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MAMY WOJEWODĘ

Maestro Penderecki ma ulicę

Krzysztof Penderecki
został uhonorowany
przez mieszkańców Jastrzębiej Góry poprzez
nadanie jego imieniem
nazwy jednej z tutejszych ulic. To
za jego twórstr. czość i kilkudziesięcioletnie przywiązanie
do tego skrawka Kaszub.
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Wolność ponad wszystko!

Takie zawołanie patronuje wystawie, którą w
doborowym towarzystwie otwarto w puckim
muzeum. Na parterze i
w podziemiach placówki
można
oglądać postr. zycje wydane drukiem w tzw. drugim obiegu. Jest też powielacz z puckiej plebanii.
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Ryszard Stachurski kilka dni temu w Starzynie, jeszcze jako wiceminister sportu

Fot. J. Nowicki

W poniedziałek premier
Donald Tusk mianował na
wojewodę pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, od
lat związanego z gminą
Krokowa.
- To dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt - powiedział nam chwilę po
nominacji. - Wiem, że to
wielkie wyzwanie. Jestem
jednak pewny, że sprostam
temu zadaniu.
Jeszcze w zeszłym tygodniu
Stachurski jako wiceminister sportu i turystyki
otwierał w Starzynie kompleks boisk "Orlik". Teraz
musi szybko zaaklimatyzować się na nowym stanowisku.
- Premier określił nam zadania i cele na przyszły rok
- mówi nowy wojewoda. Jestem przekonany, że razem uda nam się odnieść
na Pomorzu kolejny sukces.
str. 2, 3, 16
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Bawili się na scenie

W wielu miejscach odbyły się spotkania mikołajkowe dla dzieci. Tak
było w Pierwoszynie,
gdzie oprócz tego miejscowy teatr wystawił
premierę KuFatalistr. busia
sty i jego pana. A w Leśniewie
zaprezentowały się rodziny muzykujące.
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Ruszyły piłkarskie halówki

Rozpoczął się sezon piłkarski pod dachem.
Pierwsze mecze rozegrano w Pucku i Mostach.
Najlepsze
drużyny poszczególnych miast i
zmierzą
str. gmin
się ze sobą w lutym podczas VII Kibol Cup
we Władysławowie.
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OPINIE

"W SIECI..."

Tym razem zamieszczamy
fragmenty listu naszego Czytelnika
dotyczącego wywiadu z
Wojciechem Kohnke,
przewodniczącym Rady Miasta w
Jastarni.

BEZ
KOMENTARZA

NASZ WYWIAD

Drogie nasze drogi

Janusz
Nowicki

redaktor
naczelny

Ze starostą Wojciechem Dettlaffem (z prawej) rozmawia Janusz Nowicki

drogą. Myślimy oczywiście o kontynuacji tego szlaku "od morza do
morza". Mam na myśli trasę od
Władysławowa przez Puck, Mrzezino do Kosakowa i dalej na Gdynię.
- A jaki odcinek w pierwszej kolejności miałby zostać wykonany?
- Te marzenia się spełniają w zależności od ilości środków którymi się
dysponuje. Zawsze podkreślałem
jak ważna jest rola współpracy między samorządami i tutaj gminy są
gotowe do dalszej współpracy.
Choćby ostatnio odbyte rozmowy z
wójtem Puszkarczukiem i z wójtem
Doeringiem, gdzie przyglądamy się
już kolejnym naszym planom. Gmina Krokowa jest gotowa do współpracy w przyszłym roku na
zasadzie wkładu finansowego pół
na pół ze starostwem. Gmina Puck
podobnie.
- Czy taką współpracę między samorządami
zapoczątkowano
przy budowie "drogi przez łąki"?
- Nie, już za mojego poprzednika
prowadzone były takie rozmowy.
Kiedy przyszedłem na to stanowisko, szybko doszliśmy z gminami
do porozumienia i wzięliśmy się do
pracy. Jest pełne zrozumienie i wielki ukłon w stronę samorządów, które
dodatkowo
jeszcze
dofinansowały remont, bo stosowne uchwały podjęli także radni Władysławowa i Jastarni. Co prawda w
mniejszym zakresie finansowym,
ale wspierają nasze działania. To
jest ważne.
- A czym starostwo jeszcze może
się pochwalić w mijającym roku?
- Kolejny nasz wspólny wniosek to
rozpoczęty cztery lata temu, zakończony i obecnie rozliczany projekt
termomodernizacji placówekoświa-

towych w gminach oraz w naszych
placówkach w Rzucewie, Kłaninie
oraz w puckim "oksfordzie" i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. To były duże środki,
wysoka dosyć dotacja na wymianę
okien oraz wykonanie nowej elewacji. Dzięki temu poprawiliśmy
nie tylko wygląd szkół, ale i uzyskamy oszczędności z ogrzewania.
- Panie starosto, a co z najbardziej "zapalnym" tematem puckiego szpitala?
- Nie nazwałbym go punktem zapalnym. Szpital funkcjonuje normalnie, nie przynosi strat,
wychodzi na plus. Opieka dla
mieszkańców jest zabezpieczona.
Podjęliśmy uchwałę intencyjną w
sprawie przekształcenia szpitala,
według założeń nowej ustawy o
lecznictwie. Będzie on nadal w stu
procentach własnością powiatu.
- A czy mamy jakieś dobre wiadomości dla turystów odwiedzających nasz powiat?
- W poniedziałek odbyła się konferencja dotycząca organizacji turystycznych. Spotkaliśmy się z
organizacją turystyczną powiatu
wejherowskiego, aby połączyć siły
i stworzyć jedną, dużą organizację
promującą północne Kaszuby.
Chcemy aby wspólne pomysły pracowały na rzecz tego obszaru. Wejherowo dzięki współpracy z nami
czuje się też bliżej morza. Mamy
wspólną ofertę dla turystów, bo
gdy będzie słońce zapełnią się nasze plaże, ale przy niepogodzie
wczasowicze chętnie zwiedzą najbliższą nam okolicę.

REKLAMA 1 00-1

W tym numerze, tuż przed
końcem roku rozmawiamy z Wojciechem Dettlaffem, starostą puc(...) odnoszę wrażenie iż dawno nie kim.
wyjeżdżał z Jastarni i nie widział
zamykających się sklepów spożyw- - Koniec roku skłania do podsuczych. Bardzo dobrym przykładem mowań, chciałbym spytać jaka
jest kondycja powiatu i co ciekamoże być Władysławowo (...) i tu
pan Kohnke zauważyłby już na na wego wydarzyło się w tym okresie?
ul. Starowiejskiej zanim dojedzie
do ronda zlikwidowane trzy sklepy - Wydarzyło się sporo i to z życia
kulturalnego, jak i społecznego.
spożywcze. W jednym jest teraz
Ale również co najważniejsze, jeżeciucholand, w drugim sklep wędli chodzi o inwestycje i współpracę
karski, trzeci niestety stoi pusty.
Następny opuszczony stoi jadąc do z wszystkimi samorządami powiaPucka na ul. Gdańskiej. Zagłębia- tu, a także między marszałkiem województwa i wojewodą. Ten rok
jąc się we Władysławowo można
rozpoczął się od bardzo ważnej urozauważyć "świeży" brak wieloletniego sklepu na ul. Rybackiej. Tych czystości jaką jest Bursztynowa Koga. To podsumowanie działalności
przykładów jest wiele więcej. Z
organizacji pozarządowych. Mieliwypowiedzi pana Kohnke wynika,
śmy wyróżnienia i nagrody dla
iż nie prowadzi on ani nikt z jego
bliskich sklepu spożywczego w Ja- trzech organizacji. Bursztynowa
starni (dotyczy to też baru). Podej- Koga trafiła także do Waldemara
Płomienia, jako do osobistości za
rzewam, że wtedy jego zdanie
podsumowanie całej dotychczasobardzo uległoby zmianie. Niestety
nie każdy ma dobrze płatną posadę wej działalności. To legenda sportu
i działalności animacyjnej w napaństwową i pewne jutro. Jednak
trzeba pamiętać, że około 80% do- szym powiecie. Jeśli chodzi o inne
chodów w Polsce to małe i średnie płaszczyzny życia, to podejmowaliprzdsiębiorstwa i te płacą podatki. śmy działania w zakresie ochrony
środowiska i programu Natura
Z czego pan Kohnke dostanie wypłatę jeżeli w kraju będą budowały 2000. Celem moich kontaktów z
się same potęgi, z których gro jest różnymi instytucjami było zwrócenie uwagi na to, że są jeszcze samozwalniane z podatków? Uważam,
iż osoba tak stronnicza nie powin- rządy, które jako gospodarze
na piastować tak poważnej funkcji. terenów powinny być włączone w
Życzę mu, aby w Wigilię pomyślał dyskusję i opracowywanie jakichkolwiek planów i strategii dla tego
tak jak mały sklepikarz: ...co ja
obszaru. Program Natura 2000 ograzrobię jak otworzą Biedronkę?
Tomasz Wilczewski nicza działania i marzenia pewnych
środowisk na przykład w zakresie
rozwoju sportu i turystyki na Zatoce Puckiej.
Jest jeszcze kilka innych naszych
działań, z tych najważniejszych to
kontynuacja i zakończenie remontu
www.ziemiapucka.info
"drogi przez łąki". Dziękuję za cierwydawca:
NordMedia.pl
pliwość użytkownikom tej drogi, a
ul. Hallera 1 5/1 8
wszystkim samorządowcom powia84-1 20 Władysławowo
tel. (0) 51 3-1 73-371
tu za pomoc i współpracę. W pierwe-mail: biuro@nordmedia.pl
szym etapie remontu drogi każda
redaktor naczelny:
gmina wyasygnowała na ten cel po
Janusz Nowicki
dwieście tysięcy złotych. W drugiej
współpraca:
części remontu każda gmina miała
Teresa Kożuchowska
dorzucić po sto tysięcy złotych. Ale
redakcja:
tel. (0) 602-349-540
gdy zderzyliśmy się z rzeczywistoe-mail: redakcja@ziemiapucka.info
ścią przetargową i koniecznością
sprzedaż reklam, promocja i kolportaż:
szukania dodatkowych środków, to
tel. (0) 51 3-1 73-371
z pomocą przyszły niektóre samoprojekt graficzny:
rządy. Rozmowa byłą krótka, konZuzanna Ziemann
kretna i rzeczowa. Gminy Puck i
druk:
Polskapresse Oddział Poligrafia Gdańsk
Kosakowo dały dodatkowo po sto
tysięcy. Dodatkowo gmina Puck doZa treść reklam Wydawca nie odpowiada.
Redakcja nie zwraca tekstów
łączyła się swoją inwestycją jeśli
niezamówionych.
chodzi o odwodnienie fragmentu
W przypadku ich wykorzystania
zastrzega sobie
drogi, który jest na styku z naszą
prawo do ich skracania i redagowania.

Władza jest
nasza!

Fot. D. Lewandowska
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Cała rozmowa do obejrzenia na
www.ziemiapucka.info

- Niczego podobnego w historii
naszego regionu nie pamiętam. Od
poniedziałku pełnia władzy na Pomorzu należy do Nordy. Po marszałku województwa, tym razem
mieszkaniec naszego powiatu objął stanowisko wojewody pomorskiego. Dwie najważniejsze
funkcje w województwie są teraz w
naszych rękach.
Przypomnę jedynie, że samorządową stroną rozwoju Pomorza od
dłuższego już czasu zajmuje się
marszałek Mieczysław Struk,
mieszkaniec Juraty. Teraz z ramienia rządu pieczę nad naszym województwem sprawować będzie
wojewoda Ryszard Stachurski,
przez lata mieszkaniec Goszczyna
gm. Krokowa, a od roku Małej
Piaśnicy gm. Puck. Nota bene moja mama pewnie nigdy nie podejrzewała, że w jej rodzinnej wiosce
zamieszka kiedyś tak wysoko postawiony przedstawiciel władzy.
Dołączając do tego zacnego grona
jeszcze Kazimierza Plocke, posła
oraz wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi z Kłanina, to aż ciarki po
grzbiecie przechodzą na myśl jaką
to siłą dysponuje teraz nasz powiat. Żeby tak jeszcze Tusk przeprowadził się do Władysławowa...
Nooo, ale mimo tego, że premier
mieszka kilkadziesiąt kilometrów
od naszego powiatu, to i tak teraz
będzie się działo. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wiadomo,
najważniejsze jest dobro Pomorza,
ale przecież nie od dziś mówi się,
że "koszula bliższa ciału". Więc i
może nasz powiat coś na tym niesamowitym układzie personalnym
zyska.
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)

Zawróć w głowie!

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

www.ziemiapucka.info

WYDARZENIA
Puck. Nauka przez internet coraz popularniejsza

Co wiemy o nowym wojewodzie, RyszardzieStachurskim
- urodził się 7 grudnia 1950 r. w
Gdyni
- absolwent filologii polskiej na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (bronił pra-

Na koniec programu uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursów
wi ciekawą alternatywę wobec Koordynatorka projektu Gabriela
tradycyjnego nauczania.
Albertin podkreśla, że realizacja
Z korzystania w nauczaniu z inter- projektu przyczyni się do uzyskanetu, e-learningu, pakietu MS Offi- nia poprawy jakości oraz większej
ce i zarządzania Platformą Moodle skuteczności kształcenia niż tylko
(najpopularniejszegooprogramowa- formy tradycyjne. Umożliwi naukę
nia stosowanego do nauki przez in- i jej kontynuację osobom, które z
ternet) w czasie realizacji projektu różnych przyczyn nie mogą
przeszkolono aż 101 osób. Benefi- uczestniczyć w zajęciach.
cjenci projektu otrzymali zaświad(tek)
czenia o ukończeniu kursów.
cę magisterską u prof. Marii - po studiach uczył języka polskieJanion) oraz podyplomowych stu- go w Szkole Podstawowej w Krodiów prawa i administracji na Wy- kowej, w tym czasie także pełnił
dziale Prawa i Administracji funkcję zastępcy gminnego dyrekUniwersytetu Warszawskiego, a tora szkół
także podyplomowych studiów za- - w latach 1990-2001 sekretarz gmirządzania ochroną zdrowia w Wyż- ny Krokowa (wówczas gmina była
szej Szkole Dziennikarstwa im. w setce najlepiej zarządzanych w
Melchiora Wańkowicza w Warsza- Polsce wg. rankingu Rzeczpospoliwie
tej)

OFERTY PRACY

W SKRÓCIE

Pierwsza dyskusja o elektrowni jądrowej

KROKOWA. Rozpoczęły się dyskusje nad ewentualną budową
elektrowni jądrowych w trzech wybranych przez PGE lokalizacjach.
Jednym z trzech miejsc wskazanych przez przyszłego inwestora jest
teren po budowie elektrowni w Żarnowcu. Dlatego też w Krokowej
zorganizowano jedno ze spotkań, które pośrednio mogą doprowadzić do
wyboru miejsca pod budowę. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
PGE, samorządowcy i mieszkańcy gminy Krokowa.
Nowe przystanki
LEŚNIEWO. Samorząd gminny przekazał 6500 zł na zakup materiałów
na nowe przystanki autobusowe. Obecnie można już korzystać z
estetycznych, drewnianych wiat.
(jan)
- później radny powiatu puckiego i Goszczyna, od roku mieszka w
dyrektor biura poselskiego Kazi- Małej Piaśnicy
- hobby: dobra książka, sport, jazz
mierza Plocke
- od marca 2008 r. dyrektor Ośrod- - rodzina: żona Elżbieta, córka Anka Przygotowań Olimpijskich „Cet- na i zięć Piotr oraz wnuczka Hanna
niewo" we Władysławowie
- od 4 lutego 2010 r. sekretarz stanu w randze wiceministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki
- przez ponad 30 lat mieszkaniec

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku na dzień
12 grudnia posiadał następujące oferty pracy:
- ŚLUSARZ - Puck
- MURARZ-MALARZ Odargowo
- POMOCNIK MURARZA Reda
- OBSŁUGA WULKANIZACJI
- Łebcz
- REJESTRATORKA
MEDYCZNA - Puck
- KSIĘGOWY - Puck
- PIELĘGNIARKA
KOORDYNUJĄCA PRACĄ
ODDZIAŁU - Hel
- MECHANIK
SAMOCHODOWY Karwieńskie Błota
- RECEPCJONISTA Władysławowo
- PIZZER - Pierwoszyno
- FLORYSTKA - Puck, Mrzezino
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Fot. J. Nowicki

Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Pucku w 2010 r.
przystąpiło do realizacji projektu
pn. "Rozwój kompetencji TI kadry nauczycielskiej placówek Powiatu
Puckiego".
Celem
nadrzędnym projektu było
wsparcie zainteresowanych nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i
e-learningu, czyli zdalnej pracy z
uczniami.
Specjalna konferencja podsumowująca realizację projektu miała miejsce w siedzibie PCKU. Swoimi
doświadczeniami z realizacji działań związanych z e-learningiem i
innymi projektami unijnymi,
oprócz gospodarzy, podzielili się
zaproszeni przedstawiciele CKU z
Gdańska i Torunia.
Nowa forma edukacji, nauka prowadzona na odległość za pomocą
technologiiinformacyjno-telekomunikacyjnych, jest coraz popularniejsza.
Nie wymaga bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem. Stano-

Fot. T. Kożuchowska

Czas na edukację wirtualną

1 4 grudnia 2011
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- SPRZEDAWCA - Hel
- PRACOWNIK OCHRONY Hel
- KOSMETYCZKA - Jurata
- SPAWACZ OKRĘTOWY Władysławowo
- SPAWACZ - Puck
- KIEROWNIK
MURARSKICH PRAC
BUDOWLANYCH - Debogórze
- DOCIEPLENIOWIEC ,
GLAZURNIK, DEKARZ Mieroszyno
- ELEKTROMECHANIK Żelistrzewo
- PIELĘGNIARKA - Puck
Więcej informacji o ofertach
pracy można uzyskać pod
nr tel. (58) 774-31-61

NIERUCHOMOŚCI
* Sprzedam mieszkanie
bezczynszowe, 2 pokoje, 53 m,
Darzlubie koło Pucka. Cena 170
000 zł, do negocjacji
tel. 509-270-606
SPRZEDAM
* Sprzedam maszynę do lodów
włoskich OSK BQL 838,
chłodzona powietrzem.
Estetyczna, łatwa w obsłudze cena: 9000 zł (do negocjacji) oraz
maszynę do bitej śmietany - 2000
zł
tel. 507-418-192
SZUKAM PRACY
* Technolog żywienia z kursem
diety optymalnej chętnie podejmie
pracę. Dodatkowo wieloletnie
doświadczenie w handlu i
doskonały kontakt z klientami.
Najlepiej okolice Władysławowa
tel. 509-474-727
* Długoletni właściciel sklepu
spożywczego znający realia, rynek

oraz handlowców poszukuje
pracy, najlepiej jako
przedstawiciel handlowy; własne
miejsce na magazyn we
Władysławowie 41 m kw. i prawo
jazdy kat. B
tel. 502-552-382
USŁUGI
* Regularnie co dwa tygodnie (w
środy i czwartki) objeżdżamy
wszystkie miejscowości powiatu
puckiego. Czy możemy w czymś
pomóc, załatwiając Twoje sprawy
przy tej okazji? Wspólnie obniżmy
swoje koszty...

Internauci o remontach
Na naszej stronie internetowej pytaliśmy: Która z dróg powinna być
remontowana w pierwszej kolejności? Internauci chcą szybkiego remontu drogi Łebcz - Starzyno
(50%), a w dalszej kolejności Karwia - Jastrzębia Góra (21%) i Pogórze - Kosakowo (13%).
REKLAMA 1 29-1
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„Jest w moim Kraju zwyczaj, że dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
(Cyprian Kamil Norwid)

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech D ziecię Jezus
umacnia w sercach miłość i krzepi nadziej ę
a czuwaj ąca u żłóbka Maryj a
uprasza potrzebne łaski i moce
na trud każdego dnia 201 2 roku

Wszystkim mieszkańcom Ziemi Puckiej życzy
Poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke

REKLAMA 11 0-1

Biuletyn Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
w ramach Osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „RYBY 2007-201 3”
AKTUALNOŚCI
Ostatnie dwa tygodnie w Biurze PLGR upłynęły bardzo intensywnie.
Głównym tego powodem było ogłoszenie przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizacji rozporządzenia z dnia 1 5
października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłat i zwracania pomocy finansowej na realizacje
środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-201 3”. Wiązały się z tym prace PLGR nad
zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i
dostosowaniem kryteriów pod względem zmian wprowadzonych w
nowelizacji. W dniu 7 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie
Komitetu ds. LSROR w sprawie omówienia i wprowadzenia w/w
zmian.
W dniach 8-9 grudnia 2011 r. odbyły się spotkania informacyjne dla
potencjalnych beneficjentów składających wnioski w ramach osi
priorytetowej 4 PO RYBY 2007-201 3 r. w ramach wszystkich 4
środków tj.:
1 . Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa;
2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z
sektorem rybactwa w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza
tym sektorem;
3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Spotkania cieszyły się dużą frekwencją. Beneficjenci wykazywali
zainteresowanie poruszaną tematyką i brali aktywny udział w
spotkaniu.

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

W dniach 1 2-1 3 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie „Maszoperii
Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich. Przedstawiciele Stowarzyszeń z
Województwa Pomorskiego zjechały się do Ośrodka SzkoleniowoSportowego Delfin w Pucku, aby omówić tematy dotyczące:
- wymiany doświadczeń i przygotowania do realizacji wspólnych projektów
współpracy,
- rozpoczęcia prac nad formalizacją sieci Maszoperii Pomorskich Lokalnych
Grup Rybackich,
- podsumowania funkcjonowania Maszoperii w 2011 r. oraz przekazanie
prezydencji Słowińskiej Lokalnej Grupie Rybackiej na okres I półrocza 201 2 r.
Spotkanie Maszoperii zostało otwarte przedmową Wiceministra Kazimierza
Plocke, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

NAJBLIŻSZE PLANY
Stowarzyszenie PLGR obecnie przygotowuje się do ogłoszenia na początku
201 2 r. kolejnych konkursów na wszystkie 4 środki tj.:
1 . Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa;
2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem
rybactwa w drodze tworzenia nowych miejsc pracy poza tym sektorem;
3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w
wyniku klęski żywiołowej.
W konkursach będzie obowiązywała nowelizacja w/w rozporządzenia
wprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast kryteria
oceny wraz z procedurą pozostają bez zmian. Zmiany w kryteriach oceny
oraz zmiany proceduralne wynikające z konsultacji społecznych zostaną
wprowadzone po uprzedniej akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W
oczekiwaniu
na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Składamy życzenia zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
WesołychŚwiąt
życzy
StowarzyszeniePółnocnokaszubska
LokalnaGrupaRybacka

SPOŁECZEŃSTWO
Jastrzębia Góra uhonorowała Krzysztofa Pendereckiego
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Wesoła bardziej poważna
Zanim przystąpiono do odsłonięcia
tablicy z nazwą ulicy, maestro z
małżonką Elżbietą, uczestniczyli w
odświętnej mszy św. w parafialnym kościele. Prezes Towarzystwa
Miłośników Jastrzębiej Góry
Edwarda Hepek-Cymer, przypomniała o ponad czterdziestoletnich
związkach kompozytora z miejscowością. Burmistrz Grażyna Cern
podziękowała za to, że tak wybitna
osobowość, bierze udział w życiu
kulturalnym gminy jako kompozytor i dyrygent, patronując Letnim
Festiwalom Muzycznym, jednocześnie promując miejscowość.
Bohater uroczystości dziękował za
życzenia i gorące przyjęcie, podkreślając swoje przywiązanie do miejsca, w którym powstała większość
Jego utworów i żartował, że ulice
swojego imienia ma się zazwyczaj
po śmierci. Uroczystość uświetnił
REKLAMA 1 34-1

Fot. T. Kożuchowska

W Jastrzębiej Górze odbyła się
podniosła uroczystość przemianowania ulicy Wesołej na prof.
Krzysztofa Pendereckiego. Decyzję podjęto na wniosek Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej
Góry i Zarządu Osiedla.

KrzysztofPenderecki (w środku) wraz z władzami miasta i parafii
występ Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, pod dyrekcją i kierownictwem
artystycznym Jana Łukaszewskiego.
Poruszającym momentem było odznaczenie przez wiceministra Kazimierza Plocke Złotym Krzyżem
Zasługi, przyznanym przez prezydenta RP, ks. Władysława Kaszyckiego, inicjatora budowy kościoła

w Jastrzębiej Górze.
Jak zawsze, do jastrzębiogórskiej
uroczystości włączyli się nauczyciele i uczniowie miejscowej szkoły z programem artystycznym.
Przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy przez kompozytora, burmistrz Władysławowa i
ks. proboszcza Józefa Łągwę, zakończyło uroczystość.
(tek)
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ALARM! DZWOŃ TU:

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, 67 3 27 81

Straż Gminna
KOSAKOWO, 58 660 43 11
kom. 696 486 517, 696 486 518
Straż Miejska - 986

HEL
ul. Wiejska 50, 58 677 72 45
JASTARNIA
ul. Portowa 4, 58 675 37 86
PUCK
Pl. Wolności 1 , 58 673 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, 58 675 06 18
Bosmanat Portu Hel, 58 675 06 24

Społeczna Straż Rybacka
506 752 801, 606 814 852
Brakuje tu ważnych numerów
telefonicznych - daj nam znać:
(0) 513-173-371 lub
redakcja@ziemiapucka.info

WARTO WIEDZIEĆ

Czy wolno nam płacić niższe podatki?

Paweł
Tomaszewski

prezes
Fundacji Forum
Aktywności
Obywatelskiej
Niższe podatki - jak pewnie łatwosi
ę domyślić - oznaczają potencjalny
konflikt z urzędem skarbowym.
Osią tego zagadnienia jest pytanie,
czy podatnik może w ramach obowiązującego prawa tak kształtować
swoje działania, aby obniżyć wysokość podatku należnego państwu.
Zjawisko to dotyczy zarówno opodatkowania dochodów osób fizycznych, czy to z pracy najemnej, czy
z działalności gospodarczej, a także osób prawnych – spółek kapitałowych i innych. Weźmy na
przykład ulgę rehabilitacyjną w
PIT. Emerytowi, którego świadczenie (zwykle) nie jest zbyt wysokie,
a stan zdrowia nienajlepszy, ZUS
potrąca jeszcze miesięcznie zaliczkę na podatek. Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych
pozwala na odliczenie od dochodu
wydatków na leki poniesionych w

wysokości ponad 100 zł miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi konieczność ich stosowania
(art. 26 ust. 7a pkt. 12), pod warunkiem posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pytanie
brzmi: czy wolno starać się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy
o rehabilitacji, jeżeli chce się odliczać wydatki na leki. Odpowiedź
wydaje się oczywista. Ale w skład
tego zjawiska wchodzą również zachowania podmiotów gospodarczych, które np. dokonują
wielostopniowych transakcji czy
też korzystają z międzynarodowego planowania podatkowego, aby
uzyskać efekt w postaci efektywnej
niskiej stawki opodatkowania. Jak
ocenić np. zakładanie działalności
gospodarczej na Litwie przez polskich taksówkarzy, o czym donosiła niedawno prasa?
O tym, czy organy podatkowe mogą nam niejako nakazać w pewien
sposób działać poprzez zakwestionowanie ważności umowy, czy
nadanie innego znaczenia zdarzeniom gospodarczym, decydują tzw.
klauzule obejścia prawa podatko-

wego. Na całe szczęście Trybunał
Konstytucyjny uchylił art. 24a i
24b Ordynacji Podatkowej, z których wynikało, że organ podatkowy właściwie miał pełną władzę
nad swobodą zawierania umów, ponieważ mógł w zasadzie interpretować wolę stron zupełnie dowolnie,
jeżeli uznał, że doszło do obniżenia
zobowiązania podatkowego. Obecnie obowiązujący art. 199a ust. 3
Ordynacji Podatkowej pozwala na
skierowanie do sądu powszechnego powództwa o ustalenie istnienia
bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli z dowodów
zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony
(chyba, że strona odmawia składania zeznań) wynikają wątpliwości
co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki
podatkowe.
Jednakże skierowanie sprawy do sądu przez organ podatkowy nie stawia nas na z góry przegranej
pozycji. W orzecznictwie utrwalił
się pogląd, że „istotą działalności
gospodarczej jest maksymalizacja
zysku, a nie maksymalizacja zobo-

wiązań podatkowych” (wyrok
NSA z 31 stycznia 2002, I SA/Gd
771/01). Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku
legalnych konstrukcji do osiągnięcia celu gospodarczego, z których
każda będzie miała inny wymiar
podatkowy, to wybór najkorzystniejszego rozwiązania nie może
być traktowany jako obejście prawa. Z żadnej normy prawnej nie
można bowiem wyprowadzić zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania dla powstania
zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości.
Z powyższych rozważań nie wolno
wywodzić zachęty do niepłacenia
podatków w ogóle. Z całą mocą
należy stwierdzić, że podatki należy płacić. W Preambule do Konstytucji z 1997 r. czytamy „…my
Naród Polski […] równi w prawach i w powinnościach wobec
dobra wspólnego - Polski…”. Myślę, że nie ma potrzeby rozwijania
tego cytatu.

Przykłademprzestępstwaprywatnoskargowego jest np. przestępstwo
zniesławienia, potocznie zwane
również pomówieniem, choć ściśle
rzecz biorąc „pomówienie” ma
miejsce jedynie w przypadku, gdy
jeden z oskarżonych (o jakiekolwiek przestępstwo) pomawia drugiego ze współoskarżonych o
dokonanie przestępstwa. Za pomówienia grozi kara grzywny, a nawet
kara ograniczenia lub pozbawienia
wolności do roku w przypadku gdy
pomówienie miało miejsce przy
wykorzystaniu środków masowego
przekazu. W przypadku skazania
za zniesławienie, sąd ma prawo
orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę. Pokrzywdzony ma również prawo żądać przekazania tej
nawiązki np. na określony cel społeczny lub na rzecz PCK.
Dla czynu zabronionego, którym
jest pomówienie, istnieją dwa kontratypy. Kontratyp to sytuacja, która wyklucza możliwość ukarania i
sprawia że czyn przestaje być przestępstwem. Zniesławienie nie jest
przestępstwem, jeżeli zarzut względem kogoś uczynimy niepublicznie
i będzie on prawdą. Przestępstwa
zniesławienia nie popełnia również
ten, kto publicznie podnosi lub rozpowszechnia zarzut prawdziwy, co
służyć ma obronie społecznie uzasadnionego interesu lub dotyczy

osób pełniących funkcje publiczne.
Rozpowszechnianie nawet prawdziwego zarzutu - jeżeli nie służy
ochronie społecznie uzasadnionego
interesu lub nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne - jest nadal przestępstwem. O tym ostatnim
aspekcie zniesławienia zapomina
wiele osób pomawiających innych
w prasie lub za pomocą innych
środków masowego przekazu.
Warto zwrócić uwagę, iż w zasadzie pokrzywdzonego obciąża jedynie udowodnienie, iż miało miejsce
zniesławienie. To oskarżony ma
obowiązek udowodnić, iż jego zarzuty były prawdziwe i służyły
ochronie społecznie uzasadnionego
interesu lub dotyczyły osoby publicznej. Takie ukształtowanie ciężaru dowodu jest komfortowe dla
pokrzywdzonego, ponieważ w zwykłym procesie karnym to oskarżonemu należy udowodnić winę,
podczas gdy w procesie o zniesławienie oskarżony musi udowodnić,
iż jest niewinny.
Takie ukształtowanie procesu jest
korzystne dla pokrzywdzonego ale
również logiczne, ponieważ w innym przypadku osoba np. pomawiana o przyjmowanie łapówek
musiałaby udowadniać, iż łapówek
nie bierze (dowód taki byłby w zasadzie niemożliwy do przeprowadzenia). Treść art. 212 kk

powoduje, iż to oskarżony musi
udowodnić, iż pokrzywdzony rzeczywiście łapówki bierze.
Jeżeli tematem pomówienia jest
życie prywatne lub rodzinne osoby, dowód prawdy (dowodzenie, iż
poczyniony zarzut jest prawdziwy)
może być przeprowadzony tylko
wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka, bądź demoralizacji
małoletniego.
Opłata sądowa od wniesienia prywatnego aktu oskarżenia to 300 zł
płatna ryczałtem przed wniesieniem aktu oskarżenia. Korzystanie
z fachowego pełnomocnika nie jest
obowiązkowe. Jednak może okazać się przydatne przy konstruowaniu aktu oskarżenia, który musi
spełniać szereg warunków formalnych a nadto należy pamiętać, iż
od sposobu sformułowania aktu
oskarżenia (konkretnie: opisu czynu zabronionego) może zależeć
powodzenie całej sprawy.
Ostatnio toczy się dyskusja odnośnie zlikwidowania art. 212 kk.
Krytycy podnoszą, iż może on służyć do „kneblowania“ dziennikarskiej krytyki. W ocenie niżej
podpisanego brak jest uzasadnienia
dla takiego stanowiska. Przepis zapewnia wystarczającą ochronę
osobom podnoszącym prawdziwe
zarzuty wobec osób publicznych.

Oskarżenie prywatne - zniesławienie
adw. Antoni
Koprowski

Kancelaria
Prawnicza
Koprowski Gąsior
Gierzyńska
& Partnerzy sc
Większość przestępstw jest ściganych z urzędu. Oznacza to, iż organy ścigania mają obowiązek
prowadzić postępowanie karne, a
następnie wnieść akt oskarżenia
przed sądem, niezależenie od ewentualnego braku działania lub woli
pokrzywdzonego. W pewnych wypadkach jest konieczne uzyskanie
zgody pokrzywdzonego - są to tak
zwane przestępstwa wnioskowe,
których ściganie bez wniosku pokrzywdzonego jest niemożliwe. Po
uzyskaniu wniosku o ściganie, postępowanie toczy się już z urzędu i
jakakolwiek aktywność pokrzywdzonego nie jest konieczna.
Istnieją jednak w kodeksie karnym
(i innych ustawach szczególnych)
przestępstwa o charakterze prywatnoskargowym. Charakter prywatnoskargowy
oznacza,
iż
postępowanie musi zainicjować
oraz prowadzić sam pokrzywdzony
- to pokrzywdzony musi sporządzić akt oskarżenia, a następnie popierać go przed sądem.

ROZMAITOŚCI
KRONIKA ZDARZEŃ
Ratowali marynarza
BAŁTYK. Śmigłowiec Marynarki
Wojennej przeprowadził akcję ratowniczą na Bałtyku. Pomocy potrzebował chory mężczyzna ze
statku „Icarus III”. Jednostka znajdowała się na pozycji ok. 40 mil
morskich na północ od Rozewia.
Mężczyzna został podjęty przez załogę śmigłowca i pod opieką lekarza
pokładowego
przetransportowany na ląd. W tym
roku była to 17. akcja ratownicza
na Bałtyku z udziałem śmigłowca
Marynarki Wojennej.
- Służby ratownicze Marynarki Wojennej zostały zaalarmowane przez
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, że pomocy potrzebuje mężczyzna na statku „Icarus III”
– informuje kmdr por. Bartosz Zajda, rzecznik prasowy Dowódcy Marynarki Wojennej. – Ze wstępnych
informacji wynikało, że mógł on
doznać zawału serca i jak najszybciej powinien zostać przewieziony
do szpitala.
Do akcji ratowniczej skierowano
śmigłowiec MW „Anakonda” dyżurujący na lotnisku w Gdyni Babich
Dołach. Śmigłowiec pod dowódz-
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twem kpt. mar. pil. Jarosława Żytko wystartował o godz. 14:39. Po
34 min lotu osiągnął rejon akcji.
Załoga „Anakondy” przystąpiła do
manewru podjęcia chorego mężczyzny. Na pokład statku zszedł kpt.
mar. Mirosław Orzeszek, ratownik
pokładowy z „Anakondy”.
O godz. 15:19 chory został podjęty
na pokład śmigłowca i pod opieką
lekarza, por. mar. Tomasza Sikory,
przetransportowany na lotnisko w
Gdyni, gdzie czekała na niego karetka. O godz. 16:03 śmigłowiec
wylądował na lotnisku. Mężczyzna
był przytomny. W stanie stabilnym
przekazano go obsadzie karetki.
W rejonie akcji panowały trudne
warunki hydrometeorologiczne.
Prędkość wiatru osiągała w porywach ok. 80 km/h. Stan morza 5.
Skład załogi śmigłowca „Anakonda”: kpt. mar. pil. Janusz Żytko –
d-ca załogi, kpt. mar. pil. Marek
Wawrzyniak – drugi pilot, kpt.
mar. Mirosław Orzeszek – ratownik, por. mar. Tomasz Sikora – lekarz, kpt. mar. Wojciech Gawan –
inżynier pokładowy.

Bezpieczny Rejs
WŁADYSŁAWOWO. W sali ratusza podczas sesji Rady Miasta uroczyście zakończono pierwszą
edycję konkursu na najbezpieczniejszy lokal gminy pn. „Bezpieczny Lokal - Władysławowo 2011”.
Komendant powiatowy policji w
Pucku i burmistrz Władysławowa
zaprosili wyróżnionych właścicieli
lokali działających na terenie miasta i gminy Władysławowo.
- Zgodnie z intencją pomysłodawców program „Bezpieczny Lokal”
miał na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów
korzystających z usług lokali gastronomicznych i rozrywkowych w
sezonie letnim oraz był formą promocji dla lokali, których poziom
bezpieczeństwa spełnia najwyższe
standardy - informuje st. asp. Łukasz Dettlaff, ofiser prasowy KPP
w Pucku.
Lokale biorące udział w programie
zostały poddane okresowej ocenie,
a ponadto klienci korzystający z
usług poszczególnych barów, restauracji i dyskotek mogli oddawać
głosy w internetowej sondzie. Ocenie podlegały takie aspekty jak po-
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Laureaci i organizatorzy władysławowskiego konkursu "Bezpieczny
Lokal"

ziom zabezpieczenia lokalu (m.in.
monitoring, ochrona), ilość interwencji policji w lokalu bądź w jego obrębie oraz opinie internautów
wystawiane za pośrednictwem sondy.
Komisja wytypowała do nagrody
trzech laureatów: hotel Rejs (zwycięzca konkursu „Bezpieczny lokal

- Władysławowo 2011), „Albatros” COS Cetniewo (zwycięzca
internetowej sondy), „Perełka”
(brak interwencji policji).
Przedstawiciele tych lokali uhonorowani zostali przez organizatorów
pamiątkowymi tablicami.
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JESTEŚMY RAZEM

Władysławowo. Złote gody

Dobre przykłady do naśladowania

Złoci jubilaci we władysławowskim ratuszu wraz z przedstawicielami samorządów
Dettlaff.
Miejski ratusz we Władysławowie udanym związku aż 60 lat.
gościł pary małżeńskie obchodzące Wszyscy jubilaci odznaczeni zosta- Władysławowscy jubilaci: Krysty50-lecie zawarcia związku małżeń- li medalami za długoletnie pożycie na i Mieczysław Krawczykowie,
skiego. Wśród nich Krystynę i Mie- małżeńskie, przyznanymi przez pre- Teodora i Zbigniew Rządowie, Gerczysława
Krawczyków
z zydenta RP. W jego imieniu meda- truda i Bolesław Budziszowie, IreJastrzębiej Góry, którzy przeżyli w le wręczył starosta pucki Wojciech na i Władysław Kortasowie, Eryka

i Alfons Ceynowowie, Maria i Jó- dwiga i Eugeniusz Wujkowie,
zef Renuszowie, Małgorzata i Ro- Małgorzata i Józef Kuchnowscy.
bert Stankowie, Małgorzata i
(tek)
Robert Śródeccy, Irena i Kazimierz
Binkowie, Maria i Jan Jeszkowie,
Agnieszka i Roman Ruthowie, Ja-

Władysławowo. Słodycze dla najmłodszych

Motomikołaje i radni z workami cukierków

Zmotoryzowani Mikołaje rozdawali słodycze wraz z władysławowskimi radnymi
Sensację wzbudzili "jednośladowi Riders rozdawali słodycze i ku ucie- przed wszystkimi kościołami. We
Mikołaje", kiedy na huczących po- sze milusińskich, chętnie się z nimi Władysławowie był przewodniczący rady Zygmunt Orzeł i radni
jazdach zajechali na plac przyko- fotografowali.
ścielny we Władysławowie. Niespodziankę sprawili też radni, Paweł Kortals i Robert Leonarski.
(tek)
Mikołaje ze stowarzyszenia Storm którzy z łakociami pojawili się

CIEKAWOSTKI
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Wykaż się sprytem - pozbądź się kłopotu

Puck. Wernisaż wystawy w muzeum

Opowieści przed-wigilijne

Wolność ponad wszystko!

ty Szefa Kuchni na domowe stoły
wigilijne oraz firmowe spotkania.
Zamówienia przyjmujemy do 20
grudnia - tel. 58 6732210, marketing@ossdelfin.pl.

Dariusz Danielewicz, szefkuchni
OSS "Delfin" w Pucku

Podczas wernisażu nie wszyscy mogli pomieścić się w jednej sali

W Muzeum Ziemi Puckiej odbył
się wernisaż wystawy pt. Wolność ponad wszystko. Można na
niej obejrzeć mnóstwo ulotek,
pism i wydawnictw z czasów stanu wojennego zgromadzonych
przed laty przez Mirosławę i Romana Czerwińskich z Władysławowa.
Dodatkową atrakcją dla tłumnie
przybyłych gości był stary powie-

lacz z puckiej plebanii. Na nowszym sprzęcie można było
własnoręcznie odbić sobie na papierze symbol "Solidarności".
- Pokazujemy tylko część kolekcji
- mówi Roman Czerwiński. - Samych wydawnictw książkowych
posiadamy czterysta, a do tego jeszcze niemal dwieście biuletynów
czy ulotek. Moim zdaniem to największa kolekcja prywatna na Po-

morzu. Razem z żoną zbieraliśmy
po jednym egzemplarzu tego co
sami drukowaliśmy lub kolportowaliśmy.
Wystawę można zwiedzać w Kamienicy Mieszczańskiej przy Placu Wolności w Pucku. Jej
autorkami są Ewa Kownacka i
Aneta Zielińska.
Tekst i fot. Janusz Nowicki

Na wystawie młodzież poznała jak działa powielacz, a Jan Piotrowicz (w środku) opowiadał o stanie wojennym

WITAMY!
Przedstawiamy nowonarodzonych w puckim szpitalu.
Tym razem mamy też gości
z Gdyni

Szymon Fabian Grabowski
z Mrzezina
syn Eweliny i Artura
urodzony 11 listopada o godz. 7.45
mierzył 57 cm i ważył 3760 g

DLA PAŃ DOMU
Na początku grudnia Mama wyjmowała z „górnej” szuflady zeszyt z
przepisami i wręczała mi ze słowami: „musimy zastanowić się nad Wigilią”. Oznaczało to planowanie
zestawu dań na wieczerzę, by w
miarę możliwości spełnić warunek
12 dań na stole. Na ostatnich stronach zeszytu, wpisywałam każdego
roku kolumnę cyferek od 1 do 12,
którą później uzupełniałam pod dyktando Mamy. Były lata kiedy herbatę i chleb zaliczałyśmy do potraw, a
były i takie dobre, gdy w menu Wigilii samych zup było trzy rodzaje.
Przypomniałam sobie te chwile, kiedy zobaczyłam w drzwiach biura
(Ośrodek Szkoleniowo Sportowy
Delfin w Pucku) Szefa Kuchni ze
słowami „musimy zaplanować menu na Wigilię”. I jak co roku w domu, tym razem w kalendarzu, pod
datą 24 grudnia zapisaliśmy:
14 dań z ryb na zimno: m.in. marynowany w pieprzu łosoś, papryczki
smażone nadziewane tuńczykiem,
kuleczki z dorsza w sosie tatarskim,
roladki z soli z szynką i szparagą, 6
rodzajów sałatek wśród nich moja
ulubiona śledziowa z marynowanymi buraczkami oraz 5 rodzajów zup
od grzybowych, przez rybne do
barszczu, 5 rodzajów pierogów i
pasztecików. Na liście nie zabrakło
też kutii.
Garmaż świąteczny uzupełniliśmy o
zimne zakąski mięsne na kolejne
dni: faszerowaną kaczuszkę, pasztet
z grzybami, indyka w maladze, ruloniki z szynki z pastą porową, schab
warszawski z pastą kolorową, tymbaliki drobiowe…
Lista potraw świątecznych wygląda
smacznie i bogato. Można ją obejrzeć szukając inspiracji dla swojej listy lub zamówić dostawę potraw za
pośrednictwem naszej strony
www.ossdelfin.pl.
Zapraszamy do skorzystania z ofer-

DLA PANÓW DOMU
Podejrzewam, że dla Panów czas
przygotowań do Wigilii jest trudny
do przeżycia. Gdy już ustawią choinkę, powieszą lampki, rozstawią
stoły, dopilnują wieszania bombek i
odkurzania przez pociechy, pozostają zapewne z uczuciem chęci niesienia pomocy Ukochanej w
działaniach kuchennych. Ale jak
pomóc Małżonce, gdy komunikacja
w kuchni jest nieco… hmm, utrudniona?
Znani mi mężczyźni w tej sytuacji
wynajdują sobie zadania, które
można wykonać poza domem, kierując się zdrową strategią przetrwania kryzysu z dala od źródła lub
zejścia z linii ognia :). Najczęściej
(o zgrozo!) myją samochód.
Jako, że moment ten tuż tuż, proponuję Panom strategiczne zaplanowanie soboty 24 grudnia tak, by
dzień ten był dla wszystkich dniem
miłości, spokoju i radości.
Panowie! Zaproponujcie Ukochanym, że zajmiecie się częścią przygotowań do Wigilii przedstawiając
propozycję uzupełnienia świątecznego menu potrawami z naszej bogatej listy „Garmaż świąteczny” www.ossdelfin.pl.
Ważne! Pamiętajcie o uznaniu wyższości kuchni Małżonki nad wszelką inną i nie proponujcie
zastąpienia wszystkich potraw na
Wigilijnym stole tymi zewnętrznymi, a jedynie wybrać takie, które
ciekawie uzupełnią kolację! Jestem
pewna, że Panie docenią Waszą inicjatywę tym bardziej, że dania są
przygotowane osobiście przez fachowca - laureata m.in. konkursu
„Kaszebsci Rebe” - Dariusza Danielewicza, zaś lista propozycji
obejmuje potrawy mięsne, rybne,
sałatki, na zimno, na ciepło, na
słodko, na słono (pełną listę wyślemy na maila, można pobrać ją też z
lady recepcji lub ze strony www).
Po akceptacji propozycji i wyborze
dań pozostanie odebranie zamówienia w dzień Wigilii - schodząc z linii ognia :)
Zamówienia przyjmujemy do 20
grudnia - tel. 58 6732210, marketing@ossdelfin.pl.
Życzymy wszystkiego najlepszego,
radości miłości i spokoju oraz…
smacznego!
Ośrodek Szkoleniowo Sportowy
Delfin, ul. Lipowa 3, Puck
58 6732210, marketing@ossdelfin.pl

REKLAMA 1 00-2

Katarzyna Portee z Gdyni
córka Małgorzaty i Tomasza
urodzona 11 grudnia o godz. 6.20
mierzyła 60 cm i ważyła 4030 g
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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

„Droga przez łąki” całkowicie wyremontowana
Nadzór nad pracami sprawowali naukowcy z Politechniki Gdańskiej.
Gdy okazało się, że zastosowana
technologia sprawdza się na podmokłym terenie władze Powiatu
Puckiego podjęły decyzję o wyremontowaniu w ten sposób całej trasy z Pucka do Kazimierza.
Pierwszy etap prac realizowany w
2010 r. na trasie z Mrzezina do Kazimierza został zakończony w sierpniu 2010 r.
Drugi etap modernizacji drogi powiatowej Smolno - Mrzezino - Kazimierz realizowany od połowy
lipca do połowy października 2011
r. obejmował swoim zakresem prace na 1,5 km odcinku drogi z Mrzezina do mostu na rzece Redzie. Na
tej trasie podobnie jak na wcześniejszych odcinkach wykonano nową nawierzchnię z żelbetonowych

Ostatnie prace podczas II etapu remontu "drogi przez łąki"
Warto było czekać i znosić niedo- mówił Starosta Pucki Wojciech Detgodności związane z wyłączeniem tlaff - dzięki dobrej współpracy z
na kilka miesięcy z ruchu „drogi wszystkimi gminami Powiatu Pucprzez łąki”. W listopadzie 2011 r. kiego i środkom, które na ten cel
przedstawiciele władz Powiatu Puc- przeznaczyły udało się nam wyrekiego: Starosta Wojciech Dettlaff i montować drogę, która szczególnie
Wicestarosta Andrzej Sitkiewicz w sezonie letnim ułatwia komunikaoraz Janusz Nowak - Dyrektor Za- cję z Pucka do Trójmiasta gdyż starządu Dróg dla Powiatów Puckiego nowi alternatywę dla zatłoczonej
i Wejherowskiego z siedzibą w Puc- drogi 216 łączącej Hel z Redą”.
ku oficjalnie otworzyli ostatni wy- Prace związane z modernizacją
remontowany odcinek drogi „drogi przez łąki” rozpoczęły się w
powiatowej 1514 G Smolno - Mrze- 2009 r. od położenia na niespełna
zino - Kazimierz. „To nasz wspól- kilometrowym odcinku specjalnej,
ny wielki sukces - podczas eksperymentalnej nawierzchni ze Droga powiatowa Smolno otwarcia wyremontowanej drogi zbrojonych płyt żelbetonowych. Mrzezino - Kazimierz po remoncie

Oficjalne oddanie do użytku wyremontowanej drogi
płyt, wykonano pobocza oraz zmo- wyasygnował kwoty: 3 milionów
dernizowano system odwodnienia 115 tysięcy złotych oraz 200 tysięw istniejących rowach przybrzeż- cy złotych na odcinek eksperymennych. Wprowadzono też urządze- talny a środki w wysokości 4
nia
bezpieczeństwa
ruchu milionów 230 tysięcy złotych podrogowego takie jak oznakowanie chodziły z Narodowego Programu
poziome grubowarstwowe oraz ba- Przebudowy Dróg Lokalnych
riery ochronne na odcinku długości 2008-2011. Całkowity koszt wyko2 700 m.
nania robót budowlanych na całej
Finansowanie remontu było możli- wyremontowanej trasie „drogi
we m.in. dzięki wsparciu wszyst- przez łąki” wyniósł ponad 10 mikich gmin Powiatu Puckiego, które lionów złotych.
w sumie na obydwa etapy prac
przeznaczyły kwotę 2 milionów
170 tysięcy złotych. Powiat Pucki

Unijny program Comenius w I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku
Z inicjatywy Izabeli Pałuckiej, nauczycielki języków angielskiego i
rosyjskiego w puckim Liceum
Ogólnokształcącym, grupamłodzieży będzie miała możliwość uczestniczenia w unijnym programie w
ramach programu Comenius. Pozwoli on na wymianę kulturową pomiędzy
5.
europejskimi
państwami: Czechami, Słowacją,
Hiszpanią, Polską i Wielką Brytanią, która jest równocześnie koordynatorem całego przedsięwzięcia.
Projekt jest wielostronny, co oznacza, że dotyczy wielu aspektów np.
tożsamości kulturowej krajów

uczestniczących, religii, technologii informacyjnej oraz nauki języka. Wymiany uczestników i
warsztaty tematyczne w poszczególnych krajach będą się odbywać
do 2013 r. Na jedną z pierwszych
wizyt przygotowujących, w listopadzie do Londynu pojechały cztery
najbardziej zaangażowane w projekt osoby z I LO w Pucku - koordynator
Izabela
Pałucka,
nauczycielka języka niemieckiego
Elżbieta Kulas, nauczycielki języka angielskiego Maria Kohnke i
Małgorzata Lewińska. Przedstawiciele wszystkich partnerów projek-

Koordynatorzy programu podczas warsztatów

tu z Czech, Słowacji, Hiszpanii i
Anglii przez cztery dni pracowali
wspólnie nad programem pt.
„Zmieniające się oblicze Europy
naszą przyszłością”.
Wszyscy mieli możliwość zwiedzenia szkoły Sir John Cass Red Coat
w Londynie, koordynatora projektu. W szkole podlegającej Kościołowi Anglikańskiemu uczy się 1600
uczniów - od najmłodszych do maturzystów. Wielu uczniów to ciemnoskórzy, którzy mają swoje
korzenie w Indiach czy Afryce,
stąd tak wielka różnorodność kulturowa. Obowiązuje tu tradycyjny

Goście z Pucka pod szkołą Sir John Cass Red Coat

Puckie nauczycielki podczas spotkania w Londynie
model nauczania nie pozbawiony technologiczno-informacyjna.
jednak nowoczesnych metod. Uczniowie i nauczyciele mają zaSzczególnie duży nacisk kładzie tem wiele możliwości w realizacji
się na naukę języków obcych i biz- swoich ambicji.
nesu. Wszystkie zajęcia odbywają Następne spotkanie w ramach prosię we wspaniale wyposażonym bu- gramu Comenius odbędzie się w
dynku. Znajdują się tu m.in. sale Czechach, kolejne w Madrycie,
modlitw, filmowa, muzyczna, bale- Londynie, a w 2013 r. w Polsce.
towa, dramy, gimnastyczna z basenem oraz ogromna sala

INFORMATOR

O ich losie zadecyduje sędzia

WARTO SIĘ WYBRAĆ

Centrum Kultury w Gdyni zaprasza na
wernisaż twórczości Wiesławy, Karoliny i Zygmunta Pałaszów „Nas troje”.
W programie wernisażu recital pt.
„Kup sobie wiersz” Jerzego Edwarda
Stachury (vocal i gitara) i Krzysztofa
Stachury (gitara).
Zygmunt Pałasz - ur. w 1948 r. w Rumi, obecnie mieszka w Redzie. Emeryt
nieskażony żadną szkołą artystyczną.
Należy do klubu plastyków "Kunszt"
w Redzie. Jego hobby to fotografia jako dokument i malowanie czym się da
i co się da.
Wystawa czynna do stycznia 2012 r.

Wstęp wolny.
Stocznia Kultury
Gdynia, ul. Waszyngtona 1
- 18 grudnia 9:00-15:00
Podczas Kiermaszu Świątecznego będzie można nabyć wyroby z gęsiny (gęsi całe, piersi wędzone), miód i
produkty na bazie miodu (np. świeczki
z wosku pszczelego), orzechy laskowe,
sękacze, ozdoby świąteczne i choinkowe, wyroby twórców ludowych, przetwory warzywno-owocowe, w tym
kiszoną kapustę. Dla smakoszy zdecydowaną nowością będą zapewne pierogi z gęsiną, czerniną oraz w rosole.
Zapraszamy!
Mini hala vis-a-vis „Hallerówki”
Władysławowo, ul. Morska
- 31 grudnia 23:20
Burmistrz Miasta Władysławowa oraz
Centrum Kultury, Promocji i Sportu
we Władysławowie zapraszają wszystkich miłośników dobrej zabawy pod
gołym niebem na wspólne powitanie
Nowego Roku.
Rockowy klimat imprezy zapewni zespół Old Garage, a o północy niebo
nadWładysławowem rozświetląspektakularne fajerwerki. Tego nie można
przegapić. Przyjdź – wystarczy wziąć
ze sobą dobry humor! Serdecznie zapraszamy!
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Puck. Policja zatrzymała młodych włamywaczy

Wydarzenia kulturalne
- 16 grudnia 19:00
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Plac przed ratuszem miejskim
Władysławowo, ul. Hallera 19
- 13 stycznia

Niebawem do sądu rodzinnego trafi sprawa trzech mieszkańców Pucka w wieku 14 i 16 lat, którzy na
przełomie listopada i grudnia włamywali się do altan puckich ogródków działkowych.
Aż 9 kradzieży z włamaniem, 8
przypadków usiłowania włamania i
2 uszkodzenia mienia mają na koncie nieletni mieszkańcy Pucka. Włamywali się do altan działkowych

zabierając m.in. narzędzia i elektronarzędzia. Funkcjonariusze zatrzymali jednego z 14-latków
podczas włamania do altany.
Dwóch pozostałych uciekło. Do
wyważania drzwi i okien używali
łomu. Cześć skradzionego mienia
policjanci odzyskali podczas przeszukania w domu 16-latka.
st. asp. Łukasz Dettlaff

Zagłosuj na Puck

Puck Żeglarską Stolicą Polski 2012… zagłosuj już dziś
Zapraszamy do głosowania na stronie internetowej
magazynu „Wiatr”.
Oddajcie głos na nasze miasto, które ma szansę na
tytuł Żeglarskiej Stolicy Polski 2012?
Termin głosowania do 31.01.2012
Podzielcie się swoimi opiniami i sprawdzajcie, która
miejscowość cieszy się największym uznaniem.
Liczymy na Wasze głosy!

Urszula Godlewska zakwalifikowała
się do finału IV Powiatowego Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze".
Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań muzycznych naszej młodzieży. Ulka zaśpiewała piosenkę z
repertuaru Amy Winehouse i znalazła
się w "10" najlepszych wokalistów z
gimnazjów. Sukces należy się też instruktorce, Joannie Gośniowskiej-Budzisz. Życzymy powodzenia w
konkursie finałowym.
Puck, hala POSM

Krzyżówka

Repertuar kinowy

Multikino Rumia

ul. Sobieskiego 14 A, Galeria Rumia

PIĄTEK, 16 GRUDNIA
80 Milionów 16:15
Artur ratuje Gwiazdkę 3D - dubbing 9:30
10:30 11:45 14:00
Coś 12:00 17:00 19:30 22:00
Happy Feet: Tupot Małych Stóp 2 - 3D
9:00 11:30 13:50
Jak ona to robi? 18:00 20:30
Listy do M. 9:30 12:45 15:15 18:40 21:15
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1
14:20
Sylwester w Nowym Jorku 11:50 14:30
17:15 20:00
Szpieg 19:00
Winx Club – Magiczna przygoda 3D 9:45
Wyścig z czasem 16:20 21:45

SOBOTA, 17 GRUDNIA
80 Milionów 14:00
Artur ratuje Gwiazdkę 3D - dubbing 10:20
11:40 16:20
Coś 17:00 19:30 22:00
Happy Feet: Tupot Małych Stóp 2 - 3D
9:00 11:30 13:50
Jak ona to robi? 18:40 21:00
Listy do M. 12:40 15:15 18:00 20:40
Mali agenci 4D: Wyścig z czasem 9:20
Poranki: Truskawkowe ciasteczko, Rajdek,
Listonosz Pat, Zgaduj z Jess’em 10:30
Poranki: Wesoły Elf 12:00
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 1
14:20
Sylwester w Nowym Jorku 11:50 14:30
17:15 20:00
Szpieg 19:00
Winx Club – Magiczna przygoda 3D 9:45
Wyścig z czasem 16:20 21:45

Spektakle, koncerty

Szukamy chętnych do sponsorowania drobnych nagród za prawidłowe rozwiązanie krzyżówek.

My Fair Lady - musical
16.12 piątek 19:00
17-18.12 sobota-niedziela 17:00
Jezioro Łabędzie - Moscow City Ballet
19.12 poniedziałek 16:30 20:00
20.12 wtorek 17:00 20:00
Shrek - musical
26.12 poniedziałek 12:00 17:00
27.12 wtorek 12:00 19:00
Teatr Muzyczny
Gdynia, Pl. Grunwaldzki 1

Fast Act - Sztuka Znikania
Spektakl Sopockiego Teatru Tańca
inspirowany filozofią prędkości Paula
Virilio
21.12 środa 20:00
Sopocka Scena Off de BICZ
Sopot, Mamuszki 2
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REKLAMA
REKLAMA 1 05-2

REKLAMA 1 04-1

REKLAMA 1 26-1

REKLAMA 1 08-2

REKLAMA 1 06-4

REKLAMA 1 03-1

REKLAMA 11 2-1

KULTURA
Pierwoszyno. Premiera Kubusia Fatalisty i jego pana

Fot. P. Narloch

Wszyscy aktorzy przedstawienia na scenie pierwoszyńskiego domu kultury

Słynna powiastka na każdym kroku zaskakuje czytelnika, zaprasza
zarówno do wspólnej zabawy z różnymi konwencjami, jak i głębokiej
refleksji. Czy udało się to osiągnąć
również w adaptacji tego arcydzieła naszemu kosakowskiemu teatrowi - pozostawiamy już ocenie
licznie zgromadzonej publiczności.
W pamięci widzów zapisali się biorący udział w spektaklu: Robert
Chlebowicz - Chirurg, Karolina Bobrowska - Dziewczyna towarzysząca Chirurgowi, Patryk Wrzałek Lokaj Wielkiego Jelenia, Malwina
Miotke - Gospodyni Wielkiego Jelenia, Lidia Mikulska - Dyzia, Anna Gajlzer - Małgosia, Patrycja
Gajzler - Zuzia, Dominika Barzowska - Mąż Zuzi, Magdalena Żugier
- Mąż Małgosi, Daria Zawadzka Gość na weselu, Magdalena Mazur

Fot. A. Słembarska

Na deskach Gminnego Domu
Kultury w Pierwoszynie odbyła
się najnowsza premiera miejscowego Teatru Młodzieżowego "Kubuś Fatalista i jego pan" Denisa
Diderota.

Fragment sztuki w wykonaniu kosakowskich aktorów
przygotowali członkowie Koła
- Pan Gousse, Weronika Kreft - Po- rów
Plastycznego
Zdzisława Tatki, scekojówka Pana Gousse, Natalia nografię i kostiumy
- Agnieszka
Abraham - Gospodyni, Mikołaj Słembarska, funkcję asystenta
reMeller - Gospodarz, Murzyn, Do- żysera pełnił Adam Schröder.
minika Kierszka - Chirurg z opo- Spektakl wyreżyserował Karol
wiadania Kubusia, Marcin Kuptz - Dettlaff.
Margrabia des Arcis, Sandra Ma- Członkowie Teatru Młodzieżowekowska - Pani de la Pommeraye, go są wdzięczni wszystkim, którzy
Szymon Kierszka - Kawaler de Sa- wsparli ich przygotowania, jak też
int-Ouin, Mateusz Kreft - Pan, Pa- publiczności za entuzjastyczne
weł Flatau - Kubuś, Adrian Gajzler przyjęcie sztuki.
- Kubuś. Projekty plakatów i foldeKarol Dettlaff

Bo wszyscy Polacy to...

Uczestnicy spotkania podczas wspólnego występu
W Leśniewie odbyło się XVII dzina Mirosława Jeki ze Strzelna
Spotkanie Rodzin Muzykują- (11), rodzina Klasa z Sierakowic
cych. Rodziny w swoim repertu- (7), duet małżeński Ludwika i Jóarze zaprezentowali trzy utwory, zef Glowienke z Darzlubia (15).
w tym co najmniej jeden biesiad- Jak twierdzą obserwatorzy, poziom
ny śpiewany z publicznością.
artystyczny występów był wysoki,
Otwarcia imprezy dokonał Jan P. a prezentacje odbywały się w iście
Dettlaff, dyrektor Ośrodka Kultury, rodzinnej atmosferze. Zespoły
Sportu i Turystyki w Gminie Puck. uhonorowano dyplomami pamiątWśród gości byli m.in. wójt Tade- kowymi, albumem 20-lecia Gminy
usz Puszkarczuk i Józef Białk, wi- Puck, serwisem kawowym oraz
ceprzewodniczący Rady Gminy.
symboliczną różą. Na zakończenie
W tym roku na wspólne spotkanie - zgodnie z tradycją - rodziny odzjechało 7. zespołów rodzinnych, śpiewały wspólnie „Bo wszyscy
w tym 5. z gminy Puck. Na scenie Polacy to jedna rodzina...”.
wystąpiło 60 artystów. Najliczniej Celem imprezy było upowszechreprezentowana była „rodzina ro- nianie wzoru integracji rodziny
dzin” Huberta Szczypiorskiego z przez wspólne muzykowanie oraz
Pszczółek (33 artystów). Wystąpili tworzenie możliwości publicznej
już po raz dwunasty. Ponadto prezentacji rodzinnego muzykowaudział wzięli: rodzina Jana Strom- nia. Organizatorem był OKSiT, a
skiego ze Strzelna (17. raz), duet ro- gospodarzem Wiejski Klub Kultudzinny Danuty i córki Karoliny ry w Leśniewie.
Tarnowskich z Leśniewa (4), rodziBrunon Ceszke
na Marka Chyły ze Strzelna (7), ro-

Pierwoszyno. Mikołajki

Prawdziwe oblężenie dzieci, zarówno tych najmłodszych, jak i nieco
starszych, przeżył Gminny Dom
Kultury w Pierwoszynie. Zabawa
mikołajkowa przyciągnęła multum
Miejski Klub Honorowych Krwiodawców
zaprasza 1 7 grudnia do przychodni
we Władysławowie, ul. Niepodległości 1 0
na

HONOROWY POBÓR KRWI
Rejestracja w godz. 8-11
Honorowy krwiodawca powinien:
mieć ukończone 1 8 lat, dowód osobisty oraz
cieszyć się dobrym zdrowiem

pociech. Nie mogło zatem zabraknąć dla nich wspaniałych atrakcji,
tj. przedstawienia teatralnego Baśń
Zimowa w wykonaniu Teatru Gargulec, zabaw, gier i konkursów z

REKLAMA 1 30-1

nagrodami. Wszyscy z niecierpliwością czekali jednak na Świętego
Mikołaja, który nie zapomniał o
żadnym dziecku.
Karol Dettlaff Rodzina Stromskich już jedenasty raz wzięła udział w spotkaniu
Fot. B. Ceszke

Tłum dzieci czekał na Świętego
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Leśniewo. Spotkanie rodzin muzykujących

Fot. B. Ceszke

Entuzjastyczne przyjęcie widowni

1 4 grudnia 2011
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SPORT

KOSZYKÓWKA
II LIGA GR. A

SMS PZKosz Władysławowo - Trefl II Sopot
66:65 (1 4:1 4, 22:1 3, 1 5:1 3, 1 5:25), King Wilki
Morskie Szczecin - KK Świecie 79:73, Astoria
Bydgoszcz - AZS Politechnika Poznań 87:83,
Korsarz Gdańsk - Żuraw Gniewino 72:71 ,
OPEN Florentyna Pleszew - GKK 1 LO
Gorzów Wielkopolski 111 :65, Księżak Łowicz
- Żyrardowianka Żyrardów 1 01 :73
1 . OPEN Pleszew
11 22 1 099:723
2. Astoria Bydgoszcz
11 20 955:833
3. Księżak Łowicz
11 1 8 1 030:874
4. Żuraw Gniewino
11 1 7 851 :833
5. AZS Politechnika
1 0 1 6 792:747
6. Korsarz Gdańsk
1 0 1 5 802:798
7. AZS UWM Olsztyn
1 0 1 5 799:81 2
8. KK Świecie
11 1 5 865:922
9. GKK 1 LO Gorzów
1 2 1 5 990:111 7
1 0. Wilki Morskie
11 1 5 767:875
11 . Żyrardowianka
11 1 5 775:933
1 2. Trefl II Sopot
1 0 1 4 760:826
1 3. SMS PZKosz
11 1 3 740:932

Puck. Gminny tenis stołowy

Zmagania w kilku kategoriach

WOJ. LIGA MŁODZIKÓW 99 GR. A

Bat Sierakowice - UKS Kielno 79:73
1 . Czarni Słupsk
7 1 4 621 :262
2. Bat Sierakowice
7 1 3 723:328
3. UKS Kielno
7 1 0 457:484
4. Basket Żelistrzewo
7 8 338:645
5. GTK II Gdynia
6 5 1 56:576

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 98 GR. A

Jedynka Lębork - Bliza Władysławowo
1 08:46 (34:8, 26:1 2, 33:7, 1 5:1 9), Basket
Żelistrzewo - Bat Sierakowice 44:1 06 (9:20,
8:32, 1 3:21 , 1 4:33), VBW GTK Gdynia Omega Gdynia 87:24
1 . Bat Sierakowice
6 1 2 51 9:21 4
2. VBW GTK Gdynia
7 1 2 535:311
3. Jedynka Lębork
7 11 560:377
4. Bliza Władysławowo
6 1 0 41 3:376
5. Basket Żelistrzewo
7 8 283:665
6. Omega Gdynia
7 7 247:61 4

WOJ. LIGA MŁODZICZEK 99

Basket Żelistrzewo - VBW GTK Gdynia 50:68
(1 9:1 3, 6:25, 6:1 3, 1 9:1 7), Jedynka Lębork Bat Sierakowice 20:1 90
1 . Bat Sierakowice
5 1 0 642:1 29
2. VBW GTK Gdynia
5 1 0 360:1 88
3. Basket Żelistrzewo
5 8 369:326
4. Bryza II Kolbudy
4 6 232:290
5. Jedynka Lębork
6 6 242:677
6. Bryza I Kolbudy
3 5 21 6:1 81
7. Trops Kartuzy
4 5 1 91 :238
8. SKS Starogard Gd.
4 4 1 56:379

MIĘDZYWOJ. LIGA GIMNAZJALNA

Remi Salos Słupsk - Siódemka II Sopot
89:1 2, Stolem Sierakowice - Gimnazjum nr 3
Wejherowo 35:1 4, Salos Rimaster Czaplinek
- Siódemka I Sopot 56:51 , Siódemka II Sopot
- Salos Rimaster Czaplinek 1 6:69, Pomorze
Tczew - Stolem Sierakowice 78:47, Remi
Salos Słupsk - Siódemka I Sopot 65:1 8
1 . Salos Rimaster Czaplinek 1 0 1 7 526:456
2. Basket Miastko
9 1 5 472:41 4
3. Pomorze Tczew
7 1 3 539:294
4. Bliza Władysławowo
7 1 3 477:291
5. Remi Salos Słupsk
6 1 2 453:1 80
6. Siódemka I Sopot
7 1 0 328:347
7. Grom Turowo
7 9 325:302
8. Gimnazjum 3 Wejherowo 6 8 1 89:288
9. UKS 1 6 Koszalin
7 7 21 7:41 8
1 0. Stolem Sierakowice
4 6 1 87:201
11 . Siódemka II Sopot
6 6 88:485
1 2. Jedynka Lębork
4 4 1 67:274
--------------------------------miejsce, drużyna, spotkania, punkty, kosze

SYBERIADA

Strzelno - M&G Trans 0:2
Połczyno - UKS w Jastarni
II 1 :2
UKS w Jastarni II - Strzelno
2:0
M&G Trans - Połczyno 2:0
M&G Trans - UKS w
Jastarni II 2:0
Połczyno - Strzelno 2:0
1 . M&G Trans
9 6:0
2. UKS w Jastarni II 5 4:3
3. Połczyno
4 3:4
4. Strzelno
0 0:6 spadek
XYZ - UKS w Jastarni I 1 :3
UKS w Jastarni I - Ambitni 3:0
Ambitni - XYZ 1 :3
1 . UKS w Jastarni I 6 6:1 awans
2. XYZ
3 4:4
3. Ambitni
0 1 :6
--------------------------------miejsce, drużyna, punkty, sety

Tabela po II turnieju
1 . M&G Trans
2. Strzelno
3. UKS w Jastarni II
4. Połczyno
5. UKS w Jastarni I
6. XYZ
7. Ambitni

Fot. J. Nowicki

LIGA OKRĘGOWA

Neptuns Gdańsk - Neptun Gdańsk 66:94
1 . Neptun Gdańsk
5 9 397:334
2. UKS Krokowa
3 6 250:21 3
3. Neptuns Gdańsk
5 6 338:428
4. Sokół Gdańsk
4 5 267:270
5. Remus Kościerzyna
3 4 207:21 4

I liga

II liga

O WEJŚCIE DO II LIGI GR. A

Bat Sierakowice - SMS PZKosz
Władysławowo 82:75 (1 7:6, 21 :1 7, 24:33,
20:1 9), SportowePomorze.pl - ITAGO Gdynia
90:81 (24:11 , 23:22, 22:28, 21 :20), Basket
Kwidzyn - Truso Elbląg 79:70
1 . SMS PZKosz II
9 1 4 685:632
2. Truso Elbląg
9 1 4 582:547
3. Basket Kwidzyn
8 1 3 598:562
4. ITAGO Gdynia
9 11 578:582
5. Bat Sierakowice
7 11 506:551
6. SportowePomorze.pl
8 11 533:608

SIATKÓWKA

Wtym roku w rozgrywkach mężczyzn jest mniej chętnych do gry
Rozgrywki tenisowe gminy Puck szego turnieju: 1. Katarzyna Hildeweszły już pełną parą w nowy se- brandt (Smolno), 2. Klaudia
zon. Dwukrotnie zmagali się męż- Mudlaff (Strzelno), 3. Magdalena
czyźni, a raz kobiety. Oldboje Dettlaff (Strzelno), 4. Agata Supińrównież chętnie ruszają się przy ska (Mrzezino), 5. Ewa Wittstock
stołach.
(Połczyno). Klasyfikacja zespoło- mężczyźni
wa: 1. Strzelno 34, 2. Połczyno 24,
Klasyfikacja indywidualne po II 3. Smolno 20, 4. Rzucewo 18, 5.
turnieju: 1. Franciszek Tuszer 56 Strzelno II 16.
pkt, 2. Mariusz Jarmulewski 52, 3. - oldboje
Damian Steinke 48, 4. Józef Pran- Drugi turniej rozegrany został w
ga 42, 5. Eugeniusz Dawidowski grupie młodszej (rok 1956 i młod40. Klasyfikacja zespołowa po II si) i starszej (1955 i starsi) systeturnieju: 1. Starzyno 138 pkt, 2. mem "każdy z każdym".
Mieroszyno 128, 3. Połczyno 110, Wyniki grupy młodszej: 1. Ryszard
4. Strzelno 102, 5. Rekowo Górne Śliwiński (Rejs Władysławowo), 2.
100.
Ryszard Szymański (Rejs), 3. Fran- kobiety
ciszek Tuszer (Starzyno), 4. MieKlasyfikacja indywidualna pierw- czysław Frank (Choczewo), 5.

1 6:00

1 4 grudnia, środa

Turniej Tenisa Stołowego
Oldbojów
Starzyno - sala gimnazjum
1 7:30

Bliza Władysławowo - Bat
Sierakowice
Władysławowo - Zespół Szkół nr 1 , ul.
Morska
Liga młodziczek 98 w koszykówce
1 8:30

1 5 grudnia, czwartek

Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa MZKS Hel
Hel - hala sportowo-widowiskowa

Liga młodziczek 99 w koszykówce
1 0:00

Turniej par siatkarskich
chłopców w kategorii Szkół
Podstawowych i Gimnazjów
Jastarnia - hala sportowa
11 :00

Korab Puck - Jantar
Pruszcz Gd.
Puck - hala MOKSiR, ul Lipowa
Liga kadetów w siatkówce
1 0:00

1 8 grudnia, niedziela

II kolejka halowej ligi piłki
nożnej gminy Kosakowo
Mosty - hala przy gimnazjum

UKS Krokowa - Neptuns
Gdańsk
Krokowa - hala sportowa, ul. Szkolna
1 0:00
Świąteczny Turniej Szkół
Podstawowych w minisiatkówce Liga okręgowa seniorów w koszykówce
Jastarnia - hala sportowa
1 2:00
SMS PZKosz II Władysławowo
- SportowePomorze.pl
1 7 grudnia, sobota
Władysławowo - hala OPO Cetniewo
1 0:00
Basket Żelistrzewo - Bryza
O wejście do II ligi w koszykówce
Kolbudy
Żelistrzewo - Zespół Szkół, ul. Szkolna

1 6 grudnia, piątek

11 :00

Grało siedem ekip

Alojzy Golla (Rejs). Klasyfikacja
generalna grupy po II turnieju: 1.
Ryszard Śliwiński 58 pkt, 2. Franciszek Tuszer 56, 3. Ryszard Szymański 54, 4. Alojzy Golla 44, 5-6.
Lech Czernicki, Mieczysław Frank
42.
Wyniki grupy starszej: 1. Krzysztof Żmuda (Rejs Władysławowo),
2. Henryk Drzeżdżon (Rejs), 3. Józef Koziróg (Rejs), 4. Krzysztof
Jaworski (Rzucewo), 5. Benon Boczyński (Połczyno). Klasyfikacja
generalna grupy po II turnieju: 1.
Henryk Drzeżdżon 58 pkt, 2. Józef
Koziróg 52, 3-4. Teodor Kunc,
Krzysztof Jaworski 44, 5. Józef Zespół M&G Trans (ciemne
Pranga 42.
Błażej Ceszke stroje) wygrał wszystkie mecze
W Pucku odbył się drugi turniej
siatkarskich zmagań w Lidze Powiatu Puckiego Syberiada. Do roz20 grudnia, wtorek
grywek przystąpiło siedem
1 6:00
Gminny Turniej Tenisa
zespołów podzielonych na dwie liStołowego Kobiet
gi.
Rzucewo - sala gimnastyczna ZSP
W pierwszej lidze doszło do sporej
21 grudnia, środa
niespodzianki, gdzie zeszłoroczny
9:00
Turniej Trójek "street ball"
mistrz i lider ligi - Strzelno, przeWładysławowo - Zespół Szkół nr 1 , ul.
Morska
grał wszystkie swoje spotkania. W
drugiej lidze wszystkie spotkania
1 6:00
Turniej Tenisa Stołowego
wygrała natomiast pierwsza drużyOldbojów
Starzyno - sala gimnazjum
na UKS w Jastarni.
Organizatorzy informują, że od na28 grudnia, sobota
stępnego turnieju może nastąpić
1 8:00
IV kolejka halowej ligi piłki
nożnej
zmiana w systemie rozgrywek. JePuck - hala MOKSiR, ul. Lipowa
żeli utrzyma się taka sama liczba
zespołów uczestniczących w lidze,
czyli siedem, nie będzie podziału
Zapraszamy do przesyłania
na dwie ligi. Drużyny będą grały w
zapowiedzi imprez na adres
jednej lidze systemem "każdy z
redakcja@ziemiapucka.info
więcej informacji sportowych na stronie każdym", do dwóch wygranych sewww.SportowePomorze.pl
tów, do 15 pkt, trzeci set do 11 pkt.
Sławomir Gojka

CO, GDZIE, KIEDY... NA SPORTOWO

* W POWIECIE PUCKIM

1 90
1 80
1 75
1 60
1 55
1 40
1 30

Puck. Syberiada

Fot. J. Nowicki
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PIŁKA NOŻNA

Stare zdjęcia LZS Swarzewo

Poszukujemy historycznych fotografii z
działalności LZS Swarzewo. Jeśli posiadasz daj znać, wykonamy im zdjecia i umieścimy w
gazecie. Tel. 51 3-1 73-371

Puck, Mosty. Początek rozgrywek futsalowych

FUTSAL

Z trawy przeszli na parkiety

Finiszparket - Ajax Leśniewo 0:4
Old Team - Zatoka Puck 2:0
Huragan Smolno - Ajax Leśniewo 0:3 vo
Finiszparket - Rekowo Reda 3:2
Huragan Smolno - Zatoka Puck 0:3 vo
Finiszparket - Old Team 6:3
Ajax Leśniewo - Rekowo Reda 2:2

II kolejka

MZKS Hel - Wczorajsi 4:0
Relaks Mechowo - Kaszubia Starzyno 3:0 vo
Old Team - Wczorajsi 3:1
Drewniaki - Farmaceuci 2:1
MZKS Hel - Relaks Mechowo 2:2
Old Team - Drewniaki 3:2
MZKS Hel - Kaszubia Starzyno 3:0
Old Team - Farmaceuci 1 :4

I kolejka

Fot. J. Nowicki

Marne Szanse - FC Połchowo 1 :2
SKK Puck - Mocny Full 0:6
Kaszuby Połchowo - Marne Szanse 1 :4
SKK Puck - Relaks Mechowo 1 :3
Mocny Full - FC Połchowo 6:0
SKK Puck - Marne Szanse 1 :2
Kaszuby Połchowo - Relaks Mechowo 3:2

Zespół Old Team (w ataku) pokonał Zatokę Puck i jak na razie prowadzi w puckiej halówce
wicemistrzowski. Rewa zaś zdobyła wysokie, czwarte miejsce. Liczymy na podobne sukcesy w roku
2012.
W bieżącym sezonie w lidze
oprócz ekip sołeckich, gościnnie
występuje drużyna KM PSP Gdynia złożona z gdyńskich strażaków. Jest to drużyna honorowa,
która zrzekła się ewentualnych nagród. Zapraszamy do kibicowania,
mecze odbywają się w hali przy
Gimnazjum w Mostach. Wstęp
wolny.
Janusz Nowicki, Adam Schröder
Inauguracja rozgrywek w Mostach, gdyńscy strażacy kontra Dębogórze
Fot. A. Schröder

Chcą powtórki sprzed roku
W niedzielę zainaugurowano zimowe rozgrywki halowej ligi gminy
Kosakowo. Tytułu sprzed roku broni drużyna Mostów, która z kompletem zwycięstw na koncie
wyprzedziła Dębogórze oraz Rewę. Druga i trzecia ekipa poprzednich rozgrywek, reprezentowały
gminę na "Kibol Cup" w Helu,
gdzie Dębogórze wywalczyło tytuł

PUCK

III kolejka

Nadszedł czas kiedy to piłkarze z
trawiastej murawy przenieśli się
do hal sportowych. Rozpoczęto
już rozgrywki futsalowe w Pucku i Mostach. W najbliższym czasie rozpocznie się gra także w
helskiej hali.

Dwie drużyny z walkowerami
Prawie stu siedemdziesięciu piłkarzy rywalizuje w rozgrywkach ligi
halowej w Pucku. Zazwyczaj bywało tak, że rozgrywki te stały na jednym z najwyższych poziomów w
naszym powiecie. Podobnie jak w
gminie Kosakowo, gdzie wykorzystywana jest hala sportowa w Mostach.
W Pucku występuje siedemnaście
drużyn, ale dwie z gminy Puck już
zaliczyły pierwsze walkowery.
Rozgrywki zakończą się pod
koniec lutego tradycyjnym
turniejem
zakończeniowym.
Tydzień po nim odbędą się we
Władysławowie VII Mistrzostwa
Powiatu w Futsalu "Kibol Cup" o
Puchar Starosty Puckiego.
Tradycyjnie już zaproszone do
udziału w nich zostaną najlepsze
drużyny ze wszystkich naszych
gmin.
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1 . Old Team
2. MZKS Hel
3. Ajax Leśniewo
4. Relaks Mechowo
5. Mocny Full
6. Marne Szanse
7. Finiszparket
8. Farmaceuci
9. Zatoka Puck
1 0. Drewniaki
11 . Kaszuby Połchowo
1 2. FC Połchowo
1 3. Rekowo Reda
1 4. Wczorajsi
1 5. Kaszubia Starzyno
1 6. Huragan Smolno
1 7. SKK Puck

I kolejka

5
3
3
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

9 1 2:1 3
7 9:2
7 9:2
7 1 0:6
6 1 2:0
6 7:4
6 9:9
3 5:3
3 3:2
3 4:4
3 4:6
3 2:7
1 4:5
0 1 :7
0 0:6
0 0:6
0 2:11

KOSAKOWO

Mosty - Pogórze 29:1 (1 5:0)
Rewa - Suchy Dwór 1 8:0 (5:0)
Kosakowo - Dębogórze Wyb. 4:1 3 (1 :0)
Mosty Oldboys - Pierwoszyno 0:6 (0:3)
Dębogórze - Strażacy z Gdyni 5:4 (2:2)
1 . Mosty
2. Rewa
3. Dębogórze Wyb.
4. Pierwoszyno
5. Dębogórze
6. PSP Gdynia
7. Mosty Oldboys
8. Kosakowo
9. Suchy Dwór
1 0. Pogórze

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 29:1
3 1 8:0
3 1 3:4
3 6:0
3 5:4
0 4:5
0 0:6
0 4:1 3
0 0:1 8
0 1 :29

--------------------------------miejsce, drużyna, mecze, punkty, stosunek
bramek

Władysławowo. Turniej piłki halowej oldbojów

Niepokonana drużyna MZKS Hel
Sześć zespołów rywalizowało w
Derbach Władysławowa w turnieju futsalowym oldbojów. W silnie
obsadzonym i sprawnie przeprowadzonymturniejubezkonkurencyjny okazał się zespół MZKS
Hel, rozstrzygając na swoją korzyść wszystkie mecze i zdobywając maksymalną ilość punktów.
Wśród pokonanych znalazły się
bardzo mocne i wymieniane wśród
faworytów ekipy MKS Władysławowo oraz zespół Ziemi Puckiej.
Wyniki spotkań: MKS II Władysławowo - Kębłowo 3:0, BIS Gdynia - MKS Władysławowo 0:5,
Ziemia Pucka Puck - MZKS Hel
1:3 (bramki dla MZKS: Protasiuk

Uczestnicy władysławowskiego turnieju oldbojów
2, Sokołowski 1), MKS Władysła- MZKS Hel - MKS II 1:0 (Protawowo - Kębłowo 6:0, Puck - MKS siuk), Puck - MKS 1:4, BIS GdyII 3:3, MZKS Hel - BIS Gdynia nia - Kębłowo 0:3, Puck -Gdynia
6:0 (Protasiuk 3, Jamka 2, Soko- 2:0, MZKS Hel - MKS 1:0
łowski 1), Puck - Kębłowo 4:2, (Urban), BIS Gdynia - MKS II 1:8,

Kębłowo - MZKS Hel 1:6 (Protasiuk 2, Pokrzywka 2, Sokołowski
1, Jamka 1), MKS - MKS II 0:0.
Tabela końcowa
1. MZKS Hel 15 17:2
2. MKS Władysławowo 10 15:2
3. MKS II Władysławowo 8 14:5
4. Ziemia Pucka Puck 7 11:12
5. Kębłowo 3 6:19
6. Taxi BIS Gdynia 0 1:24
MZKS Hel: Marek Furgoł (br),
Marcin Urban, Radosław Sokołowski, Sławomir Pokrzywka (kp), Robert Jamka, Marcin Protasiuk,
Wiesław Wójcik - kierownik zespołu.
Najskuteczniejszym strzelcem turnieju okazał się Marcin Protasiuk -

Marcin Protasiuk odbiera
statuetkę najlepszego strzelca
8 bramek. Organizatorem turnieju
było Centrum Kultury, Promocji i
Sportu we Władysławowie.
Wiesław Wójcik
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FOTOREPORTAŻ

Starzyno. Drugi "Orlik" w gminie Puck

To jeszcze nie koniec

Wójt Tadeusz Puszkarczuk wśród młodych piłkarzy Kaszubii Starzyno
Przecięcie wstęgi "Orlika" w Starzynie

Uroczystego otwarcia polskiego
Orlika nr 2017 dokonano w Starzynie. Na miejsce przybyło mnóstwo
gości
z
dwoma
wiceministrami na czele.
Zgromadzonych serdecznie przywitał gospodarz, wójt gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. Do przecięcia
wstęgi zaproszono wiceministrów
Kazimierza Plocke i Ryszarda Stachurskiego, ale również starostę
puckiego Wojciecha Dettlaffa, wójta Puszkarczuka, dyrektora pobli-

skiego Zespołu Szkół Artura
Surmaja oraz jednego z obecnych
uczniów.
Wszystkim podziękowano za pomoc w budowie Orlika, a na koniec rozegrano - drugi raz w
historii - mecz radni gminy Puck
kontra sołtysi gminy Puck. Tym razem zwyciężyli radni 2:1.
W zamierzeniach samorządowców
to nie jest ostatni "Orlik" wybudowany na terenie gminy...
Tekst i fot. Janusz Nowicki Uczestnicy meczu radni kontra sołtysi gminy Puck oraz zaproszeni goście
REKLAMA 111 -2

Od razu na miejscu wypróbowano bramki na boisku, strzelają:
Ryszard Stachurski i Jerzy Tkaczyk

REKLAMA 1 35-1

