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Oskar Struk: W jakich okolicznościach pojawiła 
się u Was zajawka na Hip-hop?

Dawid Zły i Patryk Wójcicki: Zajawka pojawiła się 
już w 2009 roku. Najpierw to było w formie zabawy. 
Mieliśmy dostęp do różnych programów do tworze-
nia muzyki i próbowaliśmy swoich sił. Choć była to 
zabawa, to przeszliśmy przez różnej maści gatunki 
muzyczne. Ja (Dawid Zły, przyp. red.) zaczynałem od 
gitary, ale uznałem, że to nie dla mnie. Jednak wolałem 
rymowanie i gadanie. Mie sã gãba nie chce zamknąc 
(śmiech). Cały czas mogę wymyślać i tworzyć. Każdy 
kawałek, napędzał nas, żeby robić kolejne. Od tamtego 
czasu ten zapał się utrzymuje i trwa do dzisiaj.

Skąd zainteresowanie językiem kaszubskim w od-
niesieniu do Hip-hopu?

To jest naturalna kolej rzeczy. Ja (Dawid Zły, przyp. 
red.) o tym nagrałem całą płytę „Dlôte” Wszyscy 
mnie pytają, Dawid, dlaczego język kaszubski? Ja od-
powiadam, że jest to dla mnie naturalna rzecz i muszę 
tworzyć w tym języku.

Jak udało się wam przełożyć język kaszubski na 
specyfikę Hip-hopu?

To nie było łatwe. Na początku to był eksperyment. 
Nikt z nas nie uczył się tego języka w szkole. Nie czu-
liśmy się godni, żeby coś takiego zrobić, był strach 
przed krytyką, bo zarówno społeczność kaszubska 
jak i kultura Hip-Hopowa to zamknięte hermetycznie 
wspólnoty. W jednym kawałku powiedziałem “chto 
chce z wilkama w zgòdze żëc, mùszi jak òne wëc”. 
To był drugi numer, który powstał po kaszubsku, ale 
pierwszy nagrany z pewnością, że ludzie tego potrze-
bują i słuchają. Sam proces tworzenia na początku 
był fascynującą przygodą. Zanim coś nagraliśmy, to 
mieliśmy mnóstwo zapisanych i pokreślonych kartek. 
Wspominam ciepło masę spotkań z ciekawymi ludź-
mi, z którymi konsultowaliśmy się w kwestii wymowy. 
W tym gronie są zarówno osoby wykształcone, jak 
i zwykli użytkownicy języka kaszubskiego. Musimy 
się też trzymać literackiej odmiany tego języka, żeby 
nasza twórczość godnie prezentowała się w mediach.

Jak w Waszej twórczości uwzględniacie różnice 
regionalne, jeśli chodzi o wymowę poszczegól-
nych słów?

Wiele osób może się spierać, co do wymowy po-
szczególnych słów. Co parę kilometrów to się zmie-
nia. Piszemy teksty w taki sposób, jak słyszymy to 
u nas na ulicach. Tu nie ma miejsca na żadne kom-
promisy, puszczanie komuś oczka. Uwielbiam literac-
ki język kaszubski. Oprócz muzyki lubuję się w poezji 
kaszubskiej, a konkretnie sonety, które piszę. Dużą 
wartością naszej twórczości jest to, że przełamaliśmy 
pewną barierę językową w kulturze Hip-hopowej 
i pokazaliśmy, że ten język też świetnie pasuje do tego 
typu muzyki.

Jakie tematy poruszacie w waszej twórczości?
Przede wszystkim musimy zachować rapowy sznyt 

i walczyć o szacunek. Kultura Hip-hopowa od zawsze 
opiera się na prawdziwych przeżyciach, na autentycz-
ności i ludzkich uczuciach. U źródła tej muzyki leży 
możliwość uwolnienia własnych demonów. Wokół 

tego kręci się nasza codzienność. To często nasze te-
maty rozmów i głupie pomysły.

Co sprawia, że Wasza twórczość z każdym dniem 
zyskuje na popularności?

Pokazujemy się jako zwykli ludzie, którzy robią to 
własnym nakładem sił. Myślę, że to przyciąga od-
biorców. Że pomimo ograniczonych możliwości nam 
się to udaje. Podchodzimy do swojej pracy z dużym 
zaangażowaniem, co słychać w naszych utworach. 
Każdy projekt poprzedzony jest licznymi rozmowa-
mi. Szczegółowo omawiamy wszystkie aspekty tech-
niczne. W każde nasze działanie wkładamy mnóstwo 
serca i to może przyciągać do nas słuchaczy. Ważna 
jest również promocja naszego regionu i kultury ka-
szubskiej. Tak było, chociażby w przypadku dobrze 
przyjętego kawałka „Jestem stąd”.

Realizujecie również projekty solowe. Czym, 
w sensie muzycznym różnią się one od tego, co 
robicie wspólnie?

My z Dawidem współpracujemy, ale każdy z osob-
na ma swoje muzyczne plany. Każdy chce mieć coś 
swojego. Ja mam swoje dzikie wizje, on ma swoje wi-
zje. Są projekty wspólne i projekty osobiste. Patryk 
swoją płytę nagrał 8 lat temu i jej nigdy nie wypu-
ścił do Internetu. Do dzisiaj mam ją na komputerze 
z okazji moich 30. urodzin postanowiłem, że ją jed-
nak zrobię. Odkopałem ją po 8 latach i posłuchałem 
sobie, jak to kiedyś nieudacznik nagrywał. Z tamte-
go materiału zostaje jedynie tytuł albumu i może 6 
zwrotek. Resztę robię od nowa. Tematyka jest taka 
sama. Zmieniła się perspektywa, kiedy jestem doj-
rzalszy emocjonalnie i stylowo.

Jakie wyznaczacie sobie cele na przyszłość?
Kolejna odsłona Kaszubskiego Hip Hopu to trze-

cia płyta pt. „Jigrzan” do usłyszenia w całości w lip-
cu tego roku, a następnym celem będzie budowanie 
kapeli i stworzenie nowej jakości. Chcemy to zrobić 
w nieco innej stylistyce, z muzyką na żywo z więk-
szym naciskiem na rodzimy folklor. Młodzi muszą 
ponieść kaszubszczyznę w przyszłość. Mam napisane 
trzy fajne numery, brakuje mi tylko muzyków. Przy 
tej okazji zapraszam chętnych instrumentalistów, któ-
rzy kochają nasz region, język kaszubski, mają trochę 
wolnego czasu i chcą stworzyć coś swojego. Chcemy 
pójść muzycznie o poziom wyżej.

Skąd czerpiecie tyle pozytywnej energii do dzia-
łania?

Myślę, że ze wszystkich dobrych słów, które sły-
szymy dookoła. Sami w sobie jesteśmy zmotywo-
wani, bo to kochamy. Ta muzyka jest dla nas pasją 
i całym życiem. Dobra energia od ludzi też nam 
bardzo pomaga.

Od wielu lat wspieracie Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Na czym polega fenomen tej 
akcji?

- Lubimy pomagać. Skoro możemy dołożyć swoją 
cegiełkę poprzez to, co jest naszą pasją, to dlaczego 
mielibyśmy z tego zrezygnować. Możemy wam zapew-
nić dożywotnią współpracę WOŚP- ową. (śmiech) 

Dawid Zły i Patryk Wójcicki: Hip-hop 
i język kaszubski idealnie do siebie pasują

POWIAT | Zapraszamy do przeczytania wywiadu z wyjątkowymi gośćmi. Są nimi Dawid Zły i Patryk Wójcicki, czyli założyciele zespołu Kaszubski Hip Hop. W ich 
twórczości nie zabrakło odwołań do kultury kaszubskiej, inspiracji regionem czy deklaracji o dożywotnim wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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W związku z konfliktem zbrojnym trwającym 
w sąsiadującej z Rzeczpospolitą Polską Ukrainie, 
związanym z wojną kryzysem humanitarnym 
oraz napływem szukających azylu w naszym 
kraju Obywateli Ukrainy, Powiat Pucki włącza 
się w skoordynowaną przez Rządową Agencję 
Rezerw Strategicznych akcję niesienia pomocy 
humanitarnej. Miejsca zbiórek podane poniżej.

Miasto Puck: MOKSiR (ul. Lipowa 3c, 84-100 
Puck) pon.-pt. 7.00 -15.00. Magazyn Szpitala 
Puckiego (ul. Wojska Polskiego 16, tel. 58 690 43 
00) pon. - pt. 8:00 – 16:00, sob. 10:00 – 15:00. 

Gmina Puck: Remiza OSP Smolno (ul. Pucka 
46). Remiza OSP Domatowo (ul. Strażacka). Re-
miza OSP Mrzezino (ul. Dworcowa 30) pon.-pt. 
17.00 – 19.00.

Władysławowo: Urząd Miasta (ul. Gen. Józefa 
Hallera 19) pon.- pt. 7.30 -15.30.

Jastarnia: Urząd Miasta (ul. Portowa 24, tel. 58 
675) 19 00 pon.- pt. 7.30 -15.30.

Hel: OSP w Helu (ul. Strażacka 1) pon. - pt. 
9:00 – 14:00.

Krokowa: Szkoła Podstawowa w Krokowej (ul. 
Szkolna 6) pon. - pt. 8:00-15:00. Szkoła Podsta-
wowa w Wierzchucinie (ul. Szkolna 20-22) pon.
-pt 8:00-15:00. Szkoła Podstawowa w Żarnowcu 
(ul. Szkolna 2) pon. - pt. 8:00-15:00.

Kosakowo: Mechelinki PORT RYBACKI 
(ul. Nadmorska 32, tel. 696 486 517) pon. – pt. 
12:00-20:00.
Co możesz ofiarować?

Lista produktów i środków, które mogą być 
przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym 
oczekującym przed przejściami granicznymi).
Odzież i okrycie:

Koce zwykłe i termiczne•	
Śpiwory•	
Podkładki pod materac do spania z wodo-•	

odpornej folii aluminiowej
Materace•	
Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)•	
Płaszcze przeciwdeszczowe•	

Środki higieny i czystości:
Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło•	
Dezodoranty•	
Pasta do zębów•	
Szczoteczki do zębów•	
Grzebienie•	

Bielizna damska, męska, dziecięca (NOWA!)•	
Podpaski•	
Pampersy•	
Pieluchy dla dorosłych•	
Papier toaletowy i ręczniki papierowe•	
Ręczniki (w tym z mikrofibry)•	
Worki na śmieci•	
Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji•	
Maski filtrujące lub jednorazowe•	

Żywność:
Woda•	
Żywność do szybkiego przygotowania •	

(instant)
Batony (w tym energetyczne)•	
Bakalie, orzechy•	
Konserwy•	
Makarony, płatki zbożowe do szybkiego •	

przygotowania
Inne:

Narzędzia kuchenne jednorazowego lub •	
wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, wi-
delec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Zapałki•	
Baterie, powerbanki•	

Oświetlenie, w tym latarki•	
Świece•	
Zestawy pierwszej pomocy•	

Czego nie przekazujemy w ramach pomocy hu-
manitarnej?

Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)•	
Broń biała•	
Hełmy, elementy opancerzenia, umundu-•	

rowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny•	
Produkty, których wywóz z terytorium RP •	

wymaga koncesji lub zezwolenia
Żywność o krótkim terminie przydatności •	

do spożycia, trudno przechowywalna
Inne produkty, które nie stanowią pomocy •	

humanitarnej
Chcąc być na bieżąco, warto jest dołączyć do 

facebokowej grupy: POMOC HUMANITAR-
NA w Powiecie Puckim. Pod adresem mailo-
wym pomoc.humanitarna@starostwo.puck.pl 
można uzyskać odpowiedzi na ważne pytania 
dotyczące akcji lub zgłosić swoją bezinteresow-
ną chęć pomocy.

Źródło: powiat.pucki.pl
ReklAmA 176/2021/DB
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Celem Konkursu jest ukazanie zarówno piękna wiej-
skiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności 
wiejskiej, promowanie najlepszych wzorców i działań 
lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkań-
ców obszarów wiejskich prowadzących działalność rol-
niczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania 
wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, 
zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. 
Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu śro-
dowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy 
wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz 
ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształ-
towania krajobrazu naturalnego. Najlepsza zagroda 
w województwie otrzyma 5 tys. złotych.
Zgłoszenia można przesyłać do 1 czerwca 2022 roku, 
a nagrodą główną jest 30 tys. złotych za pierwsze 
miejsce, 20 tys. złotych za drugie oraz 10 tys. złotych za 
trzecie. W konkursie są trzy etapy: gminny, powiatowy 
i wojewódzki. Etap wojewódzki trwa do 18 lipca 2022 
roku. Do etapu wojewódzkiego można zgłosić tylko 
jedną wieś lub zagrodę z danego powiatu. 
Regulamin i inne załączniki dostępne są na stronie 
krokowa.pl.
Źródło: krokowa.pl

KonKurs PięKna Wieś 
PomorsKa
Gmina KroKoWa | rozpoczęła się, 29 edycja Konkursu 
Piękna Wieś Pomorska. Do wygrania atrakcyjne nagro-
dy pieniężne. Zgłoszenia można przesyłać do czerwca.

fot. pixabay.com

Pomoc humanitarna
POWIAT | W obecnych czasach pomaganie jest bardzo ważne. Akcje pomocowe organizowane są na 
terenie całego powiatu, a w wyznaczone miejsca można przynosić dary.

Przedmiotem odbiorów w Sławoszynie były 
ul. Św. Jana, Łąkowa i Cicha, które zyskały 
nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, czy 
wodociąg. Ponad 400 m dróg wybudowano za 
łączą kwotę ponad 900 tys. zł z czego połowę 
stanowiły środki pozyskane z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

W Krokowej oddano do użytkowania dwa 
zadania tj. nowy parking na ul. Szkolnej (te-
ren po byłym budynku Urzędu Gminy) oraz 
ul. Ogrodową. Prace dotyczące budowy par-
kingu obejmowały budowę kanalizacji desz-
czowej, oświetlenie terenu oraz nawierzchnie 
utwardzone (miejsca postojowe dla ponad 70 

pojazdów). Ponadto planuje się założenie na 
tym terenie systemu monitoringu wizyjnego. 
Koszt zadania wyniósł łącznie ponad 1 milion 
złotych.

Niemal wszystkie środki na ten cel pozyska-
no z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Zakres inwestycji na ul. Ogrodowej (350 
m) dotyczył wykonania nawierzchni z kostki 
betonowej wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej, fragmentu sieci wodociągowej oraz mo-
dernizację oświetlenia. Łączny koszt zadania 
to niespełna 800 tys. zł z czego 50% środków 
to dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

-Jesteśmy przekonani, że te inwestycje znacznie 
usprawnią ruch i przyczynią się do podniesie-
nia standardu jazdy na drogach gminnych oraz 
upiększenia kolejnych miejscowości na terenie 
Gminy Krokowa. - informuje urząd gminy.

Źródło: Gmina Krokowa/fb
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Oddano do użytku drogę i parking
GMINA KrOKOWA | Przedstawiciele gminy przy udziale Radnych i Sołtysów wsi Krokowa i Sławoszyno dokonali odbioru inwestycji drogo-
wych wykonanych w ostatnim okresie w tych miejscowościach.

zrobiłeś
ciekawe ujęcie?

Wyślij je na nasz adres mailowy

czytelnicy@expressy.pl
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od kilku tygodni trwa intensywna 
kampania rządowa mająca na celu 
przekonanie Polaków, że za pod-
wyżki cen prądu odpowiedzialna 
jest unia europejska.

– Faktycznie mamy do czynienia 
z zalewem takich propagandowych 
i fałszywych treści. Fakty są zupełnie 
inne. I mówią o tym zarówno przed-
stawiciele władz UE, jak i nasi krajowi 
eksperci. Niestety ten przekaz nie do-
ciera do szerokiej opinii publicznej, jak 
przekaz obozu władzy płynący z tysię-
cy bilbordów w całym kraju. Pamiętaj-
my, że wyprodukowano i opublikowa-
no je za nasze pieniądze. I to niemałe, 
bo w jednym z ogólnopolskich portali 
czytamy, że kampania kosztowała 12 
mln zł, a pieniądze na nią popłynęły ze 
spółek: Enea Połaniec, Enea Wytwa-
rzanie, PGE GiEK, Tauron Wytwarza-
nie, PGNiG Termika i Energa.

Kto zatem podnosi nam rachunki 
za energię?

– Oczywiście dostawca, czyli fir-
ma energetyczna. Obecnie mamy 
do czynienia z rekordowo wysokimi 
marżami dostawców, których koszt 
równa się kosztowi wytworzenia prą-
du. Trudno znaleźć usprawiedliwie-
nie takiego stanu rzeczy. Natomiast 
koszt o którym mówi słynna już 
kampania billboardowa, czyli opłata 
za emisję gazów cieplarnianych w ra-
mach europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, to zupełnie 
inna kwestia. I na pewno nie jest to 
koszt stanowiący 60% ceny energii 
elektrycznej, jak sugerują billboadry. 

To jak jest z tą unią europejską?
– Trzeba zacząć od tego, że choć 

stawki za emisje gazów ustala Unia, 
to pieniądze z tej opłaty nie trafiają do 
Brukseli, lecz do polskiego budżetu. 
Tylko w ubiegłym roku budżet zyskał 
z tego tytułu 25 mld zł. Czyli ok. 650 
zł w przeliczeniu na każdego Polaka. 
I gdyby rząd dobrze gospodarował 
tymi pieniędzmi, a przede wszystkim 
gdyby już lata temu zdecydował się 
na transformację energetyczną i bar-
dziej ekologiczne źródła energii, dziś 
wzrost cen za emisję CO2 nie byłby 
dla nas istotnym problemem. Płacimy 
więc – najprościej mówiąc – za lata 
opieszałości naszego rządu.

inne kraje europejskie radzą sobie 
lepiej?

– W porównaniu z resztą Europy 
transformacja energetyczna przebie-
ga w naszym kraju dużo wolniej niż 
w innych państwach. Od 2005 r. emi-
sje CO2 – te za które płacimy - zmniej-
szyły się w Polsce jedynie o 8 proc. 
W tym samym czasie Rumunia zmniej-
szyła swoje emisje o 27 proc., Słowacja 
o 25 proc., a Czesi o 21 proc. Dawno 

już powinniśmy odejść od węgla na 
rzecz bardziej ekologicznych rozwią-
zań. Tymczasem rząd PiS to odwleka. 
I ciągle uparcie trzyma się węgla. 

no właśnie, w ciągu ostatnich 20 
lat Polska wydała ponad bilion zło-
tych na import paliw kopalnych. 

– Zgadza się i to głównie z Rosji, 
od której przecież rząd PiS chce być 
(przynajmniej w żarliwych deklara-
cjach) niezależny. Co gorsza rząd nie 
tylko zwleka z modernizacją i trans-
formacją energetyczną, ale sam 
energetyce podstawia nogę. Przypo-
mnijmy choćby gigantyczne straty 
w skutek rozpoczętej i ostatecznie 
zawieszonej budowy nowego bloku 
węglowego w Elektrowni Ostrołęka. 
Rząd „wyrzucił w błoto” co najmniej 
1,3 mld zł. Albo zupełnie kuriozalne 
wydatki spółki Energa, która jest jed-
nym z fundatorów Polskiej Fundacji 
Narodowej. Fundacja za 100 mln zł 
miała promować Polskę w świecie, 
a skończyła kompletną klapą. Ta 
sama Energa straciła też 400 mln zł 
po tym, jak za rządów Beaty Szydło 
została zaangażowana w ratowanie 
polskich kopalń. Takie działania na 
pewno nie polepszają sytuacji ani sa-
mych spółek, ani też bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

Co w takim razie można zrobić, 
żeby to poprawić?

– Szczerze mówiąc jesteśmy 
w kiepskim położeniu. Rząd PiS lata 
temu postawił jednostronnie na wę-
giel, na kilka lat poważnie zahamował 
inwestycje w lądowej energetyce wia-
trowej i opóźniał realizację programu 
budowy elektrowni jądrowej. Przez 
to, nasza gospodarka mocno odczu-
wa procesy zachodzące obecnie na 
rynku energii jak wzrost ceny węgla 
czy opłat za uprawnienia do emisji 
CO2. I teraz za to płacimy. Żeby po-
prawić sytuację Polska musiałaby 
szybko i zdecydowanie zmienić po-
litykę energetyczną. Jednak rządowi 
PiS najwyraźniej brakuje odwagi do 
takiej zmiany.

nawet jeśli moglibyśmy przy tym 
liczyć na wsparcie ze strony ue?

– Sęk w tym, że rząd wcale takiego 
wsparcia nie chce. Proszę zobaczyć – 
z jednej strony obecny obóz władzy 
wmawia nam, że to Unia jest winna 
podwyżkom cen energii, z drugiej – od 
pół roku blokuje przekazanie Polsce 
58 mld euro z Funduszu Odbudowy. 
58 miliardów! To kompletnie niezro-
zumiały, wręcz idiotyczny upór, na 
którym tracimy wszyscy. Tymczasem 
pieniądze unijne mogą realnie po-
prawiać sytuację energetyczną i my 
tu – na Pomorzu – doskonale o tym 
wiemy. Od 2007 roku wykorzystali-

śmy już ponad 1,1 mld zł ze środków 
unijnych na odnawialne źródła ener-
gii, termomodernizację, przebudowę 
sieci ciepłowniczych, czy energoosz-

czędne oświetlenie. Wszystko po to, 
by poprawić bezpieczeństwo energe-
tyczne naszego regionu i zmniejszyć 
zużycie energii. Jestem przekonany, 

że w jakiejś mierze złagodziło to 
naszym mieszkańcom i instytucjom 
skutki drastycznych podwyżek cen 
energii elektrycznej i gazu.

Kto nam podnosi rachunki za energię?
Czy faktycznie drastyczny wzrost cen prądu w ostatnich miesiącach to wina Unii Europejskiej? Dlaczego rząd manipuluje danymi? 
O tym, gdzie znikają co roku miliardy złotych przeznaczone na transformację energetyczną rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa pomorskiego. 

Fałszywa żarówka za 12 mln zł
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Sekcja siłowa z pięcioma medalami
PODNOSZENIE SZTANGI | Warszawie odbyły się mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznie. Sekcja siłowa MOKSiR Jastarnia zgłosiła do rywa-
lizacji 12 zawodników. Pięciu z nich zdobyło medale: dwa złote i trzy brązowe. Dodatkowo drużyna do lat 16 stanęła na najwyższym stopniu podium.

Sekcja siłowa MOKSiR Jastar-
nia od lat dostarcza wiele rado-
ści lokalnej społeczności. Dzięki 
pasji i zaangażowaniu dwukrot-
nego medalisty paraolimpij-
skiego (złoto i srebro, przyp. 
red.), Henryka Kohnke kolejne 
pokolenia sztangistów zgłębia-
ją tajniki tej dyscypliny sportu. 
Oprócz zarażania pasją praca 
trenera Henryka Kohnke przy-
nosi wymierne efekty w postaci 
medali rangi mistrzostw Polski, 
Europy, a nawet świata. Ostatnio 
zawodnicy z Jastarni przywieźli 
„worek medali” z Mistrzostw 
Polski w Warszawie.

Złoty medal uzyskał Mariusz 
Kołnacki W kategorii wagowej 

120 + (weteran). W ślady ojca po-
szedł również jego syn Oskar, któ-
ry zwyciężył w kategorii wagowej 
120 + (Junior do lat 18). Brązowy 
medal uzyskał Oliwier Dąbrow-
ski z rezultatem 75 kg, Jego wynik 
powtórzył Jakub Judycki, zali-
czając wszystkie trzy podejścia, 
uzyskał wynik 60 kg. Ostatnim 
medalistą został Kazimierz Szcze-
pański, który w kategorii wagowej 
83 kg zdołał wycisnąć 87,5 kg. Te 
wszystkie rezultaty zaowocowały 
pięcioma „krążkami”. Dorobek 
medalowy zawodników z Jastarni 
mógłby być jeszcze większy, bo 
kilku z niuch uplasowało się tuż 
poza podium.

Źródło: MOKSiR Jastarniafo
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W Leśniewie odbyły się XXIII Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców. Do rywalizacji przystąpi-
ło 10 drużyn, które zostały podzielone na 3 grupy. Uczniowie 
z Jastarni w fazie grupowej rywalizowali z drużynami z Puc-
ka, Krokowej oraz Żarnowca, odnosząc komplet zwycięstw. 
W walce o medale z „kwitkiem” odprawili zespoły z Pogórza 
(4:0) i Żelistrzewa (6:0). Dzięki tym rezultatom przedstawi-
ciele SP Jastarnia pewnie triumfowali w XXIII Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej chłopców.
Zawodnicy z Jastarni wystąpili w następującym składzie: 
Kajetan Dettlaff, Nikodem Sobolewski Błażej Kohnke, Oliwier 
Dąbrowski, Karol Balicki, Krzysztof Tul, Mateusz Zieliński, 
Dawid Ustarbowski, Antoni Taraszkiewicz, Tadeusz Bara-
nowski. Opiekunem zespołu był Arkadiusz Dettlaff, który od 
lat wykonuje świetną pracę, prowadząc klasę z rozszerzoną 
liczbą godzin wychowania fizycznego. Jak widać po osiąga-
nych wynikach, przynosi ona wymierne efekty.
Źródło: MOKSiR Jastarnia

misTrZoWie PoWiaTu 
PuCKieGo W PiłCe ręCZnej
PiłKa ręCZna | W Leśniewie odbyły się XXiii Powiatowe 
igrzyska młodzieży szkolnej w Piłce ręcznej chłopców. 
najlepsi okazali się uczniowie ze szkoły Podstawowej 
w jastarni, którzy odnieśli komplet zwycięstw.

fot. mOkSiR Jastarnia
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Niestety kilku zawodników nie zobaczymy już 
w tym sezonie w klubowych barwach.

Wiesław Ferra na rundę wiosenną wrócił do Wej-
herowa by pomóc swojemu byłemu klubowi w walce 
o utrzymanie w IV lidze. Łukasz Ratajczak wyjechał 
za granicę. Na przenosiny do Pumy Darżlubie zde-
cydował się Michał Szweda, a Grzegorz Drzezdżon, 
który zrezygnował z gry w trakcie rundy jesiennej 
będzie teraz reprezentował barwy MKS-u Włady-
sławowo. Z gry zrezygnowali Igor Adrian i Wiktor 
Mostowiak.

Niestety ze względów zdrowotnych nie zobaczymy 
jeszcze Michała Wycherta i prawdopodobnie Barto-
sza Ciesielskiego.

Są także transfery do klubu.
Do zespołu dołączył były zawodnik MKS-u Włady-

sławowo Błażej Bonk, a także występujący w Bałtyku 
Gdynia i MKS-ie Władysławowo Maksymilian Nowak.

Zespół wzmocnili Franciszek Kowalczyk (wolny za-
wodnik) i Jakub Popiel (ostatnio Orlęta Reda).

Na przenosiny do Pucka zdecydował się także Karol 
Byra z Kamionki Sopot.

Po kontuzji wraca Robert Drzezdżon a z zespołu 
juniorów zgłoszony został Igor Jenek. W najbliższym 
czasie zgłoszeni zostaną kolejni juniorzy.

Transfery
Przyszli: Bonk Błażej - MKS Władysławowo, Byra 

Karol - Kamionka Sopot, Jenek Igor - zespół junio-
rów, Kowalczyk Franciszek- bez klubu, Nowak Mak-
symilian - MKS Władysławowo, Popiel Jakub - wolny 
zawodnik.

Odeszli: Adrian Igor - zrezygnował z gry, Drzez-
dżon Grzegorz - MKS Władysławowo, Ferra Wiesław 
- Gryf Wejherowo, Mostowiak Wiktor - zrezygnował 
z gry, Ratajczak Łukasz - wyjazd za granicę, Szweda 
Michał - Puma Darżlubie.

Kadra na rundę wiosenną: bramkarz - Krzysztof 
Kosiróg.

Obrońcy: Robert Drzezdżon, Łukasz Lesner, Łu-
kasz Migowski, Andrzej Mudlaff, Jarosław Nikrandt.

Obrońca/pomocnik: Patryk Fetta, Rafał Gorlik,Ja-
kub Popiel, Paweł Szajerka

Pomocnicy: Błażej Bonk, Karol Byra , Michał Chro-
bak, Mateusz Fahl, Marcin Formela, Igor Jenek, Fran-
ciszek Kowalczyk, Bartłomiej Lesner, Eryk Migowski, 
Marcin Wika.

Napastnicy: Paweł Łuczak, Maksymilian Nowak, 
Marek Rambiert

Trener: Jarosław Gołdyn.
Źródło: UKS Zatoka 95 Puck/fb

Gdy powszechnie panuje stereotyp o tym, 
że młodzieży brakuje inicjatywy, a ich głów-
ną rozrywką jest spędzanie czasu w świecie 
wirtualnym, to czasami pojawiają się inicja-
tywy, które zupełnie przeczą temu stwier-
dzeniu. Jedna z nich narodziła się właśnie 

w powiecie puckim. Jest nią drużyna Yach-
ters złożona z pasjonatów koszykówki. 6 
z nich pochodzi z Jastarni i jest wycho-
wankami trenera Arkadiusza Dettlaffa. Ze-
spół swoją nazwę wziął od ul. Jachtowej we 
Władysławowie, gdzie na co dzień trenuje. 
Powstał, by rywalizować w Trójmiejskiej 
Lidze Koszykówki. Choć zawodnicy pocho-
dzą z różnych miejscowości, to nie brakuje 
im determinacji, by wspólnie grać w koszy-
kówkę. Sami opłacili stroje, wpisowe czy 
miejsce do treningu. We własnym zakresie 
organizują również dojazdy. Ich starania zo-
stały nagrodzone możliwością rozegrania 
pierwszego ligowego meczu. Zespół Yach-
ters tworzą: Kacper Dettlaff, Oskar Andry-
skowski, Filip Styn, Krzysztof Kamiński, Do-
minik Ziemniak, Jakub Szymański, Kacper 
Pieper, Kuba Robakowski, Adam Kuchnow-
ski, Krzysztof Tabaszewski, Dominik Szew-
czuk, Dawid Herrmann, Jacek Markiewicz 
i Mateusz Orzeł.
Młodym zawodnikom z powiatu puckiego 
gratulujemy wartościowej inicjatywy i życzy-
my powodzenia na koszykarskim szlaku.
Źródło: Yachters

młoDZi PasjonaCi basKeTu 
ryWaLiZują W TrójmiejsKiej LiDZe
KosZyKóWKa | yachters, taką nawę nosi drużyna założona przez młodych pasjonatów 
koszykówki z powiatu puckiego. utworzyli zespół, by móc rywalizować w Trójmiejskiej 
Lidze Koszykówki. Choć są z różnych miejscowości, to znajdują czas, by wspólnie 
trenować. sami też załatwiają kwestie organizacyjne. mają już za sobą pierwszy mecz.

fot. Yachters fo
t. 

A
rk

ad
iu

sz
 D

et
tla

ff

fo
t. 

U
kS

 Z
at

ok
a 

95
 P

uc
k/

fb

W hali MOKSIR w Pucku odbyła się XXIII edycja 
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w ko-
szykówce. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny: 
Pucka, Krokowej, Żelistrzewa i Jastarni. Ekipa z Ja-
starni zmagania rozpoczęła o wygranej z zespołem 
z Żelistrzewa. Kluczowe dla losów turnieju okazało 
drugie spotkanie, w którym rywalem podopiecznych 
Arkadiusza Dettlaffa był zespół SP Krokowej. Mecz 
miał bardzo zacięty przebieg. Bowiem do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebne były aż dwie dogrywki. Osta-
tecznie lepsza okazała się być ekipa z Krokowej i to 
ona będzie reprezentować powiat pucki podczas pół-
finałów wojewódzkich. Młodzi koszykarze z Jastarni 

niezbyt długo rozpamiętywali tę porażkę i na zakoń-
czenie rywalizacji pokonali zespół gospodarzy. Bilans 
trzech zwycięstw i jednej porażki dał im II miejsce.

Szkoła podstawowa w Jastarni wystąpiła w nastę-
pującym składzie: Kajetan Dettlaff, Nikodem Sobo-
lewski, Błażej Kohnke, Oliwier Dąbrowski, Antoni 
Taraszkiewicz, Krzysztof Tul, Mateusz Zieliński. 
Opiekunem zespołu był Arkadiusz Dettlaff, który od 
lat wykonuje świetną pracę, prowadząc klasę z roz-
szerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Jak 
widać po osiąganych wynikach, przynosi ona wy-
mierne efekty.

Źródło: MOKSiR Jastarnia

Uczniowie z Jastarni zajęli II 
miejsce podczas igrzysk

UKS Zatoka 95 Puck - 
transfery i kadra

KOSZYKÓWKA | W hali MOKSIR w Pucku odbyły XXIII Powiatowe Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w ko-
szykówce. Przedstawiciele Szkoły podstawowej w Jastarni uplasowali się na II miejscu. Wygrała ekipa 
będzie reprezentować powiat pucki w półfinałach wojewódzkich.

PIŁKA NOŻNA | Zespół Zatoki przygotowania do rundy wiosennej rozpoczął już jakiś czas temu. Dwadzie-
ścia jeden jednostek treningowych i cztery sparingi miały na celu jak najlepsze przygotowanie do rozgrywek.



ReklAmA 21/2022/Rl


