n Hel
n Jastarnia

Pobierz wersję elektroniczną!
Zawsze aktualna gazeta w twoim
telefonie lub w tablecie!

n Kosakowo
n Krokowa
n Puck
n Wejherowo
n Władysławowo

Bieżące wydarzenia w regionie
wydawca umieszcza na:
www.fb.com/lotkaszubypolnocne
www.kaszubypolnocne.pl
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Wycieczka

Zacumuj na Kaszubach Północnych

Poznaj wspaniałą kulturę rybacką tego regionu! Pokazujemy znakomite warunki dla miłośników rybołówstwa, wędkarstwa czy żeglarstwa oraz innych możliwości
aktywnego spędzania czasu na tutejszych akwenach. Parę praktycznych wskazówek znajdziecie na stronie 3.

Przystań w Mechelinkach z kutrami rybackimi
fot. Konrad Kędzior
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 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 2021 r., poz. 247 ze zm.),

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 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 2021 r., poz. 247 ze zm.)

WÓJT GMINY PUCK
zawiadamia

1. o
 podjęciu w dniu 7 listopada 2019 r. przez Radę Gminy Puck uchwały nr XIV/140/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi SWARZEWO,
2. o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu,
3. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar ww. planu obejmuje tereny zainwestowane położone pomiędzy drogą wojewódzką nr 216, ul. Szkolną oraz pomiędzy ul. Północną i ul. Topolową, a także tereny położone
w rejonie ul. Pomieczyńskiego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz uwagi i wnioski do strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. 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;
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. Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu
pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu (ww.
uchwała), w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, pokój nr 4 lub 6.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

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

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia
1. o
 podjęciu w dniu 7 listopada 2019r. przez Radę Gminy Puck uchwały nr XIV/138/19
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ŁEBCZ w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych,
2. o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu,
3. o
 przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar ww. planu obejmuje tereny zainwestowane położone wzdłuż południowego odcinka ul. Puckiej, wzdłuż ul. Hetmańskiej oraz wzdłuż ul. Długiej w Łebczu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. 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;
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. Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu
pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu (ww.
uchwała), w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, pokój nr 4 lub 6.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk
reklama

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 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 2021 r., poz. 247 ze zm.)

WÓJT GMINY PUCK

zawiadamia
1. o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XIV/139/19 w dniu 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi POŁCZYNO,
2. o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu,
3. o
 przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu.
Obszar ww. planu obejmuje tereny:
1) zainwestowane, położone wzdłuż ul. Gdańskiej, ul. Ceynowy, ul. Puckiej oraz wzdłuż północnego odcinka ul. Leśnej w Połczynie,
2) tereny Połczyna Bis, położone po zachodniej stronie ul. Tulipanowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. 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;
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. Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawione będą bez
rozpatrzenia.
Informuje się, że w ww. terminie istnieje możliwość zapoznania się niezbędną dokumentacją sprawy, dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu (ww. uchwała), w siedzibie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck, pokój nr 4 lub 6.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk
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Wycieczka

Zacumuj na Kaszubach Północnych
Poznaj wspaniałą kulturę
rybacką tego regionu!
Pokazujemy znakomite
warunki dla miłośników
rybołówstwa, wędkarstwa
czy żeglarstwa oraz
innych możliwości
aktywnego spędzania czasu
na tutejszych akwenach.
Oto parę praktycznych
wskazówek.
WĘDKOWANIE
Jezioro Żarnowieckie to najlepsze
łowisko w północnej Polsce. Inne
godne polecenia miejsca to Zatoka Pucka, Jezioro Dobre czy Jezioro Choczewskie, które kusi malowniczymi widokami. Wokół jeziora
wybudowane są pomosty, z których
można łowić ryby. Tutaj, w otoczeniu lasu łapie się na wędkę okazy
karpia i szczupaka.

Windsurfing na Zatoce Puckiej
fot. Barbara Mudlaff

Świeżą rybę można nabyć przy Rybaczówce w Dębkach

SURFCASTING
Surfcasting to jedna z metod wędkarstwa, która polega na łowieniu
bezpośrednio z brzegu morskiego
lub plaży nad Bałtykiem, można
złowić takie ryby, jak na przykład: flądrę, śledzia, leszcza, okonia, belonę i troć.
ŻEGLARSTWO
Początkujący mogą zacząć swoją
przygodę związaną z tym sportem
na bezpiecznych wodach Zatoki Puckiej lub Jeziora Żarnowieckiego. Szkolenia oferują Harcerski
Ośrodek Morski w Pucku, Yacht
Club Rewa lub Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.

Lokalne danie to zupa rybna

Trwa sezon na połów flądry

Surfcasting
fot. Barbara Mudlaff

Rejsy wodne między Jastarnią a Rewą
fot. Barbara Mudlaff

ŚWIEŻA RYBA
W starej wsi kaszubskiej – Mechelinkach, na przystani możemy
zobaczyć kaszubskie kutry rybackie, a także odwiedzić znajdujący
się tam targ rybny.
Przy plaży w Dębkach (wejście nr
19) znajduje się Rybaczówka, która
powstała do obsługi przystani rybackiej. Wcześnie rano można tu kupić
świeżo złowione ryby.
REJSY WODNE
Morskie połączenie między Rewą
a Jastarnią. W czasie godzinnego
rejsu z pokładu katamaranu Kinga
pasażerowie mają okazję podziwiać najbardziej malownicze zakątki Zatoki Puckiej, między innymi
Szperk, infrastrukturę dawnego

niemieckiego poligonu torpedowego, klify czy Mewią Rewę. Na pokładzie czekają atrakcje dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy
również rowerzystów, którzy dzięki
nam mogą zamknąć „Pierścień Zatoki Puckiej”. Więcej informacji, rozkład rejsów, cennik oraz rezerwacja biletów na stronie rejsywodne.pl

Więcej o tradycji rybackiej,
wędkowaniu, kulturze kaszubskiej, potrawach rybnych znajdziecie na kanałach Facebook i Instagram „Zacumuj na Kaszubach
Północnych”.
nn Materiał współfinansowany przez
Pomorską Regionalną
Organizację Turystyczną.
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Gmina Władysławowo. Dla dzieci

Dla dzieci

Szlakiem rybek

Geoskarby przy dworach

Sporym zainteresowaniem
cieszą się ostatnio gry miejskie.
Jest to fenomenalna atrakcja
turystyczna z wieloma zaletami.

G

ra miejska jest bezterminowa (na rozwiązanie zadań nie
ma limitu czasu), jest całoroczna (dostępna o każdej porze roku),
bezpłatna, skłania do aktywnej formy
spędzania czasu, przy okazji wzbogacając wiedzę uczestnika o informacje
dotyczące obszaru, który obejmuje
swoim zasięgiem, a dodatkowo za prawidłowe jej rozwiązanie można otrzymać niespodziankę.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W GRZE?
Komplet kart do gry Szlak Rybek
składa się z 6 pojedynczych plansz.
Można je otrzymać z Informacji
Turystycznej we Władysławowie
lub wydrukować ze strony www.
wladyslawowo.pl Następnie należy wykonać poprawnie wszystkie
zadania i udać się z wypełnionymi
kartami do Informacji Turystycznej przy ul. Towarowej. Pracownik IT sprawdzi prawidłowość rozwiązania gry i wręczy uczestnikowi
nagrodę.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Aby przemierzyć tematyczną geościeżkę w całości, należy liczyć się
z pokonaniem 200 km, odkryciu
20 skrzynek i poznaniu 20 dworów
i pałaców.
O tym, gdzie są poszczególne punkty, trzeba zajrzeć na stronę:
https://opencaching.pl/powerTrail.php?ptAction=showSerie
&ptrail=1188

Zabawa w plenerze, która polega
na odnajdywaniu skrzynek
ze „skarbami” (kesze) za pomocą
GPS, popularnie zwana
geocachingiem, jest możliwa
na Kaszubach Północnych.

W

ciąż czekają na odkrycie
zwłaszcza te ulokowane
w pięknych kompleksach
parkowych czy ogrodach wokół Szlaku Dworów i Pałaców.

nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

Gmina Władysławowo

Stop lampionom (nie)szczęścia!
Z początkiem wakacji Gmina
Władysławowo rozpoczęła
kampanię informacyjną Stop
lampionom nieszczęścia.

W

e współpracy ze Strażą Miejską we Władysławowie, skutecznie prowadzona jest
akcja informowania i uświadamiania
o zagrożeniach jakie niesie popularna wakacyjna „atrakcja”, która choć
widowiskowa, może m.in. doprowadzić
do cierpienia, a nawet śmierci zwierząt!
W związku z powyższym w bardziej uczęszczanych wejściach na plażę
od Karwii aż po Chałupy, ustawione
zostały tablice informacyjne o zakazie
puszczania lampionów. W gablotach
osiedlowych i sołeckich na terenie całej
gminy pojawiły się tematyczne plakaty i rozdystrybuowane zostały ulotki.
Materiały te można także otrzymać
w Informacji Turystycznej we Władysławowie i Jastrzębiej Górze oraz
samodzielnie pobrać z ekspozytorów
usytuowanych w Urzędzie Miejskim.
Strażnicy Miejscy podczas codziennego patrolowania gminy również

zaangażowani są w powyższą akcję,
udzielając fachowej informacji. Niestety bardziej oporni rozrywkowicze
zmierzyć się muszą z odpowiednimi
sankcjami.
Dlatego tak ważne jest uświadamianie i informowanie o zagrożeniach
jakie niosą za sobą lampiony nieszczęścia i co się z nimi dzieje, gdy znikną
z pola widzenia.

A zatem nie kupuj, nie puszczaj! Dla
Ciebie to 5 minut zabawy, a dla środowiska – kolejny śmieć!
Poznaj prawdę o popularnej,, rozrywce’’, a już nigdy nie puścisz żadnego lampionu i będziesz zniechęcać
do tego innych! Więcej informacji znajdziesz na stronie wwf.pl/aktualnosci/
lampiony-nie-szczescia
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Kaszuby Północne

Promocja turystyczna
w telewizji

Prezes Marta Chełkowska z dziennikarzem Tomaszem Tylickim i zespołem kaszubskim
fot. Barbara Mudlaff;

Wyjątkowe Pomorze, a w nim region Kaszuby niesamowicie położony z niezwykłą przyrodą, bogactwem szlaków
turystycznych, atrakcji dla wodniaków i kulturą kaszubską, o tym opowiadały kolejno Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Barbara Mudlaff, dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Kaszuby Północne, w sobotnim wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” TVP w dniu 24 lipca.
nn LOT Kaszuby Północne

Gmina Władysławowo

Wakacyjny wypoczynek
Nasza gmina jest jednym
z najatrakcyjniejszych
i najchętniej wybieranych
miejsc na urlop i wakacyjny
wypoczynek. Przypomnijmy,
że w rankingu Serwisu
Nocowanie.pl TOP 10,
Władysławowo zajęło
I miejsce, a Karwia VIII.

B

iorąc pod uwagę zmieniający
się profil turysty ze spokojnego plażowicza na aktywnego odkrywcę, jesteśmy dumni,
że Gmina Władysławowo cieszy się
tak dużym zainteresowaniem.
Nie byłoby jednak tego sukcesu gdyby nie zaangażowanie i praca nas wszystkich nad
zmianą wizerunku Gminy Władysławowo. Wszystkim nam
zależy, by turysta odwiedzający nasze tereny był odpowiedzialny. By w świadomy sposób
potrafił wypoczywać i korzystać
z osobliwych walorów turystycznych naszego regionu. Dlaczego

osobliwych? Bo położonych
na Nordzie, na kaszubskiej ziemi,
najdalej na północ Polski wysuniętym lądzie, którego różnorodność
od Karwi aż po Chałupy urzeknie
każdego turystę.
Mamy nadzieję, że tegoroczni
urlopowicze, wybierający Gminę
Władysławowo, jako cel swoich

wakacji, odpowiedzialne przestrzegać będą ustalonych zasad
nie tylko w miejscu noclegowym,
ale także w przestrzeni publicznej. Niech tegoroczny sezon letni
będzie pomyślny zarówno dla usługodawców jak i odwiedzających te
urokliwe tereny.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Gmina Władysławowo

Wędrówka
Wydarzenia artystyczne na
po Jastrzębiej Górze targowisku we Władysławowie
Zapraszamy na spotkania
z muzyką ludową, folkową
i kaszubską. Aż do końca
wakacji na scenie artystycznej
targowiska występować będą
zespoły muzyczne, które
umilą czas odwiedzającym
to miejsce. Przypominamy,
że na targowisku funkcjonują
stoiska z rękodziełem
regionalnym, artystycznym oraz
gastronomią rzemieślniczą.

Zapraszamy do udziału
w historycznych
spacerach
z przewodnikiem
po nadmorskiej
Jastrzębiej Górze
organizowanych
w związku ze 100-leciem
istnienia miejscowości.

U

dział jest bezpłatny. Terminy
w sierpniu: 1, 8, 15, 22. zbiórka – przy fontannie na Promenadzie Światowida o godz. 17:00.
Organizatorem wydarzenia jest
Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry. Prosimy o zapoznanie się
z regulaminem spacerów na stronie
www.wladyslawowo.pl
nn Urząd Miejski we Władysławowie

W

ofercie wystawców znalazły się m.in. haft kaszubski,
biżuteria z bursztynu, rękodzieło marynistyczne i morskie, obrazy, rzeźby, metaloplastyka, ceramika
i grafika artystyczna, artykuły wycinane w drewnie, art deco, oraz mała
gastronomia: lody regionalne, ryby
wędzone oraz regionalne potrawy
z ryb. Teren północnych Kaszub jest
niezwykle różnorodny i ta wyjątkowość
prezentowana jest w ofercie handlowej
wystawców.
Harmonogram wydarzeń
n n 01.08 – Fucus, godz. 18.00 – 19.00
n n 08.08 – Manijocë, godz. 19.00
– 20.30
n n 15.08 – 4 Razy w Roku, godz.
18.00‒19.30
n n 22.08 – Przypadkowa Formacja
Turystyczna, godz. 18.00 – 19.30
n n 29.08 – Manijocë, godz. 19.00
– 20.30
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Ziemia Pucka.info
Molo w Juracie, wielkie
gwiazdy, uroczysty pokaz
mody to idealne warunki
do uczczenia 90. urodzin Juraty.

J

uż przed rozpoczęciem gali czuć
atmosferę podniosłego wydarzenia. Otworzył ją Tomasz Stockinger, który przedstawił historię powstania kurortu. Później burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz wręczył pamiątkową monetę jednej z najstarszych
mieszkanek Juraty, Pani Danucie
Kowalskiej, której przodkowie uczestniczyli w założeniu spółki Jurata.
Początkiem części artystycznej był
recital Tomasza Stockingera, który
zaprosił widzów w muzyczną podróż
do lat 20. i 30. XX wieku. W stylu piosenki aktorskiej usłyszeliśmy tak charakterystyczne dla tego okresu przeboje jak: „Ta ostatnia niedziela”, „Tango
Milonga” czy „Już taki jestem zimny
drań”.
Następnie sceną zawładnęła organizatorka wydarzenia, czyli projektantka Dorota Goldpoint, która przedstawiła swoją najnowszą kolekcję. Obok
takich sław jak Grażyna Szapołowska
czy Beata Tadla modelkami były rodowite mieszkanki Juraty: Ewa Kwiecińska i Karolina Wilk. Modelki zaprezentowały zarówno kreacje wieczorowe,
jak i stroje na mniej formalne okazje.
Projektantka, opisując swoją życiową misję, podkreślała rolę dojrzałej kobiety we współczesnym świecie oraz chęć walki z powstałymi
w tym temacie stereotypami. W tym
celu powołała fundację „Serce nie
ma zmarszczek”.
Jednak punktem kulminacyjnym
obchodów 90-lecia Juraty był występ
pierwszej damy polskiej piosenki,
Ireny Santor, która pomimo zawieszenia kariery specjalnie na tę okazję
powróciła, by jak sama podkreślała
złożyć życzenia miejscowości, która
zajmuje w jej sercu szczególne miejsce. Wykonała symboliczną piosenkę,
która idealnie wpisała się w podniosły
charakter wydarzenia, czyli „Już nie
ma dzikich plaż”. Wokalistka wyglądała na wzruszoną, pomimo iż jest
w podobnym wieku do Juraty, to znajduje się w świetnej formie. Jak sama
zapowiedziała, zamierza wrócić jeszcze nad polskie morze, by wystąpić
z piosenkami autorstwa Wojciecha
Młynarskiego.
Obchody 90. urodzin Juraty przyniosły magię dawnych wspomnień
oraz pokazały jak wielu wspaniałych
przyjaciół ma ta dostojna jubilatka. Organizatorem wydarzenia obok
Doroty Goldpoint był Miejski Ośrodek,
kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
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Gmina Jastarnia

Jubileusz 90-lecia Juraty

Tomasz Stockinger poprowadził galę
fot. MOKSiR Jastarnia

Na wybiegu znalazły się m.in. mieszkanki Juraty
fot. MOKSiR Jastarnia

„Już nie ma dzikich plaż” wykonała Irena Santor
fot. MOKSiR Jastarnia

Pokaz mody Doroty Goldpoint
fot. MOKSiR Jastarnia

Ewa Kwiecińska z Juraty
fot. MOKSiR Jastarnia

nn MOKSiR Jastarnia
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Gmina Krokowa

Warsztaty dla dzieci i dorosłych
Muzykowanie po kaszubsku,
poznawanie sekretów
ziół, malowanie wzorów
na szkle, tworzenie
wycinanek czy pamiątek
znad morza z makram,
wystawa Cassubia Visuales,
a więc nowoczesna sztuka
kaszubska, malowanie
legend regionalnych,
plener rzeźbiarski, a także
zwiedzanie klasztoru
w Żarnowcu takie aktywności
podejmowali mieszkańcy
i goście wypoczywający
na terenie Gminy Krokowa.

B

ezpłatne letnie warsztaty
przybliżają kulturę i tradycję panujące na Kaszubach.
Nadal można dołączyć do wydarzeń, a szczegółowy plakat znajduje się na stronie kck.krokowa.pl.

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

„Cudze chwalicie swego nie
znacie” warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury EtnoPolska 2021
„Wakacje po Kaszubsku” warsztaty dofinansowane ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.
nnKCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej

1462
Swiecino
INSCENIZACJA BITWY POD ŚWIECINEM

7 SIERPNIA

BITWA 15:00

Zapraszamy od 13:00 do 19:00
WSTĘP WOLNY

ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:
JAROSŁAW SELLIN
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY,
DZIEDZICTWIE NARODOWEGO
I SPORTU

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Gmina Władysławowo. Zaproszenie

Warsztaty rolkarskowrotkarskie

Stowarzyszenie Wrotkarskie
„Gdańskie Lwy” zaprasza
na Warsztaty RolkarskoWrotkarskie dla małych
i dużych.

W

arsztaty odbywać się będą
w każdy czwartek w terminach od 17 czerwca do 26
sierpnia przy rondzie ulic Żwirowej i Chłapowskiej we Władysławowie w godz. 15:00‒18:00.
Warsztaty dofinansowane są przez:
n n powiat Wejherowski, Kartuski,
Kościerski, Kwidzyński
n n gminę Władysławowo, Chmielno,
Sierakowice, Żukowo, Stężyca
n n miasto Gdańsk, Wejherowo
Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 515 390 900 oraz adresem jurek1967@vp.pl
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Władysławowo

Sukcesy pływaków UKS Tri-Sea Mewa

W dniach 5‒6 czerwca
w Gliwicach odbywały się
Mistrzostwa Polski Juniorów
i Seniorów w pływaniu
w płetwach. Udział w nich
wzięli zawodnicy UKS Tri-Sea
Mewa Władysławowo, którzy,
jak można się było spodziewać
powrócili z workiem medali.

Z

dobyli 10 złotych, 11 srebrnych i 8 brązowych medali,
co uplasowało Klub na 3. pozycji w klasyfikacji medalowej wśród 11
polskich klubów.
Klub reprezentowało 12 zawodników: Agnieszka

Dettlaff, Nina Tartanus, Katarzyna
Truszczyńska-Gzyl, Weronika Tusk,
Marcin Dąbrowski, Natan Jeliński,
Albert Konkel, Oskar Lisakowski,
Jarosław Markiewicz, Karol Markiewicz, Jeremiasz Necel, Seweryn Ziemniak oraz trener Mateusz
Szurmiej.
Kolejny sukces to wspaniałe osiągnięcie pływaka z Władysławowa
– powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. Jarosław Markiewicz zawodnik UKS
Tri-Sea Mewa Władysławowo, podopieczny trenera Mateusza Szurmieja został powołany do reprezentacji
Polski na MŚ Juniorów w pływaniu

w płetwach, które odbywały się
w dniach 13‒19 czerwca we włoskim Lignano Sabbiadoro. Zawodnik dzielnie walczył o medal. Niewiele zabrakło do finałów w startach
indywidualnych.
Sporo emocji przysporzył także
wyścig sztafet juniorskich. Sztafeta reprezentacji Polski na dystansie
4x100m BF MIX: Antonina Dudek,
Radosław Grabowski (oboje z UKS
Delfinek Chodzież), Aleksandra
Chmielewska (IKS Herkules Suwałki) oraz nasz zawodnik Jarosław Markiewicz, ustanawiając nowy rekord
Polski, zajęła IV miejsce.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Klif Chłapowo zaprasza
dzieci i młodzież

W ramach wydarzenia Mam
Talent, realizowanego przez
Klub Sportowy Klif Chłapowo,
na terenie powiatu puckiego
zostanie zorganizowana
seria spotkań o tematyce
kolarskiej.

P

rojekt Mam Talent ma na celu
dotarcie do utalentowanych
dzieci i młodzieży oraz propagowanie aktywności fizycznej
poprzez jazdę na rowerze.
Klub zaprasza chłopców i dziewczynki w wieku 9‒15 lat na wspaniałą kolarską przygodę, podczas której

odwiedzą wiele miejscowości ziemi
puckiej. Zainteresowanych prosimy
o bezpośredni kontakt z Klubem Klif
Chłapowo.
Szczegółowe informacje zamieszczane będą na profilu facebook:
fb.com/klifmtbteam
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Medale sekcji siłowej
na mistrzostwach Polski
W dniach 25 – 26 czerwca
w Kielcach odbyły się
Mistrzostwa Polski
w wyciskaniu sztangi leżąc
klasycznym.

R

eprezentacja sekcji siłowej
MOKSiR Jastarnia składała się łącznie z dziewięciu
zawodników.
Nasi sportowcy przywieźli
z województwa świętokrzyskiego łącznie pięć medali, w tym trzy
srebrne i dwa brązowe.
W kategorii do lat 16 na drugim stopniu podium stanął Antoni Kohnke, brązowe medale zdobyli Aleksander Budzisz i Kazimierz
Szczepański.

fot. MOKSiR Jastarnia

W kategorii do lat 18 drugie
miejsce zajął Oskar Kołnacki, natomiast w gronie weteranów ten sam
medal zdobył jego ojciec Mariusz
Kołnacki.

Oprócz sukcesów indywidualnych nasi zawodnicy uzyskali drugie miejsce drużynowo w kategorii do lat 16.
nnMOKSiR Jastarnia
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