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Imprezami, które na stałe wpisały się 
w majowy krajobraz Jastarni, są mecze 
piłkarskie oraz rekonstrukcja „dawno 
temu w Jastarni”. W sobotę 30 kwietnia 
na kompleksie boisk w Jastarni królowały 
zmagania piłkarskie. Na początek do gry 
wkroczyli najmłodsi, by rywalizować w ra-
mach rozgrywek „Nasza Liga Mistrzów”. 
Zmagania trwały 6 godzin. Zawodnicy 
z roczników 2008 – 2016 wylosowały 
drużyny, które rywalizują w tradycyjnej 

Lidze Mistrzów. Tym sposobem doszło 
do rywalizacji takich drużyn jak: Bayern, 
Barcelona, Manchester City, PSG, Liver-
pool, Real Madryt. Zespoły składały się 5-6 
osób. Wspólny czas upłynął w duchu do-
brej zabawy i sportowej rywalizacji. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowi me-
dal. Na zakończenie głodni piłkarze posilili 
się poczęstunkiem w postaci pizzy.

Później doszło do tradycyjnego meczu 
kawalerowie kontra żonaci. Spotkanie od 

początku obfitowało w wiele emocji. Licz-
nie zgromadzona publiczność oglądała 
piękne bramki i udane parafy bramkarskie. 
Na prowadzenie w 15 minucie za sprawą 
Huberta Herrmanna wyszedł zespół Kawa-
lerów i to on dominował w tym spotkaniu. 
Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 
5:2. Druga połowa była bardziej wyrówna-
na. Ostatecznie mecz, którego arbitrem był 
Bolesław Jaszka zakończył się wynikiem 
8:3 dla Kawalerów. Bramki dla zwycięskie-
go zespołu zdobyli: Hubert Herrmann 6, 
Paweł Pieper 2. Honoru pokonanych pró-
bował bronić Mikołaj Kohnke, autor trzech 
bramek. Na zakończenie oba zespoły spo-
tkały się, aby omówić przebieg meczu przy 
poczęstunku przygotowanym przez Am-
berka- bar u Jana.

„Dawno temu w Jastarni” to Wydarzenie 
organizowane przez Zrzeszenie Kaszub-
sko- Pomorskie, odział w Jastarni. Stanowi 
ono rekonstrukcje życia tutejszych miesz-
kańców sprzed 100 lat. Ich codziennych 
zwyczajów oraz sposobu połowu ryb. 
Wokół chaty rybackiej można było zoba-
czyć naprawę sieci, wędzenie ryb, wyrób 
tabaki przygotowywanie pali, skręcanie lin 
czy robótki ręczne. Dzięki tej rekonstruk-
cji goście, wypoczywający na Półwyspie 
Helskim mogli zapoznać się z tym, jak żyli 
dawni mieszkańcy Jastarni. Było zarówno 
coś dla ciała, czyli lokalne potrawy, jak i dla 
ducha. Mowa tu o propozycjach książko-
wych przygotowanych przez ZK-P.

Organizatorzy majówki w Jastarni, jak co 
roku pamiętali o również o najmłodszych. 
Za całą oprawę opowiadał sprawdzony już 
Balonowy Twister. Zaprosił on dzieci do 
klocko- strefy W programie znalazły się 

m.in.: mega bańki mydlane, przestrzenne 
klocki konstrukcje, Kało dydaktyczne, ekra-
ny do malowania farbkami. Maxi wafle czy 
mini warsztaty modelowania balonów. To 
właśnie balony były hitem tego spotkania. 
Przybierały różne kształty, np. pszczółek. Jak 
zwykle popularnością ciszyły się wata cu-
krowa i popcorn. Moc dobrej zabawy i wielu 
atrakcji sprawiły, że na twarzach dzieci przez 
cały czas gościł uśmiech. Twórcze spędzanie 
popołudnia spowodowało, że czas szybko 

leciał, a wydarzenie trwało przez całe po-
południe. Piękna pogoda, radosne dzieci 
i Balonowy Twister, to idealny przepis na 
majówkę dla najmłodszych. Zwieńczeniem 
„Słonecznej majówki” w Jastarni był koncert 
Rybackiej Orkiestry Dętej, która jak zwykle 
zaprezentowała piękne stroje, muzyczny 
kunszt, mnogość instrumentów, które we 
wspólnym brzmieniu przenosiły słuchaczy 
w magiczny, niepowtarzalny klimat.

źródło:MOKSiR Jastarnia

Majówka w Jastarni pełna słońca
JASTARNIA | „Majówka pełna słońca”, taką nazwę nosił program przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. W jego 
ramach znalazły się zmagania piłkarskie, atrakcje dla dzieci, rekonstrukcja „Dawno temu w Jastarni czy koncert Rybackiej Orkiestry Dętej.

fo
t. 

M
O

KS
iR

 Ja
st

ar
na

i

Wielkie wydarzenie muzyczne 
w Parku Miejskim w Jastarni. Już 
26 maja goście i mieszkańcy gminy 
będą światkami wyjątkowego kon-
certu, poświęconego nietuzinkowej 
artystce. Nosi on nazwę „Tribute 
to Violetta Villas”. Czas spędzony 
w towarzystwie przebojów wspa-
niałej polskiej Primadonny - Vio-

letty Villas. Śpiewaczki nazywanej 
„głosem ery atomowej”, posiada-
jącej czterooktawową skalę głosu, 
słynącej ze swego charakterystycz-
nego wizerunku wykreowanego 
na styl hollywoodzkiej gwiazdy lat 
60., któremu pozostawała wierna. 
Wyróżniała się nie tylko głosem, ale 
także niespotykaną na ówczesne 
czasy osobowością, która sprawia-
ła, że nie można było pomylić ją 
z nikim innym.
W koncercie zabrzmią najpiękniej-
sze utworu z repertuaru gwiazdy, 
te znane i mniej znane, o prze-
pięknych melodiach i głębokich 
treściach. Usłyszymy między innymi 
energetyczne „Nie ma miłości bez 
zazdrości”, romantyczny i pełen 
temperamentu „Pocałunek ognia”, 
koloraturową „Granadę” czy wzru-

szający „List do matki”, który w tym 
wyjątkowym dniu nabierze nowego 
wydźwięku. To jednak tylko część 
niesamowitego repertuaru. Okazji 
do zachwytu będzie znacznie wię-
cej! Obdarzonej niesamowitą skalą 
głosu artystce Joannie Nawrot 
towarzyszyć będzie Baltic Quaside-
on Group w składzie:
Andrzej Wojciechowski - klarnet
Jarosław Stokowski - kontrabas
Paweł Zawada - fortepian
Adam Golicki – perkusja
Lokalna publiczność część tych 
artystów miała już okazję podzi-
wiać podczas „Koncertu Polskiego”, 
zorganizowanego z okazji Święta 
Niepodległości.
Aranżacji utworów ukazujących 
cały wachlarz barw i ambitus skali 
głosu, dokonał kompozytor i aran-

żer Beniamin Baczewski.
Koncert poprowadzi Karolina 
Kępczyk
Program koncertu „TRIBUTE TO 
VIOLETTA VILLAS”;
1. MECHANICZNA LALKA sł. 
Agnieszka Osiecka, muz. Violetta 
Villas
2. JESTEŚ MI POTRZEBNY sł. 
Jacek Podkomorzy (Zbigniew Ad-
rjański, Janusz Trybusiewicz, muz. 
Leszek Bogdanowicz (Bogusław 
Grzyb)
3. Instrumental
3. DLA CIEBIE MIŁY sł. Marian Łeb-
kowski, muz. Ryszard Sielicki
4. JÓZEK sł. Ludwik Jerzy Kern, 
muz. Wiktor Kolankowski
5. ZDECYDUJ SIĘ sł. Zbigniew Sta-
wecki, muz. Marian Skorupińsk
6. Instrumental

7. MELANCHOLIE, sł. Agnieszka 
Osiecka, muz. Wojciech Kilar
8. POCAŁUNEK OGNIA, sł. Violetta 
Villas, muz. Angel Gregorio Villoldo
9. LIBERTANGO muz. ASTOR 
PIAZZOLA
10. SZCZĘŚCIE, sł. Ola Obarska, 
muz. Manos Hadjidakis
11. PRZYJDZIE NA TO CZAS sł. 
Kazimierz Winkler, muz. Władysław 
Szpilman (ps. Al Legro)
12. NIE MA MIŁOŚĆI BEZ ZAZDRO-
ŚCI, sł. Violetta Villas, muz. Violetta 
Villas
13. Instrumental 
14. LIST DO MATKI Sł. M. Łebkow-
ski, S. Werner Muz. A. Skorupka
15. Rapsodia karpacka muz. M. 
Skoryk 
16. Granada muz. i sł. Agustín Lara
źródło:MOKSiR Jastarnia

Dzień Matki w Jastarni z przeboJaMi Violetty Villas
Jastarnia | Miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Jastarni serdecznie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne z okazji Dnia Matki. będzie nim koncert pt. „tribute to Vio-
letta Villas”. odbędzie się on 26 maja o godzinie 17:00 w parku Miejskim. wstęp wolny.

fot. MOKSiR Jastarnia
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Oskar Struk: W jaki sposób odkryła 
Pani w sobie pasję do poezji?

Ewa Struck – Slawik: Trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
Poezją bardzo interesowałam się w li-
ceum, ale wówczas nie podejmowałam 
prób pisania. Poezja wróciła do mojego 
życia bardzo niespodziewanie, również 
ta kaszubska. Sama jestem zdziwiona, że 
coś takiego mnie spotkało. Pojawiła się we 
mnie chęć spisania tego, co kiedyś miało 
miejsce w Jastarni. Tego, co było związa-
ne z życiem naszych rodzin. Uważałam, 
że małe wydarzenia, które tworzyły naszą 
historię, należałoby utrwalić.

- Jaka tematyka dominuje w Pani twór-
czości?

- To są obrazy, małe scenki, które tkwią 
w mojej pamięci. Chciałam je utrwalić na 
papierze. Tylko jak? W formie opowiada-
nia nie bardzo się widziałam. Żeby napisać 
dobre opowiadanie, trzeba umieć je stwo-
rzyć. Ja za bardzo tego nie potrafię. Jestem 
wzrokowcem, zapamiętuje pewne punk-
ty, które chciałam przedstawić w formie 
wiersza. W wierszu nie trzeba dokładnie 
opisywać scen. Dodatkowo wpływa on na 
wyobraźnię czytelnika i może on w nim 
odnaleźć siebie. Sama czuję, że wybór for-
my wiersza był właściwą decyzją. Scenki 
mają związek z tym, jak nieświadomie się 
dostosowaliśmy do życia na tych terenach. 
Zawsze byliśmy wplątani pomiędzy nogi 
naszych ojców, rybaków i ich codziennych 
zwyczajów.

- Czyli poezja jest narzędziem do za-
chowania w słowie naszego kaszubskie-
go dziedzictwa?

Tak, chciałam je zachować dla przy-
szłych pokoleń. Dla mnie to właściwa 
forma wyrazu. Uważam, że mieszkałam 
w bardzo szczególnym miejscu Jastarni, 
w tzw. Borze, blisko zatoki. Wywodzę się 
z wyjątkowego domu szkutniczo - rybac-

kiego, gdzie jako dzieci doświadczaliśmy 
dużo z połączeń społecznych, które two-
rzą tę miejscowość. Szeregu wspomnień 
wyrażanych przez rybaków, którzy np. 
przychodzili do warsztatu mojego ojca. Te 
wszystkie wspomnienia chciałam zatrzy-
mać w słowie.

- W jaki sposób szkoli Pani swój warsz-
tat pisarski?

- Chyba muszę Pana rozczarować. Nie 
szkolę się. Nie oglądam poradników np. 
w Internecie. Wiersze do mnie przycho-
dzą i ja muszę je przelać na papier. Kie-
ruję się sama sobą. Uważam, że mi się to 
udaje. Gdy piszę, to robię to z głębi serca 
i duszy.

- Na czym polega wyjątkowość Kaszub 
i Kaszubów?

- Nasza szczególność wynika już z tego, 
na jakim skrawku ziemi my żyjemy. Pół-
wysep Helski daje nam możliwość ob-
cowania z naturą. Mamy w sobie dużo 
skromności i pokory. To wszystko w nas 

wykształciło morze. To jest nasza szcze-
gólna cecha.

- Jaką rolę w wydaniu Pani tomiku 
„Wdzięczność” odegrał Artur Jabłoński, 
działacz i pisarz kaszubski?

- Wiedziałam, że Pan Jabłoński jest ści-
śle związany z językiem kaszubskim. Jest 
to fachowa osoba, jeżeli chodzi o piśmien-
nictwo. Przenosząc moje myśli na papier, 
musiałam je też jakoś zapisać. Nigdy nie 
uczyłam się zapisu, bo moje pokolenie 
nie miało szansy uczyć się tego języka 
w szkole. Takie były czasy. W socjalizmie 
nie było regionalizmów. Kaszubski istniał 
w domach jedynie jako język mówiony. 
Dzięki mojemu ojcu czytałam jednak cza-
sopismo Pomerania i starałam się zapa-
miętać, niektóre sylaby, ich zapis. Miesz-
kając w Niemczech, chciałam, żeby ktoś 
odpowiedni sprawdził moją twórczość 
pod względem pisowni. Poprosiłam Pana 
Jabłońskiego o pomoc, choć nie znaliśmy 
się osobiście. W związku z tym, że nie 
mieszkam w Jastarni, to byłam niepew-

na swoich umiejętności. Powstało kilka 
wierszy. Przy 6. Pan Jabłoński zapropo-
nował, żeby je upublicznić. Na początku 

byłam zaskoczona takim obrotem spraw, 
ale się zgodziłam. Przyzwyczajałam się do 
publicznego charakteru moich wierszy, 
a jednocześnie pisałam kolejne. Było to 
fenomenalne przeżycie. Jak ich się już tro-
chę nazbierało, to postanowiliśmy wydać 
tomik. Była to dla mnie kolejna szokująca 
propozycja, ale jego całokształt dodał mi 
skrzydeł i się zgodziłam.

- Jaka jest recepta na właściwą promo-
cję kultury kaszubskiej?

- Pierwszym krokiem jest używanie ję-
zyka kaszubskiego w najbliższym otocze-
niu, żeby nasze ucho było z nim obeznane. 
Druga forma to książki dla dzieci. Musi-
my działać dwutorowo: język mówiony 
i pisany. Doszukiwać się między nimi po-
wiązań.

- Jakie wyznacza Pani sobie cele na 
przyszłość, jeśli chodzi o poezję?

- Wiem, że będę dalej pisać, bo czuję 
taką wewnętrzną potrzebę. Różnie bywa 
z weną, ale czasem zapali się jedna iskier-
ka, ubieram ją w słowa i wszystko do sie-
bie pasuje. To jest niesamowite uczucie. 
Chciałabym wydać jeszcze jeden tomik 
o tematyce kaszubskiej. Mam już nawet 
20 wierszy i uważam, że uda mi się to 
zrobić. Poruszają one zarówno tematykę 
lokalnych zwyczajów, jak i kwestie oby-
czajowe.

- Czy pisanie wierszy jest Pani praw-
dziwą pasją?

- Zdecydowanie tak. Ten tomik był dla 
mnie sprawdzianem. Wydarzenia zwią-
zane z tymi wierszami są dla mnie miłą 
niespodzianką. Pisanie sprawia mi niesa-
mowitą radość. To jest moja tajemnica, 
sposób oglądania świata.

Rozmawiał: Oskar Struk.

Ewa Struck – Slawik: Poezja 
to idealny sposób utrwalenia 
kaszubskich wspomnień
JASTARNIA | Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Ewą Struck – Slawik, poetka pisząca w języku kaszubskim. Na stałe mieszka w Niemczech, ale 
przy okazji wizyty w rodzinnym domu znalazła czas, by opowiedzieć o tym, jak ważne jest kultywowanie tradycji kaszubskiej i jak pomocna w tym pro-
cesie jest poezja.
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Doskonała kondycja, bardzo wysoka 
wydolność, umięśnione ciała – tak właśnie 
po części można opisać crossfit. Zawod-
nicy z całej Polski spotkali się w ubiegły 
weekend aby rywalizować w kilkunastu 
morderczych konkurencjach przy molo 
w Mechelinkach. Organizatorzy byli prze-
konani, że świetna lokalizacja nad mo-
rzem przyciągnie sportowców aby stwo-
rzyć crossfitową bitwę na najwyższym 
poziomie, tak też się stało.

-Staraliśmy się przenieść dobry i jakże 

udany klimat z corocznego Wejher Cross 
Games do Mechelinek i mogę śmiało 
stwierdzić, że się udało. Pierwsza edy-
cja Baltic Cross Challenge zakończona 
sukcesem! Jestem dumny z zawodników, 
ponieważ dawali z siebie wszystko mimo 
wielu ciężkich konkurencji. Chciałbym 
podziękować każdemu kto przyczynił 
się do tego aby te zawody się odbyły, do 
zobaczenia za rok! - zaznacza Bartłomiej 
Szreder, organizator.

Start odbywał się w pięciu kategoriach 

open, mężczyźni i kobiety, 35+ mężczyźni 
i kobiety, 40+ i 45+ mężczyźni oraz dwu-
osobowe teamy, mężczyźni plus kobiety. 
Warto również zaznaczyć, że dyscypli-
na crossfit to intensywne ćwiczenia bez 
czasu na przerwę. Trzeba być wielozada-
niowcem aby nadążyć z wykonywaniem 
zaplanowanego harmonogramu ćwiczeń 
na zawodach, ponieważ jednocześnie 
podnosimy ciężary aby za chwilę móc za-
prezentować swoją sprawność atletyczną 
oraz szybkość i precyzję motoryczną.

-Jestem pod ogromnym wrażeniem 
widowiska jakie zostało przygotowane 
i zaprezentowane przez organizatorów 
i sportowców w ten weekend w Meche-
linkach. Mogliśmy podziwiać wysoki 
poziom umiejętności wielu zawodników, 
oraz świetnie zaplanowany program tre-
ningu siłowego i kondycyjnego, dlatego 
też jestem przekonany, że w przyszłym 
roku to wydarzenie ponownie uzyska 
Patronat Sportowy Centralnego Ośrodka 
Sportowego Cetniewo – mówi Dyrektor 
Michał Kowalski.

Na miejscu znajdowała się szeroka baza 
noclegowa i gastronomiczna. Odbywały 
się także pokazy, treningi otwarte, anima-
cje i warsztaty sportowe dla najmłodszych 
prowadzone przez Jana Tatarowicza, fina-
listę programu Ninja Warrior, Fit Matkę 
Wymiataczkę oraz instruktorów klubu 
Avanport. Organizatorem imprezy był Wej-
herowski Klub Kulturystyczny i Sportów 
Siłowych Apollo z Wejherowa, partnerem 
zawodów została m.in. Gmina Kosakowo 
oraz Kosakowskie Centrum Kultury.

Magdalena Chmielewska

Baltic Cross Challenge Mechelinki 
2022 - relacja z I edycji
MechelINkI | Przez dwa dni zawodnicy dyscypliny crossfit brali udział w zmaganiach 
w nadmorskiej miejscowości. Za nami Baltic Cross Challenge Mechelinki 2022.
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Klasyfikacja końcowa:
Kategoria open women -
miejsce I Maria Włoch, miejsce II 
Iwona Bartoszyńska – Fic, miejsce 
III Natalia Kadziewicz,
Kategoria open men -
miejsce I Mikołaj Marciniak, miej-
sce II Krzysztof Skibicki, miejsce 
III Kacper Bednarczyk,
Kategoria 35+ women -
miejsce I Jolanta Wesołowska, 
miejsce II Joanna Maj, miejsce III 
Emilia Słowik,
Kategoria 35+ men -
miejsce I Marcin Kalandyk, miej-
sce II Tomasz Bączyk, miejsce III 
Dawid Jędryka,
Kategoria 40+ men -
miejsce I Łukasz Miłosz, miejsce II 
Jacek Stasieluk, miejsce III Michał 
Sienkiewicz,
Kategoria 45+ men -
miejsce I Dariusz Myszk, miejsce 
II Maciej Małek, miejsce III Miro-
sław Kruzel,
Kategoria TEAM -
miejsce I Team Mazury, Miejsce II 
Crossfit Strong House, Miejsce III 
CrossCore Gdańsk.
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Łubin, czarnuszka, kosmos i dimorfoteka to kwiaty, 
które można sadzić już w pierwszej dekadzie miesiąca. 
W tym terminie również wysiewamy groszek pachną-
cy, słoneczniki, czy nagietka lekarskiego. Od połowy 
maja do gruntu mogą trafić nasturcje pnące i kanaryj-
skie, aksamitki oraz dynia ozdobna. Z kategorii roślin 
pnących łapiemy również za nasiona fasoli ozdobnej, 
powoju trójbarwnego lub wilca.
Maj jest również miesiącem, w którym rozpoczyna się 
siew kwiatów dwuletnich: goździków brodatych, laku 
pachnącego, stokrotki pospolitej. Najlepiej nasionach 
ich siać na rozsadniku a następnie pod koniec lata 
przesadzić na właściwe miejsce.
Z warzyw, które teraz można wysiać to: pietruszka na-
ciowa, pietruszka korzeniowa, rzodkiewka i koper oraz 
średnio późne odmiany buraków ćwikłowych i marchwi. 
W maju wysiewamy również bazylię, rukolę, kukurydzę 
i brukiew. Do gruntu trafiają też warzywa dyniowate, 
czyli ogórki gruntowe, dynia jadalna, a także cukinia, 
patison, kabaczek, melon i arbuz.

Co zasiać w MaJu?
powiat | w tym miesiącu bezpośrednio do gruntu 
można siać już kwiaty, warzywa i zioła. za nim rośliny te 
wykiełkują przymrozki znikną na dobre, więc nie trzeba 
się martwić o plony.

fot. pixabay.com

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie 
tworzą razem zespół Kwiat Jabłoni. 
Swój debiut mieli na Małej Scenie 
na festiwalu Pol’and’rock Festival, 
gdzie zgromadzili szeroką widow-
nię, zdobywając przy tym Złotego 
Bączka – nagrodę od publiczności 
dla najlepszego zespołu 25. edycji 
Pol’and’rock Festival. Do tej pory 
zespół zagrał ponad 200 koncer-
tów, wyprzedając największe i naj-
bardziej prestiżowe polskie sceny 
muzyczne, takie jak: Open’er Festi-
val, Spring Break Fetival czy wspo-
mniany Pol’and’rock Festival.

Album „Niemożliwe” z 2019 
r. w zawrotnym tempie osiągnął 
status podwójnej platyny, a ich 
najnowsze działo „Mogło być 
nic” w cztery miesiące od premie-

ry pokryło się platyną. W kwiet-
niu tego roku album zdobył po-
dwójną platynę. Muzycy dali się 
poznać szerszej publiczności za 
sprawą singla „Dziś późno pójdę 
spać”, który do tej pory w serwi-
sie YouTube został wyświetlony 
ponad 30 milionów razy. Szybko 
okazało się, że muzyków nie tak 
łatwo będzie zaszufladkować pod 
kategorię zespołu “jednego prze-
boju” – wszystkie następne pro-
dukcje (‘Niemożliwe”, “Wodymi-
daj”, “Wzięli zamknęli mi klub”, 
“Mogło być nic”, “Buka”) zdobyły 
uznanie i wielką popularność.

Koncert odbędzie się 21 maja 
o godzinie 20:00, wstęp jest wolny.

Źródło: Centrum Kultury we 
Władysławowie

Kwiat Jabłoni zagra koncert
WŁADYSŁAWOWO | Zespół z brzmieniem młodego pokolenia wystąpi na Estradzie Miejskiej za Domem Rybaka. Ich albumy pokryły się platyną i to podwójną.
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Do siedemdziesiątej minuty zawodnicy MKS Władysła-
wowo przegrywali, tracąc szanse na zdobycie goli po błę-
dach indywidualnych. Po zmianach personalnych udało 
się zdobyć pierwsza i jedyna bramkę, kiedy to rywale 
prowadzą już dwoma.
Pierwszy gol dla rywali padł w 58’, drugi w 61’. 72 minuta 
należała już do drużyny z Władysławowa. W 3 minucie 
czasu doliczonego piła znalazła się w siatce rywali po 
uderzeniu Szymona Dawidowskiego, jednak sędzie dopa-
trzył się wcześniejszego faulu Kwaśniaka i nie zaliczono 
tego do wyniku końcowego spotkania.
Skład drużyny MSK Władysławowo: Miotk Piotr - Pankie-
wicz Adam, Gołubiński Cezary, Kleser Krzysztof - Krycz-
ka Jakub (M), Kwaśnik Marek (C), Dawidowski Kacper, 
Klecha Dominik - Białek Błażej - Dawidowski Szymon 
(M), Proena Arkadiusz.
Zmiany: 60’ Szymański Przemysław za Białek Błażej, 65’ 
Rybandt Sebastian za Dawidowski Kacper, 75’ Bizewski 
Konrad (M) za Gołubiński Cezary.
Nie zagrali: Pastwa Jakub (M), Bizewski Mikołaj (M).
Żółte kartki: Pres Fedorow Aleksandr, Szałek Michał - 
Kwaśnik Marek, Dawidowski Kacper, Rybandt Sebastian.
Czerwone kartki: brak.
Trener: Michał Smarzyński.
Jantar Ustka: Hucał Michał – Rymarz Jan, Szałek Michał, 
Książkiewicz Kacper, Niemkowicz Dawid (60’ Granosik 
Bartłomiej), Szukiełowicz Dominik (75’ Karpiński Ma-
riusz), Pres Fedorow Aleksandr, Wójcik Kamil (25’ Szkut-
nik Mikołaj), Dawid Kacper, Budziński Szymon, Skwierz 
Igor (90’ Żebrowski Mateusz). Trener: Izmajłowicz Karol.
Sędziowie: Brieger Rafał – Borawski Arkadiusz, Bibik Łukasz.
źródło: MKS Władysławowo/fb

Mks właDysławowo 
bez punktów
piłka noŻna | nie był to udany mecz w wykonaniu 
zawodników z władysławowa. pierwszy gol padł dopiero 
w drugiej połowie meczu.

fot. MKS Władysławowo/fb

Wysiłek wszystkich 
zawodników z klu-
bu został przekuty 
na medale. Wracając 
z Gliwic przywieźli ze 
sobą cały ich worek. 
Pływacy niejedno-
krotnie na zawodach 
bili swoje rekordy 
życiowe. Poniżej pre-
zentujemy wyniki:
Karol Markiewicz

400 SF - złoto•	
400 SF kat. open •	

- brąz
50 AP - złoto•	
200 SF - złoto•	
200 SF open - •	

brąz
100 SF - srebro•	
200 BF 5. miejsce •	

Jarosław Markiewicz
50 AP - złoto•	
50 AP open - •	

brąz
50 BF - złoto•	
200 BF - brąz•	
100 BF 5.miejsce•	

Nina Tartanus
200 BF - złoto•	

400 BF - złoto•	
100 BF 4.miejsce•	
50 BF 8.miejsce•	

Mateusz 
Szurmiej

400IM - złoto•	
50 AP - srebro•	
100 IM - srebro•	
100 SF - srebro•	
200 SF - srebro•	
50 SF brąz•	

Weronika Tusk
400 SF - srebro•	
400 SF kat. open •	

-brąz
800 SF - srebro•	
800 SF kat. open •	

- srebro
400 BF - srebro•	
100 BF 5. miejsce•	

Albert Konkel
400 SF - złoto•	
 400 BF - brąz•	
200 SF 4. miejsce •	

Katarzyna 
Truszczyńska-Gzyl

400 IM - złoto•	
100 IM - brąz•	
400 SF 4.miejsce•	
200 SF 5.miejsce •	

Marcin Dąbrowski
100 BF - srebro•	
200 BF - srebro•	
400 BF - srebro•	

Seweryn Ziemniak
400 BF - brąz•	
50 BF 6.miejsce•	
100 BF 5.miejsce•	
200 BF 4.miejsce•	

Agnieszka Dettlaff
50 BF 7. miejsce•	
100 SF 8.miejsce•	
200 BF 4. miejsce•	
50 SF 6. miejsce •	
50 AP 7. miejsce•	
100 BF 5.miejsce•	

Anna Redlin
400 BF 5. miejsce 
200 BF 6. miejsce
100 BF 11. miejsce 
50 BF 16. miejsce

Aleksander 
Orzechowski

50 BF 8.miejsce
200 BF 6.miejsce
400 BF 6.miejsce
100 BF 6.miejsce
źródło: UKS 

Tri-Sea Mewa 
Władysławowo/fbfo
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31 medali na krajowych 
zawodach

PŁYWANIe | Na Mistrzostwach Polski juniorów i seniorów w pływaniu w płetwach zaprezentowali 
się pływacy z UKS Tri-Sea Mewa z Władysławowa. Zawody odbywały się w Gliwicach.

Na końcową klasyfikacje składały się punkty 
zdobyte przez zawodników. W tegorocznych 
zmaganiach udział wzięli zawodnicy z ULKS 
Skoczek z Gminy Kosakowo w pełnej gotowo-
ści i komplecie. Na starcie spotkało się ponad 
800 młodzików z całego województwa. Rywali-
zacja trwała aż trzy dni.

ULKS SKOCZEK z 1835 punktami zajął 2 
miejsce ulegając tylko faworytowi i aktualnie 
(dane za 2021) najlepszemu w Polsce klubowi 
młodzieżowemu AML Słupsk. W pokonanym 
polu zostali m.in. SKLA Sopot, KL Gdynia, 
WKS Flota i wiele innych.

Najlepsze wyniki uzyskali: Wojciech Luniak 
(100 m-11.60 s), Krystian Piotrowski (600 m 
-1:31,56 s), Klara Iwoła (80 ppł -13.35 s), szta-
feta 4×100 m (Luniak, Kałaska, Szemiot, Pio-
trowski), Alicja Mach (300 m 45.55 s), Hubert 
Bald (dysk 39.87 m). Wielkie brawa należą się 
wszystkim zawodnikom SKOCZKA, którzy 
znaleźli się na punktowanych miejscach. Ich 
sukcesem jest sukces zespołu.

Poniższe zestawienie pokazuje pierwszą 
dziesiątkę klubów i obrazuje aktualny poziom 
w województwie pomorskim w lekkiej atletyce 
w kategorii U-16.

Pomorska Liga U16 – Słupsk:

miejsce – klub – pkt
1 AML SŁUPSK 2037
2 ULKS Skoczek Pogórze 1835
3 SKLA Sopot 1739
4 SAMBOR Tczew 1336
5 ZANTYR Sztum 1271

6 KL Gdynia 1046
7 MKS GALA GDAŃSK 1020
8 LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz 790
9 CMKL Człuchów 769
10 MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 683
źródło: kosakowosport.pl
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Wojewódzka Liga w Słupsku
lekkOATleTYkA | Oprócz starć indywidualnych postawiono na integracje i rozgrywki odbywały się również zespołowo. Do Ligowej klasyfi-
kacji zalicza się 15 najlepszych zawodników z danego klubu.

zrobiłeś ciekawe ujęcie?
Wyślij je na nasz adres mailowy

redakcja@expressy.pl




