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www.fb.com/lotkaszubypolnocne
www.kaszubypolnocne.pl

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK REGIONALNY n NR 4 (137) n kwiecień 2021 n www.ziemiapucka.info n ISSN 2449–8173

str. 2

str. 4

str. 5

str. 6

str. 8

Projekty
inwestycyjne

Budżet
Obywatelski

Jolanta
Riedel

Kaszubskie
sacrum

Gala sportu
w Gminie Puck

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam dużo zdrowia,
spokoju i wiele radości!
Przë leżnoscë Jastrowëch Swiãtów
żëczima Wama wiele zdrowiégò,
ùbëtkù i redotë!
Zarząd
Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Kaszuby Północne”

Nasze proﬁle dostępne są na FB i IG pod następującymi adresami:
https://bit.ly/NaturalnieKaszubyPolnocneFB
https://bit.ly/ZacumujNaKaszubachPolnocnychFB
https://www.instagram.com/zacumuj_na_kaszubachpolnocnych
https://www.instagram.com/naturalnie_kaszubypolnocne
Fot. Piotr Widerski
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Mimo wciąż trwającej trudnej
sytuacji spowodowanej
epidemią COVID-19, staramy
się w miarę możliwości (przede
wszystkim finansowych)
nadal realizować zadania,
w szczególności te, które
wynikają z potrzeb zgłaszanych
przez mieszkańców i na które
mamy możliwość pozyskiwania
środków zewnętrznych.
Nadal większość inwestycji
ukierunkowana jest przede
wszystkim na edukację,
bezpieczeństwo, turystykę
i estetyzację wsi. Jak
zawsze ważna jest ochrona
środowiska.
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Gmina Krokowa

Realizacja i plany w zakresie inwestycji w Gminie Krokowa
i klasach „0” na terenie całej gminy,
a także dokształcanie chętnej kadry
nauczycielskiej.
KULTURA, TURYSTYKA, REKREACJA
I ESTETYZACJA WSI
Wraz z Krokowskim Centrum Kultury,
z udziałem środków unijnych, realizujemy remont i rozbudowę świetlic wiejskich w Świecinie, Żarnowcu i Brzynie. Inwestycję planujemy
wykonać do końca maja.

Szkoła Podstawowa w Sławoszynie

DROGI I CHODNIKI

Szkoła Podstawowa w Lubocinie

OŚWIATA I WYCHOWANIE
W związku z dużym zainteresowaniem rodziców wychowaniem i opieką nad najmłodszymi, zaplanowaliśmy przeznaczenie części obiektów
szkolnych w Lubocinie i Sławoszynie na oddziały przedszkolne. Aby
zrealizować ten cel złożyliśmy stosowny wniosek o dofinansowanie zadania (o wartości 2,65 mln zł) i obecnie
oczekujemy rozstrzygnięcia konkursu.
Jeżeli uda nam się pozyskać środki,
to nowe oddziały przedszkolne – łącznie na 49 miejsc – rozpoczną funkcjonowanie najprawdopodobniej
po wakacjach. Nasz projekt przewiduje także organizację różnego typu
zajęć rozwojowych i edukacyjnych
w już działających przedszkolach

Od listopada 2020 r. wykonywana
jest modernizacja 7,8 km ścieżki asfaltowej na trasie Krokowa – Swarzewo. Inwestycję o wartości 2 mln zł
realizujemy ze wsparciem finansowym pochodzącym ze środków unijnych. Do końca maja, oprócz wyremontowanej nawierzchni powstaną
nowe miejsca postojowe w Sławoszynie i Kłaninie, a także w Krokowej,
gdzie dodatkowo zostanie ustawiona toaleta samoczyszcząca. Jeszcze w tym roku planujemy wybrać
wykonawcę kolejnego odcinka ścieżki w miejscowości Białogóra, a później na trasie Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki, tak aby całość
zakończyć do lata 2022 r. Na te zadanie wydatkujemy jeszcze dodatkowe
2 mln zł.

Zgodnie z umową, w 2021 r. rozliczamy zakończoną już inwestycję
dotyczącą przebudowy dróg na tzw.
osiedlu oraz ul. Św. Jana w Sławoszynie. Łącznie za kwotę 3,3
mln zł wykonaliśmy 1,25 km nowych
nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i wymianą starych rur wodociągowych.
Trwają prace polegające na remoncie, przebudowę i budowie około
3,5 km kolejnych dróg na terenie
naszej gminy. W przeciągu kilku najbliższych lat wykonamy inwestycje

Zatoczka autobusowa w Kłaninie

wodno-ściekowej na terenie gminy.
Za tą kwotę, do końca 2022 r. przewiduje się wykonać m.in. budowę sieci
wodociągowej tranzytowej na trasie
Żarnowiec – Odargowo, budowę
zbiornika/zbiorników zapasu wody
na ujęciu wody w Żarnowcu, etapowaną budowę sieci wodociągowej
przesyłowej obejmującej miejscowości Brzyno – Prusewo – Wierzchucino i Białogóra, budowę odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicicach – I etap; budowę fragmentu sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Sławoszynku,
modernizację kilku funkcjonujących

przepompowni ścieków oraz wymianę kilkuset wodomierzy.
Od kilku lat prowadzimy projekt
umożliwiający pomoc mieszkańcom w zakresie odbioru, usuwania
i utylizacji wyrobów zawierających
azbest, pochodzących przede wszystkim z remontowanych dachów.
Oczekujemy rozstrzygnięcia kolejnego konkursu w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych (obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Jeżeli Powiat Pucki otrzyma dotację, to w najbliższych dwóch latach,
gmina będzie finansować wkład
własny dla na dalszą budowę chodników przy drogach powiatowych
– na trasie Jeldzino – Krokowa,
w Lubkowie (II etap), w Lisewie
i Karlikowie. Łącznie powstanie
niemal 3 km nowych chodników
za łączną kwotę niespełna 2,3 mln zł
(zakładana dotacja 1,15 mln zł).
Gmina złożyła wniosek dotyczący
budowy mostu w ciągu ulic Łąkowej w Dębkach oraz dokończenia
budowy ulic w miejscowości Łętowice. Zakładany koszt realizacji –
2,2 mln zł, udział dotacji 50%.
Zabezpieczymy również środki
finansowe na budowę zatoki autobusowej w Sulicicach oraz fragmentu chodnika w Kłaninie. W 2020
roku nie udało się wykonać inwestycji. Mamy nadzieję, że budowa
zostanie wykonana w 2021 r.
Czekamy na ocenę naszych wniosków złożonych o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Inwestycji
Lokalnych, a dotyczących planów
budowy w ciągu kolejnych 2 lat
parkingu na ul. Szkolnej w Krokowej (teren po byłym budynku UG),
placu zabaw w Żarnowcu, adaptacji części budynku byłego gimnazjum
w Wierzchucinie na potrzeby biblioteki, czy utwardzenia drogi gminnej
w Świecinie. Łącznie na ten cel planujemy pozyskać 1,68 mln zł.
nn Urząd Gminy Krokowa
Fot. Karolina Majcher

drogowe o łącznej wartości niemal
5,2 mln zł w miejscowościach: Wierzchucino – ul. Słoneczna, Kaszubska, Nowa, Leśna; Żarnowiec – ul.
Na Stoku, Kwiatowa, Wiśniowa; Krokowa – ul. Ogrodowa, Żarnowiecka
(dojazd do UG) i część ul. Szkolnej.
Inwestycje realizujemy w oparciu
o środki pozyskane z wieloletniego rządowego programu pn. Fundusz Dróg
Samorządowych (obecnie Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg) – dotacja 50%.
OCHRONA ŚRODOWISKA

Dojazd do Urzedu Gminy w Krokowej

Z puli tzw. środków COVID-owskich otrzymaliśmy 4,0 mln zł
na dalsze porządkowanie gospodarki

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info – prasa regionalna”
jest dofinansowane przez Gminę Kosakowo

Ziemia Pucka.info
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.),

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020
r., poz. 283 ze zm.),

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XII/113/19 z dnia 29 sierpnia
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości OSŁONINO i fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO oraz
o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar objęty ww. planem obejmuje część wschodnią korytarza ekologicznego doliny rzeki Gizdepki, od miejscowości Osłonino do miejscowości Żelistrzewo, o powierzchni ok. 76 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck;
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puck adres jw., w pok. Nr 6 (parter);
3) z a pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e‑mail: urzad@gmina.puck.pl
Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacz. nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Puck.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją
sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu, w siedzibie Urzędy Gminy – Puck, ul. 10 Lutego 29, pokój nr 6 (parter).
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.),

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XII/115/19 z dnia 29 sierpnia
2019 r. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XII/115/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości BŁĄDZIKOWO i fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO oraz
o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar objęty ww. planem obejmuje fragment korytarza ekologicznego doliny Potoku Błądzikowskiego, położony pomiędzy ul. Rzucewską w Żelistrzewie a brzegiem Zatoki Puckiej. Powierzchnia obszaru – ok. 45 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck;
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puck adres jw., w pok. Nr 6 (parter);
3) z a pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e‑mail: urzad@gmina.puck.pl
Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacz. nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Puck.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją
sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu, w siedzibie Urzędy Gminy – Puck, ul. 10 Lutego 29, pokój nr 6 (parter).
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XII/114/19 w dniu 29 sierpnia
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości SMOLNO i fragmentu miejscowości SŁAWUTOWO oraz
o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar objęty ww. planem obejmuje część środkową korytarza ekologicznego doliny rzeki Gizdepki, położoną pomiędzy linią kolejową Reda – Hel w Smolnie, a drogą wojewódzką nr 216 w Sławutówku wraz z otoczeniem dopływu rzeki Gizdepki, po północnej stronie doliny. Powierzchnia
obszaru – ok. 210 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck;
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puck adres jw., w pok. Nr 6 (parter);
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gmina.puck.pl
Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacz. nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Puck.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją
sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu, w siedzibie Urzędy Gminy – Puck, ul. 10 Lutego 29, pokój nr 6 (parter).
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 ze zm.),

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XII/111/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości ŻELISTRZEWO (część północna) oraz o przystąpieniu do sporządzenia
ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego
planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar objęty ww. planem obejmuje tereny położone po wschodniej stronie ul. Puckiej i po południowej stronie ul. Rzucewskiej, sięgające w kierunku południowo-zachodnim do Potoku Błądzikowskiego, o powierzchni ok. 16 ha.
Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck;
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puck adres jw., w pok. Nr 6 (parter);
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e‑mail: urzad@gmina.puck.pl .
Wniosek/uwaga powinien zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której wniosek/uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Puck.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją
sprawy dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu, w siedzibie Urząd Gminy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, pokój nr 6.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk
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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z uchwałą Rady Gminy Puck nr
XVIII/30/16 z dnia 31 marca 2016 r.

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XXVIII/135/20
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy
Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
tej zmiany studium.
W związku z tym informuję jak niżej:
1. Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck – dla terenu działek położonych w miejscowości Radoszewo, pomiędzy ul. Topolową i ul. Ogrodową.
2. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw
w siedzibie Urzędu Gminy Puck w Pucku, przy ul. 10 Lutego 29, pok. nr
6 (parter) i składać wnioski do ww. zmiany Studium w terminie 30 dni
od daty ukazania się obwieszczenia.
Wnioski należy składać jak niżej:
1. w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puck, lub
listownie na adres:
Wójt Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, (zmiana studium
– Radoszewo)
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres:
urzad@gmina.puck.pl lub sp-upo@gmina.puck.pl
4. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Puck: ugpuck/
skrytka.
Wniosek powinien zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Puck.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

Budżet obywatelski
to demokratyczny proces
powierzenia mieszkańcom
prawa rozdysponowania części
środków finansowych budżetu
gminy.

I

dea Budżetu Obywatelskiego
pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych potrzeb i możliwości.
Budżet Obywatelski jest także narzędziem do inspirowania i konsolidowania mieszkańców, do wskazania
im drogi rozwoju Gminy. Władzom
Gminy daje możliwość pełniejszego poznania preferencji i oczekiwań
mieszkańców oraz dialogu z mieszkańcami.
W Gminie Władysławowo już
po raz szósty mieszkańcy będą mogli
wypowiedzieć się na jakie zadania

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rekowo Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany planu.
Obszar opracowania: cały obręb geodezyjny Rekowo Górne.
Termin wyłożenia: od 9 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r.
Miejsce wyłożenia: Urząd Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 maja 2021 r. w wiejskim domu kultury w Żelistrzewie, przy ul. Lipowej 17, Sala Narad, o godz. 14 00.
Wgląd do projektu planu odbywać się będzie na ustalonych zasadach funkcjonowania Urzędu z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi właściwych organów.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Puck (adres: ul.10 Lutego 29, 84‒100 Puck) z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mai: urzad@gmina.puck.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2021 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w miejscu i w czasie wyłożenia ww. projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy t.j.: projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu oraz wymaganymi opiniami. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą składać w tym
postępowaniu uwagi i wnioski.
Stosownie do art. 54 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski
i uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko
należy wnosić w formie pisemnej do Wójta Gminy Puck – adres: ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: urzad@gmina.puck.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2021 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 5 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje się, iż zgodnie z art. 17 pkt 12 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Puck.
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Werblinia (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie opublikowana
na stronie internetowej: http://bip.gmina.puck.pl/prawo miejscowe/planymiejscowe/oraz http://bip.gmina.puck.pl/
prawomiejscowe/ochronaśrodowiska/.
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck w zakładce Ochrona Danych Osobowych.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

Gmina Władysławowo

Rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego
Gminy Władysławowo

przeznaczyć wydzieloną z ogólnego budżetu gminy kwotę 350.000 zł.
Na zadania miejskie łączna pula środków to 200.000 zł, a na zadania wiejskie 150.000 zł

Zasady procedowania Budżetu
Obywatelskiego określa
Uchwała Nr XXX/477/2021 Rady
Miejskiej Władysławowa z dnia
24 lutego 2021 r., w której
czytamy m.in., że:
– złożyć wniosek może każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 10.
rok życia oraz organizacje pozarządowe działające na terenie
gminy
– można złożyć tylko 1 wniosek
– wartość zadania nie może być
wyższa niż 50.000 zł

Harmonogram tegorocznych
działań przedstawia się
następująco:
– marzec-wrzesień – Kampania
informacyjno-edukacyjna
– 1‒30 kwietnia – Składanie przez
mieszkańców propozycji zadań
– do 25 czerwca – Weryfikacja zgłoszonych projektów oraz podanie
do publicznej wiadomości wyniku weryfikacji
– do 10 lipca – Opublikowanie listy
projektów, które poddane będą
pod głosowanie mieszkańców

– 13‒27 września – Głosowanie
– do 10 października – Ogłoszenie
wyników głosowania
– do 15 listopada – Ujęcie projektów, które uzyskają największą
ilość punktów w projekcie budżetu Gminy Władysławowo na rok
2022
Gorąco zachęcamy mieszkańców
do śledzenia treści na temat Budżetu Obywatelskiego oraz do aktywnego udziału poprzez składanie propozycji zadań do realizacji.
Wszelkie zapytania i kwestie
na temat Budżetu Obywatelskiego
prosimy kierować do Referatu Promocji, Komunikacji i Spraw Społecznych
w Urzędzie Miejskim we Władysławowie na adres: promocja@wladyslawowo.pl lub telefonicznie 58 674 54 85
nn Urząd Miejski
we Władysławowie

Ziemia Pucka.info
Jolanta Riedel, właścicielka
restauracji „Weranda
Ogrodnica” w Jastarni,
opowiedziała o swoim
przywiązaniu do tradycji
kaszubskiej, sekretnym
zeszycie z przepisami, które
gromadziła jej babcia czy
o budowaniu wyjątkowych
relacji ze swoimi gośćmi.
Rozmawiał Oskar Struk
z MOKSiR Jastarnia.
OSKAR STRUK: Pracę w branży usługowej rozpoczęła pani
od prowadzenia sklepu, skąd
zatem decyzja o otwarciu
restauracji?
JOLANTA RIEDEL: Mój ojciec odzyskał działkę po moich dziadkach, ale
była ona typowo usługowa. Wtedy
naszym burmistrzem był pan Mieczysław Struk, który powiedział: albo,
restauracja albo nic. Musi ją poprowadzić ktoś z Jastarni, z ambicjami, kto pokaże tym z zewnątrz,
że my też potrafimy. Powiem szczerze, że początkowo byłam przerażona,
bo moje obie babcie miały restaurację. Moi rodzice zawsze mówili: dzieci, wszystko tylko nie restauracja,
bo restauracja oznacza koniec życia
rodzinnego. Cały czas jesteś w pracy,
od świtu do nocy. Byłam jednak bardziej przekonana do słów Pana Struka, że trzeba pokazać, że my miejscowi też coś potrafimy, bo wszystkie
restauracje i bary były prowadzone
przez ludzi z zewnątrz.
– Jak przebiegał proces zmiany
branży?
– Podjęłam tę walkę. Zaczęłam jeździć
na wakacje tylko na Kaszuby, przy
okazji odwiedzając stare restauracje.
Zaczęłam szukać, jak to zrobić, żeby
było dobrze. Wtedy trafiałam na wspaniałych ludzi, którzy mnie dużo
nauczyli, ale w domu miałam skrywane dwa zeszyty moich babć, gdzie
były wspaniałe stare przepisy na zupę
rybną, śledzia w śmietanie, domową
drożdżówkę i wiele innych. Zaczęłam
się tego uczyć, ale to było mi jeszcze
mało. Chciałam stworzyć restaurację, która by pokazała, że my jesteśmy z Kaszub. Zaczęłam prywatne
spotkania z ludźmi, którzy mogliby
mi coś przekazać. Przede wszystkim
z Marianem Selinem, nieżyjącym już
lokalnym poetą. On mi przekazał dużo
wiedzy o tym, co i jak jadało się kiedyś. Potem zapraszałam Panią Imeldę
Muża, która dała mi przepis na węgorza w sosie koperkowym, który okazał się hitem. Naszym unikatowym
założeniem było to, że kluczowa jest
sezonowość, czyli korzystanie z tego,
co dany sezon nam przynosi.
– Jaki miał być charakter tej restauracji?
– Pomysł na tę restaurację był jeden:
musimy poprzez jedzenie pokazać,
że jesteśmy stąd, to, co czujemy,
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Z pasją przez życie:

Jolanta Riedel
naszą tradycję i dziedzictwo kaszubskie. Zdecydowałam, że to miejsce
nazwę „Weranda Ogrodnica”, dlatego,
że tu ludzie mają się spotykać i czuć,
jak w kaszubskim domu, czyli ma być
czysto, smacznie, ze zdrowym jedzeniem i w miłej atmosferze. Naszym
pierwszym zadaniem było stworzenie karty dań po polsku i po kaszubsku. To był pomysł Pana Selina. Przetłumaczył na język kaszubski piękny
wstęp, który stworzył mój syn.

– Zatem można Panią nazwać
kulinarną ambasadorką Jastarni
i kaszubszczyzny?
– Tak chciałam. Chciałam być z tym
kojarzona. Pan Gabriel Rzeźnicki namalował nam na ścianie cały
alfabet kaszubski. Dla gości była
to nowość. Były serwety z haftem
kaszubskim, kaszubskie naczynia. Jak
ludzie tu przychodzili, to wiedzieli,
gdzie są. Chcieliśmy, żeby goście wiedzieli, że Kaszubi mają swoją historię i kulturę. To wszystko wiązało się
z jedzeniem.
– Jak scharakteryzowałaby Pani
gości, którzy odwiedzają Państwa
restaurację?
– Większość naszych gości trwa z nami
od samego początku. Myśmy zawęzili

liczbę gości ze względu na ograniczenia lokalu. Jednak naszymi gośćmi
są ludzie z Pucka, którzy przyjeżdżają do nas przez cały rok na brukiew.
Ludzie z Wejherowa, którzy o dziwo
przyjeżdżają na rybę i na gęś oraz
miejscowi, których bardzo dobrze
znamy i cenimy. Jednak klient,
z którego firma się utrzymuje, to jest
klient z lata. Ma on swoje apartamenty w Juracie i w Jastarni. Są to klienci,
którzy przyjeżdżają tu przez cały rok

i my o nich dbamy. Jeśli przyjeżdżają na Boże Narodzenie, to my to całe
Boże Narodzenie przygotowujemy
w sensie kulinarnym. Oni kochają Jastarnię i chcą dobrze zjeść, ale
jedzenie kaszubskie.
– Czy kluczem do sukcesu Państwa
restauracji jest budowanie szczególnej relacji z klientem?
– Dla mnie jest ważny mój gość,
bez względu na to kim jest. Jestem
bardzo szczęśliwa, że on do mnie
wstąpił, zjadł i powiedział: dziękuję, to było pyszne, to jest dla mnie
najważniejsze. Dla mnie ważne jest
to, że klient jest ze mną od początku i swój przyjazd do Jastarni uzależnia od tego czy nasz lokal jest
otwarty, to jest wspaniałe. Staram
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się dbać o takich gości, nawet przygotowując dania na specjalne życzenie, nawet takich, których nie
ma w karcie w danym dniu, żeby
mógł zjeść kaszubskie jedzenie, którego w swoim mieście nie dostanie.
Staramy się budować długotrwałe relacje z gośćmi. Pomaga w tym
moja córka i pracownicy, który żyją
tą restauracją i doskonale znają kulinarne upodobania naszych stałych
gości. Ostatnio wprowadziliśmy postne piątki, kiedy podajemy m.in. śledzia w śmietanie i klopsiki z dorsza.
To prawdziwy hit. Staramy się wprowadzać nowe rzeczy oparte o tradycje, dodając nasze autorskie pomysły,
np. placek na mące orkiszowej, który
przygotowywała moja babcia, poda-

jemy z łososiem. Ludzie potrzebują znanych smaków, ale i zdrowych.
– Pani restaurację odwiedza także
wiele znanych osób. Czy ich
upodobania różnią się znacznie
od potrzeb innych gości?

– Ich potrzeby się zbytnio nie różnią. Dla mnie jednym ze znamienitych gości był Václav Havel, pierwszy
prezydent Czech, który przychodził
do nas parokrotnie ze swoją żoną.
Mówił do mnie, my się nie narzucamy, jesteśmy z boku. Przyjmujemy
tych ludzi tak samo, jak wszystkich.
Czasami jest tak, że oni się czują u nas
świetnie. Np. Pan Havel sam poprosił o zrobienie sobie z nami zdjęcia.
Wielu było polityków i aktorów, których bardziej rozpoznają moi pracownicy, bo ja ciężko pracuje i nie
mam czasu ich specjalnie celebrować. Znani i lubiani głównie gustują
w rybie w różnych postaciach.
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– Pandemia Covid -19 mocno uderzyła w restauratorów. Jakie podejmujecie Państwo działania, żeby
przetrwać w tej trudnej dla wszystkich sytuacji?
– Staramy się przetrwać, choć nie
jest to łatwy okres. Lokal, który musi
być cały czas ogrzewany, jest pusty.
Stworzyliśmy sprzedaż na wynos.
Co tydzień tworzymy nowe menu,
choć zawiera ono stałe elementy.
Korzystamy z sezonowości. Aktualnie bazujemy na daniach z łososia. Do naszych stałych klientów
wysyłamy propozycje. W tej chwili mamy listę gości, którzy przyjeżdżają tu na święta. Nie narzekamy
na brak zainteresowania. Oczywiście utarg jest mniejszy. Przez 6
godzin dziennie prowadzimy intensywną „wydawkę”, bo chcemy,
żeby wszystko było świeże. Trochę to trwało, zanim opracowałam
właściwy system pracy. Bardzo ciężko pracujemy w święta, gdy wszyscy odpoczywają. Musimy ten okres
wykorzystać po to, by pracownicy
mogli zarabiać i żebyśmy mogli
opłacić im ZUS. Staramy się podchodzić do naszych gości z ogromnym szacunkiem, szczególnie w tym
trudnym okresie.
– Skąd Pani czerpie tyle energii
do działania?
– Jestem osobą bardzo wierzącą i zawsze uważałam, że ta siła,
którą mam, to jest jakaś łaska Boska,
bo ja się przepracowałam w tym interesie. Jednak siłę do działania daje
mi przede wszystkim rodzina. Pracujemy z córką i mężem od samego początku. Kreatywność córki i jej
dbałość o Gości ciągle nas zachwyca.
Pomaga nam też syn. Mam wiec bardzo mocny skład u boku i stąd czerpie moją energię do działania.
– Angażuje się Pani w życie kulturalne Jastarni organizując wieczory autorskie. Skąd pomysł na
tego typu działalność niezwiązaną z kulinariami?
– To jest dla mnie bardzo ważne, ale
przez pandemię te spotkania zostały zatrzymane. Pani Marta Balicka
bardzo chętnie ze mną współpracowała przy ich organizacji. Te spotkania cieszyły się ogromną popularnością. Mamy wielu wspaniałych poetów
i musimy przekazywać to kaszubskie
dziedzictwo młodemu pokoleniu. Ciągle szukałam sposobu, żeby zintegrować lokalną społeczność.
– Jakie są Pani plany na przyszłość?
– Będziemy wprowadzać na rynek bardziej interaktywne produkty i przepisy, zachęcając naszych Gości do traktowania jedzenia i picia jako formy
kreatywnej ekspresji. Będziemy starali
się rozszerzyć działalność restauracji
o model społecznościowy online, organizować wydarzenia, w których grupa
fanów zostaje zaproszona do udziału
w testowaniu menu restauracji.
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Ziemia Pucka.info

Dział przedstawia bogactwo
architektoniczne ziemi
puckiej, czyli świątynie,
w których koncentruje się
życie na poziomie duchowym.
Czytelnicy dowiedzą się
o ciekawostkach i zabytkach,
które kryją w sobie nordowe
kościoły.
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Kaszuby Północne. Karwia

Kaszubskie sacrum

P

arafię powołano w 1957 r.,
zaś w 1961 r. otrzymała tytuł
kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii. Co środę
odbywa się nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Proboszczem od blisko 30 lat jest
Ks. Kanonik Zygmunt Jankowski. Fundatorami miejsca pod kościół zostali
Maria i Ksawery Wittbrodt. Patronem
parafii został w 1997 r. św. Antoni.
W centralnym miejscu widać Chrystusa Ukrzyżowanego dłuta Doeringa z Wejherowa z roku ok. 1920.
Krzyż został podarowany z kościoła
we Władysławowie. Poniżej znajduje się tabernakulum wykonane przez
Ryszarda Kaczora w 1973 r.
nn Tekst i foto: Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

Wnętrze świątyni

Bryła kościoła

Cudowny obraz Matki Jasnogórskiej

Gmina Puck

Gmina Władysławowo

Pokaz tańców
kaszubskich

Aktywizacja działań na Targowisku Miejskim
we Władysławowie

Tańce w wykonaniu
pracowników OKSiT, radnych
i sołtysów Gminy Puck zostały
nagrane i można je odtworzyć
na stronie urzędu. W filmie
zobaczymy klasycznego
poloneza, tańce imitujące
zawód – Szewca i Kowala,
a także taniec Òkrąc sã wkół.

P

od okiem zaangażowanych
i doświadczonych trenerek –
Marii Willa i Teresy Mudlaff
z ludowego zespołu wokalno-tanecznego z Żelistrzewa Strondowi Ŏstë,
tancerze przygotowywali się do występu przez kilka tygodni, by zaprezentować Państwu kilka rodzajów tańca
kaszubskiego.

Pokaz taneczny tańca kaszubskiego nie tylko cieszył oko. Podczas
występu można usłyszeć akordeon
oraz charakterystyczny dla regionu
Kaszub, ludowy instrument diabelskie skrzypce.
Cała inicjatywa przypadła do gustu
wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia. Przygotowując się do występu,
integrowali się ze sobą, czerpiąc
z tańca bardzo dużo satysfakcji.
Co ciekawe, niektórzy tancerze po raz
pierwszy mogli przekonać się, jak
wyglądają w tradycyjnym kaszubskim stroju.
n n Film dostępny na stronie internetowej oksitpuck.pl.
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R

uszamy z kampanią informacyjną dotyczącą funkcjonowania Targowiska Miejskiego we Władysławowie. Ubiegły
rok w odniesieniu do targowiska był
rokiem pilotażowym. Stoiska handlowe działały dopiero od sierpnia,
a pandemia przekreśliła nadzieje
na spore zainteresowanie i frekwencję, zarówno wystawców, jak i odwiedzających to miejsce. Mimo to nie
ustępujemy w aktywizacji funkcjonowania targowiska, co przełoży się
na wzmocnienie regionalizmu i kultury kaszubskiej.
W tym roku uruchomienie targowiska planowane jest od miesiąca

czerwca. Na stoiskach handlowych
promowane będą przede wszystkim
rękodzieło, kuchnia i kultura naszego regionu. Teren północnych Kaszub
jest niezwykle różnorodny i chcielibyśmy, by ta wyjątkowość zaprezentowana została w bogatej ofercie handlowej wystawców.
Wśród zmian, które w bieżącym
roku zainicjowane będą przez Urząd
Miejski znajdą się m.in.: wydarzenia
rozrywkowe w muzycznej oprawie,
bezpłatna promocja lokalnych twórców
i wystawców, koordynowana przez
zatrudnionego animatora targowiska,
a także współpraca z Radiem Kaszebe,
by dotrzeć do jak największego grona

odbiorców. Targowisko na pewno
zyska na atrakcyjności, na co szczerze wszyscy liczymy. Wkrótce poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową Gminy oraz biuletyn Ratusz,
w jaki sposób można zgłaszać chęć
wynajmu boksów handlowych.
Mamy nadzieję, że wystawców
z ciekawą regionalną ofertą będzie
sporo i tym samym wspólnie stworzymy odwiedzającym naszą Gminę możliwość zakupu ekologicznych, ręcznie wykonanych i niepowtarzalnych
pamiątek. Promujmy nasz niepowtarzalny region i to co w nim najpiękniejsze: kulturę i tradycje kaszubskie.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Gmina Władysławowo zaprasza
do prac konsultacyjnych nad
projektem nowej Strategii
Rozwoju. Od 26 marca do 30
kwietnia projekt dokumentu
zostanie przekazany
mieszkańcom, gminom
sąsiednim oraz partnerom
społecznym i gospodarczym
gminy.
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Gmina Władysławowo

Rozpoczynamy etap
konsultacji projektu Strategii

Spotkanie autorskie on-line
w chłapowskiej szkole

N

K

onsultacje społeczne to czas
dyskusji, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia i zmiany.
Opinie, propozycje i uwagi przekazane w czasie konsultacji zostaną przeanalizowane przez zespół pracujący
nad strategią pod kątem realności,
możliwości i kompetencji realizacyjnych gminy. Uwagi do projektu będzie
można składać elektronicznie poprzez
formularz dostępny na stronie Internetowej gminy Władysławowo. Zaplanowano również 3 spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w dotyczące
każdego z obszarów (celów) Strategii:
mieszkańcy, gospodarka i przestrzeń.
SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ
W FORMULE ONLINE W DNIACH:
– Temat „Mieszkańcy”: 8.04.2021 r.
o godzinie 15:30 (link do spotkania
dostępny na stronie wladyslawowo.pl)
– Temat „Gospodarka”:
15.04.2021 r. o godzinie 15:30 (link
do spotkania dostępny na stronie wladyslawowo.pl)
– Temat „Przestrzeń”: 22.04.2021 r.
o godzinie 15:30 (link do spotkania
dostępny na stronie wladyslawowo.pl)

Zapraszamy również do kontaktu z zespołem zajmującym się
strategią w Urzędzie Miejskim

we Władysławowie pod adresem strategia@wladyslawowo.pl
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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W Szkole Podstawowej
w Chłapowie, kilka tygodni
temu, odbyło się spotkanie
autorskie z twórcami książki
„O Wojtku z planety Uran” –
Agnieszką Dydycz i jej synem
Antonim Oniśko. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego
gdyby nie fakt, że w szkołach
obowiązują ograniczenia
związane z pandemią COVID19. Jak się okazuje – z pomocą
„nadeszła” technologia.

awiązanie kontaktu z autorką nie stanowiło problemu – na prowadzonej przez
nią stronie internetowej agnieszka-dydycz.com znajduje się adres e-mail,
na który wysłano zapytanie o możliwość spotkania on-line. Pani Agnieszka chętnie przyjęła zaproszenie,
do którego doszło poprzez platformę
MS Teams, na której pracuje szkoła.
W wydarzeniu uczestniczyły klasy
1, 2 i 3 wraz z wychowawczyniami,
zachowując wszelkie wytyczne stosowane w pandemii. Autorka zaprezentowała fragmenty książki, opowiedziała o inspiracjach do jego napisania
i o ciekawostkach z tym związanych.
Był także czas na rozmowę on-line
oraz na pytania, których okazało się
całkiem sporo.
Biblioteka szkolna otrzymała także
poprzez e-mail odręcznie napisane
dedykacje z podpisami pani Agnieszki i jej syna, które umieszczono
w egzemplarzach, będących na stanie biblioteki.
Organizacja tego spotkania pokazała, że dostęp do internetu, laptop
i tablica multimedialna, które posiada szkoła, w zupełności wystarczą,
by w czasie pandemii zorganizować
wydarzenie kulturalne.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Kosakowo.
Konkurs

Zaobserwuj
wiosnę!
Zachęcamy do udziału
w konkursie fotograficznym
„Twoje Wiosenne
Zdjęcie” organizowanym
przez Kosakowskie Centrum
Kultury.

W

ięcej informacji oraz
regulamin znajdą Państwo na stronie organizacji http://kosakowskiecentrumkultury.pl/regulaminy/
nn KCK w Kosakowie

ISSN: 2449-8173

MIESIĘCZNIK
Wydawca: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
Adres: ul. Pałacowa 14, 84-107 Kłanino
Kontakt: www.ziemiapucka.info

e-mail: redakcja@ziemiapucka.info
Redaktor naczelna: Barbara Mudlaff
Skład i druk: skladgazet.pl
info@skladgazet.pl
Nakład: 3000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych
do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub
przedrukowana bez pisemnej zgody wydawnictwa.

8

Ziemia Pucka.info

Gmina Puck

Gala sportu 2020

W sali Wiejskiego Domu
Kultury w Żelistrzewie 5 marca
odbyło się podsumowanie Ligi
Sportowej Gminy Puck 2020
oraz wyróżnienie najlepszych
sportowców z naszego terenu.

W

szystkie uhonorowane
osoby otrzymały nagrody rzeczowe oraz finansowe, które wręczyli wójt Gminy Puck
– Tadeusz Puszkarczuk oraz dyrektor
OKSiT-u – dr Jan Dettlaff.
Dodatkowo nagrodzono sześć najlepszych LZS-ów, które w lidze sportowej zdobyły największą ilość punktów.
Organizatorem gali był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

WYRÓŻNIONE
LUDOWE ZESPOŁY
SPORTOWE:
1. LZS STRZELNO
2. LZS POŁCZYNO
3. LZS ŁEBCZ
4. LZS ŻELISTRZEWO
5. LZS DARZLUBIE
6. LZS MIEROSZYNO
10-KA NAJLEPSZYCH
SPORTOWCÓW (KOLEJNOŚĆ
ALFABETYCZNA):
1. BIAŁK KAROLINA r. 2009,
STRZELNO, TENIS STOŁOWY

SPORT
2. ALEKSANDRA BYCZKOWSKA r.2000, POŁCZYNO BIS,
LEKKA ATLETYKA, BOBSLEJE
3. DURAJ DOMINIKA r. 2005,
POŁCHOWO, LEKKA ATLETYKA
4. GROENWALD SZYMON r. 2005,
POŁCZYNO, LEKKA ATLETYKA
5. GRZENKOWICZ GRZEGORZ
r. 1981, ŻELISTRZEWO, LEKKA
ATLETYKA
6. HELMAN MATEUSZ r. 2004,
ŁEBCZ, LEKKA ATLETYKA
7. KEMPA KINGA r. 2005, ŻELISTRZEWO, LEKKA ATLETYKA
8. PIEPER MAREK r. 1980, MRZEZINO, PIŁKA NOŻNA
9. POTRUKUS BARTŁOMIEJ r. 2005,
GNIEŻDŻEWO, PIŁKA SIATKOWA
10. STROMSKI TOMASZ r. 1969,
MIEROSZYNO, PODNOSZENIE
CIĘŻARÓW
KATEGORIA – ODKRYCIE ROKU 2020
1. HILDEBRANDT MAŁGORZATA
r. 2006, KARATE
2. ANTONI JASKUŁKA r. 2006
SWARZEWO, LEKKA ATLETYKA
3. PIÓR MAJA r. 2008, ŁEBCZ,
KARATE
KATEGORIA – NADZIEJE SPORTOWE
1. KONKEL ALBERT r. 2010,
GNIEŻDŻEWO, PŁYWANIE
Skrót z Gali Sportu możecie Państwo
obejrzeć na stronie internetowej: oksitpuck.pl i naszym profilu na FB.
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Młodzi mistrzowie karate

Wychowankowie Szkoły
Podstawowej w Jastrzębiej
Górze, Jarosław i Bartosz
Bizewscy 7 marca br. wzięli
udział w XX Międzynarodowych
Mistrzostwach Karate
WKF Central Europe Open
w Bydgoszczy na Artego Arenie.

B

ył to pierwszy tegoroczny
turniej rankingowy Polskiej
Unii Karate. Wśród zawodników byli także przedstawiciele pięciu
innych państw. Nasi młodzi mieszkańcy zebrali cenne doświadczenie walcząc z dobrymi zawodnikami wielu
klubów, ale też wykazali się zaangażowaniem, zdobywając Jarosław
Bisewski: I miejsce w Kata, 10‒11 lat;

I miejsce w Kumite, 10‒11 lat, 35 kg
Bartosz Bisewski: III miejsce w Kata,
10‒11 lat; I miejsce w Kumite 10‒11
lat, + 35 kg
Dodatkowo wzięli też udział
w Kumite Drużynowym 10 – 11
lat, gdzie razem ze swoimi kolegami (zawodnikami klubowymi Sakura
Rumia), wywalczyli III miejsce.
Bracia Bizewscy są zawodnikami
klubu Sakura Rumia, ale trenują także
piłkę nożną w KP Jantarek i kolarstwo
w MTB. Jak mówią zgodnie ich trenerzy: „Ogólnorozwój z pewnością
korzystnie wpłynie na ich przyszłość
sportową”. Trzymamy zatem kciuki
za pomyślny rozwój sportowy w tak
trudnym czasie oraz kolejne sukcesy.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

