JASTARNIA

KOSAKOWO

KROKOWA

PUCK

WŁADYSŁAWOWO

REKLAMA 1 01 - 1

HEL

Dwutygodnik bezpłatny

nr 14/2011

9 października 2011

5 października 2011

ISSN: 2083-277X www.ziemiapucka.info

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Hel - jedyna taka gmina
str.

2

Z przewodniczącym Rady Miasta Helu,
Markiem Chroniem rozmawiamy o
specyfice pracy na "początku Polski",
mieszkaniach i nowym radnym

Gnieżdżewianki z nagrodami

W Ostrzycach, pow.
kartuski odbył się IV
Festiwal
Potraw
Kaszubskich
"Kaszebscze Jestku", na
który
pojechały
przedstawiciel
ki
Koła
str. Gospodyń
Wiejskich
z
Gnieżdżewa. Nasze kobiety dwukrotnie
zdobyły trzecią nagrodę.

5

Jest miasteczko rowerowe
www.belkotliwosc.blox.pl

Przy szkole podstawowej
w
Pucku
otwarto
miasteczko rowerowe.
Inwestycja ta jest
wynikiem
ścisłej
współpracy miejscowych
nauczycieli z
funkcjonariusz
str. ami policji w
zakresie
zapewnienia
bezpieczeństwa.
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Przed nami kolejna trudna decyzja. Tym razem od naszych skreśleń na kartach
wyborczych zależeć będzie obsada miejsc w sejmie i senacie. Oczywiście można w ogóle nie
iść do urn. To też wybór, często nawet bardzo świadomy. W tym wypadku trzeba mieć
jednak świadomość tego, że nie będziemy mieć prawa narzekać na naszych
parlamentarzystów i na to co wymyślać będą przez najbliższe cztery lata. Dlaczego? Bo
siedząc w domu oddaliśmy naszą możliwość wyboru innym.

Okazja na tanią promocję
Tylko jesienią ceny reklam spadają nawet o
połowę. Teraz możesz w łatwy i tani sposób
poinformować mieszkańców powiatu o swojej
działalności, o promocjach które przygotowałeś,
czy o produktach których nie ma konkurencja.
Zadzwoń do nas, powiedz czego od nas oczekujesz
a my przygotujemy dla Ciebie odpowiednią
propozycję.
513-173-371 (Orange)
602-349-540 (Play)
Nasza promocyjna propozycja skierowana jest do
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

dzieciom

Motocykliści kończą sezon
Motocykliści ze Storm
Riders w minioną
niedzielę udali się w
ostatnią wspólną podróż
tego
roku.
Na
zakończenie
sezonu
wybrali trasę
do
str. Fromborka. To nie znaczy że przestajemy jeździć mówią.

13

Siatkarze z Jastarni triumfują
Dużą klasę pokazały
zespoły reprezentujące
UKS w Jastarni w
Ogólnopolskim Turnieju
Orlik Volleymania. W
sopockim finale nasi
siatkarze
zwyciężyli w
str. dwóch
kategoriach wiekowych.

16
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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.
Temat zawieszenia prezesa Abruko we Władysławowie cieszy się
wśród internautów niezmiennym
zainteresowaniem. Tym razem
boss wraca do tematu:
Czekam cierpliwie na informacje
z magistratu o wynikach auditu w
firmie Abruko(może na sesji RM
albo łamach Ziemi Puckej),jak
dotąd nic nie dosłyszałem o
istotnych nieprawidłowościach w
zarządzaniu firmą, może
przeoczyłem … a co do
tymczasowego zastępującego
prezesa Abruko któremu ktoś
przygotował trampolinę wyborczą
– wygląda że to burmistrzostwo
za tym stoi…
pozdrawiam
Na naszej stronie nadal
funkcjonuje sonda z pytaniem:
Która z naszych gmin najlepiej
promuje swoje walory
turystyczne?
Od samego początku na
prowadzeniu jest gmina
Władysławowo, peleton zamykają
Kosakowo, Krokowa i miasto
Puck.
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OPINIE

WYWIAD

Gmina w pewnym sensie wyjątkowa
Z przewodniczącym Rady Miasta Helu, Markiem Chroniem rozmawia Janusz Nowicki.
- Nastąpiły zmiany w składzie helskiej rady miasta. Jaki był właściwie
powód
odejścia
poprzedniego radnego?
- Rezygnacja naszego kolegi, Pawła Wojny była dla nas wszystkich
ogromnym zaskoczeniem. Tym bardziej, żena początku kadencji snuliśmy dalekosiężne plany na temat
pozyskiwania środków zewnętrznych. Paweł miał bardzo ciekawe
pomysły, był jednym z radnych najbardziej zaangażowanych w działalność samorządową. Z tego co się
później dowiedzieliśmy, z takich
rozmów już bardziej prywatnych,
skłoniły go do tej decyzji powody
osobiste. Człowiek z takimi pomysłami, z takim dorobkiem z poprzednich kadencji, jest wielką
stratą dla prac naszej rady.
- Teraz jest nowy radny, również
z Państwa komitetu, co jest chyba takim małym sukcesem?
- Może nawet nie takim małym sukcesem. Sądzę, że to duży sukces,
bo zaledwie po roku od poprzednich wyborów była to pewna weryfikacja działań które do tej pory
prowadziliśmy. Okręg, z którego
KrzysztofPszeniczny został wybrany, jest najbardziej reprezentatywny jeśli chodzi o opinię społeczną.
To są mieszkańcy najstarsi, prowadzący działalność gospodarczą, to
takie serce naszego miasta. Dlatego podkreśliłbym, że wybór na radnego pana Pszenicznego jest dla
nas bardzo miłą niespodzianką. Inna rzecz, że nowy radny nie jest
przecież osobą anonimową. Od lat
działa prężnie w ochotniczej straży
pożarnej, pracuje też w naszej szkole. Świeża krew, nowe spojrzenie
na problemy okręgu, czy miasta
może dużo wnieść do pracy helskiego samorządu.
- Czy praca samorządowców w
tak specyficznie położonym miejscu jak Hel, różni się od pracy samorządowej w innych gminach?
- Praca na pewno jest tu specyficzna, chociaż porównywać jest mi

druk:

Polskapresse Oddział Poligrafia
Gdańsk

Za treść reklam Wydawca nie odpowiada.
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych.
W przypadku ich wykorzystania
zastrzega sobie
prawo do ich skracania i redagowania.

Szpital na peryferiach
Janusz
Nowicki
redaktor
naczelny

Marek Chroń, przewodniczący Rady Miasta Helu
prywatyzowany. Spodzieciężko, bo nie pracowałem w in- sywnie
wamy
się
najbliższym czasie, że
nych samorządach. Muszę jednak kolejnych wkilka
zostanie
zaznaczyć, że nasza gmina jest gmi- sprywatyzowanych.bloków
Taką
mamy
ną w pewnym sensie wyjątkową. przynajmniej obietnicę ze strony
To jest skupisko kilku, bardzo róż- wojskowej agencji. Tutaj trzeba też
nych środowisk. Poza tym występu- podkreślić, że po latach zgrzytów
je na terenie gminy obszar Natury między miastem a WAM-em, po
2000, są tereny Lasów Państwo- ostatniej zmianie władz agencji nawych, enklawy wojskowe, tereny stąpiła zdecydowana poprawa relapowojskowe które są sukcesywnie cji między nami. Zauważamy chęć
przekazywane lub sprzedawane współpracy, co dobrze rokuje na
przez Agencję Mienia Wojskowe- przyszłość. W związku z tym wigo. Tutaj pojawia się perspektywa dzimy światełko w tunelu do podwielu możliwości, wielu potencjal- pisania umowy najmu mieszkań,
nych inwestycji. Jednocześnie jeste- które pozostałyby w zasobach wojśmy ograniczeni terytorialnie, skowych wolne. Z tego co się
głównie jeśli chodzi o rozwój infra- orientuję, w innych gminach funkstruktury, mieszkalnictwa. To jest cjonuje to na zasadzie podpisywanaszą największą bolączką. Tak nia długoletnich umów dzierżawy.
więc, jest u nas bardzo dużo ograni- To pozwala przekazywać gminom
czeń.
potrzebującym. Jedno- Mówi pan o problemach z mieszkania
cześnie
wojskowa
ma pomieszkaniami, a czy po wyprowa- ręczenie miasta, agencja
że
nie
będą
dzeniu się wojska nie ma wol- powstawać długi w płatnościach
za
nych lokali w Helu?
te
mieszkania.
- Mieszkania pozostawione przez - Dziękuję za rozmowę, ale jeszarmię są we władaniu Wojskowej cze pozostało kilka interesująAgencji Mieszkaniowej. Miasto cych tematów do omówienia,
nie ma najmniejszego wpływu na choćby kwestia helskiego szpitalos tych mieszkań. Poza tym sporo la.
mieszkań jest zamieszkałych przez - Myślę, że już niebawem wrócimy
osoby uprawnione, nie koniecznie jeszcze do rozmowy na ten temat.
przez żołnierzy. Na przykład przez
wdowy po żołnierzach, emerytów
wojskowych. Ten zasób jest sukce-

projekt graficzny:
Zuzanna Ziemann

KOMENTARZ
AUTORA

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

Źródło: pl.wikipedia.org

Zachęcamy Państwa do przesyłania własnych spostrzeżeń, spraw które nie dają Wam spokoju. Piszcie, a my
spróbujemy Wam pomóc.

- Co to znaczy kamica wiedzą tylko ci, którzy na własnej skórze jej
doświadczyli. Lata lecą, więc i
mnie dosięgła ta prawdziwa kara
za grzechy. Nie pomagały lekarstwa przeciwbólowe, bo poprzez
"wielką rurę" przesyłałem je regularnie hen, gdzieś tam... Posejdonowi chyba. Moja walka z
bólem trwała już ze cztery godziny, kiedy zdecydowałem się udać
po ratunek do szpitala.
Najpierw krótki przystanek przy
okienku obok drzwi (czy mi się
wydaje, czy kiedyś tam zgłaszało
się prośbę o pomoc?). Po dłuż-

szej chwili okazuje się, że izba
przyjęć jest "po schodkach i w
prawo"... Uuuu, ale kolejka taka, że nawet nie ma gdzie
usiąść. Pielęgniarki dyżurnej w
dyżurce też nie ma. Po chwili
stękania słyszę pomocny głos:
"Niech pan tam wejdzie, bo się
panu jeszcze coś stanie". To
mężczyzna wskazuje na pokój,
gdzie prawdopodobnie jest pielęgniarka. Podnosi się lamęt
kobiet, że przecież one od czterech godzin czekają i tylko tabletki przeciwbólowe dostały.
Nooo, właśnie to by mi wystarczyło, ale nic nie mówię. Starsza kobieta szepcze żonie jak
sprawę załatwić. Wychodzimy.
Przez telefon wzywamy pogotowie. Nie łatwo przekonać, że
potrzebne, ale żona jest zdesperowana. Przyjeżdżają, dają zastrzyk w tyłek i pół godziny
później jest po sprawie. I po co
było to wszystko?

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
Puck. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Przenosiny bliżej dworca

O Centrum Aktywizacji Zawodo- pracy jakim są pracodawcy.
wej ze starostą Wojciechem Dettlaffem rozmawia Janusz - Skoro CAZ funkcjonuje od
Nowicki.
2010 roku skąd pomysł na przeniesienie jego siedziby teraz na
- Jaki był cel utworzenia Cen- ulicę Orzeszkową?
trum Aktywizacji Zawodowej?
- Aktualna siedziba urzędu pracy
- Centrum w Powiatowym Urzę- przy Wejherowskiej to przejęty w
dzie Pracy w Pucku zgodnie z prze- 1992 roku budynek parterowy, w
pisami funkcjonuje od stycznia bardzo złym stanie technicznym.
2010 roku. Zadania urzędu pracy Jak wynika z opinii technicznodzielą się na działania pasywne jak konstrukcyjnej będzie on wymagał
rejestrowanie i obsługa bezrobot- stałych i ciągłych napraw i remonnych i poszukujących pracy, przy- tów. Niestety, jednak nie było możznawanie i wypłacanie zasiłków i liwości przeniesienia siedziby
innych świadczeń z Funduszu Pra- urzędu, mimo ogromnej aktywnocy oraz działania aktywne, jak po- ści jego dyrekcji i pracowników.
średnictwo pracy, poradnictwo Jednakże w związku ze znowelizozawodowe i informacja zawodowa, waną w grudniu 2008 roku ustawą
pomoc w aktywnym poszukiwaniu o promocji zatrudnienia i instytupracy, szkolenia, przyznawanie jed- cjach rynku pracy wynikła koniecznorazowo środków na podjęcie ność utworzenia w urzędzie
działalności gospodarczej, staże, Centrum Aktywizacji Zawodowej.
prace interwencyjne, refundacja do- Wprowadzono również zapisy w
posażenia stanowisk pracy. Celem ustawie umożliwiające staroście
utworzenia CAZ-u jest wyraźne ubieganie się o dofinansowanie
wyodrębnienie działań aktywnych kosztów związanych z wyodrębnieod pasywnych i skupienie się na po- niem CAZ do wysokości 80 protrzebach bezrobotnych i poszukują- cent kosztów jego utworzenia.
cych pracy oraz podjęcie działań Wobec tego, w styczniu 2009 roku
aktywizujących na ich rzecz z za- podjęto decyzję o rozbudowie i rechowaniem zasady poufności ob- moncie części starego budynku w
sługi
klienta,
a
także celu utworzenia w niej CAZ-u. Redoprowadzenie do poprawy jako- montu tego jednak nie podjęto, pości działań świadczonych na rzecz nieważ koszt tej inwestycji
najważniejszych partnerów urzędu znacznie przewyższał możliwości

Gdynia. Konkurencja dla Adamowicza
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W SKRÓCIE
finansowe powiatu puckiego. Natomiast w 2011 roku zaistniała
możliwość przejęcia od Skarbu
Państwa budynku w Pucku, przy
ul. Orzeszkowej po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych. Rada Powiatu Puckiego
pozytywnie zaopiniowała decyzję
o przeprowadzeniu wymaganego
remontu parteru budynku i o przeniesieniu do niego Centrum Aktywizacji Zawodowej.
- Czy to oznacza, że Powiatowy
Urząd Pracy będzie funkcjonował w dwóch różnych siedzibach?
- W początkowej fazie rzeczywiście tak będzie, że w siedzibie
przy ulicy Wejherowskiej odbywać się będzie rejestracja i obsługa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, natomiast
przy ul. Orzeszkowej osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą
objęte działaniami aktywizującymi. Jednakże w późniejszym terminie planowany jest remont
piętra budynku, do którego przeniesione zostaną pozostałe komórki organizacyjne urzędu pracy. Co
w konsekwencji spowoduje, iż w
nowej siedzibie będzie można realizować zadania zgodnie z wymaganymi standardami oraz znacznie
zmniejszą się koszty utrzymania.

Gimnazj@lista dl@ senior@
WŁADYSŁAWOWO. W ramach projektu "Gimnazj@lista dl@ senior@" podczas roku szkolnego w każdą drugą sobotę miesiąca w
godz. 9-11, w pracowni komputerowej Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie odbywać się będą bezpłatne konsultacje z zakresu obsługi
komputera i Internetu prowadzone przez gimnazjalistów. Projekt ten
jest skierowany do wszystkich osób, które niedawno zaczęły lub dopiero chcą zacząć przygodę z komputerem i Internetem.
- Podobny projekt pilotażowo prowadzony był w ubiegłym roku szkolnym i cieszył się dużą popularnością - twierdzi Mirosław Drożak z
ZS1. - Seniorzy byli bardzo zadowoleni z prowadzonych zajęć.
Demonstracja rybaków
KROKOWA. Dzisiaj, tj. w środę o godz. 11 przed biurem poselskim
Kazimierza Plocke swoje niezadowolenie z podejmowanych decyzji
przez polską administrację demonstrować będą nasi rybacy. Organizatorzy spodziewają się stu uczestników.
Burzliwa sesja rady gminy
KOSAKOWO. W ostatni dzień września odbyła się XIV Sesja Rady
Gminy. Radni debatowali nad projektami uchwał m.in. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Pogórze, w zakresie działek nr 1070, 1071, 1072, 1073 przy ul.
Czarnieckiego. Powyższy projekt pozytywnie został oceniony przez
Komisję Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej, natomiast uzyskał negatywną opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, Radni większością głosów
ponownie odrzucili projekt.
Natomiast projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do
realizacji projektu „Wspieram i motywuję - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo” został jednogłośnie zaakceptowany przez radnych i budził jedynie
pozytywne emocje. Program jest odpowiedzią na nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
(-)

NORDA zaczyna od obwodnicy

ZE STAREGO ALBUMU

Obok tekst komunikatu wydanego przez
członków Nordy zaraz po jej powołaniu.

Pierwszy bojer w Pucku. Może ktoś rozpozna na zdjęciu swoją
rodzinę...
Prezentujemy kolejną fotografię z redakcja@ziemiapucka.info
przepastnych zbiorów Tadeusza skanów lub fotografii zdjęć z właStankiewicza, kolekcjonera z Puc- snych albumów. Pokażmy obrazy
ka. Zapraszamy Czytelników do sprzed lat nie tylko najbliższej roprzesyłania na adres poczty elektro- dzinie.
(red)
nicznej

Powstała płaszczyzna porozumienia samorządowców alternatywna do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów "Norda" rozpoczyna działanie od walki o Obwodnicę
Północną Aglomeracji Trójmiejskiej.
Twórcy "Nordy" wzywają przed wyborami
do określenia się kandydatów w sprawie
ewentualnego poparcia budowy obwodnicy.
Większość z członków "Nordy" wspólnie
Z naszego powiatu do "Nordy" wstąpiły:
miasto Hel, miasto Jastarnia, gmina Kosakowo, gmina Krokowa, miasto Puck, gmina
Puck, miasto Władysławowo. To wszystkie
nasze samorządy gminne, oprócz starostwa
puckiego, które zgłosiło akces do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
(jan)
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KONSULTACJE

Biuletyn Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Od 03.1 0 do 07.11 .2011 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
środków 2 i 3:

dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w ramach Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „RYBY 2007-201 3”
AKTUALNOŚCI

Ostatnie dwa tygodnie w Biurze PLGR upłynęły na sprawdzaniu i
ocenie wniosków o dofinansowanie składanych w terminie 1 sierpnia
2011 r. do 1 9 września 2011 r. w ramach naboru ze środków 1 i 4. W
tym czasie zadaniem biura było przygotowanie wszystkich złożonych
wniosków dla Komitetu ds. LSROR oraz pomoc Komitetowi podczas
dwóch spotkań, które miały miejsce 21 .09.2011 i 28.09.2011 w
siedzibie PLGR. Na pierwszym posiedzeniu zostało przeprowadzone
losowanie wniosków pomiędzy Członków Komitetu a następnie
przeprowadzono wstępną ocenę zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich.

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.

Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego posiedzenia Komitetu ds. LSROR, wyznaczonego
na dzień 5.1 0.2011 , na którym Komitet dokona wstępnej oceny operacji pod względem
Lokalnych Kryteriów Wyboru, po czym zostanie ogłoszona lista operacji wstępnie wybranych do
dofinansowania przez PLGR. Lista operacji oraz więcej informacji na temat oceny wniosków
dostępne będą na naszej stronie www.plgr.pl
Oto krótkie podsumowanie pierwszego konkursu o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej
4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie
Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-201 3” dla środka 1 pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” i 4 pn. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski
żywiołowej lub przemysłowej”. W konkursie mogły wziąć udział podmioty z sektora publicznego
i społeczno-gospodarczego.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe informacje:
Sektor

Liczba
złożonych
wniosków

Wartość
złożonych
wniosków/zł

Alokacja
środków w
danym konkursie/zł

Procent
wykorzystanych
środków

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.

W związku ze zbliżającym się naborem zapraszamy potencjalnych beneficjentów do
skorzystania z możliwości konsultacji pomysłów projektów w ramach tych środków,
na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład PLGR.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONSULTACJI:
data

miejsce

godziny

miejsce

godziny

1 2:20-1 5:20 Jastarnia 08:40-11 :40
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od 2011 -1 0-04 Hel
2011 -1 0-06 Wejherowo 07:30-1 0:30 Kosakowo 11 :45-1 4:45
rybactwa
Publiczny

10

7 11 9 207,61

4 000 000,00

1 77,98%

Społeczno
-gospodarczy

42

1 6 204 955,69

2 707 033,86

598,62%

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego
sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub
przemysłowej
Publiczny

2

1 570 545,48

890 545,48

1 76,35%

Społeczno
-gospodarczy

1

81 547,86

227 293,50

35,87%

2011 -1 0-11 Puck
2011 -1 0-1 3 Hel

1 2:00-1 5:00 Krokowa
1 2:20-1 5:20 Jastarnia

08:00-11 :00
08:40-11 :40

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

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
REKLAMA 1 04-1

REKLAMA 11 2-1

REKLAMA 1 08-2

DZIAŁO SIĘ
Ostrzyce. IV Festiwal Potraw Kaszubskich "Kaszebscze Jestku"

Były gratulacje i kwiaty

Fot. T. Kożuchowska

W Ostrzycach, pow. kartuski odbył się IV Festiwal Potraw Kaszubskich "Kaszebscze Jestku",
na który pojechały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich
z Gnieżdżewa. Nasze kobiety
dwukrotnie zodbyły trzecią nagrodę.
Nasza drużyna musiała wziąć
udział w dwóch kategoriach obiad i potrawa kaszubska. Na
przygotowanie wszystkiego ma się

trzy godziny.
- Na obiad zaprezentowałyśmy
przystawkę, chleb ze smalcem i
ogórkiem kiszonym do tego zupę
grzybową z lanymi kluseczkami i
na drugie ziemniaki tłuczone,
dorsz smażony i surówka z kiszonej kapusty - opowiada Maria Szefka z KGW Gnieżdżewo.
Natomiast jako potrawę kaszubską
nasze panie zaserwowały placki
ziemniaczane do wyboru z cukrem,

śmietaną lub keczupem. Kapituła
Dobrego Smaku w obu kategoriach przyznała gnieżdżewiankom
III miejsce i brązowe łyżki.
- Otrzymałyśmy też dwa bony towarowe po dwieście złotych - cieszą się gospodynie. - Jesteśmy
bardzo zadowolone, gdyż znów
możemy zakupić dla naszego Koła
jakiś sprzęt.
(red)

Władysławowo. Pożegnali dyrektorkę

Teraz czas na podróże i pracę społeczną

Elżbieta Kortas, czwarta z lewej, wraz z koleżankami z pracy i władzami miasta

Znana i ceniona w środowisku
Elżbieta Kortas zakończyła pracę
zawodową. Rozpoczęła ją w 1968
r. w przedszkolu miejskim. Przez
ostatnie piętnaście lat sprawnie zarządzała przedszkolem "Burszty-

nek" we Władysławowie.
Na pożegnalnej uroczystości usłyszała od władz miasta i współpracowników wiele słów uznania za
wieloletnią pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców. Na emerytu-

rze, nie zamierza odpoczywać. Ze
zdwojoną energią odda się swoim
pasjom - pracy społecznej i podróżom.
(tek)
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Puck. 40 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Gnieżdżewianki na podium

Gospodynie z Gnieżdżewa ze zdobytymi wyróżnieniami
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Dyrektor puckiej poradni Jolanta Kamińska odbiera gratulacje od
starosty Wojciecha Dettlaffa

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna w Pucku obchodziła 40.
lat działalności. Rocznicową uroczystość połączono z konferencją
naukową "Dziecko przewlekle
chore w szkole i przedszkolu".
Na sali puckiego ratusza zasiadły
osoby, które współpracują z poradnią, pedagodzy i psycholodzy
szkolni, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, dyrektorka Centrum
Pomocy
Rodzinie,
inspektorzy oświaty urzędów gminnych. Przybyło też wielu znamienitych gości jak senator Edmund
Wittbrodt, poseł Kazimierz Plocke,
starosta Wojciech Dettlaff, wicekurator Elżbieta Wasilenko, wójt Tadeusz
Puszkarczuk,
przewodniczący Rady Gminy Puck
Kazimierz Czernicki.
REKLAMA 1 09-1

Dyrektorka poradni Jolanta Kamińska przyjmowała liczne gratulacje, na które placówka zasłużyła.
Pracujący w poradni zespół pedagogów i psychologów od lat wspomaga rodziny i szkoły w ich roli
wychowawczej i edukacyjnej. Pomaga rozwiązywać
problemy
dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
Wspiera też młodzież na drodze
zdobywania nowych umiejętności.
Podczas konferencji referaty wygłosili: Małgorzata Woźniak dyrektorka Przyszpitalnego Zespołu
Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, prof. Robert Opora z Uniwersytetu Gdańskiego, Beata
Wolak z kuratorium oświaty i Danuta Dettlaff, inspektor oświaty
Urzędu Miasta w Pucku.
(tek)

6

5 października 2011
redakcja@ziemiapucka.info

TELEFONY
ALARMOWE

ogólny - 112

Policja – 997
JURATA, ul. Ratibora 42
58 674-53-72, 674-53-70
KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 71
58 679-13-97, 674-53-90
KROKOWA, Minkowice
ul. Żwirowa 4
58 673-70-97 , 674-53-86
PUCK, ul. Dworcowa 5
58 674-52-22
WŁADYSŁAWOWO
ul. Towarowa
58 674-01-97, 674-53-22
Straż Pożarna - 998
CHŁAPOWO
ul. Władysławowska
58 674-05-63
JASTRZĘBIA GÓRA
ul. Bałtycka 3, 58 674-95-72
KOSAKOWO, 58 679-13-15
PUCK, ul. Mestwina 11
58 673-04-50, 673-04-60
SWARZEWO, 608-093-786
WŁADYSŁAWOWO
ul. Władysława IV
58 674-05-75
Pogotowie Ratunkowe - 999
PUCK, ul. 1 Maja 13
58 673-48-28, 673-27-81
Społeczna Straż Rybacka
506-752-801, 606-814-852
Straż Gminna
KOSAKOWO, 58 660-43-11
kom. 696-486-517, 696-486-518
Straż Miejska
HEL, ul. Wiejska 50

58 677-72-45

JASTARNIA, ul. Portowa 4
58 675-37-86
PUCK, Pl. Wolności 1
58 986 lub 673-22-37
WŁADYSŁAWOWO
ul. Hallera 19, 58 674-54-44
Straż Graniczna
WŁADYSŁAWOWO, ul. Morska
58 674-43-00, 674-08-44
Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
WŁADYSŁAWOWO
58 674-05-42
Kapitanat Portu Władysławowo
ul. Hryniewieckiego
58 674-04-86
Kapitanat Portu Hel - 58 6750618
Bosmanat Portu Hel - 58 6750624
Uważasz, że brakuje tu ważnych
numerów telefonicznych –
przyślij je nam na adres e-mail:
redakcja@ziemiapucka.info

PRAWNIK RADZI

Nieumyślne paserstwo – łatwa pułapka dla amatorów taniego sprzętu
Michał
Koziorowski

Kancelaria
Prawnicza
Koprowski Gąsior
Gierzyńska
& Partnerzy sc
Większość z nas została chociaż
raz w życiu zaczepiona na ulicy
przez nieznajomego oferującego telefon komórkowy najnowszej generacji za wyjątkowo okazyjną cenę,
ale z zastrzeżeniem, że trzeba się
od razu decydować na zakup. Kto
by nie chciał dobrego telefonu za
przysłowiowe grosze? Niestety, łatwa okazja jest najczęściej bardzo
niebezpieczna, a kupując taki
sprzęt możemy stać się paserami.
Prawo zna dwie odmiany paserstwa, czyli nabycia rzeczy skradzionej. Istnieje tzw. paserstwo
umyślne (art. 291 kk) oraz paserstwo nieumyślne (art. 292 kk). Paserstwo umyślne polega na tym, że
sprawca nabywa, pomaga zbyć,
przyjmuje lub pomaga ukryć rzecz
uzyskaną za pomocą czynu zabronionego (najczęściej kradzieży lub
kradzieży z włamaniem). Sprawca
musi przy tym mieć świadomość,
że nabywana przez niego rzecz jest
uzyskana za pomocą czynu zabro-

nionego.
Paserstwo nieumyślne polega w zasadzie na takim samym działaniu,
różnica polega na tym, że sprawca
nie wie, że rzecz, którą kupuje, została wcześniej uzyskana za pomocą przestępstwa. Okoliczności
towarzyszące ofercie i samej transakcji wskazują jednak, że kupujący
towar powinien i może przypuszczać, iż rzecz ta została uzyskana
nielegalnie.
Jak widać z opisu obu przestępstw,
granica pomiędzy paserstwem
umyślnym a nieumyślnym jest jasna i zrozumiała – chodzi o świadomość osoby kupującej. Trudniej
jednoznacznie określić granicę pomiędzy paserstwem nieumyślnym
a działaniem niekaralnym. W obu
przypadkach sprawca nie ma świadomości, że nabywany przedmiot
pochodzi z kradzieży. A jednak, pomimo, że sprawca świadomości takiej nie ma, może podlegać
odpowiedzialności karnej za paserstwo nieumyślne, ponieważ biorąc
pod uwagę całość sytuacji – zachowanie sprzedawcy, oferta sprzedaży, przebieg transakcji, przekazanie
towaru – powinien mieć świadomość o nielegalności towaru.
Takie rozwiązanie ustawowe stanowi w praktyce częstą pułapkę przy
opisanych powyżej „okazjach”. Bo

czym są w kodeksie karnym „okoliczności towarzyszące” na podstawie których należy wycofać się
z transakcji? Nie można dać na to
jednoznacznej, zawsze aktualnej
odpowiedzi. Będzie to bowiem zależało od kontekstu danej sytuacji.
Można jednak wskazać elementy,
które można – z dużą dozą pewności – określić jako okoliczności, na
podstawie których należy dojść do
przekonania, że mamy do czynienia z transakcją nielegalną.
Przede wszystkim naszą czujność
powinno wzbudzić zachowanie
i działanie sprzedawcy. Należy
zwrócić uwagę na nietypowe miejsce sprzedaży – np. na ulicy. Sprzedawca taki może szybko przenieść
się w inne miejsce, unikając feralnego nabywcy jak i organów ścigania. Podejrzenie powinno rodzić
nakłanianie do sprzedaży przedmiotów w opakowaniach fabrycznych
– wskazywać to może na ich pochodzenie z kradzieży ze sklepu bądź
hurtowni. Czasami o przestępczym
pochodzeniu świadczyć będą też
ślady zniszczenia i uszkodzenia,
w całkiem skrajnym przykładzie będzie to uszkodzony zamek w samochodzie. Przy zakupie samochodu
w praktyce sądowej wymienia się
również sytuacje, gdy dowód rejestracyjny pojazdu nie zawiera infor-

macji dotyczących numeru silnika
czy numeru nadwozia.
Oczywistym kryterium jest też cena, w przypadku gdy odbiega
znacznie od wartości rynkowej
przedmiotu, należy zdecydowanie
wstrzymać się z zakupem, kierując
się zdroworozsądkową zasadą, że
w życiu nie ma nigdy nic za darmo. Zalecałbym również ostrożność przy nabywaniu towarów,
które nie występują lub jeszcze nie
występują w normalnym obrocie.
Jako przykład można podać oferty
najnowszych modeli popularnych
i modnych telefonów komórkowych iPhone, które w naszym kraju pojawiają się w sprzedaży po
kilku miesiącach od premiery na
rynku amerykańskim.
Aby ustrzec się przed postępowaniem karnym należy zwrócić też
uwagę na osobę sprzedawcy. Jeśli
jest to osoba nam znana, trzeba
wziąć pod uwagę, czy była karana.
Jeśli zaś sprzedawca jest nam nieznany, podejrzana będzie przykładowo sytuacja, gdy młoda, dopiero
co pełnoletnia osoba oferuje drogi,
markowy sprzęt. Do każdej okazyjnej oferty sprzedaży należy zatem podchodzić ostrożnie,
przestępstwo paserstwa nieumyślnego jest bowiem zagrożone karą
do 2 lat pozbawienia wolności.

Co to jest hipoteka odwrócona i renta dożywotnia za nieruchomość

Paweł
Tomaszewski

prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej
W środkach masowego przekazupojawiają się reklamy oferujące starszym ludziom „dodatek” do renty
czy emerytury często pod postacią
sporej kwoty pieniężnej. Warto
przyjrzeć się tej konstrukcji finansowo-prawnej, gdyż w Polsce stanowi ona nowość.
Główną cechą konstrukcji finansowo-prawnych opartych o przejęcie
nieruchomości w zamian za wypłatę świadczeń pieniężnych o charakterze okresowym (renty, części
kapitału) jest nabycie prawa własności do nieruchomości przez instytucję finansową, która zawiera z
nami umowę. W zależności od
czynników dodatkowych odbywa
się w zasadzie w dwojaki sposób.
Hipoteka odwrócona (odwrócony
kredyt hipoteczny) powstała w latach 80-tych w USA i polega na
wzięciu kredytu przez właściciela
nieruchomości, który zobowiązuje

się przenieść po okresie kredytowania własność nieruchomości na instytucję finansową. Konstrukcja
polega więc na tym, że bank lub inna instytucja finansowa stanie się
po śmierci kredytobiorcy właścicielem nieruchomości po wypłaceniu
umówionej ceny w ratach kredytowych. Ewentualnie możliwa jest
jednorazowa zapłata umówionej ceny, ale praktyka wskazuje, że w takim przypadku nie przekracza ona
zwykle 70 proc. tego, co otrzymalibyśmy w ratach. W celu zabezpieczenia kredytu ustanawia się
hipotekę na „kredytowanej” nieruchomości. Zgodnie z przygotowywanym przez Ministerstwo
Finansów projektem ustawy, hipoteka odwrócona będzie dostępna dla
osób powyżej 60 lat, a do spłaty
kredytu będzie mogło dojść w zasadzie po śmierci kredytobiorcy poprzez spieniężenie obciążonej
nieruchomości albo spłatę przez
spadkobierców, jeżeli zdecydują
się zatrzymać nieruchomość. Co
ciekawe, kredyt taki będzie dostępny również dla osób nie posiadających zdolności kredytowej. Środki
z tego kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel.

Na kredytobiorcy w związku z hipoteką odwróconą będą spoczywać
pewne obowiązki związane z
nieruchomością – utrzymywania
jej w należytym stanie, terminowego uiszczania opłat i podatków z
nią związanych i zawarcia umowy
ubezpieczenia nieruchomości od
zdarzeń losowych. Może się to wiązać z całkiem sporymi obciążeniami, które jednak wpływają na
atrakcyjność tego rozwiązania.
Szczególnie, że niewywiązanie się
z nich może doprowadzić do wypowiedzenia umowy kredytu. Stosowny projekt ustawy o odwróconym
kredycie hipotecznym jest w fazie
uzgodnień z organami administracji rządowej.
Podobnym rozwiązaniem jest renta
dożywotnia za nieruchomość. Rozwiązanie to stosowane jest m.in. w
Wielkiej Brytanii od wielu lat.
Główną różnicą w stosunku do hipoteki odwróconej jest przejście
własności nieruchomości na instytucję finansową w momencie podpisania umowy renty dożywotniej.
Umówioną wartość nieruchomości
zbywca otrzymuje w formie comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Opcja ta jest atrakcyjniejsza dla

osób, które nie posiadają spadkobierców. Zbywca nieruchomości
zawiera również z instytucją finansową umowę dożywocia, która
ujawnia się w księdze wieczystej
zbywanej nieruchomości.
W umowie renty dożywotniej
można zawrzeć opcję wykupu nieruchomości przez poprzedniego
właściciela. W przeciwieństwie do
odwróconej hipoteki, decydując się
na rentę dożywotnią senior nie musi troszczyć się o ubezpieczenie,
opłacanie podatku czy utrzymanie
nieruchomości w niezmienionym
stanie technicznym. Zazwyczaj
wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości pokrywane
są przez nowego właściciela, czyli
instytucję finansową.
Jedną z najważniejszych zalet renty dożywotniej jest sposób kalkulacji jej wysokości. Do wyliczenia
wysokości renty dożywotniej
uwzględnia się pełną wartość nieruchomości. Równie ważną cechą
renty dożywotniej jest brak limitu
wypłat świadczenia finansowego.
Jak sama nazwa wskazuje renta
wypłacana jest do momentu śmierci klienta, tak więc nie ma ryzyka
wyczerpania się limitu wypłat.

ROZMAITOŚCI
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OFERTY PRACY

KRONIKA POLICYJNA

- KUCHARZ-BARMAN Władysławowo
- BARMAN-BUFETOWY Puck
- PRACOWNIK OCHRONY Z
- SZKUTNIK-CIEŚLA LICENCJĄ - Hel
Jastarnia
- KOSMETYCZKA - Odargowo
- KIEROWNIK
- BRUKARZ - Mieroszyno
PRODUKCJI/TECHNOLOG - - MALARZ, POMOCNIK
Karwia
MALARZA - Puck
- OPERATOR KOPARKI - MURARZ, PRACOWNIK
Władysławowo
OGÓLNOBUDOWLANY - HYDRAULIK SIECI
Sulicice
ZEWNĘTRZNEJ WOD.-KAN. - - SPAWACZ - Leśniewo
Władysławowo
- MONTER BARIEREK - KIEROWNIK/MAJSTER
Jastarnia, Hel
ROBOTY SIECI
- DIAGNOSTA
ZEWNĘTRZNEJ WOD.-KAN. - LABORATORYJNY - Hel
Władysławowo
- PIELĘGNIARKA
- PRACOWNIK
KOORDYNUJĄCA PRACĄ
PRZETWÓRSTWA RYBNEGO ODDZIAŁU - Hel
- Żelistrzewo
- KUCHARZ, POMOC
Więcej informacji o ofertach
KUCHENNA - Puck
pracy można uzyskać pod
- MURARZ - Lisewo
nr tel. (58) 774-31-61
Powiatowy Urząd Pracy w
Pucku na dzień 3 października
posiadał następujące oferty
pracy:

Pożegnanie komendanta
PUCK. W świetlicy komendy powiatowej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę
zastępcy komendanta powiatowego
policji mł. insp. Mariusza Szreibera. Policjanta z ponad trzydziestoletnim stażem żegnali przedstawiciele
samorządów, z którymi przez te lata współpracował oraz władze
zwierzchnie i podkomendni.
- Teraz faktycznie znajdę czas na
odpoczynek - powiedział Mariusz
Szreiber. - Ale to nie będzie trwało
zbyt długo, bo już niebawem zamierzam wrócić do działalności na
rzecz powiatu puckiego.
Przeprowadzony wcześniej konkurs na zwolnione stanowisko wygrał kom. Michał Biedrawa,
dotychczasowy komendant posterunku policji w Gdyni-Oksywiu.
Na wniosek komendanta powiatowego policji mł. insp. Piotra Bolina
- zaraz po pożegnaniu Mariusz Szreibera - wprowadzono młodego policjanta na stanowisko jego zastępcy.

Pobił kompana z imprezy
PIERWOSZYNO. Zarzut spowodowania obrażeń ciała i narażenia na
utratę zdrowia usłyszał mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego. Do zdarzenia doszło w Pierwoszynie gm.
Kosakowo późnym popołudniem
podczas libacji alkoholowej.
29-letniemu mieszkańcowi powiatu
kętrzyńskiego śledczy z komisariatu w Kosakowie postawili zarzut
spowodowania obrażeń ciała i narażenia innej osoby na utratę zdrowia. 29-letni sprawca podczas
libacji alkoholowej zaatakował dwa
lata młodszego mężczyznę. Uderzył go w głowę najpierw butelką, a
następnie zadał mu kilka ciosów
pięścią i nogą powodując obrażenia.
Mundurowi od razu zatrzymali
sprawcę, trafił do policyjnego aresztu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że podejrzany miał w
organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dopiero po wytrzeźwieniu śledczy przesłuchali sprawcę i
postawili mu zarzut. Mężczyzna
- To jest dla mnie awans - mówi Mi- nie potrafił wyjaśnić swojego postęchał Biedrawa. - W Pucku liczę na powania.
dobrą współpracę z podkomendny- Teraz będzie odpowiadał przed sąmi.
dem. Za ten czyn grozić mu może
kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Policja jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce

Nocne grafitti
WŁADYSŁAWOWO. Nocną akcję malowania graffiti urządzili sobie dwaj mieszkańcy Pucka. Byli
totalnie zaskoczeni obecnością patrolu Policji.
Policjanci z Władysławowa podczas patrolu dzielnicy Hallerowo
zatrzymali w nocy na gorącym
uczynku malowania graffiti dwóch
24-letnich mieszkańców Pucka. Na
ulicy Morskiej mężczyźni farbą w
aerozolu pomalowali kilka punktów handlowych. Byli tak pochłonięci przestępczym procederem, że
nie zauważyli, kiedy nadjechał patrol. Mężczyźni byli całkowicie zaskoczeni.
Obaj zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Zostali przesłuchani i
usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia. Jak dotąd ustalono kilka placówek handlowych i skrzynek
oświetleniowych pomalowanych
sprayem. Policjanci nadal pracują
nad sprawą. Straty oszacowane zostały na kwotę około 800 zł.
Za uszkodzenie mienia grozi kara
nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Rubryka prowadzona przy współpracy z aspirantem
Łukaszem Dettlaffem, oficerem
prasowym Komendanta
Powiatowego Policji w Pucku

Po raz kolejny większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku września wynika, że lepiej od
Policji oceniane są tylko niektóre media.
W dniach 8-14 września Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało kolejną edycję badania instytucji publicznych, na reprezentatywnej próbie 1077 dorosłych Polaków. Oceny Policji są stabilne i wysokie. Pozytywnie
na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (72 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest
jedna piąta respondentów (20 proc.).

Fot. J. Nowicki

Komendant Szreiber przyjmuje podziękowania za współpracę od Tadeusza Puszkarczuka, wójta gminy Puck

OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA
tel. 502-552-382
* Kupię Opla Corsę r. 2007-10 z
VAT-1
USŁUGI
tel. 602-349-540
* Regularnie co dwa tygodnie (w
środy i czwartki) objeżdżamy
NIERUCHOMOŚCI
niemal wszystkie miejscowości
* Sprzedam mieszkanie 29 m kw. powiatu puckiego. Czy możemy w
w Pucku. 2 pokoje, jasne, ciepłe, czymś pomóc, załatwiając Twoje
przytulne, kuchnia z oknem, cicha sprawy przy tej okazji? Wspólnie
i spokojna okolica. Osiedle obniżmy swoje koszty...
częściowo ogrodzone, niski tel. 513-173-371
czynsz, piwnica, parking
tel. 609-244-791
INNE
* Sprzedam mieszkanie w * Ty i Twoja rodzina wcale nie
Darzlubiu, 3 km od Zatoki musicie cierpieć z powodu
Puckiej, 53 m kw., parter, po alkoholu. Odwagi - spróbuj!
remoncie, 2 pokoje, kuchnia, W Pucku spotykają się dwie grupy
łazienka, garderoba, piwnica, Anonimowych Alkoholików:
ogród, zadaszone miejsce na 2 1. w każdy poniedziałek o godz.
samochody. Do mieszkania 18:30 grupa "Przekaż dalej" w
przynależy
pomieszczenie salce Domu Parafialnego "U
gospodarcze o pow. 60 m kw. Faustyny" przy ul. Swarzewskiej;
(możliwość przerobienia na 2. w każdy czwartek o godz. 18:00
mieszkanie). Cena: 170 tys. zł
grupa "Przystań" w salce Centrum
tel. 509-270-606
bł. K. Dominika przy ul. 12
* Kupię małą kawalerkę nad Marca.
morzem, może być do remontu - Kontakt dla zainteresowanych Władysławowo, Cetniewo, Hel
tel. 664-863-645
tel. 604-068-120
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
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FOTOREPORTAŻ

Władysławowo. Szkoła Podstawowa nr 3

Andyjski ziemniak zabawiał drugoklasistów
Uczniowie klas drugich Szkoły
Podstawowej nr 3 we Władysławowie wraz z wychowawczyniami wzięli udział w Święcie
Pieczonego Ziemniaka.
Zabawa odbyła się na terenie
ośrodka "Cetniewo". Dzieci wysłuchały listu od ziemniaka, dowiedziały się skąd pochodzi to
warzywo, jak inaczej można je nazwać i jak pyszne potrawy z nich
się przyrządza.
Po wysłuchaniu wiadomości
o głównym bohaterze dnia, ziemniaki wrzucono do ogniska. Kiedy
piekły się w ogniu, na boisku przeprowadzono zawody sportowe
w konkurencjach: rzut ziemniakiem do koła, szukanie ukrytych
ziemniaków, wyścigi w workach,
sadzenie i zbieranie ziemniaków,
oraz przenoszenie go na łyżce. Zabawa zakończyła się smakowaniem upieczonych ziemniaków
i kiełbasek.
Izabella Piechna

Wspólna fotografia drugoklasistów władysławowskiej "trójki" ze specjalnymi dyplomami Święta Pieczonego Ziemniaka

Samodzielnie upieczona kiełbaska nad ogniskiem cieszyła maluchów najbardziej
REKLAMA 1 01 -3

Wiele emocji przyniósł też bieg w
workach

Jedną z zabaw był bieg z ziemniakiem na łyżce

Fot. T. Kożuchowska

FOTOREPORTAŻ
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Puck. Otwarcie miasteczka rowerowego

Dla większego bezpieczeństwa naszych dzieci
Przy boisku szkoły podstawowej
w Pucku otwarto miasteczko rowerowe. Inwestycja ta jest wynikiem
ścisłej
współpracy
miejscowych nauczycieli z funkcjonariuszami policji w zakresie
zapewnieniadzieciombezpieczeństwa.
Głównym celem funkcjonowania
miasteczka rowerowego jest systematyczne i wieloaspektowe uczenie
dzieci
bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym
w charakterze pieszego, rowerzysty i motorowerzysty. Burmistrz,
radni i osoby zaangażowane w realizację inwestycji wyrazili nadzieję, że przyniesie ona efekty w
postaci minimalizacji zagrożeń na
drodze wśród dzieci i młodzieży.
Przyjaciele miejscowej szkoły ufundowali rowery, na których szkolić
się będą kolejne pokolenia.
W ramach uroczystości otwarcia

miasteczka przeprowadzony został
konkurs plastyczny. Wzięli w nim
udział uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Szkoły Podstawowej.
Oto nazwiska zwycięzców: 1.
Wiesław Kwidziński SOSW, 2.
Mikołaj Moszczenko VIa SP, 3.
Anna Hoffman VIa SP. Wyróżnienia: Wiesław Kwidziński, Bartosz
Radtke i Mateusz Kramera z
SOSW Puck, Szymon Dażnik Vd
SP, Bartosz Boniecki IVc SP oraz
Marcin Walke VIa SP.
Autorami projektu edukacyjnoprofilaktycznego "Każde szkolne
dziecko zna rowerowe miasteczko" są nadkom. Dorota Popławska, asp. Karol Ponschke, st. asp.
Witold Radtke, wicedyrektor SOSW Justyna Thiel oraz Dariusz
Thiel, nauczyciel ze szkoły podstawowej.
Tekst i fot. Joanna Cierpiałkowska

Sponsorzy i przyjaciele puckiej szkoły podarowali dzieciom do nauki kilka nowych rowerów

Znajomość zasad ruchu drogowego nie jest łatwa
REKLAMA 1 03-1

Jako ostatni wstęgę przeciął burmistrz Marek Rintz

Pucka młodzież ma teraz możliwość poznawania zasad ruchu drogowego w doskonałych warunkach

Młodzież od razu sprawdziła plac praktycznie
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WIEŚCI ZE STAROSTWA

Starostwo Powiatowe w Pucku

ul.Orzeszkowej 5
84-1 00 Puck

tel. 58 673 42 02 , mail: sekretariat@starostwo.puck.pl
www.starostwo.puck.pl

10-lecie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku

Sala PCKU pękała w szwach

W siedzibie PowiatowegoCentrum
Kształcenia Ustawicznego w Pucku odbyły się uroczystości z okazji
10–lecia placówki. Wśród licznie
zgromadzonych gości znaleźli się
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Kazimierz Plocke, Senator RP
Edmund Wittbrodt, Starosta Pucki
Wojciech Dettlaff, Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz, Burmistrz
Pucka Marek Rintz, Zastępca Burmistrza Helu Jarosław Pałkowski
oraz Wójt Gminy Puck Tadeusz
Puszkarczuk. Na sali znaleźli się
obecni i byli radni Rady Powiatu
Puckiego, przedstawiciele Kurato-

rium Oświaty w Gdańsku, Dyrektorzy Szkół Powiatu Puckiego,
nauczyciele i współpracownicy
PCKU a także słuchacze tej wyjątkowej szkoły. Liczną grupę gości
stanowili Dyrektorzy Centrów
Kształcenia Ustawicznego z całej
Polski.
Wszyscy zebrani gratulowali i składali życzenia Dyrektorowi PCKU
Jarosławowi Lisowi i Wicedyrektor Gabrieli Albertin. Senator RP
Edmund Wittbrodt w swoim wystąpieniu podkreślał ogromną rolę placówek kształcących dorosłych
w systemie europejskim. Wicemini-

Minister Plocke wręcza medal
KEN Henrykowi Radtke

ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke wręczył medale
Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom a otrzymali je: Elwira
Czernicka-Lis, Dariusz Knitter, Bożena Klubowicz-Machnica, Marek
Labuhn, Henryk Radtke i Mariola
Włudzik. Nagrodę pomorskiego
Kuratora Oświaty odebrał Dyrektor PCKU Jarosław Lis a ośmiu nauczycieli z 10-letnim stażem
zostało wyróżnionych nagrodami
dyrekcji. Najbardziej wzruszające
były życzenia skierowane do dyrekcji i nauczycieli PCKU składane
przez pierwszych absolwentów
szkoły: Jerzego Borkowskiego
i Bożenę Albecką. Nauka w PCKU
pozwoliła im nie tylko uzupełnić
wykształcenie ale też znaleźć nową, lepszą pracę i uwierzyć we własne możliwości. Po części
oficjalnej zebrani mogli obejrzeć
przedstawienie
przygotowane
przez Studio Sztuki „Da Capo al Fine” z Władysławowa.
Powiatowe Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Pucku powołane
zostało uchwałą Rady Powiatu Puckiego z dnia 21.08.2001 r. W skład
nowej placówki włączono dotychczas istniejące: Technikum Mechaniczne i Drzewne oraz Liceum dla
Dorosłych. W tym czasie rozpoczęła się też gruntowna modernizacja
należącego do Zespołu Szkół Zawodowych internatu, w którym
dziś jest do dyspozycji gości ponad
50 pokoi łącznie dla 200 osób, 2 sale konferencyjne i stołówka. Obecnie w PCKU słuchacze mogą się
kształcić w kilkunastu kierun-

Starosta Pucki wręcza nagrody
dyrekcji PCKU

Budynek puckiego PCKU

kach m.in. technik informatyk,
handlowiec, ekonomista, technik
BHP czy logistyk. Kierunki są dostosowywane do wciąż zmieniających się warunków na rynku
pracy. Do dyspozycji słuchaczy
jest świetnie wyposażona biblioteka wraz z pracownią multimedialną oraz gabinetem doradcy
zawodowego. Kadra nauczycielska liczy 35 osób. Obok świetnie
wyposażonych w sprzęt komputerowy sal lekcyjnych znalazły się
miejsca przystosowane dla najmłodszych.

Geodeci i kartografowie szkolą się na terenie Powiatu Puckiego
W dniach 28–30 września w Juracie odbyła się dwudziesta konferencja „Szkolenie służb geodezyjnych
i kartograficznych województwa
pomorskiego”, po raz drugi organizowana przez Starostwo Powiatowe w Pucku. Tegoroczna
konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego
Geodety Kraju. W szkoleniu udział
wzięli przedstawiciele służb geodezyjnych i kartograficznych z 16 powiatów ziemskich i 4 miast na
prawach powiatu województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Urzędu Marszałkowskiego
w osobach Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Romualda
Nowaka i Geodety Województwa
– Krystiana Kaczmarka. Gośćmi
i prelegentami tej konferencji była
delegacja Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na czele z Wiceministrem Kazimierzem Plocke oraz

Wiceminister Kazimierz Plocke

przedstawiciele Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w Warszawie – Zastępca Głównego Geodety
Kraju, Wiceprezes GUGiK Jacek
Jarząbek i Szef Zespołu Doradców
Głównego Geodety Kraju Witold
Radzio.
Tematem przewodnim konferencji
była „organizacja i harmonizacja
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w świetle nowych
regulacji prawnych”. Gości
i uczestników konferencji powitał
Starosta Pucki Wojciech Dettlaff.
Natomiast w swoim wystąpieniu
Wiceminister Kazimierz Plocke
zwrócił uwagę na ważną rolę powiatowych i wojewódzkich służb
geodezyjnych i kartograficznych
w gospodarce, jak również w prowadzeniu wielu działań na rzecz
rolnictwa i rozwoju wsi. Omówił
również najważniejsze zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów. Celem scalenia gruntów
jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę
struktury obszarowej gospodarstw
rolnych i lasów. Nowelizacja ustawy precyzuje pojęcia m.in. dotyczące gruntów czy uczestnika
scalania, wprowadza definicję pojęcia „zagospodarowanie poscaleniowe”, określa obowiązki starosty do
wykonywania zadań także z zakre-

su zagospodarowania poscaleniowego oraz do finansowania tych
zadań. Są to, wymienione w decyzji o scaleniu, prace polegające m.in. na budowie lub
przebudowie dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych, dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
korekcie przebiegu oraz poprawie
parametrów urządzeń melioracyjnych. Nowe rozwiązania mają pozwolić na pełne wykorzystanie
pieniędzy przeznaczonych na działanie „Scalanie gruntów”, realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013. Czynności poscaleniowe wykonywane przez starostę,
są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z kolei przedstawiciele Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii Jacek Jarząbek oraz Witold Radzio
zapoznali uczestników konferencji
z procesem legislacyjnym oraz treścią przygotowanych w GUGiK
projektów 12 aktów wykonawczych do Prawa geodezyjnego
i kartograficznego, zmienionego
ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, która dokonuje przeniesienia
dyrektywyParlamentuEuropejskiego INSPIRE na grunt polskiego
prawa w związku z programem rzą-

Goście Honorowi i prelegenci zjazdu geodetów w Juracie

dowym informatyzacji państwa. Zastępca Głównego Geodety Kraju
Jacek Jarząbek zwrócił uwagę na
to, że po wdrożeniu nowych aktów
prawnych, przekazywanie zbiorów
danych geodezyjnych z każdego
powiatu, które są treścią baz danych przestrzennych, prowadzonych
w
systemie
teleinformatycznym dla obszaru całego kraju, będzie się odbywać
w sposób automatyczny. Z powołanych przepisów wynika konieczność
równoczesnej
i skoordynowanej pracy nad
wszystkimi projektami rozporządzeń. Nowe rozporządzenia, które
wejdą w życie w ciągu najbliższych kilku tygodni, dostosowują
geodezję do standardów obowiązujących w XXI w. i spowodują rewolucyjne
zmiany
w dotychczasowych przepisach. Istniejące obecnie instrukcje i wytycz-

ne techniczne zostają zastąpione
nowymi aktami prawnymi, które
będą dostosowane do nowoczesnych technologii pomiarowych,
np. pomiarów satelitarnych GPS
oraz nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Projektowane
zmiany dotyczą zarówno powiatowych służb geodezyjnych i kartograficznych,
jak
również
wykonawstwa
geodezyjnego.
Wprowadzają np. formę operatu
pomiarowego tylko w formie elektronicznej. Na konferencji przedstawiono również szereg innych
referatów dotyczących m.in. zasad
wyłączania gruntów z produkcji
rolnej oraz stan prawny wspólnot
gruntowych.
W przerwie obrad goście oraz
uczestnicy konferencji zwiedzili
Muzeum Obrony Wybrzeża oraz
stanęli na Cyplu Helskim, stanowiącym „początek Polski”.

INFORMATOR
Wydarzenia kulturalne

WARTO SIĘ WYBRAĆ

15 października zapraszamy na VIII Biegi Uliczne
o Memoriał bł. Jana Pawła II
Początek imprezy na placu przy kościele WNMP
we Władysławowie (zbiórka uczestników biegu
godz. 10:00, festyn godz. 11:00) Mężczyzn
zapraszamy na półmaraton Jastarnia Władysławowo. Kobiety oraz młodzież na na bieg
uliczny Chałupy - Władysławowo. Dzieci ze szkół
podstawowych zapraszamy na festyn.

W środę (5 października) rozpoczyna się
jubileuszowy 5. Międzynarodowy Festiwal Form
Multimedialnych TRANSVIZUALIA. To
największy w północnej Polsce festiwal
multimediów i unikatowy w skali kraju projekt
artystyczny prezentujący różnorodne formy
audiowizualne. Program obejmuje całe Trójmiasto,
ale większość wydarzeń odbędzie się w przestrzeni
miejskiej Gdyni oraz centrum festiwalowym w
Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
(al. Zwycięstwa 96/98).
Na otwarcie festiwalu, w środę o godz. 19.00 w
PPNT, obejrzeć będzie można performance
audiowizualny „STROFY/FRAZY” autorstwa
Sylwka Łuczaka (scenografia przestrzenna,
projekcje live) i Michała Jacaszka (muzyka, live
act). To adaptacja angielskiej i niemieckiej poezji
metafizycznej i próba integracji muzyki oraz obrazu
ze słowami, ale przede wszystkim rodzaj
eksperymentalnej poezji multimedialnej, w której
wszystkie poszczególne elementy stanowią
jednolitą strukturę i przypominają spektakl
teatralny. Obu artystom na scenie towarzyszyć
będzie portugalska śpiewaczka barokowa Magna
Ferreira.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.transvizualia.com .
Wstęp wolny!
Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka
„Strych” zapraszają na X Przegląd „Połowy
Poetyckie”. W ramach przeglądu odbędą się dwa
konkursy: jednego wiersza i konkurs na zestaw
wierszy.
Konkurs jednego wiersza.
Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie
jednego niepublikowanego wiersza i złożenie jego
czytelnej, podpisanej kopii na ręce jury. Konkurs
odbędzie się 17 listopada 2011 r. w kawiarni

„Strych” w Gdyni (pl. Kaszubski 7B – wejście od
ul. S. Żeromskiego). Rozpoczęcie o godz. 19.00.
Pula nagród wynosi 1000 zł.
Wszystkie nagrodzone teksty ukażą się na łamach
gdyńskiego kwartalnika artystycznego „Bliza”.
Konkurs poprowadzą: Paweł Baranowski i
Wojciech Boros.
Konkurs na zestaw wierszy
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego
zestawu trzech wierszy w pięciu egzemplarzach
opatrzonych godłem oraz dołączenie do nich
koperty, również opatrzonej godłem i zawierającej
dane autora, jego adres i numer telefonu. Prace
należy nadsyłać do 31 października 2011 r. na
adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
z dopiskiem „Połowy Poetyckie”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18
listopada o 19.00 w Centrum Kultury w Gdyni.
Kontakt: Teresa Wojciechowska z Centrum Kultury
w Gdyni, tel. 58 621 27 46.
6 października (czwartek) o godzinie 19:00 w
Klubie Ucho odbędzie się koncert zespołu
Happysad.
Zespół założony w 2001 roku w miejscowości
Skarżysko-Kamienna przez muzyków, którzy już
wcześniej grali razem.
Od 1995 roku pod nazwą HCKF (Hard Core'owe
Kółko Filozoficzne), a od roku 1997 zespół został
przemianowany na Happy Sad Generation. Swoją
muzykę zespół określa jako regresywny rock,
dopełniony charakterystycznymi tekstami. Zespół
ma na koncie ponad 450 koncertów w całym kraju.
9 października (niedziela) o godzinie 19:00 w
Klubie Ucho odbędzie się koncert Julii Marcell
Koncert promujący drugi album Julii "JUNE",
który ukaże się w październiku 2011 . Tym razem
Julia pojawi się w towarzystwie liczniejszego
zespołu świetnych muzyków.
Wokalistka, kompozytorka, pianistka. Jej
debiutancki album „It Might Like You” wydany w
2009r. uznany został przez dziennikarzy
muzycznych za jeden z najlepszych albumów w
Polsce.
Album został nagrany dzięki wsparciu
finansowemu ludzi z całego świata, przy pomocy
strony Sellaband.com - portalu zbudowanego na
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nowatorskiej koncepcji fanów inwestujących w
muzykę.
Zapraszamy!
15 października (sobota) o godzinie 19:00 w
Klubie Ucho odbędzie się Projekt Warszawiak.
WARSZAWIAK to swoisty hołd złożony
wszystkim ulicznym wykonawcom,
przedwojennym kompozytorom i autorom tekstów,
którzy nadawali muzyczny charakter temu miastu.
W projekt zaangażowani są: Łukasz Garlicki
(aktor), Jacek Jędrasik (copywriter, autor tekstów,
muzyki do przedstawień teatralnych), Szymon Orfn
(reżyser dźwięku, kompozytor, bębniarz), Marek
Kępa (gitarzysta) oraz goście.
Legendarne uliczne melodie i teksty stały się
punktem wyjścia do stworzenia utworów, których
brzmienie określają sample, efekty, elektroniczny
bit oraz żywe instrumenty. Większość utworów to
nowe aranżacje starych miejskich przebojów
śpiewanych kiedyś przez warszawskich muzyków
ulicznych i nie tylko.
Honorowy pobór krwi „Podaruj nadzieję,
podaruj życie, podaruj krew”.
Miejski Klub Honorowych Krwiodawców
serdecznie zaprasza w sobotę 15 października do
Przychodni ”WŁA-MED" Władysławowo, ul.
Niepodległości 10 na HONOROWY POBÓR
KRWI. Rejestracja od 8.00 do 11.00.
Honorowy krwiodawca powinien:
- mieć ukończone 18 lat
- posiadać dowód osobisty
- cieszyć się dobrym zdrowiem

Kino - Repertuar
Multikino Gdynia

(ul. Waszyngtona 21, Skwer Kościuszki)

6 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)
1920 Bitwa Warszawska 3D
9:15 10:00 10:30 11:15 12:00 12:40 13:10 14:00
14:40 15:20 15:50 16:40 17:20 18:00 18:30 19:15
20:00 20:45 21:15 22:00
Drive 14:45 19:00
Heca w zoo 9:30 11:50
Johnny English Reaktywacja
10:50 14:20 17:15
Król Lew 9:00
O północy w Paryżu 16:45 21:20
Porwanie 13:15 15:45 18:15 21:00
Skóra, w której żyję 19:45 22:15
Smerfy 2D 9:50
Smerfy 3D 12:15
To tylko seks
10:15 12:45 15:15 17:45 20:15
10 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)
Opera Faust na żywo 19:30
14 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
Maraton Koterskiego 22:00
18 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)
Nirvana – Live At Paramount 20:00

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: "Zastawa stołowa lubi uczty". Prosimy o nadsyłanie rozwiązań wraz z adresem kontaktowym na kartkach pocztowych, pod adres korespondencyjny redakcji: ZiemiaPucka.info, ul. Hallera 15/18, 84-120 Władysławowo. Płytę z kaszubskimi nagraniami
za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki numer 13 otrzymuje Ryszard Przerwa z Pucka

Transvizualia: Otwarcie
muzyka elektroniczna
05.10 (śr) 19:00
Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
Ballady i romanse rosyjskie
pop, poezja śpiewana
06.10 (czw) 19:00
Gdańsk, Cafe Alegoria, Partyzantów 9/2
Donguralesko
hip-hop
06.10 (czw) 21:00
Copacabana
Sopot, Bohaterów Monte Cassino 55/57
Teatrzyk Bezwstydny
06.10 (czw) 19:00
Klub Filmowy Gdynia, Waszyngtona 1
Mistrzowie wyobraźni:
Recital Mariana Opani
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16 października (niedziela) o godzinie 18:00 w
Klubie Ucho odbędzie się koncert: Punky
Reggae Live 2011: Farben Lehre,
StarGuardMuffin, Raggafaya i Sandaless.
Serdecznie zapraszamy młodych i starszych
zwolenników pozytywnych wibracji w rytmach
reggae-ska, energetycznego melodyjnego grania z
punk-rockowym pazurem, niebanalnych tekstów
oraz dobrej zabawy na muzyczny, kilkugodzinny
koktajl pod nazwą PUNKY REGGAE live.
Nowy sezon działalności kulturalnej kawiarni Teatralna w Teatrze Miejskim w Gdyni (ul. Bema
26) zainaugurował wystawę rysunków i prac
malarskich Gosi Herby.
Gosia Herba (urodzona w 1985 r.), absolwentka
Państwowej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu
i historyk sztuki (Uniwersytet Wrocławski),
rozdarta pomiędzy Wrocławiem a Trójmiastem,
ilustruje różne magazyny i czasopisma. Jej prace
można znaleźć m.in. w magazynach: „Charaktery”,
„Przekrój”, „Kikimora”, „Rita Baum”, „Twój Styl”,
„Musli Magazine”, „The Spot Magazine” czy „Soul
Magazine”.
Na wystawie w Tea-tralnej pokaże prace mniej
oficjalne – rysunkowe i malarskie opowieści o
przygodach własnych lub zupełnie zmyślonych.
Tusz i akryl to ulubione narzędzia Gosi Herby, ale
artystka wymyśla też własne mieszane techniki, do
tego dochodzi grafika komputerowa, zabaw
wektorami i fotografią. Wystawa potrwa do 21
października.
Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1)
zaprasza na wystawę fotograficzną „Na styku
morza i lądu”, ukazującą wyjątkowość Gdyni –
miasta, które rozwijało się równolegle z portem.
96 archiwalnych, czarno-białych fotografii
pochodzących ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
ukazuje niezwykłość jednego z najpiękniejszych
miast Polski, położonego na styku wody i lądu. Jest
to wystawa okolicznościowa, przygotowana z
okazji 85. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
oraz przypadającego w przyszłym roku jubileuszu
90-lecia gdyńskiego portu.
Wystawę będzie można oglądać do 15 stycznia
2012 r., od wtorku do niedzieli w godz. 10.0017.00.

Multikino Rumia

(ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia)

6 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK)
1920 Bitwa Warszawska 3D
9:15 10:00 11:15 12:00 12:40 14:00 14:40 15:20
16:40 17:20 18:00 19:15 20:00 20:45 22:00
Drive 21:50
Johnny English Reaktywacja 11:20
Kubuś i Przyjaciele 9:30
Porwanie 9:10 14:20 17:00 19:30
Smerfy 3D 9:00 11:50
To tylko seks
13:45 16:15 18:45 21:15
14 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK)
Maraton Koterskiego 22:00
18 PAŹDZIERNIKA (WTOREK)
Nirvana – Live At Paramount
20:00

KLUB FILMOWY GDYNIA
(ul. Waszyngtona 1)

07.10 - 12.10 Flamenco, flamenco 20:00
07.10 - 12.10 Młyn i krzyż 18:00
14.10 - 19.10 O północy w Paryżu 18:00, 20:00
16.10 - Bonnie i Clyde 18:30
16.10 - Grindhouse: Death Proof 20:45

07.10 (pt) 18:00
Ratusz Staromiejski Gdańsk, ul. Korzenna 33/35
koncert Muzyki Irlandzkiej
muzyka etniczna
08.10 (sob) 19:00
Caffe Anioł Gdynia, Kilińskiego 6
Teatr Kreatury:
Ciamciaramcia
spektakl dramatyczny
08.10 (sob) 17:30
Malarnia - Teatr Wybrzeże
Gdańsk, ul. Teatralna
V FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ
KOSAKOWO 2011
piosenka żołnierska
17.10 (pon)
Kosakowo
Koncert dla Jana Pawła II
muzyka poważna
16.10 (nd) 18:00
Kościół Św. Trójcy
Gdańsk, Św. Trójcy 4
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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

WSPÓLNA FOTOGRAFIA

Fot. M. Makowski

Klasa Ia Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Klasa Ib Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Klasa Ic Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Klasa Id Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Klasa Ie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

Klasa IfSzkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

JESTEŚMY RAZEM
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Ziemia Pucka. Storm Riders
Motocykliści ze Storm Riders w
minioną niedzielę udali się w
ostatnią wspólną podróż tego roku.
Na zakończenie sezonu wybrali
trasę do Fromborka.
- To nie znaczy że przestajemy jeździć - mówią zgodnie motocykliści. - Do zimy jeszcze daleko.
Grupa Storm Riders funkcjonuje
od lutego. Obecnie skupia około
stu miłośników motorów. Motocykliści często zapraszani są na imprezy, aby uatrakcyjnić ich
przebieg.
- Braliśmy udział w kilku festynach - mówi Bartłomiej Cierpiałkowski, prezes Storm Riders. - Z
naszego przybycia cieszą się głównie dzieci, zwłaszcza jeśli mogą z
nami pojeździć na motorach.
(jan)

Fot. J. Nowicki

Motocykliści zakończyli swój sezon wizytą we Fromborku

Ekipa Storm Riders na puckiej stacji paliw tuż przed wyruszeniem w trasę kończącą tegoroczny sezon motocyklowy
UNIWERSYTET III WIEKU
we Władysławowie
wznawia działalność wykładem inauguracyjnym

Krokowa. Nowy bank

Konkurują
między sobą

Burmistrz Grażyny Cern

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Fot. J. Nowicki

Organizatorzy zapraszają 13 października o godz. 18:00
do sali nr 103 Urzędu Miejskiego

Weronika Szlas i Iwona Potrykus zapraszają do odwiedzenia banku

REKLAMA 1 06-3

Przyzwyczailiśmy się już do nowych placówek bankowych w
naszym powiecie. Co rusz pojawia się na rynku kolejny
gracz. Tym razem nową ofertę
otrzymali mieszkańcy Krokowej
i okolic.
Od pewnego czasu w ciągu
handlowo-usługowym
położonym w centrum miejscowości - funkcjonuje oddział
Banku Spółdzielczego w Pucku. Nie przeszkadza w tym bliskie sąsiedztwo siostrzanego
banku krokowskiego. W końcu
BS Krokowa posiada swój oddział w miejscowości, gdzie siedzibę główną ma z kolei pucki
bank.
Oba banki zrzeszone są w
Spółdzielczej Grupie Bankowej.
Nie przeszkadza im to jednak w
konkurowaniu między sobą.
Najlepiej na tym wyjdą klienci,
którzy teraz mogą swobodnie
przebierać w ofertach i udogodnieniach obu spółdzielczych
banków.
- Należy się tylko cieszyć - mówi pani Renata, mieszkanka
Krokowej. - Jak to mówią od
przybytku głowa nie boli.
Oddział puckiego banku w
Krokowej czynny jest od
poniedziałku do piątku, od
godz. 9:00 do godz. 1 6:00.
Przypomnijmy, że na terenie
naszego powiatu działają również banki spółdzielcze z Rumi
(w Kosakowie) i od niedawna z
Wejherowa (w Pucku).
(-)

Jeżeli chcesz włączyć się w system kształcenia
ustawicznego
pozyskiwać nowe wiadomości z różnych dziedzin
spotykać się z ludźmi nauki, kultury, medycyny
PRZYJDŹ i ZACHĘĆ do PRZYJŚCIA INNE OSOBY
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REKREACJA

Wyniki hodowców gołębi
Przedstawiamy najlepsze wyniki
hodowców młodych gołębi z puckiego oddziału Polskiego Związku
Hodowców
Gołębi
Pocztowych.
Ostatnio gołębie drugi raz leciały z
Kołobrzegu. Był to siódmy lot młodych gołębi w tym roku.
- sekcja Puck
Czołówka lotu: 1. Jerzy Kohnke
138.68 pkt; 2. Kazimierz Kohnke
135.60; 3. Ryszard Gette 134.41;
4. Mieczysław Klebba 133.83; 5.
Rafał Reske 133.04.
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Jerzy Kohnke 938.52; 2. Kazmierz Kohnke 934.60; 3. Waldemar Kortas 933.65; 4. Antoni
Potrykus 916.20; 5. Witold,
Ryszard i Brunon Elendt 891.12.
- sekcja Władysławowo
Czołówka lotu: 1. Henryk Jeka
134.56; 2. Mirosław Rambiert
133.78; 3. Marian Patalas i Krystian Buja 133.37; 4. Ryszard Baran 133.22; 5. Jan Styn 132.73.
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Jan Styn 942.55; 2. Grzegorz i
Jakub Jeka 940.25; 3. Ryszard Ba-

Mechowo. II Turniej Puckiej Ligi Baśki

Puck. Lekka atletyka

DOBRY LOT!

Pierwszy rzut

ran 892.81; 4. Mirosław Rambiert
883.17; 5. Damian Rambiert
852.75.
- sekcja Krokowa
Czołówka lotu: 1. Adam Okoń
99.40; 2. Stanisław Okoń 97.81; 3.
Waldemar Lewicki 96.91; 4.
Krzysztof Wobrak 96.16; 5. Michał Jarzębski 95.02.
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Adam Okoń 679.44; 2. Stanisław Okoń 679.27; 3. Mirosław
Wujke 673.15; 4. Krzysztof Wobrak 666.94; 5. Waldemar Lewicki
666.37.
- sekcja Mrzezino
Czołówka lotu: 1. Marek i Adam
Kloka 99.18; 2. Andrzej Szreder
98.81; 3. Andrzej Zelewski i Stefan Styn 98.35; 4. Dawid Labuda
97.43; 5. Zbigniew Tyszko 96.59.
Klasyfikacja współzawodnictwa:
1. Zbigniew Tyszko 687.02; 2.
Marek i Adam Kloka 686.49; 3.
Andrzej Zelewski i Stefan Styn
686.01; 4. Andrzej Szreder 666.24;
5. Piotr Bieszk 665.05.
(jan)

W Pucku rozegrano I rzut ligi lekkoatletycznej
szkół
podstawowych. Poniżej przedstawiamy wyniki najlepszych zawodników.
- dziewczęta
100 m Sandra Płotka Starzyno
14,5; 300 m Wiktoria Jachorek Pogórze 52,5; 600 m Natalia Pudysiak Pogórze 2:08,2; w dal
Aleksandra Byczkowska Puck
4,22; kula 3 kg Agata Mechlińska
Krokowa 7,06; piłka palantowa
Aleksandra Panek Puck 38,0;
oszczep 400 g Julia Kupska
Lubocino 15,00
- chłopcy
100 m Oskar Wysocki Jastarnia
14,0; 300 m Szymon Kreft
Krokowa 46,3; 600 m Jaromir
Stromski Pogórze 1:51,2; 1000 m
Kami Guz Mrzezino 3:38,2; w dal
Krzysztof Dettlaff Mrzezino 4,08;
kula 4 kg Kamil Pobłocki
Żarnowiec 9,35; piłka palantowa
Patryk Wojtowicz Krokowa 46,0;
oszczep 500 g Sebastian Preihs
Krokowa 22,11
(kib)

Zwycięstwo Mudlaffa
W Mechowie odbył się drugi Turniej Puckiej Ligi Baśki nowego sezonu. Wzięło w nim udział 120.
zawodników (w tym 5 kobiet) z 21
drużyn. Dziesięciu najlepszych zawodników, najwyżej sklasyfikowana kobieta (Grażyna Szczypior)
oraz 3 najlepsze drużyny zostały
uhonorowane pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Rywalizacja
w lidze jest bardzo zacięta, o czym
świadczy klasyfikacja drużynowa
po dwóch turniejach, gdzie aż cztery czołowe drużyny mają tę samą
ilość punktów.

Kazimierz Ruszczyk PKA Gdynia
+141, 11. Wacław Bałachowski
Remus Żelistrzewo +132, 12. Jerzy
Palczykowski Remus Żelistrzewo
+118, 13. Grażyna Szczypior Emeryci Mrzezino +116, 14. Józef
Białk Sokół Strzelno +115.
Czołówka po dwóch turniejach:
1. Zdzisław Dawidowski PKA
Gdynia 168, 2. Dariusz Skóra OSP
Mrzezino 153, 3. Stanisław Śliwicki Kontra Radoszewo 120, 4. Wojciech Mudlaff OSP Gnieżdżewo
120, 5. Marian Matysiak FOX
Gdynia 116.

Czołówka drugiego turnieju: 1.
Wojciech Mudlaff OSP Gnieżdżewo +192, 2. Dariusz Skóra OSP
Mrzezino +180, 3. Zdzisław Bekisz Asy Darzlubie +178, 4. Marek
Brzozowski Brzozaki Mechowo
+162, 5. Stanisław Pipke Sokół
Strzelno +156, 6. Kazimierz Kreft
Błyskawica Reda-Rekowo +149, 7.
Marek Bistram Błyskawica RedaRekowo +148, 8. Henryk Radtke
Kłos Werblinia +146, 9. Józef Dettlaff Brzozaki Mechowo +145, 10.

Czołówka drużynowa turnieju:
1. Brzozaki Mechowo +430, 2. Remus Żelistrzewo +430, 3. Błyskawica Reda-Rekowo +395, 4. Sokół
Strzelno +348, 5. OSP Mrzezino
+303.
Czołówka drużynowa po dwóch
turniejach: 1. PKA Gdynia 120, 2.
FOX Gdynia 120, 3. Emeryci
Mrzezino 120, 4. Brzozaki Mechowo 120, 5. Huragan Smolno 105.
Henryk Radtke

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO
* W POWIECIE PUCKIM
1 0:00
1 4:00
1 5:00
1 6:00

1 0:30
1 2:00
1 3:00
1 4:00

8 października, sobota

Basket Żelistrzewo - Bat Sierakowice
Żelistrzewo - Zespół Szkół, ul. Szkolna
Liga Młodzików 99 w koszykówce
MKS Władysławowo - Sztorm Mosty
Władysławowo - stadion
Klasa A w piłce nożnej
Norda Karwia - Relaks Mechowo
Karwia - boisko
Klasa B w piłce nożnej
Konsal Sławoszyno - Bałtyk III Gdynia
Sławoszyno - boisko
Klasa B w piłce nożnej

9 października, niedziela

***
1 4:1 5
1 6:00

1 8:00

1 0:00

Basket Żelistrzewo - Omega Gdynia
Żelistrzewo - Zespół Szkół, ul. Szkolna
1 2:00
Liga młodziczek 98 w koszykówce
Huragan Smolno - Arka Prusewo
Smolno - boisko
1 4:00
Klasa B w piłce nożnej
Kaszubia II Starzyno - Jantar Swarzewo
Starzyno - boisko
Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
1 2:00
Klif Chłapowo - Ajax Leśniewo
Chłapowo - boisko
Klasa B w piłce nożnej
1 3:00

ABC Sokół Strzelno - LZS Gnieżdżewo
Strzelno - boisko
***
Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
Ostatnia kolejka Letniej Ligi
Gminy Kosakowo
Mosty - boisko ze sztuczną nawierzchnią ***
SMS PZKosz Wła-wo - Basket Kwidzyn
Władysławowo - Cetniewo, Żeromskiego
1 4:00
O wejście do II ligi w koszykówce

1 2 października, środa

Zatoka 95 Puck - Stoczniowiec Gdańsk
Puck - hala MOKSiR przy Lipowej
III liga w siatkówce

1 5 października, sobota

Biegi Uliczne - Memoriał Jana Pawła II
Władysławowo, Chałupy, Jastarnia
Impreza biegowa dla wszystkich
Korona Żelistrzewo - Bałtyk II Gdynia
Żelistrzewo - stadion
Klasa A w piłce nożnej
Start Mrzezino - GOSRiT/Wikęd Luzino
Mrzezino - boisko
Klasa Okręgowa w piłce nożnej

1 6 października, niedziela

Arka Prusewo - Joker Karlikowo Krokowa
Prusewo - boisko
Klasa B w piłce nożnej
Sztorm Mosty - Stolem Gniewino

***
***
***
***
***

Mosty - boisko
Klasa A w piłce nożnej
Kaszubia Starzyno - Eko-Prod Szemud
Starzyno - boisko
Klasa A w piłce nożnej
Ajax Leśniewo - Konsal Sławoszyno
Mechowo - boisko
Klasa B w piłce nożnej
Wicher Łebcz - Relaks Mechowo
Łebcz - boisko
Klasa B w piłce nożnej
Wicher Wierzch. - Kaszuby Połchowo
Wierzchucino - boisko
Klasa B w piłce nożnej
Piast Piaśnica/Domat. - Sokół Strzelno
Leśniewo - boisko
Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
Jantar Swarzewo - Kłos Werblinia
Swarzewo - boisko
Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
Iskra Połczyno - LZS Gnieżdżewo
Połczyno - boisko
Klasa B gminy Puck w piłce nożnej
III Turniej Puckiej Ligi Baśki
Mrzezino - remiza OSP

* W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY
7 października, piątek

1 3:00

Seminarium Karate Tradycyjnego
Gdańsk - AWFiS, ul. K. Górskiego
wykład i dyskusja, otwarty trening
prowadzony
przez
Włodzimierza
Kwiecińskiego

1 5:00

Gryf Wejherowo - Bałtyk Koszalin
Wejherowo - stadion
III liga w piłce nożnej
Orkan Rumia - Drawa Drawsko Pom.
Rumia - stadion
III liga w piłce nożnej
Arka Gdynia - Zawisza Bydgoszcz
Gdynia - stadion przy Olimpijskiej
I liga w piłce nożnej

1 5:00
1 7:30

11 :00
1 3:00

8 października, sobota

1 6 października, niedziela

Gryf II Wejherowo - GKS Sierakowice
Wejherowo - stadion
Klasa Okręgowa w piłce nożnej
Orlęta Reda - Olimpia Sztum
Reda - stadion
IV liga w piłce nożnej
Zapraszamy do przesyłania
zapowiedzi imprez na adres
redakcja@ziemiapucka.info

PIŁKA NOŻNA
Co słychać w naszych ligach

Pierwsze punkty Startu a Korona wygrywa z liderem

Największe powody do radości w wyższych ligach mają piłkarze Korony Żelistrzewo

z niekwestionowanym liderem Stolemem Gniewino. Stolem jak
na razie wygrał wszystkie spotkania, a w meczu z MKS stracił dopiero trzecią bramkę.
W klasie B zmiana lidera. Nordę
Karwia na pierwszym miejscu zastąpił Relaks Mechowo. Obaj spadkowicze nie oglądają się za siebie i
koniecznie chcą powrócić do wyższej klasy rozgrywkowej. Dość niespodziewanie do walki o awans

przyłączył się Wicher Łebcz. Po
zwycięstwie nad Nordą szanse te
znacznie wzrosły. Nieźle też idzie
w rozgrywkach Ajaksowi Leśniewo. Jak na pierwszy rok w klasie
B, średnio niemal dwa punkty zdobyte w każdym meczu, to doskonały wynik.
W klasie B gminy Puck sytuacja
nieco się unormowała. Na prowadzeniu faworyt rozgrywek - Iskra
Połczyno. Niespodziewany ciąg

Swarzewo. Jantar ZiemiaPucka.info

Fot. J. Nowicki

Dwukrotnie stracili trzy bramki w jedenaście minut

Tego piłkarze i kibice Jantara
Swarzewo się nie spodziewali. Po
wyjazdowym zwycięstwie z Iskrą
Połczyno 2:0, przyszły dwie niespodziewane porażki.
Najpierw Jantar przegrał parafialne
derby z Gnieżdżewem 2:3, chociaż
do 77 min prowadził 2:0. Wprowadzone złe zmiany w składzie doprowadziły do straty trzech bramek w
ciągu... 11 minut.
W ostatnią niedzielę sytuacja częściowo powtórzyła się w meczu z
Piastem Piaśnica/Domatówko. Najpierw goście strzelili sobie bramkę
samobójczą, po czym od 37 min
meczu w ciągu... 11 minut Jantar
stracił trzy bramki. W drugiej poło-

TABELE LIGOWE
KLASA OKRĘGOWA

GKS Kolbudy - GKS Sierakowice 1 :0
Gryf II Wejherowo - GKS Kowale 3:0
Olimpia Osowa - Gedania Gdańsk 2:1
Cartusia II Kartuzy - Czarni Pruszcz Gd. 5:1
KS Chwaszczyno - Amator Kiełpino 1 :0
Orzeł Choczewo - Wikęd Kębłowo 2:1
Orzeł Trąbki Wielkie - Start Mrzezino 3:1
1 . Gryf II Wejherowo
9 23 35:1 5
2. GKS Kolbudy
9 22 30:1 0
3. Cartusia II Kartuzy
9 1 9 26:1 0
4. Olimpia Osowa
9 1 8 24:1 3
5. KS Chwaszczyno
9 1 6 21 :1 6
6. GKS Kowale
9 1 6 1 6:1 4
7. Czarni Pruszcz Gd.
9 1 5 1 5:1 6
8. GKS Sierakowice
9 1 2 1 4:1 5
9. Gedania Gdańsk
9 1 2 11 :1 3
1 0. Wikęd Kębłowo
9 8 1 2:1 8
11 . Orzeł Choczewo
9 8 11 :20
1 2. Orzeł Trąbki Wlk.
9 6 1 6:30
1 3. Amator Kiełpino
9 6 1 2:34
1 4. Start Mrzezino
9 3 11 :30

KLASA A

Fot. J. Nowicki

Nasi piłkarze jak zwykle w kratkę, raz wygrana - raz przegrana.
Ale na ciągłe zwycięstwa pozwolić sobie mogą tylko najlepsi. Dlatego trzeba cieszyć się z tego co
jest.
Coś drgnęło w zasobach punktowych naszej najwyżej notowanej
drużyny. Start Mrzezino w poprzedniej kolejce zdobył pierwsze punkty w tym sezonie dzięki wygranej
4:2 z Orłem Choczewo. Tym razem się nie udało i drugi Orzeł,
tym razem z Trąbek Wielkich pokonał naszych piłkarzy 3:1. Niemniej
jednak mrzezinianie nie tracą dystansu do drużyn wyżej notowanych, zachowując tym samym
możliwość włączenia się do walki
o utrzymanie.
W klasie A nadal na czele tabeli
drużyny spoza naszego powiatu.
Najwyżej plasuje się Korona Żelistrzewo, która w ostatniej kolejce
pokonała niedawnego lidera tabeli
- KP Sopot 1:0. Kolejny punkt zdobyła także Kaszubia Starzyno, remisując co by nie było z drużyną z
miasta, gdzie lada chwila może
funkcjonować druga liga. Cieszą
też trzy punkty Sztormu Mosty,
chociaż wygrana z Gowidlinem
mogłaby się wydawać niewielkim
wyczynem. Inaczej jednak na to
można spojrzeć, jeśli przypomnimy ostatnią przegraną MKSu Władysławowo
z
kartuskimi
piłkarzami. Tym razem piłkarze
znad morza też przegrali, ale za to
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Piłkarze Jantara (jasne stroje) przegrali dwa ostatnie mecze

MKS Władysławowo - Stolem Gniewino 1 :2
Sztorm Mosty - FC Gowidlino 4:0
Błyskawica Reda Rekowo - Eko-Prod
Szemud 1 :3
Zatoka Puck - Bałtyk II Gdynia 0:3
Kaszubia Starzyno - Orkan Rumia MKS 1 :1
Korona Żelistrzewo - KP Sopot 1 :0
1 . Stolem Gniewino
7 21 25:3
2. Bałtyk II Gdynia
7 1 8 22:7
3. Orkan Rumia MKS
7 1 6 29:7
4. KP Sopot
7 1 6 24:7
5. Korona Żelistrzewo
7 1 4 1 5:9
6. Kaszubia Starzyno
7 9 1 7:1 5
7. Eko-Prod Szemud
7 9 1 2:1 3
8. Sztorm Mosty
7 7 9:1 9
9. MKS Władysławowo
7 6 1 3:1 5
1 0. Błyskawica Reda Rekowo
7 3 1 0:22
11 . FC Gowidlino
7 3 5:28
1 2. Zatoka 95 Puck
7 0 2:38

wygranych Jantara Swarzewo
skończył się właśnie po wyjazdoKLASA B
wym zwycięstwie z Iskrą.
Wicher Łebcz - Norda Karwia 3:1 (0:1 )
W letniej lidze kosakowskiej bez- Relaks Mechowo - Konsal Sławoszyno 2:0
III Gdynia - Klif Chłapowo 3:0
dyskusyjne zwycięstwo Sztormu Bałtyk
Ajax Leśniewo - Kaszuby Połchowo 2:0 (1 :0)
Mosty. Do rozegrania pozostała Wicher Wierzchucino - Huragan Smolno 0:2
Prusewo - KS Rozłazino 1 :2
jeszcze jedna kolejka spotkań, ale Arka
1 . Relaks Mechowo
8 22 22:6
druga w tabeli Rewa nawet wygry- 2. Norda Karwia
8 21 38:9
7 1 8 25:1 4
wając ostatni mecz nie zdoła już 3. Wicher Łebcz
4. Bałtyk III Gdynia
7 1 6 1 9:6
dogonić sztormowców.
5. Ajax Leśniewo
7 1 3 21 :11
Janusz Nowicki 6. Huragan Smolno
7 1 2 1 2:1 2
7. Wicher Wierzchucino
8. Konsal Sławoszyno
9. KS Rozłazino
1 0. Kaszuby Połchowo
11 . Klif Chłapowo
1 2. Joker Karlikowo Krokowa
1 3. Arka Prusewo

7 11 1 7:1 9
8 8 21 :27
7 6 11 :1 7

8
8
7
7

5
5
1
0

1 6:22
11 :25
8:35
7:25

B GMINY PUCK
wie czwarta bramka dla Piasta pa- KLASA
Start II Mrzezino - Kłos Werblinia 2:1 (1 :1 )
dła ze spalonego, ale to już nie LZS Gnieżdżewo - Kaszubia II Starzyno 3:0
- goście nie dojechali
miało większego znaczenia dla lo- vo
Iskra Połczyno - ABC Sokół Strzelno 4:1
sów tego meczu.
Jantar ZiemiaPucka.info Swarzewo - Piast
1 :4 (1 :3)
- Część piłkarzy grała "na stojąco" Piaśnica/Domatówko
1 . Iskra Połczyno
5 1 2 1 5:6
licząc chyba, że goście strzelą so- 2. LZS Gnieżdżewo
5 1 0 1 2:6
II Starzyno
6 1 0 1 2:8
bie jeszcze więcej goli - mówi Ja- 3.4. Kaszubia
II Mrzezino
6 1 0 1 0:1 0
nusz Nowicki, kierownik drużyny. 5. Start
Jantar Swarzewo
5 9 1 4:8
5 7 8:9
- Na szczęście w zespole mamy 6. Kłos Werblinia
Piast Piaśnica/Domatówko
5 3 8:1 7
kilku ambitnych graczy. Postano- 7.8. ABC
Sokół Strzelno
5 0 4:1 9
wili przeprowadzać sobie dodatkoLETNIA GMINY KOSAKOWO
we treningi. Może nie odniesie to LIGA
Kosakowo II - Pierwoszyno 5:1 2
natychmiastowego skutku, ale na Dębogórze Wybudowanie - Kazimierz 1 9:4
pewno przyda się zawodnikom. Suchy Dwór - Dębogórze 9:7
Mosty - Rewa 4:4
Drużyna istnieje dopiero od trzech Sztorm
1 . Sztorm Mosty
8 22 78:33
miesięcy i nasi piłkarze nie są jesz- 2. Rewa
7 1 6 50:24
3. Dębogórze Wybudowanie
7 1 5 81 :35
cze ze sobą dobrze zgrani.
4. Kosakowo
7 1 2 47:51
(red) 5. Dębogórze
7 9 40:27
6. Suchy Dwór
7. Pierwoszyno
8. Kazimierz
9. Kosakowo II

7
7
7
7

9
9
3
0

57:49
39:56
1 8:60
22:97
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Władysławowo

Sopot. Ogólnopolski Turniej Orlik Volleymania

Szóste Biegowe Grand Prix przeprowadzone zostało we Władysławowie, u nasady Półwyspu
Helskiego.
Kolejność najlepszych biegaczy:

Dużą klasę pokazały zespoły
reprezentujące UKS w Jastarni
w Ogólnopolskim Turnieju Orlik
Volleymania. W sopockim finale
nasi
siatkarze
zwyciężyli
w
dwóch
kategoriach
wiekowych.

Punktacja po VI biegu

- dziewczęta do 15 lat: 1. Elwart
Klaudia LKS Ziemi Puckiej/Puck
175 pkt, 2. Wunsz Milena Lębork
174, 3-5. Hoge Natalia LKS Ziemi
Puckiej/Puck, Murawska Natalia
Rumia, Szewczyk Natalia Iwonicz
Zdrój 32.
- chłopcy do 15 lat: 1. Klachs Jakub LKS Ziemi Puckliej/Puck 200
pkt, 2-3. Mostowiak Wiktor LKS
Ziemi Puckiej/Puck, Krause Jakub
Darzlubie/KS Conrad 176.
- kobiety: 1. Struck Marianna Jastarnia 175 pkt, 2. Hildebrandt
Krystyna LKS Ziemi Puckiej/Smolno 172, 3. SempołowiczLipska Katarzyna Gdańsk 152.
- mężczyźni M 30: 1. Labudda Andrzej LKS Ziemi Puckiej/Puck 170
pkt, 2. Wielewicki Sławomir Starzyno 162, 3. Erlich Dariusz LKS
Ziemi Puckiej/Smolno 151.
- mężczyźni M 45: 1. Cieślak Bartosz Żelistrzewo 176 pkt, 2. Elwart
Roman LKS Ziemi Puckiej/Puck
175, 3. Prokopiuk Jarosław Gdynia
159.
- mężczyźni M 65: 1. Choiński Dariusz Gdynia 187 pkt, 2. Felkner
Ryszard Chłapowo/BP WWF 167,
3. Mislisz Piotr Osłonino 160.
- mężczyźni powyżej 65 lat: 1.
Murański Józef Jastarnia/Borowian
210 pkt, 2. Adolph Florian LKS
Ziemi Puckiej/Puck 126, 3. Majszak Józef Gdynia 96.
Pierwsze trzy osoby w każdej kategorii wiekowej otrzymały pamiątkowe statuetki ufundowane przez
gospodarzy imprezy.
Teresa Jaskułka

Zmagania starszych chłopców były
zacięte i emocjonujące. Grający
pewnie i widowiskowo zawodnicy
z Jastarni wygrali grupę. Twarde
warunki postawiła nadmorskiej
drużynie ekipa Jedynki Siedlce. Do
rozstrzygnięcia potrzebny był tiebreak, w którym zawodnicy
z Jastarni wygrali na przewagi
18:16. Nasza drużyna już po
pierwszym secie była zwycięzcą
grupy i do gry w pozostałych
setach wprowadzono zmienników.
W półfinale zespół UKS w Jastarni
pokazał, kto rządzi na sopockich
boiskach. Nasza drużyna rozbiła
Gimnazjum Przygłów w dwóch
setach i zdawała się być faworytem
meczu finałowego. Pojedynek
o pierwsze miejsce z MKS MOS
Turek był bardzo zacięty a walka
toczyła się punkt za punkt.
W końcówce pierwszego seta
mniej błędów popełnił zespół
z Jastarni i wygrał 15:13. Drugi set
miał
podobny
scenariusz.
Wyrównana walka w pierwszej
fazie spotkania, a potem dobra
końcówka
w
wykonaniu
podopiecznych Leszka Herrmanna.
Wynik w drugiej partii był

Fot. UKS w Jastarni

- bieg młodzieżowy
1. Klahs Jakub LKS Ziemi Puckiej,
2. Krause Jakub Darzlubie/KS
Conrad, 3. Mostowiak Wiktor LKS
Ziemi Puckiej, 4. Krause Mateusz
Darzlubie/KS Conrad, 5. Elwart
Klaudia LKS Ziemi Puckiej.
- bieg kobiet i mężczyzn
1. Grycko Tomasz Bliza Władysławowo, 2. Sadowski Robert Gdynia, 3. Elwart Roman LKS Ziemi
Puckiej, 4. Labudda Andrzej LKS
Ziemi Puckiej, 5. Zaborowski Andrzej KMPSP Gdynia, 6. Erlich
Dariusz LKS Ziemi Puckiej, 7. Miziarski Paweł Rumia, 8. Wielewicki Sławomir Starzyno, 9.
Prokopiuk Jarosław Gdynia, 10.
Kolp Tomasz LKS Ziemi Puckiej.

Prymat UKS w Jastarni potwierdzony

Siatkarze UKS w Jastarni zwyciężyli w turnieju Orlik Volleymania w dwóch kategoriach wiekowych

identyczny jak w pierwszym secie,
dzięki czemu zawodnicy UKS
w Jastarni powtórzyli sukces
młodszych kolegów klubowych
i również stanęli na najwyższym
stopniu podium.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki
po turnieju otrzymali puchary,
medale, cenne nagrody rzeczowe
oraz
tygodniowy
pobyt
w wybranym OPO, np. w Spale lub

Cetniewie. Medale wręczali goście
turnieju,
sekretarz
stanu
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Ryszard Stachurski, Sekretarz
Generalny PZPS Bogusław
Adamski, a także zawodniczki
reprezentacji Polski Maja Tokarska
i Magdalena Saad.
Zespół z Jastarni rocznik 1998
i 99: 1. Adam Lenc – kapitan, 2.
Bolesław Gwardzik, 3. Grzegorz

Konkol, 4. Jakub Muża, 5. Kacper
Nowak, 6. Wojciech Stachowicz,
7. Patryk Zwara.
Zespół z Jastarni rocznik 1997
i 96: 1. Krystian Herrmann –
kapitan, 2. Seweryn Konkel, 3.
Fabian Majcherski, 4. Oskar
Majcherski,
5.
Mariusz
Markiewicz, 6. Fabian Pieper, 7.
Robert Winszczyk.
(kib)

Hel. I Otwarty Rajd Rowerowy Szlakiem Obrońców Helu

Wycieczką oddali hołd żołnierzom
Po raz pierwszy zorganizowany
został Otwarty Rajd Rowerowy
Szlakiem Obrońców Helu. Skupił
on na starcie wszystkich miłośników turystyki rowerowej pragnących uczcić pamięć o obrońcach
z 1939 r., a także zachęcić społeczeństwo do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym
powietrzu.

Trasa rajdu przebiegała przez piękne i malownicze tereny obszaru leśnego w Helu, podczas których
uczestnicy rajdu podziwiali naturalne formy krajobrazowe. Uczestnicy wyruszyli spod ratusza do
baterii Laskowskiego, baterii Duńskiej, Góry Szwedów i Muzeum
Obrony Wybrzeża. W wymienionych obiektach mieli okazję wysłuchać
krótkich
prelekcji
prowadzonych przez Wiesława
Wójcika.
Uczestnicy rajdu mogli bezpłatnie

Fot. MZKS Hel

Biegali po
półwyspie

Uczestnicy rajdu na starcie przed helskim ratuszem

zwiedzić Muzeum Obrony Wybrzeża, a także wziąć udział w konkursie wiedzy i posilić się gorącą
grochówką. Na miejscu do uczestników dołączyła grupa 59. rowerzystów z Klubu Turystyki

Rowerowej „Sama Rama” przyjeżdżając z Rumi. Przywitania obu
grup dokonał Wojciech Waśkowski, który przeprowadził konkurs
wiedzy o obrońcach Helu. W poszczególnych kategoriach zwycię-

żyli, do lat 10: 1. Nikola
Hemelich, 2. Wiktoria Światowy,
3. Filip Dywelski; lata 11-17: 1.
Mikołaj Dykta, 2. Maciej Ambrożewicz, 3. Maciej Hemelich; dorośli: 1. Krzysztof Makowski, 2.
Karina Płocka, 3. Renata Dempc.
Podczas rajdu całej grupie dopisywały znakomite nastroje. W drodze powrotnej uczestnicy mieli
okazję przejechać przez teren Portu Wojennego w Helu.
Najmłodszym uczestnikiem rajdu
był Filip Dywelski, a najmłodszą Nikola Hemlich. Natomiast najstarsi byli Adam Klemens Kohnke
i Teresa Matuszewska.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz znaczki
okolicznościowe
ufundowane
przez Radę Miasta Helu. W rajdzie
udział wzięło 57 osób podzielonych na trzy kategorie wiekowe.
Norbert Górski

