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DO PROKURATURY

W Pogórzu od roku czekają
na mieszkania
Fot. J.Nowicki

Piękny budynek komunalny
wybudowano nieopodal
dzisiejszego ronda w
Pogórzu. Lokale rok temu
miały
trafić
do
najbiedniejszych
mieszkańców
gminy
Kosakowo. Nic z tego jednak nie wyszło.

Popamiętają zabawę w Jastarni
Dwaj młodzi mieszkańcy sąsiedniego powiatu
postanowili rozerwać się w Jastarni. Po dłuższym
czasie pijanych przegoniono z lokalu, to za karę z
innego ukradli dwa krzesła. Później uszkodzili nimi
zaparkowany nieopodal samochód. W
końcu po nieudanej próbie ucieczki
wyzwali interweniujących policjantów.

Pod Świecinem znowu doszło
do walk

Pucka prokuratura bada sprawę anonimowego donosu w sprawie przetargu na remont "drogi
przez łąki". Starosta pucki przekazał prokuraturze list rzekomego pracownika firmy OL-Trans,
który twierdzi że jest w posiadaniu dowodów na "ustawienie przetargu".
Firma - rzekomo dzięki dogadaniu się z ewentualnymi kontroferentami - mogła podwyższyć stawkę
o milion złotych. Autor donosu twierdzi, że pieniądze te miały trafić na kampanię wyborczą
Platformy Obywatelskiej. Działacze partii chcą sprawę szybko wyjaśnić.

Władysławowo. Tym razem czworo

Nowe gwiazdy sportu
REKLAMA 11 7-1

Kolejne gwiazdy sportu
zawitały na specjalną
aleję we Władysławowie. Tym razem kibice
mogli oglądać odsłonięcie czterech pamiątkowych tablic.
Do panteonu gwiazd dołączyli tyczkarka Anna
Rogowska, koszykarz Jerzy Młynarczyk, zmarły
przed siedmioma laty piłkarz ręczny Jerzy Klempel i startujący

w podnoszeniu ciężarów
Marcin Dołęga.
Przy tej okazji odbyło
się kilka imprez dodatkowych. Uroczyście oddano do użytku stadion
lekkoatletyczny w pobliskim ośrodku sportowym. Przeprowadzono
zawody tenisowe na
miejscowym korcie oraz
odbył się bieg na jedną
milę.
(jan)

Mieszkańcy
Świecina
mają szczęście do bitew.
Już w piętnastym wieku
polskie wojska pogoniły
stąd Krzyżaków. Niestety,
nie z własnej woli, po
stronie
zakonników
walczyli
Kaszubi. Teraz
co roku - chyba w ramach pokuty dochodzi tu do kolejnych bitew.

Półmaraton Ziemi Puckiej
w obiektywie

Anna Rogowska odsłoniła kolejną
gwiazdę sportu we Władysławowie

Na dwóch stronach
zamieszczamy obszerną
fotorelację z ostatniego
półmaratonu
puckiego.
Kolejny raz padł rekord
frekwencji. Tym razem na
starcie stanęło
prawie
siedmiuset
miłośników długich dystansów.
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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.

daro również o głośnym ostatnio
odwołaniu prezesa Abruko:
Pan prezes ma zmartwienie. Niezły
grosz się zarabiało to i posady żal.
Doświadczona kadra Firmy nie
wymagała codziennej obecności
szefa, więc ” będąc w pracy”
można było uprawiać także i
politykę. Taki był tort to i go żal.
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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SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Pogórze. Czekają rok na mieszkania
Jeden z naszych czytelników
zwrócił uwagę na problem rodzin z gminy Kosakowo, czekających niemal rok czasu na
mieszkania socjalne. Budynek z
lokalami stoi zamknięty na
klucz, a urzędnicy rozkładają ręce.
- To wina wykonawcy - krótko kwituje sprawę Jerzy Włudzik, wójt
gminy Kosakowo. - Cały czas czekamy na odbiór techniczny budynku. W każdym razie mieszkania
mamy już poprzydzielane.
Prace przy budynku ruszyły wiosną, a oddanie do użytku miało nastąpić w październiku 2010 r.
Rozpoczęto od wyburzenia na
działce w Pogórzu dotychczasowych lokali. Ich mieszkańców głównie osoby starsze i rodziny z
dziećmi - początkowo przeniesiono do "Wioski Żeglarskiej" w Rewie. Po tym jak okazało się, że
wykonawca nie dotrzyma terminu
oddania budowy, osoby te trafiły
do mieszkań wynajętych na gdyńskich osiedlach. Tam miały początkowo przebywać do wiosny, ale
oficjalnie kolejnym terminem oddania mieszkań do użytku był czerwiec.
- Ludzie ci przychodzą pod budynek i często łzy im się kręcą w

Trudne pytanie

Chcieliśmy spytać wykonawcę z jakich powodów nastąpiło opóźnienie przy budowie. Niestety, nie
udało nam się dowiedzieć od gminnych urzędników, jaka firma budowała budynek socjalny. Z Referatu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odesłano nas do Referatu ds
Inwestycji. Tu usłyszeliśmy, że nie
uzyskamy odpowiedzi na to pyta-

ZDJĘCIA NADESŁANE

Janusz
Nowicki

redaktor
naczelny
NT Ziemia
Pucka

Mieszkania przy Słowackiego w Pogórzu zostaną oddane lokatorom
w najbliższym czasie - obiecuje wójt Włudzik
oczach jak patrzą na mieszkania, prac, ale to budynek mieszkalny
do których nie mogą się wprowa- więc muszą być przeprowadzone
odpowiednie odbiory techniczne.
dzić - opowiada nasz informator.
Zdaniem wójta Włudzika sprawa Urzędnicy z wykonawcą robót najzakończy się w najbliższych tygo- prawdopodobniej spotkają się w
sądzie. Sprawa dotyczyć będzie
dniach.
- Najdalej w przeciągu miesiąca bu- głównie odsetek karnych, których
dynek powinien zostać zamieszka- może być nawet i kilkaset tysięcy
ny - dodaje. - Nie ma z naszej złotych.
Tekst i fot. Janusz Nowicki
strony uwag co do wykonania

nie. Obowiązuje bowiem procedura
przekazywania informacji i w urzędzie odpowiedzialna za to jest sekretarz gminy, która jest na urlopie.
Zastępuje ją pracownica Biura Obsługi Interesanta, ale trzeba złożyć
pytanie na piśmie, itd. Urzędniczka
ta z kolei stwierdziła, że zastępuje
panią sekretarz jedynie w kwestiach faktur i rozliczeń.

Koczują pod urzędem i na cmentarzu

Pod nosem urzędników miejskich w
Pucku koczują bezdomni. Tego
mieszkańca miasta zauważyli nasi
czytelnicy w legowisku urządzonym
w żywopłocie.
Zdjęcie wykonane zostało czas jakiś
temu przy ul. Męczenników Piaśnicy,
w miniparku przy pomniku Abraham.
Pomnik ten znajduje się na przeciwko
wejścia do Urzędu Miasta w Pucku.
Takie smutne obrazki można jednak
coraz częściej obserwować także w
innych miejscach. Ostatnio koczujący
bezdomny widziany był pod choinkami okalającymi władysławowski
cmentarz.

Jeszcze o
gazecie

Fot. J.Nowicki

boss pisze o zawieszeniu prezesa
Abruko we Władysławowie:
Po co komu to zamieszanie, trzeba
poprawek prawnych to zrobić w
gabinecie a nie na forum … czyżby
sugesttie przygarnientych doradców
… jakaś stworzyła się grupa
konfliktogenna wokół Pani
Burmistrz, którą znałem dotychczas
jako osobę kompromisową(
głosowałem na Panią i agitowałem
w środowisku).Jest konflikt z
prezesem Abruko, chłodem wieje
od portu, z powiatu tez nie cieplej –
stąd taki wniosek jw … kto tam
miesza ? (doradza)

OPINIE

- Przełączę pana do pani, która zastępuje panią sekretarz w innych
sprawach, ale wątpię żeby znała
odpowiedź na to pytanie - usłyszałem w słuchawce. Chyba faktycznie nie wiedziała, gdyż po chwili
sygnał w słuchawce urwał się na
dobre...
Janusz Nowicki

- Muszę Państwu poprzynudzać
jeszcze trochę o naszej gazecie.
Z racji tego, że cały czas jesteśmy nowym tworem na rynku,
dotykają nas ciągłe zmiany.
Części z nich trudno dostrzec
gołym okiem, inne są jak najbardziej widoczne. Tak jest w
omawianym poniżej przypadku.
Od tego numeru zaprzestajemy
bowiem umieszczania programu telewizji CSBTV. Są różne
tego powody, ale dwa decydujące. Pierwszy to ten, że program na dwa tygodnie
zajmował niemal całą stronę, a
dzień od dnia nie wiele się w
programie tej telewizji różnił.
Szkoda więc miejsca, które
można wykorzystać na zamieszczenie dodatkowych informacji.
Drugi powód to chyba słabsze
zainteresowanie wydawcy promocją telewizji w gazetach lokalnych. Ponoć niebawem ma
nastąpić zmiana właściciela i
pewnie wówczas program zamieszczać będzie wiodący
dziennik w regionie...
Przy okazji jubileuszowego,
dziesiątego numeru chciałem
podziękować wszystkim zatroskanym o przyszły los gazety.
Choć początki wszelkich przedsięwzięć bywają trudne, skromny nasz skład redakcyjny
zadowolony jest z dotychczasowych osiągnięć. Mamy nadzieję, że będziemy się rozwijać ku
uciesze Naszej i Waszej...

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
Dni Władysławowa. Bursztynowa Miss

Bydgoszcz na scenie rządziła
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W SZKIEŁKU APARATU
Fot. T. Kożuchowska

Koncert Enej we Władysławowie

Zespół Enej doskonale zaprezentował się na władysławowskiej scenie

Finalistki eliminacji Bursztynowej Miss we Władysławowie. Trzecia od lewej Małgorzata Grochocka
Fot. T. Kożuchowska

Atrakcją Dni Władysławowa były eliminacje Ogólnopolskiego
Konkursu Piękności "Bursztynowa Miss".
Na scenie zaprezentowało się w
czterech wyjściach konkursowych,
10. kandydatek z kilku miast Polski. Panie były gorąco witane,
szczególnie przez męską część widowni.
Tytuł Bursztynowa Miss Władysławowo 2011 przyznano Małgorzacie Grochockiej, a Bursztynową
Miss Publiczności została Natalia
Sikorska, obie z Bydgoszczy. Finał
konkursu odbędzie się 13 sierpnia
w Ustce.
(tek)

Publiczność szczelnie wypełniła stadion OPO Cetniewo

Męska część widowni rejestrowała występy

Jastarnia. Rajd nietrzeźwych po mieście

Odpowiedzą za wykroczenia i przestępstwo
Nie najlepiej zakończyła się eskapada dwóch mieszkańców powiatu wejherowskiego po Jastarni.
Najpierw młodzieńcy w wieku 21
i 23 lat zakłócali porządek w lokalu. Spłoszeni przez właścicielkę, ukradli krzesła w sąsiednim
barze. Jedno z krzeseł posłużyło
21-latkowi do uszkodzenia samochodu, a gdy obaj zatrzymywani
byli przez policjantów, wyzwał
funkcjonariuszy od najgorszych.
Do zdarzeń doszło w minioną niedzielę po godz. 18. Policjanci z komisariatu w Juracie otrzymali
zgłoszenie o pijanych mężczyznach zakłócających porządek w lokalu gastronomicznym. Kiedy

właścicielka oznajmiła, że wzywa
policję, sprawcy oddalili się i po
drodze w innym lokalu ukradli
dwa krzesła. Młodszy z chuliganów krzesłem rozbił lusterko w zaparkowanym
na
ulicy
samochodzie, po czym obaj próbowali uciec wsiadając do nadjeżdżającego pociągu.
Funkcjonariusze szybko trafili na
ich trop. Nim pociąg zdążył odjechać ze stacji, sprawcy byli już w
rękach mundurowych. Jeden z nich
dodatkowo znieważył wulgaryzmami interweniujących policjantów.
- Obaj byli pijani, każdy miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie - informuje st. asp. Łukasz

Dettlaff, oficer prasowy KPP w
Pucku. - Obaj zatrzymani zostali
do wytrzeźwienia w areszcie.
Przedwczoraj śledczy z Juraty
przesłuchali sprawców. 23-latek
usłyszał zarzuty popełnienia wykroczeń zakłócania porządku publicznego w lokalu oraz kradzieży
mienia, natomiast 21-latek usłyszał
dodatkowo zarzut wykroczenia
uszkodzenia samochodu i przestępstwa znieważenia policjantów.
Za popełnienie wykroczeń grozi
grzywna do 5 tys. zł. Znieważenie
policjanta zagrożone jest karą nawet roku pozbawienia wolności.
(jan)

O autografy starała się przede wszystkim żeńska część widowni

Nie wykluczone, że nawet dziesięć
tysięcy osób obejrzało w miniony
poniedziałek występ zespołu Enej
we Władysławowie. Na scenie rozstawionej na stadionie OPO Cetniewo wystąpiły najpierw dwie
lokalne grupy Backstage i Old Garage, które przygotowały słuchaczy
na gwiazdę pierwszej edycji progra-

mu "Must Be The Music - Tylko
Muzyka".
Mieszanka rocka, folku i reggae
porwała do zabawy nawet najbardziej opornych. Siedmioosobowy
band z Olsztyna porwał swoją radosną muzykę.
(red)
Fot. R. Sokołowski/UM Wła-wo
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FELIETON

Pamiętajmy o powstańcach i ich ofierze

Kazimierz
Plocke

wiceminister
rolnictwa
i rozwoju wsi

Kilka dni temu, 1 sierpnia
obchodziliśmy 67. rocznicę
wybuchu
Powstania
Warszawskiego. Był to wielki,
powstańczy zryw przeciwko
wojskom niemieckim okupującym
stolicę. Jego celem miało być
wyzwolenie Warszawy. Danina
krwi narodu polskiego była
ogromna – około 18. tysięcy
zabitych powstańców i około 180
tysięcy ludności cywilnej. Było to

efektem rozkazu Hitlera wydanego
po wybuchu powstania, który
brzmiał: „Każdego mieszkańca
trzeba zabić. Nie wolno brać
żadnych jeńców. Warszawa ma być
zrównana z ziemią”. Rozkaz ten, z
charakterystyczną dla Niemców
skrupulatnością, został wykonany.
Warszawa jednak przetrwała, a
czyn powstańczy przeszedł do
historii
jako
jedno
z
najdonośniejszych
wydarzeń
końca II Wojny Światowej.
Pamiętajmy o tej rocznicy, czcijmy
pamięć dzielnych powstańców,
którzy nie wahali się złożyć daniny
krwi na ołtarzu ojczyzny.
Doświadczyli czym jest Polska
pozbawiona
wolności
i
suwerenności. Przyszło im

egzamin z patriotyzmu i
umiłowania ojczyzny zdawać w
tym najcięższym wymiarze, z
poświęceniem własnego życia.
Chwała im za to. Jesteśmy ich
dłużnikami
i
dziedzicami
spuścizny, którą wywalczyli –
całkowicie wolnej i niepodległej
Polski. Przez pamięć tych
niejednokrotnie bardzo młodych
bohaterów, wypełniajmy zadany
nam zupełnie inny wymiar
patriotyzmu, rozwoju kraju i
budowania pozycji Polski w
Europie i w świecie. Chciałbym
też zachęcić do odwiedzania
Muzeum
Powstania
Warszawskiego, które jest żywą
lekcją
historii,
żywym
świadectwem tamtego heroicznego

czynu z 1944 roku.
Pozwólcie drodzy czytelnicy, że
jeszcze kilka zdań poświęcę
innemu ważnemu wydarzeniu. 29
lipca, po 15. miesiącach od
katastrofy smoleńskiej, komisja
badająca
jej
przyczyny
przedstawiła swój końcowy raport.
Zawarła w nim splot wydarzeń,
które do tej tragicznej katastrofy
doprowadziły. Nadmienię tylko, że
oprócz ministra Millera w komisji
pracowało 33. najwybitniejszych
fachowców z dziedziny lotnictwa
w Polsce. Nie ma argumentu, który
by uzasadniał podważanie
wiarygodności i ustaleń komisji.
Jestem przekonany, że raport ten
jest wiarygodny. Najważniejsze,
aby wyciągnąć odpowiednie
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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 niedzielę 7 sierpnia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
obecna była podczas Dni Węgorza w Jastarni. 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 z węgorzem w tytule.
Autora najlepszego hasła wybrała komisja konkursowa składająca się
z 3 uczestników imprezy, komisja przyznała też dwa wyróżnienia. I
miejsca z hasłem:
„Węgorz z pomeranką to jak Amber ze szklanką” – Krzysztof Narecki

W trakcie imprezy Biuro PLGR przygotowało punkt informacyjny dot. działalności grupy, który
spotkał się z dużym zainteresowaniem. Namiot PLGR odwiedziło wielu mieszkańców, a także
turystów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie PLGR również ufundowała nagrody w postaci kół ratowniczych dla
uczestników regat tradycyjnych łodzi kaszubskich.

wnioski i podjąć adekwatne
działania, by taka tragedia już
nigdy nie miała miejsca.
Na koniec jeszcze tylko chcę
życzyć nam wszystkim dobrej
pogody. Więcej słońca dla
rolników na czas rozpoczętych już
żniw
i
dla
letników
odwiedzających nasz powiat.

Treści felietonów nie muszą odzwierciedlać
lini programowej i stanowiska
redakcji.
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.
data
2011 -08-1 7
2011 -08-22
2011 -08-24
2011 -08-25
2011 -08-26

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONSULTACJI:

miejsce
Puck
Wejherowo
Jastarnia
Krokowa
Kosakowo

godziny
miejsce
1 2:00-1 5:00 Krokowa
11 :45-1 4:45 Kosakowo
1 2:1 5-1 5:1 5 Hel
11 :30-1 4:30 Puck
11 :45-1 4:45 Wejherowo

godziny
08:00-11 :00
07:35-1 0:35
08:1 0-11 :1 0
07:30-1 0:30
07:30-1 0:30

MIEJSCA KONSULTACJI:

Stowarzyszenie PLGR zaprasza:

NAJBLIŻSZE PLANY

· w dniu 1 4 sierpnia do Mrzezina na piknik ekologiczny. Biuro PLGR zaprasza chętnych do
odwiedzenia naszego namiotu, gdzie skorzystać będzie można z wiedzy naszych specjalistów,
na odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje, serdecznie zapraszamy.
Wyróżnienia za hasła Otrzymali: „O węgorzu pieśń to krótka: Jedz Stowarzyszenie PLGR wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej i potencjalnym
węgorza Moja Miła, a o morzu będziesz śniła!!!” – Mariusz beneficjentom z terenu gminy członkowskich, pragnie zaprosić wszystkich chętnych na
Kwaśniewski
spotkanie informacyjne mające na celu zapoznania mieszkańców z naszą strategią oraz
„Trzymać kobietę za słowo, a węgorza za ogon na jedno wychodzi” – możliwościami uzyskania dofinansowania z osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 201 3,
Irena Wacławowicz
szczególnie środka nr I i IV.
Dumni wygrani i wyróżnieni otrzymali upominki na scenie, publiczność Planowane miejsce i termin spotkania to:
nagrodziła ich gromkimi brawami.
· Gmina Puck – 9 sierpnia, godz.: 1 0:00 , ul.: 1 0-go Lutego 29
· Miasto Puck – 1 0 sierpnia, godz.: 1 0:00, Sala Ratuszowa, ul.: 1 Maja 1 3
· Gmina Kosakowo – 1 0 sierpnia, godz.: 1 4:00, Sala Obrad, Żeromskiego 69
· Gmina Krokowa – 11 sierpnia, godz.: 11 :00, świetlica przy OSP Krokowa, ul.: Wejherowska 1 0
· Gmina Wejherowo – 11 sierpnia, godz.: 1 5:00, Sala Konferencyjna, ul.: Os. Przyjazni 6
· Gmina Jastarnia – 1 2 sierpnia, godz.: 1 0:00, Miejski Zarząd Portu, ul.: Portowa 43

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 ul. Osiedle Przyjaźni 6,
Kosakowo – Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla; Kosakowo ul. Fiołkowa 2a

„PLGR POLECA PRZEPIS NA KASZËBSCI RËBË”

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:

W dniach 1 7-1 8 sierpnia Stowarzyszenie PLGR organizuje warsztaty z przygotowywania
„PLGR poleca przepis na KASZËBSCI RËBË”.
dokumentacji aplikacyjnej, czyli samego wniosku o dofinansowanie, biznes planu i studium
wykonalności. Nasi specjaliści postarają się przybliżyć potencjalnym beneficjentom sposób Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 9 sierpnia 2011 r., a następnie Komisja Konkursowa
wypełniania dokumentacji. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału. Warsztaty wyłoni trzech zwycięzców. Serdecznie zapraszamy, można „wyłowić” naprawdę
atrakcyjne nagrody.
odbędą się w siedzibie Biura PLGR.

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
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Świecino. Rekonstrukcja

Szósta powtórka bitwy polsko - krzyżackiej

W minioną sobotę, 6 sierpnia pod
wsią Świecino odbyła się rekonstrukcja bitwy wojny trzynastoletniej.

Polscy rycerze rozgromili na pobliskich łąkach potężniejsze wojska
krzyżackie. Wówczas po stronie zakonników walczyli także Kaszubi. A
to z racji tego, że jako poddani państwa krzyżackiego musieli wystawić
swoich wojów do walki pod ich
sztandarami.
Miłośnicy walk rycerskich mogli
obejrzeć wiele prezentacji i pokazów. Zwyczaje rycerskie zafascynowały dużych i małych uczestników
wydarzenia.
REKLAMA 1 06-3

Tekst i fot. Z. Ziemann

REKLAMA 1 08-2
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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

Zniszczył lusterko "z buta"
WŁADYSŁAWOWO. Policjanci ok.
godz. 2 podczas patrolu zauważyli
mężczyznę, który podszedł na ul.
Brzozowej do zaparkowanego volkswagena i nogą uszkodził lusterko.
Mundurowi od razu zatrzymali 20latka. Jak się okazało młody mężczyzna był pod wpływem alkoholu, jego
zawartość w organizmie wyniosła
pół promila. Zdarzenie miało charakter czysto chuligański, dlatego 20-latek resztę nocy spędził w policyjnym
areszcie.

Włamywali się by kraść
MOSTY. Śledczy z komendy powiatowej w Pucku postawili 17-letniemu
mieszkańcowi gminy Kosakowo
osiem zarzutów przestępstw skierowanych przeciwko mieniu. Kryminalni zajmujący się sprawą ustalili, że
17-latek wspólnie z nieletnim, rok
młodszym wspólnikiem z tej samej
gminy w lipcu w dwóch miejscowościach gminy dokonali co najmniej
ośmiu kradzieży, włamań oraz uszkodzenia mienia powodując straty
ponad 4 tys. zł.
Łupem sprawców padły m.in. materiały budowlane, kanister z paliwem
oraz rower. Kilkukrotnie mężczyźni
próbowali włamać się do kontenera
na posesji w Mostach, dwukrotnie

Trzech na jednego
BIAŁOGÓRA. Zarzut pobicia usłyszało trzech mieszkańców powiatu lęborskiego. Jak ustalili śledczy do
zajścia doszło przed godziną trzecią
nad ranem. Pomiędzy pokrzywdzonym, a sprawcami najpierw doszło
do słownej utarczki, w wyniku której
trzech oprawców pobiło ofiarę kopiąc ją po ciele. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
Mundurowi ustalili uczestników zdarzenia, wszyscy to mieszkańcy powiatu lęborskiego. Po kilku
Ukradli wózek dla wygody
CHŁAPOWO. Policjanci z Władysła- godzinach trójka podejrzanych w
wowa w trakcie patrolowania Chłapo- wieku 17–32 lat była już w rękach
wa zauważyli pięciu mężczyzn policji.
pchających wózek sklepowy. Okazało się, że ukradli go spod jednego z Koło ratunkowe łupem złodziei
władysławowskich sklepów. Podej- WŁADYSŁAWOWO. Śledczypostarzewani to mieszkańcy Zgierza w wili zarzuty kradzieży z włamaniem
wieku dwudziestu i dwudziestu je- trzem podejrzanym: 21-letniemu
den lat, którzy świętowali urodziny mieszkańcowi Ostrowa Wielkopoljednego z towarzyszy. Wózek ukra- skiego oraz dwóm mieszkańcom Rudli, żeby przewieźć nim zakupiony w mi w wieku 19 i 20 lat.
Mieszkaniec Ostrowa na terenie porsklepie towar.
Według relacji mężczyzn wózek miał tu rybackiego we Władysławowie
także posłużyć do przewiezienia ba- rozbił szybę w gablocie i ukradł koło
gaży na dworzec, kiedy już będą wra- ratunkowe powodując straty ok. 200
cali do domu. Policjanci zł. Zatrzymali go funkcjonariusze
zabezpieczyli wózek wartości ponad Straży Granicznej i przekazali poli300 zł, a sprawców zatrzymali. Cała cjantom. Mężczyzna był pijany, miał
w organizmie zawartość ponad 1,2
trójka usłyszała zarzut kradzieży.
prom. alkoholu. Dwóch kolejnych
zniszczyli też materiały budowlane,
wybili szyby w oknach jednego z budynków.
Obaj sprawcy trafili w ręce mundurowych, kiedy na jednej z posesji ich
występki zarejestrowała kamera. Policjanci z wydziału kryminalnego
ustalili, że sprawcy na swoim koncie
mogą mieć więcej podobnych przestępstw. Sprawa jest rozwojowa niewykluczone, że lista zarzutów będzie
dłuższa.

Bałtyk. Akcja ratownicza

Marynarze pomogli ze śmigłowca
Śmigłowiec Marynarki Wojennej
uczestniczył w niedzielę, 7 sierpnia w akcji ratowniczej na Bałtyku. Pomocy potrzebował żeglarz,
który doznał urazu kręgosłupa.
Został podjęty przez załogę śmigłowca i przekazany obsadzie karetki pogotowia.
Kilkanaście minut przed godz. 16
służby Marynarki Wojennej zostały zaalarmowane przez Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
w Gdyni, że pomocy na morzu potrzebuje Holender znajdujący się
ok. 25 mil morskich na północnywschód od Helu. Do akcji skierowano śmigłowiec „Anakonda” z
lotniska w Babich Dołach. Jednocześnie Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa skierowała do
asysty w prowadzeniu akcji jedPOGODA

dzień

1 8 ºC

ŚRODA 1 0.08

noc

1 3 ºC
Wiatr: Porywisty

nostkę m/s „Wiatr”.
O godz. 16:20 załoga rozpoczęła
manewr podjęcia rannego na pokład. Po mężczyznę zszedł ratownik. O godz. 17:05 „Anakonda”
wylądowała na lotnisku w Babich
Dołach. Załoga przekazała mężczyznę przytomnego i w stanie stabilnym
obsadzie
karetki
pogotowia.
Załoga „Anakondy”: kpt. mar. pil.
Piotr Dejnek - dowódca; kmdr
ppor. pil. Mariusz Konopka - drugi
pilot; chor. sztab. mar. Ireneusz
Raczyński - technik pokładowy;
chor. mar. Krzysztof Wasylczuk ratownik.
kmdr ppor. Piotr Adamczak
biuro prasowe MW

dzień

Dwa tysiące porcji narkotyków
WŁADYSŁAWOWO. Policjanci z
puckiego wydziału kryminalnego
wpadli na trop dealera narkotykowego. Przy zatrzymaniu 29-letniego
mieszkańca powiatu wejherowskiego uczestniczyli także funkcjonariusze Straży Granicznej
z
Władysławowa z psem do wyszukiwania narkotyków.
Jak ustalili śledczy mężczyzna od
końca czerwca rozprowadzał w okolicach władysławowskich lokali nocnych środki odurzające. Mundurowi
przeszukali pokój wynajmowany
przez niego we Władysławowie.
Okazało się, że podejrzany posiadał
m.in. amfetaminę i kokainę. Śledczy
zabezpieczyli ponad 2 tys. jednorazowych porcji narkotyków.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
na dzień 9 sierpnia posiadał
następujące oferty pracy:

- KIEROWCA KAT. B, C, E –
Łebcz
- KIEROWCA KAT. T Pierwoszyno
- POMOCNIK BLACHARZADEKARZA - Ostrowo
- MONTER KONSTRUKCJI
STALOWYCH – Minkowice
- OPERATOR PIONOWEGO
CENTRUM OBRÓBCZEGO –
Kartoszyno
- OPERATOR PRAS – Kartoszyno
- SEKRETARKA – Puck
- NAUCZYCIEL JĘZYKA
KASZUBSKIEGO – Żarnowiec

- OPERATOR KOPARKI –
Wejherowo, Gnieżdżewo
- SPRZEDAWCA – Puck
- MURARZ – Władysławowo
- TYNKARZ – Władysławowo
- KAFELKARZ – Władysławowo
- POKOJOWA – Jastrzębia Góra
- KELNERKA – Jastrzębia Góra,
Władysławowo
- RECEPCJONISTA –
Władysławowo
- KUCHARZ – Władysławowo
- DOSTAWCA-KIEROWCA –
Puck
- ROBOTNIK GOSPODARCZY,
SPRZĄTACZKA – Puck (miejsce
dla osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności)

CZWARTEK 11 .08

1 7 ºC

sprawców zatrzymali policjanci z
Władysławowa w nocy po włamaniu
do kiosku. 19- i 20 latek wybili szybę w oknie i ze środka ukradli
ozdobne torebki. Włamywacze zostali spłoszeni przez przypadkowych
przechodniów. Skradzione mienie
sprawcy wyrzucili podczas ucieczki.
Policjanci ustalili rysopisy podejrzewanych. Obu zatrzymano już po godzinie.

noc

11 ºC
Wiatr: Porywisty

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

WEEKEND 1 2 - 1 4.08

1 9 ºC
SOBOTA 20 ºC
NIEDZIELA 23 ºC
PIĄTEK

1 0 ºC
11 ºC
1 3 ºC

Wiatr: Umiarkowany

WARTO WIEDZIEĆ
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Ostrowo. Grzegorz Russak na myśliwskim pikniku

Wspólna zabawa z piewcą staropolskiej kuchni
Gościem pikniku w Ostrowie był
Grzegorz Russak. Gawędziarz, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, znany
z telewizyjnej audycji "Smaki Polskie". Zachęcał zebranych do korzystania z tradycji kuchni
myśliwskiej.
Jak znakomita jest to kuchnia, można było przekonać się, degustując
specjały z dziczyzny. Zorganizowanie takiego pikniku chwalili mieszkańcy i wypoczywający tu turyści.
- Spróbowaliśmy bigosu, kiełbasy
i pasztetu z dzika - mówią Magdalena i Jan Pudełko z Warszawy. - Są

wyśmienite.
Gość podpisywał swoją książkę
"Praktyczna Kuchnia Myśliwska
Według Russaka". Znawca przyrządzania nalewek, podzielił się
też wiedzą na temat tajników ich
przygotowywania. Nie poprzestał
na słowach i częstował nalewką
"Duch Puszczy Russaka", przygotowaną na bazie 16. ziół.
Zebranych zabawiali gawędziarze
Józef Roszman i Rafał Potrykus.
Na nutę kaszubską zagrały zespoły
Manijoce i Plesta.
Tekst i fot. T. Kożuchowska

W Ostrowie można było skosztować dziczyzny, jak to zrobił burmistrz Pucka Marek Rintz z
małżonką (z prawej). Była też degustacja oryginalnej nalewki.
Wszystkich powitali Zygmunt
Orzeł, Grzegorz Russak i Rafał
Potrykus (z lewej)
Miejski Klub Honorowych Krwiodawców
zaprasza 1 3 sierpnia na plac przy kościele
Władysławowo, ul. Żeromskiego 30

Władysławowo. Ks. KrzysztofAntoń o festynie parafialnym

Zapraszamy na wspólną zabawę

na

Rozmowa z księdzem Krzysztofem Antoniem, proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP we Władysławowie przed kolejnym festynem parafialnym.

ludowej, regionalnymi kulinariami,
występami rodzimych zespołów
folklorystycznych.

- Kolejna parafialna zabawa odbędzie się trzynastego sierpnia.
Kto i kiedy zainicjował organizowanie parafialnych festynów?
- Pomysłodawcą był mój poprzednik ksiądz Stanisław Gładysz. Ja
kontynuuję Jego dzieło, organizując wraz z Radą Parafialną już dziesiąty festyn. Musimy pamiętać, że
festyn jest wtórnym elementem odpustu, dnia w którym w liturgii
wspominamy swoją patronkę Matkę Bożą. To święto kościoła i całej
parafii.
- Jaką funkcję w życiu wspólnoty
religijnej spełniają takie uroczystości?
- Festyn ma charakter integracyjny.
Jest to miejsce łączące oprócz parafian, także naszych gości, licznych

Probosz parafii we Władysławowie, ks. KrzysztofAntoń

na tym terenie turystów tutaj
właśnie odpoczywających. Przede
wszystkim im chcemy pokazać, co
jest godnego uwagi w naszej kultu-

rze kaszubskiej. Dlatego traktujemy festyn, jako nieformalne święto
kaszubskiej kultury. Stąd bierze się
mnogość stoisk z najprzeróżniejszymi wytworami kaszubskiej sztuki

- Formuła każdej powtarzanej
imprezy przeżywa się. Czy organizatorzy zamierzają wprowadzić nowe elementy do
tegorocznego programu festynu?
- To istotne pytanie. Przygotowujemy kilka niespodzianek. Po raz
pierwszy z festynem parafialnym
będzie połączona Halleriada organizowana w rocznicę urodzin Generała. Rozpocznie się o godzinie
jedenastej mszą świętą. Potem
nastąpi przemarsz pod pomnik,
złożenie kwiatów, patriotyczny
koncert i quiz historyczny. Na godzinę szesnastą zapraszam wszystkich na plac kościelny, do
wspólnego zdjęcia zrobionego z
wieży kościelnej, a odważnym
zaproponujemy przelot balonem.
Serdecznie zapraszam do wzięcia
udziału w odpuście i festynie
trzynastego sierpnia.
Rozmawiała: Teresa Kożuchowska

HONOROWY POBÓR KRWI
połączony z festynem

Rejestracja w godz. 1 0-1 4
Honorowy krwiodawca powinien:
mieć ukończone 1 8 lat, dowód osobisty oraz
cieszyć się dobrym zdrowiem

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam Yorki z książeczką zdrowia
- 8 tygodniowe
tel. 606-122-231
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 !
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FOTOREPORTAŻ
Swarzewo. Góralska pielgrzymka

Przez całą Polskę na rowerach

REKLAMA 1 20-1

Uczestnicy góralskiej pielgrzymki rowerowej w swarzewskim sanktuarium
Czwarty raz do Helu pielgrzymowali górale z Podhala. W ciągu kilku dni na rowerach
przejechali całą Polskę, rozpoczynając pielgrzymkę wejściem
na Giewont.

Historia pielgrzymki rozpoczęła
się od sławetnej wizyty Kaszubów
sprzed pięciu lat. Wówczas to
przedłużono pielgrzymkę z Helu
aż na Giewont. Górale pozazdrościli nam takiego wyczynu i od tego czasu przyjeżdżają na początek
Polski.
Podczas tegorocznej wizyty
Podhalanie otrzymali od naszych
przedstawicieli rzeźbę rybaka, aby
przypominała im o przyjaciołach z
Nordy.
(red)

REKLAMA 1 01 -3

WSwarzewie na pielgrzymów z Podhala tradycyjnie czekali Kaszubi z
władysławowskiego oddziału ZK-P. Od lewej Tomasz Herrmann,
Kazimierz Bielak i Zygmunt Orzeł
Tu czujemy się szczególnie

Kazimierz Bielak
sekretarz Związku Podhalan i dyrektor pielgrzymki
- W tym roku pielgrzymuje sześćdziesięciu uczestników. Najmłodszy ma czternaście lat, a najstarszy
sześćdziesiąt dziewięć. Wśród nas
jest też kilkanaście kobiet. Co roku
mamy inne hasło pielgrzymki.
Tym razem jest to "Święci nasi
prowadzcie nas". Przejechaliśmy
Polskę bez problemu. Spotykamy
się z wielką życzliwością, a szczególnie odbierani jesteśmy i dobrze
czujemy się kiedy już wjeżdżamy
na ziemie kaszubskie.
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Gnieżdżewo. Festyn folklorystyczny

Figle miejscowych gburów bawiły do łez

Jeden z fragmentów zabawnej inscenizacji dotyczył budowy szkoły w Gnieżdżewie

Figle Gnieżdżewskich Gburów
zgromadziły
nie
tylko
miejscowych, ale i wczasowiczów
coraz chętniej odwiedzających tę
miejscowość. Podczas festynu
wspólnie bawiono się i śmiano.

Najpierw nad stawem wiejskim,
przy licznie zebranej publiczności,
miejscowy zespół obrzędowy
przedstawił widowisko „Jak gnieżdżewscy gburze szkołę budowali”.
Opracowano je na podstawie legend z książki „Figle Gnieżdżewskich Gburów” Jana Patoka,

przedwojennego folklorysty ze
Strzelna. Autorka scenariusza i reżyser widowiska Dorota Maschotta
przedstawiła „wprowadzenie” do
inscenizacji. Barwne i pełne humoru widowisko przyjęto z wielkim
aplauzem.
Po przedstawieniu pełnego przygód z budowania szkoły oraz osądzenia węgorza na śmierć przez
utopienie przez wieś ruszył orszak
na czele z węgorzem osadzonym w
beczce i orkiestrą dętą ze Strzelna.
Na łące Adama Kołacza,

Jak można zauważyć w tle, chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało

miejscowego rolnika odbył się dalszy ciąg festynu. Przy fanfarach dokonano oficjalnego „utopienia
węgorza” w basenie strażackim, po
czym radośnie pląsano wyrażając
radość z ukarania drapieżnika.
Wśród zaproszonych gości były delegacje KGW oraz Adam Patock,
syn wspomnianego folklorysty.
Oprócz orkiestry ze Strzelna, wystąpił zespół kaszubski „Nasze
Strone” z Prusewa oraz „Kaszubianki” z Władysławowa.
Rozegrano też trzy konkursy nawią-

Miejscowi miłośnicy sztuki teatralnej starali się jak najwierniej oddać klimat dawnych czasów

zujące do tematyki widowiska. W
biegu „z zupą do starosty” wygrała
Teresa Spyra (Mrzezino) przed Bożeną Jaks (Osłonino) i Marią Lesnau (Werblinia). W rąbaniu drwa
najlepszą okazała się Maria Górecka (Rzucewo), drugie miejsce zajęła Maria Kepke (Mieroszyno), a
trzecie Katarzyna Skóra (Mrzezino). Emocjonujący przebieg miał
konkurs łowienia węgorza rękami.
Najskuteczniejszy był Michał
Styn, pokonując Dariusza Mużę i
Zygmunta Białka (wszyscy z
Gnieżdżewa).
Nie obyło się bez stoisk twórców
ludowych. Rzeźby wystawił Mirosław Niemczyk z Rzucewa, prace
malarskie Monika Witkowska z
Pucka, a Henryk Lessnau - rogow-

nik z Chałup, zaprezentował kaszubskie tabakierki.
Podczas losowania głównych nagród loterii, spośród czwórki
szczęśliwców, dwójka to wczasowicze, którzy już czwarty raz bawili się na „Topieniu Węgorza” w
Gnieżdżewie.
Część widowiskowa zakończyła
się pokazem drwalskim „Timbersports” w wykonaniu Jacka Groenwalda – strażaka z Połczyna,
mistrza Polski w konkurencji
Springboard.
Na zakończenie odbyła się zabawa
ludowa na powietrzu, która trwała
do późnych godzin nocnych. Do
tańca przygrywał zespół „Budzisz
Band” z Gnieżdżewa.
Tekst i fot. Brunon Ceszke

Za zjedzenie ryb z wiejskiego stawu ukarano węgorza
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Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ
10 sierpnia o godzinie 10:00 na plaży w Kuźnicy
(wejście przy szkole), odbędą się VI Mistrzostwa
Kuźnicy w Budowaniu Budowli z Piasku.
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
2. Celem konkursu jest upowszechnianie
czynnego, rodzinnego wypoczynku na plażach w
Gminie Jastarnia.
3. Konkurs odbędzie się w dniu 10.08.2011 r. i
trwać będzie od godziny 10.00 do 13.00
4. Termin zgłoszeń: 10.08.2011 od godz. 10.00
do 10.45
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
10.08.2011 r. około godz. 13.30 po obradach Jury.
6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby
indywidualne lub zespoły do 5 osób.
7. Oceniana będzie pomysłowość budowli,
jakość i precyzja wykonania, skala przedsięwzięcia.
8. Nagrody zostaną rozdane w dwóch
kategoriach: indywidualnej i zespołowej.
9. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie
Jury.
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy!
W najbliższy piatek i sobotę (12 - 13 sierpnia)
zapraszamy na XI LATO MUZYCZNE W
JURACIE.
Program:
12 sierpnia 21.00 w Hotelu Bryza odbędzie się
koncert Gdański Chór Puzonów;
13 sierpnia 21.00 w Hotelu Lido będzie można
zobaczyć koncert Acoustic Acrobats.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni ul.
Stefańskiego 5.

Centrum Kultury i Promocji we Władysławowie i
Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa we
Władysławowie 13 sierpnia zapraszają na imprezę,
pod nazwą HALLERIADA (połączona z Festynem
Parafialnym)
Program:
13 sierpnia:
11:00 - msza św. w kościele p.w. WNMP we
Władysławowie
12:00 - początek Festynu Parafialnego
- przemarsz z orkiestrą pod pomnik gen.
Józefa Hallera
i koncert patriotyczny
- przemarsz do portu i bezpłatny rejs kutrem
rybackim
14:00 - Józef Haller: quiz historyczny
(Hallerówka, ul. Morska)
16:00 - wspólne zdjęcie mieszkańców i gości na
placu kościelnym
ponadto w programie Festynu Parafialnego:
- loteria fantowa
- kuchnia regionalna
- sotoiska twórców ludowych
- konkursy z nagrodami
- przelot balonem (przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych)
Zapraszamy!
13 sierpnia Centum Kultury Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku serdecznie
zaprasza na koncert orkiestr dętych
zorganizowany z okazji 60-lecia istnienia
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej.
Wystąpią: Godzina 14.00 Orkiestra OSP z Luzina
o 15.00 Orkiestra OSP z Sławoszyna, a o 16.00
JUBILATKA Z PUCKA. Impreza odbędzie się na
miejskiej scenie w Pucku przy ul Żeglarzy (Zielona
Plaża).
Zapraszamy serdecznie!

W dniach 10 - 14 sierpnia na wodach wokół
sopockiego mola odbędą się ósme regaty Sopot
Match Race. Tradycyjnie, jak co roku, gościć
będziemy sterników z czołówki światowego
rankingu ISAF. Wśród nich, po raz drugi w
ośmioletniej historii regat, Karola Jabłońskiego najbardziej utytułowanego żeglarza w polskim
jachtingu. Rywalizację zawodników obserwować
będzie można zarówno bezpośrednio z wody, z
jednostek pływających wokół areny regat, jak i z
lądu - z trybuny zlokalizowanej w nowej marinie
żeglarskiej na końcu mola. Match racing to z roku
na rok coraz bardziej popularna forma żeglarstwa
regatowego. W regatach tego typu jachty walczą w
wyścigach jeden na jednego. Każde regaty
rozgrywane w tej formule składają się z rundy
round robin - kilkudziesięciu krótkich wyścigów,
gdzie zawodnicy rywalizują każdy z każdym.
Następnie odbywa się runda pucharowa, do której
kwalifikują się już tylko zawodnicy z największą
liczbą zwycięstw.
W dniach 13-14 sierpnia (sobota-niedziela) w
Sopocie odbędzie się XIX Międzynarodowa
Wystawa Psów Rasowych. Spodziewanych jest
około 3 tys. psów z Polski i zagranicy, które
oceniać będzie międzynarodowy zespół wybitnych
sędziów.
Krajowa Wystawa Beagle i Krajowa Wystawa Psów
z Grupy VIII FCI
Klubowa Wystawa Posokowców
Zawody Agility - biegające psy przez przeszkody
Mistrzostwa Obedience - posłuszeństwo powiązane
z szukaniem przedmiotów
Zawody Psa Towarzyszącego-posłuszeństwo psów
Na wystawach będą także takie konkurencje jak:
Najpiękniejsze Baby, Szczenię, Najpiękniejszy
Junior, Najpiękniejszy Weteran, a także Najlepsza
Para Hodowlana i Grupa Hodowlana oraz
Najpiękniejszy Pies Rasy Polskiej (w niedzielę).
Podziwiać można także Konkurs Młodego
Prezentera, gdzie swoje zdolności w wystawianiu
pupila pokazują dzieci. Konkurencje finałowe będą
się rozpoczynały około godziny 15.00.
Będzie także można zobaczyć Zawody Obedience,
czyli wyszkolenia psa, Zawody Agality przez 2 dni
trwania imprezy i oczywiście pasienia owiec przez
psy pasterskie, a także bardzo interesujące pokazy
psów asystujących osobą niepełnosprawnym
zorganizowane przez Fundację "Dogiq". Jak co
roku będą nam też towarzyszyć pokazy psów
ratowniczych.

Krzyżówka panoramiczna nr 10

17 sierpnia do Gdyni przypłynie Holenderski
żaglowiec Stad Amsterdam, replika XIXwiecznego klipra. Przy Nabrzeżu Pomorskim
cumować będzie do 20 sierpnia. W piątek (19
sierpnia) w godz. 17.30 - 20.30 zostanie
udostępniony zwiedzającym – bezpłatnie.
Załoga Stad Amsterdam pokaże gościom
pokładowe sprzęty i wyjaśni zasady ich
funkcjonowania. Dzięki obecności tłumaczy będzie
można również porozmawiać z kapitanem.
Dla pierwszych 100 osób, które pojawią się na
pokładzie żaglowca przygotowane są upominki.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.randstad.pl .
Sierpniowa wizyta holenderskiego żaglowca Stad
Amsterdam to kolejna (po kwietniowej wizycie
norweskiego żaglowca Sorlandet) zapowiedź zlotu
najpiękniejszych żaglowców „Culture 2011 Tall
Ships Regatta”, który w dniach 2-5 września
odbędzie się w Gdyni.
Do końca września gdynianie i turyści mogą wziąć
udział w grze miejskiej „Zagadki Gdyńskiego
Modernizmu” i w nietypowy sposób poznać
miasto oraz jego historię. Zapraszamy do Miejskiej
Informacji (ul. 10 Lutego 24). By rozpocząć grę
należy wylosować w Miejskiej Informacji pierwsze
pytanie dotyczące modernistycznej architektury
Gdyni. Drugie zadanie to rozwiązywanie zagadek
związanych z historią miasta oraz tropienie różnych
ciekawostek na Gdyńskim Szlaku Modernizmu.
Gra nie tylko doskonali spostrzegawczość,
orientację w terenie i komunikatywność, ale także
stanowi świetną rozrywkę. Uczestnicy poznają
ludzi, odwiedzają interesujące miejsca, często
nieznane nawet mieszkańcom Śródmieścia.
Wygrywa każdy, kto rozwiąże minimum dwa
zadania. Nagrodami są oryginalne pamiątki ze
Szlaku Modernizmu. Więcej informacji na temat
regulaminu i zasad gry można uzyskać w Miejskiej
Informacji.
I edycja odbędzie się 19 sierpnia (początek o
godz. 10.00), a II – 20 sierpnia (początek o godz.
10.00). Start w biurze PTTK oddział Morski
Gdynia przy ul. 3 Maja 31.
Zgłoszenia mailowe: w-a@arg.gdynia.pl oraz
biuro@wycieczkiwatra.pl lub 30 minut przed
rozpoczęciem gry. Więcej informacji już wkrótce na
stronach internetowych: www.modernizmgdyni.pl
oraz www.wycieczkiwatra.pl , a także pod
numerem telefonu: 606 424 022.

Kino - Repertuar
Multikino Gdynia

(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

11 SIERPNIA (CZWARTEK)
Auta 2 2D 10:00
Auta 2 3D 10:40 13:10
Captain America: pierwsze starcie 3D
9:15 12:00 14:50 17:45 20:30
Druhny 10:45 13:30 16:15 19:00 21:40
Geneza planety małp
12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
Green lantern 3D 9:00 14:15 16:45 19:20 22:00
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2 3D 19:45
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2 3D - dubbing
11:30 13:20 18:30
Kac Vegas w Bangkoku 17:50
Kret 12:45 15:40 18:15 20:45
Kubuś i Przyjaciele 10:30 12:20 14:10 16:10 18:00
Larry Crowne - uśmiech losu 9:50
Naznaczony 15:20 20:15 22:30
Pan Popper i jego pingwiny 9:00 11:10 16:20
Transformers 3 3D 21:15

Multikino Rumia

(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)
11 SIERPNIA (CZWARTEK)
Auta 2 3D 11:30

Spektakle, Koncerty

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: "Chleb otwiera każde usta" 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 9 otrzymuje Marek Morawski z Jastarnii.

Galowy wieczór kabaretowy
10 sierpnia (śr) 21:00
Pick & Roll Club - Sopot, Zamkowa Góra 3-5
Teatralna Scena Otwarta: Opowiadacze czyli
Łowcy Słów przy ognisku
11 sierpnia (czw) 21:30
TEA-TRALNA na plaży - Gdynia, plaża w
Orłowie
Męskie Granie 2011
13 sierpnia (sob) 17:00
Centrum Stocznia Gdańska
Gdańsk, ul. Wałowa 27 A
Indie Night Party
rock, muzyka alternatywna
13 sierpnia (sob) 21:00
Klub Ucho, Gdynia
Hanna Banaszak - recital
jazz, poezja śpiewana
14 sierpnia (ndz) 18:00, 20:00

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” (ul. Zawiszy
Czarnego 1) zaprasza na wystawę „Gdy rozum
śpi… Rysunki Andrzeja Krauzego 1970-1989”.
Wystawa można oglądać do 4 września od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, soboty
i niedziele na życzenie.
Rysunki ilustrują historię ostatnich dwóch
dekad PRL. W krzywym zwierciadle
przedstawiają absurdy oficjalnej propagandy
sukcesu i życie codzienne Polaków. Wielokrotnie
wstrzymywane przez cenzurę, niektóre
publikowane po raz pierwszy. Wśród nich
szczególnie przejmujące są obrazy stanu
wojennego.
Andrzej Krauze (ur. 1947r.) – absolwent
warszawskiej ASP. Zajmuje się rysunkiem,
ilustracją książkową, plakatem. Debiutował w
miesięczniku „Wiedza i Życie”, współpracował ze
„Szpilkami”, z tygodnikiem „Kultura”, z
wydawnictwem „Czytelnik”. Mieszka w Londynie.
Publikował m.in. w “The Times”, “The
Economist”, “The New York Times”. Od 1989 r.
jest jednym z głównych rysowników dziennika
„The Guardian”. Wielokrotny zdobywca Złotej,
Srebrnej i Brązowej Szpilki. Wstęp wolny!
W kawiarni artystycznej Cafe Cyganeria (ul. 3
Maja 27) można oglądać wystawę „Polska
reklama ART – Deco z lat 30-tych” prezentującą
barwną i inspirująca historię reklamy z tego okresu,
w tym rodzącą się sztukę polskiego plakatu w
nurcie art déco. Na ścianach kawiarni
wyeksponowano 20 plakatów z reklamami butów,
papierosów, linii lotniczych, samochodów,
słodyczy, kosmetyków, a także plakaty społeczne i
reklamujące różne wydarzenia, pochodzące ze
zbiorów Muzeum Etnografii i Rzemiosła
Artystycznego we Lwowie.
Styl art déco kształtował się na ziemiach polskich
od początku XX w. równolegle do nurtu
europejskiego, czerpiąc inspiracje z podobnych
źródeł i wyrażając się pokrewnymi środkami
formalnymi. Nowatorstwo polskich artystów
sprawiło, że już w latach 20. XX w. powstało
pojęcie Polskiej Szkoły Plakatu. Wystawę można
będzie oglądać do 25 sierpnia od poniedziałku do
soboty od godz. 10.00 do ostatniego gościa,
niedziela od godz. 15.00. Wstęp wolny.
Zapraszamy.

Captain America: pierwsze starcie 3D 13:00 15:45
18:30 21:15
Druhny 14:30 17:20 19:00 21:40
Geneza planety małp
12:20 15:30 18:00 20:30
Green lantern 3D
9:50 14:45 20:00 22:30
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2 3D 19:30
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2 3D - dubbing
14:00 16:45
Kubuś i Przyjaciele
9:15 11:00 12:45 17:15
Naznaczony 22:15
Pan Popper i jego pingwiny
9:00 11:10 13:20
Transformers 3 3D 9:45

ORANGE KINO LETNIE
(Sopot - przy molo)

9.08 Nieściszalni 21:00
10.08 Zanim odejdą wody 21:00
11.08 Niezniszczalni 21:00
12.08 Księżna 21:00
13.08 Stosunki międzymiastowe 21:00
14.08 Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu 21:00
15.08 Kill Bill vol.1 21:00
16.08 Klasa 21:00
17.08 Seks w wielkim mieście 2 21:00
18.08 Zapaśnik 21:00
19.08 Wielki Mike 21:00

Teatr Atelier, Sopot
Jazz Travel: Tribute to Louis Armstrong
16 sierpnia (wt) 21:00
Versalka, Sopot, Bohaterów Monte Cassino 63
(Centrum Haffnera)
Tuwim dla dorosłych, recital
17.08 (śr) - 18.08 (czw) 20:00
Teatr Atelier - Sopot, Al. Mamuszki 2
Smolik, koncert
19 sierpnia (pt) 19:30
Pick & Roll Club - Sopot
Zamkowa Góra 3-5
Kabaret Limo
21 sierpnia (ndz) 19:30
Pick & Roll Club - Sopot
Zamkowa Góra 3-5
Gienek Loska Band
23 sierpnia (wt) 19:00
Pick & Roll Club - Sopot
Zamkowa Góra 3-5
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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 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, 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 owocowo-warzywniczy, 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, 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, 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, ul. Żarnowiecka
Butik ul. Żarnowiecka 13
„Delikatesy Centrum” Delta, ul. Kolejowa 21
„GS SCh” sklep (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
LUBKOWO
Dom Pomocy Społecznej, ul. Długa 50
Sklep ogólnospożywczy
ŁEBCZ
„Łasuch” sklep, ul. G. Wilczyńskiej 22

„Neta” sklep, ul. Pucka 37
Sklep B. Dudek, ul. Pucka
Sklep ogólnospożywczy, ul. Długa 12 (Zele)
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 spożywczomonopolowy, 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-spożywczo-przemysłowy,
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, ul. Lipowa 30
„Społem” sklep PSS, 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, 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 spożywczo-przemysłowy, 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, 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, ul.
Abrahama 29
„Kaszub” minimarket Lewiatan
Kwiaciarnia, ul. Św. Rozalii 33
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep mięsny Czer-Mar, 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, ul. Żeromskiego
„Panda” bar, ul. Starowiejska 7
„Piwko pod Gruszą” bar, ul. Bohaterów Kaszubskich
57
„Plus” sklep, 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
Sklep Patryk 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, 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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JESTEŚMY RAZEM

TWOJE ZDJĘCIE

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.

REKLAMA 1 03-1

WSPÓLNA FOTOGRAFIA

REKLAMA 11 2-1

Grupa kibiców Jacka Groenwalda z Połczyna, która wybrała się dopingować swojego ulubieńca w biciu
rekordu Polski w timbersports. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na str. 14

Leśniewo. Zabawa OSP

Popisywali się swoją sprawnością

Fot. B. Ceszke

Fot. B. Ceszke

REKLAMA 1 09-1

W Leśniewie odbył się Turniej OSP
z Leśniewa, Darzlubia i Połczyna.
Tym razem zwycięstwo odnieśli
mieszkańcy Połczyna.
Wyniki
Cięcie drzewa (prezesi i wiceprezesi OSP): Połczyno (Dariusz Groenwald i Mariusz Potrykus),
Leśniewo, Darzlubie; Sztafeta rodzinna (z felgą, w worku i jazda na
rowerze): Połczyno, Leśniewo,
Darzlubie; Wspinanie na słup: Połczyno (Jacek Groenwald, Krzysztof Brzozowski i Artur Potracki),
Leśniewo, Darzlubie; Bieg na
szczudłach: Leśniewo (Damian
Lanc, Krzysztof Rigga i Marek
Okuń), Darzlubie, Połczyno; „Prze- Jedną z konkurencji turnieju był bieg w workach
rzucanie” wody: Połczyno, Leśniewo, Darzlubie; Cięcie piłą
motorową: Połczyno (Jacek Groenwald), Leśniewo, Darzlubie; Składanie basenu: Połczyno (Jacek
Groenwald i Robert Ławniczak),
Darzlubie, Leśniewo; Ćwiczenie z
pompą pływającą: Połczyno (Robert Ławniczak i Robert Selewski),
Leśniewo, Darzlubie; Wbijanie
gwoździ: Połczyno (Daniel Groenwald), Leśniewo, Darzlubie; Przewijanie węży: Leśniewo (Marcin
Lanc), Połczyno, Darzlubie; Przeciąganie liny: Leśniewo, Darzlubie,
Połczyno.
Po raz drugi puchar przechodni
otrzymała OSP Połczyno. W historii
turnieju najwięcej zwycięstw odniosło Darzlubie.
Brunon Ceszke Tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na tę niebezpieczną zabawę
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Puck. Festyn ze sportowymi gwiazdami

Świętowali podpisanie umowy z Arką Gdynia

Piłkarze wszystkich drużyn występujących podczas festynu wspólnie pozowali do pamiątkowej fotografii
Piłkarze Zatoki 95 Puck święto- grała 0:3, a grupa do 14. roku życia ki, wychowanka Korony Żelistrzewali wraz z kolegami z Arki Gdy- pokonała gdynian 1:0.
wo. Za to w drużynie gospodarzy
nia podpisanie obustronnej - Na prawdę dobre spotkanie roze- podziwiac można było kunszt piłumowy partnerskiej. Na puckiej grali nasi seniorzy - mówi Zbi- karski Daniela Plińskiego, naszego
murawie nie zabrakło naszych gniew Pruchniewski, prezes supersiatkarza.
sportowych gwiazd. Przeciwko puckiego klubu. - Jeszcze na trzy - Na razie trwają negocjacje w
sobie wystąpili Daniel Pliński i minuty przed końcem był wynik je- sprawie transferu - przyznał nam z
Michał Płotka.
den do jednego.
uśmiechem Daniel.
Piłkarskie święto trwało niemal Ostatecznie jednak dwie bramki w - Tak, tak, na razie musimy przyjprzez całą niedzielę. Na boisku końcówce zadecydowały o wygra- rzeć się grze kandydata - odparomożna było kibicować kilku gru- nej gości. W drużynie Arki grała wał jeden z działaczy Zatoki. - Nie
pom młodzieżowym puckiej Zato- mieszanka zawodników młodych, możemy przecież kupować kota w
ki. Z juniorami Arki zagrały dwie z doświadczonych i trenerów. Wśród worku.
Nawet w najmłodszym wykonaniu nie zabrakło twardej walki na boisku
nich. Grupa do 12. roku życia prze- nich nie zabrakło też Michała PłotTekst i fot. Janusz Nowicki

Puck - Swarzewo - Puck

Gmina Puck. Siatkówka plażowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w
Trzecim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
na Rzecz Zdrowia "odNOWA".
Organizatorzy zaplanowali start do
rajdu w sobotę, 20 sierpnia o godz.
14 spod siedziby MOKSiRu w
Pucku, przy ul. Lipowej 3.
- Zapraszamy rodziców razem z
dziećmi ponieważ trasa jest krótka,
tylko do Swarzewa i spowrotem zachęca Kasia Ciskowska z
"odNOWY".
Po przejeździe trasy zaplanowane
jest ognisko z pieczeniem kiełbasek i konkursy z nagrodami dla
dzieci i dorosłych, tj. przeciąganie
liny, wyścigi w workach, itp. Więcej informacji pod nr tel. 502-470095.
(red)

Aż dwie drużyny ze Strzelna stanęły na podium podczas rozegranych
mistrzostw gminy Puck w piłce
siatkowej plażowej. Mistrzostwa z
udziałem 10. zespołów przeprowadzono systemem „do dwóch przegranych”.
Wyniki spotkań: Gnieżdżewo
- Mieroszyno 0:2, Połczyno II Strzelno II 0:2, Mrzezino II - Mieroszyno 0:2, Strzelno I - Połczyno
I 2:0, Mrzezino I - Strzelno II 2:1,
Werblinia - Łebcz 0:2, Gnieżdżewo
- Połczyno I 2:1, Połczyno II - Werblinia 2:0, Gnieżdżewo - Mrzezino
II 0:2, Połczyno II - Strzelno II 0:2,
Mrzezino II - Łebcz 1:2, Mieroszyno - Strzelno II 0:2, Strzelno I Mieroszyno 2:0, Mrzezino II Łebcz 2:1, Łebcz - Strzelno II
0:2, Strzelno I - Mrzezino I 2:0.
Klasyfikacja końcowa: 1. Strzelno
I (Białk Dariusz, Potrykus Da-

Zapraszamy na
rowery

Wbrew temu co mogłoby się wydawać patrząc na zdjęcie Daniel Pliński
(z lewej) nie huknie zaraz Michała Płotki, gdyż obaj znają się i szanują

Dwa razy Strzelno

riusz), 2. Mrzezino I (Barra Mateusz, Rumkowski Przemysław), 3.
Strzelno II (Dettlaff Daniel, Totzke
Krzysztof), 4. Łebcz (Grandicki
Przemysław, Gill Piotr), 5. Mieroszyno (Licau Wojciech, Jarmulewski Mariusz), 6. Mrzezino II
(Rybandt Dawid, Guz Daniel), 7.
Połczyno II (Groenwald Dariusz,
Potracki Dawid), 8. Gnieżdżewo
(Lessnau Marek, Koziróg Krzysztof), 9. Werblinia (Radtke Marek,
Kwidziński Marek), 10. Połczyno I
(Groenwald Jacek, Borkowski Michał).
Na zakończenie turnieju trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary
oraz upominki rzeczowe. Organizatorem mistrzostw był Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki w
Gminie Puck.
Waldemar Płomień
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Swarzewo. Sparingi Jantara

Miskolc (Węgry). Mistrzostwa Europy w pływaniu

Nowe rekordy Agaty

Pierwsze koty za płoty
Fot. Delfin Jastarnia

Agata Struck (pierwsza z lewej) z
kadrą Polski na Węgrzech

na 100 m. Na dystansie 400 m zajęła miejsce jedenaste.
W ten sposób dla Agaty zakończyły się najważniejsze, tegoroczne
zawody. Teraz została chwila wolnego czasu na odpoczynek i rehabilitację kontuzjowanego kolana, a
w sierpniu powrót do ciężkiej pracy.
(kib)

Lębork. Baśka na kaszubskim zjeździe

OSP Łebcz na drugim miejscu
Podczas Zjazdu Kaszubów w Lęborku rozegrano turniej Baśki, w
którym wzięło udział 212 zawodników z 47 drużyn. Tradycją stało się
już, że baśkarze z ziemi puckiej zajmują czołowe lokaty.
Tym razem nasi najlepsi zawodnicy zajęli następujące miejsca: 4.
Zygmunt Wiśniewski Żelistrzewo,
11. Augustyn Wittbrodt Łebcz, 12.
Hubert Białk Darzlubie, 18. Bronisław Manicki Gnieżdżewo, 21.
Wojciech Malon Rekowo, 26. Franciszek Kuchnowski Gnieżdżewo,
29. Henryk Myszewski Puck.
Wśród kobiet na czwartym miejscu
uplasowała się Maria Dominik z

Werblini grająca w drużynie OSP
Łebcz, natomiast na szóstym była
Gertruda Wittbrodt z Łebcza.
Drużynowo zwyciężyły Bazuny
Żukowo przed zawodnikami OSP
Łebcz, którzy grali w składzie:
Gertruda Wittbrodt, Maria Dominik, Augustyn Wittbrodt i Przemysław Lezner. Pozostałe miejsca
naszych drużyn: 8. Klub Żelistrzewo, 12. Remus Żelistrzewo, 13.
OSP Leśniewo, 15. MOKSiR
Puck, 18. Kłos Werblinia, 19. Asy
Darzlubie.
Henryk Radtke

Fot. J. Nowicki

Agata Struck z Delfina MOKSiR
Jastarnia reprezentowała Polskę w
kategorii juniorów na mistrzostwach Europy w pływaniu w płetwach, które odbyły się w Miskolc
na Węgrzech. Nasz kraj reprezentowało czworo zawodników, a trenerami reprezentacji byli Jacek
Mazurkiewicz oraz Tomasz Kubicki.
Agata podczas zgrupowania reprezentacji doznała kontuzji stawu kolanowego i jej wyjazd stał pod
znakiem zapytania. Po serii zabiegów rehabilitacyjnych udało się odzyskać sprawność. Podczas
mistrzostw Agata ustanowiła trzy
nowe rekordy życiowe, startując
trzy razy w konkurencjach indywidualnych zakwalifikowała się dwa
razy do finału A i zajęła szóste
miejsce na 200 m i ósme miejsce

Piłkarze Jantara Swarzewo (ciemniejsze narzutki), choć bardzo się starali, nie byli w stanie stawić czoła
drużynie z Połchowa

Pierwsze sparingi rozegrali piłkarze Jantara Ziemia Pucka.info
Swarzewo. W konfrontacji z
drużynami ligowymi młoda drużyna ze Swarzewa nie miała większych szans. Jantar przegrał z
Kaszubami Połchowo 2:8 (1:4), a
z Klifem Chłapowo 1:10 (1:3).

W obu spotkaniach piłkarze Jantara
mieli trudności ze skompletowaniem
pełnej jedenastki. W drużynie wystąpili więc goście (mieszkańcy Swarzewa grający w innych klubach) i
zawodnicy drużyn przeciwnych. W
meczu z Połchowem, kiedy doszli kolejni zawodnicy i wydawało się, że
Jantar zagra własną jedenastką, poważnej kontuzji doznał jeden z piłka-

rzy. Potrzebna była wizyta w puckim
szpitalu.
- Drużyna z którymi graliśmy były
od nas lepsze – mówi Zbigniew Lengiewicz, trener Jantara. – Chociaż
my też mieliśmy kilka dobrych okazji, to jednak nie wszystkie udało się
wykorzystać. Kaszuby Połchowo
znacznie się wzmocniły. Doszło mnóstwo nowych zawodników. To może
być groźna drużyna w klasie B.
Miejscowi w meczu z Kaszubami
musieli zadowolić się dwiema strzelonymi bramkami. Pierwszą z akcji
zdobył Bartosz Ciesielski, a drugą z
rzutu karnego Zbigniew Lengiewicz.
W niedzielnym meczu z Klifem
także zabrakło kilku podstawowych
zawodników.

- Rozglądamy się za drugim
bramkarzem, bo jak widać gdy nie
ma kto stanąć między słupkami,
porażki są wysokie - mówi trener
Lengiewicz. - Ciągle też zgłaszają
się kolejni chętni do gry, ale
wystawić pełny skład na sparing nie
jest rzeczą prostą.
Krótki filmik oraz galeria zdjęć ze
spotkania z Kaszubami dostępna jest
na
stronie
www.jantarswarzewo.futbolowo.pl.

(jan)

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

- w najbliższej okolicy

12 sierpnia, piątek
18:30 Trening Jantara; Swarzewo – boisko;
trening chętnych do gry w drużynie LZS
Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo.
Zapraszamy!

15 sierpnia, poniedziałek
10:00 XVII Maraton Solidarności; Gdynia plac przed Urzędem Miasta
17:00 Bałtyk Gdynia - ROW Rybnik;
Gdynia - Narodowy Stadion Rugby; mecz o
mistrzostwo II ligi w piłce nożnej

13 sierpnia, sobota
10:00 I Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 20 sierpnia, sobota
Plażowej o Puchar Starosty Puckiego; Hel - 17:00 Orkan Rumia - Pogoń Barlinek;
plaża bałtycka
Rumia - stadion; mecz o mistrzostwo III ligi
piłki nożnej
19 sierpnia, piątek
17:30 Arka Gdynia - Olimpia Elbląg;
18:30 Trening Jantara; Swarzewo – boisko; Gdynia - stadion przy Olimpijskiej; mecz o
trening chętnych do gry w drużynie LZS mistrzostwo I ligi piłki nożnej
Jantar Ziemia Pucka.info Swarzewo.
Zapraszamy!
Zapraszamy do przesyłania zapowiedzi
imprez
na
adres:
20 sierpnia, sobota
redakcja@ziemiapucka.info, więcej w
09:00 V Biegowe Grand Prix Powiatu internecie
na
stronie
Puckiego o Puchar Starosty; Jastarnia
www.SportowePomorze.pl

Morzyczyn. Jacek Groenwald z Połczyna

Rekordzista ciacha siekierą jak mało kto
W Morzyczynie rozegrane zostały
IX Mistrzostwa Polski Strażaków
Ochotników Timbersports. Uczestniczyło w nich 12. zawodników z
całej Polski, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach.
Zawody zaczęły się od najbardziej
widowiskowej konkurencji, która
polega na wyrąbaniu siekierą
dwóch kieszeni w stojącej kłodzie.
Potem zawodnicy muszą umieścić
w niej deskę i z jej wysokości odrąbać siekierą wierzchołek. Nowy rekord Polski w tej konkurencji
ustanowił Jacek Groenwald z Po-

łczyna (1:07.99), a poprzedni rekord wynosił 1:10.19 ustanowiony
przez Arkadiusza Drozdka z Zielonej Góry w 2007 r.
Zawody rozgrywane są w sześciu
konkurencjach, których nazwy są
anglojęzyczne i jednakowo brzmią
na całym świecie. We wszystkich
liczy się czas, precyzja i siła, bez
której trudno wyobrazić sobie cięcie grubych bali drewnianych. W
zawodach używane jest wyłącznie
drewno topolowe, różnej grubości
- w zależności od konkurencji.
Groenwald podczas bicia
(kib) Jacek
rekordu
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Galeria medalistów III Półmaratonu Ziemi Puckiej

Przedstawiamy najlepszych biegaczy tegorocznego półmaratonu.
Nazwiska podajemy w kolejności
od lewej do prawej, a nie według
zajętych miejsc na podium.

Nasi najlepsi biegacze: Andrzej
Labudda i Roman Elwart

Klasyfikacja generalna mężczyzn: Bogdan Dziuba, Ihar Tsetserukou,
Pavel Mashei, Przemysław Rojewski, Artur Kern i Piotr Pobłocki

Nasze najlepsze biegaczki: Aleksan- M-20: Andrzej Labudda, Daniel
dra Szopa i Krystyna Hildebrandt Chuchała i Łukasz Maciejski

M-50: Mariusz Kwiatkowski, Wojciech
Więckowski i Andrzej Cechmann

M-70: Florian Adolph, JózefMajszak i
Marian Michowski

K-40: Aurelia Stołowska, Agnieszka
Mizera i Agnieszka Smulska

M-30: Jacek Chałupka

M-55: Jacek Wieliński, Zbigniew Gapski i
Piotr Matejko

M-75: Stanisław Niwiński i Adolf
Adolph

K-50: Grażyna Krzysztofiak, Iwona
Kwiatkowska i Małgorzata Behounek

Klasyfikacja generalna kobiet: Maryna Damantsevich, Anastasiy
Staravoitava, Weronika Wójcik, Krystyna Kuta i Ewa Huryń

M-35: Tomasz Chawawko, Wiesław
Sosnowski i Roman Elwart

M-60: Janusz Rybicki, Jan Opałka i
Bolesław Sporny

K-20: Natalia Hinc i Kamila Kucharczyk

K-60: Ewa Katarzyna Kasierska
i Wiera Stasiewicz

M-40: Marek Grochowski, Marcin
Sobczak i Sławomir Wierzejski

M-65: Tadeusz Sarosiek, Zygfryd
Liban i JózefMurański

K-30: Magdalena Wolf, Olga Łyjak i
Dorota Woźniak

Specjalną nagrodę organizatorzy przyznali
niepełnosprawnemu, który przeszedł trasę o kulach
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Puck - Osłonino - Puck. III Półmaraton Ziemi Puckiej

Prawie siedmiuset biegaczy na starcie
Ponownie na podium najważniejszej puckiej imprezy biegowej stanęli Białorusini. Tym
razem było ich dwóch. Niemal
identycznie sytuacja wyglądała w
klasyfikacji kobiet.

Najlepszy nasz zawodnik, Roman
Elwart pojawił się na mecie dziesiąty. Zaraz za nim wbiegł też Andrzej Labudda. Najszybszą naszą
zawodniczką była Krystyna Hildebrandt, która wśród kobiet zajęła
czternaste miejsce.
Kolejny raz pobity został rekord
frekwencji puckiej imprezy. Na
starcie stanęło prawie siedmiuset
biegaczy.
- Z puckiego powiatu było siedemdziesięciu dziewięciu zawodników
- cieszą się organizatorzy.
Komplet wyników oraz galerię
zdjęć z półmaratonu można obejrzeć na stronie www.sportowepomorze.pl.
Tekst i fot. Janusz Nowicki Aż sześciuset sześćdziesięciu biegaczy dotarło na metę tegorocznego półmaratonu

Pomoc biegaczom niosła także miejscowa młodzież. Na zdjęciu
dziewczęta z Błądzikowa rozdające gąbki z wodą

Jak widać emocje na mecie udzielały się nie tylko startującym
zawodnikom

Trasę puckiego biegu zabezpieczali
policjanci, strażnicy graniczni i strażacy

Biuro półmaratonu funkcjonowało na puckim stadionie bez przerwy,
od początku do samego końca imprezy

Doskonałym relaksem po niecodziennym wysiłku był masaż
podczas którego można było także pogawędzić ze znajomymi

Po biegu przyszedł czas na
rozprężenie mięśni. Każdy czynił to
na swój sposób

Na mecie uczestnicy otrzymali gorący posiłek i
chłodne napoje

