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Oskar Struk: Dlaczego zdecydował się 
Pan na start w wyborach na szefa Plat-
formy Obywatelskiej na Pomorzu?

 Mieczysław Struk (Marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, przewodni-
czący pomorskich struktur Platformy 
Obywatelskiej): Od dłuższego czasu 
jestem przekonany, że PO potrzebuje 
nowego impulsu. To przekonanie wyni-
ka m.in. z oceny sytuacji organizacyjnej 
ugrupowania. Niski poziom aktywności 
kół terenowych, nierozwiązane konflikty, 
jak choćby ten z Tczewa. Konieczne jest 
też usprawnienie komunikacji wewnętrz-
nej. Region, moim zdaniem, potrzebuje 
inspiracji. Ludzie związani ideowo ze 
środowiskiem Platformy mają bardzo 
duży potencjał, o czym przekonałem się 
podczas spotkań. Jednak jest on niewy-
korzystany. I to chciałbym zmienić. 

Podczas kampanii wyborczej odbył 
Pan wiele spotkań z członkami partii. 
Na jakie problemy zwracali uwagę?

Przede wszystkim na brak aktywności 
w terenie i słabą działalność kół w ma-
łych miejscowościach. Co ciekawe, sporo 
takich głosów pojawiało się w Gdańsku, 
gdzie struktury wydają się najmocniejsze. 
Jednak wielu członków wielkomiejskiej 
PO słusznie uważa, że partia zamknęła 
się w metropoliach. A przecież nie da 
się wygrać wyborów tylko największymi 
miastami. Musimy być obecni w całym 
województwie. Nie ma innego sposobu 
na dotarcie do elektoratu. Dlatego dziwi 
na przykład to, że choć mamy wielu par-
lamentarzystów z Platformy, to w powia-
tach ziemskich nie ma biur poselskich 
czy senatorskich. 

Czy w takim razie skupienie się na 
mniejszych miastach to strategia na naj-
bliższe wybory parlamentarne?

 Jeszcze raz podkreślę, że nie da się 
wygrać wyborów w Polsce tylko dużymi 
miastami. Zresztą podobnie mówi Do-
nald Tusk i wielu członków PO. Musimy 
mieć ofertę dla mniejszych miejscowo-
ści, dla Polski powiatowej. To w naszych 
wspólnotach lokalnych zaczyna się Pol-
ska. Sam pochodzę z niewielkiej miej-
scowości,(Jastarni, przyp. red), w której 
miałem zaszczyt być burmistrzem przez 
12 lat i wiem, jak ważne są to środowiska. 
Mają swoje problemy i aspiracje. Nie mo-
żemy ich pomijać. 

W programie wyborczym podkreślał 
Pan konieczność odbudowy struktur 
oraz wspólnoty wartości ze środowi-
skami sympatyzującymi z partią. Ro-
zumiem, że to powrót do korzeni, żeby 
Platforma znowu była miejscem wymia-
ny myśli osób z różnych środowisk? 

Byłem 20 lat temu w gdańskiej hali Oli-
via na zjeździe założycielskim Platformy. 
Spotkały się tam różne  środowiska, za-
równo konserwatywne, jak i liberalne, 
ale łączyły nas wspólne wartości. Jednym 

głosem mówiliśmy o wolnościach obywa-
telskich, praworządności czy gospodarce 
wolnorynkowej. Przez wiele lat Platforma 
potrafiła skupiać ludzi wielu środowisk 
chętnych do działania na rzecz Polski 
i małych ojczyzn. Obecnie wiele tych śro-
dowisk znalazło się z różnych względów 
poza PO. Nie wyobrażam sobie, żeby nie 
współpracować z nimi. Platforma musi 
wychodzić ze strefy swojego komfortu.

Czy trudno jest łączyć funkcję mar-
szałka województwa i szefa PO?

Bardzo dużo pracuję i nie boję się no-
wych wyzwań. Jako marszałek i długo-
letni samorządowiec zjechałem to woje-
wództwo wzdłuż i wszerz. Znam każdego 
starostę, burmistrza i wójta. Taki prze-
wodniczący regionalnych struktur to 
atut. Przewodniczący, który bywa często 
w terenie. 

Jak pokazuje przykład wiecznie nie-
obecnego w regionie Sławomira Neu-
mann, łączenie dwóch funkcji wcale nie 
jest takie proste…

Sławomir Neumann był posłem, co 
wymagało częstej obecności w Warsza-
wie. Ja z kolei, jak już wspomniałem, ze 
względu na charakter pracy jestem nie-
mal cały czas na Pomorzu. 

Czy Pańska wygrana to triumf samo-
rządności, bo to właśnie poparciu sa-
morządowców w znacznym stopniu za-
wdzięcza Pan wyborczy sukces? 

To przede wszystkim zwycięstwo trafnej 
diagnozy i programu naprawczego, który 
zaprezentowałem członkom Platformy. Nie 
ukrywam, że dużą część tego programu 
stworzyli oni sami. Dostrzegli, tak jak ja, 
pewne dysfunkcje w partii. Oczywiście, duża 
część tego grona to samorządowcy PO. 

Czy pojawiła się nutka zwątpienia, gdy 
Donald Tusk ogłosił swoje poparcie dla 
Agnieszki Pomaski, a potem wsparł ją 
prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski? 

Startowałem, żeby wygrać. Poparcie 
Agnieszki Pomaskiej przez Donalda 
Tuska zmobilizowało mnie do większej 
aktywności na ostatniej prostej. Co do 
poparcia, którego udzielił prezydent 
Warszawy, to nie miało ono żadnego zna-
czenia w kampanii.

Podczas pierwszego pod Pana kie-
rownictwem posiedzenia Rady Regionu 
jednym z Pana zastępców [obok Janusza 
Lewandowskiego, przyp. red.] została 
właśnie Agnieszka Pomaska. Czy to od-
dzielenie grubą kreską wyborczej rywa-
lizacji? 

Nasza rywalizacja była merytorycz-
na, spokojna i bez negatywnych emocji, 
a głównym powodem powołania Agniesz-
ki Pomaskiej na tę funkcję była wysoka 
ocena jej pracy. Jest aktywną parlamenta-
rzystką. Bardzo cenię tę aktywność i uwa-
żam, że zasługuje na wyróżnienie. 

Jaka będzie pomorska Platforma Oby-
watelska pod przewodnictwem Mieczy-
sława Struka?

Nie zabiegałem o tę funkcję dla splen-
doru ani chęci zapewnienia sobie miejsca 
na listach wyborczych do Sejmu, a po to, 
aby uzdrowić sytuację w pomorskiej Plat-
formie. Stanąłem na jej czele po to, żeby 
znów była najbardziej prężną organizacją 
w strukturach całej PO. Czeka nas sporo 
pracy, więc zachęcam wszystkich, żeby 
zakasali rękawy.

Jeśli chodzi o sprawy krajowe, to 
w rządowym podziale środków w ra-
mach Funduszu Inwestycji Strategicz-
nych Polskiego Ładu Pomorze dostało 
mocno po głowie i plasuje się dopiero 
na 10. miejscu. W kasie będzie aż 300 
milionów zł mniej…

Niestety, ale środki dzielone są na 
zasadzie „bądź grzeczny i poproś”. To 
żadna nowość w wykonaniu tego rzą-
du, a praktyka. Samorządy, których 
przedstawiciele reprezentują tę samą 
opcję co rząd, otrzymały dwa razy wię-
cej niż te, w których rządzi opozycja. 
Tak wygląda współpraca z samorząda-
mi według PiS. Ograniczane są docho-
dy, kompetencje, jesteśmy świadkami 
tworzenia systemu klientelizmu. Jeżeli 
PiS jeszcze trochę porządzi, to nie będą 
potrzebni wójtowie, burmistrzowie czy 
starostowie, bo większość decyzji do-
tyczących ich małych ojczyzn będzie 
zapadała w Warszawie.

Jak przekonać statystycznego Kowal-
skiego, który niezbyt rozumie zawiło-
ści prawne, że kary nałożone na Polskę 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nie są wynikiem niechęci 
instytucji europejskich, a jedynie poli-
tyki rządu, która odbywa się kosztem 
obywateli? 

Wstępując do Unii Europejskiej po 
referendum ogólnokrajowym zgodzili-
śmy się, że przystępujemy na pewnych 
warunkach. Chodzi m.in. o stosowanie 
zasady praworządności. TSUE broni tej 
zasady, bowiem niezawisłe sądy to je-
den z filarów demokracji, a więc broni 
on obywateli Polski przed rządem, który 
chce mieć wpływ na przykład na wyro-
ki sądów. Bycie wspólnotą, to nie tylko 
korzyści, ale także obowiązki i przestrze-
ganie wspólnych ustaleń, z których nasz 
rząd się wyłamuje.

Działania opozycji można określić 
słowami znanej piosenki „wszyscy zga-
dzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak 
jest”. Dlaczego opozycja nie może dzia-
łać wspólnie, gdy rząd naraża obywateli 
na niebezpieczeństwo w tak wielu spra-
wach?

Nie uważam, żeby opozycja w ogóle 
nie działała wspólnie. To, że od czasu do 
czasu dochodzi do różnic, jest naturalne. 
Trudno, aby PO nieustannie zgadzała się 

z lewicą i na odwrót. Fundamentalne jest, 
aby w kwestiach zasadniczych, jak pra-
worządność, nasze członkostwo w Unii 
czy prawa człowieka, opozycja mówiła 
jednym głosem i tak się na ogół dzieje. 

Wracając do Pana. Z powodu wygra-
nej w wyborach, przybyło Panu obo-

wiązków. Czy doba nie okaże się być za 
krótka?

Jestem przyzwyczajony do ciężkiej 
pracy. Poza tym, nie działam sam. Za-
równo w samorządzie województwa, 
jak i w Platformie są ludzie, z którymi 
współpracuję i którzy realizują ze mną 
zamierzone cele. 

Mieczysław Struk: To we wspólnotach 
lokalnych zaczyna się Polska

Pomorze | Specjalnie dla czytelników Expressu Powiatu Puckiego, Mieczysław Struk, Marszałek województwa pomorskiego i przewodniczący po-
morskich struktur Platformy Obywatelskiej opowiedział m.in. o powodach startu w wyborach, konieczności powrotu do ideowych korzeni czy ogrom-
nej roli samorządu terytorialnego.
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Umowa z wykonawcą inwestyc ji 
Chmielna/Paska podpisana

GmINA KoSAKoWo | 7 grudnia br. została podpisana 
umowa na wykonanie inwestycji budowy drogi ul. Chmiel-
nej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dwo-
rze z wykonawcą.

– W dniu dzisiejszym miałem przy-
jemność podpisać umowę na budowę 
połączenia drogowego z Dębogórza 
do Suchego Dworu. Jest to jedna z naj-
ważniejszych inwestycji w gminie Kosa-
kowo. Wartość całego kontraktu to po-
nad 20 000 000 złotych, z czego 9 000 
000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. Całą 
inwestycję wsparło również starostwo 
powiatowe w Pucku w kwocie 2 390 000 
zł. Głównym wykonawcą jest firma Kru-
szywo Spółka z o.o., która do tej pory 
z powodzeniem zrealizowała wiele in-
westycji drogowych w naszej gminie. 
Wierzę, że i tą również z sukcesem zre-
alizuje. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, nową drogą pojedziemy z po-
czątkiem 2023 roku – mówi wójt gminy 
Kosakowo, Marcin Majek. – Początek in-
westycji sięga 2017 r., kiedy przejęliśmy 
tą drogę od Zarządu Dróg Powiatowych 
w zasób dróg gminnych. Rozpoczęliśmy 
wtedy proces jej projektowania, a następ-
nie szukaliśmy finansowania inwestycji. 
W bieżącym roku przyszła bardzo dobra 
informacja z Urzędu Wojewódzkiego 
o jej dofinansowaniu – dodaje wójt.

O otrzymaniu dofinansowania na pro-
jekt budowy drogi łączącej miejscowości 
Suchy Dwór i Dębogórze z dofinanso-
waniem z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych informowaliśmy już 

pod koniec kwietnia br. Przypominamy, 
że zakres projektu obejmuje budowę po-
łączenia drogowego z Dębogórza do Su-
chego Dworu w ciągu ul. Gronowej, 
Chmielnej i Paska. Projekt zakłada bu-
dowę ww. ulic na odcinku 1880 m wraz 
z budową skrzyżowania typu małe rondo 
z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowo-
ści Dębogórze, budową skrzyżowania 
typu małe rondo z ulicami Reja, Szkol-
ną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór 
oraz budowę zatok autobusowych w ob-
rębie projektowanych skrzyżowań.

Wykonawca na teren budowy wejdzie 
10 stycznia. Rozpoczną się roboty przy-
gotowawcze, wycinka drzew, prace roz-
biórkowe, ziemne, wykonanie nasypów 
przygotowanie do wykonania różnego 
rodzaju instalacji. Prace te będą trwa-
ły około pół roku, następnie rozpoczną 
się przygotowania do wykonania ciągu 
pierwszego i rowerowego. Przewidujemy 
kilka tymczasowych organizacji ruchu, 
o których na bieżąco mieszkańcy gminy 
będą informowani – mówi prezes zarządu 
Kruszywa Sp. z o.o. Jacek Wicki. – Apeluję 
do wszystkich mieszkańców gminy Kosa-
kowo i okolicznych miejscowości o wyro-
zumiałość, a za utrudnienia i niedogod-
ności wynikające z budowy przepraszamy 
– dodaje. – Termin realizacji inwestycji 
jest niezagrożony, z początkiem 2023 r. 
prace powinny być zakończone.

Projektowana szerokość drogi to 6m, 
wzdłuż niej przewidziano budowę chod-
nika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości 
budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5 
m. Projekt budowy drogi przewiduje od-
prowadzenie wód deszczowych do istnie-
jących zbiorników retencyjnych w Suchym 
Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres inwe-
stycji obejmuje również budowę oświe-
tlenia wszystkich projektowanych dróg, 
doświetlenie przejść dla pieszych w głów-
nych ciągach komunikacyjnych, budowę 
kanalizacji technologicznej wraz ze stud-
niami oraz przebudowę infrastruktury 

elektroenergetycznej znajdującej się w koli-
zji z projektowanymi układami drogowymi. 
Przy budowie nowej drogi przewidziano 
przebudowę istniejącej sieci gazowej niskie-
go i średniego ciśnienia polegającą na zmia-
nie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one 
pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem 
i żeby nie kolidowała z projektowaną infra-
strukturą drogową. Opracowaniem objęto 
także projekt przebudowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej 
w związku z kolizją projektowanej infra-
struktury drogowej z istniejącymi sieciami. 
Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny 

ma na celu polepszenie sytuacji drogową 
w gminie, odciążając główne arterie przy 
ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.

Ta inwestycja tworzy nowy szlak komu-
nikacyjny w gminie, a co najważniejsze 
– odciąży 2 ronda w centrum Kosakowa. 
Mam nadzieję, że spora część mieszkań-
ców wybierze planowaną alternatywę, co 
pozytywnie wpłynie ruch komunikacyjny 
w całej gminie Kosakowo. Za 1,5 roku 
wszyscy mieszkańcy powinni mieć już 
możliwość korzystania z nowej drogi – 
mówi wójt gminy, Marcin Majek. 

Źródło: UG Kosakowo
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Rozwiązanie sytuacyjne modernizacji dróg Kaszubskiej 
i Komandorskiej zakładało wyremontowanie istniejących 
konstrukcji nawierzchni na szerokości 5m (nowe na-
wierzchnie z betonu asfaltowego). W celu doprowadzenia 
jezdni przy ul. Kaszubskiej do jednolitej szerokości 5m, 
na odcinku do ul. Komandorskiej zlikwidowane zostały 
słupy energetyczne, a obecna linia napowietrzna zosta-
ła skablowana. W ramach prac wyremontowane zostały 
również pobocza i zjazdy, a dodatkowo przy ul. Kaszub-
skiej wyremontowany został chodnik (nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej). Zadanie swoim zakresem obejmowało 
odcinki ww. dróg o łącznej długości 529m. Modernizacja 
przyczyniła się do poprawy stanu technicznego i podnie-
sienia wartości użytkowej dróg zarówno dla korzystających 
z niej rolników, jak i okolicznych mieszkańców.
Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze 
środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych 
z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 
123 420,00zł. Wykonawcą robót była Firma Budowlano-
Drogowa MTM SA. Koszt robot budowlanych wyniósł 670 
350,00 zł brutto.
Źródło: miastopuck.pl

ZakońcZył się remont 
ulic kasZubskiej 
i komandorskiej
Puck | Zostały one nie tylko poszerzone, ale i też usu-
nięto starą nawierzchnię oraz słupy energetyczne.

fot. miastopuck.pl

REKLAMA U/2021/PR

Sponsorem nagród w konkursie 
„Porady na elektroodpady” była To-
yota oraz REMONDIS Electrorecyc-
ling i ELECTRO-SYSTEM. Wśród 
nagród znalazły się: voucher na 
Weekend z Hybrydą Toyoty, głośniki 
JBL, atrakcyjne zestawy limitowanych 
gadżetów zespołu rajdowego Toyota 
Gazoo Racing oraz zestawy gadżetów 
ELECTRO-SYSTEM.

Sponsorów reprezentowali: Agata 
Wiśniewska (REMONDIS Electrore-
cycling i ELECTRO-SYSTEM) i Sła-
womir Grabarczyk (Toyota), którym 
serdecznie dziękujemy za przybycie 
i owocną współpracę.

Laureaci:
Kategoria literacka do lat 18:

I miejsce Zuzanna Jeka•	
II miejsce Aleksandra Madalińska•	

Kategoria literacka od lat 18:
I miejsce Natalia Zagrabska•	

Kategoria plastyczna do lat 18
I miejsce Agata Sikorra•	
II miejsce Aleksandra Madalińska•	
III miejsce Amelia Zagrabska•	

Wyróżnienie: Tymon Zagrabski
Nagrody za udział dla pozostałych 

osób: Agata Krukowska, Hanna Kę-
dzior

Nagrody w konkursie „Wynajmuję 
z głową-pobieram miejscową” ufun-
dowane zostały przez Gminę Włady-
sławowo i były to: rower, hulajnoga 
elektryczna, deskorolka elektryczna, 
kijki do nordic walking, torby tury-
styczne i kubki termiczne.

Laureaci:
I miejsce Roman Ellwart•	
II miejsce Krzysztof Jeka•	
III miejsce Aleksandra Jeka•	

Wyróżnienia:
Janina Rompca•	
Beata Szczepańska•	

Nagrody za udział dla pozosta-
łych osób: Małgorzata Grabe, Ma-
rzena Golda, Andrzej Jarzynowski, 
Agnieszka Balicka, Elżbieta i Jan Ja-
błońscy, Jadwiga Dzierzęcka, Antoni 
Renusz i Sławomira Renusz, Andrzej 
Gorazdowski, Agata Nazarczuk-
Burzyńska, Marzena Rzeźniczak, 
Renata Gacek, Marek Likus, Natalia 
Zagrabska, Marta Skoczke-Myślisz, 
Paulina Dehling.

Źródło: wladyslawowo.pl

Nagrody dla laureatów konkursów
WŁADYSŁAWoWo | W Urzędzie Miejskim we Władysławowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach gminnych „Porady na elektrood-
pady” oraz „Wynajmuję z głową-pobieram miejscową”.
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Każdej zimy pokonują dziesiątki kilome-
trów w poszukiwaniu tego wyjątkowego 
kruszcu, ale ich celem jest również pozna-
wanie przepięknych miejsc historycznych 
w regionie. Te dwie aktywności doskonale 
łączą się ze sobą. Półwysep Helski skrywa 
wiele tajemnic, które po wielkich sztormach 

zostają obnażone. Dzięki zebranym skar-
bom, Poławiaczki chcą zaciekawić historią 
młodsze pokolenie.

Ponadto ideą przyświecająca wszystkim 
nadmorskim działaniom stowarzyszenia 
jest dbanie o czystość wód, plaż i miejsc 
przybrzeżnych .

- Przez lata naszej działalności widzi-
my jak strasznie zanieczyszczone są plaże. 
Chcemy z tym walczyć, chcemy pokazywać 
młodym mieszkańcom naszej gminy jak 
ważne dla naszej ekologii jest dbanie o czy-
stość. – mówi Marlena Wicher.

- Poławianie bursztynu wiąże się z tym 

iż do brzegu przypływa patyk (w nim 
znajdziemy bursztyn), ale niestety w tym 
patyku są też tony śmieci, przy których 
nie jeden człowiek przechodzi obojętnie. 
Nie wygramy z tym, ale chociaż możemy 
zatrzymać jego wędrówkę w inne miejsca. 
– dodaje.

Stowarzyszenie realizuje również działa-
nia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Od wieków bursztyn jest przedmio-
tem handlu - wykorzystywany w medycynie 
naturalnej lub jubilerstwie, zawsze stanowił 
pożądany i drogocenny materiał. O wszech-
stronnym znaczeniu bursztynu Panie opo-
wiadają na niezwykłych plenerowych lek-
cjach. Wyjazdy na plaże półwyspu helskiego 
w poszukiwaniu ukrytych skarbów historii 
to coś, czego szkoły nie są w stanie zapewnić 
w harmonogramie zajęć.

- Poszukiwanie bursztynu od wielu poko-
leń jest niesamowitą przygodą. Trzymając 
w ręku kawałek żywicy, która 40 mln lat 
temu spływała z drzew, jest czymś wyjątko-
wym. – podkreślają.

Przyroda i historia z ekologicznymi aspek-
tami, do tego świeże powietrze i aktywność 
fizyczna, te wszystkie elementy Stowarzy-
szenie Złoto Bałtyku połączyło w jedną 
całość, realizując założenia programowe 
swojej organizacji. 

Źródło: wladyslawowo.pl

Złoto Bałtyku
WŁADYSŁAWoWo | Powstało nowe stowarzyszenie, które z pasji, potrzeby serca oraz miłości do  regionu realizuje wiele 
ciekawych zadań, a najważniejszym z nich jest poszukiwanie bursztynu. Stowarzyszenie Złoto Bałtyku założyły trzy mieszkanki 
gminy Władysławowo Marlena Wicher, Paulina Drewa oraz Katarzyna Krukowska.
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W Mikołajki Burmistrz Hanna Pruchniewska 
za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Pucku ponownie zaprosiła pary zamieszku-
jące miasto, które w ostatnim czasie obcho-
dziły godne podziwu rocznice ślubu. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż możliwość orga-
nizacji tego wydarzenia uzależniona jest od 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który 
pośredniczy w przekazywaniu zarówno me-
dali jak i legitymacji dla Jubilatów.
Uroczystość w zmienionej formule z zachowa-
niem ogólnie przyjętych obostrzeń sanitarnych 
zorganizowano w budynku Urzędu Miasta. Mał-
żonkowie świętujący Złote Gody, czyli 50. rocz-
nicę ślubu, otrzymali nadane przez Prezydenta 
RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jubilaci w tym wyjątkowym dniu znów mogli 
poczuć się jak wtedy, gdy po raz pierwszy po-
stanowili wypowiedzieć wzajemnie przysięgę 
małżeńską. Niejednej Pani popłynęła łza wzru-
szenia, gdy tylko wróciły pamiętne chwile z daw-
nych lat. Niejeden Pan poczuł charakterystycz-
ny ścisk w gardle. Jedno jest pewne – tego dnia 
w Urzędzie Miasta w Pucku próżno było szukać 
seniorów. Małżonkowie stali się ponownie zako-
chanymi w sobie młodzieńcami. Wszystko dzię-
ki niesamowitym wspomnieniom i rozmowom 
przy filiżance kawy.
Jubilaci obchodzący 65. Rocznicę ślubu: Maria 
i Jan Kawalec.
Pary z Miasta Puck, które w urzędzie świętowały 
Diamentowe Gody (60. Rocznica Ślubu): Wanda 
i Henryk Żalikowscy.
Puccy Małżonkowie, którzy odebrali medale za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50. Rocznica 
Ślubu): Halina Zasadowska, Beata i Mieczysław 
Andryskowscy, Marianna i Andrzej Jenek, Ste-
fania i Andrzej Tramer.
Małżeństwa nie mogące osobiście uczestniczyć 
w wydarzeniu: Urszula i Eugeniusz Skrzypnik 
(65. rocznica ślubu), Barbara i Zdzisław Łyś (60. 
rocznica ślubu) oraz Joanna i Ryszard Ustjak 
(60. rocznica ślubu). Wymienione Pary otrzyma-
ły upominki i życzenia za pośrednictwem miej-
skiego gońca.
Urząd Stanu Cywilnego w Pucku niezmien-
nie zaprasza Pary do zgłaszania chęci wzięcia 
udziału w ceremonii przyznania medalu. Bez 
złożenia wniosku przez jubilatów kierownik nie 
może wystąpić do Prezydenta RP o przyzna-
nie stosownego odznaczenia. Krótki formularz 
zgłoszeniowy wymagający podpisów obojga 
małżonków może odebrać z urzędu (ul. 1-go 
Maja 13, pokój 11) członek rodziny w godzinach 
pracy puckiego USC: od poniedziałku do środy 
w godz. 8-14, w czwartki 8-16, w piątki 8-13.
Źródło: miastopuck.pl

miłość nie PatrZy na Pesel
Puck | i znów inaczej niż zwykle przyszło świętować jubilatom wyjątkowe rocznice ślubu. Ze 
względu na wciąż niełatwą sytuację epidemiologiczną zabrakło uroczystego balu z tańcami, 
muzyki na żywo oraz tortu i symbolicznej lampki szampana.

OGłOszEniE 319/2021/DB
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PrZy stole
Kolacja wigilijna była skrom-

na, a na stole stawiano potrawy 
przygotowane głównie z suszo-
nych grzybów, fasoli, grochu czy 
kapusty i ziemniaków oraz maku. 
Podawano kluski z makiem i su-
szonymi owocami, śledzie w róż-
nych postaciach a także węgorze.

Dawniej ilość potraw nie prze-
kraczała dziesięciu, na stole stało 
sianko a to co zostało po kola-
cji otrzymywały zwierzęta wraz 
z najlepszą paszą. Wierzono, że 
zwierzęta w tą jedyna noc mówią 
ludzkim głosem, ale ludzie nie 
mogli tego usłyszeć bo przynosi 
to pecha całej rodzinie.

GwiaZdka- cZyli kolędnicy
Na orszak składają się policjant, 

dziad z babą, śmierć z kosą, dia-
beł, skaczący kozioł, bocian pod-

szczypujący dziewczyny, niedź-
wiedź prowadzony przez Cygana 
i żołnierz jadący na drewnianym 
koniu. Na kolędowanie przyby-
wają oni również w okresie mię-
dzy Świętami a Nowym Rokiem 
a w Sylwestra stroją psoty. Wie-
rzono, że za wszystkim stoi Stary 
Rok, który w ten sposób żegna 
się z domownikami.

strojenie 
choinki

Ta tradycja zawędrowała na Ka-
szuby dopiero na początku XX 
wieku. Wcześniej w kącie izby 
stawiano snopek siana by przy-
szły rok obfitował w plony. Po tej 
tradycji obecnie zostało władanie 
sianka pod obrus na stole wigilij-
nym. Obecnie świąteczne drzew-
ko przystraja się w wigilię, kiedyś 
używano do tego jabłek i ciastek.

PreZenty tylko od 
GwiaZdora

Nie Święty Mikołaj a Gwiazdor 
przynosi prezenty dla domowników. 
Kaszubski Gwiazdor ubrany jest 
w odwrócony na spodnią stronę ko-
żuch, przewiązany w pasie słomia-
nym sznurem. Na głowie ma myce 
(czapkę), na nogach skorznie (ka-
losze), a w ręce korbacz, czyli rózgę, 
ale również cipe (kosz) z łakociami 
dla grzecznych dzieci. Na twarzy ma 
maskę z cielęcej skóry nazywaną lar-
wą. W obecnych czasach najczęst-
szym strojem Gwiazdora jest przy-
ozdobiony kolorowymi wstążkami 
płaszcz i słomiana korona.

Zadaniem Gwiazdora jest prze-
pytywanie dzieci ze znajomości 
pacierza i dowiedzenie się od rodzi-
ców, czy maluch były grzeczne. Nie-
grzeczne dzieci karci rózgą, a grzecz-
ne otrzymują smakołyki z kosza.

Kaszubskie tradycje Bożonarodzeniowe
KASzubY | Wiadomo nie od dzisiaj, że ten jedyny wieczór w roku ma swój ustalony od pokoleń porządek. Pod obrusem leży sianko a zwierzęta mówią 
ludzkim głosem. Co jeszcze istotnego jest w tym dniu?
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Po wystąpieniach gości, odbyła się pre-
zentacja działań Stowarzyszenia Manko, 
po której dokonano symbolicznego prze-
cięcia wstęgi i uroczystego otwarcia Klubu 
w Ogrodzie Zimowym Domu Rybaka. 
Zaproszeni goście zapoznali się z pięknie 
wyposażonymi pomieszczeniami Klubu, 
który podzielony został na kilka stref, 
m.in. na wypoczynkową, gastronomiczną 
i rekreacyjno-sportową. Był czas na słodki 
poczęstunek, rozmowy i zapoznanie się 
z harmonogramem funkcjonowania Klu-
bu na najbliższe dni i tygodnie. Na koniec 
uroczystości odbył się występ Miejsko-
Parafialnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

z Władysławowa oraz wręczone zostały 
Seniorom-Klubowiczom upominki, za-
wierające m.in. pakiety ochronne poma-
gające w przeciwdziałaniu rozszerzania 
się epidemii, takie jak płyny do dezynfek-
cji, maseczki, czy ulotki tematyczne. 

Klub Seniora zrealizowany został w ra-
mach jednego z zadań projektu pn.: „Kom-
pleksowy system wsparcia miast i gmin 
powiatu puckiego w wieku senioralnym 
i ich opiekunów” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 i kierowany jest do osób 

w wieku 60+. Gmina Władysławowo jest 
jednym z czterech partnerów realizują-
cych projekt, którego celem jest przeciw-
działanie osamotnieniu i marginalizacji 
seniorów.

Korzyści z funkcjonowania takiego Klu-
bu jest wiele. Podopieczni mają możli-
wość aktywnego i kreatywnego spędzania 
czasu, uczestniczą w zajęciach z aktywno-
ści ruchowej, w warsztatach kulinarnych, 
dietetycznych, plastycznych, muzycznych, 
tanecznych, manualnych, w zajęciach kul-
turalnych, w różnego rodzaju spotkaniach 
grupowych i indywidualnych ze specjali-
stami (z geriatrą, psychologiem, fizjote-

rapeutą). Nawiązują przyjaźnie i relacje 
z innymi seniorami. Chętnie wykorzystu-
ją nabyte umiejętności, talenty i doświad-
czenia do realizacji wspólnych celów, 
rozwijają pasje oraz angażują się w ini-
cjatywy na rzecz społeczności lokalnej. 
Biorą udział w wydarzeniach okoliczno-
ściowych, w spotkaniach i pogadankach 
o szerokim spektrum edukacyjnym, spo-
łecznym i prozdrowotnym, a co najważ-
niejsze czerpią radość z pracy w grupie.

Klub wyposażony został w różnorodny 
i specjalistyczny sprzęt sportowy i rekre-
acyjny. Zainteresowaniem cieszy się ką-
cik prasowy, wyposażany i aktualizowa-
ny przez Referat Promocji Komunikacji 
i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim 
we Władysławowie.

Realizowane w Klubie Seniora zajęcia 
są adekwatne do potrzeb i oczekiwań 
osób starszych co z pewnością zachęci 
uczestników do udziału w życiu spo-
łecznym, a cykliczność i różnorodność 
zajęć dodatkowych wzmocni nowe na-
wyki i przyzwyczajenia, przyczyniając 
się do zwiększenia aktywności seniorów 

oraz poprawy ich jakości życia
3 grudnia miało miejsce uroczyste 

otwarcie Klubu Seniora, w którym uczest-
niczyli m.in.: burmistrz Władysławowa 
Roman Kużel, Radni Miejscy, wicestaro-
sta Tomasz Herrmann, wójt Gminy Kosa-
kowo Marcin Majek, zastępca wójta Gmi-
ny Puck Piotr Neubauer, prezes Fundacji 
Phenomen Jarosław Galas, koordynator 
projektu w ramach którego realizowane 
jest zadanie Marcin Kasperczyk, przed-
stawiciel Stowarzyszenia Manko - Gło-
su Seniora, ambasador zdrowego stylu 
życia dr Marek Pilch, prezesi i delegaci: 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów we Władysławowie, Uniwer-
sytetu III Wieku, Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego o/Władysławowo, dyrektor 
Biblioteki Miejskiej we Władysławowie 
Bogumiła Ceynowa-Kasprzyk, Koło Go-
spodyń z Władysławowa, proboszcz para-
fii we Władysławowie ks. Marek Jarząbek, 
koordynator nowopowstałego Klubu Se-
niora Marlena Korejke oraz najważniejsi 
goście – seniorzy uczestnicy Klubu.

Źródło: wladyslawowo.pl

Otwarcie Klubu Seniora
WŁADYSŁAWoWo | Część oficjalna odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, podczas której burmistrz Roman Kużel powitał przybyłych gości, przy-
bliżył ideę powstania i cel funkcjonowania Klubu Seniora.
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Zadanie obejmowało 
zakup 10 kompletów 
ubrań specjalnych 
(nomexów), które pełnią 
funkcję środków ochrony 
indywidualnej dla straża-
ków. Ubrania specjalne 
zostały przekazane do 5 
jednostek OSP z terenu 
Gminy Krokowa (OSP 
Sławoszyno, OSP Żarno-
wiec, OSP Wierzchucino, 
OSP Krokowa oraz OSP 
Karlikowo) włączonych 
do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśnicze-
go. W związku z ciągle 
rosnącą ilością wyjazdów 
strażaków do działań 
ratowniczo – gaśni-
czych zapotrzebowanie 
na odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej 
również wzrasta. Stra-
żacy ochotnicy niosąc 
pomoc niemalże zawsze 
podejmują duże ryzyko 
wynikające ze specyfiki 
działania, muszą być 
gotowi na każde zadanie 
co za tym idzie pewność 
ochrony swojego ciała 
musi być stuprocentowa. 
Realizacja zadania miała 
na celu przede wszystkim 
poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu strażaków 
– ratowników Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Krokowa. 
Serdecznie dziękujemy 
Fundacji Lotos za otrzy-
mane wsparcie.
Źródło: krokowa.pl

nowe mundury dla strażaków
Gmina krokowa | otrzymała darowiznę od Fundacji lotos w kwocie 20.000,00 zł na realizację zdania pt.: 
„bezpieczna Gmina krokowa”.

REKLAMA 176/2021/DB
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Okres przedświąteczny to czas radości i uczty dla 
najmłodszych, którzy uwielbiają magię prezentów, 
strojenia choinki i wszystkich innych obrządków 
związanych z Bożym Narodzeniem. Wstępem  do 
tego wyjątkowego okresu są mikołajki. Z tej okazji 
w dniu 5 grudnia Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Jastarni przygotował moc atrakcji dla 
najmłodszych. Za całą oprawę odpowiadał spraw-
dzony już animator zabaw dla dzieci Balonowy 
Twister, który tym razem wprowadził uczestników 
w bardziej zimowe klimaty i zaproponował zabawy 
związane z głównym bohaterem, czyli Świętym Mi-
kołajem. W programie imprezy pojawiły się m.in. 
Fotobudka z Mikołajem, warsztaty plastyczne czy 
klockosfera. Jak zwykle hitem były balony, które tym 
razem zostały uformowane na czapki Mikołaja z bro-
dą lub bez. Motyw świąteczny stanowiły również 
balonowe renifery czy bałwany. Odbyły się również 
warsztaty tworzenia balonowej choinki. Elementy zi-
mowe gwarantował serpentynowy śnieg. Dzieci mo-
gły wykazać się kreatywnością, tworząc i ozdabiając 
brokatem drewniane ozdoby na choinkę. Dużą po-

pularnością wśród najmłodszych cieszyły się oczy-
wiście popcorn i wata cukrowa. 

Około godziny 16 pojawił się główny bohater 
tego dnia, czyli Święty Mikołaj. Można było sobie 
zrobić z nim zdjęcie, wykorzystując dostępne ga-
dżety. Wspólnie spędzany czas umilały świąteczne 
piosenki. Duszę konstruktora można było w sobie 
odkryć dzięki mega klockom i patyczakom. Poja-
wił się aspekt muzyczny: Mikołaj zagrał na gitarze, 
a śnieżynka na wiolonczeli. Odbyły się konkursy. 
Dzieci podzielone na drużyny przyklejały nos Ola-
fowi z Krainy Lodu, mając zasłonięte oczy. Balony 
służy również do tworzenia imitacji brzucha Mi-
kołaja. Test zręczności zapewniały rzuty pierście-
niami na rogi Renifera. Z twarzy najmłodszych nie 
schodził uśmiech, którzy obdarowani słodyczami 
pożegnali Mikołaja około godz. 17, gdyż musiał 
wracać do swoich przedświątecznych obowiązków. 
Na szczęście wszystkie grzeczne dzieci będą mo-
gły go spotkać ponownie. Tym razem w bardziej 
domowej atmosferze. Mikołajki to znak, że Boże 
Narodzenie już niedługo…
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Wesołe spotkanie 
mikołajkowe
PucK | W dniu 5 grudnia Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Jastarni zorganizował wesołe spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych. 
Miejscem spotkania była hala sportowa, na której o moc atrakcji ponownie 
zadbał sprawdzony animator zabaw dla dzieci, Balonowy Twister. 

Referat PKiSS powstał z początkiem br., 
i jest jedynym referatem funkcjonującym 
w jednostkach samorządu terytorialnego 
w Powiecie Puckim o tak rozległym spek-
trum działania: od szeroko rozumianej pro-
mocji, poprzez współpracę z organizacjami, 
komunikację społeczną aż po budżet oby-
watelski.
W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Roman 
Kużel, pracownicy RPKiSS, Jacek Brzeziń-
ski - przedstawiciel  Ośrodka Współpracy 
Ekonomii Społecznej Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk - Gdynia – Sopot, Kamila No-
wicka - przedstawiciel Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej oraz organizacje: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa, Pol-
ski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie 
Rozwoju Szotlandu, Uniwersytet III Wieku, 
Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry, 
Stowarzyszenie Radość Życia, Polski Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Sto-
warzyszenie Kobiet „Amazonki”, Kaszubska 
Spółdzielnia Socjalna „Przystań”, Stowarzy-
szenie „Miłośnicy Sztuki”, Stowarzyszenie 
„Zrozumieć Świat”, OSP Chłapowo.
Spotkanie  miało na celu zacieśnienie współ-
pracy nie tylko na szczeblu organizacja-
gmina, ale także pomiędzy samymi ngo-sami.
Na spotkaniu omówione zostały obszary tej 
współpracy w zakresie: komunikacji, infor-
macji jak gdzie i skąd pozyskiwać środki 
na zadania, powoływania przedsiębiorstw 
społecznych i spółdzielni socjalnych oraz 
korzyści z tego wynikających, wsparcia me-
rytorycznego, promocyjnego, angażowania 
organizacji do aktywności obywatelskiej 

w postaci składania wniosków do Budże-
tu Obywatelskiego Gminy Władysławowo, 
włączania organizacji w kalendarz wyda-
rzeń gminnych (podobnie jak miało to miej-
sce podczas obchodów 100-lecia Zaślubin 
Polski z Morzem i pierwszego pełnomor-
skiego rejsu pod polską banderą, jak i pod-
czas jubileuszu 100-lecia Jastrzębiej Góry), 
planowania i w miarę możliwości dostoso-
wywania zadań realizowanych z dotacji do 
kalendarza wydarzeń gminnych, stałego in-
formowania Referatu Promocji, Komunikacji 
i Spraw Społecznych o wszelkich inicjaty-
wach, działaniach i planach budżetowych, 
współpracy w zakresie przesyłania infor-
macji do biuletynu Ratusz, do miesięczne-
go kalendarza wydarzeń w gminie itp., opra-
cowania przez organizacje logotypu, celem 
łatwiejszej ich identyfikacji.
Wśród wielu poruszanych zagadnień znala-
zły się też informacje na temat nowych obo-
wiązków, jakich dopełnić muszą organizacje 
w składanej ofercie, m.in. zapewnić dostęp-
ność dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
w 3 wymiarach: architektonicznym, cyfro-
wym i informacyjno-komunikacyjnym.
Po części oficjalnej wywiązała się konstruk-
tywna dyskusja, która zainicjowała konty-
nuację tego typu spotkań, w których mamy 
nadzieję wezmą udział wszystkie organi-
zacje pozarządowe działające dla miesz-
kańców naszej gminy. Liczymy na owocną 
współpracę. Wspierajmy się wzajemnie, 
żeby jeszcze efektywniej działać dla na-
szych mieszkańców!
Źródło: wladyslawowo.pl

sPotkanie Z orGaniZacjami 
PoZarZądowymi
władysławowo | odbyło się pierwsze, ale jakże owocne spotkanie referatu Promocji, 
komunikacji i spraw społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
mieszkańców Gminy władysławowo.

fot. wladyslawowo.pl

Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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„Turniej „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” organizowany jest przez 
PZPN od 21 lat. Od 2007 roku sponsorem 
głównym Turnieju jest marka Tymbark 
oraz od 2016 roku, sponsorem brązowym 
jest firma Electrolux. Turniej jest jedną 
z najszybciej rozwijających się inicjatyw 
Grassroots w Polsce oraz jest największym 
w Europie turniejem piłkarskim dla dzieci 
w trzech kategoriach wiekowych: do lat 
8, 10 i 12. W Turnieju uczestniczą szkoły, 
uczniowskie kluby sportowe, kluby spor-
towe oraz podmioty prowadzące działal-
ność sportowo-edukacyjną. Zdobywcy 
Pucharu Tymbarku uczestniczą w nieza-
pomnianych piłkarskich wydarzeniach 
i odwiedzają najwspanialsze, i największe 
stadiony piłkarskie w Europie oraz oglą-

dają w akcji gwiazdy światowego futbolu. 
Dotychczasowi triumfatorzy Turnieju od-
wiedzili m.in. takie stadiony jak: Imtech 
Arena w Hamburgu, Wembley, Camp 
Nou, Santiago Bernabeu, San Siro, Am-
sterdam ArenA, Stadion Polsat Plus Arena 
w Gdańsku, czy PGE Narodowy.

Główne cele Turnieju to popularyzacja 
aktywnego stylu życia wśród uczniów 
szkół podstawowych, wyłanianie piłkar-
skich talentów oraz spełnianie dziecię-
cych marzeń.

Zmagania uczestników Turnieju pod-
czas Finałów Wojewódzkich i Finału 
Ogólnopolskiego obserwują Selekcjone-
rzy Młodzieżowych Reprezentacji Pol-
ski. Najlepsi uczestnicy Turnieju „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 

regularnie biorą udział w zgrupowaniach 
Akademii Młodych Orłów. Kolejnym kro-
kiem na piłkarskiej ścieżce młodych adep-
tów futbolu jest powołanie do młodzieżo-
wych Reprezentacji Polski. 

Skala Turnieju oraz formuła i wysoki 
poziom sportowy rozgrywek sprawiają, 
że w Turnieju zagrało już ponad 50 Repre-
zentantów Polski, różnych kategorii wie-
kowych m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof 
Piątek, Marcin Kamiński, Piotr Zieliński, 
Bartosz Salamon, Tomasz Kędziora, Bar-
tosz Bereszyński oraz Paulina Dudek.” 

Odbyły się powiatowe eliminacje do 
XXII edycji turnieju. Reprezentanci Szko-
ły Podstawowej w Jastarni (większość 
z nich należy do Piłkarskiego Klubu Spor-
towego Jastarnia, przyp. red.) wystąpili 

w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 8 
i 12. W obu turniejach uplasowali się na 
podium, odpowiednio 2. i 3. miejsce.

W dniu 16 listopada w Jastarni za-
prezentowali się najmłodsi adepci piłki 
nożnej. Drużyna złożona z zawodników 
z roczników 2014/15 rywalizowała w kat. 
U-8. Dzięki ambitnej postawie dotarła do 
ścisłego finału. W nim ekipa gospodarzy 
zmierzyła się z zespołem Kaszubii Sta-
rzyno. Mimo trudnych warunków pogo-
dowych mecz stał na wysokim poziomie. 
Piękne bramki, świetne akcje i udane 
parady bramkarskie, to wszystko mogli 
obserwować widzowie zgromadzenia na 
kompleksie boisk w Jastarni (jedno boisko 
zostało wybudowane na potrzeby dwóch 
wizyt reprezentacji Polski prowadzo-
nej przez Adama Nawałkę, przyp. Red.). 
Ostatecznie pojedynek zakończył się zwy-
cięstwem gości 2:4. To oni będą reprezen-
tować powiat pucki w finałach wojewódz-
kich rozegranych w Gdańsku. 

Z kolei w niedzielę 21 listopada 
w Wierzchucinie wystąpili zawodni-
cy reprezentujący Szkołę Podstawową 
w Jastarni w kategorii do lat 12. W fazie 
grupowej rywalizowali z Koroną / SP 

Żelistrzewo (remis 0:0) oraz wygrali 4:0 
z zespołem ZSO Hel. W półfinale zo-
stali pokonani przez SP Leśniewo 0:3. 
Ta porażka podziałała mobilizująco na 
piłkarzy z Jastarni, którzy w meczu o III 
miejsce okazali się lepsi od SP Mrzezino, 
wygrywając 2:1. Tym samym uplasowali 
się na najniższym stopniu podium. 

Finał pomiędzy Koroną Żelistrzewo a SP 
Leśniewo zakończył się zwycięstwem tych 
pierwszych 3:1.

Na zakończenie zespoły otrzymały pa-
miątkowe medale XXII edycji największe-
go turnieju piłkarskiego w Europie.

SP/PKS Jastarnia kat. do lat 8:
Nadia Selin, Michał Gafka, Mateusz 

Król, Maksymilian Kryszczak, Hen-
ryk Kolenda, Hubert Kohnke, Leonard 
Kohnke, Jan Pieper, Jakub Gojke, Antoni 
Dettlaff.

SP/PKS Jastarnia kat. do lat 12
Adam Kohnke, Artur Konkel, Adam 

Muża, Ryszard Isakowicz, Tomasz Kon-
kel, Mateusz Konkel, Marcin Korth, Piotr 
Bizewski, Szymon Lenc, Franciszek Selin.

Drużyny do turniejów przygotowali tre-
nerzy: Łukasz Boszk oraz Damian Konkel.

źródło PKS w Jastarni  

Młodzi piłkarze dwukrotnie na 
podium powiatowego etapu turnieju 
PIŁKA NożNA | Za nami powiatowy etap największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Re-
prezentanci Szkoły Podstawowej w Jastarni wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 8 i 12. W obu przypadkach uplasowali się na podium. 
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Grudniowy weekend pływacy 
z Jastarni spędzili w Olecku. 
Tam ekipa trenerów Marka 
Ogiełło, Justyny Kąpy oraz 
Agaty Kubackiej rywalizo-
wała aż na dwóch imprezach 
sportowych. Sportowcy z UKS 
Delfin Jastarnia wystartowali 
w Zimowych Mistrzostwach 
Polski oraz w Finale Klubowego 
Pucharu Polski.
- Wszyscy zawodnicy poprawili 
rekordy życiowe oraz zajmowali 
wysokie miejsca w swoich kate-
goriach wiekowych - informują 
na profilu na facebooku klubu.
Delfinki wracają z pełnym wor-

kiem medali. To aż 28 krążków, 
z czego najwięcej jest złotych 
(13). Pozstałe to: 7 srebrnych 
oraz 8 brązowych. Do tego 
doliczyć trzeba 13 tytułów 
mistrzów Polski oraz 7 wicemi-
strzów Polski.
- Ponadto Delfinki uplasowały 
się na 3miejscu w Klubowym 
Pucharze Polski!!! - cieszą 
się w Jastarni. - Po raz drugi 
w historii klubu w finale, po 
całorocznych zmaganiach UKS 
Delfin Jastarnia uplasował się 
na 3 miejscu.
UKS Delfin Jastarnia - medali-
ści z Olecka:

· Hania Isakowicz - 4x złoto, 1x 
srebro - II miejsce w Finałowej 
rundzie oraz III miejsce w Klu-
bowym Pucharze Polski
· Iga Narkowicz- 3x złoto, 1x 
srebro, III miejsce w Finałowej 
rundzie oraz II miejsce w Klu-
bowym Pucharze Polski
· Wojtek Rzepko- 3x złoto, 1x 
brąz, III miejsce w Klubowym 
Pucharze Polski
- Ponadto Delfinki uplasowały 
się na 3miejscu w Klubowym 
Pucharze Polski!!! - cieszą 
się w Jastarni. - Po raz drugi 
w historii klubu w finale, po 
całorocznych zmaganiach UKS 

Delfin Jastarnia uplasował się 
na 3 miejscu.
UKS Delfin Jastarnia - medali-
ści z Olecka:
· Hania Isakowicz - 4x złoto, 1x 
srebro - II miejsce w Finałowej 
rundzie oraz III miejsce w Klu-
bowym Pucharze Polski
· Iga Narkowicz- 3x złoto, 1x 
srebro, III miejsce w Finałowej 
rundzie oraz II miejsce w Klu-
bowym Pucharze Polski
· Wojtek Rzepko- 3x złoto, 1x 
brąz, III miejsce w Klubowym 
Pucharze Polski
Źródło: UKS Delfin Jastarnia/
fb

uks delFin jastarnia w olecku- mistrZostwa Polski i Puchar Polski
Pływanie | świetny start za sobą mają młodzi pływacy z Półwyspu helskiego. ekipa uks delfin jastarnia pojechała do olecka, by walczyć o medale na Zimowych mistrzostwach Polski oraz 
w Finale klubowego Pucharu Polski.
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Finał został rozegrany w egip-
skim Sharm El Sheikh. Była 
to pierwsza tak duża impreza 
młodych sportowców z Wła-
dysławowa, którzy jako jedyni 
godnie reprezentowali nasz 
kraj.

Zawody były bardzo moc-
no obsadzone - wystartowało 
ponad 350 zawodników z 26 
państw, m.in. z Kuwejtu, Jorda-
nu czy Chile. Najlepsze wyniki 
chłopaki osiągnęli na dystansie 
200 m bi-fins, gdzie Maciej Sul-
kowski sklasyfikowany został na 
13, a Szymon Kreft na 16 miej-
scu. Prym w większości kon-
kurencji wiedli Ukraińcy i Ro-
sjanie - medaliści Mistrzostw 
Świata i Europy.

Zadowolenia ze swoich pod-
opiecznych nie krył szkolenio-
wiec Jarosław Błażek: Jestem 
bardzo zadowolony ze startów 
chłopaków w Egipcie, wspięli 
się na wyżyny swoich umiejęt-
ności. Nie zdążyli się niestety do 
końca zregenerować po długiej 
i stresującej podróży. Były to ich 
pierwsze tak poważne zawody 
i zarazem cenne doświadczenie, 
które na pewno zaprocentuje 
w przyszłości. Przed nami spo-

ro ciężkiej pracy, ale wiem, że są 
młodzi i będą startowali jeszcze 
w kategorii juniorów w dwóch 
kolejnych latach (chłopaki  jako 
15-latkowie byli klasyfikowani 

razem z 17 latkami), będziemy 
gonić czołówkę europejską oraz 
światową - dodał trener Jarosław 
Błażek.

Źródło: wladyslawowo.pl

Finał Pucharu Świata w Egipcie
PŁYWANIe | Szymon Kreft oraz Maciej Sulkowski - zawodnicy UKS DELFIN Władysławowo powrócili z Finału Pucharu Świa-
ta w pływaniu w płetwach.
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