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Raport o promocji
turystycznej
w roku 2021
Opisaliśmy w skrócie ważniejsze działania Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kaszuby Północne” w roku 2021
na rzecz rozwoju znaczącej gałęzi gospodarczej jaką jest
turystyka na naszym obszarze – strony 4-5.
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Ziemia Pucka.info
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

WÓJT GMINY PUCK
zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu SŁAWUTOWO („SŁAWUTOWO II”) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Puck nr XXIII/64/20 z dnia
9 lipca 2020 r.
Obszar ww. planu obejmuje dolinę rzeki Gizdepki i tereny przylegle, położone po stronie jej północnej i południowej.
Projekt planu miejscowego, prognoza oddziaływania na środowisko tego planu oraz opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu będą dostępne:
– w siedzibie Urzędu Gminy Puck, w dni robocze w godzinach pracy Urzędu,
– w wersji elektronicznej na stronie internetowej: https://bip.gmina.puck.pl/prawo miejscowe/plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r., w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny oraz zgodnie z art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 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.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu i ustalenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Puck z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania siedziby:
– w formie papierowej na adres Wójt Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84‒100 Puck,
– w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gmina.puck.pl,
– za pomocą platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta
Gminy Puck w terminie 21 dni od daty ich złożenia.
Uwagi i wnioski złożone po wyżej wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info – prasa regionalna” jest dofinansowane przez Powiat Pucki
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Szefowa sztabu WOŚP w Jastarni
z okazji 30. finału przedstawiła
powody reaktywacji zespołu,
opowiedziała o kulisach
swojej pracy oraz zdradziła
kilka atrakcji, które czekają
na wszystkich uczestników
wydarzenia w dniu 30 stycznia
2022 r. Rozmawiał Oskar Struk
z MOKSiR Jastarnia.
Oskar Struk: W jakich
okolicznościach doszło
do ponownego utworzenia
sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Jastarni?
Weronika Stanaszek-Muza: Przez wcześniejsze lata finały odbywały się w innej
formie. Chcieliśmy zmienić nieco ich
format i bardziej zintegrować lokalną
społeczność. Żeby na rozmowach się nie
skończyło, to spotkała się grupa ludzi,
która postanowiła wspólnie działać.
– Dlaczego zdecydowała się
Pani zostać szefową sztabu?
– Na pierwszym spotkaniu grupa ludzi
uznała, że ja bym się do tego nadawała. Tym samym dodali mi skrzydeł.
Cieszę się, że ktoś we mnie uwierzył.
Postanowiłam zaryzykować, choć nie
wiedziałam, że to się będzie wiązało
z tak licznymi obowiązkami (śmiech).
Nie jestem związana z żadnymi innymi
akcjami w naszej gminie, więc mogłam
się w pełni skoncentrować na organizacji sztabu WOŚP.
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Z pasją przez życie

Weronika Stanaszek-Muza: WOŚP
to idealna okazja, by tworzyć wspólnotę

proszę grzecznie, żeby nie przeszkadzały…

Weronika Stanaszek-Muza
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jastarni

wszystkich mieszkańców gminy Jastarnia, by razem z nami tworzyli ten dzień.
Robimy wszystko, by pokazać się przed
nimi z jak najlepszej strony. Była obawa
czy to nam się uda. Po pierwszym finale byłam mile zaskoczona pozytywną reakcją mieszkańców. Korzystając
z okazji, chciałabym za to serdecznie
podziękować.

– Co powinno cechować szefa
sztabu?
– Na pewno trzeba być zdecydowanym i dobrze zorganizowanym. Trzeba umieć wyrazić własne zdanie i czasami podjąć ostateczną decyzję. Ważna
jest umiejętność zapanowania nad większą ilością osób. Szef sztabu to jest jedna
osoba, ale razem z nim pracuje mnóstwo ludzi, którzy też pełnią jakieś
funkcje i mu pomagają. W pojedynkę nie sposób tym wszystkim zarządzać. Ja podejmuję ostateczną decyzję i biorę za nią odpowiedzialność.
Jest mnóstwo zadań, które na bieżąco
realizuję. Jestem zdziwiona, że to się
udaje. Ludzie łapią ode mnie życzliwość i odwdzięczają się tym samym.
Na różnych etapach trzeba się dogadywać, chociażby w zakresie pozyskiwania sponsorów czy opieki nad wolontariuszami.

– Co było kluczem do sukcesu
podczas pierwszej akcji,
która została przyjęta przez
mieszkańców gminy Jastarnia
z ogromnym entuzjazmem?
– Myślę, że staraliśmy się zadbać
o wszystkie grupy wiekowe. Było coś
dla dzieci, czyli największy w Polsce
dmuchany tor przeszkód. Było coś dla
ciała i duszy, czyli nasza kawiarenka,
która wychodzi świetnie. Była Rybacka
Orkiestra Dęta, z Jastarni, która przyciąga starszych mieszkańców. Pojawił się
kaszubski hip-hop adresowany do młodych. Wiadomo, że każda generacja
ma określony gust muzyczny. Z pewnością zadziałał efekt świeżości. Wcześniejsze finały odbywały się w innej
formie. My tę formę zmieniliśmy. Postanowiliśmy bardziej wyjść do ludzi.
W pierwszym roku wszystko odbywało się w hali sportowej. Drugi rok nas
całkowicie zaskoczył, bo to była forma,
gdzie wszystko odbywało się w Internecie. Teraz mamy nadzieję, że uda
nam się powtórzyć schemat z pierwszego roku.

– Czy pojawiły się obawy,
gdy po wielu latach przerwy
zdecydowali się Państwo
ponownie założyć sztab?
– Oczywiście. Zresztą obawy są przed
każdym finałem. Teraz już będzie trzeci.
Zastanawiamy się, czy wszystko dobrze
wyjdzie, czy uda nam się coś zebrać.
Jaka będzie reakcja ludzi. Jest wiele
nurtujących nas pytań. To nie chodzi
o samą zbiórkę pieniędzy w ten dzień.
Liczy się też dobra zabawa. WOŚP
to idealna okazja, by tworzyć wspólnotę w szczytnym celu. Zachęcamy

– Jak duże wyzwanie stanowi
organizacja sztabu w czasie
pandemii, kiedy część działań
trzeba przenieść do świata
wirtualnego?
– Przejście do Internetu było trudne, ponieważ nie każdy z nas działał
na tych platformach i miał w tym odpowiednie doświadczenie. Na szczęście
Grzegorz Nowak przeprowadził nam
szkolenie. Ja jako prowadząca licytacje
też stałam przed nowym wyzwaniem,
gdyż byliśmy w pomieszczeniu, gdzie
trzeba było pokazać i odpowiednio

zareklamować wszystkie przedmioty. Mam nikłe doświadczenie z kamerą, a tutaj nagle trzeba było się otworzyć i mówić do osób, znajdujących
się po drugiej stronie ekranu. Dobrze,
że jestem osobą, która lubi dużo gadać
i to mi przyszło troszkę łatwiej. Również ta akcja się udała, bo ustanowiliśmy kolejny rekord. Mimo że było ciężej, za to rekord zrekompensował nam
wszelkie wysiłki.
– Czy również w tym roku
większość aukcji odbędzie się
w Internecie?
– Nie. Codziennie sprawdzam, czy nie
pojawiły się nowe obostrzenia pandemiczne. Patrzymy, ile metrów ma hala
sportowa, żeby wiedzieć, ile osób możemy zaprosić, postępując zgodnie z przepisami. Będziemy starali się powtórzyć
schemat z pierwszego roku, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Już się zastanawiamy, kto będzie
dezynfekował tor co 15 minut. Spotkanie z ludźmi daje możliwość poczucia
tej wyjątkowej atmosfery. Chcemy im
dać coś od siebie.
– Jakie atrakcje przygotowali
Państwo podczas tegorocznego
finału?
– Trochę się powtórzymy, ale będzie
też sporo nowości. Powtórzenie stanowić będzie dmuchany tor przeszkód dla
dzieci. Swoją pomoc zaoferowały również dziewczyny, które będą malowały dzieciom twarze. Pojawią się znane
z poprzednich lat: kawiarenka, loteria
fantowa i aukcje. Zagra Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni. Swoim śpiewem
umili nam czas wokalistka z Władysławowa. Coraz więcej nowych osób się
odzywa z informacją, że chcą coś podarować. Na pewno na naszych aukcjach
znajdzie się wiele interesujących przedmiotów i usług.
– W jaki sposób można
wesprzeć Państwa działania?

– Skala tego jak można nas wesprzeć,
jest bardzo szeroka. Jedni pomagają
poprzez podarowanie czegoś od siebie. Od trzech lat wspiera nas właściciel pensjonatu „Perła Bałtyku”. Dzięki temu możemy zakupić koszulki dla
wolontariuszy, dokupić kilka gadżetów na aukcje. Mamy restauracje, które
wspomagają nas od strony gastronomicznej. W tym roku oprócz grochówki będzie również grill. Można
nas wesprzeć swoją osobą, bo zadań
jest mnóstwo. Za każdą formę pomocy będziemy wdzięczni.
– WOŚP to fenomen na skalę
światową. Na czym polega
wyjątkowość tego wielkiego
święta pomagania?
– Myślę, że największy fenomen stanowi osoba Jurka Owsiaka i to ona jest
kluczowa do powodzenia tej akacji.
Jest otwarty. Politycznie stara się nie
angażować, robi swoje. Poświęca się
temu cały rok. Ja jako szefowa sztabu
w Jastarni wiem, ile miesięcy pracy
trwa przygotowanie jednego sztabu,
a co dopiero w skali ogólnopolskiej.
On ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii i tym przyciąga do siebie
ludzi. Dodatkowo ludzie widzą wyniki tych akcji poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Także dlatego chcą z nim działać, bo to przynosi
wymierne efekty.
– Jak odniesie się Pani
do negatywnych głosów
na temat działań WOŚP?
– My jako Polacy jesteśmy narodem,
który ma tendencje do narzekania.
W każdej formie życia społecznego
pojawiają się głosy krytyczne. Nie
dotyczy to tylko działań WOŚP. Jest
to bardzo przykre, że chcąc zrobić coś
dobrego, dostaje się po głowie. Uważam, że my robimy coś dobrego, bo jak
wspomniałam wcześniej, efekty tej
akcji są namacalne. Każdy ma prawo
do negatywnej opinii, ale takie osoby

– Skąd pomimo tylu zajęć
znajduje Pani jeszcze czas
na działania społeczne?
– Ja się też czasami nad tym zastanawiam (śmiech). Fajnie by było, gdyby
doba rozciągnęła się o dwie godziny,
ale tak nie może być. Czasami kładę
się wieczorem i nie śpię, bo myślę
o tym, co jeszcze należy zrobić. Organizacja czasu jest bardzo potrzebna.
Jestem mamą trójki dzieci i pracuję
zawodowo, dlatego muszę być dobrze
zorganizowana. Nawet podczas zakupów potrafię zaczepić kogoś i zaprosić do udziału w naszym wydarzeniu.
Każdy moment jest dobry, by zrobić
coś pozytywnego dla tej akcji.
– Jakie wyznacza sobie
Pani cele na przyszłość
w kontekście działalności
sztabu?
– Mąż mi zawsze mówi: pozwiedzałaś A, to powiedz i B. Owsiak mówi,
że „gramy do końca świata i o jeden
dzień dłużej”. Staram się tego trzymać,
choć ogrom pracy i stresu powoduje,
że miewam chwile zwątpienia, ale gdy
przechodzi ten moment, to napędowa lokomotywa działa od nowa. Mam
nadzieję, że pomimo trudności, to akcja
z naszym udziałem dalej będzie trwała.
– Co jest największą wartością
prowadzonych przez Panią
działań?
– Największą wartością jest integracja środowiska lokalnego, jednoczenie się wokół wspólnego celu, jakim
jest pomaganie. Cieszę się, że jestem
w stanie zainspirować innych do działania. Mieszkańcy naszej gminy nie raz
pokazali swoją otwartość na potrzebujących. Nie tylko przy okazji tej akcji,
ale i wielu innych.
– Każdego roku jastarnicki
sztab ustanawia rekord
finansowy. Czy w związku
z tym odczuwalna jest presja
poprawy wyniku?
– Zawsze miło jest pobić własny
rekord, ale nie wywieramy na sobie
z tego powodu dodatkowej presji.
Tego dnia spotykają się ludzie, którzy
mają otwarte serca i chętnie zapełniają
puszki. W tym roku mamy nieco więcej
rzeczy na aukcję, więc to też powinno
wpłynąć pozytywnie na nasz wynik.
Myślę, że w ludziach zaczyna się uwidaczniać empatia i są bardziej skorzy
do pomocy. Mam nadzieję, że rekord
padnie, ale nie jest to nasz główny cel.
nn fot. MOKSiR Jastarnia
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Raport o promocji turystycznej w roku 2021

Opisaliśmy w skrócie ważniejsze działania Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kaszuby Północne” w roku
2021 na rzecz rozwoju znaczącej gałęzi gospodarczej
jaką jest turystyka na naszym obszarze.
1. „DWORY I PAŁACE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU”

a także ich przyrodnicze skarby. Działanie było możliwe dzięki
grantowi w ramach LSR 2014‒2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Ilość stron: 84. Nakład: 500
egzemplarzy. Nr ISBN: 978‒83‒952698‒9‒9.
3. CZTERY NAGRODY ZA FILM PROMOCYJNY

Za produkcję pt. „Kaszuby Północne – tutaj każdy znajdzie
coś dla siebie” otrzymaliśmy pierwsze miejsce w konkursie
„Kadry z Polski… i nie tylko” w kategorii „Mój region najpiękniejszy” redakcji portalu WaszaTurystyka.pl. Trzyminutowy spot promuje turystyczne walory subregionu.
Film został zgłoszony na 16. Festiwal FilmAT w kategorii
komunikacja turystyczna.
Jury 16. Festiwalu FilmAT uznało nasz film promocyjny za najlepszy w konkursie narodowym oraz przyznało
drugie miejsce w konkursie międzynarodowym w kategorii komunikacja turystyczna – promocja regionu. Dodatkowo uzyskaliśmy Grand Prix Turystyki. Doceniono zwłaszcza kreatywność, humor i grę głównego aktora. Uroczystość
wręczenia nagród 16. Festiwalu FilmAT odbyła się 17 grudnia w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
4. KOMUNIKACJA ONLINE DLA MARKI KASZUBY PÓŁNOCNE

Przez cały rok dbaliśmy o lepszy wizerunek Kaszub Północnych w sieci. Wykorzystaliśmy siłę social media i pod okiem
ekspertów budowaliśmy rozpoznawalną markę.
Uruchomiliśmy dwa kanały na Facebooku i na Instagramie. Pierwszy dotyczy kultury rybackiej i morskiej Kaszub
Północnych (rybołówstwo, wędkarstwo, żeglowanie) i nosi
tytuł: „Zacumuj na Kaszubach Północnych”. Drugi opiera
się o ekoturystykę, turystykę przyrodniczą i nazwaliśmy go
„Naturalnie, Kaszuby Północne”.

9. REKLAMA NATYWNA

5. POZNAJ POLSKĘ Z TRAVELIST – PÓŁWYSEP HELSKI W 3
DNI Z PAŃSTWEM TORRES
Vlog uzyskał ponad 110 tys. wyświetleń.
Półwysep Helski to dużo więcej niż piasek, woda i słoneczna aura – choć to właśnie tu słońce świeci najmocniej
na Wybrzeżu, a plaże cieszą się mianem legendarnych.
To także kraina rybackich kutrów, ukrytych w lasach bunkrów i huśtawek, fascynującej historii, rekordowo długich
rzeźb – i oczywiście morświnów oraz sympatycznych fok.
Wideo-przewodnik z Półwyspu Helskiego powstał z naszym
udziałem jako partner merytoryczny. https://www.youtube.com/watch?v=hXB6-Hcp1v4
6. IV MILITARIADA – SPACER PRZEZ HISTORIĘ

Uczestnikami spacerów były osoby z Pucka, Sławutowa,
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, z Trójmiasta, z Półwyspu
Helskiego, z Warszawy.
8. TURYSTYCZNA SZKOŁA NA KASZUBACH PÓŁNOCNYCH

To projekt, którego celem jest poprawa wspólnej waloryzacji dworów i wspólnej historii regionu w zakresie rozwoju
turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Rezultatem trzyletniego projektu ma być zwiększona
liczba turystów zwiedzających dworki w obszarach wiejskich
części Morza Bałtyckiego podczas i poza głównym sezonem
turystycznym, przyczyniając się tym samym do wyrównywania intensywności turystyki i wydłużenia sezonu.
Zorganizowaliśmy II Festiwal Dworów i Pałaców w 16 obiektach, z weekendowej oferty 4‒6 czerwca skorzystało ok. 4,5
tys. uczestników. Na tą okoliczność powstało 16 filmów promocyjnych.
Opracowaliśmy lokalną mapę dla rowerzystów, wydaną
w nakładzie 5 tys. egz. Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne
i integracja środowiska gestorów dworów i pałaców doprowadziły do powołania nowego stowarzyszenia właścicieli
dworów i pałaców Pomorza, które ostatecznie zarejestrowano w dniu 23.11.2021 r. pod nazwą „Pomerania Manors”
Stowarzyszenie Właścicieli Zamków, Pałaców i Dworów.
Z powodu pandemii udało się pozyskać dodatkowe środki
na wydłużenie projektu o rok – do lipca 2022.
2. KSIĄŻKA O ALEJACH
Wydaliśmy nową publikację pt. „Aleje na 4 pory roku. Naturalnie,
Kaszuby Północne”. W książce zapraszamy na wędrówkę szlakiem
najpiękniejszych, najciekawszych i najstarszych alej Kaszub Północnych, podczas której poznamy niezwykłą historię tych stron,

Na przełomie maja i czerwca br. stworzyliśmy materiał
prasowy „Długi weekend spędź na Kaszubach Północnych”.
Organicznie materiał pojawił się pod trzema linkami:
n n https://www.all-inclusive.com.pl/
dlugi-weekend-spedz-na-kaszubach-polnocnych/
n n https://www.madams.pl/podroze/polska/
dlugi-weekend-spedz-na-kaszubach-polnocnych/
n n https://infowire.pl/generic/release/669761/
dlugi-weekend-spedz-na-kaszubach-polnocnych
Wsparty reklamowo materiał pojawił się 47 serwisach portalu
naszemiasto:
n n https://mazowieckie.naszemiasto.pl/
dlugi-weekend-spedz-na-kaszubach-polnocnych/
n n http://warszawa.naszemiasto.pl/dlugi-weekend-spedz-na-kaszubach-polnocnych/ar/
c7‒8306158
10. PRODUKCJA FILMU „NORDA ZADZIWIA PRZYRODĄ”
Film jest e-wędrówką po atrakcjach przyrodniczych Kaszub
Północnych https://www.youtube.com/watch? v=K_ILdkVcV88 We współpracy z Fundacją Akcja Bałtycka.

Oferta spacerów historycznych wokół punktów Szlaku
Historii Militarnej Kaszub Północnych zgromadziła w czerwcowy weekend 12‒13 blisko 80 uczestników, głównie lokalną społeczność.
7. „KĄPIELE LEŚNE” Z PRZEWODNIKIEM
Chętni wzięli udział w organizowanych przez nas jesiennych,
terapeutycznych spacerach shinrin-yoku z certyfikowanym przewodnikiem Forest Therapy Institute. Pierwszy w lesie mieszanym
spod osady Sławutowo w głąb Puszczy Darżlubskiej, drugi w nadmorskim borze sosnowym w Helu.

W Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku
dzieci i młodzież miały okazję przetestować Mobilne Centrum Edukacji – Turystyczna Szkoła przygotowane dla nich
przez Polską Organizację Turystyczną (4‒5 listopada).
W województwie pomorskim tylko dwie placówki edukacyjne zostały zakwalifikowane do programu: z Pucka
i Tczewa.
Projekt ma na celu zachęcić do podróżowania po Polsce
i poznawania najróżniejszych zakątków kraju, na których
zwiedzanie można przeznaczyć również środki z Polskiego Bonu Turystycznego. „Turystyczna Szkoła” jest działaniem realizowanym przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii
oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, przy udziale lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.
Stoisko Kaszub Północnych było przepełnione materiałami z propozycjami wycieczek, questami, wyświetlanym
filmem promocyjnym. Dużą popularnością cieszył się konkurs wiedzy o atrakcjach regionu w formule „koło fortuny”
z nagrodami od OKSiT w Gminie Puck
i Powiatu Puckiego. Obsługę zapewnili pracownicy OKSiT
w Gminie Puck oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

11. ZWIĘKSZANIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
PODCZAS SZKOLEŃ „SPRAWNY EKSPERT POZARZĄDOWY”
(84 H) ORAZ „AKADEMIA LIDERÓW 2021” (42 H).
12. PROMOCJA W TVP W PROGRAMIE PYTANIE
NA ŚNIADANIE
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.
13. PRASA REGIONALNA ZIEMIA PUCKA.INFO –
MIESIĘCZNIK
Produkcja wydawnicza i dystrybucja 12 numerów gazety
o nakładzie 3000 egzemplarzy z nr ISSN: 2083‒277X. Archiwalne wydania dostępne na stronie www.ziemiapucka.info.
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Gmina Krokowa

Podsumowanie inwestycji
Przedstawiamy krótkie
sprawozdanie z realizacji
inwestycji, które realizujemy
bądź wykonaliśmy w ciągu
mijającego roku. Oto opis
przede wszystkim tych,
na które mieliśmy możliwość
pozyskiwania środków
zewnętrznych.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zakończyliśmy prace budowalne polegające na dostosowaniu części obiektów szkolnych w Lubocinie i Sławoszynie na oddziały przedszkolne.
Od nowego roku, łącznie, w tych obu
miejscach będziemy mogli zaopiekować się 49 dziećmi. Obiekty obecnie
są wyposażane w sprzęt niezbędny
do funkcjonowania. W 2022 r., przy
obiekcie w Sławoszynie powstanie
także nowy plac zabaw, a ten w Lubocinie zostanie zmodernizowany. Projekt przewiduje także doposażenie
i organizację różnego typu zajęć rozwojowych oraz edukacyjnych w działających przedszkolach i klasach „0”
wszystkich szkół na terenie całej
gminy, a także dokształcanie kadry
nauczycielskiej.
Niebawem zakończymy inwestycję
dotyczącą rozbudowy i modernizacji
jednego z segmentów Szkoły Podstawowej w Krokowej. W ramach projektu powstało dodatkowych 5 w pełni
wyposażonych sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym. Dodatkowo zamontowano windę. Poza tym wyremontowane zostały istniejącego kondygnacje
znajdujące się w tym segmencie.

odcinka ścieżki w miejscowości Białogóra (ul. Lubiatowska i Jastaka).
Tutaj prace, jeżeli warunki pogodowe pozwolą rozpoczną się od stycznia
2022 r. i będą trwały do późnej wiosny. W ramach realizacji całości projektu czeka nas także remont ścieżki
gruntowej na „nadmorskiej” trasie Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki
– Białogóra. Całość prac powinniśmy
zakończyć do wakacji 2022 r.
DROGI I CHODNIKI
Nieprzerwalnie trwają prace polegające na remoncie, przebudowie
i budowie kilku dróg na terenie naszej
gminy. Wykonano już wszystkie prace
zasadnicze na ul. Ogrodowej w Krokowej, zaś na ul. Szkolnej wybudowano
parking (na terenie działki po byłym
budynku urzędu gminy) i cały zakres
przewidzianych do przebudowy chodników. Prace dotyczące układania
warstw asfaltowych będą realizowane wiosną 2022 r. wraz z ul. Leśną
w Wierzchucinie (tutaj musieliśmy
przesunąć termin realizacji z 2021 r.
na 2022 r. z uwagi na konieczność
wymiany rur wodociągowych azbestowo-cementowych). W tym roku
zakończono także prace na ul. Słonecznej w Wierzchucinie i na ul. Kwiatowej w Żarnowcu. Po przerwie zimowej sukcesywnie przez okres około 2
lat będziemy wykonywać dalsze prace
tj. w Wierzchucinie – ul. Kaszubska,
Nowa; w Żarnowcu – ul. Na Stoku
i Wiśniowa; w Krokowej – parking
za budynkiem Urzędu Gminy.
Ponadto od września tego roku

Szkoła Podstawowa w Sławoszynie

TURYSTYKA, REKREACJA
Po wykonaniu kompleksowej modernizacji ścieżki rowerowej asfaltowej
na trasie Krokowa – Swarzewo przystąpiliśmy do realizacji kolejnego

mamy wykonawcę przebudowy mostu
na kanale „A” w ciągu ulicy Łąkowej
w Dębkach (przy polu namiotowym
„KASZUB”). To zadanie będzie zrealizowane najprawdopodobniej do maja
2022 r. Podpisaliśmy także umowę

z wykonawcą przebudowy ulic
w miejscowości Łętowice. Tu inwestycja będzie wykonywana zgodnie
z umową dotacji od wiosny 2022 r.
Wykonaliśmy kilka zadań polegających na polepszeniu stanu naszych
dróg gruntowych poprzez utwardzenie
płytami drogowymi lub typu YOMB
lub asfaltem. Te zadania były wykonywane m.in. w Sławoszynie, w Dąbrowie, czy w Goszczynie.
Powiat Pucki otrzyma od Gminy
Krokowa kwotę 1.600.000 zł (50%
kosztów) niezbędną do budowy
nowych chodników przy drogach
powiatowych: pomiędzy Jeldzinem i Krokową, w Lubkowie, w Lisewie i Karlikowie, a także do remontu nawierzchni asfaltowej drogi
w Karwieńskich Błotach Pierwszych.
Wszystkie te zadania będą wykonywane w 2022 r.

Ulica Ogrodowa w Krokowej

OCHRONA ŚRODOWISKA
Trwają prace polegające na wykonaniu systemu zdalnego odczytu wodomierzy (I etap) wraz z montażem
wodomierzy miejscowości Dębki. Rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej tranzytowej na trasie Żarnowiec
– Odargowo. Niebawem prace będą
realizowane także w Sławoszynku.
Inwestycja ma polegać na budowie
sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul.
Spokojnej. Trwają prace nad wyborem wykonawcy budowy zbiornika
zapasu wody na ujęciu wody w Żarnowcu. W 2022 r. zlecimy wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sulicicach – I etap oraz (jeżeli
środki finansowe pozwolą) połączenie
kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową Parszczyc z Odargowem (przez
Szary Dwór).
Przypominamy także, że od
kilku lat prowadzimy projekt

umożliwiający pomoc mieszkańcom
w zakresie odbioru, usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
pochodzących przede wszystkim
z remontowanych dachów. Zadanie
w 2021 r. zostało wykonane i rozliczone. Oczekujemy na Państwa wnioski do edycji 2022.
Na niemal wszystkie w/w zadania
pozyskano ogromną pulę środków
zewnętrznych (zarówno krajowych,
jak i unijnych). Bez nich wykonanie
tych zadań byłoby niemal niemożliwe,
bądź zostałyby zrealizowane w ograniczonym zakresie.
CO W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI…?
Pozyskaliśmy środki na tzw. tereny
po dawnym PGR z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Do końca
2022 r. wybudujemy nowy plac
zabaw przy szkole w Żarnowcu,
wyremontujemy bibliotekę w Wierzchucinie oraz utwardzimy drogę
gminną w Świecinie. Łącznie na ten
cel planujemy pozyskać i wydatkować ponad 0,5 mln zł. Oczekujemy także na rozstrzygnięcie konkursu grantowego przeznaczonego
na „Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, czyli potocznie na zakup komputerów. Liczymy na to, że na przełomie stycznia/lutego 2022 r. będzie
znana ocena wniosków.
Do końca kwietnia 2022 r. przewidujemy budowę fragmentu chodnika w Kłaninie, zaś do wakacji zatoki
autobusowej w Sulicicach.
Oczekujemy rozstrzygnięcia konkursu Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, do którego złożyliśmy wnioski
dotyczące: remontu mostu na Bychowskiej Strudze oraz przebudowy drogi
dojazdowej do szkoły w Wierzchucinie, przebudowy dróg gminnych
w miejscowościach Białogóra (ul.
Słoneczna, Plażowa, Cisowa, Sosnowa, Modrzewiowa), w Żarnowcu (ul.
Na Stoku) oraz w Karwieńskich Błotach Pierwszych i Sławoszynku (ul.
Wiosenna, Wesoła, Słoneczna, Zielona i Kolorowa), a także budowy chodnika pomiędzy Lubocinem i Karlikowem. Łącznie planujemy wykonać.
Jeżeli pozyskamy środki, to ponad
5 km dróg zrealizujemy w latach
2022‒2024 za kwotę ponad 19,5
mln zł.
Ponadto na bazie podpisanego z Powiatem Puckim porozumienia przygotowujemy się do pozyskania środków na przebudowę drogi
powiatowej wraz ze ścieżką rowerową
na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką w Odargowie do Dębek.

Otrzymaliśmy wsparcie na realizację trzech zadań z programu „Polski Ład”. Pozyskane środki w łącznej
wysokości niemal 11,5 mln zł przeznaczymy na zadania z zakresu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. w Goszczynie Wyb.,
Glinkach, Jeldzinie, na trasie Białogóra – Wierzchucino, branży kulturalnej – budowa świetlicy wiejskiej
w Karwieńskich Błotach Pierwszych
oraz na dalsze polepszenie stanu
dróg i chodników w Sołectwach:
Karwieńskie Błota, Lisewo, Parszczyce, Sobieńczyce, Sulicice, Świecino, Tyłowo.
Dysponujemy także środkami
z darowizny pozyskanej z Fundacji Orlen na odnowienie pomnika Matki Boskiej Królowej Korony
Polskiej w Żarnowcu wraz z wykonaniem niezbędnego zadaszenia.
Realizacja potrwa do końca kwietnia 2022 r.

Kapliczka w Żarnowcu

W listopadzie, wraz z Krokowskim Centrum Kultury złożyliśmy
dwa wnioski do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
na adaptację pierwszego piętra domu
kultury w Wierzchucinie oraz remont
świetlicy wiejskiej w Lisewie. Jeżeli pozyskamy środki, to inwestycje
wykonamy w latach 2022‒2023.
Liczymy także na pozytywne wieści dotyczące wsparcia finansowego dwóch zadań, które planujemy wykonać ze środków Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Gmina złożyła wniosek na przebudowę drewnianego mostu pieszo –
rowerowego w Dębkach (ujście rzeki
Piaśnicy) zaś Biblioteka Publiczna w Krokowej chce realizować
zadanie pt. „Modernizacja obiektu
Muzeum Regionalnego w Krokowej
na potrzeby organizacji stałej wystawy tematycznej”.
nn Urząd Gminy Krokowa
fot. KCK w Krokowej
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O monografii „Z historii Sławoszyna”
Sławoszyno to wieś w gminie
Krokowa. Znana jest
na Kaszubach jako miejscowość
w której urodził się Florian
Ceynowa – lekarz, działacz
kaszubski zwany budzicielem
Kaszubów. Pamięć o tym wielkim
Kaszubie jest w Sławoszynie
starannie pielęgnowana. Jego
imię nosi Szkoła Podstawowa
i Wiejski Dom Kultury.

M

ieszkańcy Sławoszyna mają
kolejny powód do dumy –
pochwalić się bowiem mogą
starannie opracowaną monografią

swojej wsi. Książka „Z historii Sławoszyna” autorstwa dwu kronikarek – pasjonatek, pań: Marii Machut i Ireny Parus
ukazuje wieś od wieku XIV do współczesności. Przedstawiając dzieje

Sławoszyna dokumentują je wieloma
kopiami dokumentów oraz mnóstwem
zdjęć. Zdobycie ich wymagało mrówczej pracy, wielu wizyt w archiwach –
od Archiwum Klasztoru Benedyktynek
w Żarnowcu począwszy po Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Gdańsku
i jego oddziały w Gdyni i Wejherowie
oraz Archiwum Historii Mówionej
Ośrodka Karta. Uznania warte są zgromadzone przez autorki liczne opracowania historyczne dotyczące Kaszub
Północnych – przedstawiona przez nie
bibliografia jest bardzo bogata.
Wiele zdjęć, również tych sprzed
stu lat, pochodzi ze zbiorów prywatnych udostępnionych i ofiarowanych
przez Sławoszynian. W grudniu 2021 r
w Domu Kultury w Sławoszynie z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej
poświęconej upamiętnieniu kolejnego
wybitnego mieszkańca wsi – Franciszka Jana Żaczka, odbyło się spotkanie
z paniami – Ireną Parus, która przedstawiła biografię lekarza i prowadziła uroczystość oraz panią Marią Machut, która
podczas drugiej już prelekcji o historii
wsi zaprezentowała kolejne materiały
o niej, oraz mnóstwo nowych zdjęć. Prelekcja wsparta była prezentacją multimedialną. Wystawa zgromadzonych
materiałów i zdjęć cieszyła się wielkim
zainteresowaniem uczestników.
nn Bożena Hartyn-Leszczyńska
KCK w Krokowej
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Gmina Władysławowo

30 Finał
WOŚP

Powoli zbliżamy się do 30 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Już 30 stycznia, 45 wolontariuszy
z wośpowymi puszkami odwiedzi wiele
miejsc w naszej gminie.

W

tym roku również postanowiliśmy
nawiązać kontakty z m.in. lokalnymi sklepami, miejscami usługowymi
w Gminie Puck, które zdecydowały się wyeksponować u siebie stacjonarne puszki 30 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako
Sztab WOŚP w Gminie Puck dziękujemy naszym
lokalnym przedsiębiorcom oraz cieszymy się,
że gracie z nami!
A oto miejsca, w których do 28 stycznia zbierane są pieniążki na rzecz zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci:
n n Celbowo – Sklep „Anka”
n n Darzlubie – Sklep „Henka”
n n Gnieżdżewo – Sklep Ogólnospożywczy
Monika Kirszling, Sklep Łasuch – Mirosław Zagórski
n n Leśniewo – Kwiaciarnia „Bukiecik” Małgorzata Kałamejka-Okoń, Lewiatan – Elżbieta Michalska
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Lodowisko

n n Mieroszyno – Zakład fryzjerski „Wiola”
Wioleta Witkowska
n n Połczyno – Sklep „U Kariny” Karina
Zelewska
n n Puck – Budynek Urzędu Gminy Puck
n n Rekowo Górne – Lewiatan Roman
Ptasiński
n n Rzucewo – Sklep „U Ani” Anna Busz
n n Sławutówko – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Izabela Kupska
n n Starzyno – Kwiaciarnia „Kasia”
n n Strzelno – Lewiatan – Ireneusz Tocke,
Sklep „Hubertus” Sylwia Srok
n n Swarzewo – Zakład fryzjerski Bernadeta Kuchnowska
n n Żelistrzewo – Kwiaciarnia „Kwiaty Małgorzaty”, Siedziba Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Dodatkowo dla celu tegorocznego, jubileuszowego finału prowadzona jest zbiórka środków do elektronicznej skarbonki.
Link do niej: https://eskarbonka.wosp.org.
pl/35w4eq.
Uruchomiliśmy licytacje. Śledźcie stronę:
https://www.facebook.com/oksitpuck
nn OKSiT w Gminie Puck

