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PRZYSZLI DO KRÓLOWEJ

Kasa na wyciągnięcie ręki

Spore pieniądze czekają
na mieszkańców naszego powiatu. - Trzeba
mieć jedynie dobry pomysł i drobną część pieniędzy na wykonanie
wymarzonego planu informuje Zbigniew Chmaruk, prezes Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

W Pogórzu już mieszkają

Miesiąc temu pisaliśmy o
problemach mieszkańców
domu socjalnego w Pogórzu. Niby mieszkania były przydzielone już
dawno - rok temu mieli
wprowadzić
się do lokali. Z
winy wykonawcy trwało to jednak o rok dłużej. Ważne, że jednak się udało.

Nowe boisko w Pucku
Jak co roku o tej porze do swarzewskiego sanktuarium podążają tysiące
pielgrzymów. Nie inaczej jest i tym razem. W miniony weekend do Królowej
Polskiego Morza przybyli wierni z północnych Kaszub, od naszych parafii
powiatowych aż do tych zza Wejherowa czy z Gdyni i Rumi. Odpust jednak trwa
przez cały tydzień i zakończy się dopiero w najbliższą niedzielę.

Gminy Kosakowo, Krokowa, Puck. Na podwójnym gazie

Zatrzymali dziesięć praw jazdy
PoniedziałkowaakcjaTrzeźwy Poranek zorganizowana
przez policjantów drogówki
wyeliminowała z ruchu dziesięciu nietrzeźwych zmotoryzowanych.
Wśród
czterech kierowców, którzy
popełnili przestępstwo była
45-letnia mieszkanka gminy
Puck.
- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego puckiej komendy od wczesnych godzin

rannych na terenie gmin Kosakowo, Krokowa i Puck kontrolowali
trzeźwość
uczestników ruchu drogowego - mówi st. asp. Łukasz Dettlaff, oficer prasowy KPP w
Pucku. - W ciągu ponad
trzech godzin zatrzymali, aż
dziesięciu zmotoryzowanych,
którzy na drogi ruszyli pod
wpływem działania alkoholu.
Najwięcej, bo czterokrotnie
sprawców zatrzymywano na

terenie miejscowości Łebcz i
tyle samo w Krokowej, poza
tym w Starzyńskim Dworze i
Kazimierzu. Stężenie alkoholu plasowało się od ponad 0,2
do 0,6 promila. Czwórka kierujących popełniła przestępstwo, wśród nich była
45-letnia kobieta – mieszkanka gminy Puck, która w Łebczu kierowała seatem mając
w organizmie stężenie 0,6
promila. Pozostali jechali w

stanie po użyciu alkoholu.
Policjanci kierującym zatrzymali uprawnienia do kierowania. Sprawcy wykroczenia
odpowiedzą za jazdę pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu, za co grozi
grzywna do 5 tys. zł, natomiast kierowcom, u których
stwierdzono stan nietrzeźwości grozi kara pozbawienia
wolności do lat 2.
(jan)

Puck wzbogacił się o nowe boisko ze sztuczną
murawą. Cieszą się
uczniowie "oksfordu",
gdzie stary asfalt pokryła
zupełnie nowa nawierzchnia.
Na otwarciu
goście próbowali
strzelić gola, ale się nie udało.

Jantar Swarzewo liderem ligi
Swoje rozgrywki rozpoczęli piłkarze klasy B
gminy Puck. Dość niespodziewanie po dwóch
kolejkach na czele tabeli
jest
Jantar ZiemiaPucka.info
Swarzewo.
Trzymamy
kciuki za naszą drużynę i czekamy na kolejne mecze.
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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.
Obserwatorek pisze o wypadku na
przejeździe kolejowym we
Władysławowie:
Ten przejazd już dawno powinien
być zaopatrzony przynajmniej w
instalację świetlną ostrzegającą o
zbliżającym się pociągu. Było tam
już kilkanaście wypadków – w tym
kilka śmiertelnych. Do pracy
włodarze miasta, z PKP też mozna
się dogadać!
Na stronie www.ziemiapucka.info
zamykamy sondę z pytaniem "Czy
Roman Czerwiński powinien
pozostać prezesem Abruko?". Do
wtorkowego popołudnia głosy
internautów w tej sprawie
rozkładały się w równych
częściach. Za pozostaniem
głosowało 37 osób, przeciw 37, a
pięciu internautów uznało że
sprawa jest im obojętna.
Teraz zapraszamy do
wypowiedzenia się na temat "Która
z naszych gmin najlepiej promuje
swoje walory turystyczne?"
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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WYWIAD

Kasa do wzięcia czeka na Ciebie

Wywiad z prezesem Zarządu Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Zbigniewem
Chmarukiem.

- Stowarzyszenie przystąpiło do
ofensywyinformacyjno-edukacyjnej. Jesteście widoczni na lokalnych imprezach, prowadzicie
szerokie konsultacje, zajęcia
warsztatowe. Jako jedyna grupa
rybacka w kraju uczestniczyliście w Europejskim Sympozjum
Grup Rybackich krajów UE zorganizowanym w lipcu w Gdyni.
Jak te działania przekładają się
na ilość i jakość składanych wniosków?
- Pierwsze oceny pojawią się po
dziewiętnastym września, po upły-

Nadeszło
lato
Janusz
Nowicki

redaktor
naczelny
NT Ziemia
Pucka. info

- Niebawem miną dwa lata od założycielskiego zebrania Stowarzyszenia
Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka, a ponad rok od przyjętej Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Na jakim etapie realizacji strategii jest dzisiaj
stowarzyszenie?
- Punktem wyjścia naszej działalności było opracowanie i przyjęcie
przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi lokalnej strategii. Była ona na tyle dobra, że uzyskaliśmy najwyższą lokatę i
otrzymaliśmy siedemdziesiąt milionów złotych na realizację czterech
zadań ujętych w strategii. Dodam,
że spośród dwudziestu jeden krajów Unii Europejskiej, w których
istnieją lokalne grupy rybackie,
dysponujemy największym funduszem. Dzisiaj jesteśmy na etapie
ogłaszania konkursów na dofinansowanie zadań. Pierwszy to wzmocnienie
konkurencyjności
i
atrakcyjności naszego obszaru, na
które przeznaczamy trzydzieści
trzy miliony złotych, a drugi to
ochrona środowiska i dziedzictwa
przyrodniczego, na co trafi prawie
sześć milionów złotych.
Z pieniędzy może skorzystać sektor publiczny - gminy, społeczny związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i gospodarczy - rybacy, osoby zajmujące się
przetwórstwem rybnym, wszyscy
mieszkańcy regionu, którzy zechcą
inwestować.
Termin składania wniosków upływa dziewiętnastego września o godzinie piętnastej trzydzieści.

KOMENTARZ
AUTORA

- Już się mogło wydawać, że

Zbigniew Chmaruk, prezes Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej
musi jednak pamiętać, że to on jest
wie terminu skadania wniosków.
Dzisiaj jest za wcześnie by o tym zawsze odpowiedzialny za realizamówić. Mam jednak nadzieję, że cję wniosku. Potencjalnych benefipo tak dużej ilości konsultacji, prze- cjentów powinna łączyć wspólna
prowadzonych w ośmiu gminach idea. Ich pomysły mają służyć rozpowiatu puckiego i gminie wiej- wojowi funkcji turystycznych reskiej Wejherowo, tworzących lokal- gionu, podkreślać i wzmacniać to,
ną grupę rybacką, wnioski będą co jest naszym bogactwem: unikalwłaściwie przygotowane. A co do ną przyrodę, walory krajobrazowe,
naszej, jak to pani nazwała ofensy- kaszubskie dziedzictwo. Informawy informacyjno-edukacyjnej, to cje o strategii i warunkach konkurrzeczywiście jesteśmy widoczni, sów znajdują się na stronie
bo chcemy i musimy dotrzeć do www.plgr.pl.
mieszkańców regionu, a także na
szerszym forum promować naszą - Jakich zmian można oczekiwać
działalność. Na międzynarodowym po nowelizacji rozporządzenia
sympozjum w Gdyni, zaprezento- Ministra Rolnictwa i Rozwoju
waliśmy naszą rybacką strategię, a Wsi z października ubiegłego rooprócz nas Grupa "Kaszuby" z Kar- ku w sprawie dofinansowania?
tuz zapoznała uczestników ze stra- Zmiany idą w kierunku poszerzetegią obszaru jezior.
nia katalogu zadań, na które moż- Jak należy przygotować się do na będzie uzyskać dofinansowanie.
aplikowania o środki na dofinan- O szczegółach, do momentu ukazania się nowelizacji, przemilczę.
sowanie?
Na pewno ze zmian będzie zado- Pieniądze są do wzięcia po speł- wolone środowisko rybackie i włapensjonatów.
Na
nieniu pewnych warunków. Każdy ściciele
mieszkaniec ma prawo, a nawet zakończenie rozmowy zwracam
obowiązek złożyć wniosek w ra- się z apelem do Czytelników. Jest
mach konkursów, które ogłaszamy. kasa do wzięcia. Aby je otrzymać
Każdy pomysł zgłoszony przez po- potrzebny jest tylko dobry pomysł,
tencjalnego beneficjenta musi się wpisujący się w naszą strategię.
wpisywać w lokalną strategię i być Zapraszamy do naszego biura.
w zgodzie z intencją darczyńcy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Rozmowę przeprowadziła Teresa
Wsi. Trzeba też przygotować nie- Kożuchowska, a "na żywo" już
zbędne dokumenty tj. dokumenta- niebawem do obejrzenia na
cję techniczną, kosztorysy, www.ziemiapucka.info
pozwolenia, oferty. Pomocą przy
wypełnianiu wniosków służą pracownicy biura PLGR. Beneficjent

go w tym roku nie będzie. A tu
nagle, nie wiadomo skąd
trafiło wreszcie w nasze
strony. Lato, kojarzy mi się z
wakacjami u dziadków w
Małej
Piaśnicy
i
z
plażowaniem nad morzem.
Równo o dziewiątej, po
śniadaniu, słychać było na
podwórku nawoływania. To
gromadziła się ekipa kolegów.
Nigdy się na plaży nie
nudziliśmy, skakaliśmy w
morzu, budowaliśmy ogromne
zamki z piasku, graliśmy w
piłkę, czy w knepla, albo
najzwyczajniej w świecie
wygrzewaliśmy się na słońcu.
No właśnie, na słońcu którego
wtedy nie brakowało. Deszcze
były także i owszem, ale w
zdecydowanej
większości
padały nocami. Zresztą taki
padający deszcz w dzień też
był atrakcją. Zazwyczaj był to
"ciepły deszcz" i wtedy
specjalnie ganialiśmy na nim
po dworzu.
Od lat wydaje się być inaczej.
Niektórzy twierdzą, że to wina
zmieniającego się klimatu, czy
tam jeszcze czegoś. A może to
zwyczajnie pamięć mnie
zawodzi, albo - jak to mówią w życiu pamięta się tylko te
przyjemne chwile. . .

Zawróć w głowie!

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

www.ziemiapucka.info

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

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

WYDARZENIA
Powiat. Młodociany gang rozbity
Młodzi mieszkańcy powiatu wpadło na pomysł szybkiego wzbogacenia się. Źle się to dla nich
skończyło. Wszyscy usłyszeli zarzuty prokuratorskie.
Sprawa ma kilka wątków i wiąże
ze sobą trzech mężczyzn. Pierwszy
dotyczy zatrzymania na gorącym
uczynku usiłowania włamania do
lokalu gastronomicznego w Karwi
18-letniego mieszkańca gminy Władysławowo. Mężczyzna nic nie
ukradł, bo spłoszyła go pracownica.
Tu zaczyna się kolejny wątek. Policjanci znaleźli przy zatrzymanym
11 podrobionych banknotów o nominale 50 zł. W trakcie wyjaśniania tej sprawy kryminalni wpadli
na trop rok starszego mieszkańca
gminy Krokowa. 19-latek najprawdopodobniej na domowym sprzęcie komputerowym „produkował”
fałszywki. Śledczy ustalili, że 19latka, do wytworzenia fałszywek
podżegał jego kolega, którego zatrzymano dzień wcześniej w Karwi.
Dalsze działania przyczyniły się do
ustalenia trzeciego wątku – narko-

Fot. KPP Puck

Podrabiali pieniądze i palili trawkę

Młodzi mieszkańcy powiatu podrabiali pięćdziesięciozłotówki
tykowego. Śledczy potwierdzili, że zorientowała się, że banknot nie
18-latek czterokrotnie częstował jest prawdziwy.
Cała trójka trafiła do aresztu i zomarihuaną 19-latka.
Ostatni wątek sprawy dotyczy trze- stała przesłuchana. Kara do 10 lat
ciego, najmłodszego zatrzymane- pozbawienia wolności grozi
go. 17-letni mieszkaniec gminy młodszym zatrzymanym. Kara od
Władysławowo usiłował wprowa- 5 do 25 lat pozbawienia wolności
dzić do obiegu fałszywkę. Nie uda- grozi 19-latkowi.
(jan)
ło się, bo ekspedientka w sklepie
na terenie gminy Władysławowo

Pogórze. Szybki finał po naszej interwencji

Cieszą się z własnych mieszkań

W przedostatnim numerze naszego
dwutygodnika pisaliśmy o problemie mieszkańców z Pogórza, którzy od roku czekali na przyznane
im mieszkania socjalne. Termin
oddania budynku przesuwany był
kilkakrotnie. Sytuacja była tym
bardziej niejasna, że budynek stał
zakluczony i praktycznie nie wiadomo było o co chodzi.
W rozmowie z nami wójt Jerzy
Włudzik obiecał, że już niedługo
mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do nowych lokali. Jak powiedział, tak też sie stało. Dwa
tygodnie później mogliśmy porozmawiać z pierwszymi mieszkańca- Urszula Smokotowicz z wnukiem w nowym mieszkaniu
mi domu socjalnego.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni mówi Urszula Smokotowicz, która
jako jedna z pierwszych wprowadziła się do domu. - Proszę zobaczyć, może nie ma tu jakichś
salonów, ale o proszę... kuchenka
od gminy i łazienka też wykończona.
W domu zamieszka trzydzieści rodzin. Dwie, wielodzietne ulokowane zostaną w nieco większych
mieszkaniach. Pozostali mają
praktycznie taki sam metrarz.
Tekst i fot. Janusz Nowicki Pracownicy firmy przewozowej pomagali wnieść dobytek do mieszkań
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Madryt. Spotkanie młodzieży z papieżem

Modlili się i radowali

W sierpniu, tym razem do Madrytu
zjechała się młodzież z całego świata. Spotkania przed laty zainicjował błogosławiony Jan Paweł II.
Pałeczkę po nim przejął papież Benedykt XVI. Do gorącej stolicy
Hiszpanii na spotkanie z Ojcem
Świętym przybyło ponad 1,5 mln
młodych ludzi. Polskę reprezentowało 12 tys. pielgrzymów, wśród
nich była młodzież z Władysławowa i Pucka. Atmosfera była fantastyczna, pełna miłości, dobroci i
radości. Zwieńczeniem całości, po
nocnym modlitewnym czuwaniu,
była uroczysta niedzielna msza
św., której przewodniczył papież

Tłum na ulicach Madrytu
Benedykt XVI.
Kolejne spotkanie młodzieży odbędzie się za dwa lata w Brazylii,
w Rio de Janeiro.
Z.

W SKRÓCIE

Pamiętają o poległych we Wrześniu
WŁADYSŁAWOWO. Obchody 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej, rozpoczęły się mszą w intencji poległych i pomordowanych w obronie ojczyzny. Uroczystości odbyły się w miejscach martyrologii
Kaszubów. Na ulicy Męczenników Wielkiej Wsi, przy głazie z tablicą
poświęconą pamięci tych, którzy oddali swe życie w 1939 r., przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Orzeł, przypomniał okoliczności mordu
Kaszubów, po zajęciu wsi przez hitlerowców.
Delegacje stowarzyszeń, kombatantów, wojska, mieszkańców, młodzieży
szkolnej, złożyły wiązanki kwiatów, po czym udano się na Cmentarz Wojenny - miejsce upamiętniające obrońców Ziemi Kaszubskiej w 1939 r.
Złożenie w tym miejscu kwiatów, poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego.
(tek)
Zaproszenie na Dożynki Gminne
KOSAKOWO. W niedzielę, 11 września wójt gminy oraz sołtysi zapraszają na obchody Święta Plonów, które odbędzie się w Kosakowie na
placu vis-a-vis Urzędu Gminy, obok górki saneczkowej. Wstęp wolny.
Atrakcji nie zabraknie - oto program imprezy: 13:45 przemarsz z wieńcami spod kościoła na miejsce imprezy; 14:00 msza św.; 15:00 dzielenie
chlebem, ocena straganów przygotowanych przez sołectwa; 16:00 występy dzieci i młodzieży; 17:30 występ Małgorzaty Szczepańskiej-Stankiewicz, finalistki I Edycji Programu X Factor; 18:30 występ Don Vasyla
Juniora i Cygańskich Gwiazd; 20:00 zabawa z zespołem Kameleon.
(red)

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na
dzień 5 września posiadał
następujące oferty pracy:
- KELNER – Chałupy, Jastrzębia
Góra
- SZEF KUCHNI – Władysławowo
- BARMAN – Jastrzębia Góra
- KIEROWCA AUTOBUSUKONSERWATOR – Jastrzębia
Góra
- KIEROWCY KAT. D, T, C+E –
powiat
- SPRZEDAWCA – Władysławowo
- MALARZ, POMOCNIK Jastarnia

- MECHANIK SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH - Pogórze
- DIAGNOSTA
LABORATORYJNY - Hel
- PIELĘGNIARKA - Hel
- LIDER - Puck
- SAMODZIELNY REFERENT
DS. OBSŁUGI KLIENTA Jastrzębia Góra
- SPECJALISTA - Jastrzębia Góra
Więcej informacji o ofertach
pracy można uzyskać pod nr
tel. (58) 774-31-61.
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FELIETON

Wiele satysfakcjonującej pracy przez ostatnie cztery lata
Kazimierz
Plocke

wiceminister
rolnictwa
i rozwoju wsi
Jako, że szybko zbliża się 9 października, czyli dzień wyborów do
Parlamentu RP, chciałbym podsumować swą działalność parlamentarno – rządową w mijającej
kadencji. Po wygranych wyborach
w roku 2007, z woli premiera Donalda Tuska zostałem powołany na
stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Łączenie działalności parlamentarnej z rządową spowodowa-

ło, że były to dla mnie bardzo
pracowite 4 lata. Pracowite, ale dające jednocześnie satysfakcję bezpośredniego udziału w procesie
modernizacji państwa, a polskiego
rybołówstwa i rolnictwa w szczególności. W tym czasie 5 razy reprezentowałem Rząd w trakcie
debat sejmowych. 35 razy prezentowałem stanowiska Rządu w trakcie prac legislacyjnych. W czasie
mijającej kadencji 46 ustaw, które
wyszły z Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, zostało przygotowanych pod moim bezpośrednim nadzorem. To samo dotyczy aż 112
Rozporządzeń Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wspomnę jeszcze,
że jako wiceminister udzieliłem w
ciągu tych 4 lat 927 odpowiedzi na

interpelacje i zapytania poselskie,
które były kierowane do resortu
rolnictwa. Mimo wszystko, starałem się też być aktywnym w moim
okręgu wyborczym Gdynia –
Słupsk, obejmującym powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, kartuski,
kościerski, bytowski, chojnicki,
człuchowski oraz gdyński i słupski. Od 2008 r. we wszystkich powiatach
województwa
pomorskiego, wspólnie z przedstawicielami instytucji pracujących
na rzecz rolnictwa, odbyłem debaty rolne. W ich trakcie prezentowałem stanowisko Rządu do
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Ponadto omawiałem bieżące problemy polskiego i
pomorskiego rolnictwa. Podobne

debaty, o tematyce dotyczącej rybołówstwa odbyły się też z moim
udziałem, w całym pasie polskiego
wybrzeża, od Krynicy Morskiej do
Świnoujścia. W roku 2009 prowadziłem z upoważnienia Klubu Parlamentarnego
Platformy
Obywatelskiej projekt uchwały sejmu upamiętniającej 70 rocznicę ludobójstwa Polaków, dokonanego
przez Niemców w Lasach Piaśnickich, Szpęgawsku i Mniszku. Niestety, ograniczenia objętościowe
tego felietonu uniemożliwiają mi
przytoczenie kolejnych inicjatyw i
działań podjętych przeze mnie w
tej kadencji. O jednym jednak
chciałbym Was, Drodzy Wyborcy
zapewnić. Starałem się Was reprezentować godnie i z pełnym zaan-
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Biuletyn Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w ramach Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „RYBY 2007-201 3”
AKTUALNOŚCI

W niedzielę 28 sierpnia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
obecna była podczas Dożynek w dwóch gminach: Puck i Krokowa.
Imprezy odbywały się w Sławutowie i Żarnowcu, tam też
Stowarzyszenie rozstawiło swoje punkty, w których można było
pozyskać informacje na temat konkursów w ramach realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, czyli na co można uzyskać
środki, jakie są limity i zasady przyznawania dofinansowania.

gażowaniem. Obdarzyliście mnie
przed 4 laty ogromnym zaufaniem
i moim wielkim zadaniem było tego zaufania nie zawieść. W moim
głębokim przekonaniu to trudne
zadanie udało mi się wykonać.
W nadchodzących wyborach, będę
po raz kolejny ubiegał się o mandat poselski startując z 4 miejsca
listy Platformy Obywatelskiej. Ten
Rząd, którego byłem członkiem,
zapoczątkował wiele korzystnych
dla kraju przemian, które jednak
wymagają kontynuacji.
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 -09-06 Hel
1 2:20-1 5:20 Jastarnia
2011 -09-08 Wejherowo 07:30-1 0:30 Kosakowo
2011 -09-1 2 Puck
1 2:00-1 5:00 Krokowa
2011 -09-1 3 Hel
1 2:20-1 5:20 Jastarnia

godziny
08:40-11 :40
11 :45-1 4:45
07:35-1 0:35
08:40-11 :40

MIEJSCA KONSULTACJI:
Hel – Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50
Jastarnia – Miejski Zarząd Portu Jastarnia, Jastarnia ul. Portowa 43
Stowarzyszenie PLGR zaprasza:
Puck – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Puck ul. Lipowa 3
· w dniu 11 września do Kosakowa na Dożynki Gminne. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Krokowa – LGD Bursztynowy Pasaż, Krokowa ul. Wejherowska 3
namiotu, gdzie skorzystać będzie można z wiedzy naszych specjalistów, na odwiedzających Wejherowo – Urząd Gminy Wejherowo, Wejherowo Osiedle Przyjaźni 6
czekają dodatkowe atrakcje, serdecznie zapraszamy.
Kosakowo – Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla, Kosakowo ul. Fiołkowa 2a

NAJBLIŻSZE PLANY

PLGR zaznaczyło swoją obecność już we wrześniu, a dokładnie Spotkania Informacyjne
3.09.2011 podczas II Święta Tabaki w Dębogórzu. W namiocie
Stowarzyszenia prowadziliśmy konsultacje związane z trwającymi i Północnokaszubska Lokalna Grupy Rybacka zaprasza na spotkania informacyjne.
przyszłymi konkursami i związanym z nimi naborem wniosków o
dofinansowanie.
W związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów PLGR ma przyjemność zaprosić na cykl
spotkań informacyjnych. 1 4 września 2011 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla
sektora rybackiego ze szczególnym uwzględnieniem operacji w ramach środków 2 i 3. 1 5
KONKURS KULINARNY
września 2011 roku odbędzie się spotkanie dla sektora gospodarczego i społecznego na temat
30 sierpnia zakończył się konkurs kulinarny na najlepszy przepis na aplikowania ze środka 3. Spotkania odbędą się w siedzibie Biura PLGR we Władysławowie
potrawę z ryby o nazwie „KASZËBSCI RËBË”. Zdobywcą nagrody przy ul. Hallera 1 9.
głównej został Dariusz Danielewicz z Ośrodka Szkoleniowo- Podczas spotkania zostaną przedstawione ogólne informacje o możliwości dofinansowania
Sportowego Delfin w Pucku za potrawę „TURBOT W CZEPCU” inwestycji na obszarze objętym LSROR. Specjaliści PLGR omówią w szczególności zasady
(marynowane w ziołach roladki z turbota owinięte bekonem, na sosie aplikowania projektów w ramach środka 2, który jest przeznaczony dla sektora rybackiego oraz
z czerwonej cebuli, podane z grillowanymi warzywami i puree z dyni). środka 3, skierowanego dla sektora gospodarczego i społecznego.
Oficjalnie, dyplom oraz nagroda główna (wielofunkcyjny robot Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu - zgłoś swój udział telefonicznie: 58 774 68
kuchenny) została wręczona w siedzibie Biura PLGR przez Prezesa 90.
Zarządu Stowarzyszenia, Zbigniewa Chmaruka.

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

REKLAMA 1 23-1

KONKURSY

Od 3.1 0 do 7.11 .2011 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
środków 2 i 3:

Środek 2: 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.

Środek 3: Podnoszenie 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.

DZIAŁO SIĘ
Puck. Boisko przy ZSP
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Bramka pozostała niezdobyta

Pucki "oksford" doczekał się
przebudowy swojego boiska
szkolnego. Na podbudowie starego powstała płyta ze sztuczną nawierzchnią.
Stare, asfaltowe boisko przeszło do
historii. Teraz młodzież Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych będzie
mogła ćwiczyć na nowej, sztucznej
nawierzchni. Podczas poniedziałkowego uroczystego oddania do użytku padło wiele słów podziękowań.
Najgorętsze trafiły do Ryszarda Stachurskiego, sekretarza stanu w Mi-

nisterstwie Sportu i Turystyki.
Licznie przybyli goście, oprócz
prezentów, musieli pierwsi wypróbować boisko strzelając piłką do
bramki. Młody bramkarz nie wpuścił jednak żadnej z nich.
Tekst i fot. J. Nowicki

Ryszard Stachurski
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Podczas otwarcia boiska nie mogło zabraknąć cheerleaderek
Kazimierz Plocke

Wojciech Dettlaff

Młodzież obejrzała pokazowy trening siatkarzy i szczypiornistek
REKLAMA 1 01 -3

Andrzej Sitkiewicz

Roman Czerwiński

7 września 2011
redakcja@ziemiapucka.info

5

6

7 września 2011
redakcja@ziemiapucka.info

TELEFONY
ALARMOWE

ogólny - 112

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

PRAWNIK RADZI

Trudna
umowa
z
deweloperem
Antoni
Koprowski

Kancelaria
Prawnicza
Koprowski Gąsior
Gierzyńska
& Partnerzy sc
Jakość umów proponowanych
klientom przez deweloperów poprawia się, jednak nadal można znaleźć w nich bardzo niekorzystne
sformułowania. Ze względu na
obecną sytuację na rynku mieszkaniowym pozycja Kupującego jest
zdecydowanie silniejsza i deweloper może być skłonny do negocjacji poszczególnych postanowień.
Poniżej przedstawiono kilka przykładowych punktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Do umowy powinien być dołączony dokładny plan zagospodarowania terenu wraz z jego
specyfikacją. Kupując np. garaż, należy zażądać jego planu wraz z zaznaczeniem, gdzie będzie miejsce
parkingowe oraz jakie będzie mieć
wymiary.
Należy zwrócić uwagę na konieczność zapłaty kary umownej w przypadku wycofania się z umowy
(zazwyczaj ok. 5 proc. ceny kupna
mieszkania), a także na obowiązek
znalezienia chętnego na mieszkanie, ponieważ pieniądze są zwraca-

ne np. w ciągu trzech tygodni od
znalezienia nowego nabywcy tego
samego lokalu i dokonaniu przez
nowego nabywcę wpłat na poczet
kupna lokalu w wysokości nie
mniejszej niż kwota zwracana Kupującemu. Należy zdecydowanie
unikać tego rodzaju zapisów. Zdarzają się zapisy, zgodnie z którymi
zwracana kwota nie jest ani waloryzowana ani oprocentowana.
Warto szczególnie przyjrzeć się
umownej klauzuli uprawniającej dewelopera do np. dwuletniego zarządzania nieruchomością wspólną.
Samo w sobie administrowanie nieruchomością wspólną przez dewelopera nie jest groźne. Należy jednak
pamiętać, iż część deweloperów
może zawyżać koszty administrowania oraz nie wykonywać solidnie
swoich
obowiązków.
Możliwość wybrania samodzielnie
zarządcy nieruchomości jest istotnym atrybutem posiadania własnego
lokalu
mieszkalnego.
Niezależnie od powyższego warto
pamiętać iż taki zapis w umowie
jest tzw. klauzulą niedozwoloną i
jest z mocy prawa nieważny.
Należy zwrócić uwagę czy po nabyciu lokalu będzie można samodzielnie wybrać dostawcę usług
telefonicznych (internetowych) do
mieszkania. Należy również zwrócić uwagę czy takie urządzenia jak
kotłownie, itp. znajdują się w nieru-

chomości wspólnej, czy też np. w
lokalu dewelopera.
Ponadto warto wziąć pod uwagę taką sytuację, w której deweloper nie
oddaje mieszkania w terminie albo
opóźnia przeniesienie jego własności w formie aktu notarialnego (nie
mylić z wydaniem mieszkania),
czego efektem jest konieczność ponoszenia wyższej opłaty do banku
za niezabezpieczony kredyt. Aby
zabezpieczyć się przed taką ewentualnością należy przewidzieć w umowie przedwstępnej karę za
niedotrzymanie terminu przeniesienia własności lokalu. Warto zaznaczyć, iż czym innym jest wydanie
mieszkania, a czym innym przeniesienie własności lokalu. Często zdarza się, iż w umowie jest
przewidziana kara umowna za niedotrzymanie terminu wydania lokalu, lecz brak takiej kary za nie
przeniesienie w terminie własności
lokalu. Większość kupujących nie
odróżnia wydania lokalu od przeniesienia własności, gdy tymczasem to przeniesienie jest
najważniejsze, nie zaś wydanie lokalu.
Należy zwrócić uwagę, aby w umowie przedwstępnej znalazł się zapis
o tym, że opłaty związane z użytkowaniem mieszkania będą pokrywane od momentu podpisania
protokołu odbioru bez uwag. Należy wpisać w umowie przedwstęp-

nej dokładną datę przeniesienia
własności mieszkania aktem notarialnym. Za jego przekroczenie powinna być wyznaczona kara
umowna, np. odsetki ustawowe za
każdy dzień.
Jeżeli deweloper tłumaczy się
trudnymi warunkami atmosferycznymi, powinien zademonstrować
wypisy z dziennika budowy, które
potwierdzają, że faktycznie trzeba
było przerwać prace.
Umowę przedwstępną należy zawsze podpisywać w formie aktu
notarialnego, a następnie zadbać
aby stosowne roszczenie zostało
ujawnione w księdze wieczystej
gruntu na którym deweloper ma
zbudować mieszkanie. Zawarcie
umowy w formie aktu notarialnego
umożliwia w razie konieczności
„zmuszenie” dewelopera na drodze
sądowej do sprzedaży mieszkania
(zwykła umowa pisemna nie daje
takiego komfortu). Należy jednak
pamiętać, iż do sądu można wystąpić tylko w ciągu roku od dnia kiedy upłynął termin zawarcia
umowy ostatecznej.
Przed zawarciem umowy ostatecznej warto poprosić notariusza o
przesłanie projektu aktu notarialnego celem wcześniejszego zapoznania się z nim oraz
ewentualnego przedyskutowania z
prawnikiem.

ba przekonywać, że z punktu
widzenia podatnika łatwiej byłoby
opodatkować najem podatkiem zryczałtowanym o stawce 8,5% bez
konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.
Podstawowym czynnikiem, którym
powinien kierować się podatnik w
tym zakresie jest jego wola (zamiar), jak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w
Katowicach z 15 stycznia 2009
IBPBII/1/415-10/08/ASz.
Natomiast dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji
indywidualnej z 26 października
2010
ITPB1/415-757/10/AD
stwierdził: „… co do zasady wybór
kwalifikacji i sposób rozliczenia
przychodów uzyskiwanych z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem”. W
innej sprawie również Izba Skarbowa w Bydgoszczy (ITPB1/415991/10/AK) orzekła w sposób odmienny i nakazała traktować
wynajem jako działalność gospodarczą – w grę wchodził tu wynajem 30 pokoi. Podobnie też
wypowiedział się WSA w Gdańsku
w wyroku z 2 marca 2011 I SA/Gd

92/11 w tej sprawie zdecydował
„metodyczny, uporządkowany i zaplanowany” sposób działania podatnika.
Gdzie leży problem? Głównym polem do sporów między organami
podatkowymi i podatnikami jest interpretacja definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 5a pkt. 6
ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Zgodnie z tą definicją działalność gospodarcza charakteryzuje się tym, że jest
prowadzona „w sposób zorganizowany i ciągły”. Zapis ten a właściwie jego interpretacja będzie
decydowała o kwalifikacji przychodu (dochodu) jako osiągniętego z
„prywatnego” najmu czy z działalności gospodarczej.
Wydaje się jednak, że prawidłową
interpretację stanu rzeczy przedstawiła Izba Skarbowa w Bydgoszczy
(ITPB1/415-672/10/WM): „Opisane we wniosku okoliczności wskazują, iż czynności związane z
wynajmem pokoi we własnym
mieszkaniu nie będą podejmowane
w sposób ciągły (stały), lecz okazjonalny, ograniczający się tylko
do miesięcy letnich. (…) należy

stwierdzić, że w związku z tym, iż
Wnioskodawczyni nie prowadzi
działalności gospodarczej, nie zamierza także rozpoczynać prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie najmu - zgodnie z jej
wolą przychody z tytułu wynajmu
pokoi można zakwalifikować do
źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. najem”.
Jak ma zatem zachować się podatnik, który rozważa wynajmowanie
w okresie letnim pokoi turystom?
Nie ulega wątpliwości, że najbezpieczniej będzie zwrócić się do
Ministra Finansów o wydanie stosownej interpretacji. Wystąpienie
o interpretację w sprawie indywidualnej jest możliwe przed rozpoczęciem działalności. Maksymalny
czas oczekiwania na wydanie to 3
miesiące a opłata wynosi 40 zł od
każdego stanu faktycznego lub
zdarzenia przyszłego opisanego
we wniosku. Zastosowanie się do
interpretacji indywidualnej nie
może szkodzić podatnikowi (art.
14k Ordynacji Podatkowej).

Czy wynajem pokoi to działalność gospodarcza?
Paweł
Tomaszewski

prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej
Posiadanie przestronnego i położonego w miejscowości nadmorskiej
lokum (mieszkania, domu) pozwala w miesiącach letnich na osiągnięcie dodatkowego przychodu
(dochodu). Biorąc pod uwagę opinie pracowników lokalnych urzędów skarbowych, nie ma
wątpliwości, że taki dochód należy
opodatkować jak dochód z działalności gospodarczej. Jednak zdaniem Ministra Finansów i
podległych mu urzędników nie zawsze przychód z wynajmu „turystycznego” jest przychodem z
działalności gospodarczej.
Status przedsiębiorcy niesie ze sobą obowiązki, które dla mikroprzedsiębiorców są kłopotliwe,
szczególnie jeżeli weźmie się pod
uwagę specyfikę wynajmu w okresie letnim. Nie należy nikogo chy-

ROZMAITOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
Wszedł do auta by się ogrzać
WŁADYSŁAWOWO. Do niecodziennego zdarzenia doszło we Władysławowie. Policjanci zatrzymali
mieszkańca Żyrardowa. Mężczyzna
przyłapany został podczas snu w obcym samochodzie. Okazało się, że
mężczyzna wybił szybę w aucie bo
chciał się ogrzać.
W nocy policjanci z Władysławowa
otrzymali niecodzienne zgłoszenie.
Użytkownik osobowego audi zgłosił, że w samochodzie zaparkowanym przy ul. Sportowej jest rozbita
szyba, a wewnątrz śpi jakiś mężczyzna. Na miejsce szybko przyjechał
patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mieszkańca Żyrardowa. Jak ustalili mundurowi z
wnętrza samochodu nic nie zginęło.
24-latek był pijany i przemoczony
od deszczu. Tłumaczył, że było mu
zimno, więc postanowił się ogrzać.
Po wybiciu szyby w tylnych
drzwiach pojazdu wszedł do środka
i zasnął.

Włamał się do lokalu
JASTARNIA. Do kradzieży z włamaniem doszło w Jastarni. Świadek
zdarzenia o godz. 5 rano powiadomił ochronę o włamaniu do lokalu
sezonowego. Ochroniarze z kolei
wezwali miejscowych mundurowych. Efektem współpracy było zatrzymanie 20-letniego obywatela
Słowacji.
Mężczyzna w trakcie zatrzymania
miał przy sobie 2,3 tys. zł, które jak
ustalili policjanci zabrał z kasetki
podczas włamania. Pieniądze niebawem wrócą do właściciela.
Nietrzeźwi, kolizja i narkotyki
POWIAT. Policjanci garnizonu puckiego zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców, u których
stężenie alkoholu w organizmie wynosiło od 1,4 do niemal 2 promili.
W Jastarni zatrzymano 18-latka, który prowadził fiata bez uprawnień,
mając w organizmie ponad 1,8 promila. Z kolei mieszkaniec Pucka mając niemal 2 promile przejechał w
tym mieście przez środek ronda. Kolejne zdarzenie miało miejsce w
Lubkowie, gdzie patrol z Krokowej
zatrzymał dwóch mężczyzn poruszających się bmw, którym zaparkowali w przydrożnym rowie.
Do podobnego zdarzenia doszło w
Mieroszynie, gm. Puck. Policjanci
otrzymali zgłoszenie o poruszającym się osobowym renault, którego
kierowca jest pijany. Za tym samochodem ruszyła z Pucka drogówka,
a od strony Jastrzębiej Góry władysławowski patrol. Pomiędzy Mieroszynem, a Tupadłami renault
wylądowało w rowie. Jak się okaza-

ło kierowca 37-letni mieszkaniec
Oławy miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. Mężczyzna wiózł
20-letniego pasażera z Radomia.
Przy okazji u młodego mężczyzny
funkcjonariusze znaleźli narkotyki
– 32 porcje marihuany.
Samochodem pod pociąg
WŁADYSŁAWOWO. W biały
dzień na przejeździe kolejowym
przy ul. Droga Chłapowska doszło
do groźnego wypadku. Jak ustalili
policjanci z puckiej drogówki osobowe audi z pięcioma osobami na
pokładzie wjechało na niestrzeżony,
lecz oznakowany przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Warszawa Wschodnia –
Hel. Po zderzeniu pociąg pchał samochód po torowisku jeszcze około
100 m.
Samochodem poruszało się pięcioro
mieszkańców powiatu wejherowskiego, w tym 11–letnie dziecko.
Cztery osoby zostały ranne i trafiły
do szpitali. Najbardziej poszkodowany został 40-latek siedzący obok
35-letniej kierującej. W stanie ciężkim do szpitala przetransportowany
został śmigłowcem pogotowia lotniczego. Bez szwanku z wypadku wyszła 66-letnia pasażerka, siedząca

ciągiem często
tragicznie.

kończy
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się później inny mieszkaniec Dębek
powiadomił, że spłoszył dwóch
sprawców, którzy z pomieszczenia
Kolekcjoner telefonów
gospodarczego chcieli ukraść komWŁADYSŁAWOWO. Policjanci z plet opon od mercedesa. Policjanci
wydziału kryminalnego zatrzymali ustalili rysopisy sprawców, były
we Władysławowie 19-letniego one zgodne z opisem w obu przymieszkańca powiatu kościerskiego. padkach zdarzeń.
Mężczyzna podejrzewany był o kra- Patrol na ul. Morskiej w Dębkach
dzież dwóch telefonów komórko- zauważył opisanych mężczyzn,
wych wartych 600 zł na szkodę którzy na widok radiowozu zaczęli
16-letnich mieszkanek powiatu tu- uciekać. Obu zatrzymano. Podejreckiego w Wielkopolsce. Kradzież rzanymi okazali się mieszkańcy
miała miejsce na terenie władysła- gminy Krokowa w wieku 40 i 43
wowskiego gimnazjum. 19-latek tra- lat. Byli pijani, 40–latek miał w orfił do policyjnego aresztu.
ganizmie ponad pół promila alkoŚledczy pracujący nad sprawą usta- holu, natomiast 43-latek ponad
lili, że to nie jedyny występek za- 3-krotnie więcej. Resztę nocy mężtrzymanego. Okazało się, że czyźni spędzili już w policyjnym
mężczyzna ma na swoim koncie tak- areszcie.
że włamanie do automatu z zabaw- Śledczy przesłuchali sprawców,
kami z początku sierpnia. usłyszeli oni zarzut usiłowania kraPodejrzany włamał się do automatu dzieży opon, ponadto 40–latek
i zabrał m.in. telefony komórkowe, usłyszał również zarzut kradzieży
atrapy telefonów i zegarki powodu- rozbójniczej. Wobec 40–latka sąd
jąc straty na niemal 1,5 tys. zł.
zastosował areszt tymczasowy, bowiem jak ustalili policjanci mężKradli aż wpadli
czyzna na początku sierpnia okradł
DĘBKI. Dwóch mieszkańców gmi- dwa pokoje w domu wczasowym w
ny Krokowa usłyszało zarzuty kra- Dębkach. Oba pokoje okradł z apadzieży rozbójniczej oraz usiłowania ratu fotograficznego, kurtki skórzakradzieży. Obu sprawców w wieku nej, biżuterii oraz telefonów
40 i 43 lat zatrzymali w nocy poli- komórkowych w czasie, kiedy po-
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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
przedstawiciel handlowy; miejsce
na magazyn we Władysławowie
41 m kw. 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.
Do kolejnego groźnego wypadku doszło na przejeździe na Drodze Chłapowskiej we Władysławowie
Kontakt dla zainteresowanych bezpośrednio za kierującą. Z samo- cjanci z Krokowej. Mężczyźni na krzywdzeni spali. Większość skra- tel. 664-863-645
chodu wyszła o własnych siłach. widok radiowozu zaczęli uciekać. dzionych przedmiotów policjanci
Ruch kolejowy na tym odcinku Resztę nocy spędzili w policyjnym odzyskali, zostaną zwrócone wławstrzymany został na 2,5 godziny. areszcie.
ścicielom.
- Policjanci wyjaśniają okoliczności Patrol zawiadomiony został o krazdarzenia, apelują także do kierują- dzieży plecaka z aparatem i telefocych wszelkimi pojazdami o zacho- nem komórkowym wartości ponad Rubryka prowadzona przy
wanie szczególnych środków 2 tys. zł w jednym z domków letni- współpracy z aspirantem Łukaostrożności podczas pokonywania skowych w Dębkach. Funkcjonariu- szem Dettlaffem, oficerem praprzejazdów kolejowych – informuje sze ustalili, że pokrzywdzona sowym Komendanta
st. asp. Łukasz Dettlaff, oficer praso- nakryła sprawcę w momencie, kie- Powiatowego Policji w Pucku
wy KPP w Pucku. – Zderzenie z po- dy ten opuszczał domek. Chwilę
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Sławutowo. Dożynki gminy Puck

W podziękowaniu rolnikom za ich ciężką pracę

Gospodarze gminy wspólnie podzielili chleb dożynkowy, z lewej
wicewójt Jerzy Tkaczyk, z prawej wójt Tadeusz Puszkarczuk

W Sławutowie odbyły się dożynki gminy Puck z udziałem 22. delegacji sołeckich. Wyróżniono
najlepszych rolników, a wszyscy
wspólnie bawili się do późnego
wieczora.

Znak do rozpoczęcia uroczystości
dał wójt Tadeusz Puszkarczuk wciągając na maszt wieniec dożynkowy. Starostowie dożynek Maria i
Józef Mudlaff, rolnicy ze Sławutówka przekazali wójtowi chleb z
tegorocznych zbiorów, a powitania
zebranych dokonał przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Czernicki. Po mszy św. odprawionej w
intencji rolników i zebranych plonów odbyło się dzielenie chlebem
władz ze społeczeństwem.
Wyróżniający rolnicy otrzymali z
rąk wiceministra Kazimierza Plocke odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”: Jan Ciskowski Gnieżdżewo,
Danuta i Henryk Burnettowie Werblinia, Eugeniusz Bieszke Sławutowo, Piotr Derc Mrzezino, Jerzy
Ehrlich Smolno, Edward Gollnik
Strzelno, Jacek Korth Sławutowo,
Andrzej Korthals Brudzewo, Piotr
Lewicki Werblinia, Zygmunt Marszewski Czarny Młyn, Gerard Melzer Gnieżdżewo, Józef Mielisz
Smolno, Stanisław MudlaffWerblinia, Stanisław Myszke Strzelno,
Andrzej Śliwiński Werblinia, Jan
Willa Starzyno, Zygmunt Wrese
Puck, Mieczysław Zielka Werblinia, Marian Żocholl Sławutowo,
Antoni Kollek Swarzewo i Mieczysław Labudda Kaczyniec.
Statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Ryszard Ad-

rian Mieroszyno, Jacek Groenwald
Połczyno, Jan Jaskulke Sławutowo, Kazimierz Kotłowski Mieroszyno, Józef Mudlaff Sławutówko, Reprezentacja sołectwa Sławutowo, zwycięzca w kategorii wieniec dożynkowy
Franciszek Potrykus Zdrada i Jerzy
Tkaczyk Starzyno.
Wręczono także nagrody w konkursie „Piękna Wieś”. Kolejność w
kategoriach "wieś": 1. Osłonino, 2.
Mechowo, 3. Celbowo i "zagroda": 1. Jacek Tarnowski Swarzewo, 2. Maria i Jerzy Pionke Łebcz.
Podczas Dożynkowego Turnieju
Wsi najlepiej oceniono wieniec
dożynkowy ze Sławutowa, drugie
było Połczyno, a trzecie Żelistrzewo. Zwycięzcy układania wiązanki
dożynkowej: 1. Antoni Adas Sławutowo, 2. Monika Hildebrandt
Żelistrzewo, 3. Danuta Tarnowska
Leśniewo. Najlepsi w „rzucie stolemowym”: 1. Paweł Wejher
Gnieżdżewo, 2. Krzysztof Bojke Na dożynkowej scenie wystąpił m.in. młodzieżowy zespół "Modraczki" z Połczyna
Rzucewo, 3. Dariusz Potracki Połczyno. Klasyfikacja turnieju: 1.
Sławutowo 21 pkt, 2. Połczyno 15,
3. Żelistrzewo 15, 4. Gnieżdżewo
15, 5. Brudzewo 10, 6. Leśniewo
9, 7. Mrzezino 9, 8. Swarzewo 8.
Zainteresowaniem cieszył się pokaz drwalski Jacka Groenwalda z
Połczyna, mistrza Polski OSP w
„Springboard”. W części artystycznej wystąpiły zespoły Modraczki, Bursztynki i Sztrądowé Òstë.
Disco polo kaszubskie zaprezentował zespół Bliza z Chłapowa.
Uczestnicy mieli okazje podziwiać
żeński zespół Animo, a gwiazdą
wieczoru były Czerwoone Gitary
Bernarda Dornowskiego.
Brunon Ceszke
Wimieniu sołectw nagrody dla najpiękniejszych wsi odebrali sołtysi

FOTOREPORTAŻ

7 września 2011
redakcja@ziemiapucka.info

9

Swarzewo. Największy odpust parafialny w okolicy

Kilka tysięcy pielgrzymów modliło się do Królowej Morza

Fot. J. Nowicki

Pielgrzymi z leśniewskiej parafii czekają na wyjście ze Swarzewa

Wniedzielę trudno było przecisnąć się przez tłumy pielgrzymów przybyłych do swarzewskiego sanktuarium

Nie mogło zabraknąć specjalnych, odpustowych cukierków

Można było też podziwiać piękne
stroje kaszubskie
Grupa wiernych ze Strzelna w drodze powrotnej

Pielgrzymów intrygowali panowie w czerwonych płaszczach. Byli to rycerze z bractwa kierowanego przez ks.
Natanka z Grzechyni na Podhalu

Odpust to także okazja dla okolicznych rzemieślników
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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: 394 punkty 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

„Hotel 77” ul. Kaperska 77
„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

DARZLUBIE

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

DĘBKI

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

DĘBOGÓRZE

„Społem” sklep, ul. Ks. Stefańskiego
Sprzedaż napojów alkoholowych, ul. Ks. B. Sychty 1 4
„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

„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

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

JELDZINO

DOMATOWO

„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

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

DOMATÓWKO

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

GNIEŻDŻEWO

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

Sklep ogólnospożywczy, Jeldzino 28

JURATA

KARLIKOWO

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

KARWIA

„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
„Galeria Krokowa” ul. Krótka 1
„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

KUŹNICA

„Mini Delikatesy” ul. Helska 20
„Orkon” sklep, ul. Helska 27

Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Morska 1 (Syberia)

LEŚNIEWO

„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

MIEROSZYNO

„Akmak” sklep, ul. Pucka 11
Wiejski Dom Kultury

MINKOWICE

„Kaszubska” restauracja, ul. Pucka 1
Komisariat Policji, ul. Żwirowa 4
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Długa 1

MOSTY

„Aga” salon fryzjerski, ul. Leśna 24
„Glamour” salon, ul. Ogrodowa 11
„Krystel” sklep, ul. Szkolna 2c
Sklep, 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

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

POGÓRZE

„U Wioli” sklep wielobranżowy, ul. Szkolna 5

POŁCHOWO

Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Dworcowa 2a
Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Św. Agaty 21
Sklep spożywczy, ul. Dworcowa 2
Wiejski Klub Kultury, ul. Św. Agaty

POŁCZYNO

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

PRUSEWO

„Kaszubek” sklep

PUCK

„Admirał” pub, ul. Morska 5
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

REKOWO GÓRNE

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

REWA

„Bar Nadmorski” ul. Morska 2
Informacja Turystyczna ul. Morska 56
Sklep ogólnospożywczy ul. Koralowa 2
Sklep wielobranżowy ul. Słoneczna 1
„Teresa” sklep, ul. Morska 7

ROZEWIE

„Bar pod Latarnią” 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

INFORMATOR
Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Zapraszamy wszystkich na Festyn Integracyjny,
który odbędzie się 8 września w Pucku na
Zielonej Plaży od godz. 10.30. W trakcie festynu
loteria (każdy los wygrywa), do wygrania będą
sztormiaki Henri LLoyd'a, worki żeglarskie, rower.
Gry i konkursy z nagrodami. Koncert. Kuchnia
kaszubska, grochówka, kiełbaski, chleb ze
smalcem, popcorn. Zdecydowana większość
poczęstunku za free do spożycia na miejscu.

W trakcie, w sali HOM szkolenie z techniki
soutache o godz. 11.00 (wyrób biżuterii) oraz
warsztat dla członków stowarzyszeń-działalność
gospodarcza w stowarzyszeniach, ekonomia
społeczna czym jest i do czego służy ogodz. 12.00.
Ponadto puszczanie wielkich baniek, skoki na
batucie, występy klowna i wiele innych atrakcji.
Także I Targi WTZ. Promujemy Rodzicielstwo
zastępcze.
Serdecznie zapraszamy!
Zakłóćmy ciszę - Wspomnienia lat '80
7 września (środa) o godz. 18:00 w Filii nr 1
WiMBP (al. Grunwaldzka 44, Gdańsk-Wrzeszcz)
odbędzie się
kolejne spotkanie muzyczne z cyklu "Zakłócić
ciszę". Po wielkim powrocie na scenę muzyczną
będziemy mieli
możliwość posłuchać repertuaru barda strajkowego
i autora pieśni protestu Zbigniewa Stefańskiego
wraz z
zespołem: Alicją Szczyptą (gitara basowa) i
Mieczysławem Pawlakiem (perkusja).
Rybak nawołujący bliskich, którzy wypłynęli w
morze i rozmowa statków – tak nietypową scenę
będzie można
obejrzeć 10 września o godz. 20.00 na końcu
Molo Południowego, na wysokości Akwarium
Gdyńskiego.
Towarzyszące projektowi „Sealencium – Tradycja
łączy pokolenia” dźwięki mogą stać się hejnałem
Gdyni, a
może nawet całego Pomorza.
Projekt, autorstwa trójmiejskiego muzyka,
kompozytora i producenta muzycznego Dariusza
Michalaka,
przypomina sposoby komunikowania wyparte przez
nowoczesne technologie.

Punktem kulminacyjnym pokazu będą
komunikujące się statki stojące na redzie.
Wydawane przez nie sygnały
dźwiękowe stworzą swoisty dialog. Całość, którą
zakończy sygnał gongów, wraz z odgłosami
otoczenia –
szumem morza, śpiewem ptaków – złoży się na
swoistą muzykę. Być może powstanie rodzaj
hejnału,
identyfikacja dźwiękowa Gdyni, a nawet całego
Pomorza i kolejna atrakcja turystyczna.
UWAGA! Autor projektu zaprasza również
wszystkich na próby pokazu w dniach 6-9
września.
Kontakt: sealencium@gmail.com .

Urząd Miejski we Władysławowie serdecznie
zaprasza wszystkich mieszkańców na wystawę
grzybów, która
trwać będzie w budynku Urzędu Miejskiego w
sali 103 do 13 września. Ekspozycję będzie można
oglądać od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.00, w soboty:
10.00-15.00.
Wystawa „Grzyby” jest ekspozycją przyrodniczą z
zakresu oświaty zdrowotnej. Składa się na nią ok.
30
terrariów ze sztucznymi okazami grzybów, bogate
opisy oraz duży rozkładany model owocnika grzyba
wyższego, przedstawiający cechy budowy
wyróżniające gatunki trujące.
Wystawa zbiera bardzo pozytywne opinie tak
oddziałów sanitarno-epidemiologicznych, jak i
kuratoriów oświaty. Obejrzenie wystawy przybliży
zwiedzającym bogaty i interesujący świat
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popularnych „grzybów” tj. owocników grzybów
wyższych i uświadomi realne niebezpieczeństwo
jakie mogą ze sobą nieść (wzrastająca
co roku liczba poważnych zatruć, w tym
śmiertelnych). Mając na uwadze trwający sezon
grzybowy oraz docierające z mediów alarmujące
informacje o zatruciu się przez dzieci grzybami
wyrażamy nadzieję, że wystawa ta przyczyni się do
profilaktyki zdrowotnej i wzrostu świadomości
najmłodszych.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!
10 września w sobote o godzinie 18:00 w Klubie
Ucho odbędzie się koncert Blasphemers'
Campaign 2011: Azarath i Bulldozer. We
wrześniu AZARATH zagra wspólna trase z
włoskim BULLDOZER, legendą
speed/black metalu. Razem z nimi zaprezentują się
WITCHMASTER i DEUS MORTEM, który
będzie promował swoją debiutancką EPke. Ze
strony Azarath możemy spodziewać się specjalnej
scenografii oraz setu składającego się głównie z
utworów z najnowszej płyty oraz z "D.I.E." i
"DEMON SEED" .
16 września w piątek o godzinie 20:00 w Klubie
Ucho wystąpi Jason Webley US i Gaba Kulka
PL.
Jason Webley to amerykański akordeonista i
piosenkarz, autor jedynego w swoim rodzaju
repertuaru, w
którym znaleźć można akcenty folkowe, punkową
zadziorność i cygańską niezależność. Webley pisze
utwory
piękne i ponadczasowe, jak Leonard Cohen i tak
samo po pijacku zwariowane, jak Tom Waits.
Zaczynał swoją karierę artystyczną jako uliczny
muzyk, podróżując po całym świecie. I choć teraz
muzykuje w
miejscach publicznych tylko czasami, dla zabawy,
to jednak sława trubadura-akordeonisty towarzyszy
mu aż
do dzisiaj. Dzięki swoim szaleńczym występom
zdobył sobie oddaną publiczność.
Gaba Kulka spiewa, pisze piosenki i gra na
fortepianie. Jej muzyka to progresywny pop:
pstrokata mieszanina
gatunków, od jazzu, przez fortepianowy rock, po
weillowski kabaret. Wydała dwie autorskie płyty,
które

Kino - Repertuar
Multikino Gdynia

(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

8 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
Agnozja 21:15
Auta 2 3D 9:10
Colombiana 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30
Conan Barbarzyńca 3d 9:15 19:15
Harry Potter i Insygnia Śmierci: część 2 3D 9:45
Kocha, lubi, szanuje
10:20 13:00 15:40 18:15 21:00
Kowboje i obcy
11:00 13:45 16:20 19:00 21:40
Król Lew 10:30 12:40 14:50 17:10
Kubuś i Przyjaciele 9:00
O północy w Paryżu
11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
Oszukać przeznaczenie 5 3D 22:00
Postrach nocy 12:45 15:15 17:45 20:15
Smerfy 2D 11:50 14:30 16:50
Smerfy 3D 10:50 13:30 16:10 18:45
Szefowie wrogowie 19:30 21:45
10 WRZEŚNIA (SOBOTA)
Walka XXI wieku: Adamek vs Kliczko 21:00
16 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
Gorące kino Pedro Almodóvara 22:00

Spektakle, Koncerty

Chcesz wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród?
W tym tygodniu do wygrania płyta z muzyką kaszubską! Fundatorem nagród jest firma
Media Kaszebe, właściciel Radia Kaszebe.
Poprawne rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: "Prawda kole w aureolę". 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 z
kaszubskimi melodiami za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki numer 11 otrzymuje Maria Wrońska z
Żarnowca
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Monika Brodka na Red Bull
Tourbus
08.09 (czw) 19:00
Molo w Sopocie
Koncert Muzyki Irlandzkiej
muzyka etniczna
10.09 (sob) 19:00
Caffe Anioł
Gdynia, Kilińskiego 6
Hejnał Gdyni - premiera
widowisko / show
10.09 (sob) 20:00
Gdynia, Molo Południowe, Nabrzeże Wejściowe
Ewolucja Gwiazd
widowisko / show
11.09 (nd) - 12.09 (pon) 18:00 - 23:00
Hewelianum
Gdańsk, ul. 3 Maja 9a

zdobyły liczne wyrazy uznania ze strony słuchaczy
i krytyków. Jest chwalona za muzyczna
wyobraznie, swie
osc i brzmienie niespotykane na polskiej scenie
muzycznej.
17 września w sobotę, godzina 19:00 w Klubie
Ucho wystąpi KAZIK NA ŻYWO.
Zespół powstał w 1992 w składzie: wokalista Kazik
Staszewski, gitarzysta Adam "Burza" Burzyński,
basista Michał "Kwiatek" Kwiatkowski i perkusista
Kuba Jabłoński. Zespół początkowo grał wyłącznie
utwory z solowych projektów Kazika, później
uległo to zmianie. Aktualny skład zespołu to:
Adam Burzyński, Kazik Staszewski, Michał
Kwiatkowski, Robert "Lica" Friedrich i Tomasz
Goehs
Do 3 października przy pomniku Josepha Conrada
na końcu al. Jana Pawła II w Gdyni będzie można
oglądać wystawę „Dar Młodzieży i jego
Kapitan” poświęconą kapitanowi żeglugi wielkiej
Leszkowi Wiktorowiczowi.
Miejsce ma symboliczne znaczenie, bowiem
nieopodal cumuje ukochany żaglowiec
Komendanta, którym dowodził przez niemal 25 lat.
Wystawa przybliży uczestnikom odbywającego się
na początku września zlotu żaglowców The Culture
2011 Tall Ships Regatta, a także turystom i
mieszkańcom Trójmiasta postać legendarnego
kapitana, budowniczego „Daru Młodzieży”
i wybitnego człowieka morza. 28 fotografii
ukazuje Kapitana i jego statek zarówno podczas
spektakularnych wydarzeń, jak i codziennej pracy,
od narodzin żaglowca aż do odejścia Leszka
Wiktorowicza na wieczną wachtę w czerwcu
ubiegłego roku.
Wystawa, to jedno z wydarzeń upamiętniających
postać Leszka Wiktorowicza. Kolejnym będzie
tablica pamiątkowa, wmurowana w miejscu, z
którego Kapitan i jego statek wyruszali w morskie
podróże. Jej odsłonięcie odbędzie się pod koniec
września
Zapraszamy!

Multikino Rumia

(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)
8 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
Colombiana 9:00 16:15 18:45 21:20
Conan Barbarzyńca 3d 9:00
Kocha, lubi, szanuje 13:00 15:40 18:15 20:50
Kowboje i obcy 10:20 11:20 16:50 20:00
Kubuś i Przyjaciele 9:45
O północy w Paryżu 11:30 13:40 15:50 18:00 20:20
Postrach nocy 11:45 14:20 19:30 22:00
Smerfy 3D 10:10 12:40 15:10 17:30
Szefowie wrogowie 14:00
10 WRZEŚNIA (SOBOTA)
Walka XXI wieku: Adamek vs Kliczko 21:00
16 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
Gorące kino Pedro Almodóvara 22:00
20 WRZEŚNIA (WTOREK)
Pearl Jam Twenty 20:00

KLUB FILMOWY GDYNIA
(ul. Waszyngtona 1)
08.09 VHS Hell. Filmy klasy B 18.30
09.09 - 14.09 Peryferie 18.00
09.09 - 14.09 Jak spędziłem koniec lata
16.09 - 21.09 Debiutanci 20.15
16.09 - 21.09 Kret 18.00

Niedzielne Teatrzyki dla
Dzieci - Niezwykłe przygody Tomka
teatr lalek
11.09 (nd) 12:30
Miasto Aniołów
Gdańsk, Chmielna 26
Poczuj klimat starej Gdyni:
lata 1890-1950
muzyka poważna, pop
15.09 (czw) 19:30
Strych Gdynia, Plac Kaszubski 7 B
Shantaż
szanty, poezja śpiewana
16.09 (pt) 21:00
Contrast Cafe
Gdynia, Bulwar Nadmorski
Monodram Wojciecha
Tremiszewskiego
teatr uliczny, kabaret
20.09 (wt) 19:00
Teatr w Oknie
Gdańsk, Długa 50/51

20. 00
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JESTEŚMY RAZEM

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

REKLAMA 1 09-1

WSPÓLNA FOTOGRAFIA

REKLAMA 1 03-1

Ostatnio zapraszaliśmy naszych
Czytelników do wzięcia udziału w
III Rodzinnym Rajdzie Rowerowym na trasie z Pucka do
Swarzewa i spowrotem. Teraz
przedstawiamy obok dwie fotografie przesłane nam przez uczestników tego udanego rajdu.
Jego
organizatorami
byli
członkowie Stowarzyszenia Ludzi
Aktywnych na Rzecz Zdrowia
"Odnowa".
(red)

ZDJĘCIA NADESŁANE
REKLAMA 11 2-1

Przedstawiamy kolejną fotografię wykonaną przez Agnieszkę Renusz z Władysławowa. Kolejne zdjęcia z
naszego archiwum już niebawem.

REKREACJA
Jastarnia. Siatkówka plażowa
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Władysławowo. Windsurfing

Rodzice i młodzież zadowolona z kursu

Fot. CKPiS Władysławowo

Ostatni turniej w tym roku
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Fot. UKS w Jastarni

Władysławowska młodzież po zakończeniu regat windsurfingowych

Najlepsi siatkarze turnieju z przedstawicielami władz - Jastarni i pomorskiej siatkówki

Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni zorganizował ostatni w
tym sezonie turniej siatkówki plażowej mężczyzn. Zwyciężyła para Piotr Ilewicz - Tomasz
Wołoszyn.
Pierwszego dnia zawodów - przy
słonecznej i bezwietrznej pogodzie
- przeprowadzono eliminacje, w
których uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. W jednej zdecydowanie zwyciężyła para Dawid
Popek i Mariusz Dankowski, natomiast drugą wyraźnie zdominowali
grający po raz pierwszy w tym sezonie razem: Kamil Herrmann i Patryk Pieper.
Drugiego dnia zawodów do rywaliREKLAMA 1 06-3

zacji przystąpiło 8 par, podzielonych
na
dwie
grupy
ćwierćfinałowe, w których zespoły
grały systemem "każdy z każdym",
jednego seta do 21 pkt. W półfinałach spotkały się drużyny zajmujące czołowe miejsca w
poszczególnych grupach. W pierwszym półfinale Piotr Ilewicz i Tomasz Wołoszyn pokonali Rafała
Dobrowolskiego i Tomasza Badzionga, a w drugim Kamil Herrmann i Patryk Pieper wygrali z
Adamem Korytowskim grającym z
Kamilem Albertyńskim.
W meczu o III miejsce Adam Korytowski i Kamil Albertyński wygrali
21:19 z parą Rafał Dobrowolski/To-

masz Badziong. W meczu o I miejsce Piotr Ilewicz i Tomasz
Wołoszyn wygrali z parą Kamil
Herrmann/Patryk Pieper w stosunku 21:18.
Kolejność końcowa: 1. Piotr Ilewicz/Tomasz Wołoszyn, 2. Kamil
Herrmann/Patryk Pieper, 3. Adam
Korytowski/Kamil Albertyński, 4.
Rafał Dobrowolski/Tomasz Badziong
Nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary wszystkim finalistom wręczali burmistrz Jastarni Tyberiusz
Narkowicz oraz wiceprezes
PWZPS, Stanisław Kwiatkowski
Leszek Herrmann

Na wodach Zatoki Puckiej we
Władysławowie odbyły się regaty
dla młodych adeptów windsurfingu. W zawodach udział wzięło
35. zawodników.
- Regaty te podsumowują kurs
windsurfingowy, który zafundowaliśmy młodzieży naszej gminy mówi Grzegorz Białas, dyrektor
Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie. - Przez całe
wakacje przeszkolonych zostało ponad sto dwadzieścia osób. Rodzice
dzieci i sama młodzież była bardzo
zadowolona z pomysłu. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach uda
nam się znaleźć fundusze na dalszy
rozwój tej akcji. Mamy przecież
najlepsze warunki do uprawiania
sportów wodnych i szkoda byłoby
tego nie wykorzystać.
Najlepsi zawodnicy regat otrzymali
statuetki i medale, a pozostali dyplomy za udział. Impreza odbyła
się pod patronatem burmistrza Wła-

dysławowa, Grażyny Cern.
Wyniki regat
Żagle małe: 1. Łukasz Wąsowski,
2. Natalia Waldowska, 3. Izabela
Dominik, 4. Tomasz Roś, 5. Anna
Ryś, 6. Paulina Wąsowska, 7. Szymon Skoczke, 8. Natalia Rambiert,
9. Michał Okoniewski, 10. Sandra
Hinz, 11. Paulina Skoczke, 12.
Wiktoria Maciejczak, 13. Weronika Lademann, 14. Jan Skoczke,
15. Paweł Waldowski.
Żagle duże: 1. Kacper Chmara, 2.
Igor Jabłoński, 3. Kamil Muża, 4.
Patryk Liss, 5. Karol Nanaszko, 6.
Rafał Czuber, 7. Piotr Laga, 8. Adrianna Andrusiewicz, 9. Adam
Kuźnicki, 10. Jóźwicki, 11. Marcel
Kałmucki, Dorian Suchomski, 13.
Maciej Huryn, Przemysław Jeka,
15. Dawid Oleński, Maciej Keslinke, 17. Sylwester Ziemiński, 18.
Karol Konkel, Aleksandra Konkel,
Artur Bisewski.
(jan)
REKLAMA 1 08-2
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Gdańsk. Międzynarodowy Bieg Obrońców Wybrzeża

Grycko czwarty na mecie

DOBRY LOT!

Wyniki hodowców gołębi

Fot. arch. K. Mielewczyk

Tradycyjnie już w MiędzynarodoPrzedstawiamy najlepsze wyniki
wym Biegu Obrońców Wybrzeża
hodowców młodych gołębi z pucna Westerplatte udział wzięła rekiego oddziału Polskiego Związprezentacja naszych biegaczy.
ku
Hodowców
Gołębi
Do biegu na dystansie 10 km wyPocztowych.
startowała rekordowa ilość 1200 zaW ostatni weekend gołębie leciawodników z kilku państw, w tym
ły ze Świdwina. Był to czwarty
naszych 14 biegaczy. Start odbył
lot młodych gołębi w tym roku.
się przy pomniku na Westerplatte z
metą przy Studni Neptuna w Gdań- sekcja Puck
sku.
Czołówka lotu: 1. Andrzej Lieske
- Na trasie biegu był znakomity do138.16 pkt; 2. Witold, Ryszard i
ping tysięcy kibiców - zachwycony
Brunon Elendt 135.94; 3. Mariusz
jest Kazimierz Mielewczyk ze
i Rafał Paszke 135.10; 4. WaldeStrzelna, - po prostu biegło się znamar Kortas 133.60; 5. Jerzy Kohnkomicie.
ke 132.75.
Wyniki naszych biegaczy: 4. ToKlasyfikacja współzawodnictwa:
masz Grycko Bliza Władysławowo
1. Waldemar Kortas 534.28; 2. An31:10, 93. Janusz Stefanowski Włatoni Potrykus 531.54; 3. Jerzy
dysławowo 39:33, 162. Kazimierz
Kohnke 527.27; 4. Ryszard Gette
Mielewczyk MKS Władysławo525.74; 5. Mariusz i Rafał Paszke
wo/Strzelno 41:43, 168. Adam
524.16.
Szulc Władysławowo 41:55, 330.
Marek Litzbarski Puck 45:01, 346.
- sekcja Władysławowo
Ryszard Felkner Chłapowo 45:15,
Czołówka lotu: 1. Jan Styn
400. Zbigniew Czajka Władysławo138.67; 2. Mirosław Rambiert
wo 46:32, 433. Dariusz Szlegier Po- Kazimierz Mielewczyk na trasie gdańskiego biegu
137.13; 3. Damian Rambiert
łczyno 47:05, 456. Krzysztof Lunk
ski
Gnieżdżewo
50:28,
735.
Marek
1149.
Jarosław
Biankowski
MKS
135.05; 4. Grzegorz i Jakub Jeka
Puck 47:35, 483. Walenty Korthals
Koralewski
Swarzewo
51:56,
929.
Władysławowo
1.10:00.
131.60; 5. Eugeniusz i Edmund
Puck 47:55, 643. Łukasz CiskowKrzysztof Klebba Puck 56:09,
(jan)

- w powiecie puckim

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO

isko im. M. Płażyńskiego, ul. Steyera
14:00 ABC Sokół Strzelno - Kłos Werblinia;
Strzelno - boisko; Klasa B gminy Puck w piłce
7 września, środa
17:00 Wicher Łebcz - KlifChłapowo; Łebcz - bo- nożnej
14:00 LZS Gnieżdżewo - Start II Mrzezino;
isko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 Konsal Sławoszyno - Kaszuby Połchowo; Gnieżdżewo - boisko; Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
Sławoszyno - boisko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 Norda Karwia - Joker Karlikowo Kroko- 15:00 Korona Żelistrzewo - Zatoka 95 Puck; Żelistrzewo - stadion; Klasa A w piłce nożnej
wa; Karwia - boisko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 Relaks Mechowo - Huragan Smolno; Me14 września, środa
chowo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 MKS II Władysławowo - Wicher Wierz- 17:00 Ajax Leśniewo - Arka Prusewo; Leśniewo
chucino; Władysławowo - stadion; Klasa B w pił- - boisko; Klasa B w piłce nożnej
ce nożnej
16 września, piątek
14:30 Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
10 września, sobota
16:00 Start Mrzezino - Cartusia II Kartuzy; Mrze- Korab Cup 2011; Puck - hala MOKSiR przy Lipowej; uroczyste otwarcie turnieju
zino - boisko; Klasa Okręgowa w piłce nożnej
16:00 Kaszuby Połchowo - Norda Karwia; Po17 września, sobota
łchowo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 Arka Prusewo - MKS II Władysławowo; 9:00 Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Korab Cup 2011; Puck - hala MOKSiR przy LiPrusewo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
17:00 Wicher Wierzchucino - Wicher Łebcz; powej oraz hala POSM przy MDLot
14:00 MKS Władysławowo - Eko-Prod Szemud;
Wierzchucino - boisko; Klasa B w piłce nożnej
Władysławowo - stadion; Klasa A w piłce nożnej
17:00 Sztorm Mosty - Bałtyk II Gdynia; Mosty 11 września, niedziela
12:00 Huragan Smolno - Bałtyk III Gdynia; boisko; Klasa A w piłce nożnej
17:00 Zatoka 95 Puck - KP Sopot; Puck - staSmolno - boisko; Klasa B w piłce nożnej
13:00 Kaszubia II Starzyno - Piast Piaśnica Do- dion; Klasa A w piłce nożnej
matówko; Starzyno - boisko; Klasa B gminy 17:00 Norda Karwia - Klif Chłapowo; Karwia boisko; Klasa B w piłce nożnej
Puck w piłce nożnej
14:00 Międzynarodowy Turniej Piłkarski Baltic
Cup 2011 o Puchar Przechodni Radnego Powiatu 18 września, niedziela
Puckiego Jerzego Tomasika-Siekiery; Hel - bo- 9:00 Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Korab Cup 2011; Puck - hala MOKSiR przy Li-

powej oraz hala POSM przy MDLot
11:00 Relaks Mechowo - Kaszuby Połchowo;
Mechowo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
13:00 Towarzyski Turniej Piłki Koszykowej Hel
2011; Hel - hala widowiskowo-sportowa
13:00 Kaszubia Starzyno - Korona Żelistrzewo;
Starzyno - boisko; Klasa A w piłce nożnej
13:00 Ajax Leśniewo - Huragan Smolno; Leśniewo - boisko; Klasa B w piłce nożnej
14:00 Wicher Łebcz - Konsal Sławoszyno; Łebcz
- boisko; Klasa B w piłce nożnej
14:00 MKS II Władysławowo - KS Rozłazino;
Władysławowo - stadion; Klasa B w piłce nożnej
14:00 Wicher Wierzchucino - Arka Prusewo;
Wierzchucino - boisko; Klasa B w piłce nożnej
14:00 Iskra Połczyno - LZS Gnieżdżewo; Połczyno - boisko; Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
16:00 Start II Mrzezino - Kaszubia II Starzyno;
Mrzezino - boisko; Klasa B gminy Puck w piłce
nożnej

Dudek 130.88.
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Grzegorz i Jakub Jeka 542.03;
2. Jan Styn 538.63; 3. Ryszard Baran 505.63; 4. Mirosław Rambiert
473.08; 5. Leszek Płomień
459.03.
- sekcja Krokowa
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Mirosław Wujke 389.77; 2.
Adam Okoń 388.26; 3. Stanisław
Okoń 383.42; 4. Krzysztof Wobrak 380.69; 5. Waldemar Lewicki
376.97.
- sekcja Mrzezino
Czołówka lotu: 1. Andrzej Zelewski i Stefan Styn 99.47; 2. Piotr
Bieszk 99.00; 3. Marek i Adam
Kloka 98.60; 4. Zbigniew Tyszko
97.39; 5. Dawid Labuda 97.29.
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Zbigniew Tyszko 391.91; 2.
Marek i Adam Kloka 391.85; 3.
Andrzej Zelewski i Stefan Styn
391.76; 4. Dariusz Sonnberg
383.89; 5. Piotr Bieszk 380.86.
(jan)

rowo - stadion; III liga w piłce nożnej
17:00 Orkan Rumia - Dąb Dębno; Rumia - stadion; III liga w piłce nożnej
14 września, środa
19:00 Arka Gdynia - Dolcan Sport Ząbki; Gdynia - stadion przy Olimpijskiej; I liga w piłce
nożnej
17 września, sobota
10:30 X Międzynarodowy Turniej Judo; Gdynia
- Hala GOSiR, ul. Olimpijska 5; kategorie wiekowe: chłopcy/dziewczęta U 11, chłopcy/dziewczęta U 13, młodzież U 20
15:00 Orzeł Choczewo - Orzeł Trąbki Wielkie;
Choczewo - stadion; Klasa Okręgowa w piłce
nożnej

18 września, niedziela
10:30 X Międzynarodowy Turniej Judo; Gdynia
- Hala GOSiR, ul. Olimpijska 5; kategorie wie21 września, środa
kowe: chłopcy/dziewczęta U 15
18:00 Iskra Połczyno - Jantar ZiemiaPucka.info 11:00 Gryf II Wejherowo - Czarni Pruszcz
Swarzewo; Połczyno - boisko; Klasa B gminy Gdański; Wejherowo - stadion; Klasa Okręgowa
Puck w piłce nożnej
w piłce nożnej
14:00 Orlęta Reda - Powiśle Dzierzgoń; Reda stadion; IV liga w piłce nożnej
- w najbliższej okolicy
9 września, piątek
18:30 Bałtyk Gdynia - GKS Tychy; Gdynia - NaZapraszamy do przesyłania zapowiedzi imrodowy Stadion Rugby; II liga w piłce nożnej
prez na adres redakcja@ziemiapucka.info
więcej w internecie na stronie
10 września, sobota
17:00 Gryf Wejherowo - Chemik Police; Wejhe- www.SportowePomorze.pl

PIŁKA NOŻNA
Powiat pucki. Drużyna MKS II Władysławowo wycofana z rozgrywek

PIŁKA NOŻNA

Było źle a jest jeszcze gorzej

Nie tak dawno utyskiwałem na
to, że po latach względnego
prosperity, przyszło załamanie w
naszej powiatowej piłce. Na
domiar złego, w poniedziałek
zarząd MKS Władysławowo
postanowił wycofać z gry
klubowe rezerwy.
Zacznijmy jednak od naszego
jedynaka w klasie okręgowej. Jak
na razie nie widać efektu powrotu
do drużyny Daniela Dubickiego,
na co liczono w Mrzezinie. Z
pewnością trzeba jednak dać
nowemu - staremu trenerowi
trochę więcej czasu. Trener
rozgląda się jeszcze za nowymi
graczami, ale czy coś dobrego z
tego wyniknie zobaczymy.
Stolem z kompletem
Już tylko jedna drużyna w klasie A
pozostała z kompletem punktów.
Jak na razie prowadzący w tabeli
Stolem Gniewino w trzech
meczach nie stracił nawet bramki.
To może być trudny przeciwnik dla
piłkarzy Korony Żelistrzewo,
którzy chcą szybko wrócić do
okręgówki. Drużyna z gminy Puck
jedynie zremisowała bezbramkowo
z beniaminkiem rozgrywek Sztormem Mosty. Na szczęście w
ostatni weekend pokonała na
wyjeździe dobrych znajomych z
Błyskawicy Reda Rekowo 2:1.
Cieszą też dwie wygrane pod rząd
Kaszubii Starzyno. Drużyna ta
wspólnie z trzema innymi ma na
koncie sześć punktów. Na
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KLASA OKRĘGOWA
Gedania Gdańsk - GKS Sierakowice 0:1 , GKS
Kowale - Czarni Pruszcz Gdański 1 :3, GKS
Kolbudy - Amator Kiełpino 8:1 , Gryf II
Wejherowo - Wikęd Kębłowo 1 :1 , Olimpia
Osowa - Start Mrzezino 3:1 , Cartusia II
Kartuzy - Orzeł Trąbki Wielkie 4:1 , KS
Chwaszczyno - Orzeł Choczewo 0:0
1 . GKS Kolbudy
2. Olimpia Osowa
3. GKS Kowale
4. Gedania Gdańsk
5. Gryf II Wejherowo
6. Cartusia II Kartuzy
7. Czarni Pruszcz Gd.
8. KS Chwaszczyno
9. Amator Kiełpino
1 0. Orzeł Choczewo
11 . GKS Sierakowice
1 2. Wikęd Kębłowo
1 3. Start Mrzezino
1 4. Orzeł Trąbki Wlk.

4 1 2 1 7:3
5 1 2 1 5:8
5 1 2 11 :6
5 1 2 5:1
5 11 20:9
5 9 1 2:7
5 9 8:6
5 7 7:9
5 6 11 :1 9
5 5 6:9
5 3 7:1 2
5 1 3:11

4 0 2:9

5 0 8:23

KLASA A
FC Gowidlino - Bałtyk II Gdynia 0:5, Eko-Prod
Szemud - Stolem Gniewino 0:1 , Zatoka 95
Puck - Kaszubia Starzyno 0:4, Błyskawica
Reda Rekowo - Korona Żelistrzewo 1 :2,
Sztorm Mosty - KP Sopot 1 :4, MKS
Władysławowo - Orkan Rumia MKS 4:2

Kibice piłkarscy we Władysławowie będą teraz zmuszeni rzadziej oglądać swoich pupili w akcji
siódmym i ósmym miejscu tabeli ostatnim spotkaniu z Wichrem Zarząd klubu następnego dnia
nasze nowe drużyny w klasie A - Łebcz w podstawowym składzie podjął decyzję o wycofaniu rezerw
Sztorm i MKS. Niestety, fatalnie znalazło się aż ośmiu piłkarzy z z rozgrywek w związku z "małym
wygląda stan posiadania puckiej drużyny klasy A. Mimo to, pod zainteresowaniem grą i treningami
większość
nowych
Zatoki. Jak na razie tylko jedna koniec spotkania zwycięską przez
zdobyta bramka, natomiast aż bramke zdobyli goście z Łebcza. zawodników oraz niepoważne
jedenaście goli wpuszczonych do Dyskusje z arbitrem prowadzącym potraktowanie gry w zespole
spotkanie dodatkowo zakończyło rezerw przez część graczy
własnej siatki.
się kartkami. Czerwoną zobaczył pierwszego zespołu oraz juniorów
B klasa bez MKS
Rozgrywki B-klasowe opuszczają jeden z graczy już po zakończeniu starszych".
Tekst i fot. Janusz Nowicki
rezerwy MKS Władysławowo. W spotkania, w drodze do szatni.

Żelistrzewo. Grała gminna młodzież

Mrzezino i Żelistrzewo na podium
Na obiektach sportowych w Żelistrzewie przeprowadzony został
turniej piłki nożnej dla drużyn
młodzieżowych funkcjonujących
na terenie gminy Puck.
Turniej rozegrany został z
podziałem na dwie grupy. W grupie młodszej udział brali uczestnicy z rocznika 1999 i młodsi, a w
grupie starszej młodzież z roczników 1998/1997/1996. W obydwu
grupach grano systemem "każdy z
każdym".
Wyniki grupy młodszej: Żelistrzewo I - Mrzezino 1:2, Żelistrzewo II
- Żelistrzewo I 0:4, Starzyno - Żelistrzewo I 2:1, Mrzezino - Żelistrzewo II 8:0, Mrzezino - Starzyno 9:0,
Żelistrzewo II - Starzyno 0:3
Tabela grupy młodszej
1. Mrzezino
9 19:1
2. Starzyno
6 5:10
3. Żelistrzewo I
3 6:4
4. Żelistrzewo II
0 0:15

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

3 9 8:0

3 7 4:2
3 6 9:4
3 6 9:4
2 6 5:1
3 6 8:5

3 4 4:5
3 3 5:5
3 3 5:7
3 0 2:7
2 0 0:9

3 0 1 :11

KLASA B
MKS II Władysławowo - Wicher Łebcz 0:1
(0:0), Joker Karlikowo Krokowa - Konsal
Sławoszyno 3:3, Huragan Smolno - Norda
Karwia 1 :2, Arka Prusewo - Bałtyk III Gdynia
0:2, Wicher Wierzchucino - Ajax Leśniewo 2:2,
Kaszuby Połchowo - Klif Chłapowo 1 :1
1 . Norda Karwia
2. Wicher Łebcz
3. Bałtyk III Gdynia
4. Konsal Sławoszyno
5. Kaszuby Połchowo
6. Klif Chłapowo
7. Relaks Mechowo
8. Huragan Smolno
9. Ajax Leśniewo
1 0. Wicher Wierzchucino
11 . MKS II Władysławowo
1 2. Joker Karlikowo Krokowa
1 3. KS Rozłazino
1 4. Arka Prusewo

3 9 1 5:4
3 9 6:3
2 6 9:1

2
3
3
2
3
3
3
2
3

4
4
4
4
3
2
2
1
1

8:4
9:6
6:4
4:3
4:8
5:6
6:1 2
1 :2
7:1 4

Wyniki grupy starszej: Werblinia Żelistrzewo 2:2, Werblinia - Połchowo 4:0, Werblinia - Mrzezino
3:0, Werblinia - Starzyno 2:0, Żeli1 0 0:2
3 0 3:1 4
strzewo - Połchowo 6:0, Żelistrzewo - Mrzezino 3:0, Żelistrzewo Starzyno 3:0, Połchowo - Mrzezi- KLASA B GMINY PUCK
no 1:0, Połchowo - Starzyno 0:1, II kolejka: Jantar ZiemiaPucka.info Swarzewo Mrzezino - Starzyno 3:0
ABC Sokół Strzelno 6:0 (3:0), Kaszubia II
Starzyno - Kłos Werblinia 2:0, Piast
Tabela grupy starszej
- LZS Gnieżdżewo 0:4,
1. Żelistrzewo
10 14:2 Piaśnica/Domatówko
Start II Mrzezino - Iskra Połczyno 0:2
kolejka: Start II Mrzezino - Jantar
2. Werblinia
10 11:2 IZiemiaPucka.info
Swarzewo 1 :3 (0:2), ABC
3. Mrzezino
3 3:7 Sokół Strzelno - Kaszubia
II Starzyno 0:4, LZS
- Kłos Werblinia 1 :1 (0:1 ), Iskra
4. Starzyno
3 1:8 Gnieżdżewo
5. Połchowo
3 1:11 Połczyno - Piast Piaśnica/Domatówko 6:2
Za trzy pierwsze miejsca zespoły 1 . Jantar Swarzewo
2 6 9:1
Połczyno
2 6 8:2
otrzymały pamiątkowe puchary 2.3. Iskra
Kaszubia II Starzyno
2 6 6:0
ufundowane przez organizatora - 4. LZS Gnieżdżewo
2 4 5:1
Werblinia
2 1 1 :3
Ośrodek Kultury, Sportu i Turysty- 5.6. Kłos
Start II Mrzezino
2 0 1 :5
ki w Gminie Puck.
7. Piast Piaśnica/Domatówko
2 0 2:1 0
2 0 0:1 0
Waldemar Płomień 8. ABC Sokół Strzelno
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Swarzewo. Jantar ZiemiaPucka.info zwycięża

Po dwóch meczach mamy pierwsze miejsce w lidze

Drużyna Jantara przed pierwszym meczem na własnym boisku po kilku latach przerwy. Od lewej stoją: gospodarz obiektu Wiktor Darznik, Paweł
Parchem, Łukasz Pieper, Damian Binasiewicz, kapitan JózefPatok, trener Zbigniew Lengiewicz, Patryk Hintzke, Arkadiusz Rąpca, Waldemar
Jeschke z synem, Joanna Lengiewicz, sponsor drużyny Sylwester Rekowski, przewodniczący LZS Swarzewo Janusz Nowicki; u dołu, od lewej:
KrzysztofRatz, Piotr Zjawiony, Marcin Czajka, Patryk Wittbrodt, Waldemar Kryszak, Artur Kowalski, Paweł Łuczak, Bartosz Ciesielski

per ze Strzelna nie miał szans. Za
to kilkanaście minut później Rąpca
ponownie znalazł się sam na sam z
bramkarzem i kiedy już wszyscy
czekali na piłkę wpadającą do
bramki, napastnik 'wjechał' z piłką
w bramkarza.
W 61 min przeprowadzona została
ostatnia zmiana i od 74 min Jantar
grał w dziesięciu. Stało się tak,
gdyż urazu doznał trener Lengiewicz i musiał zejść z boiska. W 86

WMrzezinie mecz chwilami był bardzo zacięty. Wakcji Piotr Zjawiony,
a za nim Jakub Ustarbowski, JózefPatok i Damian Binasiewicz

min wynik końcowy meczu ustalił
Ciesielski.
W pierwszym meczu ligowym swarzewianie wygrali na wyjeździe
3:1 (2:0) z drugą drużyną Startu
Mrzezino. Bramki dla Jantara zdobyli wówczas Paweł Łuczak, Bartosz Ciesielski i Damian
Binasiewicz.
- Wszyscy cieszymy się z tych wygranych - mówi trener Zbigniew
Lengiewicz. - Jeszcze nie tak daw-

Fot. J. Nowicki

W minioną niedzielę Jantar pokonał na własnym boisku ABC Sokół
Strzelno 6:0 (3:0). Trzeba jednak
zaznaczyć, że goście rozpoczęli
mecz w dziesięciu, a za to w dziesięciu kończyli mecz swarzewianie.
Już w 8 min pierwsze trafienie zaliczył Bartosz Ciesielski po szybkiej
wymianie piłki z Pawłem Łuczakiem. W 13 min tym razem Łuczak
po dośrodkowaniu od Pawła Parchema pokonał bramkarza gości.
W 35 min - po dośrodkowaniu Zbigniewa Lengiewicza - ponownie
drogę do bramki znalazł Łuczak,
tym razem puszczając piłkę z 7 m
między nogami bramkarza. W przerwie na własne życzenie z boiska
zeszli Łuczak, Józef Patok i Waldemar Kryszak.
Druga połowa też rozpoczęła się
od szybko zdobytej bramki. W 50
min interweniujący w polu karnym
obrońca gości przypadkowo zagrał
piłkę ręką. Sędzia wskazał na 'jedenastkę', którą na bramkę zamienił
Lengiewicz. W 55 min Lengiewicz
dokładnie wystawił piłkę z połowy
boiska i sam na sam z bramkarzem
znalazł się Arkadiusz Rąpca. Golki-

Fot. M. Nowicka

Wystartowały rozgrywki piłkarskiej klasy B gminy Puck. Po kilku latach przerwy do gry
powraca drużyna ze Swarzewa.
Tym razem pod nazwą Jantar
ZiemiaPucka.info. Po dwóch rozegranych kolejkach zajmuje
pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

no nie mieliśmy ludzi do gry, a teraz jest wśród nas kilku klasowych
piłkarzy. Mimo to nigdy nie było
jeszcze stuprocentowej frekwencji,
dlatego przyjmujemy kolejnych
zawodników.
Najbliższe dwa spotkania ligowe
Jantara zostały przeniesione na inne terminy. Więcej o tym i o drużynie na stronie internetowej
JantarSwarzewo.futbolowo.pl
(red)

WSwarzewie słoneczna pogoda nie ułatwiała piłkarzom rozgrywania
meczu na najwyższych obrotach. Przy piłce z lewej, Patryk Hintzke

Herb Jantara Swarzewo
- Aby chęci do gry i kibicowania
były większe, opracowaliśmy herb
drużyny - mówi Janusz Nowicki,
przewodniczący LZS Swarzewo. Od razu widać do czego nim nawiązujemy. Przede wszystkim jedynym wyróżnikiem Swarzewa
wśród innych miejscowości jest
Matka Boska z tutejszego sanktuarium. Nie mogło jej więc zabraknąć i w naszym herbie. Do tego
piłka nożna, którą się głównie zajmujemy. Te dwie sprawy wpisane
zostały w wieniec zbożowy z herbu Ludowych Zespołów Sportowych. Tylko kolorystyka została
zmieniona. Tym samym wskazujemy, że pamiętamy o korzeniach tutejszej piłki nożnej. Podkreślamy
też więź z innymi drużynami wiejskimi. Celowo nie znalazł się w
herbie często stosowany skrót
LZS. Teraz występujemy w lidze
gminnej, ale być może za rok trzeba będzie zmienić strukturę klubu.

