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Śledzie przeszły przez zatokę
Fot. J.Nowicki

Niezwykli piechurzy intrygowali wczasowiczów odpoczywających
nad Zatoką Pucką. To
jedyne miejsce gdzie
możliwy jest przemarsz
przez taki
akwen od
brzegu do brzegu. Jedenasta wyprawa
śmiałków pod nazwą "Marsz Śledzia" stała
się faktem.

Wesołe Dni Gminy Kosakowo
Takich tłumów w Rewie
jeszcze nie było! Kto
żyw, podążał na plac koło
Szpyrku, gdzie Gmina
Kosakowo obchodziła
swoje trzydniowe święto.
Atrakcji nie zabrakło. Na scenie
wystąpiły gwiazdy.

Halleriada we Władysławowie
Od lat samorządowcy walczą o budowę dalszej części Obwodnicy Trójmiasta. Trasa omijałaby od
północnej strony Chylonię, Rumię i Redę. Usprawniłoby to komunikację w tych miastach, ale też
znacznie ułatwiło dojazd chociażby na Półwysep Helski. Tym razem samorządowcy spotkali się w tej sprawie z dziennikarzami na rondzie w Rumi, gdzie wspólnie z kierowcami
stojącymi w korku wzywali ministra infrastruktury do reakcji.
Do walki o obwodnicę namawiał też znany showman Paweł KONJO Konnak (na zdjęciu).

Władysławowo. Policja już ich ma...

Chcieli wejść do mieszkania za pomocą łomu
czasu.
Dwóch mieszkańców Rumi
usłyszało zarzut usiłowania
włamania do mieszkania.
Poszukiwany jest trzeci
sprawca. Mieszkańców Rumi zatrzymali puccy kryminalni w zeszłą środę.
Mężczyźni próbowali wyważyć drzwi łomem.
Śledczy z komisariatu we
Władysławowie postawili zarzut usiłowania włamania
dwóm mieszkańcom Rumi w

wieku 22 i 23 lat. Mężczyźni
wspólnie z trzecim sprawcą
– mieszkańcem Grudziądza
– w poprzedni poniedziałek
próbowali włamać się do
mieszkania przy ul. 1000-Lecia PP we Władysławowie.
Sprawcy łomem zamierzali
wyważyć drzwi, jednak nie
udało im się sforsować zabezpieczeń.
- Policjanci z wydziału kryminalnego puckiej komendy

następnego dnia po zgłoszeniu przestępstwa ustalili tożsamość dwóch sprawców,
mieszkańców Rumi - mówi
Łukasz Dettlaff, oficer
prasowy KPP w Pucku. Obaj zatrzymani zostali w
miejscu zamieszkania i trafili
do policyjnego aresztu. Śledczy znają też tożsamość trzeciego
podejrzewanego,
mieszkańca Grudziądza. Jego zatrzymanie jest kwestią

Śledczy z Władysławowa
zabezpieczyli łom, którego
sprawcy użyli do przestępstwa. Narzędzie było schowane
w
bagażniku
samochodu 22-latka. Teraz
podejrzani odpowiadać będą
za usiłowanie włamania, za
to przestępstwo grozi kara
nawet 10 lat pozbawienia
wolności.
(jan)

Kolejny raz przy kościele we Władysławowie
zorganizowany został festyn parafialny.
Przed zabawą oddano
należną cześć generałowi Józefowi
Hallerowi,
któremu miasto
to sporo zawdzięcza.

Piłkarze rozpoczęli a i brydżyści
nie śpią
Piłkarze rozpoczęli rozgrywki nowego sezonu.
Najwyżej nadal gra Start
Mrzezino, ale już tylko
w okręgówce. Za to mistrzowskie tytuły zdobywają
nasi
młodzi brydżyści z Władysławowa. Tylko patrzeć jak zasilą kadrę
wojewódzką, a może i narodową.
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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.
gość pisze o zawieszeniu prezesa
Abruko we Władysławowie:
Panie Prezesie mówi Pan tak dużo
o świetnych fachowcach
zatrudnionych w firmie, o wysokiej
jakości świadczonych usług. Nie
zgadzam się z tym poglądem, niech
Pan sprawdzi jakość wykonanej
ulicy na , której Pan mieszka. Nie
wspomnę o innych inwestycjach. I
cytowana przez Pana potenga i
marka firmy jest wysoce
zachwiana, ponieważ większość
prac zlecało Panu miasto i stąd była
praca. Powtarzam rzekoma jakość
świadczonych usług jest wysoce
nieprawdziwa.
Na stronie www.ziemiapucka.info
otwarta jest sonda z pytaniem "Czy
Roman Czerwiński powinien
pozostać prezesem Abruko?". Do
wtorkowego wieczora głosy
internautów w tej sprawie
rozkładały się niemal w równych
częściach. Za pozostaniem
głosowały 34 osoby, przeciw 32, a
pięciu internautów uznało że
sprawa jest im obojętna.
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

W Jastarni straszy budowlany koszmarek

Zaczęło się!

Każdy, kto odwiedził port w Jastarni,
mógł podziwiać piękną marinę, wybudowaną przy stoczni remontowej.
Ładnie zakomponowane budyneczki
pokryte dachówką i otoczone starannie wykończonym deptakiem, wzbudzają zachwyt wczasowiczów.
Gdyby jednak któryś z nich chciał
się zapuścić na drugą stronę portu,
mógłby ujrzeć już nie tak uroczy widok. Nie wiem czy burmistrz oraz
radni zapuszczają się w te rejony, ale
może warto, żeby w przyszłym sezonie nie pozwolić na postawienie takich koszmarków jak ta
WINIARNIA. Ciekawe czy w tym
lokalu można nabyć "Wisienkę" ulubiony napój pewnej części społeczeństwa?

Janusz
Nowicki

redaktor
naczelny
NT Ziemia
Pucka. info
- No i nieuchronnie idzie nam
ku. . . wyborom. Wiatr się coraz
to mocniejszy zrywa i smaga
nas raz z lewa, raz z prawa.

Oryginalny tekst i fot. nadesłane
przez mieszkankę Jastarni

Dziennikarstwo obywatelskie (ang. citizen journalism)
- rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym

Źródło: pl. wikipedia. org

PROPOZYCJA NA WZIĘCIE DOTACJI
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w
Regionalnym Konkursie Grantowym.
Regionalny Konkurs Grantowy
ogłoszony został w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse
2011".
O dotację do 7 000 złotych na działania trwające minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 stycznia 2012 a 31

lipca 2012 r.) mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, gminne biblioteki i
nieformalne grupy dorosłych, które
chcą założyć organizację pozarządową, z miejscowości do 20 tys.
mieszkańców.
Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe
życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (1319 lat) z terenów wiejskich i ma-

DOBRY LOT!

Wyniki hodowców gołębi
Po krótkiej przerwie przedstawiamy pierwszą porcję najlepszych
wyników hodowców - tym razem
młodych gołębi - z puckiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
W poprzedni weekend gołębie leciały z Koszalina. Był to pierwszy
lot młodych gołębi w tym roku.
- sekcja Puck
Czołówka lotu: 1. Witold, Ryszard
i Brunon Elendt Kazimierz Kohnke 134.77 pkt; 2. Mariusz i Rafał
Paszke 134.66; 3. Kazimierz Kohnke 133.90; 4. Waldemar Kortas
133.77; 5. Antoni Potrykus
133.70.
- sekcja Władysławowo
Czołówka lotu: 1. Marian Patalas i

Krystian Buja 99.39; 2. Grzegorz i
Jakub Jeka 99.34; 3. Andrzej
Struck 97.34; 4. Mirosław Rambiert 97.25; 5. Martin Konkel
94.90.
- sekcja Krokowa
Czołówka lotu: 1. Tomasz Tarnowski 98.60; 2. Krzysztof Wobrak
97.91; 3. Ryszard Diesner 97.31; 4.
Mirosław Wujke 97.26; 5. Józef
Niewdawa 96.20.
- sekcja Mrzezino
Czołówka lotu: 1. Marek i Adam
Kloka 99.61; 2. Dawid Labuda
99.07; 3. Zbigniew Tyszko 98.21;
4. Jan Koy 97.29; 5. Tomasz Piątek 96.59.
(jan)

łych miast.
Termin nadsyłania wniosków upływa 11 października 2011 r.
Szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami
oceny oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku znajdują
się na stronie www.rownacszanse.pl
źródło: www. miasto. puck. pl

WITAMY!
Przedstawiamy nowonarodzonych mieszkańców powiatu puckiego

Aktyw partyjny prężnieje i
dumnie wypina pierś. Nagle,
tu i tam jak grzyby po deszczu
wyrastają nowe nazwiska, z
rzadka znane na prowincji.
Puszą się i napinają, czego to
dla kraju nie zrobili, a ile to
jeszcze do roboty im zostało. I
wszystko o czym nie mówią, to
najważniejsze na świecie jest.
Gospodarka, drogi, oświata,
rodzina i czego tam jeszcze im
ślina na język nie przyniesie.
A wszystko to by dzięki temu
władza im w rączki wpadła. A
jak już chwycą się tego miodu
- to jak Bóg da - nie puszczą
aż sił w piersiach zbraknie.
Chyba, że już komuś po latach
ciężkiej pracy w kuluarach,
wystarczy. . . Eh tam, sam nie
wierzę w to co piszę.
Krzyżyk postawić nam będzie
trzeba niebawem. Tylko komu
w kratce przy nazwisku, a
komu na drogę? To już
każdego z nas własna wola, z
której strony wiaterek nam
milszy. Obyśmy tylko dzień po
ogłoszeniu wyników wiatrem
tym zbyt mocno po pysku nie
oberwali. Wszak pretensje
wówczas tylko do siebie
będziemy mogli mieć. I to
przez calutkie cztery lata.

Zawróć w głowie!

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

www.ziemiapucka.info

Wiktoria Bona z Helu
córka Sandry i Arka
urodzona 21 sierpnia o godz. 14.20
mierzyła 58 cm i ważyła 3830 g

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)
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Rumia. Happening w obronie kierowców

Gdańsk. Obszar Metropolitalny

Przy rondzie w Rumi, u zbiegu
ulic Grunwaldzkiej z Dąbrowskiego odbyła się nadzwyczajna
konferencja prasowa dotycząca
budowy Obwodnicy Północnej
Aglomeracji
Trójmiejskiej
(OPAT) – przedłużenia Obwodnicy Trójmiasta. Przedstawiciele samorządów, które od lat zabiegają
o jej budowę, apelowali wespół z
kierowcami do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o włączenie OPAT do systemu
dróg krajowych. Kierowcy z rąk
samorządowców i hostess otrzymali karty pocztowe z tym apelem adresowane do ministra.
Miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo. Zwłaszcza w godzinach szczytu i dniach wzmożonego
ruchu wakacyjnego, tworzą się tu
potężne korki. To właśnie kierowcy mogą być sojusznikami pomorskich samorządów w zabiegach o
uznanie OPAT za jedną z priorytetowych inwestycji Pomorza o randze
krajowej. Dlatego organizatorzy
konferencji przygotowali 5 tys.
kart pocztowych (ze znaczkiem) zaadresowanych do Ministra Infrastruktury, które przekazane zostały
kierowcom.
W ciągu doby przez rondo w Rumi
przejeżdża 60-80 tys. samochodów, a droga samochodem z Warszawy do Gdyni pochłania tyle
samo czasu, co z Gdyni na Półwysep Helski, choć mogłaby trwać zaledwie kilkadziesiąt minut.
Statystyki wypadków na drodze nr
6 są dramatyczne. W 2010 r. na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta w
Gdyni do Redy doszło do ponad
330 kolizji i wypadków, a od stycznia do lipca br. – do ponad 200.
W konferencji wzięli udział także
nasi reprezentanci: Tyberiusz Narkowicz (Jastarnia), Jarosław Białk
(Krokowa), Marek Rintz (Puck), Jerzy Tkaczyk (gmina Puck), Grażyna Cern (Władysławowo),
Mirosław Wądołowski (Hel).
OPAT to trasa długości 14 km z
ośmioma węzłami drogowymi przedłużenie istniejącej Obwodnicy. To dziś jedno z największych,
strategicznych wyzwań inwestycyjnych Pomorza, o randze wykraczającej daleko poza granice regionu o
przewidywanym koszcie ok. 1 mld
zł, znacznie przewyższającym możliwości lokalnych samorządów.
Budowa OPAT oznacza sprawne
połączenie północno-zachodniej
części województwa pomorskiego
z Aglomeracją Trójmiejską; stworzenie dogodnego komunikacji tranzytowej w kierunku Szczecina;

W Gdańsku odbyła się konferencja
„Sprawniejsze i bardziej inteligentne miasta - odkrywanie perspektyw
innowacyjności”, której uczestnikami byli przedstawiciele pomorskich samorządów. Obecni byli
również reprezentanci naszego powiatu pod przewodnictwem starosty
Wojciecha
Dettlaffa.
Gospodarzem spotkania był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz,
który zorganizował konferencję w
nawiązaniu do planów utworzenia
stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny (GOM).
Idea ta opiera się na współdziałaniu samorządów w celu sprawniejszego
i
skuteczniejszego
pozyskiwania środków z budżetu
państwa i Unii Europejskiej z przeznaczeniem na kluczowe dla regionu inwestycje. Ponadto utworzenie
metropolii ma w założeniu sprzyjać promocji regionu, rozwojowi turystyki, kultury i edukacji oraz
zwiększeniu politycznego i gospodarczego znaczenia regionu. Nie

Poruszyć sumienie ministra

Wakacyjny happening na rondzie uzupełniały hostessy w bikini
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Czy to szansa dla samorządów?
wszystkie samorządy lokalne popierają ideę GOM, obawiając się o
efekty wprowadzenia takiego rozwiązania. Niemniej coraz więcej
miast, gmin i powiatów deklaruje
chęć przystąpienia do stowarzyszenia, widząc w nim szansę rozwoju także dla siebie.
Po konferencji odbyły się zajęcia
warsztatowe w trzech zakresach
tematycznych - transport, zarządzanie talentami, integracja obywateli.
Zajęcia prowadzili
specjaliści z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania miast,
jednostek samorządu terytorialnego i regionów. Starosta Dettlaff zabierał głos w dyskusji,
podkreślając konieczność podejmowania działań zmierzających do
odpowiedniego ukształtowania nie
tylko pozycji stolicy metropolii,
lecz również obszarów ościennych, oddalonych od centrum województwa.
Radosław Bukowski

W SKRÓCIE

Ruch jednokierunkowy
PUCK. Od połowy sierpnia wprowadzony został na stałe ruch jednokierunkowy na odcinku ul. 10 Lutego. Obecnie można przejechać jedynie ze
strony ul. MDLot do ul. Gen. Hallera.
- Zmiana wprowadzona została na wniosek mieszkańców okolicznych
kamienic - informuje wiceburmistrz Zenon Dettlaff. - Prośba wcześniej
trafiła pod obrady odpowiedniej komisji Rady Miasta.
W uzasadnieniu mowa o zwiększeniu bezpieczeństwa na dwóch
tutejszych skrzyżowaniach.
(jan)

Nieznacznie różniące się wersje przebiegu trasy OPAT

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na
dzień 22 sierpnia posiadał
następujące oferty pracy:

Zabawne pocztówki do ministra Grabarczyka rozdawano kierowcom

stycznych terenów Półwyspu
zmniejszenie uciążliwości ruchu
tranzytowego w Gdyni, Rumi i Re- Helskiego i Pobrzeża Kaszubskiedzie; odciążenie przeciążonych go.
opr. (red)
dróg lokalnych w gminie Kosakowo; usprawnienie dojazdu do tury-

- POMOC KUCHENNA –
Władysławowo
- KUCHARZ – J.Góra
- RECEPCJONISTA Władysławowo
- KELNER – Władysławowo
- KIEROWCA KAT. C, E –
Władysławowo, Puck, Łebcz
- SPRZEDAWCA –
Władysławowo, Jastarnia, Puck
- OGRODNIK – Władysławowo
- CUKIERNIK - Jastarnia
- KIEROWCA KAT. D – Puck
- STYLISTKA PAZNOKCI –
Jurata

- FRYZJER – Jastarnia
- POMOCNIK ELEKTRYKA Gnieżdżewo
- KAMIENIARZ - Puck
- CIEŚLA – Ostrowo
- MURARZ – Sulicice
- MALARZ - Mieroszyno
- STOLARZ – J.Góra, Swarzewo,
Werblinia
- BRUKARZ - Mieroszyno,
Starzyno
- SEKRETARKA – Puck
Więcej informacji o ofertach
pracy można uzyskać pod nr
tel. (58) 774-31-61.
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FELIETON

Chwała polskiego oręża, radość z plonów i podziękowania dla pielgrzymów

Kazimierz
Plocke

wiceminister
rolnictwa
i rozwoju wsi
Piętnastego sierpnia w rocznicę
Bitwy Warszawskiej Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej obchodziły swoje doroczne święto
- Święto Wojska Polskiego. Zostało ono ustanowione już w roku 1923 rozkazem generała
broni Stanisława Szepetyckiego.
Bitwa Warszawska zaś to jedna z
najważniejszych bitew w historii
polskiego oręża i jednocześnie

decydujące starcie w wojnie polsko – rosyjskiej 1920 roku.
W dniu tym oddajemy cześć pamięci wszystkich poległych w
walkach za ojczyznę i czcimy
chwałę polskiego oręża. W ramach obchodów Święta Wojska
Polskiego odbywa się wiele imprez i doniosłych uroczystości.
Najważniejszą jednak zawsze
jest Uroczysta Odprawa Wart na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego połączona z Apelem Pamięci Oręża Polskiego oraz
składaniem wieńców i wiązanek
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Wielkim osiągnięciem jest profesjonalizacja sił zbrojnych. Pol-

ska ma już w pełni zawodową
armię. Udało się wycofać polski
kontyngent z Iraku. Była to dla
naszego kraju bardzo trudna i niezwykle kosztowna misja. Polska
armia jest też systematycznie dozbrajana w nowoczesny sprzęt.
Jestem pewien, że pod wodzą nowego Ministra Obrony Narodowej, nasze siły zbrojne będą
coraz bardziej profesjonalne i nowoczesne.
Jak corocznie, w drugiej połowie
sierpnia, rozpoczyna się czas dożynkowy. Czas dziękowania za
tegoroczne zbiory, jak też dziękowania rolnikom za ich wielki
trud. W tym roku szczególnie ze
względu na niesprzyjające warun-

ki atmosferyczne pragnę jako Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podziękować rolnikom za
codzienny trud i wysiłek wkładany w uprawę roli i hodowlę zwierząt. Dziękuję też za
unowocześnianie produkcji rolnej i modernizację gospodarstw
rolnych. Dzięki temu stajemy się
konkurencyjni, a nasze produkty
zdobywają zasłużoną renomę na
rynku międzynarodowym.
Na koniec chciałbym jeszcze tylko wyrazić swój szacunek dla
tych wszystkich, którzy podjęli
trud pielgrzymowania do Częstochowy w ramach XXX Pieszej
Pielgrzymki Kaszubskiej. Pokonaliście gigantyczną trasę 1040

REKLAMA 11 0-1

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 1 4 sierpnia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
obecna była podczas Pikniku Ekologicznego w Mrzezinie. 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 ekologiczne. W konkursie
wzięło udział blisko 1 00 osób. Autora najlepszego hasła wybrała
komisja konkursowa składająca się z 3 uczestników imprezy, komisja
przyznała też dwa wyróżnienia. I miejsca z hasłem:
„Zbieraj śmieci będziesz miał zdrowe dzieci” – Marcin Prena

km, aż do sanktuarium maryjnego w słowackiej Lewoczy. Byliście w tych dniach naszą dumą,
niosąc oprócz własnych intencji
świadectwo wiary i przywiązania Kaszubów do Matki Bożej.
Dziękujemy.

Treści felietonów nie muszą odzwierciedlać
lini programowej i stanowiska
redakcji.

KONSULTACJE

W związku z trwającym od 1 sierpnia naborem wniosków w ramach środków 1 i 4:
1 . wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa,
4. 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. Przypominamy
również, że termin składania wniosków na powyższe konkursy upływa z dniem 1 9
września 2011 (godzina 1 5:30).
TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONSULTACJI:
data
miejsce
godziny
miejsce
2011 -08-25 Puck
07:30-1 0:30 Krokowa
2011 -08-26 Wejherowo 07:30-1 0:30 Kosakowo
2011 -09-05 Hel
07:30-1 0:30 Jastarnia
2011 -09-07 Krokowa 08:00-11 :00 Puck

godziny
11 :30-1 4:30
11 :45-1 4:45
11 :1 5-1 4:1 5
1 2:00-1 5:00

MIEJSCA KONSULTACJI:
Hel – Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50
Jastarnia – Miejski Zarząd Portu Jastarnia, Jastarnia ul. Portowa 43
Stowarzyszenie PLGR zaprasza:
– Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Puck ul. Lipowa 3
· w dniu 28 sierpnia do Sławutowa i Żarnowca na Dożynki Gminne oraz 3 września na Dzień Puck
Krokowa – LGD Bursztynowy Pasaż, Krokowa ul. Wejherowska 3
Tabaki w Dębogórzu.
– Urząd Gminy Wejherowo, Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6
Zapraszamy do odwiedzenia naszego namiotu, gdzie skorzystać będzie można z wiedzy Wejherowo
naszych specjalistów, na odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje, serdecznie zapraszamy. Kosakowo – Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla, Kosakowo ul. Fiołkowa 2a

NAJBLIŻSZE PLANY

Maszoperia Pomorskich LGR

Wyróżnienia za hasła otrzymali:
„Dbając o urodę nie zapomnij, że trzeba dbać o wodę” – Maria Z inicjatywy Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach nieformalnego
Małkowska
sieciowania pomorskie grupy rybackie utworzyły
„Dbając o przyrodę zakręć wodę” – Maria Hildebrandt
„Maszoperie Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich”.
25 sierpnia odbędzie się drugie spotkanie Maszoperii, na którym grupy będą dzieliły się
Ideą pikniku było zapoznanie mieszkańców z problemami doświadczeniem na temat funkcjonowania LGR-ów oraz dyskutowane będą wspólne projekty
ekologicznymi dotykającymi obszar Północnych Kaszub, współpracy pomiędzy pomorskimi LGR-ami.
przedstawienie w jaki sposób można dbać o otaczającą nas florę i
faunę oraz jak najefektywniej pozbywać się odpadów, masowo Główne cele, jakie stawia sobie Maszoperia to:
wytwarzanych przez człowieka.
·
wypracowanie wspólnych postulatów przedstawianych do organów władzy
samorządowej i ministerialnej
W dniach 1 7-1 8 sierpnia Biuro Stowarzyszenia PLGR przeprowadziło ·
wzajemna pomoc w organizowaniu prac związanych wdrażaniem poszczególnych
warsztaty z przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, czyli wniosku
LSROR
o dofinansowanie, biznes planu i innych załączników. Nasi specjaliści ·
wymiana dobrych praktyk w związku z wdrażaniem poszczególnych LSROR
przybliżyli potencjalnym beneficjentom sposób wypełniania ·
wzajemna promocja obszarów i działalności LGR
dokumentacji. W warsztatach wzięło udział wielu chętnych, zajęcia ·
omawianie bieżących spraw dotyczące funkcjonowania
przebiegały w atmosferze współpracy, przy bardzo aktywny udziale
SIECI POMORSKICH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH
słuchaczy.

KONKURSY

Pod koniec września PLGR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w
ramach kolejnych dwóch środków 2 i 3:
·
Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
prace związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Środek 2 jest skierowany do sektora rybackiego. Rybacy, hodowcy czy armatorzy
mogą starać się o fundusze w wysokości do 300 000 zł na jedną operację w tym:
- wyposażenie obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej - remont i
adaptacja statku rybackiego do prowadzenia nierybackiej działalności gospodarczej budowa lub przebudowa obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej
- udział w kursach i szkoleniach w celu zmiany kwalifikacji zawodowych
·
3. Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Środek 3 jest skierowany do sektora gospodarczego, a beneficjenci mogą starać się
o fundusze w wysokości do 200 000 zł na jedną operację. Pomoc w ramach środka
3 obejmuje m.in. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
handlu detalicznego, działalności usługowej związanej z wyżywieniem, działalności
prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, opieki zdrowotnej i
innych.

Szczegóły na www.plgr.pl

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

DZIAŁO SIĘ

24 sierpnia 2011
redakcja@ziemiapucka.info

Kuźnica - Rewa. XI Marsz Śledzia

Jedyne takie miejsce dla morskich piechurów

Niezwykli piechurzy w ostatni
weekend intrygowali wczasowiczów odpoczywających nad Zatoką Pucką. To jedyne miejsce
gdzie możliwy jest przemarsz
przez taki akwen od brzegu do
brzegu. Jedenasta wyprawa
śmiałków pod nazwą "Marsz Śledzia" stała się faktem.

W Kuźnicy zebrała się setka osób
gotowych przejść i przepłynąć Zatokę Pucką. Nie wszyscy chętni
"załapali" się na miejsce w szyku.
- No jestem, ale nic z tego - przez
telefon tłumaczył jeden z niedoszłych chętnych. - Trzeba było zapisać się wcześniej. Na miejscu też
można było, ale przyjechałem za
późno. Zaraz do ciebie wracam...
Ilość osób biorąca udział w Marszu Śledzia ograniczona jest do setki. To m.in. za sprawą ekologów

protestujących przeciw rozdeptywaniu Ryfu Mew, przez który prowadzi trasa marszu. Nie wszyscy
jednak ulegają tym naciskom i dlatego co roku grupa osób podąża
trasą, którą podobno już przed
wiekami skracano sobie drogę z
półwyspu na "stały ląd".
- To nietypowa forma promocji naszego terenu - mówią zgodnie okoliczni samorządowcy. Patronat nad
imprezą objęli m.in. włodarze
gmin Jastarnia, Kosakowo i Władysławowo.
Setka osób w piankach chroniących od utraty ciepła przebywa
kilkunastokilometrową trasę pokonując ją głównie piechotą, ale są
miejsca gdzie trzeba przepłynąć
mniejsze lub większe fragmenty
zatoki.
Tekst i fot. J. Nowicki Kolejny raz na Zatoce Puckiej zaroiło się od niezwykłych piechurów
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WARTO WIEDZIEĆ

24 sierpnia 2011
redakcja@ziemiapucka.info

TELEFONY
ALARMOWE

PRAWNIK RADZI

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

Antoni
Koprowski

ogólny - 112

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Kancelaria
Prawnicza
Koprowski Gąsior
Gierzyńska
& Partnerzy sc

się ubiegać spadkobiercy muszą legitymować się postanowieniem sądu rejonowego o stwierdzeniu
nabycia spadku.
Wniosek o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości należy złożyć staroście powiatu, w którym położona
jest nieruchomość. Niejednokrotnie w przypadku miast na prawach
powiatu - są to w zasadzie wszystkie duże miasta w Polsce - wniosek
składa się prezydentowi danego
miasta na prawach powiatu.
Brak jest terminu do złożenia wniosku o zwrot nieruchomości. Można
to zrobić w dowolnej chwili niezależnie od tego czy nieruchomość
została wywłaszczona 50 czy 5 lat
temu. Jedynie pozbycie się przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat,
województwo)
nieruchomości uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o zwrot.
Należy jednak pamiętać, iż w przy-

padku wydania decyzji o zwrocie
nieruchomości, osoba która wystąpiła o wydanie takiej decyzji, będzie zobowiązana do zwrotu
odszkodowania pieniężnego lub
nieruchomości zamiennej jakie
otrzymała w dniu wywłaszczenia.
Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym co
oznacza, iż w pierwszej kolejności
wniosek składa się do starosty. W
przypadku negatywnej decyzji można się odwołać do organu wyższej
instancji, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a
potem do Naczelnego SąduAdministracyjnego. Postępowania powyższe, jako że są postępowania
administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi - jeżeli sprawa będzie rozpatrywana przez WSA a
następnie NSA - nie wiążą się z dużymi opłatami (w przeciwieństwie
do postępowań przed sądami po-

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

Zgodnie z uregulowaniami ustawy
o gospodarce nieruchomościami
możliwe jest żądanie zwrotu wywłaszczonej przez Państwo nieruchomości, w przypadku gdy
nieruchomość nie została wykorzystana na cel publiczny, bądź też została wykorzystana na cel
publiczny, lecz inny niż wskazany
w decyzji o wywłaszczeniu.
Uprawniony do żądania jej zwrotu
jest właściciel nieruchomości, który został decyzją organu administracji wywłaszczony, bądź jego
spadkobiercy. Aby o zwrot wywłaszczonej nieruchomości mogli

Pogotowie Ratunkowe - 999
PUCK, 1 Maja 13,
tel. (58) 673-48-28, 673-27-81

Jak nie zapłacić podatku od darowizny lub spadku

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

Paweł
Tomaszewski
prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej
Nabycie spadku lub otrzymanie darowizny jest co do zasady opodatkowane. Nie mniej ustawa o
podatku od spadków i darowizn
przewiduje zwolnienie od podatku
dla najbliższych członków rodziny.
Przekazywanie majątku pomiędzy
członkami tzw. zerowej grupy podatkowej jest zwolnione z opodatkowania.
Zwolnienie
to
przysługuje małżonkowi, zstępnym
(np. dzieciom, wnukom), wstępnym (np. rodzicom, dziadkom), pasierbom, rodzeństwu, ojczymowi i
macosze.
Zwolnienie funkcjonuje nie tylko
przy nabyciu spadku lub darowizny, dotyczy również innych przyPOGODA

dzień

21 ºC

ŚRODA 24.08

noc

1 7 ºC
Wiatr: Łagodny

padków nabycia rzeczy lub praw
tj. zapisu lub polecenia testamentowego, nieodpłatnego zniesienia
współwłasności i zachowku.
Obdarowany, spadkobierca lub zapisobierca ma obowiązek zgłosić
nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na
to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (np.
przy darowiźnie, nabyciu zachowku), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia sześć miesięcy
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zeznanie należy złożyć
na urzędowym formularzu o symbolu SD-Z2. Gdyby zdarzyło się,
że nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów
przewidzianych na złożenie zeznania, zwolnienie podatkowe stosuje
się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy
lub prawa majątkowe naczelnikowi
urzędu skarbowego nie później niż

dzień

w terminie sześciu miesięcy od
dnia, w którym dowiedział się o
ich nabyciu.
Darowizna pieniędzy wymaga udokumentowania przelewu tych środków dowodem przekazania na
rachunek bankowy albo rachunek
prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub
przekazem pocztowym. Odpowiedni dokument bankowy (wyciąg z
konta obdarowanego) należy dołączyć do formularza SD-Z2. Obowiązek ten jest aktualny, gdy
wartość majątku nabytego łącznie
od tej samej osoby w okresie 5 lat,
poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona
do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł. Nie jest
wymagane dołączanie spisanej
umowy darowizny ani potwierdzania w innej formie dokonania darowizny.
Praktyka wskazuje, że często administracja skarbowa kwestionuje

CZWARTEK 25.08

20 ºC

noc

1 6 ºC
Wiatr: Słaby

wszechnymi), w związku z czym
warto skorzystać z powyższej procedury.
Należy jednak pamiętać, iż istnieje
również możliwość odzyskania
nieruchomości w drodze innego
postępowania administracyjnego,
tj. o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Warto
wskazać, iż w poprzednim systemie polityczno-ustrojowym organy
administracji wielokrotnie same
nie przestrzegały przepisów prawa,
które i tak były wyjątkowo restrykcyjne dla obywateli. W
związku z powyższym często istnieją podstawy do unieważnienia
decyzji z powodu naruszenia ówcześnie obowiązujących przepisów
prawa.

treść czynności dokonywanych
przez podatników, nadając im znaczenie odmienne od ich woli. Na
gruncie dokonywania darowizn
pojawiły się wątpliwości co do konieczności posiadania przez obdarowanego konta bankowego jako
warunku zwolnienia z podatku.
Wątpliwości te rozwiązał wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2010 r., w którym wskazano, że nie pozbawia
prawa do zwolnienia wpłata pieniędzy tytułem darowizny na konto bankowe innego podmiotu niż
obdarowany, jeśli z treści tej transakcji (m.in. tytułu przelewu) wynika, że wpłacona kwota stanowi
wykonanie darowizny dla osoby
należącej do tzw. grupy zerowej.
W uzasadnieniu czytamy m.in. iż
celem tej regulacji nie było przecież zmuszanie podatników do zakładania kont, lecz ochrona
interesów najbliższej rodziny.

WEEKEND 26 - 28.08

22 ºC
SOBOTA 20 ºC
NIEDZIELA 1 9 ºC
PIĄTEK

1 9 ºC
1 4 ºC
1 6 ºC

Wiatr: Umiarkowany

ROZMAITOŚCI
KRONIKA
POLICYJNA
Zniszczyli automat z napojami

17 i 27 lat. Wobec podejrzanych prokuratura zastosowała policyjny dozór. Obaj mężczyźni wspólnie z
innym nieustalonym dotąd sprawcą
w minioną niedzielę we Władysławowie dokonali rozboju na trzech
mieszkańcach Bydgoszczy. Grożąc
im pobiciem zabrali 22 złote i uciekli.
Do wymuszenia rozbójniczego doszło w minioną niedzielę po godz.
2.00 na jednej z władysławowskich
ulic. Jak ustalili policjanci do trzech
mieszkańców Bydgoszczy w wieku
18-19 lat podeszło trzech innych, którzy grożąc im pobiciem zażądali wydania wszystkich pieniędzy. Kiedy
pokrzywdzeni oddali im 22 złote,
sprawcy przeszukali im kieszenie i
uciekli.
Zawiadomieni o przestępstwie mundurowi z komisariatu we Władysławowie szybko zjawili się na miejscu.
Razem z pokrzywdzonymi przeczesali pobliskie osiedla. Na ulicy Hryniewieckiego zauważyli jednego
spośród trzech sprawców. 17-latek
próbował ucieczki, ale szybko został
zatrzymany.
Podejrzany trafili do komisariatu,
resztę nocy spędził w policyjnym
areszcie. Po południu w ręce kryminalnych wpadł drugi ze sprawców,
zatrzymany został w wynajmowanej
kwaterze we Władysławowie. 17-latek z Bielska Białej i 27-latek z
Grozili pobiciem za 22 złote
Głowna w puckiej prokuraturze usłyWŁADYSŁAWOWO. Wczoraj w szeli zarzut rozboju, zastosowano wopuckiej prokuraturze zarzut rozboju bec nich policyjny dozór. Trwają
usłyszało dwóch mężczyzn w wieku poszukiwania trzeciego ze sprawWŁADYSŁAWOWO. Policjanci z
komisariatu we Władysławowie zatrzymali w miniony czwartek ok.
godz. 4 rano trzech mężczyzn niszczących mienie publiczne. Czwarty z
podejrzanych uciekł, jednak zatrzymanie go jest tylko kwestią czasu. Pijani mężczyźni uszkodzili automat z
napojami i tabliczki z rozkładem jazdy autobusów na dworcu PKS we
Władysławowie. Policjanci z komisariatu we Władysławowie podczas patrolu śródmieścia około godz. 4 rano
usłyszeli hałasy dochodzące z dworca PKS w tej miejscowości. Szybko
pobiegli na miejsce, okazało się, że
grupa czterech mężczyzn dewastuje
publiczne mienie.
Trzech mężczyzn zatrzymano, czwarty zbiegł. Cała trójka trafiła na komisariat; sprawcy w wieku 20-22 lat
byli pijani. Każdy z nich miał w organizmie zawartość około promila alkoholu w organizmie. Podejrzewani
mieszkańcy Dęblina trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia zostali przesłuchani. Śledczy z
Władysławowa postawili im zarzut
uszkodzenia mienia. Mundurowi znają już tożsamość czwartego sprawcy,
jego zatrzymanie jest tylko kwestią
czasu.
Za to przestępstwo grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności.
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ców. Za dokonanie rozboju grozi ka- w stanie nietrzeźwości oraz spowora nawet 10 lat pozbawienia dowania kolizji drogowej. Grozi mu
kara nawet 2 lat pozbawienia wolnowolności.
ści.
Rajdowa ucieczka przed policją
JASTRZĘBIA GÓRA. Policjanci Rekordzista na rowerze
wsparcia z oddziałów gdańskiej pre- GMINA PUCK. W zeszłym tygowencji zatrzymali po pościgu 26-let- dniu na drogach powiatu puckiego
niego mieszkańca Warszawy, który policjanci zmagali się z rzeszą zmouciekając uszkodził radiowóz. Miał toryzowanych turystów. Na główw organizmie ponad 2 promile alko- nych ciągach komunikacyjnych
tworzyły się zatory drogowe. Doszło
holu.
Zmotoryzowany nietrzeźwy chciał do 15 kolizji drogowych. Mimo to
popisać się kunsztem kierowcy rajdo- mundurowi z drogówki zatrzymali
wego. Do tego zdarzenia doszło w aż 11 nietrzeźwych kierowców,
poprzedni wtorek po godz. 2 rano. dwóch kolejnych zatrzymali poliPolicjanci patrolujący Jastrzębią Gó- cjanci z komisariatu we Władysłarę usłyszeli pisk opon, szybko udali wowie. Wśród zatrzymanych było 5
się w miejsce skąd dochodził hałas. kierujących samochodem i 8 roweNa ulicy Rozewskiej zauważyli czar- rzystów. W pierwszej grupie sprawną hondę wyjeżdżającą z ulicy Space- cami okazali się mężczyźni w wieku
rowej. Pojazd dosłownie „tańczył” 19 – 26 lat, a stan trzeźwości u jedna drodze. Mundurowi chcieli go za- nego z nich przekroczył 2 promile.
trzymać. Kierowca zaczął uciekać i Rowerzyści to w większości przyuderzył w radiowóz, rozbił lusterko i padków mieszkańcy powiatu puczarysował kilka elementów nadwo- kiego w wieku do 52 lat, wśród
zia. Policjanci od razu podjęli po- których było także dwóch częstościg. Kierowca hondy zatrzymał się chowian: 17 i 22 latek – obaj mieli
kilka ulic dalej i wspólnie z pasaże- ponad promil alkoholu w organirem kontynuowali ucieczkę pieszo. zmie. Rekordzistą był mieszkaniec
Nie uciekli daleko, obaj szybko trafi- gminy Puck, który kierował roweli w ręce policjantów. Jak się okaza- rem mając w organizmie stężenie
ło, sprawcą kolizji był nietrzeźwy bliskie 3 promilom.
mieszkaniec Warszawy w wieku 21
lat. Badanie stanu trzeźwości wyka- Rubryka prowadzona przy
zało poziom ponad 2 promili alkoho- współpracy z aspirantem Łukalu w organizmie. Mężczyzna nie
miał żadnych dokumentów, noc spę- szem Dettlaffem, oficerem pradził w policyjnym areszcie. 21-latek sowym Komendanta
usłyszał zarzut kierowania pojazdem Powiatowego Policji w Pucku

15 mil na północ od Helu. "Anakonda" znowu w akcji

Ratowali kapitana statku

Załoga śmigłowca ratowniczego
Marynarki Wojennej wzięła dzisiaj udział w akcji ratowniczej
na Bałtyku. Udzielono pomocy
kapitanowi statku „NOTOS”,
który miał problemy z oddychaniem. Załoga śmigłowca podjęła
go na pokład, przetransportowała na ląd i przekazała obsadzie
karetki pogotowia.
O godz. 17:20 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne przekazało sygnał do służby
operacyjnej Marynarki Wojennej,
że pomocy na morzu potrzebuje kapitan statku „NOTOS” (armator litewski). Jednostka znajdowała się
ok. 15 mil morskich na północ od
Helu. Ze wstępnych informacji
przekazanych służbom ratowniczym wynikało, że kapitan narodowości niemieckiej miał problemy z
oddychaniem.
Do akcji skierowano śmigłowiec ratowniczy MW „Anakonda”. Śmi-

głowiec wystartował z lotniska w
Gdyni Babich Dołach i po 20 minutach lotu osiągnął rejon akcji. Akcja ratownicza była prowadzona w
trudnych warunkach atmosferycznych, m.in. stan morza 4-6 i duże
zachmurzenie. Na pokład statku zeszli lekarz i ratownik pokładowy,
którzy po zbadaniu pacjenta podjęli decyzję o przetransportowaniu
go na ląd w celu dalszej hospitalizacji.
Kiedy mężczyzna znalazł się na pokładzie, śmigłowiec rozpoczął powrotny lot w kierunku lądu.
Poszkodowany podczas lotu cały
czas był pod opieką lekarza i ratownika pokładowego. O godz. 18:47
„Anakonda” wylądowała na lotnisku w Gdyni Babich Dołach. Załoga
śmigłowca
przekazała
mężczyznę w stanie stabilnym obsadzie karetki pogotowia.
Skład załogi „Anakondy”: kpt.
mar. pil. Arkadiusz Kaczmarek –

7

OGŁOSZENIA
DROBNE
MOTORYZACJA
* Kupię Opla Corsę r. 2007-09 z
VAT-1
tel. 602-349-540
NIERUCHOMOŚCI
* Kupię kawalerkę nad morzem,
może być do remontu. Chętnie we
Władysławowie
tel. 604-068-120
* Szukam kawalerki do wynajęcia
w Pucku
tel. 531-971-886
PRACA
* Długoletni właściciel sklepu
spożywczego znający realia,
rynek oraz handlowców
poszukuje pracy, najlepiej jako
akwizytor; miejsce na magazyn
we Władysławowie i prawo jazdy
kat. B
tel. 502-552-382
USŁUGI
* Usługi hydrauliczne
Kotły, Zbiorniki akumulacyjne,
Zestawy solarne itp. Sprzedaż,
Montaż, Serwis.
Gnieżdżewo, ul. Dworcowa 31
tel. (58) 673-09-81, kom 606-133034
www.argosystem.pl
U nas kupisz najtaniej!
INNE
* Sprzedam Yorki z książeczką
zdrowia - 8 tygodniowe
tel. 606-122-231
* Ty i Twoja rodzina wcale nie
musicie cierpieć z powodu
alkoholu. Odwagi - spróbuj!
W Pucku spotykają się dwie grupy
Anonimowych Alkoholików:
1. w każdy poniedziałek o godz.
18:30 grupa "Przekaż dalej" w
salce Domu Parafialnego "U
Faustyny" przy ul. Swarzewskiej;
2. w każdy czwartek o godz.
18:00 grupa "Przystań" w salce
Centrum bł. K. Dominika przy ul.
12 Marca.
Kontakt dla zainteresowanych tel. 664-863-645

Akcja przekazania chorego kapitana obsadzie karetki pogotowia

dowódca; por. mar. pil. Marek
Wawrzyniak – drugi pilot; kpt.
mar. Daniel Bagiński – lekarz;
chor. mar. Krzysztof Bilecki – ratownik; st. chor. mar. Ireneusz Raczyński – technik pokładowy.

W ciągu ostatnich dwóch dekad
lotnicy morscy uczestniczyli w 511
akcjach ratowniczych udzielając
pomocy 263 osobom.
kmdr ppor. Piotr Adamczak
biuro prasowe MW
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Rewa. Dni Gminy Kosakowo

Nie zabrakło gwiazd estrady i kaszubskiego folkloru

Festyn Kaszubski rozpoczął przemarsz w asyście orkiestry ulicą Morską na sam Szperk
Jak przystało na gospodarza, wójt Jerzy Włudzik (pierwszy z prawej) był
praktycznie wszędzie. Otwierał, przemawiał, a nawet grał na perkusji

Takich tłumów w Rewie jeszcze
nie było! Kto żyw, podążał na
plac koło Szpyrku, gdzie Gmina
Kosakowo obchodziła swoje trzydniowe święto. Atrakcji nie zabrakło.
Na scenie wystąpiły nie tylko
gwiazdy tj. zespół Leszcze, Candy
Girl czy zespół Volver, ale również
soliści Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo, zebranych bawiły
kabarety Afera oraz Kałasznikof,
a do tańca zapraszał DJ Rico. Były
też gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych.
Bogactwo i różnorodność kultury
kaszubskiej podziwiać można było
podczas festynu, zorganizowanego
przez dębogórski oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.
Podczas niego można było się
przekonać, iż Kaszubi nadają się
i do tańca, i do różańca. Nie zabrakło licznych stoisk promujących
kulturę kaszubską, a na koniec
obejrzeć można było pokaz fajerwerków.
Adam Schröder
Fot. P. Narloch/UG Kosakowo

REKLAMA 1 04-1

Licznie zgromadzona w Rewie publiczność miała co podziwiać na tutejszej scenie

Podczas Dni Gminy Kosakowo nie mogło zabraknąć akcentów kaszubskich

FOTOREPORTAŻ

24 sierpnia 2011
redakcja@ziemiapucka.info

9

Władysławowo. Halleriada i festyn parafialny

Oddali cześć Generałowi a o zabawie też nie zapomnieli

Ks. KrzysztofAntoń nie rozstawał się z mikrofonem, przeprowadzał
wywiady i czuwał nad organizacją

Podczas parafialnego festynu we
Władysławowie uczczono 138.
rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera. Główna uroczystość odbyła
się pod pomnikiem Generała i w
Hallerówce.
Później rozpoczął się festyn, nieformalne święto kaszubskiej kultury.
Na stoiskach pojawiły się hafty,
rzeźby ludowe, specjały kuchni regionalnej. Wykonano także wspólne zdjęcie osób wypełniających
kościelny plac.
Masowo kupowano losy loterii fantowej, na którą sponsorzy przekazali
wiele wartościowych nagród. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
też loty balonem na uwięzi.
Muzyczną część zapewniły zespoły
Kaszubianki i Gaudeamus - muzykujący i śpiewający klerycy z Poznania.
Tekst i fot. T. Kożuchowska Na stoisku Elżbiety i Władysława Mirończuków rozdawano nasze gazety

Przemarsz pod pomnik Generała w asyście orkiestry dętej

Wspólne zdjęcie pod pomnikiem generała Hallera

Grupa uczestników władysławowskiej Halleriady

Miejscowe gospodynie przygotowały pyszne ciasta

Ryszard Prill z Pruszcza, twórca ławeczki Jana Pawła II

Klub Honorowych Dawców Krwi zorganizował pobór krwi

Radość Życia zbierała fundusze na wyjazdy integracyjne

Przyszli strażacy sprawdzali nożyce do przecinania stali

Grochówkę braci Oberzig chwalą państwo Kurkowscy
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Zapraszamy do zamieszczania
reklam i ogłoszeń w naszym
dwutygodniku. Wielkości i ceny
modułów zamieszczone są na
stronie internetowej
www.ziemiapucka.info/reklama
- zawsze jednak pozostajemy do
Państwa dyspozycji pod nr tel. 51 31 73-371 (Orange) i 602-349-540
(Play) oraz pod adresem e-mail:
biuro@nordmedia.pl
Poniżej przedstawiamy miejsca, w
których znajdziecie dwutygodnik
Ziemia Pucka.info. Zasięg
kolportażu: 390 punktów w 66
miejscowościach !
BIAŁOGÓRA

„Maxim” restauracja, ul. Słoneczna 1
„Ola” delikatesy, ul. Morska 5
Salon fryzjerski, ul. Szkolna
Sklep, ul. Brzozowa
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Okrężna 1 0
(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 1 4a
„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 1 71
Salon fryzjerski, ul. Władysławowska 71
Sklep, ul. Władysławowska 39
Sklep mięsny, ul. Władysławowska 36
Sklep ogólnospożywczy, ul. Władysławowska 69
„Smoczek” bar gastronomiczny, ul. Władysławowska
53

„U Groszka” sklep spożywczy, ul. Mickiewicza 1 22
„U Justyna” sklep przemysłowy, ul. ks. Stefańskiego
27
Urząd Miejski, ul. Portowa 24
„Żeglarz” sklep, ul. Sychty 1 29

JASTRZĘBIA GÓRA

„Holstein” restauracja, ul. Morska 2
Sklep spożywczy, ul. Morska 2

„Ara” hotel – club, ul. Rozewska 4a
„Gostek” sklep, ul. Droga Rybacka 43
„Kredens” restauracja, ul. Kaszubska 1 (poza
sezonem)
„Neta” sklep, ul. Królewska 2 (poza sezonem)
Salon fryzjerski, ul. Droga Rybacka 61
„Skorpion” sklep spożywczy, ul. Rozewska 1 (poza
sezonem)
„Soprano” bistro, ul. Droga Rybacka 57
„Top-Med” NZOZ, ul. Kaszubska 1 8
„Victor” pensjonat, ul. Bałtycka 33

DĘBOGÓRZE

JELDZINO

DARZLUBIE

„Golonka” gospoda (Darzlubie skrzyżowanie)
„Neta” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 42
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka
Wiejski Klub Kultury, ul. Pucka 39

DĘBKI

„Ola” sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 1 5
„Pod Bocianem” bar piwny, ul. Pomorska
Sklep wielobranżowy, ul. Pomorska 1 6

DOMATOWO

Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wiejska 32
„U Asi” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Bielawska 1

DOMATÓWKO

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

„Aro” sklep wielobranżowy, ul. Kaszubska 1 9
Gminny Dom Kultury
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Ogrodników 1

Bank Spółdzielczy w Pucku, ul. Hallera 2
bar na manhatanie
bar na stacji Lotos, ul. 1 0 Lutego 41 b
„Bik-Med” przychodnia NZOZ, ul. 1 AWP 1 6
„Brzóska” piekarnia, ul. MDLot. 7
„Bursztynia” restauracja na molo, ul. Lipowa
CSK sklep spożywczo-monopolowy, ul.
Szystowskiego 1
„Delikatesy Alkoholowe” sklep, Pl. Wolności 1 3
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.
„Kolumb” tawerna, ul. MDL-otu 20
Komenda Powiatowa Policji, ul. Dworcowa 5
„Leszek” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Abrahama 1 0
„Lewiatan” sklep, ul. 1 0 Lutego
„Łasuch” sklep, ul. Ks. Sychty 1
„Mazurek” sklep, ul. Majkowskiego 1
„Miami” solarium, ul. Młyńska
„McDonald’s” restauracja, ul. 1 0 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 1 3
„Pod Kogucikiem” przychodnia NZOZ, ul.
Przebendowskiego 1 6A
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” ul. Gdańska 2
„Sezamek” sklep spożywczy, ul. Nowy Świat 4
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Wałowa 1 0
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. 1 Maja 6/1
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Orzeszkowa 6
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Waryńskiego 1 8c
Sklep spożywczy, ul. 1 Maja 1 0
Sklep spożywczy, ul. Nowy Świat 3
„Smakosz” bar, ul. Sambora 2
„Smok” studio reklamy, ul. Przebendowskiego 23A
„Społem” sklep, ul. Lipowa 30
„Społem” sklep, ul. MDL-otu 1 5
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Majkowskiego
Starostwo Powiatowe, ul. Orzeszkowej 5
Studio Fryzjerskie, ul. Wejhera 1 0
„U Budzisza” smażalnia ryb, ul. Morska 1 3
„U Cygana” pizzeria, ul. Wejhera 7
„U Henia” zakład fryzjerski, ul. Nowa 2
Urząd Gminy, ul. 1 0 Lutego 29
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 1 3
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział, Pl.
Wolności 1

POGÓRZE

REKOWO GÓRNE

„Bik-Med” przychodnia NZOZ, ul. Kościelna 1 2
Kwiaciarnia ul. Kościelna 1 2
„Plasun” market, ul. Starowiejska 2
Salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Kościelna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kościelna 4
Wiejski Klub Kultury, ul. Starowiejska 1 6

LISEWO

Sklep ogólnospożywczy GS SCh Krokowa

LUBKOWO

Dom Pomocy Społecznej, ul. Długa 50
Sklep ogólnospożywczy GS SCh Krokowa

ŁEBCZ

„Łasuch” sklep, ul. G. Wilczyńskiej 22
„Neta” sklep, ul. Pucka 37
Sklep B. Dudek, ul. Pucka
Sklep ogólnospożywczy, ul. Długa 1 2 (Zele)

MECHELINKI

„Krystian” sklep spożywczy, ul. Szkolna 25
„Osada Wędrowca” dworek

MECHOWO

„Ola” sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 1 8
Sklep spożywczo-przemysłowy, Mechowo 35
Wiejski Klub Kultury

Sklep spożywczo-przemysłowy, Domatówko 1 36
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wejherowska 24
Wiejski Klub Kultury, ul. Klonowa 1 2

KARLIKOWO

„Ala” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Polna 6
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Polna 3

MIEROSZYNO

GNIEŻDŻEWO

KARWIA

MINKOWICE

„Mini Łasuch” sklep, ul. Pucka 39
Sklep ogólnospożywczy, ul. Pucka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 30
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Wyzwolenia 1

GOSZCZYNO

„Avena” restauracja, ul. Żarnowiecka 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy GS SCh Krokowa

HEL

11 5 Szpital Wojskowy, ul. Boczna 1 0
„Captain Morgan” pub, ul. Wiejska 21
„Claudia” sklep, ul. Leśna 9
„Ewa” sklep, ul. Kaszubska 3
„Ewa” sklep, ul. Leśna 9e
„Ewa” sklep spożywczy, ul. Przybyszewskiego 6
„JMM” delikatesy, ul. Leśna 7a
„Kutter” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 87
„Lwia Jama” restauracja, ul. Wiejska 86
„Maszoperia” restauracja – kawiarnia, ul. Wiejska 11 0
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Komandorska
„Norda” restauracja, ul. Wiejska 1 23 (sezonowo)
„Palermo” pizzeria, ul. Wiejska
Przychodnia 11 5 Szpitala Wojskowego, ul. Boczna 1 0
„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 81 a
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50

JASTARNIA

„Anna” salon fryzjerski, ul. ks. Stefańskiego 1 3
„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 1 48
„Oktan” stacja paliw, ul. Mickiewicza 1 27
„Owocowy Raj” sklep owocowo-warzywniczy, ul.
Zdrojowa 2
Sklep monopolowo-przemysłowy, ul. B. Sychty 32
Sklep ogólnospożywczy, ul. B. Sychty 32
Sklep owocowo-warzywno-spożywczy, ul. Portowa 1
Sklep wielobranżowy, ul. B. Sychty 1 3
„Społem” sklep, ul. Ks. Stefańskiego
Sprzedaż napojów alkoholowych, ul. Ks. B. Sychty 1 4

„CDG” sklep, ul. Kopernika 1 5
Sklep ogólnospożywczy, ul. Wojska Polskiego 8
Sklep ogólnospożywczy i przemysłowy, ul. Kopernika
32
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. 1 2-go Marca 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, 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
Fryzjer damski, ul. Chrzanowskiego 8
Gabinet stomatologiczny, ul. Żeromskiego 67
„Jantar” apteka, ul. Żeromskiego 57
Komisariat Policji, ul. Żeromskiego 71
„Kosakowo” przychodnia NZOZ, ul. Żeromskiego 51
„Marko-Lewiatan” ul. Chrzanowskiego 1 2
„Oktan” stacja paliw, ul. Żeromskiego 79
„Restauracja Kaszubska” ul. Żeromskiego 63
„Stafix” sklep mięsno-spożywczy, ul. Żeromskiego
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69

KROKOWA

Bank Spółdzielczy w Pucku filia, ul. Żarnowiecka 1 3
Biuro poselskie ul. Żarnowiecka
Butik ul. Żarnowiecka 1 3
„Delikatesy Centrum” Delta, ul. Kolejowa 21
„Kosmyk” salon fryzjersko-kosmetyczny, ul.
Żarnowiecka 21
Pizzeria ul. Żarnowiecka 1 3
Przychodnia NZOZ, ul. Żarnowiecka 6
Salon fryzjersko-kosmetyczny ul. Wejherowska 7
Sklep GS SCh przy rondzie
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

„Akmak” sklep, ul. Pucka 11
„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, ul. Gdyńska 5
Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Ogrodowa 2
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

„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

Sklep spożywczy, ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy, ul. Osiedlowa
„U Ziuta” bar przy drodze 21 6
„Wieniawa” hotel, ul. Lipowa 24

REWA

POŁCZYNO

Minimarket spożywczo-przemysłowy, ul. Gdańska 4
Sklep ogólno-spożywczy, ul. Szkolna

„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

„Mini Delikatesy” ul. Helska 20
„Orkon” sklep, ul. Helska 27
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 1 (Syberia)

PRUSEWO

ROZEWIE

LEŚNIEWO

„Admirał” pub, ul. Morska 5

KUŹNICA

„Kaszubek” sklep

PUCK

„Bar pod Latarnią” ul. Leona Wzorka 5
„Okulski Grand” hotel, ul. Garnizonowa 40
„Rozewie” sklep spożywczo-przemysłowy, ul.
Osiedlowa 21

RZUCEWO

Sklep spożywczo-przemysłowy

SŁAWOSZYNO

Dom Kultury, ul. F. Ceynowy
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Abrahama
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Fr. Żaczka 5
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. F. Ceynowy 2
Sklep spożywczy, 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, Sławutówko 22

SMOLNO

Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Jana Pawła II 1 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Łąkowa 25
Sklep spożywczy, ul. Pucka 1 5

STARZYNO

„Bik-Med” przychodnia NZOZ, ul. Żarnowiecka 24
„Delikatesy Mini” ul. Żarnowiecka 4
„Ewa” kwiaciarnia, ul. Pucka 1 0
„G.I.H.” sklep, ul. Mechowska 5
„Medyk” apteka, ul. Długa 2
Poradnia stomatologiczna, ul. Żarnowiecka 24
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 39
„Starzynianka” restauracja, ul. Lipowa 1

STRZELNO

Przychodnia NZOZ, ul. Bałtycka 1 4
Sklep samoobsługowy spożywczo-przemysłowy, ul.
Kościelna 1 0
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Kasztanowa 5
Wiejski Dom Kultury, ul. Bałtycka 1 4

SUCHY DWÓR

Sklep spożywczy, ul. Dąbrowskiej 37
Sklep spożywczy, ul. Kochanowskiego 1 4

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 1 5

WERBLINIA

„Bar u Danusi” obok remizy
Sklep, ul. Św. Rocha 11
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Rocha 42

WIERZCHUCINO

Gminna Biblioteka Publiczna filia, ul. Abrahama
„Kaszub” minimarket Lewiatan
Kwiaciarnia, ul. Św. Rozalii 33
„Medyk” apteka, ul. Morska 1
„Pod Zielonym Wieńcem” restauracja
Sklep mięsny, ul. Św. Rozalii 21
Sklep spożywczo-przemysłowy GS SCh, ul.
Abrahama 29
Sklep ogólnospożywczy, ul. Abrahama 1 5
Sklep ogólnospożywczy, ul. St. Okonia 4
Sklep wielobranżowy, ul. Św. Rozalii 33
„Styl” salon fryzjerski, ul. Abrahama 1 6
Wiejski Ośrodek Zdrowia, ul. Leśna 26
„Wiola” fryzjerstwo – solarium, ul. Morska 1

WŁADYSŁAWOWO

„ABC” kiosk z prasą, ul. Hallera
„ABC” kiosk z prasą, ul. Świerkowa
„Ambra” salon kosmetyczny, ul. Starowiejska 1 4
bar na stacji Orlen, ul. Gdańska 1 05
„Bistro Pizza” bar, ul. 1 000-lecia P.P. 2A
„Bosman” bar gastronomiczny, ul. Abrahama 1 4
„Bud-Mor” skład budowlany, ul. Łąkowa 4

„Cafe Luna” pizzeria – restauracja, ul. Hallera 1 (poza
sezonem)
„Cetniewo” OPO, al. Żeromskiego 52 (poza sezonem)
„Checz” bar tawerna, ul. Starowiejska 8
„Edyta” salon fryzjerski, ul. Hallera 29
„Foto Color” ul. Towarowa 1 7 (poza sezonem)
Gabinet kosmetyczny, ul. Hallera 9 (od ul. 1 000-lecia
PP)
Gabinet stomatologiczny, ul. Prof. Siedleckiego
„Gospoda u Chłopa” ul. Portowa 1 5
Handel Hurtowy i Detaliczny, ul. Średnia 30
„Hanka” bar, ul. Starowiejska 1
„Ika” restauracja, ul. Towarowa 25 (poza sezonem)
„Jar-El” sklep, ul. Necla 30
„Jar-El” sklep, ul. Obrońców Helu 6 (poza sezonem)
„Jedynka” dom handlowy, ul. Władysława IV
„Kangurek” pub, ul. Abrahama
Komisariat Policji, ul. Towarowa 1
„Lewiatan” sklep spożywczy, ul. 1 000-lecia PP
„Magia” fabryka fryzur i kosmetyki, ul. Hallera 2
„Marina” supersam, ul. Hallera 2
„Małe Morze” kemping Chałupy 1
„Marsyl” sklep, ul. Merkleina 32
„Maxi” delikatesy, ul. Róży Wiatrów 44
„Mazurek” sklep, ul. Abrahama 1 4
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Hallera 1 9
„Natalia” zakład fryzjerski, ul. Abrahama 1 4
„Neta” sklep, ul. Żeromskiego (poza sezonem)
„Panda” bar, ul. Starowiejska 7
„Piwko pod Gruszą” bar, ul. Bohaterów Kaszubskich
57
„Plus” sklep, ul. Abrahama 1 2
„Plus” sklep, ul. Żwirowa 1
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul.
Hallera 1 9
„Przychodnia w Ratuszu” ul. Hallera 1 9
Redakcja Ziemia Pucka.info, ul. Hallera 1 9 (wieża VIII
p.)
„Rejs” hotel, ul. Hryniewieckiego 4 (poza sezonem)
„Relax” sklep spożywczy, ul. Długa 23
„Rigga” hotel, ul. Harcerska 4 (poza sezonem)
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul. Hallera 7
„Sekret” salon kosmetyczno-fryzjerski, ul. Róży
Wiatrów 33
„Skipper” bar gastronomiczny, ul. Spokojna 7 (poza
sezonem)
Sklep, ul. Stoczniowców 8
Sklep monopolowo-spożywczy, ul. Abrahama 1 4/1
Sklep monopolowy, ul. Gdańska 52
Sklep ogólnospożywczy, ul. Hallera 3
Sklep ogólnospożywczy, ul. Sportowa 3
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Przybyszewskiego
18
Sklep spożywczy, ul. Cetniewska 8
Sklep spożywczy, ul. Geodetów 64
Sklep spożywczy, ul. Nawigacyjna 25
Sklep spożywczy, ul. Rybacka 1 a
Sklep spożywczy – bar, ul. Bohaterów Kaszubskich
32
„Tania Odzież” sklepy, ul. Starowiejska
„Tomax” sklep stolarski, ul. Portowa
„Tomcio” sklep monopolowo-spożywczy, ul. Hallera 9
Urząd Miejski, ul. Hallera 1 9
„Venus” salon kosmetyczny, ul. Abrahama 1 4
„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 1 5

ŻELISTRZEWO

„Aga” sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Pucka 1 5
„Country” bar, ul. Pucka
Drób Mięso Wędliny sklep, ul. Lipowa 2
Przychodnia NZOZ, ul. Szkolna 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Jaśminowa 1 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 1 2
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Lipowa 1 7
Sklep spożywczy, ul. Lipowa 4
Sklep spożywczy, ul. Lipowa 1 4
Wiejski Dom Kultury, ul. Lipowa 1 7
* Mogą wystąpić okresowe problemy z
dostarczaniem gazety do w/w miejsc, zwłaszcza w
sezonie letnim kiedy w najbliższej okolicy nie można
znaleźć miejsca do zaparkowania samochodu
dostawczego oraz w nieprzewidzianych sytuacjach, tj.
remonty dróg, zmiany organizacji ruchu, itp.

INFORMATOR
Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

DNI KULTURY FRANCUSKIEJ
W dniach od 26 sierpnia do 2 września w
Wejherowie przebywać będzie 30-osobowa grupa
Francuzów z gmin położonych wokół Rouen i
zrzeszonych w organizacji Europe Echanges.
Wizyta ta odbywa się w ramach wymiany
francusko-polskiej pomiędzy stowarzyszeniem
Europe Echanges a Towarzystwem Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w Wejherowie.
Tym razem pobyt francuskich gości zbiega się z

obchodami 1100 rocznicy utworzenia regionu
Normandii. Z tej okazji goście z Francji
przygotowali spektakl pt. „Historia Normandii
opowiedziana przez Francuzów”, w którym
przedstawią najważniejsze momenty z dziejów tego
regionu (Wikingowie, Wilhelm Zdobywca, Joanna
d`Arc, Renesans, impresjoniści, Terres-Neuvas, II
wojna światowa, Armada) za pomocą obrazów,
elementów muzyki, tańca i śpiewu. W trakcie
programu publiczność może być zapraszana do
udziału w tańcach. Spektakl, na który wstęp jest
wolny, odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 16.00
w auli Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie. Po
przedstawieniu przewidziana jest druga część
programu z udziałem publiczności. Goście z Francji
przygotowali wystawę prac malarskich, rysunków
oraz plakatów ilustrujących krajobrazy i zabytki
Normandii, a także pokaz wyrobów koronczarskich
i hafciarskich, „malowanie na żywo” pod
kierunkiem artysty-malarza Reynalda Lemaire,
loterię oraz pokaz gier normandzkich.
Ten sam program zostanie przedstawiony w gminie
Szemud (niedziela, 28.08) o godz. 15.30 na placu
przy remizie OSP w Szemudzie oraz w
poniedziałek 29.08 o godz. 17.00 w hali
widowiskowo-sportowej w Szemudzie. Dzień
później, we wtorek 30.08 Francuzi zaprezentują go
również w gminie Wejherowo o godz. 18.00 w hali
widowiskowo-sportowej w Bolszewie.
Dwa ostatnie dni pobytu gości z Francji upłyną im
na zwiedzaniu regionu kaszubskiego (m.in.
Gniewina, gdzie zwiedzą wieżę widokową, skansen
w Nadolu oraz plażę w Karwi) oraz Gdańska.
Wśród obecnych gości będzie przewodnicząca
Europe Echanges Bernadette Mallet z mężem, a
także mer gminy Bihorel, Pascal Houbron, który
przyjeżdża po raz pierwszy do Polski. W trakcie
pobytu gości w Wejherowie władze miasta spotkają
się z ww osobami w ratuszu w dniu 27.08.2011 r.
Większość grupy stanowią członkowie organizacji

Europe Echanges, którzy wielokrotnie już
przyjeżdżali do Wejherowa, gdzie nawiązali
przyjazne kontakty z goszczącymi ich rodzinami.
Zgodnie z przyjętymi założeniami wymiany goście
z Francji będą zakwaterowani u rodzin polskich na
terenie miasta i gminy Wejherowo oraz gminy
Szemud.
Program jest dofinansowany przez Prezydenta
Miasta Wejherowa.
Zapraszamy mieszkańców Wejherowa oraz
Gmin Wejherowo i Szemud do udzału w tym
wydarzeniu!

OTWARTY METROPOLITALNY FESTIWAL
PIOSENKI RELIGIJNEJ W JASTARNI,
JURACIE I CHAŁUPACH 26 - 28 SIERPIEŃ
2011
XII edycja Festiwalu poświęcona jest Beatyfikacji
Jana Pawła II.
Festiwal ma charakter konkursu. Odbywa się w
kościołach gminy Jastarnia tj. w Juracie, Jastarni.
Spotkania festiwalowe to spotkania wczasowiczów,
młodzieży i mieszkańców Jastarni w miłej
atmosferze miejscowości rybackich gminy Jastarni.
W tym roku Festiwal i piosenki tam wykonane są
poświęcone beatyfikacji Papieża Polaka Jana Pawła
II. Założeniem Festiwalu, jest pochwała Jego
twórczości ogólnej a szczególnie poetyckiej, jak
również pochwała jego osobowości poprzez
twórczość młodzieży biorącej udział w Festiwalu.
W PROGRAMIE:
26.08.11 - piątek
Przyjazd i zakwaterowanie zespołów
uczestniczących w Festiwalu Piosenki
Religijnej
godz. 17.00 - Zbiórka uczestników Festiwalu w
kościele Parafialnym w
Jastarni. Przywitanie uczestników Festiwalu,
informacje organizacyjne.
Losowanie godziny i miejsca przesłuchań
godz. 18.00 - Rozpoczęcie Festiwalu mszą św. w
kościele parafialnym w
Jastarni
27.08.11. - sobota
godz. 10.00 - 13.00 - przesłuchania zespołów w
kościele w Jastarni

Krzyżówka panoramiczna nr 11
Chcesz wziąć udział
w losowaniu atrakcyjnych
nagród?
W tym tygodniu do wygrania płyta: Józef Roszman i
kaszubska kapela PLESTA.
Fundatorem nagród jest
firma Media Kaszebe,
właściciel CSBTV oraz
Radia Kaszebe.
Poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
"nie mysz wybiera
przysmaki dla kota" 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. Płytę Gawęda
ludowa na Kaszubach za
prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki numer 10 otrzymuje Janina Rathnau ze
Sławutowa.

Zwycięzcy ze Starzyna: JózefDrzeżdżon

24 sierpnia 2011
redakcja@ziemiapucka.info

godz. 14.30 - 18.00 - przesłuchania zespołów w
kościele w Jastarni
godz. 20.15- koncert zespołów w Chałupach, które
brały udział
poprzedniego dnia w przeglądzie w Jastarni.
24.08.11. - niedziela
godz. 12.00 - warsztaty muzyczne w kościele w
Jastarni.
godz. 18.00 - uroczysta Msza Święta w Kościele
Parafialnym w Jastarni
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.
Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Po mszy
odbędzie się rozdanie nagród
i koncert finałowy.
godz. 20.00 - wspólne ognisko dla uczestników
biorących udział w Festiwalu
Centrum Kultury i Promocji we Władysławowie
zaprasza na Biesiadę Kaszubską.
Biesiada dbędzie się w namiocie przy porcie
rybackim we Władysławowie w sobotę 27 sierpnia
w godz. 18:00 - 24:00
Do tańca przygrywać będą zespoły regionalne:
- Kaszubianki
- Bliza
- Manijoce
W trackie imprezy możliwość zakupu dań z kuchni
regionalnej
Wstęp wolny - zapraszamy!
X Jubileuszowy Festiwal Dorsza o Puchar
Burmistrza Miasta Władysławowa.
2-4 wrzesień 2011
W trakcie imprezy zapewniamy:
3 dniowe zakwaterowanie,
smaczną kuchnię,
miłą atmosferę,
atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników
Nagrody główne:
ŁÓDŹ WĘDKARSKA – dla najlepszego wędkarza
10 000 zł za rekordową rybę Władysławowa
5 000 zł za największą rybę zawodów
nagrody dla wszystkich uczestników
Zakończenie i Rozdanie nagród:
04.09.2011 r. – godz. 17:00 teren portu
Koszty uczestnictwa na osobę wynosi:
900 zł – w tym wpisowe, 3 dniowy pobyt z
wyżywieniem oraz 2 dni połowowe
źródło: www.festiwaldorsza.pl

Kino - Repertuar
Multikino Gdynia

(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

25 SIERPNIA (CZWARTEK)
Auta 2 3D 10:30
Captain America: pierwsze starcie 3D 18:45 21:30
Conan Barbarzyńca 3d 13:00 15:30 18:10 20:45
Druhny 14:40 16:00 19:40
Geneza planety małp 9:50 21:15
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2 3D - dubbing
10:15 13:10
Kret 9:45 17:15 22:15
Kubuś i Przyjaciele 12:15
Naznaczony 22:20
Oszukać przeznaczenie 5 3D
11:10 13:20 15:50 18:00 20:15 22:30
Pan Popper i jego pingwiny 9:00
Smerfy 2D 9:15 11:45 14:15 16:45 19:00
Smerfy 3D 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00
Szefowie wrogowie 12:20 14:45 17:00 19:20 21:40
Zła kobieta 10:10 14:00 16:10 18:20 20:30
26 SIERPNIA (PIĄTEK)
Maraton Woody'ego Allena 22:00
30 SIERPNIA (WTOREK)
Red Hot Chili Peppers na żywo 21:00
2 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
Maraton Woody'ego Allena 22:00

Spektakle, Koncerty

Joachim Tuszer z wnukiem Radosławem

Formacja ,szanty, poezja śpiewana
25.08 (czw) 21:00
Contrast Cafe Gdynia, Bulwar Nadmorski
Top Music Festival - Jam Sessions
rock, jazz
20.08 (sob) - 28.08 (nd) 20:00
Klub Ucho, Gdynia, Św. Piotra 2
Świątynia Sztuk Wszelkich
performance, widowisko / show
25.08 (czw) 21:00, 22:30
Kościół Św. Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50
Piotr Horbaczewski - koncert akustyczny
26.08 (pt) 18:00
U przyjaciół Sopot, Polna 55
Kabaret Starszych Panów koncert
27.08 (sob) 19:00
Urząd Miasta Sopot, Kościuszki 25/27
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Konkurs fotograficzno-rysunkowy dla dzieci i
młodzieży
"Wakacje mojej rodziny" to nowy konkurs
fotograficzno-rysunkowym przeznaczony dla dla
dzieci i młodzieży. Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone.
Organizatorami konkursu są Fundacja Dziecko w
Rodzinie oraz Koło Naukowe Studentów Nauk o
Rodzinie Ateneum Szkoły Wyższej. Prace trzeba
przesyłać do dnia 31 sierpnia 2011r. na adres:
Ateneum Szkoła Wyższa
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
z dopiskiem "Konkurs Wakacje mojej rodziny"
lub w wersji elektronicznej na adres
wakacjemojejrodziny@tlen.pl
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
(m.in. aparat cyfrowy) nastąpi 10 września
(sobota) w trakcie pikniku dla rodzin
połączonego z inauguracją Poradni Rodzinnej
"Przystań". W trakcie pikniku przewidziano
liczne atrakcje, m.in. konkursy i zabawy, rodzinne
grillowanie, możliwość pozowania do
profesjonalnych zdjęć rodzinnych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
zapoznanie się z Regulaminem, dostępnym na
stronie internetowej fundacji
www.dzieckowrodzinie.org.pl
26 sierpnia o godz. 18.00, w Domu Ludowym w
Sławoszynie odbędzie się wernisaż: Wikingowie i
Kaszubi na jednej fotografii czyli o projekcie
"Ocalić Narodową Spuściznę. Ostańce Próśb".
Przedsięwzięcie jest wielopłaszczyznowym
działaniem, skupionym wokół tematyki ludowej
architektury sakralnej obejmującej dwa kręgi
kulturowe: słowiański i nordycki. Przybliżając
charakterystyczne dla tych obszarów obiekty
kultowo-religijne, projekt Ostańce Próśb próbuje
odnaleźć pomost, łączący ich różnorodne stylistyki
architektoniczne ze społeczno-religijną funkcją
jaką poszczególne obiekty pełniły lub pełnią do
czasów obecnych. Obiektami, które obejmuje
obszar zainteresowania Projektu są kaszubskie
kapliczki, norweskie kościoły palikowe stavkirke
oraz islandzkie kościółki farmerskie. Równolegle
do działań fotograficznych, został zrealizowany
film dokumentalny w reżyserii Andrzeja
Dudzińskiego, opowiadający o działaniach
skupionych wokół powstawania, życia i
przemijania kapliczek na Kaszubach.
Wystawa czynna będzie do końca września.

6 WRZEŚNIA (WTOREK)
Kino Na Obcasach: Kocha, lubi, szanuje 20:00

Multikino Rumia

(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)
25 SIERPNIA (CZWARTEK)
Auta 2 2D 11:20
Captain America: pierwsze starcie 3D 12:10
Conan Barbarzyńca 3d 13:30 16:00 18:30 21:00
Druhny 22:10
Geneza planety małp 9:00 22:30
Oszukać przeznaczenie 5 3D 9:50 14:50 17:10 19:20
21:30
Pan Popper i jego pingwiny 10:00
Smerfy 3D 10:00 12:30 15:00 17:30 19:50
Szefowie wrogowie 12:10 14:20 16:30 19:00 21:15
Zła kobieta 13:45 15:50 18:00 20:20

ORANGE KINO LETNIE
(Sopot - przy molo)

25.08 Chrzest 21:00
26.08 Vicky Cristina Barcelona 21:00
27.08 Och, życie 21:00
28.08 Kołysanka 21:00
29.08 Pulp Fiction 21:00
30.08 Bazyl. Człowiek z kulą w głowie 21:00
31.08 Poznasz przystojnego bruneta 21:00

Sopot Ulica Sztuki
spektakl dramatyczny
26.08 (pt) - 24.09 (sob)
Sopot, Różne lokalizacje
Gdańskie Lato Muzyczne:
The Beatles symfonicznie
28.08 (nd) 20:00
Amfiteatr nad Motławą
Jak Paweł i Gaweł
teatr lalek
28.08 (nd) 12:30
Miasto Aniołów Gdańsk, Chmielna 26
Cofnij się w czacie: Gdynia rok 1920
muzyka poważna, pop
1.09 (czw) 19:30
Strych Gdynia, Plac Kaszubski 7 B
Indie Night Party
rock, muzyka alternatywna
3.09 (sob) 21:00
Klub Ucho, Gdynia, Św. Piotra 2

JESTEŚMY RAZEM

ZDJĘCIA NADESŁANE

Otrzymaliśmy cały pakiet pięknych
fotografii wykonanych przez
Agnieszkę Renusz z Władysławowa. Jak sama przyznaje, nie posiada profesjonalnego sprzętu
fotograficznego. Mimo to, fotografia jest całym jej życiem. Patrząc
REKLAMA 1 03-1

na nadesłane prace trudno w to nie
uwierzyć. Zdjęcia chowamy do archiwum i jeśli tylko nie będzie innych chętnych do prezentacji
swoich prac, będziemy je Państwu
sukcesywnie przedstawiać.

TWOJE ZDJĘCIE

Czekamy na zdjęcia przez Was wykonane,
pokażcie innym swoich ulubieńców, pejzaże, fotki
zabawnych sytuacji. Przesyłajcie je na adres
redakcja@ziemiapucka.info z dopiskiem co
przedstawiają, gdzie zostały zrobione oraz dane
autora

WSPÓLNA FOTOGRAFIA

Odwagą wykazała się ostatnio burmistrz Władysławowa Grażyna
Cern, decydując się na swobodny
lot balonem. Po wejściu do chyboczącego się kosza, spokojnie czekała na start. Tymczasem rodzina i
znajomi, obserwując jak balon
unosi się coraz wyżej, by całkowicie zniknąć z oczu, nie kryli zaniepokojenia. - Czy to bezpieczne? A może wylądują na morzu?
Przygoda zakończyła się w Mieroszynie. Grażyna Cern po krótkim
spacerze w przestworzach, dzieliła
się wrażeniami.
- Z lotu ptaka, w absolutnej ciszy i
spokoju, z wysokości tysiąca
pięciuset metrów, podziwiałam
przepiękne krajobrazy. Była to fantastyczna przygoda, którą bym
chętnie powtórzyła. Zadziwiła
mnie delikatność i lekkość balonu,
który jak piórko unosił się w powietrzu.
Grażyna Cern wraz z mężem na pokładzie balonu, którym za
(tek) Burmistrz
moment uda się w przestworza
Fot. T. Kożuchowska
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Tupadły. Świętowali 102. urodziny

Jubilatka z Tupadeł w otoczeniu najbliższej rodziny

Fot. T. Kożuchowska

REKLAMA 11 2-1

14 sierpnia 1909 r. w Tupadłach
jest najstarszą mieszkanką gminy
Władysławowo. Jubilatka w 102.
urodziny, uśmiechnięta i pogodna,
przyjęła gratulacje od urzędników i
członków rodziny.
Życie pani Gertrudy wypełnione
było pracą. Wysiłku i energii wymagało prowadzenie wielohektarowego gospodarstwa w Rozewiu.
Nie załamała rąk nawet, gdy po
wojennej tułaczce zastała gospodarstwo całkiem zdewastowane.
Odbudowała je, a kiedy już sił nie
starczało, przekazała siostrzeńcowi.
Teraz mieszka w Tupadłach pod
troskliwą opieką ukochanej siostrzenicy Marii Wojdat.
Nestorka rodu ma receptę na długowieczność: kochać ludzi, być osobą
życzliwą i nie narzekać. Przykładami z własnego życia potwierdziła,
że nie są to puste słowa. Pochodząca z wielodzietnej rodziny, niezamężna, opiekowała się i pomagała
dzieciom licznego rodzeństwa.
Część z nich odpłaca się teraz opieką i wdzięcznością.
Nie narzeka do dzisiaj. - Mam bardzo dobrze - mówi krótko. - Poza
rodziną pamiętają o mnie doktor,
pielęgniarka i pani Ania z pomocy
społecznej.
Jubilatka jeszcze do niedawna gotowała, a nadal najbardziej lubi prasowanie. Codziennie wykonuje
drobne prace domowe i modli się,
bo dalsze życie powierza Bogu.
(tek)

Fot. T. Kożuchowska

Pani
Gertruda
zawierza
dalsze
życie
Bogu
Gertruda Radziejewska urodzona

Życzenia od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiły Przybył oraz pracownic Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Koniecznej i Urszuli Pawlaczyk

REKREACJA
Jastarnia - Gdańsk 7:7

Zagrali na remis

Na boisku "Orlika 2011" w Jastarni odbył się mecz sparingowy pomiędzy zespołami Sparty Gdańsk i
Orlika Jastarnia.
Na boisku rywalizowali ze sobą
chłopcy urodzeni w roku 2000 i
młodsi. Początek spotkania to duża
nerwowość z obydwu stron. Żadna
z drużyn nie potrafiła zagrozić poważnie bramce rywala. Pierwsi
emocje opanowali gospodarze,
którzy prowadzili w meczu już nawet 4:1, ale kilka błędów sprawiło,
że na przerwę schodzili prowadząc
już tylko 4:3.
Druga połowa rozpoczęła się od
zdecydowanego szturmu zawodników Sparty, którzy wyszli na prowadzenie 6:4. Gospodarzom na
szczęście udało się wrócić do gry i
nawet objąć prowadzenie, lecz
ostatecznie spotkanie zakończyło
się sprawiedliwym remisem 7:7.
Po spotkaniu zawodnicy podziękowali sobie za wspólną walkę rozgrywając jeszcze serię rzutów
karnych.
Tekst i fot. Łukasz Boszk

Drużyny Orlika Jastarnia (z
prawej) i Sparty Gdańsk
REKLAMA 1 06-3

Hel. Mistrzostwa siatkówki plażowej i tenisa ziemnego

24 sierpnia 2011
redakcja@ziemiapucka.info

Pierwszy raz i na pewno nie ostatni
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PIŁKA NOŻNA
KLASA OKRĘGOWA

GKS Sierakowice - Cartusia II Kartuzy 0:3,
KS Chwaszczyno - Olimpia Osowa 2:1 , Orzeł
Choczewo - Gryf-Orlex II Wejherowo
2:2, Orzeł Trąbki Wielkie - GKS Kolbudy 0:2,
Start Mrzezino - GKS Kowale 1 :2 (1 :0), Wikęd Kębłowo - Gedania Gdańsk 0:1 , Amator
Kiełpino - Czarni Pruszcz Gdański 3:2
1 . GKS Kowale
2 6 5:1
2. GKS Kolbudy
2 6 4:1
3. Amator Kiełpino
2 6 8:6
4. Gedania Gdańsk
2 6 2:0
5. Gryf II Wejherowo
2 4 7:4
6. Cartusia II Kartuzy
2 3 5:3
7. Czarni Pruszcz Gd.
2 3 4:4
8. Olimpia Osowa
2 3 4:4
9. KS Chwaszczyno
2 3 4:6
1 0. Orzeł Choczewo
2 1 3:4
11 . Start Mrzezino
2 0 1 :3
1 2. Wikęd Kębłowo
2 0 1 :3
1 3. GKS Sierakowice
2 0 4:8
1 4. Orzeł Trąbki Wlk.
2 0 0:5

KLASA A

Najlepsi siatkarze plażowi helskich mistrzostw wspólnie pozowali do pamiątkowej fotografii

W Helu odbył się I Otwarty Turniej
Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar
Starosty Puckiego w kat. "Open".
Udział wzięło 10 par reprezentujących wysoki poziom gry.
Turniej przeprowadzony został systemem brazylijskim do dwóch przegranych. Po wielogodzinnych
rozgrywkach wyłoniono najlepsze
pary turnieju, które zostały nagrodzone pucharami, medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Kolejność końcowa: 1. Polsporty
Mexicana (Michał Muża i Tomasz
Borkowski), 2. Play Max (Marcin
Sus i Dominik Sus), 3. Jas Team
(Michał Gwizd i Robert Winszczyk).

Nagrody indywidualne
Najstarszy zawodnik - Strzyżewski
Bogusław, najmłodsza uczestniczka
- Agata Lamek, najlepsza zawodniczka - Patrycja Kuszel, najlepszy
zawodnik - Robert Winszczyk.
-----Natomiast na kortach odbyły się I
Otwarte Deblowe Mistrzostwa Helu
w Tenisie Ziemnym. Zawody były
rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych. Nawet silny i
porywisty wiatr nie przeszkodził
uczestnikom w rozegraniu kilku zaciętych pojedynków.
Do turnieju przystąpiło siedem par.
Zawodnicy zostali podzieleni na
dwie grupy, w których rozgrywali

Bałtyk II Gdynia - Stolem Gniewino 0:3, EkoProd Szemud - Orkan Rumia MKS 1 :2, MKS
Władysławowo - Korona Żelistrzewo 1 :2
(0:2), Sztorm Mosty - Kaszubia Starzyno 3:1 ,
Błyskawica Reda Rekowo - Zatoka 95 Puck
3:1 (1 :1 )
1 . Stolem Gniewino
1 3 3:0
2. Błyskawica Reda Rekowo
1 3 3:1
3. Sztorm Mosty
1 3 3:1
4. Korona Żelistrzewo
1 3 2:1
5. Orkan Rumia MKS
1 3 2:1
6. FC Gowidlino
0 0 0:0
7. KP Sopot
0 0 0:0
8. Eko-Prod Szemud
1 0 1 :2
9. MKS Władysławowo
1 0 1 :2
1 0. Kaszubia Starzyno
1 0 1 :3
11 . Zatoka 95 Puck
1 0 1 :3
1 2. Bałtyk II Gdynia
1 0 0:3

pojedynki systemem „każdy z każdym”. Z poszczególnych grup do
półfinałów awansowały dwie najlepsze pary turniejowe.
B
Kolejność czołówki: 1. Piotr Kicz- KLASA
Ajax Leśniewo - Wicher Łebcz 2:3, Wicher
- Relaks Mechowo 3:3, Arka
ka – Ratnicki i Mateusz Łakomski, Wierzchucino
- Norda Karwia 3:11 , Huragan
2. Jarosław Dziekoński i Paweł Wa- Prusewo
Smolno - Klif Chłapowo 2:1 , Joker Karlikowo
lecki, 2. Piotr Kohnke i Mateusz Krokowa - Kaszuby Połchowo 3:7
1 . Norda Karwia
1 3 11 :3
Zabłocki.
Połchowo
1 3 7:3
- Po raz pierwszy w historii „kor- 2.3. Kaszuby
Wicher Łebcz
1 3 3:2
Smolno
1 3 2:1
tów Barakuda” został rozegrany 4.5. Huragan
Mechowo
1 1 3:3
turniej deblowy - mówi Mateusz 6. Relaks
Wicher Wierzchucino
1 1 3:3
Zabłocki. - Wiemy już, że w przy- 7. Bałtyk III Gdynia
0 0 0:0
Sławoszyno
0 0 0:0
szłym roku będzie kolejna tego ty- 8.9. Konsal
KS Rozłazino
0 0 0:0
pu impreza.
1 0. MKS II Władysławowo
0 0 0:0
Leśniewo
1 0 2:3
Norbert Górski 111 2.. Ajax
Klif Chłapowo
1 0 1 :2
1 3. Joker Karlikowo Krokowa
1 4. Arka Prusewo
REKLAMA 1 08-2

1 0 3:7
1 0 3:11
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REKREACJA

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO Puck. Dziesięciobój lekkoatletyczny

28 sierpnia, niedziela
11:00 Relaks Mechowo - Arka Prusewo; Mechowo - boisko; Klasa B
w piłce nożnej
13:00 Kaszubia Starzyno - Błyskawica Reda Rekowo; Starzyno - boisko; Klasa A w piłce nożnej
13:00 Ajax Leśniewo - MKS II
Władysławowo; Leśniewo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
14:00 Wicher Łebcz - Kaszuby Połchowo; Łebcz - boisko; Klasa B w
piłce nożnej

4 września, niedziela
12:00 Huragan Smolno - Norda
Karwia; Smolno - boisko; Klasa B
w piłce nożnej
16:00 MKS II Władysławowo Wicher Łebcz; Władysławowo stadion; Klasa B w piłce nożnej
- w najbliższej okolicy
24 sierpnia, środa
17:00 Gryf II Wejherowo - Orzeł
Trąbki Wielkie; Wejherowo - stadion; Klasa Okręgowa w piłce
nożnej
17:30 Orlęta Reda - Pogoń Lębork;
Reda - stadion; IV liga w piłce
nożnej
27 sierpnia, sobota
17:00 Gryf Wejherowo - Pogoń
Barlinek; Wejherowo - stadion; III
liga w piłce nożnej
18:00 Bałtyk Gdynia - Chrobry
Głogów; Gdynia - Narodowy Stadion Rugby; II liga w piłce nożnej
28 sierpnia, niedziela
10:00 III Rolkarski Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy; Gdańsk tor wrotkarski wokół PGE Arena;
Impreza Rolkarskiego Pucharu
Świata
31 sierpnia, środa
17:00 Orkan Rumia - Gwardia Koszalin; Rumia - stadion; III liga w
piłce nożnej

3 września, sobota
17:00 Gryf II Wejherowo - Wikęd
Kębłowo; Wejherowo - stadion;
31 sierpnia, środa
Klasa Okręgowa w piłce nożnej
17:30 Korona Żelistrzewo - Gryf II 17:30 Arka Gdynia - Ruch RaWejherowo; Żelistrzewo – boisko; dzionków; Gdynia - stadion przy
I runda regionalnego Pucharu Pol- Olimpijskiej; I liga w piłce nożnej
ski w piłce nożnej
17:30 Norda Karwia - Start Mrzezi- 4 września, niedziela
no; Karwia – boisko; I runda regio- 14:00 Orlęta Reda - Jantar Ustka;
nalnego Pucharu Polski w piłce Reda - stadion; IV liga w piłce
nożnej
nożnej
3 września, sobota
14:00 MKS Władysławowo - Orkan Rumia MKS; Władysławowo stadion; Klasa A w piłce nożnej
16:30 Kaszuby Połchowo - Klif
Chłapowo; Połchowo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 Sztorm Mosty - KP Sopot;

Zapraszamy do przesyłania zapowiedzi imprez na adres: redakcja@ziemiapucka.info,
więcej w internecie na stronie
www.SportowePomorze.pl

Po długich latach nieobecności
na pucki stadion powrócił dziesięciobój lekkoatletyczny. Mistrzostwa
przeprowadzono
w
kategorii seniorów oraz weteranów.
- To właściwie taka towarzyska impreza - śmieje się Waldemar Płomień, główny organizator. Spotkaliśmy się w swoim gronie,
aby ponownie spróbować sił w tej
dyscyplinie.
- Od dłuższego czasu myślałem
nad reaktywowaniem dziesięcioboju na naszym terenie - mówi Brunon Ceszke, inicjator wskrzeszenia
tej dyscypliny. - To piękna kwintesencja lekkoatletycznych zmagań.
Zdobyte w Pucku wyniki obliczane
były według tabel, które uwzględniały przede wszystkim wiek startujących. Wyniki podajemy według
kolejności: bieg na 100 m – skok w
dal - pchnięcie kulą - skok wzwyż
– bieg na 110 m przez płotki – rzut
dyskiem – skok o tyczce – rzut
oszczepem – bieg na 1500 m.
- seniorzy
1. Marcin Darga 1989 Starzyno
5004 pkt: 11,8 – 5,72 – 13,80 –
135 – 57,1 – 19,9 – 42,70 – 270 –
44,44 – 5:15,8
2. Jacek Groenwald 1973 Połczyno
3941 pkt: 12,4 – 5,56 – 10,40 –
150 – 1:00,1 – 21,6 – 25,19 – 231
– 28,98 – 5:04,0
3. Krzysztof Totzke
1991
Strzelno 3698 pkt: 12,6 – 5,24 –
8,92 – 150 – 58,5 – 21,4 – 24,50 –
190 – 30,42 – 5:12,7
3. Błażej Ceszke 1989 Strzelno
3054 pkt: 13,3 – 4,59 – 8,67 – 130

– 1:04,1 – 22,2 – 25,51 – 200 –
27,30 – 5:16,4
4. Mariusz Jarmulewski 1988 Mieroszyno 2920 pkt: 12,8 – 4,90 –
9,91 – 120 – l:04,9 – 24,4 – 32,30
– 0 – 38,19 – 6:26,0
5. Paweł Zielke 1985 Mieroszyno
2669 pkt: 13,2 – 4,48 – 7,49 – 135
– 1:05,7 – 22,0 – 19,50 – 231 –
28,07 – 6:16,4
- weterani
1. Jacek Groenwald 1973 Połczyno
4174 pkt: 12,4 – 5,56 – 10,40 –
150 – 1:00,1 - 21,6 – 25,19 – 231
– 28,98 – 5:04,0
2. Jerzy Jarmulewski 1957 Mieroszyno 3489 pkt: 15,4 – 4,21 –
10,05 (6 kg) – 135 – 1:34,1 – 21,5
– 31,64 (1,5 kg) – 220 – 44,90
(700 g) – 0
3. Brunon Ceszke 1954 Strzelno
3193 pkt: 15,6 – 379 – 8,93 (6 kg)
– 115 – 0 – 25,1 – 32,75 (1,5 kg) –
220 – 34,21 (700 g) – 0

Fot. J. Nowicki

27 sierpnia, sobota
9:00 II Bałtycki Maraton Brzegiem
Morza; Jastarnia - plaża obok Domu Zdrojowego
13:00 Korona Żelistrzewo - Sztorm
Mosty; Żelistrzewo - stadion; Klasa A w piłce nożnej
16:00 Start Mrzezino - GryfII Wejherowo; Mrzezino - boisko; Klasa
Okręgowa w piłce nożnej
17:00 Zryw Sławoszyno - Huragan
Smolno; Sławoszyno - boisko; Klasa B w piłce nożnej
18:00 Norda Karwia - KS Rozłazino; Karwia - boisko; Klasa B w piłce nożnej

Chcą uprawiać jak za dawnych lat
Od lewej Mariusz Jarmulewski, Waldemar Płomień i Brunon Ceszke

24 sierpnia, środa
18:00 Relaks Mechowo - Bałtyk II
Gdynia; Mechowo – boisko; I runda regionalnego Pucharu Polski w
piłce nożnej
18:00 Huragan Smolno - Kaszubia
Starzyno; Smolno – boisko; I runda regionalnego Pucharu Polski w
piłce nożnej
18:00 Arka Prusewo - Orkan Rumia MKS; Prusewo – boisko; I runda regionalnego Pucharu Polski w
piłce nożnej
18:00 Sztorm Mosty - Sporting
Leźno; Mosty – boisko; I runda regionalnego Pucharu Polski w piłce
nożnej

Mosty - boisko; Klasa A w piłce
nożnej
17:00 Wicher Wierzchucino - Ajax
Leśniewo; Wierzchucino - boisko;
Klasa B w piłce nożnej
17:00 Arka Prusewo - Bałtyk III
Gdynia; Prusewo - boisko; Klasa B
w piłce nożnej

Marcin Darga pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,70 m

- w powiecie puckim

4. Piotr Mislisz 1964 Osłonino
3145 pkt: 15,4 – 4,12 – 8,32 – 125
– 1:10,2 – 0 – 20,58 – 140 – 32,38
– 5:14,0
5. Krzysztof Jędrzejewski 1963
Władysławowo 1745 pkt: 14,4 –
4,12 - 11,78 – 125 – 1:42,7 0 - 0 –
0 - 0–0
6. Piotr Matejewski 1966 Połczyno
1729 pkt: 13,5 – 4,27 – 7,40 – 140
– 1:26,8 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
P.k. Waldemar Płomień 1942 Połczyno kula (4 kg) – 9,24, dysk (1
kg) – 31,53
Trzech najlepszych zawodników
otrzymało pamiątkowe puchary.
Sędzią głównym zawodów był
Henryk Fiedorowicz z OKS
Gdańsk. Organizatorem mistrzostw był Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
(jan)

Od lewej Henryk Fiedorowicz, Teresa Jaskułka, skacze Piotr Matejewski
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Powiat. Nowy sezon rozpoczęty

Jastarnia. Biegi

Dawno nie było tak źle

Nasze drużyny rozpoczęły kolejny sezon. Niestety, puccy
piłkarze grają na coraz niższym
poziomie rozgrywkowym. A my
na boiskach możemy się temu tylko przyglądać.
Dwie przegrane
Nie mamy już reprezentacji w
czwartej lidze. Start Mrzezino niemal od początku poprzedniego sezonu skazany był na pożarcie.
Cudu się nie doczekaliśmy i dlatego teraz oglądamy tę drużynę w
okręgówce. I niestety, początek rozgrywek znowu wskazuje na rodzące się problemy. Dwie przegrane
na własnym boisku na pewno nie
cieszą kibiców. Z tym, że Start na
początek trafił na mocniejsze ekipy
ligi. Gedania (0:1) od wielu lat jest
drużyną ścisłej czołówki klasy
okręgowej, a GKS Kowale (1:2)
chociaż beniaminek, to poprzedni
sezon w klasie A przeszedł tylko z
jedną przegraną.
Czekamy na pierwsze punkty, chociaż w środowym meczu z drugim
czwartoligowym spadkowiczem z
pewnością nie będzie łatwo. Już remis w Kolbudach będzie sukcesem. Może w sobotę u siebie z
rezerwami wejherowskiego Gryfa...
Szczęśliwa klasa A
Cieszyliśmy się z awansu dwóch
naszych drużyn do klasy A (MKS
Władysławowo i Sztorm Mosty).
Do końca liczyliśmy na utrzymanie w okręgówce Korony Żelistrzewo. Niestety, nie udało się. Ale za
to niespodziewanie na tym poziomie utrzymała się drużyna ze stolicy powiatu. Przed degradacją
uchroniło ją wycofanie z rozgrywek ekipy GKS Luzino. Tym samym mamy tutaj aż pięć drużyn,
doliczając Kaszubię Starzyno, która jako jedyna wywalczyła sobie

Swarzewo. Jantar w akcji

Piąty raz w tym
roku

Po tym golu piłkarze MKS Władysławowo (jednolite stroje) wrócili do gry, ale do końca spotkania z Koroną
nie zdołali zdobyć wyrównującej bramki

utrzymanie w klasie A.
W rozpoczętych w ten weekend
rozgrywkach drużyny Mostów i Żelistrzewa odniosły zwycięstwa. Tak
się jednak składa, że nad innymi naszymi drużynami - analogicznie
Kaszubią Starzyno (3:1) i MKS
Władysławowo (2:1). Zatoka Puck
uległa sąsiadom zza powiatowej
miedzy, Błyskawicy Reda Rekowo
1:3. Nic to jednak, gra dopiero się
rozpoczęła.
W meczu dwóch drużyn myślących o powrocie do okręgówki lepsza we Władysławowie okazała się
Korona Żelistrzewo. Grający z wiatrem goście w pierwszej połowie
strzelili dwie bramki. Miejscowi
dość rzadko bywali na połowie rywali. Sytuacja odwróciła się po
zmianie stron. Szybko zdobyta

przez MKS bramka kontaktowa dała miejscowym kibicom nadzieję
na korzystny wynik. Mimo, że władysławowianie usilnie próbowali
zdobyć wyrównującą bramkę, to
jednak lepsi w tym spotkaniu okazali się przyjezdni.
Swojska B klasa
W najniższej klasie rozgrywkowej
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej sytuacja jak w poprzednich
dwóch sezonach - prawie same nasze drużyny. Na 14. ekip tylko KS
Rozłazino i Bałtyk III Gdynia nie
są z naszego powiatu.
W pierwszej kolejce wygrane drużyn, które głośniej lub ciszej myślą
nad awansem - Karwia, Połchowo,
Łebcz i Smolno. Chętnych do gry
w klasie A jest więcej, ale jak na razie komplet punktów posiadają

Najważniejsze to mieć do gry pełną jedenastkę

Piłkarze Jantara Ziemia Pucka.info
Swarzewo przed sezonem zdążyli rozegrać jeszcze jeden mecz sparingowy. Zremisowali z sąsiadami w
Gnieżdżewie 4:4. Niepokojący jest
jednak brak zawodników na dwóch
następnych sparingach, które trzeba
było odwołać.
- Myślę, że będzie dobrze – uważa
Zbigniew Lengiewicz, trener Jantara.
– Chociaż faktycznie brakuje nam
ciągle piłkarzy. Najważniejsze to

15

Piłkarze Jantara w ostatnim sparingu zremisowali z Gnieżdżewem

cztery wymienione drużyny. Poczekamy, zobaczymy...
Czas na gminną rozgrywkę
Teraz czekamy już tylko na start
najniższej ligi na naszym terenie klasy B gminy Puck. W tym sezonie w rozgrywkach udział weźmie
osiem drużyn: ABC Sokół Strzelno, Iskra Połczyno, Jantar Ziemia
Pucka.info Swarzewo, Kaszubia II
Starzyno, Kłos Werblinia, LZS
Gnieżdżewo, Piast Piaśnica/Domatówko oraz Start II Mrzezino.
Pierwsze mecze już w sobotę - zapraszamy!
Tekst i fot. Janusz Nowicki
Tabele ligowe
zamieszczamy na str. 13

mieć do gry pełną jedenastkę.
W ostatnim sparingu przed sezonem
w Gnieżdżewie padł remis 4:4.
Mecz toczył się chwilami w gorącej
atmosferze, ale po spotkaniu piłkarze obu drużyn śmiali się z boiskowych sytuacji.
- Teraz czas na ligę - mówi trener
Lengiewicz. - W niedzielę o jedenastej gramy w Mrzezinie z rezerwami
Startu.
(jan)

Kolejna impreza z cyklu Biegowego Grand Prix o Puchar Starosty Puckiego odbyła się tym
razem na terenie Jastarni.
Pierwsze osoby w każdej kategorii wiekowej otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.
Wyniki biegu
- dziewczęta i chłopcy do 15 lat
(ok. 2500 m):
1. Chrostowski Kamil LKS
Puck/Hel 9:44,2; 2. Szmyd Jan
Krościenko Wyżne 10:01,4; 3.
Klahs Jakub LKS Ziemi Puckiej
10:09,3.
- kobiety i mężczyźni (ok. 4500
m):
1. Labudda Andrzej LKS
Puck/Puck 14:53,5; 2. Sadowski
Robert Gdynia 15:00,3; 3. Elwart
Roman LKS Puck/Puck 15:32,3.
Czołówka po piątym biegu
- dziewczęta do 15 lat:
1. Wunsz Milena Lębork 142 pkt;
2. Elwart Klaudia LKS Ziemi Puckiej/Puck 140; 3. Hoge Natalia
LKS Ziemi Puckiej/Puck, Murawska Natalia Rumia, Szewczyk Natalia Iwonicz Zdrój 32.
- chłopcy do 15 lat:
1. Klahs Jakub LKS Ziemi Puckiej/Puck 165 pkt; 2. Mostowiak
Wiktor LKS Ziemi Puckiej/Puck
146; 3. Krause Jakub Darzlubie/KS Conrad 144.
- kobiety:
1. Struck Marianna Jastarnia 150
pkt; 2. Hildebrandt Krystyna LKS
Puck/Smolno 140; 3. Sempołowicz Lipska Katarzyna Gdańsk
126.
- mężczyźni kat. M 30:
1. Labudda Andrzej LKS Ziemi
Puckiej 130 pkt; 2. Wielewicki
Sławomir Starzyno 138; 3. Erlich
Dariusz LKS Ziemi Puckiej/Smolno 125.
- mężczyźni kat. M 45:
1. Cieślak Bartosz Żelistrzewo 148
pkt; 2. Elwart Roman LKS Ziemi
Puckiej/Puck 140; 3. Prokopiuk
Jarosław Gdynia 127.
- mężczyźni kat. M 65:
1. Choiński Dariusz Gdynia 155;
2. Felkner Ryszard Chłapowo/BP
WWF 137; 3. Mislisz Piotr Osłonino 125.
- mężczyźni powyżej 65 lat:
1. Murański Józef Jastarnia/Borowian 175 pkt; 2. Majszak Józef
Gdynia/Doker 96; 3. Adolph Florian LKS Ziemi Puckiej/Puck 94.
Kolejna impreza Biegowego
Grand Prix odbędzie się w sobotę,
24 września tym razem na terenie
miasta Władysławowo.
Teresa Jaskułka

SPORT
Słupsk. Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego "Solidarność"

Gdynia - Gdańsk. Maraton Solidarności

Elwart dziewiąty na mecie

Berhorst z pucharem ministra

Roman Elwart z Pucka zajął dziewiąte miejsce w Maratonie Solidarności. Zawodnik LKS Ziemi
Puckiej przybiegł na metę z czasem 2:37,45.

W ramach Międzynarodowego
Festiwalu Brydża Sportowego
„Solidarność” odbył się w Słupsku młodzieżowy Puchar Ministra Edukacji Narodowej.
Zwycięstwo odniósł w nim
Patryk Berhorst z drużyny
Budmor ZS 1 Władysławowo.

Pozostałe wyniki naszych biegaczy:
238. Piotr Gruba Władysławowo

3:50,38 43 miejsce w M-20
269. Franciszek Wenta Krokowa
3:54,01 10 w M-60
438. Michał Domachowski Bieg
Morskiego Komandosa Kosakowo
4:25,14 131 w M-30
491 . Ryszard Felkner NSZZ Soli-

Fot. J. Nowicki

O dwie setne dał się wyprzedzić
Ukraińcowi, Wiktorowi Rogowojowi. W swojej kategorii wiekowej
M-30 Elwart był piąty.

Roman Elwart w Gdańsku był
dziewiąty

darność Szkuner Władysławowo/Chłapowo 4:36,53 52 w M-50
(jan)

Jastarnia. Bezpłatny kurs windsurfingu

Prezent dla młodzieży aktywnej
społecznie

Fot. UKS w Jastarni

Młodzież szkolna z gminy Jastarnia mogła podczas wakacji skorzystać z
miesięcznego kursu windsurfingowo-żeglarskiego
Podczas wakacji młodzieży
szkolnej z gminy Jastarnia
zaoferowano bezpłatne szkolenie
windsurfingowo-żeglarskie.
Uczestniczyć w nim mogły dzieci
i młodzież wyróżniająca się w
ubiegłym roku szkolnym dużą aktywnością społeczną.

Szkolenie udało się przeprowadzić
dzięki inicjatywie członków Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych. Komisja i Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni przygotowali dla uczestników zajęcia
na wodzie z żeglowania na windsurfingu i optymistach. Można też było pod nadzorem instruktora pełnić
funkcję załogi na katamaranie. Dodatkowo do dyspozycji młodych
adeptów żeglowania były rowery
wodne, kajaki i boisko do siatków-

ki plażowej.
W szkoleniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastarni wykazujący chęć
poznawania nowych umiejętności,
chętnie spędzając swój wolny czas
na wodzie wśród rówieśników.
Ogółem przeprowadzono 80 godzin zajęć praktycznych i rekreacyjnych. Drugim, równie ważnym
aspektem wychowawczym zajęć
był fakt, iż część instruktorów to
członkowie UKS-u, którzy w podobnej sytuacji zdobywali swoje
umiejętności żeglarskie.
Na zakończenie kursu - podczas
poczęstunku - w gronie instruktorów i rodziców dzieci, każdy młody żeglarz otrzymał dyplom
ukończenia szkolenia.
Leszek Herrmann

Zawody składały się z trzech oddzielnych turniejów, a wywalczona
suma punktów długofalowych dała
odpowiednią lokatę w klasyfikacji
generalnej. Pierwszy turniej indywidualny Patryk ukończył na 3. miejscu z wynikiem 62,70 %. Na
bardzo dobrym 8. miejscu z wynikiem 56,59 % uplasowała się zawodniczka Budmoru ZS 1
Władysławowo Natalia Radtke,
pierwsza dziewczyna zawodów.
Turniej par Patryk wraz ze swoim
brydżowym partnerem, Bartkiem
Cybulą ukończył na 7. miejscu osiągając wynik 56,28 %. Kiedy do rozegrania pozostał tylko turniej
teamów stało się jasne, że wygrana
w tym turnieju daje Patrykowi zwycięstwo w całej klasyfikacji generalnej.
Już w przedostatniej rundzie turnieju teamów przewaga nad drugim
zespołem była tak duża, że o przegranej nie mogło być mowy. Zwycięstwo z wynikiem 65 VP
wywalczył team Patryk Berhorst Bartek Cybula z Budmoru ZS 1
Władysławowo oraz Arkadiusz
Majcher - Mateusz Sobczak (AZS
UW Warszawa).
Cały Puchar MEN wygrał Patryk
Berhorst zdobywając 131 pkt długofalowych (PDF). To kolejny sukces tego juniora, w którym udział
ma również jego przyjaciel, Bartek
Cybula (8. miejsce ze 109 PDF).
Natomiast w ramach Międzynarodowego Festiwalu Brydża Sportowego „Solidarność” trwającego aż
dziewięć dni zawodnicy rozgrywali 17. turniejów. Dwie pary
Budmoru ZS 1 Władysławowo brały udział prawie we wszystkich turniejach, jednak z różnym skutkiem.
Gra z dorosłymi, wśród których
byli reprezentanci kraju, mistrzowie świata i Europy, a także ścisła
czołówka I ligi brydżowej to już
bardzo duże wyzwanie.
Patryk Berhorst wśród dorosłych
zawodników wywalczył 6. miejsce
w III Otwartym Turnieju Par
Festiwalu „Solidarność” z wynikiem 57,97 %. W turnieju tym
wzięło udział 80 zawodników. Z
kolei pierwszy poważny sukces
wśród dorosłych odniosła zawodniczka Władysławowa Barbara Ga-

Fot. BudMor ZS 1
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Patryk Berhorst z Budmoru ZS 1 Władysławowo wśród organizatorów
słupskiego festiwalu brydżowego "Solidarność"

likowska, która w czwartym
festiwalowym turnieju par wygrała
tzw. klasyfikację popularną z wynikiem 54,43 %. W Grand Prix Polski Teamów duży sukces odniosła
para Patryk Berhorst - Bartek Cybula, awansując do drugiej rundy zawodów. Z kolei w czwartym
turnieju par Patryk grając w parze
z Mateuszem Sobczakiem zajął z
wynikiem 60,74 % czwarte miejsce.
- Prawdziwą sensacją była
wygrana naszych juniorów Patryka
i Bartka w piątym otwartym turnieju par - cieszy się Dariusz
Kurys, trener utalentowanych
brydżystów.
REKLAMA 1 09-1

Władysławowska młodzież osiągnęła wynik 62,72 %, a w turnieju
tym startowało 78 par. Szkoleniowiec drużyny, Dariusz Kurys jest
bardzo zadowolony z wyników
podopiecznych.
Rodzice mający swoje pociechy w
gimnazjum lub w szkole podstawowej mogą zapisywać dzieci do
nowego naboru sekcji brydża sportowego, który odbędzie się na początku września. Zajęcia odbywać
się będą dwa razy w tygodniu we
Władysławowie i są nieodpłatne nr tel. pod którym można uzyskać
informacje 505-921-357.
(tek)

