Nadal razem... na dodatek jako ulubiona przez Was gazeta bezpłatna!

Od wydawcy
Kaszubskie Łodzie pod
Żaglami, Skandia Maraton,
Zjazd Kaszubów, Cysterskie
lato muzyczne, Talenty 2015,
Targi designu, Dni Gminy
Gniewino, Dni Krokowej,
Dni Gminy Puck, Teatr w
Remizie, Ladies’Jazz
Festival, Międzynarodowy
letni festiwal kultury i sztuki,
Pielgrzymka wodno-piesza z
Nadola do Żarnowca, Letnia
Scena Muzyczna we
Władysławowie, Krancbal –
taki w skrócie scenariusz
przewidują organizatorzy
wydarzeń kulturalnosportowych na Nordzie.
Łącznie blisko dwieście
imprez w kalendarzu
lipcowym! Jest w czym
wybierać, dlatego
zachęcamy do czynnego
udziału.
Ponadto w numerze
znajdziemy ciekawe
propozycje na spędzenie
czasu wolnego, mapę
szlaków rowerowych i
atrakcji turystycznych oraz
pomocne kontakty
telefoniczne do punktów
informacji turystycznych w
naszym regionie. Wsam raz
na ten czas!
LOTKaszuby Północne
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Czas powitać wczasowiczów w naszym subregionie. Oby tylko pogoda dopisała jak w poprzednim roku
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W Gminie Krokowa zakończyły się szkolenia 82. beneficjentów z zakresu obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości
Internetu w ramach realizacji projektu:
„E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa” ,

"Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka

który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”
Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dziękujemy mieszkańcom Gminy Krokowa za aktywny
udział w szkoleniach, a firmie prowadzącej za profesjonalne działania, które przyczyniły się do wzrostu kompetencji i umiejętności
informatycznych beneficjentów.
Kilkanaście osób, biorących udział w projekcie, zgłosiło swój udział w ogłoszonym konkursie internetowym ze znajomości
obsługi komputera i Internetu polegającym na opracowaniu prezentacji multimedialnej promującej możliwości i bezpieczne
korzystanie z Internetu. Jest o co walczyć, bowiem trzej zwycięzcy zostaną nagrodzeni tabletami z dostępem do Internetu
z dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem LED. Uczestnicy konkursu drogą elektroniczną przesyłają swoje
prace, które jury oceni i wybierze trzy najciekawsze pomysły.

CZERWCOWE PODSUMOWANIE
Gniewino - Krokowa. Sukces młodych aktorów

Z Pogórza Lato Rusza

Z Donatanem i Cleo

Na placu przed Galerią Szperk w
Pogórzu 7 czerwca odbył się po
raz trzeci Festyn Integracyjny "Z
Pogórza Lato Rusza" pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Organizatorami
Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze oraz Galeria
Szperk.

Na wszystkich przybyłych czekała
masa atrakcji - warsztaty plastyczne
i taneczne, zajęcia sportowe i specjalny blok dotyczący bezpieczeństwa przygotowany przez OSP
Kosakowo. O rozrywkę dla seniorów i nie tylko zadbała Fundacja
FLY, czyli Kosakowski Klub Seniora.
W bloku scenicznym zaprezentowały się liczne zespoły lokalne, młodzi
wokaliści z okolicznych szkół i

Kosmiczne gwiazdy

przedszkoli. Z Gminy Kosakowo
pięknie prezentowała się młodzież
ze szkół podstawowych z Pogórza
oraz Mostów. Swoje talenty prezentowały także dzieci i młodzież z
Gdyni.
O słoneczny nastrój i wyjątkowo
gorącą atmosferę zadbała muzyczna
gwiazda wieczoru, Donatan i Cleo
wraz z tancerkami - Cheerleaders
Flex Sopot.
Całość imprezy poprowadzili Anna
Padée-Kruszczak i Tomasz Podsiadły.
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik dziękuje współorganizatorom Radzie Dzielnicy Gdynia Pogórze
oraz Galerii Szperk za owocną
współpracę.
Anna Padée-Kruszczak
RKiS w Gminie Kosakowo

Młodzi aktorzy z Krokowej podczas przeglądu w pobliskim Gniewinie
Młodzież uczęszczająca na warszta- okazja, by zobaczyć inne spektakle.
ty teatralne organizowane przez Po dwudniowych zmaganiach 34.
Krokowskie Centrum Kultury w grup teatralnych jury ogłosiło wyniKrokowej wzięła udział w VII ki. Okazało się, że przedstawienie
Otwartym Turnieju Teatralno-Kaba- "Kosmiczne
nieporozumienie"
retowym "Wieżowisko" w Gniewi- przygotowane przez młodszy zespół
nie. Była to wspaniała okazja, aby pod kierunkiem Jolanty Jeka-Ropo raz pierwszy wystąpić na scenie eske zdobyło II miejsce, zaś spekprzed szeroką publicznością, a także takl "Gniew naszych gwiazd"

przygotowany przez młodzież z
Krokowej i Pucka pod kierunkiem
Irminy Gerszewskiej zdobył III
miejsce. Obydwa przedstawienia
spotkały się z wieloma ciepłymi
komentarzami.
Gratulujemy
wszystkim uczestnikom turnieju.
Jolanta Jeka-Roeske

Puck

Kaszubskie Bajania po raz drugi
Już po raz drugi inicjatywa promująca czytanie bajek dzieciom
Kaszubskie Bajania, odbyła się w
Pucku.

Imprezę prowadzili Barbara Mudlaff
i Piotr Lessnau. Otwarcia na rynku
dokonali burmistrz Pucka Hanna
Pruchniewska, Katarzyna Sychowska prezes oddziału ZKP w Pucku
oraz Łukasz Richert dyrektor biura
ZKP w Gdańsku. Na scenie wystąpiły Bursztynki z Mieroszyna, Natalia Król, która prowadziła zumbę dla
dzieci oraz gwiazda wieczoru Czarodzieje z Kaszub.
Najważniejszym punktem programu
było czytanie bajek po kaszubsku.
Tym razem z utworami zmierzyli się
samorządowcy m.in. starosta pucki
Jarosław Białk oraz członkowie
ZKP, nauczyciele i uczniowie szko-

Fot. Piotr Lessnau
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ły podstawowej. Burmistrz Pucka
zaangażowała zgromadzonych do
nauki kaszubskiego tańca. Dzieci
miały okazję puścić wodze fantazji
w konkursie plastycznym "Moje
ulubione miejsce w regionie". Najmłodsi mieli możliwość sprawdzić

znajomość języka kaszubskiego
podczas konkursu. Tradycyjnie nie
zabrakło stoisk z rękodziełem kaszubskim oraz regionalnej kuchni
przygotowanej przez członków
puckiego partu.
Monika Górecka

Jastarnia

Wesoły Dzień
Dziecka
z Rycerzem
Jackiem
W poniedziałek 1 czerwca Park Miejski w Jastarni stał się Krainą Zabaw dla najmłodszych
mieszkańców gminy.
Z okazji światowego Dnia Dziecka na wszyst-

kich czekało mnóstwo atrakcji - gry i zabawy
prowadzone przez animatorów, a na scenie
przedstawienie o dzielnym Rycerzu Jacku.
Każdy, kto uczestniczył w imprezie, mógł

wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Do dys- Na zakończenie chętne dzieci uczestniczyły w
pozycji było mnóstwo gadżetów, dzięki któ- warsztatach tworzenia ozdób z filcu.
rym każde zdjęcie było wyjątkowe i
Olga Wróbel
niepowtarzalne.
MOKSiR Jastarnia
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Kosakowo. Gimnazjum, hala sportowa oraz pływalnia
Uroczyste otwarcie gminnego kompleksu
czerwiec 2015
redakcja@ziemiapucka.info

Fotografie z uroczystego otwarcia nowego kompleksu szkolnego w gminie Kosakowo
W Dniu Dziecka miało miejsce Kuratorium Oświaty dyrektor Wy- daktyczno-rekreacyjnym.
uroczyste otwarcie Gminnego działu Rozwoju Edukacji Beata Wo- Nowoczesne Gimnazjum w KosaKompleksu gimnazjum, hali spor- lak, proboszcz parafii p.w. św. kowie wraz z kompleksem sportotowej oraz pływalni w Kosakowie. Antoniego w Kosakowie Jan Grze- wym to inwestycja spełniająca
W tym wyjątkowym dniu towarzy- lak, projektanci i wykonawcy wieloletnie oczekiwania i marzenia
szyli nam Jego Ekscelencja Arcybi- obiektu, dyrektorzy szkół, pracow- mieszkańców. W ciągu dwóch lat
skup Metropolita Gdański Leszek nicy Urzędu Gminy, przedstawiciele powstała nowoczesna baza oświatoSławoj Głódź, który poświęcił kom- Rady Rodziców oraz uczniowie wo-sportowa, której budowa poleppleks, przedstawiciele władz samo- szkół.
szyła warunki nauki uczniów z
rządowych m.in. starosta pucki Padło wiele słów uznania i gratula- gminy. Przesłankami decydującymi
Jarosław Białk, prezydent miasta cji skierowanych do wójta gminy o realizacji tej inwestycji były m.in.
Gdyni Wojciech Szczurek, burmistrz jak i całej społeczności Kosakowa, duży przyrost ludności w gminie,
Pucka Hanna Pruchniewska, bur- za z sukcesem zakończoną realiza- obniżenie wieku szkolnego oraz stamistrz Redy Krzysztof Krzemiński, cję tak dużej inwestycji. Jesteśmy le zwiększająca się liczba dzieci i
z-ca dyrektora departamentu ds. jedną z dwóch gmin wiejskich w młodzieży uczącej się. W centrum
sportu Urzędu Marszałkowskiego województwie pomorskim, które gminy zbudowany został zespół
Maciej Kowalczuk, reprezentując dysponują tego typu obiektem dy- obiektów, tworzących dla stale po-

większającej się liczby mieszkańców doskonałą bazę dydaktyczną,
rekreacyjną oraz szerokie zaplecze
sportowe obejmujące hale, korty
boiska i pływalnię. Pływalnia wyposażona jest w nowoczesne szatnie
z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia dla ratowników i instruktorów. Wszystkie obiekty są w
pełni przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wielkość
basenu jest zgodna z wymogami FINA i umożliwia przeprowadzenie
rozgrywek pływackich.
Imponująco przedstawia się nowo
wybudowany obiekt z zewnątrz. Co
kryje wewnątrz? Wewnątrz znajduje

Jastarnia. Weekend muzyczny

Radoszewo

Kilkudziesięcioosobowa grupa rowerzystów pokonała trasę ścieżki
rowerowej ze Swarzewa i Krokowej
do Radoszewa. W tamtejszym Domu Kultury w zabytkowej kuźni kolarze i osoby z branży turystycznej
wysłuchali prezentacji o historii militarnej regionu.
- Szlak Historii Militarnej Kaszub
Północnych to nasze nowe dziecko,
które rodziło się w bólach - mówiła
na wstępie Marta Balicka, prezes
Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” LOT, - ale ostatecznie udało się stworzyć coś

oraz pierogi z dorszem.
6 czerwca poświęcony był dzieciom, które mogły z rodzicami
uczestniczyć w grach i zabawach
prowadzonych przez animatorów
oraz obejrzeć spektakl o królewnie i
królewiczu.
Olga Wróbel
MOKSiR Jastarnia

Fot. Piotr Lessnau

WJastarni rozdawano ryby i umilano czas muzyką
W parku miejskim w Jastarni go. Scenę w Jastarni opanowała pomożna było ostatnio podziwiać nad setka artystów z zespołu Da
wspaniałe występy artystyczne Capo Al Fine, który przedstawił puoraz spróbować dań regionalnych. bliczności „Morskie Opowieści”.
4 czerwca na scenie gościliśmy chór Następnie scenę zajął Echo Band
z Białorusi, zespół Ladies & Gentle- umilając czas uczestnikom imprezy.
men oraz Joannę Gośniowską – Bu- Przez cały czas trwania Święta ulicy
dzisz.
Portowej wielu lokalnych restaura5 czerwca odbyło się Święto ulicy torów częstowało gości regionalnyPortowej z barwnym przemarszem z mi przysmakami - królowały śledzie
portu rybackiego do parku miejskie- w każdej postaci, wędzone ryby

się m.in. 17 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, bibliotekę wraz z
czytelnią, stołówkę dla 150.
uczniów oraz świetlice i liczne gabinety specjalistów.
Warto wspomnieć, iż zespół obiektów sportowych przy Gimnazjum w
Kosakowie w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej uzyskał
dofinansowanie przez Ministra
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Anna Padée-Kruszczak
RKiS w Gminie Kosakowo

O militarnej Nordzie

Z rybnym poczęstunkiem

3

wyjątkowego.
Z ust koordynatora merytorycznego
projektu - Jerzego Sadowskiego,
zebrani poznali kolejne punkty nowego szlaku turystycznego. Miejsca
militarne na szlaku były okraszone
mało znanymi ciekawostkami historycznymi. Uczestnicy otrzymali
materiały promocyjne o szlaku tak,
aby w domowym zaciszu pogłębić
nabytą wiedzę.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa
Pomorskiego, Mieczysław Struk.
(bm)
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Władysławowo. Estrada miejska

Kilkugodzinna taneczna sobótka

Na estradzie za Urzędem Miejskim we Władysławowie odbyła się „Taneczna Sobótka Da Capo Al Fine i Migotek”. W programie przedstawiono występ pn. „Wehikuł Czasu – polskie lata dziewięćdziesiąte”,
a gościnnie wystąpił zespół taneczny „Smile” z obwodu solecznikowskiego na Litwie.
CKPiS we Władysławowie

Mechelinki

Rozbudowa Alei Nadmorskiej zakończona

Miejscowi samorządowcy
serdecznie zapraszają turystów oraz mieszkańców do
Mechelinek, które stają się
wizytówką gminy Kosakowo.
Otoczenie tej nadmorskiej
miejscowości zmienia się za
sprawą nowych inwestycji.
Mają one na celu podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności kosakowskiej gminy
poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej,
społecznej
i
rekreacyjno-sportowej oraz
wzrost infrastruktury turystycznej. W ramach działań

prowadzonych przez Gminę
Kosakowo rozbudowana została ostatnio Aleja Nadmorska, która przyciąga obecnie
rzesze odwiedzających. Realizacja projektu zakładała
wykonanie
następujących
elementów: ciągu pieszego,
amfiteatru wraz z zadaszeniem sceny, podestów i schodów na plażę, oświetlenia,
zagospodarowania
terenu
wraz z elementami zieleni i
małej architektury.
Koszt inwestycji wyniósł w
przybliżeniu 1,5 miliona złotych, w ramach którego dofinansowanie unijne szacuje się
do 85 proc. kosztów kwalifi-

kowalnych. Głównym źródłem finansowania jest
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 20072013”.
Anna Padée-Kruszczak
RKiS w Gminie Kosakowo

KOLARSTWO

czerwiec 2015
redakcja@ziemiapucka.info

Czesław Lang po raz trzeci w Gminie Krokowa
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Wielkie rowerowe świętowanie
4-5 lipca Krokowa
Po raz trzeci w Gminie Krokowa w
dniu 4 lipca 2015 r. obędzie się
wielkie wydarzenie rowerowe o nazwie Skandia Maraton Lang Team.
W tym roku trasa wytyczona będzie
w okolicach Żarnowca, a miasteczko tradycyjnie usytuowane w pięknej scenerii Zamku w Krokowej.

Zawodnicy będą mieli do wyboru 4
trasy:
- Paradę Rodzinną – 8 km,
- Mini – 31 km,
- Medio – 58 km,
- Grand Fondo – 86 km
Skandia Maraton to nie tylko rywalizacja kolarska, ale przede wszystkim świetna zabawa oraz doskonała

forma spędzania wolnego czasu dla
rodzin. W tym roku wytyczone trasy
przebiegać będą w większości przez
drogi szutrowe. Zapisać się na imprezę można elektronicznie poprzez
stronę www.skandiamaraton.pl lub
w biurze zawodów które otwarte będzie dzień przed zawodami to jest 3
lipca w godzinach 16.00-19.00 lub
w dniu zawodów w godzinach porannych 8.00-10.30 w miasteczku
rowerowym (Zamek w Krokowej).
Poniżej mapa przebiegu tras.
W trakcie wyścigu Skandia Maraton
zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję społeczną Pozytywne Obroty. Za każdy przejechany
kilometr na rowerze treningowym
sponsorzy przekażą aż 3 zł, a za
każdy kilometr pokonany przez
uczestnika maratonu jeszcze 20 gr.
Akcja ma na celu zwrócenie uwagi
na problem bezpieczeństwa rowerzystów. Zebrane pieniądze pozwolą
szkolić dzieci w szkołach i przekazać im odblaski. Więcej o akcji na
stronie www.pozytywneobroty.pl
Następnego dnia w niedziele 5 lipca
po raz pierwszy w Gminie Krokowa
i Gminie Gniewino zorganizowany
zostanie rajd szosowy pod nazwą
Tauron Lang Team Race. Jest to wyścig szosowy przeznaczony dla sze-

rokiej
rzeszy
sympatyków
kolarstwa, jazdy na rowerze oraz
zdrowego stylu życia, bez względu
na wiek i płeć. Start i meta oraz
miasteczko kolarskie usytuowane
będą tradycyjnie przy Zamku w
Krokowej. Zawodnicy będą mieli
do wyboru dwie trasy:
- Mini – 57 km
- Maxi - 114 km
Obie trasy wytyczone są wokół Jeziora Żarowieckiego i przebiegają
po stronie Gminy Krokowa i Gminy

Gniewino. Zapisać się na imprezę
można elektronicznie poprzez stronę
lhttp://www.tauronlangteamrace.pl
lub bezpośrednio w biurze zawodów przed zawodami - 4 lipca w
godzinach 17.30-19.30 lub w dniu
zawodów w godzinach 8.00-10.30.
Wszystkich miłośników dwóch kółek zapraszamy na pierwszy weekend lipca do Gminy Krokowa.
Maja Jaromirska-Lewińska
KCK w Krokowej

Bartosz Banach, do 39 lat - Michał
Bogdziewicz z Gdańska, do 49 lat Mariusz Walentyn z Bydgoszczy, do
59 lat - Artur Spławski z Bogdanowa, a w kat. pow. 60 lat - Mieczysław Solek z Wejherowa.
Dystans 92 km kobiety

1. Marta Kolczyńska - Warszawa, 2.
Anna Kaczmarek - Gdańsk, 3. Marta Naczyk - Gdynia
W tym roku start i meta wyścigu
znajdowały się przy stadionie „Arena mistrzów". Głównym organizatorem zawodów było Trójmiejskie

Stowarzyszenie Rowerowe, a jednym ze współorganizatorów i sponsorów Hotel „Mistral sport" w
Gniewinie.
Źródło: dobremiejsce.gniewino.pl

Gniewino. Energa Cyklo Gniewino

Trudne wyzwanie
W rozegranym po raz drugi na
szosach gminy Gniewino kolarskim wyścigu dla amatorów pn.
Energa Cyklo Gniewino wzięło
udział 435 zawodniczek i zawodników z całego kraju.
Organizatorzy przygotowali dla miłośników dwóch kółek dwa dystanse. Pierwszy liczył 46 km i były to 2
pętle, czyli dwukrotny podjazd pod
zbiornik żarnowiecki. Dystans dłuższy - 92 km - to wyścig dla zaprawionych w boju amatorów, 4 pętle,
czyli czterokrotny podjazd pod
zbiornik, który na tym dystansie odcisnął swoje piętno nawet w najbardziej zaprawionych w boju
kolarskich nogach. Na szczęście pogoda zlitowała się i temperatura
spadła do optymalnych do ścigania
warunków. Mocny wiatr również nie
odpuszczał tego dnia i na pewno
miał niemały wpływ na rywalizację.
Podczas tegorocznej edycji zdecydowanie większą frekwencją cieszył
się dystans krótszy, w którym wystartowało 277 zawodniczek i zawodników. Na dłuższym dystansie
w kolarskich zmaganiach uczestniczyło 158 zawodniczek i zawodni-

ków. Wyniki zawodów:
Dystans 46 km mężczyźni
Kat. open: 1. Tobiasz Kulikowski Gdynia, 2. Arek Petka - Lębork, 3.
Patryk Szymczak - Gdańsk
Wśród zawodników do lat 19 najszybszy okazał się Patryk Szymczak, do lat 29 - Arek Petka, do lat
39 - Tobiasz Kulikowski, do lat 49 Jacek Rogowski z Kościerzyny, do
lat 59 - Zbigniew Rybacki z Legionowa, do lat 64 - Benedykt Szulczyk z Pszczółek i pow. 65 lat Eugeniusz Bogdziewicz z Gdańska,
najstarszy uczestnik wyścigu liczący 70 lat.
Dystans 46 km kobiety
Kat. open: 1. Aleksandra Zabrocka Kościerzyna, 2. Małgorzata Nowacka - Bydgoszcz, 3. Katarzyna Grochowska - Kościelna Jania
Wśród zawodniczek do lat 29 wygrała Małgorzata Nowacka, do lat
39 - Aleksandra Zabrocka, pow. lat
40 - Elżbieta Reca z Mądrzechowa.
Dystans 92 km mężczyźni
Kat. open: 1. Bartosz Banach Gdańsk, 2. Tomasz Repiński - Kościerzyna, 3. Karol Rudnik - Bytów
W kategorii do 29 lat zwyciężył
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org. KS Chopina Wejherowo & KS
Tytani Wejherowo
- „Rusz się nad morzem” - aktywny
weekend dla całej rodziny, Władysławowo - plaża
org. CKPiS we Władysławowie
- Grand Prix Władysławowa w Siatkówce Plażowej, Władysławowo plaża wejście 2 i 3
org. CKPiS we Władysławowie
- Plażowe Mistrzostwa Budowniczych w Karwi – budowanie zam2 lipca
- Open’er Festival, teren lotniska ków z piasku, Karwia - plaża
org. CKPiS we Władysławowie
Gdynia - Kosakowo
- Active Summer z radiem Zet, Jaorg. Urząd Gminy Kosakowo
- Piłka siatkowa plażowa – mistrzo- starnia - wejście na plażę nr 48
org. MOKSiR Jastarnia
stwa wojsk rakietowych, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Piłka siatkowa plażowa – otwarta 5 lipca
wakacyjna Liga Siatkówki Plażo- - Dni Gminy Puck, na cysterskim
szlaku… w kręgu cysterskiego chowej, Puck
rału. Koncert muzyki dawnej, koorg. Urząd Miasta Puck
- Active Summer z radiem Zet, Ja- ściół w Mechowie
org. OKSiT w Gminie Puck
starnia - wejście na plażę nr 48
- Tauron Lang Team Race, Krokowa
org. MOKSiR Jastarnia
- Plażowe Mistrzostwa Budowni- org. KCK w Krokowej
czych w Chałupach – budowanie - IX CYSTERSKIE LATO MUZYCZNE - koncerty organowe, kozamków z piasku, Chałupy - plaża
ściół w Żarnowcu
org. CKPiS we Władysławowie
- Letnie Koncerty Organowe i Ka- org. Parafia Żarnowiec
- Koncert letni, Wejherowo - park
meralne, Władysławowo - kościół
miejski
org. CKPiS we Władysławowie
org. WCK
- VI Turniej Piłki Nożnej im. Mi3 lipca
- Open’er Festival, teren lotniska chała Mazura, Wejherowo - boisko
ZS3 ul. Nanicka 22
Gdynia - Kosakowo
org. KS Chopina Wejherowo & KS
org. Urząd Gminy Kosakowo
- Regaty o Puchar Komandora KS Tytani Wejherowo
- „Rusz się nad morzem” - aktywny
Zatoka, Puck
weekend dla całej rodziny, Władyorg. Urząd Miasta Puck
- VI Turniej Piłki Nożnej im. Mi- sławowo - plaża
chała Mazura, Wejherowo - boisko org. CKPiS we Władysławowie
- Puchar Polski Strongman w PaZS3 ul. Nanicka 22
org. KS Chopina Wejherowo & KS rach, Władysławowo - teren estrady
za Urzędem Miejskim
Tytani Wejherowo
- „Rusz się nad morzem” - aktywny org. CKPiS we Władysławowie
weekend dla całej rodziny, Włady- - Active Summer z radiem Zet, Jastarnia - wejście na plażę nr 48
sławowo - plaża
org. MOKSiR Jastarnia
org. CKPiS we Władysławowie
- Active Summer z radiem Zet, Ja6 lipca
starnia - wejście na plażę nr 48
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
org. MOKSiR Jastarnia
boisko przy ul. Partyzantów
org. Szkolny Związek Sportowy
4 lipca
- Open’er Festival, teren lotniska
7 lipca
Gdynia - Kosakowo
- Plażowe Mistrzostwa Budowniorg. Urząd Gminy Kosakowo
czych w Chłapowie – budowanie
- Skandia Maraton w Krokowej
zamków z piasku, Chłapowo - plaża
org. KCK w Krokowej
- Regaty o Puchar Komandora KS org. CKPiS we Władysławowie
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
Zatoka, Puck
boisko przy ul. Partyzantów
org. Urząd Miasta Puck
- Zawody o Puchar Burmistrza na org. Szkolny Związek Sportowy
skateparku i minigolfie, koncert Pokahontaz, Puck
8 lipca
org. Urząd Miasta Puck
- Środowe spotkania dla dzieci z cy- XVII Światowy Zjazd Kaszubów, klu "Kaszubskie Bajania", zamek w
Reda
Krokowej
org. Urząd Miasta Redy
org. Fundacja „Europejskie Spotka- Aktywne soboty w wejherowskim nia” KCK Krokowa
parku (darmowe zajęcia fitness)
- Plażowe Mistrzostwa Budowniorg. Urząd Miasta Wejherowa
czych w Jastrzębiej Górze – budo- VI Turniej Piłki Nożnej im. Mi- wanie zamków z piasku, Jastrzębia
chała Mazura, Wejherowo - boisko Góra - plaża
ZS3 ul. Nanicka 22
org. CKPiS we Władysławowie
1 lipca

- Open’er Festival, teren lotniska
Gdynia - Kosakowo
org. Urząd Gminy Kosakowo
- Piłka siatkowa plażowa – mistrzostwa wojsk rakietowych, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Active Summer z radiem Zet, Jastarnia - wejście na plażę nr 48
org. MOKSiR Jastarnia

- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo – przy kaplicy
boisko przy ul. Partyzantów
org. KCK w Krokowej
org. Szkolny Związek Sportowy
- Zatoka Reggae, Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
- Aktywne soboty w wejherowskim
9 lipca
- Piłka siatkowa plażowa – otwarta parku (darmowe zajęcia fitness)
wakacyjna Liga Siatkówki Plażo- org. Urząd Miasta Wejherowa
- Nadmorska Noc Kabaretowa:
wej, Puck
OT.TO, Grzegorz Halama, NOC,
org. Urząd Miasta Puck
- Plażowe Mistrzostwa Budowni- Władysławowo - estrada za Urzęczych w Dębkach – budowanie dem Miasta
zamków z piasku, Dębki - plaża, org. CKPiS we Władysławowie
- Grand Prix Władysławowa w Siatwejście 19
kówce Plażowej, Władysławowo org. KCK w Krokowej
- Wejherowskie Kino pod Gwiazda- plaża wejście 2 i 3
org. CKPiS we Władysławowie
mi, amfiteatr miejski
- Targi Designu, Jurata
org. Urząd Miasta Wejherowa
- Letnie Koncerty Organowe i Ka- org. MOKSiR Jastarnia
meralne, Władysławowo - kościół
org. CKPiS we Władysławowie
12 lipca
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo – - Mistrzostwa Polski w klasie Omeboisko przy ul. Partyzantów
ga, Puck
org. Szkolny Związek Sportowy
org. MOKSiR w Pucku
- Dni Gminy Gniewino, Przegląd
Orkiestr Dętych, Czymanowo
10 lipca
org. Gmina Gniewino
- Poławianie bursztynu, Hel
- Piłka siatkowa plażowa – półfinały
org. Urząd Miasta Helu
- Mistrzostwa Polski w klasie Ome- Mistrzostw Polski w kat. Kadet,
Puck
ga, Puck
org. Urząd Miasta Puck
org. MOKSiR w Pucku
- Piłka siatkowa plażowa – półfinały - Ladies’ Jazz Festival 2015, WejheMistrzostw Polski w kat. Kadet, rowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
Puck
- Zawody Strong Man, Dębki
org. Urząd Miasta Puck
- Cygańska biesiada z Don Vasylem, org. KCK w Krokowej
- Targi Designu, Jurata
Kuźnica
org. MOKSiR Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo – - Festiwal pieśni kaszubskiej. „Kaboisko przy ul. Partyzantów i boisko szëbsczi tóne nad Môłim Mòrza”,
Swarzewo
przy ZS3
org. OKSiT w Gminie Puck
org. Szkolny Związek Sportowy
- Międzynarodowy Letni Festiwal
- Festyn rodzinny, Chłapowo
Kultury i Sztuki, Hel
org. CKPiS we Władysławowie
- Kino na leżakach, Karwia - boisko org. Urząd Miasta Hel
- IX CYSTERSKIE LATO MUprzy ul. Wojska Polskiego
ZYCZNE - koncerty organowe, koorg. CKPiS we Władysławowie
ściół w Żarnowcu
- Targi Designu, Jurata
org. Parafia Żarnowiec
org. MOKSiR Jastarnia
- Koncert letni, Wejherowo - park
miejski
11 lipca
- Mistrzostwa Polski w klasie Ome- org. WCK
- Festyn rodzinny, koncert Bednarga, Puck
ka, Karwia - boisko przy ul. Wojska
org. MOKSiR w Pucku
- Dni Gminy Gniewino, Przegląd Polskiego
org. CKPiS we Władysławowie
Orkiestr Dętych, Czymanowo
org. Gmina Gniewino
- Piłka siatkowa plażowa – półfinały 13 lipca
Mistrzostw Polski w kat. Kadet, - Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejherowo
Puck
org. Urząd Miasta Wejherowo
org. Urząd Miasta Puck
- Talenty 2015, konkurs wokalny, - Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
Puck
org. Urząd Miasta Hel
org. Urząd Miasta Puck
- Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejhe- - Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
rowo
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
org. Urząd Miasta Wejherowo
- Koncert Krystyny Prońko, zamek boisko przy ul. Partyzantów
org. Szkolny Związek Sportowy
w Krokowej
org. Fundacja „Europejskie Spotkania” i KCK Krokowa
14 lipca
- Regaty otwarte - łodzie klasy - Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejhe"Optymist", Lubkowo – przystań tu- rowo
rystyczno–żeglarska
org. Urząd Miasta Wejherowo
org. KCK w Krokowej
- Międzynarodowy Letni Festiwal
- Pokaz Strongman, Dębki – plac Kultury i Sztuki, Hel

org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
boisko przy ul. Partyzantów
org. Szkolny Związek Sportowy
15 lipca

- Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejherowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Środowe spotkania dla dzieci z
cyklu "Kaszubskie Bajania", Zamek
w Krokowej
org. Fundacja „Europejskie Spotkania” KCK Krokowa
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
boisko przy ul. Partyzantów
org. Szkolny Związek Sportowy
16 lipca

- Otwarta wakacyjna Liga Siatkówki
Plażowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejherowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
- Letnie Koncerty Organowe i Kameralne, Władysławowo - kościół
org. CKPiS we Władysławowie
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Wejherowskie Kino pod Gwiazdami, amfiteatr miejski
org. Urząd Miasta Wejherowa
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
boisko przy ul. Partyzantów
org. Szkolny Związek Sportowy
- „Kaszubi witają na Nordzie”- festyn folklorystyczny, Władysławowo - estrada za Urzędem Miasta
org. CKPiS we Władysławowie
17 lipca

- Lotniczy Puck, Puck - zielona plaża
org. Urząd Miasta Puck
- Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejherowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Koncert „Etna Kontrabande” –
muzyka reggae, Dębki – wejście 19
org. KCK w Krokowej
- Akcja "Lato z piłką", Wejherowo –
boisko przy ul. Partyzantów
org. Szkolny Związek Sportowy
- Seatunes 2015: Pola Rise, Rebeka,
Makowiecki, Władysławowo - estrada za Urzędem Miasta
org. CKPiS we Władysławowie

czerwiec 2015
redakcja@ziemiapucka.info
18 lipca
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- Lotniczy Puck, Puck - zielona plaża
org. Urząd Miasta Puck
- Piłka siatkowa plażowa – XXII
Otwarte Mistrzostwa Pucka kat. Kobiet, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Regaty w klasie Korsarz, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejherowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Dni Krokowej, Krokowa
org. KCK w Krokowej
- Festiwal Disco Polo, Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
- XIII Pomorski Zlot Miłośników
VW Garbusów, Choczewo
org. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
- Koncerty przy Podzamczu, Krokowa
org. KCK w Krokowej
- III Półmaraton Rolkarski o Puchar
Wójta Gminy Krokowa, Kłanino
org. KCK w Krokowej
- Aktywne soboty w wejherowskim
parku (darmowe zajęcia fitness)
org. Urząd Miasta Wejherowa
- Grand Prix Wybrzeże ZIAJA CUP
2015, Wejherowo - korty tenisowe
org. Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe
- XVIII Biegowe GP Powiatu Puckiego o Puchar Starosty, Hel
org. LKS Puck
- Piknik myśliwski, Ostrowo, ul.
Bielawska
org. CKPiS we Władysławowie
- Grand Prix Władysławowa w Siatkówce Plażowej, Władysławowo plaża wejście 2 i 3
org. CKPiS we Władysławowie
19 lipca

- Lotniczy Puck, Puck - zielona plaża
org. Urząd Miasta Puck
- Piłka siatkowa plażowa – XXII
Otwarte Mistrzostwa Pucka kat. Kobiet, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Regaty w klasie Korsarz, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Ladies’ Jazz Festival 2015, Wejherowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- XIII Pomorski Zlot Miłośników
VW Garbusów, Choczewo
org. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
- Kaszubskie Łodzie pod Żaglami,
koncert Natalii Szroeder, Chałupy
org. CKPiS we Władysławowie

- IX Cysterskie Lato Muzyczne koncerty organowe, kościół w Żarnowcu
org. Parafia Żarnowiec
- Festyn kaszubski, Dębki - plac
przy kaplicy
org. ZKP O/Krokowa, Sołectwo
Dębki
- Puchar Bałtyku - Nordic Walking,
Białogóra - plac przy szkole
org. KCK w Krokowej, Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”
- Koncert letni, Wejherowo - park
miejski
org. WCK
- Grand Prix Wybrzeże ZIAJA CUP
2015, Wejherowo - korty tenisowe
org. Wejherowskie Towarzystwo
Tenisowe

narodowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Plażowe Mistrzostwa Budowniczych we Władysławowie – budowanie zamków z piasku,
Władysławowo - plaża
org. CKPiS we Władysławowie
- Koncert zespołu Big Cyc i CzarnoCzarni, Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
- Kino na leżakach, Chłapowo - boisko szkolne przy ul. Władysławowskiej
org. CKPiS we Władysławowie

20 lipca

25 lipca

- Międzynarodowy Letni Festiwal - VII Półmaraton Ziemi Puckiej,
Kultury i Sztuki, Hel
koncert Justyny Steczkowskiej,
org. Urząd Miasta Hel
Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Mistrzostwa Świata w klasie
21 lipca
- Międzynarodowy Letni Festiwal OKDinghi, jarmark kuchni międzynarodowej, Puck
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Puck
org. Urząd Miasta Hel
- Międzynarodowy Letni Festiwal
- Teatr w Remizie, Hel
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Plażowe Mistrzostwa Budowni- org. Urząd Miasta Hel
czych w Białogórze - budowanie - Teatr w Remizie, Hel
zamków z piasku, Białogóra - plaża org. Urząd Miasta Hel
- Festyn rodzinny oraz wybory Maorg. KCK w Krokowej
łej Miss Lata Mechelinki 2015, Mechelinki – scena plenerowa
22 lipca
- Międzynarodowy Letni Festiwal org. Urząd Gminy Kosakowo
- Dzień Ryby, Hel
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Muzyka i taniec latynoski, Kroko- Teatr w Remizie, Hel
wa - zamek
org. Urząd Miasta Hel
- Środowe spotkania dla dzieci z cy- org. Fundacja „Europejskie Spotkaklu "Kaszubskie Bajania", Krokowa nia” KCK Krokowa
- Festyn "Wiatr od morza" - Kar- zamek
org. Fundacja „Europejskie Spotka- wieńskie Błoto I
org. Sołectwo Karwieńskie Błoto I
nia” KCK Krokowa
- Odpust Św. Anny - Regaty dla
szkółki żeglarskiej - łodzie klasy
23 lipca
- Letnie Koncerty Organowe i Ka- "Puck", Brzyno – przystań
org. KCK w Krokowej
meralne, Władysławowo - kościół
- Pielgrzymka wodno – piesza z Naorg. CKPiS we Władysławowie
- Piłka siatkowa plażowa – Otwarta dola do Żarnowca
wakacyjna Liga Siatkówki Plażo- org. Gmina Gniewino
- Aktywne soboty w wejherowskim
wej, Puck
parku (darmowe zajęcia fitness)
org. Urząd Miasta Puck
- Plażowe Mistrzostwa Budowni- org. Urząd Miasta Wejherowa
czych w Rozewiu – budowanie - LSM: Happysad x Akurat x Nobody x Toxic Mushrooms, Władysłazamków z piasku, Rozewie - plaża
wowo - scena na placu przy Alei
org. CKPiS we Władysławowie
- Międzynarodowy Letni Festiwal Żeromskiego
org. CKPiS we Władysławowie
Kultury i Sztuki, Hel
- II Festyn Kultury Kaszubskiej, Jaorg. Urząd Miasta Hel
strzębia Góra - Promenada Świato- Teatr w Remizie, Hel
wida
org. Urząd Miasta Hel
- Koncert zespołu „White room”, org. CKPiS we Władysławowie
- Grand Prix Władysławowa w SiatBiałogóra – plac przy szkole
kówce Plażowej, Władysławowo org. KCK w Krokowej
- Wejherowskie Kino pod Gwiazda- plaża wejście 2 i 3
org. CKPiS we Władysławowie
mi, amfiteatr miejski
org. Urząd Miasta Wejherowa
26 lipca
- Plażowe Mistrzostwa Budowni24 lipca
- Mistrzostwa Świata w klasie czych w Ostrowie FINAŁ – budoOKDinghi, jarmark kuchni między- wanie zamków z piasku, Ostrowo -

plaża
org. CKPiS we Władysławowie
- Mistrzostwa Świata w klasie
OKDinghi, jarmark kuchni międzynarodowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- „Łowisko - Osada łowców fok”,
Rzucewo
org. OKSiT w Gminie Puck
- XIV Festyn folklorystyczny
Krancbal, Nadole
org. Gmina Gniewino
- Festyn letni, Wejherowo
org. Urząd Miasta Wejherowo
- IX CYSTERSKIE LATO MUZYCZNE - koncerty organowe, kościół w Żarnowcu
org. Parafia Żarnowiec
- Koncert zespołu „Spontan”, Białogóra – plaża
org. KCK w Krokowej
- Festyn parafialny, Wierzchucino
org. Parafia i Sołectwo Wierzchucino
- Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”,
Lisewo
org. KGW Lisewo
- Turniej Krokowa Open "Plażowa
Siatkowa" (piłka plażowa), Dębki –
wejście 19
org. KCK w Krokowej
- Kaszubski festyn ewangelizacyjny,
Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
- Koncert letni, Wejherowo - park
miejski
org. WCK
- Festyn wakacyjny, Wejherowo polana przy amfiteatrze
org. WCK
- II Festyn Kultury Kaszubskiej, Jastrzębia Góra - Promenada Światowida
org. CKPiS we Władysławowie

7
Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
29 lipca

- Mistrzostwa Świata w klasie
OKDinghi, jarmark kuchni międzynarodowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Środowe spotkania dla dzieci z
cyklu "Kaszubskie Bajania", Zamek
w Krokowej
org. Fundacja „Europejskie Spotkania” KCK Krokowa
30 lipca

- Otwarta wakacyjna Liga Siatkówki
Plażowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Mistrzostwa Świata w klasie
OKDinghi, jarmark kuchni międzynarodowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Letnie Koncerty Organowe i Kameralne, Władysławowo - kościół
org. CKPiS we Władysławowie
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Wejherowskie Kino pod Gwiazdami, amfiteatr miejski
org. Urząd Miasta Wejherowa
31 lipca

- Mistrzostwa Świata w klasie
OKDinghi, jarmark kuchni międzynarodowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Biesiada, Kuźnica
27 lipca
org. MOKSiR Jastarnia
- Mistrzostwa Świata w klasie - Reggaeaty: Dża Dża Dziady, Roch,
OKDinghi, jarmark kuchni między- Raggafaya, Chałupy - plac przy ul.
narodowej, Puck
Kaperskiej
org. Urząd Miasta Puck
org. CKPiS we Władysławowie
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
Szczegóły znajdują się na stroorg. Urząd Miasta Hel
nie http://
- Teatr w Remizie, Hel
www.kaszubypolnocne.pl
org. Urząd Miasta Hel
- Kaszubski festyn ewangelizacyjny, /kalendarz_imprez.html
Jastarnia
org. MOKSiR Jastarnia
28 lipca

- Mistrzostwa Świata w klasie
OKDinghi, jarmark kuchni międzynarodowej, Puck
org. Urząd Miasta Puck
- Międzynarodowy Letni Festiwal
Kultury i Sztuki, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Teatr w Remizie, Hel
org. Urząd Miasta Hel
- Kaszubski festyn ewangelizacyjny,
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Kosakowo - Gdynia

Open'er Festival
Open'er Festival 2015 – w dniach 14 lipca 2015 r. (od środy do soboty,
w każdy dzień od godz. 15.00 do
4.00 dnia następnego) na terenie lotniska Gdynia -Kosakowo (dojazd
ulicami: Zieloną od strony Gdyni i
Żeromskiego od strony Kosakowa).
Festiwal muzyczny, gromadzący co
roku dziesiątki tysięcy osób z kraju i

ZAPOWIEDZI
Chałupy. Kaszubskie Łodzie pod Żaglami
Zabawa na lądzie i na wodzie

z zagranicy. Gwiazdami tegorocznego festiwalu będą m.in. zespoły:
„Alt-J”, „The Prodigy”, „Disclosure”, „Enter Shikari”, „Lao Che” i
soliści: Drake, Hozier, Natalia
Przybysz.
Organizator: Alter Art.
RKiS w Gminie Kosakowo

Wejherowo. Aktywne soboty

Ruch w parku

Prezydent Wejherowa Krzysztof
Hidebrandt zaprasza mieszkańców na „Aktywne soboty w wejherowskim parku” czyli bezpłatne
treningi fitness oraz zajęcia ruchowe.
Zajęcia odbywać się będą pod
okiem trenerów z Tiger Gym Wejher
Park w soboty od 4 lipca do 29
sierpnia w Parku Miejskim im.
Aleksandra Majkowskiego na dolnym tarasie. Początek o godz. 10
przy małej scenie letniej. Na aktywne poranki zapraszamy młodzież,
dorosłych i seniorów.
4 lipca po pierwszym wspólnym treningu zapraszamy na wspólny bieg
po parku, który poprowadzi znany
wejherowski biegacz Marcin Chabowski. Start o godz. 11.
Plan poranków: 4.07 - płaski
brzuch + BIEG, 11.07 - TBC, 18.07
- Zajęcia fitness „rozmiar w dół”,
25.07 - Zajęcia fitness „cellulit
stop”, 1.08 - Maraton Zumba, 8.08 Interwał, 15.08 - Crosstiger, 22.08 Trening funkcjonalny, 29.08 - Trening obwodowy.
O zajęciach
PŁASKI BRZUCH
Płaski brzuch odpowiednio dobrany
zestaw ćwiczeń pomoże w efektywnie wzmocnić oraz ukształtować
mięśnie brzucha oraz grzbietu a jednocześnie pozbyć się tkanki tłuszczowej w okolicach talii. Lekcja
przeznaczona dla każdego.
TBC (ang. total body conditioning)
Zajęcia ogólnorozwojowe, mające
na celu poprawić wydolność, wytrzymałość mięśniową i koordynację
ciała. Podczas lekcji wykorzystujemy różne przybory m.in. step, gumy, piłki i hantle, dzięki którym

ćwiczenia przynoszą efekty w postaci silnych, mocnych mięśni, proporcjonalnej sylwetce oraz spalonej
zbędnej tkanki tłuszczowej.
ROZMIAR W DÓŁ
Trening mający na celu wzmocnienie i ujędrnienie wszystkich grup
mięśniowych odpowiedzialnych za
naszą sylwetkę oraz utratę nadmiernej puszystości. Umiarkowane tempo zajęć. Zastosowanie dużej ilości
powtórzeń sprzyja zwiększonemu
spalaniu tkanki tłuszczowej. Zajęcia
poprzedzone krótką rozgrzewką i
kończące się stretchingiem.
CELLULI STOP
Zajęcia kardio połączone z ćwiczeniami wzmacniającymi.
INTERVAL
Zajęcia o wysokiej intensywności
(maks. 95% HRMax). Poprawiają
wydolność organizmu, szczególnie
wydolność tlenową. Poprawiają tolerancję na kwas mlekowy. Pomagają utrzymać wysoki poziom
wydolności fizycznej.
TIGER CROSS
Chcesz poprawić szybkość, wytrzymałość, zwinność, elastyczność, siłę, równowagę i koordynację? Jeśli
tak, to te zajęcia są właśnie dla Ciebie. Trening zawiera wiele ćwiczeń
złożonych, które wzmocnią siłę tułowia, świetnie wyrzeźbią brzuch i
spalą kalorie jak żaden inny trening.
Zajęcia przeznaczone są dla osób
wysportowanych fizycznie, bez
żadnych kontuzji.
TRENING FUNKCJONALNY
Trening funkcjonalny imituje ruchy,
które wykonujemy na co dzień. Poprawia kondycję, rzeźbi sylwetkę,
oraz pomaga w treningu mięśni głębokich.

Podczas imprezy w Chałupach można będzie podziwiać kaszubskie pomeranki

KASZËBSZCZÉ BÔTË POD
ŻÔGLAMË to niezwykły festyn organizowany już bez mała od trzydziestu lat w Chałupach. Każdego
roku w lipcu można podczas imprezy podziwiać regaty tradycyjnych
łodzi rybackich, poznać kulturę kaszubską i rzemiosło rybackie. Festy-

Festyny rodzinne

Dni Gminy
Gniewino

Przez trzy dni, od 10 do 12 lipca
mieszkańcy i przebywający w
okolicy wczasowicze będą świętować Dni Gminy Gniewino.
Wśród zespołów, które pojawią się
na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki disco polo oraz kaszubskich
orkiestr dętych. Ale wszystko rozpocznie się piątkowym otwarciem
Galerii Sztuki Współczesnej "Stolemowie Kultury" w Gniewinie.
W sobotę na scenie w Czymanowie
wystąpią następujące zespoły z gatunku disco polo: Night Lovers,
Andre, Masters i Basta oraz jako
gwiazda wieczoru zespół Weekend.
Koncert poprowadzi znany i lubiany
- Konjo.
Imprezę zakończy widowiskowy
pokaz sztucznych ogni.
W niedzielę, ponownie w Czymanowie zobaczymy kaszubskie orkiestry dęte oraz występy
miejscowych zespołów dziecięcych.
Źródło: dobremiejsce.gniewino.pl

nowi towarzyszy bogaty program
artystyczny, podczas którego prezentują się regionalne zespoły folklorystyczne, organizowane są liczne
konkursy dla uczestników oraz pokazy rękodzieła.
Jest to też świetna okazja, by skosztować lokalnych specjałów i dań

kuchni kaszubskiej.
W niedzielę, 19 lipca podczas festynu wystąpi także Natalia Szroeder.
Organizatorem wydarzenia jest
Centrum Kultury, Promocji i Sportu
we Władysławowie.

ZAPOWIEDZI

czerwiec 2015
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Gmina Krokowa

Koncertowo i na sportowo
- do wyboru do koloru

Archiwalna fotografia z Dni Krokowej

Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy do uczestnictwa w Dniach
Krokowej organizowanych 18-19
lipca.
Startujemy muzycznie na placu przy
Podzamczu w Krokowej 18 lipca o
godz. 15:00, ale także o godz. 15:30
startujemy na sportowo w Kłaninie.
Wraz ze Stowarzyszeniem Wrotkarskim „Gdańskie Lwy” zachęcamy
do udziału w III Półmaratonie Rolkarskim o Puchar Wójta Gminy
Krokowa, w ramach Pucharu Kaszub w rolkarstwie szybkim. Dorośli
mogą zmierzyć się z trasą o długości
21 km, natomiast maluchy zapraszamy na odcinki 600 i 800 m (zapisy:
www.elektronicznezapisy.pl lub w
dniu zawodów, dzieci i młodzież do
lat 16 zwolnieni są z opłaty startowej, pozostali 50 zł - w dniu zawo-

dów 100 zł).
Dla tych którzy będą z nami przy
Podzamczu przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych, kącik zabaw,
malowanie twarzy dla każdego,
konkursy na scenie, stoiska z regionalnymi produktami i nie tylko, namioty edukacyjne, a to wszystko
przy dźwiękach grup: Spontan, Drive Band, Breakout Classic, eM.
Występy muzyczne zwieńczy koncert zespołu Blue Cafe, a zaraz po
nim na pożegnanie podziwiać będzie można pokaz ogni sztucznych.
Następnego dnia zapraszamy do
pięknej Białogóry, gdzie przy Domu
Ludowym, o godz. 11:00 wspólnie
ze Stowarzyszeniem "Bursztynowy
Pasaż" LGD organizujemy Puchar
Bałtyku - Nordic Walking (zapisy:
www.chodzezkijami.pl lub w dniu
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Hel. Bulwar Nadmorski

Dzień Ryby

Znana w Polsce, sztandarowa impreza Helu. Najważniejszym punktem
dnia
jest
konkurs
gastronomiczny, w którym biorą
udział wszyscy restauratorzy miasta.
Oprócz tego: malowanie ryb na
płótnie, budowanie ryb z piasku,
największa patelnia w Polsce pełna
ryb, a także koncerty zespołów

szantowych, konkursy i zabawy na
scenie Bulwaru Nadmorskiego umilają turystom i mieszkańcom cały
dzień. Dzień Ryby odbędzie się w
sobotę, 25 lipca.
Urząd Miasta Hel

zawodów od godz. 11:00, młodzież
do 18 lat i mieszkańcy zwolnieni są
z opłaty startowej, pozostali 20 zł).
Po zmaganiach sportowych zapraszamy na godz. 15:00 do Dębek, na
plac przy kaplicy, na regionalny Festyn Kaszubski organizowany przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Regionalny duch festynu unosić się
będzie z kaszubską muzyką ale nie
tylko, w programie także występ
gości z Armenii. Oprócz muzyki,
zapraszamy do udziału w konkursach, a także zachęcamy do poznawania wystawionego rękodzieła
kaszubskiego: wyjątkowych haftów,
ceramiki, malarstwa i rzeźby.
Nie może Was tam zabraknąć!
Maja Jaromirska-Lewińska
KCK w Krokowej Karol Okrasa w Helu podczas promocji dań regionalnych z ryb

Mechelinki. Festyn Rodzinny

Muzyczne plażowanie

Półmaraton Rolkarski o Puchar Wójta Gminy Krokowa

Najpiękniejsze kobiety polskiego
wybrzeża na tle wspaniałych, ciepłych krajobrazów mechelińskiej
plaży i w rytmie dobrej muzyki.
Wybory Bursztynowej Miss Polski
2015 w wyjątkowej scenerii na
które serdecznie zaprasza Wójt
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik,
odbędą się w sobotę 25 lipca o
godz. 19:00.
Impreza ta na stałe zagościła w kalendarzu naszej gminy i od lat cieszy się niesłabnącym, a z roku na
rok coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak i
mieszkańców gminy Kosakowo,
Trójmiasta oraz najbliższych okolic.
Tego dnia bawić się będzie można
już od godz. 15:30 podczas Festynu
Rodzinnego - Muzyczne Plażowanie
w Mechelinkach. W czasie imprezy

nie zabraknie licznych atrakcji występów artystycznych i muzycznych. Festyn obfitował będzie w
wiele niespodzianek również dla
najmłodszych gości, m.in. gry, konkursy, zabawy z animatorami oraz
coś dla dziewczynek w wieku 3-10
lat - Wybory Małej Miss Lata.
Tegorocznym gościem specjalnym gwiazdą wieczoru będzie zespół
Power Play.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Dziewczęta chętne do wzięcia
udziału w Wyborach Bursztynowej
Miss Polski 2015 w Gminie Kosakowo zachęcamy do odwiedzenia
strony www.bursztynowamiss.pl.
Anna Padée-Kruszczak
RKiS w Gminie Kosakowo
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Nieoceniona pomoc dla wczasowiczów

Wakacje – czas start!
Wakacje szkolne to okres wzmożonego ruchu turystycznego,
zwłaszcza w obszarze Morza Bałtyckiego. Czy jesteśmy przygotowani do przyjęcia gości?

Kaszuby Północne goszczą w miesiącach letnich turystów krajowych i
zagranicznych szukających wypoczynku i oderwania od rzeczywistości. Według badań Polskiej
Organizacji Turystycznej polscy turyści są w dużej mierze poszukiwaczami relaksu oraz rodzinnymi
wczasowiczami. Nieocenionym źródłem informacji i pomocą w podjęciu decyzji o miejscu wakacji jest
dla nich Internet. Podczas wakacji
dominują umiarkowane aktywne
formy spędzania czasu. Polacy preferują zwiedzanie i poznawanie kultury.
Pomocą dla turystów są punkty informacji turystycznej, które ułatwiają planowanie czasu na miejscu,
poruszanie się oraz znalezienie noclegu.

działku do piątku w godzinach 7:30 19:00
- 18:00, sobota i niedziela w godzi- tel. +48 887 868 071
nach 10:00 - 18:00
Kłanino
Punkt Informacji Turystycznej w inJastrzębia Góra
Biuro Informacji Turystycznej, Pro- ternacie Zespołu Szkół w Kłaninie –
całoroczny
menada Światowida
Hel
czynne w lipcu i sierpniu, ponie- czynny od poniedziałku do piątku w
Port Rybacki - Marina Helska
działek - niedziela w godzinach godzinach 8:00 - 15:00
tel. +48 666 871 622
tel. +48 58 673 87 83
10:00 - 20:00
tel. +48 58 352 62 53
tel. +48 58 674 97 84
Kuźnica
informacjabbj@wp.pl
Jastarnia
Informacja Turystyczna przy ul.
Informacja Turystyczna przy ul. ks.
Gen. Hallera 1a
Karwieńskie Błota II
Stefańskiego 5
tel./fax +48 58 675 23 40, tel. +48 Punkt usytuowany na terenie boiska czynna codziennie w lipcu i sierpniu
w godzinach 10:00 - 18:00
sportowego przy ulicy Wczasowej
58 675 20 97
czynny codziennie w miesiącach li- tel. +48 58 675 36 98
promocja@jastarnia.pl
czynna w lipcu i sierpniu od ponie- piec - sierpień, w godzinach 10:00 – itkuznica@o2.pl
"Kaszubskie Oko"
czynna codziennie w lipcu i sierpniu
w godzinach 11:00 - 19:00
tel. +48 58 670 66 44
kaszubskie.oko@gniewino.pl

Puck
Centrum Informacji Turystycznej,
Plac Wolności 2
czynne codziennie w miesiącach lipiec - sierpień w godzinach 10:00 –
18:00
tel. +48 603 039 013
biuro@kaszubypolnocne.pl
Rewa
Informacja Turystyczna, ul. Morska
56
w lipcu i sierpniu czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 –
19:00
w soboty w godz. 09:00 – 17:00
w niedziele w godz. 09:00 – 16:00
tel. +48 58 620 06 95
rkis@kosakowo.pl
Swarzewo
Informacja Turystyczna przy Stanicy Wodnej OKSiT, ul. Morska 6
czynna codziennie w lipcu i sierpniu
w godzinach 10:00 - 18:00
tel. +48 58 674 36 16
it@oksitpuck.pl
Wejherowo
Informacja Turystyczna, Pl. Jakuba
Wejhera 8
czynna w lipcu i sierpniu od poniedziałku do piątku 9:00 - 15:30, sobota i niedziela 10:00 - 14:00
tel. +48 58 677 70 58
turystyka@wejherowo.pl

W lipcu i sierpniu na terenie Kaszub Północnych funkcjonują następujące
Informacje
Turystyczne:
Białogóra
Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany w Domu Ludowym
czynny codziennie w lipcu i sierpniu
w godzinach 10:00 – 19:00
tel. +48 668 284 642

Władysławowo
Biuro Informacji Turystycznej, ul.
Towarowa (budynek dawnej wieży
ciśnień między dworcami PKS i
PKP)
czynne codziennie w lipcu i sierpniu
w godzinach 8:30 – 20:30
tel. +48 58 674 34 72
it@ckpis.pl
(bm)

Dębki
Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany przy ul. Spacerowej, ok.
100 m na zachód od skrzyżowania z
ul. Morską
czynny codziennie w lipcu i sierpniu
w godzinach 10:00 – 19:00
tel. +48 668 281 694
Gniewino
Informacja Turystyczna w Kompleksie Turystyczno - Rekreacyjny

Brzyno

Wykaz przystani na Zatoce Puckiej i Jeziorze Żarnowieckim

54°46'23.1"N 18°01'34.1"E
tel. 721 460 317

Lubkowo

54°46'38.2"N 18°03'47.4"E
(wieś) tel. 668 281 704
54°46'29.0"N 18°03'50.5"E
(DPS) tel. 721 460 337

Nadole

54°44'45.9"N 18°03'13.5"E
tel. 728 349 946

Puck

54°43,46’N 018°25,06’E
Port rybacki i jachtowy
tel. 58 673 25 05, 607 37 39 00

Rzucewo

54°41,17’N 018°28,02’E
Park kulturowy „Osada łowców
fok”, tel. 58 752 49 85

Osłonino

54°40,10’N 018°28,00’E

Mechelinki

54°36,61’N 018°30,80’E

Rewa

54°37,93’N 018°29,82’E
Yacht Club Rewa
Bosman - 516 726 312

Hel

54°36,00’N 018°48,00’E
KOGA Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 1
tel. 58 675 08 08, 605 72 70 70

Jastarnia

54°41,56’N 018°40,45’E
Marina jachtowa, tel. 58 673 59 69,
798 675 458

Bosmanat, tel. 58 675 20 13

Kuźnica

54°43,90’N 018°35,00’E
Bosmanat, tel. 58 675 20 13

Chałupy

54°45,39’N 018°31,10’E
Przystań tel. 693 109 941, 603 365
913

Swarzewo

54°45,61’N 018°24,39’E
Stanica wodna, tel. 58 674 36 16

Jedyna przystań
nad Morzem
Bałtyckim
Władysławowo
54°79,74’N 018°41,56’E
Przystań jachtowa, tel. 58 677 74 68

czerwiec 2015
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Szlak Pierścienia Zatoki Puckiej
Nadmorska Ścieżka Rowerowa
wokół Zatoki Puckiej prowadzi od
Pucka przez Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię, Juratę aż po Hel. Atrakcyjne
miejsca widokowe, stanice informacyjne z małymi przystaniami,
zapraszają do aktywnego wypoczynku.

W Pucku długość ścieżki przekracza
4068 m, od Płutnicy wzdłuż linii
brzegowej Zatoki Puckiej, prowadzi
poprzez port rybacki, promenadą
żeglarską, przez park im. Feliksa
Nowowiejskiego do miejscowości
Rozgard.
A więc ruszamy!
Prawie 45 kilometrów trasy, której
największą zaletą jest to, że nieustannie czuje się, podczas jazdy na
rowerze, ten niepowtarzalny wiatr
lub wiaterek od morza. Raz wieje
mocniej, raz słabiej, ale przecież
żadna droga, dróżka w Polsce nie
zapewnia cykliście takich atrakcji
jak nadmorska ścieżka.
Rozpoczyna się w Pucku, w miejskim parku, którego pomnikami
przyrody są przepiękne buki. Stąd
najlepiej rozpocząć rowerową wędrówkę. Powoli, bez pośpiechu, z
założeniem, że tu i tam trzeba się
zatrzymać i zobaczyć miejsca upamiętniające wydarzenia z naszej
polskiej historii. Ruszamy spod bu-

ków do portu w Pucku, gdzie 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller
dokonał zaślubin Polski z morzem.
Zaświadcza o tym pamiątkowy obelisk i popiersie generała. Puck to
najstarszy port słowiański nad wodami Bałtyku, gród książąt gdańskich, baza floty królewskiej, przed
II wojną światową siedziba Marynarki Wojennej i baza Morskiego
Dywizjonu Lotniczego.
Na wyciągnięcie dłoni od portu
znajduje się maszoperia, gdzie można - w ładnej scenerii - spróbować
ryb, poczuć jak się je wędzi, zapoznać się z rzemiosłem rybackim i
kulturą Kaszub.
Warto też zatrzymać się przed Pucką Farą - najstarszym i najistotniejszym obiektem zabytkowym w
Pucku, charakteryzującym się potężną bryłą z niską wieżą. Kościół z
cegły i ciosów granitowych budowano etapami pomiędzy XIII a XV
wiekiem. Znajduje się on na skraju
nadmorskiego wzniesienia. Dzięki
takiemu położeniu kościół najpiękniej prezentuje się od strony morza.
W halowym wnętrzu masywne filary podtrzymują gwiaździste sklepienia. W nawie głównej zwraca uwagę
ambona z pięknym baldachimem
wykonana w XVII w. Całą wschodnią ścianę prezbiterium zakrywa ołtarz główny o dwu kondygnacjach.
Bardzo ciekawa jest chrzcielnica

parawanowa z końca XVII w., wielki krucyfiks na ścianie tęczowej z
około 1700 r. oraz bogato zdobione
rokokowe konfesjonały. Kaplicę Judyckiego zdobią barokowe rzeźby i
obrazy. Najbardziej interesujący zespół dzieł sztuki prezentuje kaplica
grobowa Wejherów, ufundowana w
1597 r.
Dalszy siedmiokilometrowy odcinek
ścieżki rowerowej prowadzi nas do
Swarzewa. Z Pucka wyjeżdża się po
kostce brukowej, przez pewien czas
pedałuje się tuż nad wodą, by następnie przybliżyć się do szosy prowadzącej w stronę Władysławowa.
W miejscu, gdzie asfalt przecina się
z torami, ścieżka odchodzi w prawo
- w stronę pól. Jedzie się piaszczystą
drogą, pnąc się w górę. W najwyższym miejscu wyniesienia urzeka
nas piękny widok na Zatokę Pucką.
Nie sposób nie zauważyć w tym
miejscu, że jest to królestwo kormoranów, widać je między Puckiem i
Swarzewem. Okiem obiektywu zaobserwować możemy jak lotem koszącym, ptaki te, potrafią
zanurkować po rybę.
W Swarzewie wita rowerzystów i
zaprasza do środka stanica turystyczna.
Ze Swarzewa do Władysławowa
trzeba pokonać cztery kilometry. Jedzie się w niewielkiej odległości od
wody. W połowie tego odcinka napotkamy Spółkę Wodno-Ściekową
„Swarzewo”, która w swym szerokim zakresie działalności, prowadzi
także program zarybiania „Ryby dla
Zatoki”, czyli hodowlę i reintrodukcję gatunków ryb żyjących kiedyś w
Zatoce Puckiej.

We Władysławowie ścieżka prowadzi również do centrum miasta,
więc warto zatrzymać się tu i obejrzeć słynną Aleję Gwiazd Sportu,
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
Cetniewo, port rybacki, wieżę widokową Domu Rybaka.
Z Władysławowa do Chałup jest
pięć kilometrów. Pięć najtrudniejszych kilometrów dla rowerzystów,
gdyż po ścieżce spacerują piesi.
Trzeba bardzo uważać, by nikogo
nie potrącić. Należy także z rozwagą przejeżdżać w tych miejscach,
gdzie znajdują się bramy wjazdowe
do licznych pól campingowych i
szkół windsurfingu.
Od Chałup aż do Kuźnicy - 5 kilometrów, rowerzystom cały czas towarzyszą mistrzowie i adepci
windsurfingu. Kiedy wieje mocny
wiatr, jest na co popatrzeć - szczególnie na kitesurferów.
Kuźnica - Jastarnia - Jurata. Ponad
14 kilometrów ścieżki rowerowej.
Pierwsze jej fragmenty powstawały
w 1996 roku, ostatni - Promenada
ku Słońcu w Kuźnicy (nad Zatoką
Pucką) - o długości 638 metrów został oddany w 2008 roku.
Między Kuźnicą i Jastarnią rowerzysta w pełni czuje ten specyficzny
wiatr od wody, podziwia zmagania
windsurferów i smakuje piękno tutejszego krajobrazu. Nie dziwi zatem wcale, że prezydenci RP mają
tutaj – na Półwyspie Helskim - swą
rezydencję, w której gościli między
innymi prezydenta USA George'a
W. Busha.
Jurata, zawsze modny kurort, którego uroki od lat podziwiają znani aktorzy.
Z Juraty do Helu jedzie się przez

las, równolegle do szosy, po jej lewej stronie. Ten odcinek ścieżki rowerowej jest trudny i na dystansie
11 km trzeba raz piąć się pod górę,
innym razem zjeżdżać. Co tu dużo
mówić, to dobre miejsce dla kolarzy
górskich, którzy mogą tutaj poszaleć
na swych bicyklach, choć przyznać
trzeba, że ruch panuje tu niesamowity - szczególnie wówczas, gdy
jest słoneczna pogoda.
Hel jest metą jazdy z Pucka. Uzbierało się tych kilometrów aż 45. Jeśli
ktoś kocha wiatr, wodę, słońce i
przygodę, koniecznie musi przejechać ową trasę - jedną z najpiękniejszych w Polsce.
Wieloletni zbiorowy wysiłek kilku
gmin powiatu puckiego (w tym
umiejętność skorzystania ze środków Unii Europejskiej), by zbudować
45-kilometrową
trasę
rowerową, zasługuje na publiczną
pochwałę. Czy w słońcu, czy w
deszczu, rano czy o zachodzie słońca komfortowo pedałować można
po ścieżce, po której - od strony
Helu - uroczyście jechał na rowerze
jako pierwszy - prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Ścieżka jest jedna, ale zapewnia
przez zmienność nastrojów morza i
pogody wiele niesamowitych wrażeń. Ta trasa żyje, pulsuje aktywnością nie tylko cyklistów. Także tych,
którzy uwielbiają pokonywać kilometry na łyżworolkach lub po prostu biegać.
Iwona Konkel
Urząd Miasta Puck
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Otwarcie nowego bunkra
Helski cypel to miejsce szczególne,
nie przypadkowo grupa działaczy
z Helu nazwała swoje stowarzyszenie - Alternatywny Cypel. Osoby zrzeszone w tej organizacji od
samego początku mieli świadomość koło jakiego cudu mieszkają
- miejsca tak silnie naznaczonego
historią i przyrodniczo najcenniejszego co można odnaleźć na
Polskim wybrzeżu.
Przez lata większość cyplowych

kiego i potrzebie jej ochrony. I tak
powstała nowa wystawa – Morskie
Tajemnice zlokalizowane we wnętrzach bunkra 3. Baterii im. H. Laskowskiego. Ekspozycja została
przygotowana tak, by była ciekawa
dla odwiedzających Hel turystów w
różnych grupach wiekowych - znajdziemy tam panoramiczne akwarium z bałtycką fauną, unikatową
makietę przedwojennego portu rybackiego, specjalną grę szkutnika

Kaszuby Północne

Szlak militarnych tajemnic
- sprawdź sam

Schron Sabała w Skansenie Fortyfikacji Ośrodek Oporu „Jastarnia”

fortyfikacji, mimo swojego znaczenia historycznego, stała pusta i zaniedbana. W zeszłym roku
Stowarzyszenie Alternatywny Cypel
przygotował w jednym z załogowych schronów wystawę Bunkier
Makabra XX wieku, która dzięki
swojej autentyczności i aktualnemu
antywojennemu przesłaniu cieszy
się dużym zainteresowaniem i stanowi nietypową w swoim przekazie
atrakcję.
Rok 2015 przyniósł nowe wyzwanie
– utworzenie wystawy, która w prosty, współczesny sposób, trafiający
również do młodego pokolenia,
opowie o przyrodzie Morza Bałtyc-

www.ziemiapucka.info

pozwalającą składać własne modele
kutrów oraz wiele eksponatów dotyczących morskiej przyrody i helskich rybackich tradycji. Wizyta w
naszym Bunkrze Morskie Tajemnice
pozwoli w pigułce poznać helską
spuściznę przyrodniczą i historyczną związaną z rybołówstwem.
Bunkier Morskie Tajemnice otwarty
zostanie 27 czerwca o godz. 12:00,
a następnie będzie czynny codziennie od godz. 11:00 do godz. 19:00,
aż do końca września. Bilety kosztować będą 4/6 złotych. Serdecznie
wszystkich zapraszamy na wspólne
odkrywanie bałtyckich sekretów!
AC

redaktor naczelna:
Barbara Mudlaff
tel. (0) 603-039-013
e-mail: redakcja@ziemiapucka.info

Szlak Historii Militarnej Kaszub
Północnych to tematyczny, samochodowy szlak turystyczny, obejmujący miejsca i obiekty związane
z dziedzictwem wojennych i wojskowych dziejów powiatu puckiego.
Szlak tworzy ponad osiemdziesiąt
punktów, takich jak zabytkowe budowle o charakterze obronnym lub
ich ślady oraz pomniki, mogiły,
miejsca bitew. Szlak wskazuje miejsca znane oraz licznie odwiedzane,
np. cypel rozewski, cypel Półwyspu
Helskiego, na równi z obiektami i
wydarzeniami stanowiącymi zapomniane skarby dziedzictwa kultury i
historii Północnych Kaszub. Trasa
obejmuje także Muzeum Obrony
Wybrzeża w Helu, Skansen Fortyfikacji i schron - muzeum „Sabała” w
Jastarni oraz zamek - pałac w Krokowej.
Punkty na szlaku dostępne są także
dla turystyki rowerowej, której
sprzyjają ścieżki rowerowe na trasach Puck - Hel oraz Gnieżdżewo Krokowa. Natomiast turyści piesi
mają do dyspozycji liczne szlaki turystyczne, położone nie tylko
wzdłuż wybrzeża, oraz sieć tras
Nordic Walking o różnym poziomie
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Odargowo. Czy mieszkał tutaj Tarzan?

Liany w nordowych
lasach

Powiaty wejherowski i pucki
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Komunikacja po kaszubsku
Przewoźnik PKS Gdynia poprawił
ostatnio identyfikację wizualną
przystanków autobusowych poprzez
umieszczenie czytelnej nazwy przystanku oraz schematu z siatką połączeń
komunikacyjnych
na
wybranych wiatach przystankowych
sieci komunikacyjnej.
Oznaczenia zostały wzbogacone o

nazewnictwo w języku kaszubskim,
który silnie związany jest z regionem. Na pokładach kolejnych autobusów jest udostępniany bezpłatny
internet. O bezpieczeństwo pasażerów ma natomiast zadbać system
kamer monitoringu wizyjnego.
Źródło: PKS Gdynia

Jeden z przystanków w Jastrzębiej Górze, gdzie również pojawiło się nowe
oznakowanie

Krokowa - Schweich. 20 lat współpracy
Nietypowy widok drzew otulonych lianami. Coś takiego można obejrzeć nieopodal Odargowa gm. Krokowa

W naszej krainie są niesamowite
miejsca, które przypominają inny
świat, inną rzeczywistość. I tak
można szybko przenieść się na
przykład w afrykańskie lub amazońskie lasy równikowe, słynące z
występowania licznych gatunków
lian.
Różnego rodzaju pnącza kojarzymy
doskonale z filmową postacią Tarzana, który podobnie jak małpy używał ich do przemieszczania się z
drzewa na drzewo. Na taki eksperyment jeszcze się nie odważyliśmy,
ale może udałoby się tego dokonać
w naszych lasach.
Krajobraz puszczy równikowej zaobserwować można ze specjalnie
wytyczonej ścieżki przyrodniczej w
rezerwacie Zielone, w pobliżu
Odargowa gm. Krokowa. Liany
okalają tam wysokie drzewa. Rezerwat ma za zadanie chronić jeden z
dwóch gatunków lian w Polsce,
zwany wiciokrzewem pomorskim.
Na powierzchni ponad 17 ha występuje stanowisko wiciokrzewu - pnącza wspinającego się na wysokość
do 6 metrów.
Z tablicy informacyjnej czytamy:
„Liście ma naprzeciwległe, za młodu owłosione. Żółtawe, wonne i
bardzo oryginalne kwiaty pojawiają
się od maja do lipca. Zebrane są w
kwiatostany na szczytach pędów.
Rośnie w lasach, w miejscach świe-

tlistych, najchętniej na glebach
kwaśnych. Jako gatunek światłolubny bardzo często występuje w tych
lasach, w których do runa dociera
poprzez warstwę koron duża ilość
światła.”
GPS: N 54°48’20.66’’ E
18°08’00.62’’
W niedalekiej odległości od „dżungli” stoi największy na Pomorzu
głaz narzutowy liczący w obwodzie
20 m, wysokości 3,5 m i długości 7
m. Nazwany jest nie bez powodu
Diabelskim Kamieniem. Legenda
mówi, że diabeł potrzebował

ogromnych rozmiarów kamień, aby
skutecznie zburzyć budujący się w
Żarnowcu klasztor. Miało się to dokonać szatańską mocą przed świtem, ale w pobliżu Odargowa już
zapiał kur i diabeł upuścił kamień.
Dowodem ingerencji diabła są jego
odciski palców na głazie. Aktualnie
głaz jest pomnikiem przyrody chętnie odwiedzanym przez piechurów i
spacerowiczów.
GPS: N 54°48’00.35’’ E
18°07’39.91’’
(bm)

Omówią zmiany w gminach

Zespół Big Band ze Schweich podczas Dni Krokowej w 2013 r.

Diabelski Kamień - podobno miał zniszczyć żarnowiecki klasztor

W tym roku obchodzimy jubileusz
20-lecia partnerstwa gmin Krokowa i Schweich, a Fundacja ”Europejskie Spotkania” Kaszubskie
Centrum Kultury 25-lecie swojego
istnienia. Aby uczcić te ważne wydarzenia zorganizowana zostanie
29 sierpnia na Zamku w Krokowej konferencja podsumowująca
współpracę obu samorządów.
Przez ten czas owocną współpracę
nawiązały nie tylko same urzędy
obu gmin, ale przede wszystkim
szkoły, jednostki ochotniczych straży pożarnych, policja czy też stowarzyszenia działające w sferze

kultury. Konferencja ma na celu pokazanie jak nasze samorządy zmieniły się przez te 20 lat oraz w jaki
sposób partnerstwo oddziaływało na
inne jednostki czy organizacje.
Warto zauważyć, że w 1995 r.
pierwszą umowę partnerską nawiązały gminy Krokowa i Schweich,
następnie podpisane zostały kolejne
umowy partnerskie: powiaty pucki i
Trier-Saarburg oraz poszczególne
gminy z tych powiatów miasta Puck
i Konz, Hel i Hermeskeil, gminy
Kosakowo i Ruwer.
Maja Jaromirska-Lewińska
KCK w Krokowej
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Puck. Lekka atletyka

Mistrzostwa Gminy Puck i
LKS Ziemi Puckiej

Zwycięzcy jednej z konkurencji lekkoatletycznych mistrzostw rozegranych
w Pucku

Mistrzostwa lekkoatletyczne gminy Puck i LKS Ziemi Puckiej zostały rozegrane 21 czerwca na
stadionie w Pucku. Impreza została przeprowadzona w klasyfikacji
indywidualnej oraz zespołowej.
Zawodnicy za miejsca I-III otrzymali medale i upominki rzeczowe.
Zespoły za miejsca od I do VI
otrzymały puchary. Nagrody wręczał wójt Gminy Puck - Tadeusz
Puszkarczuk. Po zakończeniu mistrzostw odbyło się podsumowanie
czterdziestoletniej działalności LKS
Ziemi Puckiej oraz wybór 10. naj-

lepszych zawodników klubu. Zwycięzczynią w tej klasyfikacji została
Małgorzata Flejszar - Wendt (biegi
krótkie), drugi był Rafał Kownatke
(pchnięcie kulą), a na najniższym
stopniu podium stanęła Magdalena
Czenska (rzut oszczepem).
Organizatorem mistrzostw był
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Gminie Puck oraz LKS Ziemi
Puckiej.
Źródło: oksitpuck.pl
Fot. P. Kropidłowski

SPORT
Władysławowo - Jastrzębia Góra. III Bieg Północy
Trudna trasa jeszcze dłuższa

Uczestnicy Biegu Północy na starcie

Na trasie Władysławowo - Jastrzębia Góra odbył się III Bieg
Północy. W zawodach wzięło
udział 108 zawodników.
W stosunku do poprzednich edycji
przebieg trasy nieznacznie się różnił, ale stopień trudności pozostał
wymagający. Odległość do przebiegnięcia wydłużona została do 16.
km, z racji poprowadzenia trasy do
najbardziej na północ wysuniętego
skrawka Polski - Jastrzębiej Góry.
Trasa prowadziła ze stadionu w Cetniewie plażą do Rozewia. Tam nastąpił podbieg na klif, dalej
chodnikiem i przecinką leśną do
obelisku „Gwiazda Północy”. Powrót przebiegał już wyłącznie chodnikiem przy drodze wojewódzkiej.
W biegu zwyciężył Adam Czerwiński z Wiśniowej (lat 27), dystans
16,2 km przebiegł w ciągu niecałej
Miejscowi biegacze na ostatnich kilometrach trasy
godziny (0:59:42).
CKPiS we Władysławowie

Władysławowo

Czternaście medali najmłodszych lekkoatletów
Trofea najlepszych zawodników LKS Ziemi Puckiej

Piłka nożna

Mamy kilka awansów
Kibice piłkarscy cieszą się awansami naszych drużyn. Gryf Wejherowo wraca do II ligi, a do IV ligi
Stolem Gniewino. Rzutem na taśmę
powrót do okręgówki wywalczył
Start Mrzezino. Do klasy A wchodzą

Zatoka Puck i MKS II Władysławowo. Nie licząc wycofanego Jantara
Swarzewo, nasze kluby nie zaliczyły żadnego spadku.
(jan)

Na stadionie OPO Cetniewo we
Władysławowie przeprowadzona
została wojewódzka impreza lekkoatletyczna pn. Dysk Pomorski.
To nieoficjalne Mistrzostwa Wojewódzkie Szkół Podstawowych i
Szkół Gimnazjalnych.
W imprezie startowały reprezentacje
powiatowe województwa pomorskiego. Bardzo dobrze zaprezentował się powiat pucki zajmując w
klasyfikacji zespołowej II miejsce,
ustępując tylko reprezentacji Wejherowa.

Impreza jest rozgrywana już od kilku lat, ale po raz pierwszy Puck został sklasyfikowany tak wysoko.
Indywidualnie zawodnicy zdobyli
14 medali.
Złote medale zdobyli:
Szymon Kreft 100 m 11,38 Gimnazjum Krokowa; Anna Korth skok w
dal 4,68 SP Puck; Kordian Dalecki
skok w dal 5,84 Gimnazjum Mrzezino; sztafeta 4 x 100 m
Srebrne medale zdobyli:
Jakub Łapeta 60 m 9,39 SP Puck kl.
III-IV; Wanesa Siebert 60 m 8,54 SP

Puck; Daniel Ferra 60 m 8,09 SP
Strzelno kl. V-VI; Bartek Kamiński
1000 m 2:58,00 SP Puck; Mateusz
Pawłowski kula 9,97 Gimnazjum
Darzlubie; sztafeta 400-300-200100
Brązowe medale zdobyli:
Wiktoria Sztamborska rzut p. palantową 44,5 SP Puck; Agnieszka
Mudlaff 100 m 14,13 Gimnazjum
Darzlubie; Ola Byczkowska skok w
dal 4,64 Gimn. Publ. Puck; Andrzej
Tański 300 m 53,15 SP Puck
Źródło: Waldemar Płomień

