.
Część Rady Nadzorczej Spółki
optująca za tą decyzją związana
jest z SLD.
Pan Roman Czerwiński sprawuje
aktualnie funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego, jest
członkiem Rady Regionu Pomorskiego PO RP, v-ce Przewodniczącym Zarządu Powiatowego PO RP,
Przewodniczącym Koła PO RP we
Władysławowie i kandydatem PO
na Burmistrza Władysławowa w
najbliższych wyborach samorządowych.
Zarząd Powiatowy PO RP w Pucku upoważnia p. Romana Czerwińskiego do udzielania wszelkich
informacji w powyższej sprawie.
Tel. kontaktowy: 609 690 058 , email: roman.czerwiński@neostrada.pl

prezes o. ZK-P
Władysławowo

- Kaszubskie Łodzie Pod Żaglami
to impreza, która jest okazją do
bliższego poznania naszej
rodzimej kultury. Podczas niej
można zapoznać się z wyrobami
miejscowego rękodzieła, wspólnie
pośpiewać w języku kaszubskim,
czy popróbować naszych smacz-

nych ciast i potraw. Wydaje się,
że impreza ta była i jest także doskonałą okazją do przypomnienia
jak trudny, ale i ciekawy jest zawód rybaka, zwłaszcza łodziowego. Niestety, jest on uprawiany
już przez coraz mniejszą grupę
osób. Przyszłościowo chcielibyśmy wprowadzać coraz więcej
nowych elementów, także pokazowych. Jest to przecież część naszej tradycji i kultury, dlatego
trzeba o nią dbać i rozwijać. Oby
nie okazało się już niebawem, że
tradycja ta będzie wyłącznie historyczna.
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FELIETON

Dobry kierunek Wspólnej Polityki Rybackiej
Kazimierz Plocke
wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi
W dniu 13 lipca
Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej zaprezentowało długo oczekiwany pakiet wniosków dotyczących
reformy Wspólnej Polityki Rybackiej
(WPRyb). Dyskusja nad kształtem reformy WPRyb została zapoczątkowana przez Komisję Europejską w 2009
r. poprzez opracowanie Zielonej Księgi, której celem było rozpoczęcie procesu szerokich konsultacji. Pierwszą
okazją do wymiany poglądów na temat pakietu wniosków na szczeblu
politycznym przez ministrów ds. rybołówstwa poszczególnych państw

członkowskich, było posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i
Rybołówstwa w dniu 19 lipca. Podczas posiedzenia komisarz Maria Damanaki zaprezentowała pakiet
projektu reformy Wspólnej Polityki
Rybackiej. Jako Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi uczestniczyłem w tym posiedzeniu i miałem okazję przedstawić stanowisko polskiego rządu w tych
kwestiach. Można je zawrzeć w pięciu zasadniczych punktach:
1. Jesteśmy zadowoleni z uwzględnienia regionalizacji w ramach reformy
Wspólnej Polityki Rybackiej. Dla regionu Morza Bałtyckiego to odzwierciedlenie tradycji sięgającej lat 70.
ubiegłego wieku.
2. Proponowane rozwiązania odnośnie transferowalnych koncesji rybackich są daleko idące. Muszą one być

zgodne z zasadami obowiązującymi
w poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego też musimy poddać bardzo dokładnej analizie
wszystkie konsekwencje wynikające
z ewentualnego wdrożenia koncesji
rybackich.
3. Z sympatią odnosimy się do zaangażowania w walkę z odrzutami. Należy pamiętać, że problem
rozwiązania odrzutów jest bardzo
skomplikowany technicznie i ma różną skalę w poszczególnych państwach
Unii
Europejskiej.
Szczegółowe rozwiązania muszą być
wypracowywane na poziomie regionalnym, przy pełnym zaangażowaniu
rybaków i organizacji ekologicznych.
4. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie silnego wymiaru zewnętrznego
Wspólnej Polityki Rybackiej, który
powinien stanowić odpowiedź na glo-

balną konkurencję, której jest poddany nasz sektor połowowy, a
równocześnie, odzwierciedlać współodpowiedzialność Unii Europejskiej
za światowe zasoby rybackie zarówno jako strona prowadząca połowy,
jak i największy na świecie rynek
produktów rybołówstwa i akwakultury.
5. Istotnym elementem będzie także
nadanie w ramach tej reformy nowego, mocnego impulsu dla rozwoju
akwakultury, przede wszystkim tej
śródlądowej.
Po posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
prace nad pakietem reformy będą prowadzone na poziomie technicznym
(od września na posiedzeniach Grupy Roboczej Rady ds. Wewnętrznej i
Zewnętrznej Polityki Rybackiej), a
celem prezydencji w tym zakresie bę-

dzie możliwie najdalsze zaawansowanie prac nad pakietem. Planuje
się, że negocjacje nad przyszłym
kształtem WPRyb zakończą się z
końcem 2012 r., natomiast przeprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
O kolejnych ustaleniach dotyczących kształtu reformy Wspólnej Polityki Rybackiej, tak ważnej dla
mieszkańców naszego powiatu związanych z szeroko rozumianym rybołówstwem,
będę
Państwa
informował na bieżąco, na łamach
Ziemi Puckiej.
Pozdrawiam

Treści felietonów nie muszą odzwierciedlać
lini programowej i stanowiska
redakcji.
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Biuletyn Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w ramach Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „RYBY 2007-201 3”
AKTUALNOŚCI

W sobotę 23 lipca Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka obecna
była podczas Dnia Ryby w Helu. W namiocie Stowarzyszenia można było
pozyskać informacje na temat konkursów w ramach realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, a także wziąć udział w konkursie
na hasło promujące Północne Kaszuby. W konkursie udział wzięło blisko
1 00 osób, wymyślone hasła były bardzo ciekawe i doskonale opisywały
region Północnych Kaszub. Komisja konkursowa składająca się z 3
uczestników imprezy wybrała 3 najlepsze hasła, a pracownicy biura
PLGR wyróżnili dodatkowo 7 haseł. Dumni wygrani i wyróżnieni otrzymali
upominki na scenie, publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami
24 lipca w Chałupach po raz trzydziesty trzeci odbyły się Kaszëbsczé
Bôtë pod Zôglamë, po raz pierwszy przy współudziale i pod patronatem
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Na starcie regat zgłosiło
się 1 0 łodzi z Chałup i Jastarni, wszyscy uczestnicy w nagrodę za udział,
a tym samym za propagowanie i podtrzymywanie tradycji rybackich
Północnych Kaszub otrzymali z rąk Prezesa Stowarzyszenia PLGR
zestawy kapoków na swoje łodzie.

KONSULTACJE
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach
środków:
1 . wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa,
2. ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz
przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej, zapraszamy
przyszłych Beneficjentów do skorzystania z możliwości konsultacji pomysłu
na terenie wszystkich gmin, wchodzących w skład PLGR.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONSULTACJI:

W trakcie imprezy Biuro PLGR przygotowało punkt informacyjny dot.
działalności grupy oraz zorganizowało konkurs wiedzy o Północnych
Kaszubach. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, a
uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o naszym regionie, o czym najlepiej
świadczy 6 pierwszych miejsc ex aequo.
Namiot PLGR odwiedziło wielu mieszkańców, a także turystów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. Odwiedził nas także
Marszałek Województwa, Pan Mieczysław Struk, który od wielu lat bierze
udział w regatach na swojej Pomerance.

data
miejsce godziny
2011 -08-01 Hel
8:1 0-11 :1 0
2011 -08-03 Puck
7:30-1 030
2011 -08-08 Wejherowo 7:30-1 0:30
2011 -08-1 0 Hel
8:1 0-11 :1 0
2011 -08-1 7 Puck
1 2:00-1 5:00
2011 -08-27 Wejherowo 11 :45-1 4:45

miejsce
Jastarnia
Krokowa
Kosakowo
Jastarnia
Krokowa
Kosakowo

godziny
1 2:1 5-1 5:1 5
11 :30-1 4:30
11 :45-1 4:45
1 2:1 5-1 5:1 5
08:00-11 :00
07:35-1 0:35

MIEJSCA KONSULTACJI:
Hel – Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50
Jastarnia – Miejski Zarząd Portu Jastarnia, Jastarnia ul. Portowa 43
Puck – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Puck ul. Lipowa 3
Krokowa – LGD Bursztynowy Pasaż, Krokowa ul. Wejherowska 3
Wejherowo – Urząd Gminy Wejherowo, Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6
Kosakowo – Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla; Kosakowo ul.
Fiołkowa 2a

„PLGR POLECA PRZEPIS NA KASZËBSCI RËBË”

WYDARZENIA KULTURALNE

Stowarzyszenie PLGR zaprasza w dniach 6-7 sierpnia do Jastarni na
najbardziej rybacką z wakacyjnych imprez - Dni Węgorza. Drugiego dnia
imprezy Biuro PLGR zaprasza chętnych do odwiedzenia naszego namiotu,
gdzie skorzystać będzie można z wiedzy naszych specjalistów, na
odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje, serdecznie zapraszamy.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
ul. Gen. Hallera 1 9, 84-1 20 Władysławowo
tel.: 58 77 46 890 fax: 58 77 45 362
www.plgr.pl e-mail: biuro@plgr.pl
PROMOCJA

Zapraszamy do udziału w Konkursie kulinarnym na najlepszy przepis na
potrawę z ryby o nazwie „KASZËBSCI RËBË”. Pobierz kartę zgłoszeniową
ze strony www.plgr.pl, opisz swoją ulubioną potrawę gdzie główną rolą gra
bałtycka rybka, zrób jej zdjęcie i dostarcz do siedziby Biura PLGR, a może
właśnie Twój przepis zostanie opatrzony certyfikatem:
„PLGR poleca przepis na KASZËBSCI RËBË”.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 9 sierpnia 2011 r., a następnie Komisja
Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców. Serdecznie zapraszamy, można
„wyłowić” naprawdę atrakcyjne nagrody.

PASJE
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Rozewie. Teresa Bartoszewicz-Bylińska

Miłośniczka malarstwa ze starej latarni

Malować chciała od dzieciństwa.
- Był we mnie jakiś imperatyw,
tkwiący głęboko, który nakazywał "zamieniać" w obraz to, co
widziałam w swoim otoczeniu mówi Teresa Bartoszewicz-Bylińska. We wczesnym okresie życia,
jej wyobraźnię pobudzała bogata
kultura ziemi kurpiowskiej, na
której się urodziła.

Do dzisiaj, miłość do krainy dzieciństwa, ściera się z miłością do ziemi kaszubskiej, na której w pełni
rozwinął się jej talent. Koleje losu,
nie zawsze dla niej życzliwego,
przywiodły młodą Teresę do Rozewia. Zamieszkała w Starej Latarni.
Kiedy po wielu latach nadszedł
czas stabilizacji, mogła już bez
przeszkód oddać się swojej pasji malowaniu.
Przez dziesięć ostatnich lat namalowała 255 obrazów. Inspiracji jak zawsze szuka w otoczeniu.
Ulubionym motywem jej malarskiej twórczości są morskie latarnie. Wszystkie, znajdujące się na
polskim Wybrzeżu, uwieczniła na
obrazach.

Najchętniej maluje w zaciszu swojego domu, choć nie broni się przed
wyjściem w plener, kiedy trzeba
wiernie oddać piękno rozewskiego
klifu czy płynące łodzie, bo motywy marynistyczne są stale obecne
w jej twórczości.
Malowaniu poświęca każdą wolną
chwilę, w życiu wypełnionym licznymi obowiązkami.
- Kiedy zasiadam przy sztaludze oddzielam się od świata zewnętrznego, odpoczywam - oświadcza
malarka, - a to co wyłania się spod
pędzla, daje mi tyle radości.
Jest samoukiem, choć z ambicjami
doskonalenia warsztatu pod okiem
profesjonalistów. Przez dwa lata w
jastarnickiej grupie amatorów malarstwa pogłębiała swoje umiejętności pod kierunkiem profesora
Gabriela Rzeźnickiego. Tam poznała nową technikę nakładania farby
szpachelką, którą wykorzystała
przy tworzeniu obrazu "Słoneczniki".
Chce swoją pasją "zarazić" innych i
dlatego dzisiaj skupia wokół siebie
młodych, zdolnych ludzi i przekazu- Teresa Bartoszewicz-Bylińska przy jednym z obrazów swojego autorstwa
je im wiedzę o tajnikach malarstwa. Są wśród nich prawdziwe
talenty: siostry Lilla i Aleksandra
Siluta z Jastrzębiej Góry.
Malarka niechętnie rozstaje się ze
swoimi obrazami, choć czasami
pod presją ustępuje. Tak stało się w
przypadku przekazania obrazu
przedstawiającego Dom Rybaka we
Władysławowie, do prywatnej galerii w Swarzędzu. Jest szczególnie
przywiązana do obrazów na których ukazała postać Jana Pawła II.
Wielkiemu Polakowi poświęciła aż
dziewięć obrazów.
Tekst i fot. T. Kożuchowska

Brzeg klifowy w Rozewiu

Po wysiłku na trasie dobrze smakowała gorąca grochówka

Fragment obrazu Rybackie łodzie na brzegu

5

27 lipca 2011
redakcja@ziemiapucka.info

TELEFONY
ALARMOWE

ogólny - 112

Policja – 997
JURATA, ul. Ratibora 42,
tel. (58) 674-53-72, 674-53-70
KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 71,
tel. (58) 679-13-97, 674-53-90
KROKOWA, Minkowice
ul. Żwirowa 4, (58) 673-70-97,
674-53-86
PUCK, ul. Dworcowa 5,
tel. (58) 674-52-22
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Towarowa, tel. (58) 674-01-97,
674-53-22
Straż Pożarna - 998
CHŁAPOWO,
ul. Władysławowska,
tel. (58) 674-05-63
JASTRZĘBIA GÓRA,
ul. Bałtycka 3 tel. (58) 674-95-72
KOSAKOWO, tel. (58) 679-13-15
PUCK, ul. Mestwina 11,
tel. (58) 673-04-50, 673-04-60
SWARZEWO, tel. 608-093-786
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Władysława IV,
tel. (58) 674-05-75
Pogotowie Ratunkowe - 999
PUCK, 1 Maja 13,
tel. (58) 673-48-28, 673-27-81
Społeczna Straż Rybacka
tel. 506-752-801, 606-814-852
Straż Gminna
KOSAKOWO, tel. (58) 660-43-11,
kom. 696-486-517, 696-486-518
Straż Miejska
HEL, ul. Wiejska 50,
tel. (58) 677-72-45
JASTARNIA, ul. Portowa 4,
tel. (58) 675-37-86
PUCK, Pl. Wolności 1,
tel. (58) 986 lub 673-22-37
WŁADYSŁAWOWO,
ul. Hallera 19, tel. (58) 674-54-44
Straż Graniczna
WŁADYSŁAWOWO, ul. Morska,
tel. (58) 674-43-00, 674-08-44
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
WŁADYSŁAWOWO,
tel. (58) 674-05-42
Kapitanat Portu Władysławowo
ul. Hryniewieckiego,
tel. (58) 674-04-86
Kapitanat Portu Hel - 58 6750618
Bosmanat Protu Hel - 58 6750624

Uważasz, że brakuje tu ważnych
numerów telefonicznych –
przyślij je nam na adres e-mail:
redakcja@ziemiapucka.info

ROZMAITOŚCI

KRONIKA POLICYJNA

Amator sprzętu
windsurfingowego
CHAŁUPY. Policjanci z Władysławowa zatrzymali na jednym z pól
namiotowych Półwyspu Helskiego
19-letniego mieszkańca Grudziądza. Okazało się, że młody mężczyzna
posiadał
sprzęt
windsurfingowy pochodzący z kradzieży.
Dalsza praca śledczych przyczyniła się do postawienia 19-latkowi aż
pięciu zarzutów przestępstw - włamania i czterech kradzieży mienia.
Jak ustalili policjanci, zatrzymany
od początku lipca na terenie pól namiotowych Półwyspu Helskiego
kradł przede wszystkim sprzęt
windsurfingowy, a także inne drobne przedmioty, których wartość wyceniono na kwotę przekraczającą
13 tys. zł.
Pucki sąd zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór. Za dokonanie kradzieży grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności, kradzież z
włamaniem zagrożona jest karą
dwukrotnie wyższą.

Fot. KPP Puck
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policyjnym areszcie.
Jak się okazało 43-letni mieszkaniec powiatu żnińskiego na Półwysep Helski przyjechał w celach
zarobkowych, jednak zamiast trafić do pracy, trafił za kratki puckiej komendy policji. Został
przesłuchany, śledczy postawili
mu zarzut kradzieży, za którą grozi kara nawet 5 lat pozbawienia
wolności.

Policjanci z władysławowskiego komisariatu ze zdobyczami miłośnika
windsurfingu

Zamiast do pracy trafił za kratki
JASTARNIA. O kradzieży portfela
w sklepie policjanci z komisariatu
w Juracie powiadomieni zostali
późnym popołudniem. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca wykorzystał tłok w sklepie, dostał się na
zaplecze i ukradł portfel z zawarto-

ścią 100 zł i kartą płatniczą. Wieczorem po godz. 22 pokrzywdzona
zauważyła podejrzewanego sprawcę na jednej z ulic miasta. Szybko
zawiadomiła policjantów, a ci chwilę później zatrzymali mężczyznę.
Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Zatrzymany został w

Ukradł telefony i konsolę do gry
PUCK. Miejscowi policjanci
otrzymali wezwanie na teren obozu sportowego, gdzie kierownik
ujął na kradzieży nieletniego. Jak
ustalili policjanci z puckiej prewencji i wydziału kryminalnego
16-letni pucczanin wszedł na teren
obozu w miejscowej szkole i z kilku pokojów ukradł dwa telefony
komórkowe oraz konsolę do gier.
Skradzione mienie trafiło do właścicieli, a nieletni do jednostki policji. 16-latek został przesłuchany,
jego sprawa trafi niebawem do sądu rodzinnego.

Władysławowo, Jastarnia. Ministerialne spotkania

Jak spędzać więcej czasu z dzieckiem
Podczas „Dni Władysławowa” 30
lipca we Władysławowie oraz „Dni
Węgorza” 6 sierpnia w Jastarni, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przeprowadzi
akcję
informacyjną mającą na celu popularyzację rozwiązań sprzyjających
godzeniu obowiązków rodzinnych
i zawodowych, w tym upowszechnienie uprawnień pracowniczych
związanych z rodzicielstwem
wśród pracujących ojców. Akcja
skierowana jest do szerokiego grona odbiorców w tym przyszłych i
obecnych tatusiów oraz pracodawców.
- W czasie wakacji w nadmorskich
kurortach będziemy zachęcać ojców do korzystania z urlopów ojcowskich - informuje Sylwia
Nakonieczka, koordynatorka projektu. - Możliwość ta pojawiła się
w Kodeksie pracy w zeszłym roku.
Przejściowo, do końca tego roku
urlop dla taty ma wymiar jednego
tygodnia, docelowo od przyszłego
roku zostanie wydłużony do czternastu dni kalendarzowych.
Aby uzyskać taki urlop wystarczy
złożyć pisemny wniosek na siedem
dni przed rozpoczęciem urlopu,
przed ukończeniem przez dziecko
pierwszego roku życia. Pracodawca nie może odmówić pracowniko-

wi udzielenia urlopu. Przebywając
na urlopie przysługuje ekwiwalent
wynagrodzenia oraz ochrona przed
zwolnieniem z pracy. Co więcej,
urlop ojcowski może być wykorzystany w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, jak również po jego
zakończeniu.
- To niepowtarzalna szansa by zadbać o budowanie bliskości z dzieckiem i w pełni uczestniczyć w jego
rozwoju - dodaje Sylwia Nakonieczka.
Urlop ojcowski umożliwia bycie
aktywnym rodzicem i udowadnia,
że opieka taty jest równie wartościowa i potrzebna co opieka mamy, bez uszczerbku dla kariery
zawodowej obydwojga rodziców.
Wprowadzenie urlopów ojcowskich jest przejawem nowoczesnego podejścia do rodziny i jej
funkcjonowania w życiu społecznym.
(red)
Więcej informacji na stronie:
www.analizy.mpips.gov.pl
/index.php/rowno-szans.html

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
na dzień 25 lipca posiadał
następujące oferty pracy:
- POKOJOWA – Jastrzębia Góra
- KELNER – Jastrzębia Góra
- KUCHARZ – Władysławowo
- SPRZEDAWCA – Celbowo,
Władysławowo, Jastarnia, Rekowo
Górne
- MAGAZYNIER - Władysławowo
- RYBAK – Jastarnia
- SZTAPLARZ – Władysławowo
- CUKIERNIK - Jastarnia
- SZWACZKA – Werblinia
- PRACOWNIK
PRZETWÓRSTWA RYBNEGO –
Połczyno
- KIEROWCA KAT. T Pierwoszyno
- PIEKARZ – Błądzikowo
- PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY – Łebcz
- KIEROWCA KAT. C, E –
Władysławowo
- KIEROWCA KAT. D – Puck
- STYLISTKA PAZNOKCI – Jurata
- FRYZJER – Jastarnia
- OGRODNIK – Władysławowo
- STOLARZ – Jastrzębia Góra,
Mrzezino, Władysławowo
- MURARZ – Sławoszyno

- CIEŚLA – Sławoszyno
- ZBROJARZ – Sławoszyno
- SPAWACZ-MONTER – Puck
- OPERATOR PIONOWEGO
CENTRUM OBRÓBCZEGO –
Kartoszyno
- OPERATOR PRAS – Kartoszyno
- MECHANIK SAMOCHODOWY
– Puck
- MONTER KONSTRUKCJI
STALOWYCH – Minkowice
- CHŁODZIARZ-ELEKTRYK –
Swarzewo
- ELEKTROMECHANIK –
Kartoszyno
- EKSPEDIENT POCZTOWY –
Mrzezino
- KSIĘGOWY – Puck
- NAUCZYCIEL,
BIBLIOTEKARZ – Mrzezino
- APLIKANT/ASESOR
KOMORNICZY – Puck

Więcej informacji o ofertach
pracy można uzyskać pod nr
tel. (58) 774-31-61.

WARTO WIEDZIEĆ
PRAWNIK RADZI

Wykup mieszkania komunalnego
przez osobę
trzecią

Antoni
Koprowski
Kancelaria Prawnicza
Koprowski Gąsior Gierzyńska &
Partnerzy sc
Lokale komunalne, które są sprzedawane ze znaczną bonifikatą ich
dotychczasowym najemcom mogą
być intersujące dla osób, które poszukują lokum po atrakcyjnej cenie
w dobrym miejscu. Warto przypomnieć, iż najemca lokalu komunalnego po jego wykupie np. z 90.
proc. bonifikatą nie może go zbyć
przed upływem pięciu lat, chyba że
środki uzyskane ze zbycia przeznaczy na zakup innego lokalu lub też
zbycie nastąpi w drodze zamiany
na inny lokal. W związku z tym dosyć popularny jest schemat działania w którym osoba posiadająca
jakąś nieruchomość przekazuje
środki pieniężne najemcy lokalu na

wykup, po czym po wykupie zamienia aktualnie posiadane mieszkanie
na wykupiony lokal. Często dodatkowo wypłacana jest stosowna gratyfikacja pieniężna. Jakkolwiek
transakcja wiązana wykupu lokalu
komunalnego i jego zamiany lub
sprzedaży jest legalna i przewidziana przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, należy jednak
zachować szczególną ostrożność
podczas prowadzenia całej transakcji ponieważ możemy stracić znaczną kwotę pieniężną i zostać na
przysłowiowym "lodzie". Jako memento powinna służyć historia pewnego mieszkańca jednej z gmin
powiatu wejherowskiego, który
chciał dokonać powyższej transakcji bez pomocy fachowego doradcy, sądząc iż pomoc prawnika jest
tylko zbędnym wydatkiem zaś niezbędną wiedzę można znaleźć w internecie.
Ów
mężczyzna,
nazwijmy go "Janem Kowalskim",
znalazł interesujące go mieszkanie
komunalne i umówił się z najemcą,
nazwijmy go "Piotrem Wiśniewskim", iż ten wykupi lokal za środki Jana Kowalskiego a następnie

sprzeda lokal Janowi Kowalskiemu. Mężczyźni podpisali umowę
przedwstępną kupna lokalu, gdzie
szczegółowo określili warunki
transakcji w formie pisemnej. Nadto Jan Kowalski uzyskał od Piotra
Wiśniewskiego pełnomocnictwa w
formie aktu notarialnego do reprezentacji przy wykupie lokalu, a nawet do zawarcia umowy sprzedaży
z samym sobą w imieniu Piotra Wiśniewskiego (na wypadek gdyby
ten rozmyślił się i odmówił sprzedaży lokalu po wykupie). W związku z zawarciem umowy
przedwstępnej oraz sporządzeniem
pełnomocnictwa Jan Kowalski wydał Piotrowi Kowalskiemu środki
przeznaczone na wykup oraz zapłacił znaczną część ceny. Piotr Wiśniewski wykupił lokal od gminy
zgodnie z umową lecz ze względu
na długi okres oczekiwania na
wpis lokalu do księgi wieczystej
(lokal "świeżo" kupony może zostać sprzedany kolejnej osobie dopiero po założeniu księgi
wieczystej w przeciwieństwie do lokalu z założoną księgą wieczystą,
który można tego samego dnia ku-
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pić i zaraz potem sprzedać) sprzedaż lokalu na rzecz Jana
Kowalskiego z transakcją trzeba było czekać. Po pewnym czasie wymaganym dla założenia księgi
wieczystej Jan Kowalski postanowił skorzystać z udzielonego mu
pełnomocnictwa i sprzedać lokal samemu sobie, ponieważ Piotr Wiśniewski odmówił stawienia się u
notariusza. Niestety, transakcja nie
mogła dojść do skutku, ponieważ
w międzyczasie Piotr Wiśniewski
sprzedał lokal osobie trzeciej.
Wyżej wskazana historia opisuje
szereg błędów popełnionych przez
Jana Kowalskiego, które w efekcie
doprowadziły do fiaska całej transakcji. Jan Kowalski zawarł umowę
w formie zwykłej pisemnej, a powinien zawrzeć umowę w formie aktu
notarialnego.
Ponadto
pełnomocnictwo jakie otrzymał od
Piotra Wiśniewskiego miało
wprawdzie formę notarialną ale było odwołalne oraz nie było niegasnące z chwilą śmierci. Jan
Kowalski nie wprowadził również
żadnego zabezpieczenia na wypadek gdyby Gmina sprzedając lokal
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ustanowiła hipotekę kaucyjną na
zabezpieczenia roszczenia o zwrot
udzielonej bonifikaty. Ponadto błędem było również nie ujawnienie
w księdze wieczystej wykupionego
lokalu roszczenia o nabycie nieruchomości. Jan Kowalski nie rozważył
również
aspektów
podatkowych transakcji, co oznacza że nawet gdyby transakcja doszła do skutku, to Piotr wiśniewski
zostałby zmuszony do zapłaty 19
proc. podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Wyżej wskazano jedynie podstawowe zabezpieczenia jakie powinny być stosowane przy wykupie
lokalu komunalnego przez osobę
trzecią. Stosowanie innych zabezpieczeń zależne jest od konkretnego przypadku.
Niniejszy artykuł ma jedynie charakter sygnalizujący złożoną problematykę wiązanych transakcji
nabycia nieruchomości. Czytelnik
powinien pamiętać, iż każdy przypadek transakcji ma charakter indywidualny i wymaga podjęcia
innych działań lub wiąże się z innego rodzaju ryzykiem.

Strzelno. Wesoły piknik

Strażacy potrafią się wspaniale bawić
Wesoły piknik odbył się wczoraj
dla rodzin strażaków i przyjaciół
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspaniałej, sielankowej atmosferze towarzyszyła piękna
aura, co miało spory wpływ na doskonałą zabawę. Na miejsce strażackiej
imprezy
wybrano
urokliwie położone okolice miejscowego zbiornika przeciwpożarowego.
Strażacy przygotowali dla przybyłych kilka atrakcji. Dzieci najchętniej korzystały z przejażdżki na
wyciągu nad stawem. Wszyscy mogli też wziąć udział w konkursach
tematycznie związanych z pożarnictwem. Dla najlepszych były nagrody, natomiast wszyscy obecni
częstowani byli kiełbaskami z grilla lub własnoręcznie przypieczonymi nad ogniskiem.
(jan)
POGODA

dzień

23 ºC

ŚRODA 27.07

noc

1 2 ºC
Wiatr: Umiarkowany

Jedna z zawodniczek podczas
ubierania strażackiego stroju

OGŁOSZENIA DROBNE

Usługi hydrauliczne
Kotły, Zbiorniki akumulacyjne,
Zestawy solarne itp.
Sprzedaż, Montaż, Serwis.
Gnieżdżewo ul.Dworcowa 31
tel.(58)673-09-81,
tel.kom 606-133-034
www.argosystem.pl
U nas kupisz najtaniej !

Najmocniej start w zawodach przeżywali najmłodsi strażacy

dzień

CZWARTEK 28.07

23 ºC

noc

1 5 ºC

Wiatr: Umiarkowany

WEEKEND 29 - 31 .07

23 ºC
SOBOTA 20 ºC
NIEDZIELA 22 ºC
PIĄTEK

1 2 ºC
1 3 ºC
1 3 ºC

Wiatr: Umiarkowany

PROMOCJA
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REKLAMA 1 03-1

27 lipca 2011
redakcja@ziemiapucka.info

REKLAMA
Chalëpë. Kaszëbsczé Bôtë Pòd Żôglama

Było wietrznie ale z uśmiechami na twarzach

REKLAMA 11 2-1

Sztormowa pogoda panująca
podczas Kaszubskich Łodzi Pod
Żaglami nie wszystkim wyszła
na zdrowie.
Z powodu awarii omasztowania
do Chałup nie dopłynęła łódź marszałka województwa. Mimo to
Mieczysław Struk z załogą przybył na imprezę drogą lądową.
Wiatr dodał emocji od lat organizowanym w Chałupach regatom
tradycyjnych łodzi kaszubskich.
Impreza zawsze połączona jest z
prezentacją miejscowej kultury i
rękodzieła, co cieszy się powodzeniem przebywających w okolicy
turystów.
Organizatorzy: oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
oraz
Centrum Kultury i Promocji we
Władysławowie.
Tekst i fot. Janusz Nowicki

Uczestnicy mszy odprawionej za rybaków przemaszerowali z kościoła
pod scenę plenerową

Oprócz występów na scenie można
było podziwiać efekty rękodzieła
artystycznego
REKLAMA 1 04-1

Niecodzienną atrakcję zafundował jeden z
kitesurferów, który wylądował na maszcie jednej
z łodzi

Dobra pogoda zachęciła do udziału w imprezie wielu
mieszkańców i wczasowiczów

Wdobrej zabawie nie przeszkadzała ani płeć, ani też
wiek uczestników. Pierwszy z lewej gawędziarz
kaszubski, JózefRoszman

FOTOREPORTAŻ

Regaty łodzi żaglowych przysporzyły uczestnikom i widzom wielu emocji

27 lipca 2011
redakcja@ziemiapucka.info

Zwycięska załoga tegorocznych regat sternika, Mieczysława Konkola

Uczestnicy regat równie dobrze jak na wodzie czuli się na scenie. Wśrodku burmistrz Władysławowa Grażyna Cern z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem
REKLAMA 1 06-3

REKLAMA 1 08-2
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27 lipca 2011
redakcja@ziemiapucka.info

Środa 27 lipca
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Na swoim – program krajoznawczy
08:35 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:40 SNWC - program
rozrywkowy 09:00 Mòtór ë jô - program krajoznawczy 09:15
Dzejało sã – magazyn kulturaly 09:30 Gość CSBTV 09:45
Schlesien journal – magazyn mniejszości niemieckiej 10:00
Hitë Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy
11:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety
głębin - program morski 12:25 Oko na morze - film
dokumentalny 12:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 12:53
Oko na morze - film dokumentalny 13:00 Domôcëzna –
magazyn kaszubski 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00
Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
16:28 Oko na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 16:48 Oko na morze - film
dokumentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 Sport to zdrowie – magazyn sportowy 18:00 Pogoda
18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 18:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 18:07 Gość CSBTV 18:17
Agroraport – magazyn rolniczy 18:30 Przygody Skrzata
Dawida - bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego życzenia SMS 21:00 Dzejało sã – magazyn kulturaly 21:10 Na
swoim – program krajoznawczy 21:29 Pogoda 21:32 Co?
Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny
kurs języka kaszubskiego 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 21:50 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 21:55 Żagle – magazyn sportowy 22:15
Dzejało sã – magazyn kulturalny 22:25 Na swoim – program
krajoznawczy 23:05 Gość CSBTV 23:15 Schlesien journal –
magazyn mniejszości niemieckiej 23:35 Przyroda Kaszub –
program przyrodniczy
Czwartek 28 lipca
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Mòtór ë jô - program krajoznawczy
08:36 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:42 Tak się bawią program muzyczny 09:00 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly 09:30 Gość
CSBTV 09:45 Agroraport – magazyn rolniczy 10:00 Hitë Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Ryby – program kulinarny 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Farwë kùchni – program kulinarny 13:15
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30 Natura 2000 program przyrodniczy 14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana
Europa - program przyrodniczy 16:28 Oko na morze - film
dokumentalny 16:33 Żagle - magazyn sportowy 16:48 Oko na

PROGRAM CSBTV

morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na miłość telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie – magazyn
sportowy 18:00 Pogoda 18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn
kulturalny 18:05 Ùczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego
18:07 Gość CSBTV 18:17 Schlesien journal – magazyn
mniejszości niemieckiej 18:30 Przygody Skrzata Dawida bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
21:00 Dzejało sã – magazyn kulturaly 21:10 Mòtór ë jô program krajoznawczy 21:30 Pogoda 21:31 Co? Gdzie? Kiedy?
- magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 SNWC –
program rozrywkowy 21:50 Dzejało sã – magazyn kulturalny
21:56 Morskie Kaszuby - magazyn morski 22:15 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 22:25 Żagle – magazyn sportowy 23:05
Gość CSBTV 23:15 Agroraport – magazyn rolniczy 23:35
SNWC – program rozrywkowy
Piątek 29 lipca
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 08:36 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:42
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 09:00 Na swoim –
program krajoznawczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly
09:30 Gość CSBTV 09:45 Magazyn kociewski 10:00 Hitë
Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Żagle - magazyn sportowy 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Zakrãcony w tuńcu – magazyn
folklorystyczny 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00
Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
16:28 Oko na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 16:48 Oko na morze - film
dokumentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 SNWC - program rozrywkowy 18:00 Pogoda dla Kaszub
i Pomorza 18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
18:05 Ùczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego 18:07 Gość
CSBTV 18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci
19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Dzejało
sã – magazyn kulturaly 21:05 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 21:29 Pogoda 21:31 Co? Gdzie? Kiedy? magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Tak się bawią –
magazyn muzyczny 21:50 Dzejało sã – magazyn kulturalny
21:56 Na swoim – program krajoznawczy 22:15 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 22:25 Morskie Kaszuby - magazyn morski
23:05 Gość CSBTV 23:15 Domôcëzna – magazyn kaszubski
23:35 Żagle – magazyn sportowy
Sobota 30 lipca
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:01 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:03 Ùczba –
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:05 Magazyn kociewski
08:15 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:20 Poradnik rolniczy
08:35 Domôcëzna – magazyn kaszubski 09:00 Telezakupy
09:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 09:45 Na swoim –
program krajoznawczy 10:00 Żagle – magazyn sportowy 10:12
Przyroda Kaszub – program przyrodniczy 10:28 Mòtór ë jô program krajoznawczy 11:00 Pogoda 11:01 Nieznana Europa program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program morski
12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS

15:00 Pogoda 15:02 Żagle - magazyn sportowy 15:15 Tak się
bawią – magazyn muzyczny 15:30 Przyroda Kaszub - program
przyrodniczy 15:45 Na swoim - program krajoznawczy 16:00
SNWC – program rozrywkowy 16:10 Domôcëzna – magazyn
kaszubski 16:30 Poradnik rolniczy 16:40 Magazyn kociewski
17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska 17:50 Filmowy
weekend - kaszubski magazyn filmowy 18:52 Pogoda 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Mòtór ë jô program krajoznawczy 21:12 Na swoim - program
krajoznawczy 21:30 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
21:32 Ùczba – wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:35
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 21:45 SNWC – program
rozrywkowy 22:00 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy
22:12 Tak się bawią - program muzyczny 22:25 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 23:05 Magazyn kociewski 23:15
Domôcëzna – magazyn kaszubski 23:35 Żagle - magazyn
sportowy
Niedziela 31 lipca
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:01 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:03 Ùczba –
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:05 Magazyn kociewski
08:15 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:20 Poradnik rolniczy
08:35 Domôcëzna – magazyn kaszubski 09:00 Telezakupy
09:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 09:45 Na swoim –
program krajoznawczy 10:00 Żagle – magazyn sportowy 10:12
Przyroda Kaszub – program przyrodniczy 10:28 Mòtór ë jô program krajoznawczy 11:00 Pogoda 11:01 Nieznana Europa program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program morski
12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30 Morskie
Kasuzby - magazyn morski 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
15:00 Pogoda 15:02 Żagle - magazyn sportowy 15:15 Tak się
bawią – magazyn muzyczny 15:30 Przyroda Kaszub -program
przyrodniczy 15:45 Na swoim - program krajoznawczy 16:00
SNWC – program rozrywkowy 16:10 Domôcëzna – magazyn
kaszubski 16:30 Poradnik rolniczy 16:40 Magazyn kociewski
17:00 Skazani na miłość -telenowela filipińska 17:50 Filmowy
weekend - kaszubski magazyn filmowy 18:52 Pogoda 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Mòtór ë jô program krajoznawczy 21:12 Na swoim - program
krajoznawczy 21:30 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
21:32 Ùczba – wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:35
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 21:45 SNWC – program
rozrywkowy 22:00 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy
22:12 Tak się bawią - program muzyczny 22:25 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 23:05 Magazyn kociewski 23:15
Domôcëzna – magazyn kaszubski 23:35 Żagle - magazyn
sportowy
Poniedziałek 01 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Mòtór ë jô - program krajoznawczy
08:35 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:40 Tak się bawią program muzyczny 09:00 Przyroda Kaszub - program
przyrodniczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly 09:30 Gość
CSBTV 09:45 Poradnik rolniczy 10:00 Hitë Radia Kaszëbë magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00 Nieznana Europa program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin - program morski
12:25 Oko na morze - film dokumentalny 12:30 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Farwë kùchni – program kulinarny 13:15
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30 Natura 2000 program przyrodniczy 14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana

Krzyżówka panoramiczna nr 9

Irena Wirwińska z Helu wraz z
wnuczętami, Agatką i Michałkiem

Chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród?
W tym tygodniu do wygrania płyta Kaszubski Idol! Fundatorem nagród jest
firma Media Kaszebe, właściciel CSBTV oraz Radia Kaszebe. Poprawne
rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: "Pies dobry na wiatr nie
szczeka". Prosimy o nadsyłanie prawidłowych rozwiązań wraz z adresem
kontaktowym na kartkach pocztowych, pod adres korespondencyjny
redakcji: NT ZiemiaPucka.info, ul. Hallera 15/18, 84-120
Władysławowo. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki numer 8
otrzymuje Magdalena Tuszer ze Starzyna.

Europa - program przyrodniczy 16:28 Oko na morze - film
dokumentalny 16:33 Żagle – magazyn sportowy 16:48 Oko na
morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na miłość telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie – magazyn
sportowy 18:00 Pogoda 18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn
kulturalny 18:05 Ùczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego
18:07 Gość CSBTV 18:17 Domôcëzna – magazyn kaszubski
18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Dzejało sã –
magazyn kulturaly 21:10 Mòtór ë jô - program krajoznawczy
21:29 Pogoda 21:32 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturowy
21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:35
Dzełajo sã - felieton 21:40 SNWC – program rozrywkowy
21:50 Dzejało sã – magazyn kulturalny 21:55 Morskie Kaszuby
- magazyn morski 22:15 Dzejało sã – magazyn kulturalny 22:25
Żagle – magazyn sportowy 23:05 Gość CSBTV 23:15
Poradnik rolniczy 23:35 Domôcëzna – magazyn kaszubski
Wtorek 02 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 08:36 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:42
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 09:00 Na swoim –
program krajoznawczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly
09:30 Gość CSBTV 09:45 Domôcëzna – magazyn kaszubski
10:00 Hitë Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30
Telezakupy 11:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
11:30 Sekrety głębin - program morski 12:25 Oko na morze film dokumentalny 12:30 Żagle -magazyn sportowy 12:53 Oko
na morze - film dokumentalny 13:00 Zakrãcony w tuńcu –
magazyn folklorystyczny 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00
Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
16:28 Oko na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 16:48 Oko na morze - film
dokumentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 SNWC - program rozrywkowy 18:00 Pogoda 18:02 Co?
Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 18:05 Ùczba - wakacyjny
kurs języka kaszubskiego 18:07 Gość CSBTV 18:17 Poradnik
rolniczy 18:30 Schlesien journal – magazyn mniejszości
niemieckiej 19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
21:00 Dzejało sã – magazyn kulturaly 21:10 Przyroda Kaszub –
program przyrodniczy 21:30 Pogoda 21:31 Co? Gdzie? Kiedy?
- magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:35 Dzejało sã – magazyn kulturaly 21:40 Tak
się bawią – magazyn muzyczny 21:50 Dzejało sã – magazyn
kulturalny 21:55 Na swoim – program krajoznawczy 22:15
Dzejało sã – magazyn kulturalny 22:25 Morskie Kaszuby magazyn morski 23:05 Gość CSBTV 23:15 Domôcëzna –
magazyn kaszubski 23:35 Poradnik rolniczy
Środa 03 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Na swoim – program krajoznawczy
08:35 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:40 SNWC - program
rozrywkowy 09:00 Mòtór ë jô - program krajoznawczy 09:15
Dzejało sã – magazyn kulturaly 09:30 Gość CSBTV 09:45
Schlesien journal – magazyn mniejszości niemieckiej 10:00
Hitë Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy
11:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety
głębin - program morski 12:25 Oko na morze - film
dokumentalny 12:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 12:53
Oko na morze - film dokumentalny 13:00 Domôcëzna –
magazyn kaszubski 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00
Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
16:28 Oko na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 16:48 Oko na morze - film
dokumentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 Sport to zdrowie – magazyn sportowy 18:00 Pogoda
18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 18:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 18:07 Gość CSBTV 18:17
Agroraport – magazyn rolniczy 18:30 Przygody Skrzata
Dawida - bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego życzenia SMS 21:00 Dzejało sã – magazyn kulturaly 21:10 Na
swoim – program krajoznawczy 21:29 Pogoda 21:32 Co?
Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny
kurs języka kaszubskiego 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 21:50 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 21:55 Żagle – magazyn sportowy 22:15
Dzejało sã – magazyn kulturalny 22:25 Na swoim – program
krajoznawczy 23:05 Gość CSBTV 23:15 Schlesien journal –
magazyn mniejszości niemieckiej 23:35 Przyroda Kaszub –
program przyrodniczy
Czwartek 04 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Mòtór ë jô - program krajoznawczy
08:36 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:42 Tak się bawią program muzyczny 09:00 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly 09:30 Gość
CSBTV 09:45 Agroraport – magazyn rolniczy 10:00 Hitë Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Ryby – program kulinarny 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Farwë kùchni – program kulinarny 13:15
Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30 Natura 2000 program przyrodniczy 14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana
Europa - program przyrodniczy 16:28 Oko na morze - film
dokumentalny 16:33 Żagle - magazyn sportowy 16:48 Oko na
morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na miłość telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie – magazyn
sportowy 18:00 Pogoda 18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn
kulturalny 18:05 Ùczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego
18:07 Gość CSBTV 18:17 Schlesien journal – magazyn
mniejszości niemieckiej 18:30 Przygody Skrzata Dawida bajka dla dzieci 19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
21:00 Dzejało sã – magazyn kulturaly 21:10 Mòtór ë jô program krajoznawczy 21:30 Pogoda 21:31 Co? Gdzie? Kiedy?
- magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 SNWC –
program rozrywkowy 21:50 Dzejało sã – magazyn kulturalny
21:56 Morskie Kaszuby - magazyn morski 22:15 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 22:25 Żagle – magazyn sportowy 23:05
Gość CSBTV 23:15 Agroraport – magazyn rolniczy 23:35
SNWC – program rozrywkowy
Piątek 05 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 08:36 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:42
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 09:00 Na swoim –
program krajoznawczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly
09:30 Gość CSBTV 09:45 Magazyn kociewski 10:00 Hitë
Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Żagle - magazyn sportowy 12:53 Oko na morze - film
dokumentalny 13:00 Zakrãcony w tuńcu – magazyn
folklorystyczny 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy 14:00
Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
16:28 Oko na morze - film dokumentalny 16:33 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 16:48 Oko na morze - film
dokumentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 SNWC - program rozrywkowy 18:00 Pogoda dla Kaszub
i Pomorza 18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny
18:05 Ùczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego 18:07 Gość
CSBTV 18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci

19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Dzejało
sã – magazyn kulturaly 21:05 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 21:29 Pogoda 21:31 Co? Gdzie? Kiedy? magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka
kaszubskiego 21:35 Dzełajo sã - felieton 21:40 Tak się bawią –
magazyn muzyczny 21:50 Dzejało sã – magazyn kulturalny
21:56 Na swoim – program krajoznawczy 22:15 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 22:25 Morskie Kaszuby - magazyn morski
23:05 Gość CSBTV 23:15 Domôcëzna – magazyn kaszubski
23:35 Żagle – magazyn sportowy
Sobota 06 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:01 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:03 Ùczba –
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:05 Magazyn
kociewski 08:15 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:20
Poradnik rolniczy 08:35 Domôcëzna – magazyn kaszubski
09:00 Telezakupy 09:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski
09:45 Na swoim – program krajoznawczy 10:00 Żagle –
magazyn sportowy 10:12 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 10:28 Mòtór ë jô - program krajoznawczy 11:00
Pogoda 11:01 Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30
Sekrety głębin - program morski 12:25 Oko na morze - film
dokumentalny 12:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski
12:53 Oko na morze - film dokumentalny 13:00 Wszystkiego
najlepszego - życzenia SMS 15:00 Pogoda 15:02 Żagle magazyn sportowy 15:15 Tak się bawią – magazyn muzyczny
15:30 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 15:45 Na
swoim - program krajoznawczy 16:00 SNWC – program
rozrywkowy 16:10 Domôcëzna – magazyn kaszubski 16:30
Poradnik rolniczy 16:40 Magazyn kociewski 17:00 Skazani na
miłość - telenowela filipińska 17:50 Filmowy weekend kaszubski magazyn filmowy 18:52 Pogoda 19:00 Wszystkiego
najlepszego - życzenia SMS 21:00 Mòtór ë jô - program
krajoznawczy 21:12 Na swoim - program krajoznawczy 21:30
Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 21:32 Ùczba –
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:35 Sport to zdrowie –
magazyn sportowy 21:45 SNWC – program rozrywkowy 22:00
Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 22:12 Tak się bawią program muzyczny 22:25 Morskie Kaszuby - magazyn morski
23:05 Magazyn kociewski 23:15 Domôcëzna – magazyn
kaszubski 23:35 Żagle - magazyn sportowy
Niedziela 07 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:01 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:03 Ùczba –
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:05 Magazyn
kociewski 08:15 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:20
Poradnik rolniczy 08:35 Domôcëzna – magazyn kaszubski
09:00 Telezakupy 09:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski
09:45 Na swoim – program krajoznawczy 10:00 Żagle –
magazyn sportowy 10:12 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 10:28 Mòtór ë jô - program krajoznawczy 11:00
Pogoda 11:01 Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30
Sekrety głębin - program morski 12:25 Oko na morze - film
dokumentalny 12:30 Morskie Kasuzby - magazyn morski
12:53 Oko na morze - film dokumentalny 13:00 Wszystkiego
najlepszego - życzenia SMS 15:00 Pogoda 15:02 Żagle magazyn sportowy 15:15 Tak się bawią – magazyn muzyczny
15:30 Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 15:45 Na
swoim - program krajoznawczy 16:00 SNWC – program
rozrywkowy 16:10 Domôcëzna – magazyn kaszubski 16:30
Poradnik rolniczy 16:40 Magazyn kociewski 17:00 Skazani na
miłość - telenowela filipińska 17:50 Filmowy weekend kaszubski magazyn filmowy 18:52 Pogoda 19:00 Wszystkiego
najlepszego - życzenia SMS 21:00 Mòtór ë jô - program
krajoznawczy 21:12 Na swoim - program krajoznawczy 21:30
Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 21:32 Ùczba –
wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:35 Sport to zdrowie –
magazyn sportowy 21:45 SNWC – program rozrywkowy 22:00
Przyroda Kaszub - program przyrodniczy 22:12 Tak się bawią program muzyczny 22:25 Morskie Kaszuby - magazyn morski
23:05 Magazyn kociewski 23:15 Domôcëzna – magazyn
kaszubski 23:35 Żagle - magazyn sportowy
Poniedziałek 08 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Mòtór ë jô - program krajoznawczy
08:35 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:40 Tak się bawią program muzyczny 09:00 Przyroda Kaszub - program
przyrodniczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly 09:30
Gość CSBTV 09:45 Poradnik rolniczy 10:00 Hitë Radia
Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30 Telezakupy 11:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 11:30 Sekrety głębin
- program morski 12:25 Oko na morze - film dokumentalny
12:30 Morskie Kaszuby - magazyn morski 12:53 Oko na morze
- film dokumentalny 13:00 Farwë kùchni – program kulinarny
13:15 Jest takie miejsce - program krajoznawczy 13:30 Natura
2000 - program przyrodniczy 14:00 Telezakupy 16:00
Nieznana Europa - program przyrodniczy 16:28 Oko na morze
- film dokumentalny 16:33 Żagle – magazyn sportowy 16:48
Oko na morze - film dokumentalny 17:00 Skazani na miłość telenowela filipińska 17:50 Sport to zdrowie – magazyn
sportowy 18:00 Pogoda 18:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn
kulturalny 18:05 Ùczba - wakacyjny kurs języka kaszubskiego
18:07 Gość CSBTV 18:17 Domôcëzna – magazyn kaszubski
18:30 Przygody Skrzata Dawida - bajka dla dzieci 19:00
Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 21:00 Dzejało sã –
magazyn kulturaly 21:10 Mòtór ë jô - program krajoznawczy
21:29 Pogoda 21:32 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturowy
21:34 Ùczba – wakacyjny kurs języka kaszubskiego 21:35
Dzełajo sã - felieton 21:40 SNWC – program rozrywkowy
21:50 Dzejało sã – magazyn kulturalny 21:55 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 22:15 Dzejało sã – magazyn
kulturalny 22:25 Żagle – magazyn sportowy 23:05 Gość
CSBTV 23:15 Poradnik rolniczy 23:35 Domôcëzna – magazyn
kaszubski
Wtorek 09 sierpnia
06:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS 08:00 Pogoda
08:02 Co? Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 08:05 Ùczba wakacyjny kurs języka kaszubskiego 08:10 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 08:15 Przyroda Kaszub – program
przyrodniczy 08:36 Dzejało sã – magazyn kulturalny 08:42
Sport to zdrowie – magazyn sportowy 09:00 Na swoim –
program krajoznawczy 09:15 Dzejało sã – magazyn kulturaly
09:30 Gość CSBTV 09:45 Domôcëzna – magazyn kaszubski
10:00 Hitë Radia Kaszëbë - magazyn muzyczny 10:30
Telezakupy 11:00 Nieznana Europa - program przyrodniczy
11:30 Sekrety głębin - program morski 12:25 Oko na morze film dokumentalny 12:30 Żagle - magazyn sportowy 12:53
Oko na morze - film dokumentalny 13:00 Zakrãcony w tuńcu –
magazyn folklorystyczny 13:15 Jest takie miejsce - program
krajoznawczy 13:30 Natura 2000 - program przyrodniczy
14:00 Telezakupy 16:00 Nieznana Europa - program
przyrodniczy 16:28 Oko na morze - film dokumentalny 16:33
Morskie Kaszuby - magazyn morski 16:48 Oko na morze - film
dokumentalny 17:00 Skazani na miłość - telenowela filipińska
17:50 SNWC - program rozrywkowy 18:00 Pogoda 18:02 Co?
Gdzie? Kiedy? - magazyn kulturalny 18:05 Ùczba - wakacyjny
kurs języka kaszubskiego 18:07 Gość CSBTV 18:17 Poradnik
rolniczy 18:30 Schlesien journal – magazyn mniejszości
niemieckiej 19:00 Wszystkiego najlepszego - życzenia SMS
21:00 Dzejało sã – magazyn kulturalny 21:10 Przyroda Kaszub
– program przyrodniczy 21:30 Pogoda 21:31 Co? Gdzie?
Kiedy? - magazyn kulturowy 21:34 Ùczba – wakacyjny kurs
języka kaszubskiego 21:35 Dzejało sã – magazyn kulturaly
21:40 Tak się bawią – magazyn muzyczny 21:50 Dzejało sã –
magazyn kulturalny 21:55 Na swoim – program krajoznawczy
22:15 Dzejało sã – magazyn kulturalny 22:25 Morskie
Kaszuby - magazyn morski 23:05 Gość CSBTV 23:15
Domôcëzna – magazyn kaszubski 23:35 Poradnik rolniczy
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Poniżej przedstawiamy
miejsca, w których
znajdziecie dwutygodnik
Ziemia Pucka.info. Zasięg
kolportażu: 394 punkty w
66 miejscowościach, z
czego tylko trzy są otwarte
sezonowo, reszta
funkcjonuje cały rok!
BIAŁOGÓRA
„Maxim” restauracja, ul. Słoneczna 1
„Ola” delikatesy, ul. Morska 5
Salon fryzjerski, ul. Szkolna
Sklep, ul. Brzozowa
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Okrężna
10 (sezonowo)
BŁĄDZIKOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Błądzikowo 8
Wiejski Klub Kultury, Błądzikowo 8
BRUDZEWO
„U Ani” sklep, Brudzewo 26
BRZYNO
„Eryk” mini sam, ul. Wejherowska 5
CELBOWO
„Asia” sklep, Celbowo 14a
„BP Celbowo” stacja paliw, Celbowo 23
„Guliwer” sklep, Celbowo 8a
„Nordowi Mol” restauracja
Wiejski Klub Kultury
CHAŁUPY
„Meridian” hotel, ul. Kaperska 2
„Port Chałupy” restauracja, ul. Kaperska
(sezonowo)
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kaperska
41
CHŁAPOWO
„Dell’Opera” zajazd, ul. Żeromskiego 171
Salon fryzjerski Magdalena Pal, ul.
Władysławowska 71
Sklep Antoni Głombiowski, ul.
Władysławowska 39
Sklep mięsny, ul. Władysławowska 36
Sklep ogólnospożywczy, ul. Władysławowska
69
„Smoczek” bar gastronomiczny, ul.
Władysławowska 53
DARZLUBIE
„Golonka” gospoda, Darzlubie skrzyżowanie
„Neta” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Pucka 42
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 39
DĘBKI
„Holstein” restauracja, ul. Morska 2
Sklep spożywczy, ul. Morska 2
DĘBOGÓRZE
„Ola” sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 15
„Pod Bocianem” bar piwny, ul. Pomorska
Sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 16
DOMATOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wiejska 32
„U Asi” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Bielawska 1
DOMATÓWKO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Domatówko
136
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Wejherowska 24
Wiejski Klub Kultury, ul. Klonowa 12
GNIEŻDŻEWO
„Mini Łasuch” sklep, ul. Pucka 39
Sklep ogólnospożywczy, ul. Pucka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa
30
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Wyzwolenia 1
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 6
GOSZCZYNO
„Avena” restauracja, ul. Żarnowiecka 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy nr 16 GS SCh
Krokowa
HEL
115 Szpital Wojskowy, ul. Boczna 10
„Captain Morgan” pub, ul. Wiejska 21
„Claudia” sklep, ul. Leśna 9
dworzec PKP, ul. Dworcowa
„Ewa” sklep, ul. Kaszubska 3
„Ewa” sklep, ul. Leśna 9e
„Ewa” sklep spożywczy, ul. Przybyszewskiego
6
„Holender” sklep mięsny, ul. Wiejska 77
„JMM” delikatesy, ul. Leśna 7a
„Kutter” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska
87
„Lwia Jama” restauracja, ul. Wiejska 86
„Maszoperia” restauracja – kawiarnia, ul.
Wiejska 110
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Komandorska
„Norda” restauracja, ul. Wiejska 123
(sezonowo)
„Palermo” pizzeria, ul. Wiejska
Przychodnia 115 Szpitala Wojskowego, ul.
Boczna 10
„Rozmaitości” sklep, ul. Wiejska 64
„Ruch” kiosk, ul. Przybyszewskiego
Salon Fryzjerski, ul. Wiejska 27
„Sklep J.H.” prasa papiernicze chemiczne, ul.
Wiejska 33
Sklep rolno-spożywczy, ul. Wiejska 8
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Leśna 9d
Sklep spożywczy, ul. Leśna 9a
„Społem” sklep nr 52, ul. Wiejska
„Stara Helska Tawerna” restauracja, ul.
Wiejska 81a
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
JASTARNIA
„Anna” salon fryzjerski, ul. ks. Stefańskiego
13
„Cafe Marta” restauracja, ul. Ks. Sychty 97
„Delikatesy Spożywcze 4M” ul. Ks. Sychty 43
Firma Handlowa Eliza Sylwester, ul. Sychty
95
Firma Handlowo-Usługowa K.S. , ul. Sychty
95
„Jas-Med” przychodnia NZOZ, ul.
Stelmaszczyka 5
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Portowa 24
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. ks. Stefańskiego 5
„Miki” sklep, ul. Ks. Sychty 148
„Oktan” stacja paliw, ul. Mickiewicza 127
„Owocowy Raj” sklep owocowowarzywniczy, ul. Zdrojowa 2
Sklep ogólnospożywczy, ul. B. Sychty 32

Sklep owocowo-warzywno-spożywczy, ul.
Portowa 1
Sklep wielobranżowy Zofia Zmyślony, ul. B.
Sychty 13
„Społem” sklep 25, ul. Ks. Stefańskiego
Sprzedaż napojów alkoholowych, ul. Ks. B.
Sychty 14
„U Groszka” sklep spożywczy, ul.
Mickiewicza 122
„U Justyna” sklep przemysłowy, ul. ks.
Stefańskiego 27
Urząd Miejski, ul. Portowa 24
„Żeglarz” sklep, ul. Sychty 129
JASTRZĘBIA GÓRA
„Ara” hotel – club, ul. Rozewska 4a
„Gostek” sklep, ul. Droga Rybacka 43
„Kredens” restauracja, ul. Kaszubska 1
„Neta” sklep nr 10, ul. Królewska 2
Salon fryzjerski, ul. Droga Rybacka 61
„Skorpion” sklep spożywczy, ul. Rozewska 1
„Soprano” bistro, ul. Droga Rybacka 57
„Top-Med” NZOZ, ul. Kaszubska 18
„Victor” pensjonat, ul. Bałtycka 33
JELDZINO
Sklep ogólnospożywczy, Jeldzino 28
JURATA
„Bryza” hotel, ul. Międzymorze 2
„Jurata” delikatesy, ul. Sosnowa 1
Komisariat Policji, ul. Ratibora 42
„Lido” hotel, ul. Wojska Polskiego 26
„WM” sklep, ul. Mestwina 51
KARLIKOWO
„Ala” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Polna 6
Sklep spożywczo-przemysłowy Halina
Ceynowa, ul. Polna 3
KARWIA
„CDG” sklep, ul. Kopernika 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. Wojska Polskiego
8
Sklep ogólnospożywczy i przemysłowy, ul.
Kopernika 32
Sklep spożywczo-przemysłowy Aleksandra
Bożeńska, ul. 12-go Marca 4
Sklep spożywczo-przemysłowy Elżbieta
Felkner, ul. M. Kopernika 32
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. M.
Kopernika 23
KARWIEŃSKIE BŁOTA I
„Ceynowa” sklep spożywczo-przemysłowy
KAZIMIERZ
„Ewa” sklep wielobranżowy, ul. Św. Marka 7
KŁANINO
Sklep spożywczo-przemysłowy
KOSAKOWO
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, ul.
Fiołkowa 2a
„Chemik” sklep z chemią i prasą, ul.
Żeromskiego 55
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Fryzjer damski, ul. Chrzanowskiego 8
Gabinet stomatologiczny S. Klajman, ul.
Żeromskiego 67
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Komisariat Policji, ul. Żeromskiego 71
„Kosakowo” przychodnia NZOZ, ul.
Żeromskiego 51
„Marko-Lewiatan” ul. Chrzanowskiego 12
„Oktan” stacja paliw, ul. Żeromskiego 79
„Restauracja Kaszubska” ul. Żeromskiego 63
„Stafix” sklep mięsno-spożywczy, ul.
Żeromskiego
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69
KROKOWA
Biuro poselskie Kazimierza Plocke ul.
Żarnowiecka
Butik ul. Żarnowiecka 13
„Delikatesy Centrum” Delta, ul. Kolejowa 21
„GS SCh” sklep nr 10 (przy rondzie)
„Kosmyk” salon fryzjersko-kosmetyczny, ul.
Żarnowiecka 21
Pizzeria ul. Żarnowiecka 13
Przychodnia NZOZ, ul. Żarnowiecka 6
Salon fryzjersko-kosmetyczny ul.
Wejherowska 7
Sklep spożywczo-przemysłowy ul.
Wejherowska 2
Sklep spożywczo-przemysłowy ul.
Wejherowska 2b
„U Luizy” restauracja, ul. Żarnowiecka
Urząd Gminy 1, ul. Szkolna 2
Urząd Gminy 2, ul. Żarnowiecka 29
„Zamek” hotel – restauracja, ul. Zamkowa 1
KUŹNICA
„Mini Delikatesy” Agnieszka Miłosz, ul.
Helska 20

„Orkon” sklep, ul. Helska 27
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 1
(Syberia)
LEŚNIEWO
„Bik-Med” przychodnia NZOZ, ul. Kościelna
12
Kwiaciarnia ul. Kościelna 12
„Plasun” market, ul. Starowiejska 2
Salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Kościelna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kościelna
4
Wiejski Klub Kultury, ul. Starowiejska 16
LISEWO
Sklep ogólnospożywczy, GS SCh Krokowa,
sklep nr 24
LUBKOWO
Dom Pomocy Społecznej, ul. Długa 50
Sklep ogólnospożywczy nr 40
ŁEBCZ
„Łasuch” sklep, ul. G. Wilczyńskiej 22
„Neta” sklep nr 6, ul. Pucka 37
Sklep B. Dudek, ul. Pucka
Sklep ogólnospożywczy, Zele – ul. Długa 12
MECHELINKI
„Krystian” sklep spożywczy, ul. Szkolna 25
„Osada Wędrowca” dworek
MECHOWO
„Ola” sklep spożywczo-przemysłowy,
Mechowo 18
Sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 35
Wiejski Klub Kultury
MIEROSZYNO
„Akmak” sklep, ul. Pucka 11
MINKOWICE
„Kaszubska” restauracja, ul. Pucka 1
Komisariat Policji, ul. Żwirowa 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 1
MOSTY
„Aga” salon fryzjerski, ul. Leśna 24
„Glamour” salon, ul. Ogrodowa 11
„Krystel” sklep, ul. Szkolna 2c
Sklep M. Kwarciak, ul. Gdyńska 5
Sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 2
MRZEZINO
„Hanka” market, ul. Dworcowa 32
Kwiaciarnia, ul. Dworcowa
„Mrzezinianka” bar, ul. Dworcowa
„Pod Bocianami” sklep, ul. Gdyńska 1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 34
„U Darka” sklep, ul. Dworcowa
Usługi Fryzjerskie, ul. Pucka 34
ODARGOWO
„Kosiróg” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Morska 16
OSŁONINO
„Guliwer I” sklep spożywczy
Wiejski Klub Kultury, ul. Kasztanowa
OSTROWO
„ABC” delikatesy, ul. Karwieńska 4
„Kama” sklep, ul. Zabytkowa 38
PIERWOSZYNO
„Aro” sklep wielobranżowy, ul. Kaszubska 19
Gminny Dom Kultury
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Ogrodników 1
POGÓRZE
„U Wioli” sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 5
POŁCHOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa
2a
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Agaty
21
Sklep spożywczy, ul. Dworcowa 2
Wiejski Klub Kultury, ul. Św. Agaty
POŁCZYNO
Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 2
Minimarket spożywczo-przemysłowy, ul.
Gdańska 4
Sklep ogólno-spożywczy Danuta Personke, ul.
Szkolna
Wiejski Klub Kultury, ul. Gdańska 2
PRUSEWO
„Kaszubek” sklep
PUCK
„Admirał” pub, ul. Morska 5
Bank Spółdzielczy w Pucku, ul. Hallera 2
bar na manhatanie
bar na stacji Lotos, ul. 10 Lutego 41b
„Bik-Med” NZOZ przychodnia, ul. 1 AWP 16
„Brzóska” piekarnia, ul. MDLot. 7
„Bursztynia” restauracja na molo, ul. Lipowa
Centrum Szkolenia Kierowców sklep
spożywczo-monopolowy, ul. Szystowskiego 1
„Delikatesy Alkoholowe” sklep, Pl. Wolności
13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Majkowskiego 3

„Edmar” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Abrahama 9
„Emi” pub – restauracja, ul. Wałowa 3
„Fotoreportaż” Mieczysław Makowski, ul.
Nowa 2
„Gosia” salon fryzjerski, ul. Bogusława 7
„Hallo Taxi” w taksówkach zrzeszenia
„Kaja” sklep monopolowo-spożywczoprzemysłowy, ul. Nowa 2
„Kaszub” bar piwny, ul. Młyńska 3
Kiosk z prasą Dorota Piłat, ul. MDLot.
Kiosk z prasą Ewa Rybandt, ul. Lipowa
„Kolumb” tawerna, ul. MDL-otu 20
Komenda Powiatowa Policji, ul. Dworcowa 5
„Leszek” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Abrahama 10
„Lewiatan” sklep, ul. 10 Lutego (przy rynku)
„Łasuch” sklep, ul. Ks. Sychty 1
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Majkowskiego 1
„Miami” solarium, ul. Młyńska
„McDonald’s” restauracja, ul. 10 Lutego 45
„Metamorfoza” salon fryzjerski, Pl. Obrońców
Wybrzeża 7
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla
dorosłych, ul. Męczenników Piaśnicy 4
Miejska Biblioteka Publiczna czytelnia dla
dzieci i młodzieży, ul. Męczenników Piaśnicy
4
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. Lipowa 3c
„Në blós” salon fryzjerski, ul. Nowy Świat 4
„Paradis” restauracja, ul. Kasztanowa 5
„Plasun” sklep, ul. Abrahama 13
„Pod Kogucikiem” przychodnia NZOZ
Sanitas, ul. Przebendowskiego 16A
Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego, ul. Kolejowa 7
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.
Mestwina 32
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, ul. Bogusława 2
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wejherowska 43a
„Salon fryzjerski” Grażyna Olter, ul. Gdańska
2
„Sezamek” sklep spożywczy, ul. Nowy Świat
4
Sklep spożywczo-monopolowy Beata Klahs,
ul. Wałowa 10
Sklep spożywczo-monopolowy Sylwia
Stankiewicz, ul. 1 Maja 6/1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Orzeszkowa 6
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Waryńskiego 18c
Sklep spożywczy, ul. 1 Maja 10
Sklep spożywczy Lidia Szupicka, ul. Nowy
Świat 3
„Smakosz” bar, ul. Sambora 2
„Smok” studio reklamy, ul. Przebendowskiego
23A
„Społem” sklep PSS nr 1, ul. Lipowa 30
„Społem” sklep PSS nr 30, ul. MDL-otu 15
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Majkowskiego
Starostwo Powiatowe, ul. Orzeszkowej 5
„U Budzisza” smażalnia ryb, ul. Morska 13
„U Cygana” pizzeria, ul. Wejhera 7
„U Henia” zakład fryzjerski, ul. Nowa 2
Urząd Gminy, ul. 10 Lutego 29
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział, Pl.
Wolności 1
REKOWO GÓRNE
Sklep spożywczy ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy nr 39, ul. Osiedlowa
„U Ziuta” bar przy drodze nr 216
„Wieniawa” hotel, ul. Lipowa 24
REWA
„Bar Nadmorski” ul. Morska 2
Informacja Turystyczna ul. Morska 56
Sklep ogólnospożywczy ul. Koralowa 2
Sklep wielobranżowy ul. Słoneczna 1
„Teresa” sklep, ul. Morska 7
ROZEWIE
„Bar pod Latarnią” Rafał Bartoszewicz, ul.
Leona Wzorka 5
„Okulski Grand” hotel, ul. Garnizonowa 40
„Rozewie” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Osiedlowa 21
RZUCEWO
Sklep spożywczo-przemysłowy Łukasz
Korthals
SŁAWOSZYNO
Dom Kultury, ul. F. Ceynowy
Sklep spożywczo-przemysłowy Gerard
Dettlaff, ul. Abrahama
Sklep spożywczo-przemysłowy Romuald

Roeske, ul. Fr. Żaczka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy Wiesław
Dębicki, ul. F. Ceynowy 2
Sklep spożywczy Lucyna Muttke, ul.
Słoneczna 1 a
SŁAWUTOWO
„Dworek Świętego Antoniego” ul. Szkolna 39
„U Stefana” sklep spożywczy, ul. Św. Jana 26
Wiejski Klub Kultury
SŁAWUTÓWKO
„Pałac Below” hotel
Sklep spożywczo-przemysłowy Izabela
Kupska, Sławutówko 22
SMOLNO
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Jana Pawła
II 12
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Łąkowa 25
Sklep spożywczy, ul. Pucka 15
STARZYNO
„Bik-Med” przychodnia NZOZ w Starzynie,
ul. Żarnowiecka 24
„Delikatesy Mini” ul. Żarnowiecka 4
„Ewa” kwiaciarnia, ul. Pucka 10
„G.I.H.” sklep, ul. Mechowska 5
„Medyk” apteka, ul. Długa 2
Poradnia stomatologiczna Julita Jarmużek, ul.
Żarnowiecka 24
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 39
„Starzynianka” restauracja, ul. Lipowa 1
STRZELNO
Przychodnia NZOZ, ul. Bałtycka 14
Sklep samoobsługowy spożywczoprzemysłowy, ul. Kościelna 10
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Kasztanowa 5
Wiejski Dom Kultury, ul. Bałtycka 14
SUCHY DWÓR
Sklep spożywczy, ul. Dąbrowskiej 37
Sklep spożywczy, ul. Kochanowskiego 14
SULICICE
Sklep spożywczo-przemysłowy
SWARZEWO
Dom Kaszubski, ul. Ks. Pronobisa
„Neta” sklep nr 7, ul. Ks. Pronobisa 26
Salon fryzjerski – solarium, ul. Abrahama 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 3
Sklep wielobranżowy, ul. Bursztynowa 2
TUPADŁY
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 29a
TYŁOWO
Sklep spożywczo-przemysłowy, Tyłowo 15
WERBLINIA
„Bar u Danusi” obok remizy
Sklep, ul. Św. Rocha 11
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Rocha
42
WIERZCHUCINO
Gminna Biblioteka Publiczna filia
„GS SCh” sklep spożywczo-przemysłowy nr
29, ul. Abrahama 29
„Kaszub” minimarket Lewiatan
Kwiaciarnia Łepek, ul. Św. Rozalii 33
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep mięsnyCzer-Mar s.c., ul. Św. Rozalii 21
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. St. Okonia 4
Sklep wielobranżowy, ul. Św. Rozalii 33
„Styl” salon fryzjerski, ul. Abrahama 16
Wiejski Ośrodek Zdrowia NZOZ, ul. Leśna 26
„Wiola” fryzjerstwo – solarium, ul. Morska 1
WŁADYSŁAWOWO
„ABC” kiosk z prasą, ul. Hallera
„ABC” kiosk z prasą, ul. Świerkowa
„Abruko” sp. z o.o., ul. Gdańska 78
„Ambra” salon kosmetyczny, ul. Starowiejska
14
bar na stacji Orlen, ul. Gdańska 105
„Bistro Pizza” bar, ul. 1000-lecia P.P. 2A
„Bosman” bar gastronomiczny, ul. Abrahama
14
„Bud-Mor” skład budowlany, ul. Łąkowa 4
„Cafe Luna” pizzeria – restauracja, ul. Hallera
1
„Cetniewo” OPO, al. Żeromskiego 52
„Checz” bar tawerna, ul. Starowiejska 8
„Edyta” salon fryzjerski, ul. Hallera 29
„Foto Color” Marek Kupis, ul. Towarowa 17
gabinet kosmetyczny, ul. Hallera 9 (wejście od
ul. 1000-lecia PP)
gabinet stomatologiczny Krzysztof Żocholl, ul.
Prof. Siedleckiego
„Gospoda u Chłopa” ul. Portowa 15
Handel Hurtowy i Detaliczny Izabela
Miszewska, ul. Średnia 30
„Hanka” bar, ul. Starowiejska 1

„Ika” restauracja, ul. Towarowa 25
„Jar-El” sklep, ul. Necla 30
„Jar-El” sklep, ul. Obrońców Helu 6
„Jedynka” dom handlowy, ul. Władysława IV
„Kangurek” pub, ul. Abrahama
Komisariat Policji, ul. Towarowa 1
„Lewiatan” sklep spożywczy, ul. 1000-lecia
PP
„Magia” fabryka fryzur i kosmetyki, ul.
Hallera 2
„Marina” supersam Sieć 24, ul. Hallera 2
„Małe Morze” ośrodek żeglarski – kemping
Chałupy 1
„Marsyl” sklep, ul. Merkleina 32
„Maxi” delikatesy, ul. Róży Wiatrów 44
„Mazurek” sklep firmowy, ul. Abrahama 14
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hallera 19
„Natalia” zakład fryzjerski, ul. Abrahama 14
„Neta” sklep nr 2, ul. Żeromskiego
„Panda” bar, ul. Starowiejska 7
„Piwko pod Gruszą” bar, ul. Bohaterów
Kaszubskich 57
„Plus” sklep nr 2, ul. Abrahama 12
„Plus” sklep, ul. Żwirowa 1
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka,
ul. Hallera 19
„Przychodnia w Ratuszu” NZOZ, ul. Hallera
19
Redakcja NT Ziemia Pucka.info, ul. Hallera
19 (wieża VIII p.)
„Rejs” hotel, ul. Hryniewieckiego 4
„Relax” sklep spożywczy, ul. Długa 23
„Rigga” hotel, ul. Harcerska 4
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul.
Hallera 7
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul.
Róży Wiatrów 33
„Skipper” bar gastronomiczny, ul. Spokojna 7
SklepPatryk Kiciński, ul. Stoczniowców 8
Sklep monopolowo-spożywczy, ul. Abrahama
14/1
Sklep monopolowy, ul. Gdańska 52
Sklep ogólnospożywczy, ul. Hallera 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Sportowa 3
Sklep spożywczo-przemysłowy J.
Borzyszkowski, ul. Przybyszewskiego 18
Sklep spożywczy Grzegorz Dodot, ul.
Cetniewska 8
Sklep spożywczy Jerzy Hebel, ul. Geodetów
64
Sklep spożywczy Sylwia Wojtińska, ul.
Nawigacyjna 25
Sklep spożywczy Zbigniew Lengiewicz, ul.
Rybacka 1a
Sklep spożywczy – bar, ul. Bohaterów
Kaszubskich 32
„Ster” klub abstynenta, ul. Hallera 19
„Szkuner I” młodzieżowa spółdzielnia
mieszkaniowa, ul. 1000-lecia PP 48
„Tania Odzież” sklep, ul. Starowiejska
„Tomax” sklep stolarski, ul. Portowa
„Tomcio” sklep monopolowo-spożywczy, ul.
Hallera 9
Urząd Miejski, ul. Hallera 19
„Venus” salon kosmetyczny, ul. Abrahama 14
„Żabka” sklep, ul. Abrahama 11
„Żabka” sklep, ul. Niepodległości
ŻARNOWIEC
„Eryk” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Lipowa 59
Sklep spożywczo-przemysłowy nr 28, ul.
Lipowa 41
„Stermed” przychodnia, ul. Lipowa 15
ŻELISTRZEWO
„Aga” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Pucka 15
„Country” bar, ul. Pucka
Drób Mięso Wędliny, sklep, ul. Lipowa 2
Przychodnia NZOZ, ul. Szkolna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Jaśminowa 14
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 12
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 17
Sklep spożywczy, ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy, ul. Lipowa 14
Wiejski Dom Kultury, ul. Lipowa 17
Chcesz u siebie naszą gazetę, daj nam znać!
redakcja@ziemiapucka.info
tel. 513-173-371 (Orange), 602-349-540
(Play)
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Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Jastarni i Towarzystwo Przyjaciól Juraty mają
zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 80lecia Juraty, które odbędą się w sobotę,
30 lipca o godz. 19.00.
Program imprezy:
Godz. 19.00 Spotkanie na molo w Juracie
(bardzo mile widziana stylizacja strojów
nawiązujących do lat dwudziestych i
trzydziestych ubiegłego wielu).
Spacer deptakiem na plażę przy Hotelu Bryza
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Jastarni i
jazzowego zespołu Detko Band, pokaz
samochodów retro.
Godz. 20.30 Koncert rewiowy artystki
teatralnej i filmowej Ewy Kuklińskiej przy
Hotelu Bryza vis a vis kortów tenisowych.
Godz. 22.00 Raut - wszelkie informacje z
nabyciem zaproszeń pod numerem tel. 502
731 674, 58 675 27 92 lub w Winiarni w
Juracie. Iluminacje świetlne na molo.
Niedziela, 31 lipca godz. 15.00 Msza Święta
w intencji Juraty w Kościele Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w Juracie.
Koncert kwartetu smyczkowego Prestige.
Godz. 18.00 „Moja Jurata" - wieczór
autorski Teresy Urban w Kawiarni
Kossakówka (ul. Świętopełka 13).

Już w najbliższy piątek startuje w GdyniGLO
BALTICA World Cultures Festival. Przez
cały weekend 29-31 lipca w plenerze Parku
Kolibki oraz na Scenie Letniej Teatru
Miejskiego na plaży w Orlowie
rozbrzmiewać będzie muzyka świata. Na
scenach zaprezentują się artyści łączący
tradycję z nowoczesnością. Organizatorzy
zapraszają również na pokazy filmowe,
warsztaty perkusyjne, naukę śpiewu
gardłowego oraz tradycyjnych tańców
estońskich i ukraińskich.
Piątek to pierwszy dzień koncertowej części

Kino - Repertuar
Multikino Gdynia

(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

28 LIPCA (CZWARTEK)

Auta 2 2D 11:30 14:15
Auta 2 3D 10:15 12:50 15:30
Gnomeo i Julia 3D 9:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2
3D 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2
3D - dubbing 11:00 14:00 17:15 20:00
Kac Vegas w Bangkoku 20:15
Kung Fu Panda 2 2D 9:15
Naznaczony 16:45 19:30 21:45
Pan Popper i jego pingwiny
9:00 11:15 13:30 15:40 18:00
Transformers 3 3D 18:30 21:45

29 LIPCA (PIĄTEK)

Maraton Kac Vegas 22:00
2 SIERPNIA (WTOREK)
Kino Na Obcasach: Druhny 20:00

27 LIPCA (ŚRODA)

Auta 2 2D 9:20 14:40
Auta 2 3D 9:20 12:10 14:50 17:20
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2
3D 10:00 13:00 16:00 18:00 19:00 21:00

festiwalu, którą rozpocznie kaszubski zespół
Bubliczki, łączący bliskie tradycje z
klezmerskimi i bałkańskimi rytmami. Po nich
wystąpi estońska formacja Svjata Vatra oraz
zespół Kel Assouf – saharyjscy Tuaregowie
grający na gitarach elektrycznych. Jako
czwarty zagra Bonga – kiedyś buntownik i
rekordzista w lekkoatletyce, dziś gwiazda
angolskiej sceny muzycznej.
W sobotę wieczorem na scenie wystąpi zespół
Sedaa łączący muzykę azjatyckich stepów i
orientalnych rytmów. Po nich pojawi się
Kilema, muzyk z Madagaskaru i węgierski
Besh o droM, uważany obecnie za jeden z
najlepszych zespołów grających muzykę
bałkańską. Jako ostatnia tego dnia zagra
formacja Juan de Marcos Afro Cuban All
Stars. Na scenie zobaczymy
szesnastoosobowy skład pod wodzą
współinicjatora legendarnego Buena Vista
Social Club.
Festiwal zakończą niedzielne koncerty na
Scenie Letniej Teatru Miejskiego. Usłyszymy
niebiańskie głosy bułgarskiego Perunika Trio
oraz zespół Dhoad – Gypsies from
Rajasthan, których występom towarzyszy
tancerka i fakir.
W ramach GLOBALTICA World Cultures
Festival w Gdyni organizowane są
różnorodne warsztaty:
Warsztaty perkusyjne – zajęcia dedykowane
głównie orientalnym rytmom, uczestnicy
zagłębia się we wspaniałym świecie rytmu
klaskając, tupając oraz grając na
różnorodnych bębnach. Czas i miejsce: piątek
29 lipca, Park Kolibki, Rotunda (lądownia),
godz. 10.00.
Warsztaty śpiewów alikwotowych i niskiego
gardłowego śpiewu – nauka fascynujących,
unikalnych technik wokalnych używanych
głównie w Mongolii i Tuwie. Czas i miejsce:
piątek 29 lipca
Park Kolibki, Rotunda (lążownia), godz. 15.00
Warsztaty tradycyjnych tańców estońskich
i ukraińskich. Czas i miejsce: sobota (30
lipca)
Park Kolibki, polana przed wejściem do strefy
koncertowej, godz. 18.00

22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2
3D - dubbing 9:00 11:00 12:00 14:00
15:00 17:00 20:00
Kac Vegas w Bangkoku
17:15 19:40 22:10
Kung Fu Panda 2 2D 9:10
Kung Fu Panda 2 3D 11:30
Larry Crowne - uśmiech losu
19:45 22:00
Multibabykino: Auta 2 2D 12:00
Naznaczony
13:45 16:20 18:50 21:20
Pan Popper i jego pingwiny
10:15 12:30 14:45 17:15 19:30
Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach
3D 10:40
Strefa X 21:45
Transformers 3 3D
13:50 17:20 20:30

Multikino Rumia

(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)

28 LIPCA (CZWARTEK)
Auta 2 2D 10:20 13:10 15:50
Auta 2 3D
9:20 12:10 14:50 17:20
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2

Udział we wszystkich warsztatach bezpłatny –
ilość miejsc ograniczona - należy wysłać email z hasłem WARSZTATY na adres:
festiwal@globaltica.pl .
Serdecznie zapraszamy na wystawę
„Tuaregowie z Mali i Nigru”, wystawę
fotografii Adama i Władysława Rybińskich
– naukowców, fascynatów, znawców Afryki.
Autorzy przybliża zwiedzającym ciekawą, a
wciąż niezbyt znaną kulturę Tuaregów – ludu
berberyjskiego zamieszkującego obszary
Sahary, głównie w Algierii, Libii, Mali,
Nigrze i Burkina Faso. Zebrane zdjęcia
odbiegają od tych, jakie zwykle obrazują
Afrykę. Nie ma na nich wojen, nędzy i
chorób. Jest uczucie zachwytu dla piękna i
różnorodności tamtejszego świata. Uroczyste
otwarcie odbędzie się w piątek o godz. 18.30
w Parku Kolibki, Rotunda (lążownia).
Trwać będzie do 7 sierpnia.

stali się ikoną punk rocka pierwszej połowy
lat 80-tych. Są również najdłużej istniejącym
zespołem, który nadal występuje w
oryginalnym składzie: Keith Monkey Warren
– wokal, Mel Ellis- gitara basowa, Pete Deegitara i Kim Dee – perkusja. Nowym
członkami zespołu zostali: Scruff (brat Mela)
– gitara oraz Dan- skrzypce.
Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi
Światu” zaprasza na wystawę „Nasz świat
w Twoim mieście”, którą można oglądać w
żółtej i do tego multimedialnej ciężarówce na
placu przed Centrum GEMINI w Gdyni
(ul. Waszyngtona 21) - do 12 sierpnia, od
wtorku do niedzieli w godz. 10.00-20.00.
Wystawa „Nasz świat w Twoim mieście”
(„Our World in Your City”) pozwala spojrzeć

na świat z perspektywy mieszkańców innych
kontynentów. Podzielona jest na pięć
tematycznych pokoi:
- pierwszy i drugi: relacja handlowa między
globalną Północą a globalnym Południem,
idea Sprawiedliwego Handlu;
- trzeci: zdrowie, m.in. problem HIV/AIDS i
malarii w krajach globalnego Południa;
- czwarty: edukacja w krajach globalnego
Południa;
- piąty: prawa człowieka i Milenijne Cele
Rozwoju.
Podczas sobotniego otwarcia zaplanowano
piknik wielokulturowy, na którym gościć będą
obcokrajowcy mieszkający w Trójmieście. W
programie wspólne świętowanie przy rytmach
muzyki z całego globu. Na wszystkich czekać
będą przysmaki z różnych stron świata,

30 lipca rozpoczyna się coroczny gdański
Jarmark św. Dominika.
Jarmark św. Dominika to największa,
najstarsza i najsłynniejsza impreza kulturalnohandlowa w Polsce, co roku przyciąga do
Gdańska setki tysięcy turystów.
Według podawanych przez organizatorów
liczb, każdego roku przez Główne i Stare
Miasto w Gdańsku, które są głównymi
arenami jarmarku, przewija się ok. 5 mln
zwiedzających. Mają oni do wyboru kilkaset
stoisk handlowych, rozlokowanych przede
wszystkim na ul. Szerokiej i Grobla,
oferujących zarówno wyroby codziennego
użytku, jak i sztuką ludową, rękodzieło oraz
słynną na cały świat gdańską biżuterię z
bursztynu.
Koncepcja tegorocznego Jarmarku św.
Dominika zakłada kreowanie wizerunku
Gdańska, jako miasta szeroko rozumianej
wolności, jako Światowej Stolicy Bursztynu,
organizatora Euro 2012 oraz kandydata do
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
9 sierpnia we wtorek o godz. 20:00 w
Klubie Ucho odbędzie się koncert zespołu
The Adicts.
Choć nie mieli kolorowych irokezów i nie
chodzili w ćwiekowanych skórach i pasach to
stali się najbardziej rozpoznawalnym
zespołem na scenie punkowej. Mimo iż nie
śpiewali o wojnie, anarchii i bezrobociu są
jednym z najpopularniejszych zespołów na
punkowej scenie. Pomimo różnych zawirowań
i przeprowadzki kilku członków zespołu do
U.S.A. nadal trzymają się razem i nagrywają
nowe płyty. Stylizowani na kumpli Alexa z
„Mechanicznej pomarańczy” – ubrani na biało

3D 10:00 13:00 16:00 18:00 19:00 21:00
22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2
3D - dubbing 9:00 11:00 12:00 14:00
15:00 17:00 20:00
Kac Vegas w Bangkoku
18:20 20:40
Kung Fu Panda 2 2D 9:10
Kung Fu Panda 2 3D 11:30
Larry Crowne - uśmiech losu
19:45 22:00
Naznaczony
13:45 16:20 18:50 21:20
Pan Popper i jego pingwiny
10:15 12:30 14:45 17:15 19:30
Piraci z Karaibów: Na nieznanych
wodach 3D 10:40
Strefa X 21:45
Transformers 3 3D
13:50 17:20 20:30
2 SIERPNIA (WTOREK)
Kino Na Obcasach: Druhny 20:00
6 SIERPNIA (SOBOTA)
Red Bull X-Fighters – relacja na żywo z
Poznania 19:45
9 SIERPNIA (WTOREK)
Opera Nabucco Live 21:30

11. Sopot Film Festival
festiwal, projekcje filmowe
23 lipca 2011 - 30 lipca 2011
Sopot, Różne miejsca

Spektakle

Audiofeels
29 lipca 2011 (piątek)
20:30 Pick & Roll Club
Sopot, Zamkowa Góra 3-5
Erykah Badu
5 sierpnia 2011 (piątek)
20:00 Hala Ergo Arena
Gdańsk, Gospody 37 (81-731 Sopot, Łokietka
61)
Ozzy Osbourne
9 sierpnia 2011 (wtorek)
18:00 Hala Ergo Arena
Gdańsk, Gospody 37 (81-731 Sopot, Łokietka
61)
Mimaamakim
26.07 (wt) - 29.07 (pt)
19:30 Teatr Atelier
Sopot
Out de Bicz!
spektakl dramatyczny
25.07 (pon) - 31.07 (nd)

Dworzec pkp, okolice urzędu miasta, ul.
obrońców westerplatte, ul. majkowskiego
Festiwal Szekspirowski 2011
spektakl dramatyczny, festiwal
30.07 (sob) - 07.08 (nd)
Gdańsk sopot gdynia, Różne miejsca
Baw się razem z nami Biesiada przy ognisku
30.07 (sob)
TEA-TRALNA na plaży
Gdynia
Maciej Maleńczuk
05.08 (pt) godz. 19:30
Pick & Roll Club Sopot
Macbeth
taniec nowoczesny, performance
06.08 (sob) godz. 21:00
Scena Kameralna Sopot
Festiwal Sopot Classic
opera, operetka
04.08 (czw) - 07.08 (nd)
Sopot , Kościół gwiazda morza, kościół św.
jerzego, pgs, zatoka sztuki

So
po
t,

TWOJE ZDJĘCIE

JESTEŚMY RAZEM
Fot. arch. T. Kożuchowska

Przesyłajcie nam swoje zdjęcia, swoich
ulubieńców, pejzaży, fotek zabawnych sytuacji na
adres: redakcja@ziemiapucka.info . Zdjęcia
muszą zawierać informacje co na nich widać,
gdzie zostały zrobione oraz dane autora.

27 lipca 2011
redakcja@ziemiapucka.info
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Górale podczas zeszłorocznej pielgrzymki w sanktuarium swarzewskim

PROMOCJA

Fot. arch. T. Kożuchowska

Zygmunt Orzeł wraz z grupą góralskich pielgrzymów

Zakopane - Hel. Pielgrzymka górali

Przyjadą z końca Polski

Czwarty raz do Helu pielgrzymować będą górale z okolic Zakopanego. Żeby podróż minęła
szybciej mieszkańcy Podhala do
swojej pielgrzymki używają rowerów. Tym razem na szosę wyjedzie ich około siedemdziesięciu.
- Najpierw w sobotę, trzydziestego
lipca wejdą na Giewont - tłumaczy
nam Zygmunt Orzeł z Władysławowa, który jest w ścisłym kontakcie

z pielgrzymami. - Dzień później po
mszy w sanktuarium na Krzeptówkach ruszą w naszą stronę.
Po drodze nad morze górale odwiedzą jeszcze Jasną Górę, a dzień
przed wizytą w naszym powiecie
pokłonią się Królowej Kaszub w
Sianowie. W niedzielę, 7 sierpnia
wezmą udział w mszy świętej w
Swarzewie. Później pojadą do Helu z krótkim przystankiem w Jastar-

ni. Ich celem na początku Polski
będzie krzyż na plaży. Tam zakończy się ich pielgrzymka.
- Aby nie pchać się drugi raz przez
zakorkowany półwysep wrócą do
Gdyni tramwajem wodnym - informuje Zygmunt Orzeł. - Tylko
pojazdy ze sprzętem wrócą normalną trasą. To będzie dla nich
także dodatkowa atrakcja.
Janusz Nowicki

Londyn "Hyde Park" wrzesień 2010 r. W parku tym można spotkać oswojone zwierzęta, które jak widać na
załączonym zdjęciu chętnie wskakują na ławeczki, na których odpoczywają przechodnie. Oczywiście nie robią
tego bezinteresownie - smakołyki mile widziane.
Pozdrowienia dla całej redakcji, Magdalena Dettlaff

REKLAMA 1 21 -1

REKREACJA

Gdańsk Stogi. Siatkarskie Grand Prix

Hel. Biegowe Grand Prix

Letni Stadion w Gdańsku Stogach pierwszy raz gościł zawodników
rywalizujących
o
Mistrzostwo Polski w siatkówce
plażowej. Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni reprezentowali
Tomasz Wieczorek i Dawid Popek - dotychczasowi liderzy zmagań Grand Prix, którzy
poprawnie zaprezentowali się w
tych zawodach.
W rywalizacji pokonali wszystkich
swoich przeciwników i zapewnili
sobie awans do finałowej czwórki.
Jednak następnego dnia zabrakło
im szczęścia, gdyż wszystkie swoje sety przegrywali na przewagi,
aby ostatecznie w GP Gdańska za-

Czwarte Biegowe Grand Prix
odbyło się na terenie Helu.
Pierwsze osoby w każdej kategorii
wiekowej otrzymały pamiątkowe
medale oraz drobne upominki
ufundowane przez miejscowy
samorząd.
Wyniki biegu
- dziewczęta i chłopcy do 15 lat (ok.
2500 m): 1. Obel Michał UMCS
Lublin 8:23,5; 2. Chrostowski Kamil
Hel 8:48,73; 3. Klahs Jakub LKS
Ziemi Puckiej 8:56,7; 4. Krause
Jakub Darzlubie/KS Conrad 9:22,3.
- kobiety i mężczyźni (ok. 5000 m):
1. Labudda Andrzej LKS Ziemi
Puckiej 15:38,8; 2. Sadowski Robert
Gdynia 15:58,5; 3. Elwart Roman
LKS Ziemi Puckiej
16:30,9.
Czołówka po czwartym biegu
- dziewczęta do 15 lat: 1. Wunsz
Milena Lębork 125 pkt; 2. Elwart
Klaudia LKS Ziemi Puckiej/Puck
105; 3. Hoge Natalia LKS Ziemi
Puckiej/Puck 32.
- chłopcy do 15 lat: 1. Klahs Jakub
LKS Ziemi Puckiej/Puck 135 pkt; 2.
Mostowiak Wiktor LKS Ziemi
Puckiej/Puck 120; 3. Krause Jakub
Darzlubie/KS Conrad 116.
- kobiety: 1. Hildebrandt Krystyna
LKS Puck/Smolno 140 pkt; 2. Struck
Marianna Jastarnia 126; 3.

Czwarte miejsce naszej pary

jąć IV miejsce.
Półfinały: Witczak/Matusiak Kantor/Łosiak 2:1, Melnarowicz/Radojewski - Wieczorek/Popek 2:0. Mecz o 3 miejsce:
Kantor/Łosiak - Wieczorek/Popek
2:0. Finał: Witczak/Matusiak Malnarowicz/Radojewski 2:0.
Wyniki po 7 turniejach GP: 1. Dominik Witczak 891 pkt, 2. Dawid
Popek 881, 2. Tomasz Wieczorek
881, 4. Rafał Szternel 826, 5. Damian Wojtasik 766, 6. Piotr Janiak
669.
Do cyklu GP zawodnicy z Jastarni
powrócą 5-7 sierpnia na plażach
Ustronia Morskiego.
(kib)
Fot. UKS w Jastarni

Nasi siatkarze podczas Grand Prix Gdańska

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO
- w powiecie puckim

5 sierpnia, piątek
18:30 Trening Jantara; Swarzewo – boisko;
trening chętnych do gry w drużynie LZS
27 lipca, środa
09:30 Międzynarodowe randori (walki Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo.
sparingowe) judo; Władysławowo - Hala Zapraszamy!
Sportowa COS Cetniewo, ul. Żeromskiego;
Walki juniorek i juniorów
- w najbliższej okolicy
28 lipca, czwartek
09:30 Międzynarodowe randori (walki
sparingowe) judo; Władysławowo - Hala
Sportowa COS Cetniewo, ul. Żeromskiego;
Walki juniorek i juniorów

29 lipca, piątek
19:30 Arka Gdynia - Piast Gliwice; Gdynia
– stadion; mecz o mistrzostwo I ligi w piłce
nożnej

29 lipca, piątek
10:00 II Otwarte Mistrzostwa Polski Judo
Młodzieży U 23; Władysławowo - Hala
Sportowa COS Cetniewo, ul. Żeromskiego;
Kobiety 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg,
78 kg, +78 kg - Mężczyźni 55 kg, 60 kg, 66
kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg
18:30 Trening Jantara; Swarzewo – boisko;
trening chętnych do gry w drużynie LZS
Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo.
Zapraszamy!

6 sierpnia, sobota
17:00 Orkan Rumia SSA - Gryf Słupsk;
Rumia - stadion; mecz o mistrzostwo III ligi
w piłce nożnej

30 lipca, sobota
19:00 Bałtyk Gdynia - Ruch Zdzieszowice;
Gdynia - Narodowy Stadion Rugby; mecz o
mistrzostwo II ligi w piłce nożnej

7 sierpnia, niedziela
17:00 Gryf Wejherowo - Cartusia Kartuzy;
Wejherowo - stadion; mecz o mistrzostwo
III ligi w piłce nożnej

30 lipca, sobota
14:00 III Międzynarodowy Półmaraton
Ziemi Puckiej; Puck - stadion; Trasa biegu: Zapraszamy do przesyłania zapowiedzi
Puck - Błądzikowo - Rzucewo - Osłonino - imprez na adres redakcji, więcej w
Żelistrzewo - Błądzikowo - Puck
internecie
na
stronie
www.SportowePomorze.pl

Już czwarty raz w tym roku

Fot. N. Górski
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Najmłodsi biegacze na starcie helskiej edycji powiatowego GP

Sempołowicz Lipska Katarzyna
Gdańsk 98.
- mężczyźni kat. M 30: 1. Erlich
Dariusz LKS Ziemi Puckiej/Smolno
125 pkt; 2. Wielewicki Sławomir
Starzyno 112; 3. Labudda Andrzej
LKS Ziemi Puckiej 105.
- mężczyźni kat. M 45: 1. Prokopiuk
Jarosław Gdynia 127 pkt; 2. Cieślak
Bartosz Żelistrzewo 118; 3. Elwart
Roamn LKS Ziemi Puckiej 105.
- mężczyźni kat. M 65: 1. Choiński
Dariusz Gdynia 127; 2. Felkner

Ryszard Chłapowo/BP WWF 113; 3.
Czynsz Aleksander Reda/Isave-TDT
99.
- mężczyźni powyżej 65 lat: 1.
Murański Józef Jastarnia/Borowian
140 pkt; 2. Adolph Florian LKS
Ziemi Puckiej/Puck 94; 3. Majszak
Józef Gdynia/Doker 64.
Kolejny bieg odbędzie się w sobotę,
20 sierpnia w Jastarni.
Teresa Jaskułka

Swarzewo. Przyjdź na trening Jantara

Czekamy na zamówione stroje
Swarzewska reprezentacja piłkarska, jak nazywają siebie piłkarze Jantara, przygotowuje się
na treningach do gry w klasie B
gminy Puck. Organizator rozgrywek planuje start na koniec
sierpnia. Wiadomo już, że na
pewno wystąpi osiem drużyn.
Nie wykluczone jednak, że będzie ich więcej.
- Szykujemy się do gry, dlatego regularnie co tydzień jesteśmy na
boisku – mówi trener Zbigniew
Lengiewicz. - Wiemy, że część
drużyn gminnych nie prowadzi treningów, zwłaszcza w sezonie letnim. My też mamy z tym
problemy, bo wielu zawodników
w tym czasie pracuje. Nie mamy
jednak wyjścia, bo nie ma innej
możliwości zgrania się. Wielu z
nas występowało w innych drużynach, część jeszcze nigdzie nie
grała. Bez treningów nic nie zdziałamy. Jantar skompletował już

podstawowe wyposażenie potrzebne na boisku. Teraz czas na nowe
stroje.
- Musimy zakupić chociaż jeden
komplet - mówi trener Lengiewicz. - Drugi, dobry zestaw strojów mamy jeszcze z poprzedniej
drużyny.
Na szczęście nasi sponsorzy zadeklarowali, że pokryją koszty zakupu. Stroje już zostały wybrane i
teraz czekamy na realizację zamówienia.
Piłkarze otrzymali już do uzupełnienia karty badań lekarskich.
Działacze na dobre zaczynają
kompletować skład. Dochodzą kolejne wzmocnienia. Nie jest wykluczone, że w drużynie zagra
dwóch, trzech zawodników ostatnio grających w A-klasowej Zatoce Puck.
- Mieliśmy już dwie propozycje
rozegrania sparingów - mówi Zbigniew Lengiewicz. - Musieliśmy

na razie odmówić, bo gdyby nie
stawiło się kilkunastu zawodników to wstydzilibyśmy się za siebie.
Działacze Jantara zastanawiają
się również nad zagospodarowaniem najmłodszych miłośników
piłki nożnej, którzy coraz liczniej
przychodzą popatrzeć na grę starszych kolegów.
- Przecież równolegle do naszych
treningów można prowadzić zabawę dla dzieci - mówią w klubie. - Od jednego z naszych
zawodników mamy możliwość
otrzymania kompletu strojów dla
piłkarzy w tym wieku.
Treningi drużyny LZS Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo: piątek,
godz. 18:30. Informacje na temat
drużyny można śledzić też w internecie: jantarswarzewo.futbolowo.pl.
(red)

SPORT
Niechorze. Siatkówka plażowa

Wspaniałe zawody Popka i Wieczorka

27 lipca 2011
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Puck. Lekka atletyka

LKS Ziemi Puckiej ponownie
w pierwszej lidze

Po zakończeniu startów w ogólnopolskich imprezach lekkoatletycznych w pierwszej części sezonu
startowego w imprezach zaliczanych do klasyfikacji rozgrywek ligowych okazało się, że zespół LKS
Ziemi Puckiej ponownie wywalczył miejsce w I lidze ogólnopolskiej.
- Finałowe rozgrywki w pierwszej lidze przeprowadzone zostaną we
wrześniu - informuje Waldemar Płomień, wiceprezes puckiego klubu. Na imprezie tej rozstrzygnięta zostanie końcowa klasyfikacja ligi, ale już
wiadomo że na tym szczeblu rozgrywek pozostanie nasz klub.
Zespół startujący w lidze składa się z
30 zawodników. Najlepszych 10 wyników w imprezach kwalifikujących
do I ligi w zespole LKS Ziemi Puckiej uzyskali:
- Grzegorz Grzenkowicz (pchnięcie
kulą) 16,31 m
Niechorze gościło najlepszych euro- 16 i 21.
Z Niemcami – Thomasem Kaczmar- - Marcin Darga (rzut dyskiem) 51,02
pejskich siatkarzy, którzy rywalizo- Następnie naszych siatkarzy czekał kiem i Alexandrem Walkenhorstem m
wali w turnieju Polish Masters – trudny mecz z imponującymi warun- (10) – Polacy zagrali ostatni mecz,
eliminacjach do Mistrzostw Euro- kami fizycznymi młodymi siatkarza- który dawał awans do półfinału. Rypy. Mimo, że siatkarze z Jastarni mi z Ukrainy, rozstawionymi z nr 4 wale w tym turnieju pokonali dwie
do turnieju dostali się dzięki tzw. w turnieju – Mykołą Babiczem i inne polskie pary. Mimo, iż Tomek
dzikiej karcie, okazali się najwięk- Oleksandrem Jojszerem. Mecz zakoń- Wieczorek i Dawid Popek grali na
szą niespodzianką zawodów.
czył się po 48 min zwycięstwem pary swoim najwyższym poziomie przeJuż w fazie wstępnych kwalifikacji Popek/Wieczorek 2:1 (15:21, 22:20 i ciwnicy okazali się lepsi zarówno w Na boisku Orlik 2012 w Jastarni
zawodnicy UKS w Jastarni zaskoczy- 15:9). W meczu o wejście do szóstki pierwszym secie – wygranym do 19 odbył się turniej piłki nożnej zespoli pokonaniem eliminacyjnej „1” bel- zagrali z rozstawionymi z nr 1 Norwe- pkt, jak i w drugim – wygranym do łów 6-osobowych. Do rywalizacji
zgłosiło się 5 drużyn,
gijskiej drużyny: Coucke/van Walle gami Horrem/Hordvik. O ile w zwy- 17.
wynikiem: 1-2 (19-21, 21-17, 7-15). cięstwo nad Ukraińcami wierzyli Wyniki końcowe: 1. Kaczma- które zagrały systemem "każdy z
Kolejny mecz – najdłuższy w turnie- nieliczni, to w zwycięstwo nad Nor- rek/Walkenhorst – Niemcy, 2. Boer- każdym". Gospodarze wystawili
ju – to przegrana z austriacką parą: wegami nie wierzył chyba nikt. Tym- sma/Spijkers – Holandia, 3. dwa zespoły po jednym z Kuźnicy
Müllner/Horst (9) 1:2 (14:21, 35:33 i czasem niemożliwe stało się Stiekema/Varenhorst - Holandia, 4. i Jastarni, a trzy zostały złożone z
11:15). W kolejnej rundzie zawodni- możliwe. Polacy przegrali wprawdzie Smedins/Caics – Litwa, 5. Po- wczasowiczów wypoczywających
cy z Jastarni pokonali parę: Wojta- po zaciętej walce pierwszego seta pek/Wieczorek – Polska, 6. Müll- w Jastarni.
Część spotkań stała na równym i wysik/Szternel (7) w stosunku 2:1 20:22, jednak w drugim zrewanżowa- ner/Horst – Austria.
(22-24, 21-18, 17-15). Stosunkowo li się rywalom pokonując ich do 17. Zajęcie tak wysokiego miejsca przez sokim poziomie, a każdy mecz donajłatwiejszym przeciwnikiem dla Znów tie-break i niesieni dopingiem zawodników UKS w Jastarni zapew- starczył wiele emocji zgromadzonej
siatkarzy z półwyspu okazali się re- Tomasz Wieczorek i Dawid Popek za- niło im udział w Mistrzostwach Eu- publiczności. Wszystkie spotkania
prezentanci Turcji: Sekerci-Gögtepe grali wyśmienite zawody i pokonali ropy, które rozegrane zostaną 9-14 wygrała drużyna Wuwuzeli z JastarV. (2), którzy po 39 min gry zostali Norwegów 15:12, zdobywając awans sierpnia w norweskim Kristiansand. ni i to ona okazała się najlepsza w
pokonani wynikem 2:0, w setach do do czołowej szóstki turnieju.
Leszek Herrmann turnieju. Drugie miejsce zajęła drużyna Zawieruchy z Warszawy, a na najniższym stopniu podium stanęli
reprezentanci Kuźnicy.
Puck - Osłonino - Puck. III Międzynarodowy Półmaraton Ziemi Puckiej

- Radosław Lademann (bieg na 100
m) 11,16 s
- Tomasz Mudlaff (bieg na 200 m)
22,60 s
- Krzysztof Jędrzejewski (pchnięcie
kulą) 12,70 m
- Alicja Roeska (skok w dal) 521 cm
- Jagoda Mislisz (bieg na 200 m)
27,23 s
- Małgorzata Dettlaff (bieg na 200
m) 27,21 s
- Marta Pawlikowska (rzut dyskiem)
31,91 m
- Kinga Szymańska (bieg na 100 m)
13,14 s
Ponadto Marcin Darga startując w
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zajął wysokie V miejsce w rzucie dyskiem wynikiem 47,52 m. Do
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zakwalifikowali się Radosław
Lademann oraz Tomasz Mudlaff, a
do Mistrzostw Polski Seniorów
przygotowują się Rafał Kownatke
oraz Grzegorz Grzenkowicz.
(kib)

Jastarnia. Piłka nożna

Pokonali wczasowiczów
Wyniki spotkań: Zawierucha - Abso-

Ponad ośmiuset trzydziestu biegaczy na trasie
Już w sobotę, 30 lipca przeprowadzony zostanie III Międzynarodowy Półmaraton Ziemi Puckiej. Na
starcie o godz. 14 na puckim stadionie stanie aż 836. biegaczy! Będą
mieli do pokonania trasę: Puck Błądzikowo – Rzucewo – Osłonino
– Żelistrzewo – Błądzikowo –
Puck.
- Półmaraton jest kontynuacją organizowanego przez dwadzieścia pięć lat
pełnego Maratonu Ziemi Puckiej mówi Waldemar Płomień, jeden z organizatorów imprezy. - Zmiana dystansu biegu zdecydowanie bardziej

odpowiada uczestnikom, co widać po
zapowiadanej frekwencji. W tej grupie jest też ponad czterdziestu zawodników z naszego powiatu. Wśród
zgłoszonych są też reprezentanci Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii,
Czech i Węgier. Zgłosili się też zwycięzcy pierwszego półmaratonu Wiaczesław Baranowski z Białorusi oraz
drugiego półmaratonu Sergiej Okseniuk z Ukrainy. Pierwsi biegacze spodziewani są na puckim stadionie
około godziny piętnastej.
Organizatorem jest Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Ziemi Puckiej przy

wsparciu organizacyjnym oraz finansowym Urzędów: miasta Puck, gmin
Puck i Krokowa, Starostwa Puckiego, Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pucku, Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Tegoroczną imprezę
wspierają również Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, instytucje, oraz firmy tj.
Energa, Plus, Orlex, Bank BGŻ i inni.
Patronat medialny nad imprezą objął
Nasz Tygodnik Ziemia Pucka.info.
(red)

lut Team 5:2, Kuźnica - Red Devils
3:2, Wuwuzele - Abslolut Team 6:0,
Zawierucha - Red Devils 6:2, Wuwuzele - Kuźnica 3:1, Red Devils Asolut Team 2:0, Wuwuzele - Zawierucha 3:1, Kuźnica - Absolut Team 5:0, Wuwuzele - Red Devils 2:1,
Kuźnica - Zawierucha 2:2.
Klasyfikacja końcowa: 1. Wuwuzele
12 pkt, 2. Zawierucha 7, 3. Kuźnica
7, 4. Red Devils 3, 5. Absolut Team
0 pkt.
Kilka dni później odbył się też turniej piłki nożnej 3-osobowej w kat.
1998 i młodsi. Mimo niesprzyjającej
pogody rywalizowały cztery zespoły, a turniej wygrali Czerwoni, którzy w finale pokonali Żółtych 2:1.
(kib)

Hel. Siatkówka plażowa

Dobra zabawa zawodników i kibiców
Na plaży w Helu odbył się I Otwarty
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o
Puchar Zarządu Miejskiego Zjednoczonego Klubu Sportowego.
W turnieju udział wzięło 20. par podzielonych na dwie kategorie. Turniej został przeprowadzony dwoma
systemami rozgrywek: w kat. do lat
15 - każdy z każdym, w kat. młodzież i dorośli - systemem brazylijskim, do dwóch przegranych.
Klasyfikacja do lat 15: 1. Libero
(Agata Lamek i Kacper Kluga), 2.

Aligator (Krzysztof Schmidt i Natalia Gajewska), 3. Le Cog Sportif
(Wojciech Dudek i Mateusz Milczarek); najlepszy zawodnicy: Dawid
Więckowski i Agata Lamek.
Klasyfikacja młodzieży i dorosłych:
1. Mexicana Polsporty (Michał Muża
i Tomasz Borkowski), 2. Aviva (Marcin Sus i Dominik Sus), 3. Bun Mag
(Michał Magnuski i Marcin Bona);
najlepsi zawodnicy: Marcin Sus i
Anna Zaczek.
(kib)
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Trzeba próbować sił

Bogusław Ogrodnik
- O możliwościst go chcieć, to co w głowie jest
artu w maratonie najważniejsze.
Pływak i himalaista
dowiedziałem
się z internetowe- Bogusław Ogrodnik to absolwent
go wydania Pań- wrocławskiej AWF, mający wiele
stwa
gazety. ciekawych pasji. Jest autorem ProMiałem mało jektu 9000, które to przedsięwzięczasu na podję- cie polega na osiągnieciu
cie decyzji, ale największej deniwelacji. Wrocładla mnie to nie kłopot. Za dwa, wianin zaliczył już Mount Everest
trzy tygodnie chcę przepłynąć zato- z wysokością 8848 m. Teraz szykę z Helu do Gdyni. Mam już po- kuje się do nurkowania na głębotrzebne pozwolenia. Lubię takie kość 152 m. Oprócz tego jest
wyzwania i namawiam do nich in- zdobywcą Korony Ziemi, czyli
nych. Przede wszystkim trzeba te- najwyższych szczytów wszystkich
kontynentów.
REKLAMA 1 09-1

SPORT
Puck - Chałupy. VII Maraton Wilków Morskich

Popłynęli z burmistrzem
Kilkoro śmiałków ponownie wyruszyło
na trasę Maratonu Wilków Morskich,
imprezy pływackiej w której nie wynik
jest wazny a sama możliwość sprawdzenia się. I własnie rutyna z młodością spo-

tkały się podczas siódmej edycji imprezy.
- Są wśród nas sprawdzeni już pływacy z
poprzednich edycji - mówi Zenon dettlaff,
pomysłodawca maratonu. - Doszedł także
dowiadczony kolega z Wrocławia, a dodatkowo pływania na otwartej przestrzeni
chciały spróbować moje córki. Starsza wy- Swojemu zastępcy kibicował na starcie burmistrz Pucka
trzymała w wodzie godzinę, a młodsza zde- Marek Rintz z małżonką (z lewej)
cydowała się popłynąć w końcówce trasy.
Przez ostatnie dwa lata maratony nie dochodziły do skutku. Powodem były burze, które
nie pozwalały bezpiecznie korzystać z wód
zatoki.
Tekst i fot. Janusz Nowicki

Na starcie od lewej: Bogusław Ogrodnik, Janusz Schmidt,
Pierwsze metry maratonu pływacy pokonali w Joanna Łuczak, Katarzyna Jachimkowska , Zenon Dettlaff
puckim porcie jachtowym
i Aleksandra Dettlaff. Wtle na łodzi Ewa Dettlaff

REKLAMA 1 22-1

Z powodu płycizny ostatni etap maratonu śmiałkowie pokonywali pieszo

Za każdym razem maratończykom towarzyszą ratownicy z
Małego Morza. Tym razem łodzią ratowniczą dowodził
Paweł Koziróg

Na brzegu czekały na pływaków rodziny z
gratulacjami i - jak widać - gorącymi
powitaniami

