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JURATA | Brak środków z Krajowego Planu Odbudowy, kryzys energetyczny czy konieczność poszukiwania 
alternatywnych źródeł finansowania inwestycji, to wyzwania, przed którymi aktualnie stoją samorządy. O tym 
wszystkim dyskutowano podczas Spotkania Forum Przewodniczących Rad w Województwa Pomorskiego.
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Uroczyste obchody Święta Niepodległości
JASTARNIA | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni oraz Szkoła Podstawowa w Jastarni byli organizatorami obchodów 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Głównym elementem uroczystości była 
prezentacja pieśni patriotycznych przy-
gotowanych przez uczniów szkoły pod-
stawowej w wyjątkowej oprawie. Usłysze-
liśmy m.in. pieśni: „Wojenko, wojenko”, 
„Ułani” czy „Legiony”. Nie zabrakło licz-
nych odwołań do kultury kaszubskiej.

9. Listopada godz. 15:00 Miejski Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastar-
ni oraz Szkoła Podstawowa w  Jastarni 
zaprosili wszystkich mieszkańców i gości 
na uroczyste obchody obchodów 104. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Trzeba przyznać, że lokalna 
społeczność pozytywnie odpowiedziała 
na to zaproszenie, szczelnie wypełniając 
Halę Widowisko-sportową. Zaczęło się 
od scenki, która przedstawiała rozmowę 
kaszubskiej rodziny na temat wartości, 
jaką jest wolność w odniesieniu do trwa-
jącego konfliktu na Ukrainie. Później na 
scenie pojawili się uczniowie wszystkich 
klas, prezentując najpiękniejsze polskie 
pieści patriotyczne. Za warstwę mu-
zyczną odpowiedzialny był niezawodny 

Robert Buniowski. Szczególnie za serce 
chwytały występy najmłodszych, którzy 
z  ogromnym przejęciem prezentowa-
ły przygotowane utwory. Nie zabrakło 
odważnej zabawy formą. Np. „Ułani” 
zostali zaprezentowani w  wersji, którą 
wylansował zespół „Nieznani Sprawcy” 
z  wykorzystaniem ukulele. Uczniowie 
również mocno akcentowali swoje przy-
wiązanie do kultury kaszubskiej zarówno 
poprzez strój, jak i  język. Zwieńczeniem 
koncertu w ich wykonaniu były utworzy, 
które są symbolem tutejszej tożsamości, 
czyli „Morze, nasze morze” i „Tu je naszo 
ziemia”. Na scenie pojawili się również 
nauczyciele, którzy pokazali, że talen-
tem wokalnym w  niczym nie odstępują 
swoim zdolnym uczniom. Obchody ob-
chodów 104. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w  Jastarni miały 
niezwykle podniosły charakter. Były one 
okazją zarówno do wrażenia przywiąza-
nia do symboli narodowych, jak i do lo-
kalnej tradycji.

Źródło: Oskar Struk fo
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Już 3 grudnia wszyscy chętni mogą wziąć udział 
z Mikołajem oraz jego orszakiem w świątecznej 
paradzie ulicami Władysławowa i oficjalnie otwo-
rzyć sezon przygotowań do tak wyjątkowego 
czasu jakim jest Święto Bożego Narodzenia.
Trasa Parady Świętego Mikołaja:
- 14:00 wymarsz sprzed Urzędu Miejskiego 
(ul. gen. J. Hallera 19)
- 14:15 Przystanek nr 1: uroczyste włączenie 
choinki (skwer miejski przy ul. gen. J. Hallera, 
tzw. Manhattan)
- 15:00 Przystanek nr 2: spotkanie z Mikołajem 
oraz tańce hulanki i swawole z mikołajową 
świtą (Targowisko Miejskie przy ul. Morskiej)
Ponadto: pokaz świątecznej zumby wykonany 
przez trenerki z Cheerleaders Team Władysła-
wowo i wspólne kolędowanie.
Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą 
Szopkę Bożonarodzeniową zorganizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
- Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do 

wspólnego ozdobienia świątecznych drzewek. 
Wykonaj własnoręcznie ozdobę, przynieś ją 
tego dnia na Targowisko Miejskie i zawieś na 
choince. - zachęca Miejska Biblioteka Publicz-
na we Władysławowie, będąca organizatorem 
tego wydarzenia.
Na ten dzień zaplanowano również Jarmark 
Świąteczny na Targowisku Miejskim, gdzie 
będzie można zaopatrzyć się w prezenty dla 
najbliższych.
W programie:
• warsztaty krawieckie,
• sprzedaż ozdób świątecznych wykona-

nych przez Seniorów z Klubu Seniora we 
Władysławowie,

• sprzedaż stroików świątecznych wykona-
nych przez dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 we Władysławowie,

• stoisko Spółdzielni Socjalnej „Przystań”,
• stoiska gastronomiczne. 
Źródło: UM Władysławowo

PARADA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
WŁADYSŁAWOWO | Przejście ulicami miasta ma uroczyście rozpocząć najbardziej 
magiczny czas w roku.

fot. UM Władysławowo\archiwum

Spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Po-
wiatów Województwa Pomorskiego obyło się w Juracie 
28-29 października. Głównym tematem były wyzwa-
nia, przed jakim obecnie stoją samorządy. Moderato-
rem dyskusji był dr Rafał Budzisz z Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wygłosił wy-
kład na temat aktualnego funkcjonowania rad. Z kolei 
Piotr Kryszewski, Z-ca Prezydenta ds. usług komunal-
nych omówił wyzwania związane z aktualną polityką 
energetyczną. Natomiast Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskiego zapoznał uczestników 
z  nowymi informacjami odnośnie do współpracy 
z samorządami na podstawie nowego źródła finanso-

wania inwestycji. Ma to oczywiście związek z brakiem 
zatwierdzenia przez Komisję Europejską Krajowego 
Planu Odbudowy. Wynik to z faktu, że Zjednoczonej 
Prawicy wciąż nie wywiązał się z  realizacji tzw. ka-
mieni milowych, chociażby w  zakresie zaprzestania 
działalności Izby Dyscyplinarnej, która została za-
stąpiona przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. 
W wolnych chwilach samorządowcy odwiedzili molo 
i podziwiali zatokę gdańską oraz otwarte morze.
Kolejne spotkanie odbędzie się Gdańsku już 25-26 li-
stopada. Będzie to jubileusz 15-lecia działania Forum 
Przewodniczących Rad.
Źródło: Oskar Struk
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Rozmowy o sytuacji samorządów
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Szkolenie młodzieży wymaga 
cierpliwości i systemowego działania

CETNIEWO | Zapraszamy do przeczytania rozmowy z przedstawicielami SMS PZKOSZ Władysławowo: dyrektorem Januszem Kociołkiem i głównym 
trenerem Mariuszem Niedbalskim. Opowiedzieli m.in. o systemowym podejściu do szkolenia młodzieży, konieczności ciągłego dostosowywania się 
do zmieniających się realiów koszykówki czy zadowoleniu z sukcesów absolwentów.

Oskar Struk: Jaka była geneza przenie-
sienia SMS PZKOSZ do Władysławowa?

Janusz Kociołek i Mariusz Niedbalski: 
Pomysł zapoczątkował Tomek Jankowski, 
obecnie trener młodzieżowych grup Ślą-
ska Wrocław. Zadzwonił do mnie z  py-
taniem, czy pomogę mu zorganizować 
szkołę na Pomorzu, tu w  Cetniewie. Na 
początku to były takie rozmowy, że sami 
nie wiedzieliśmy, czy coś z  tego wyjdzie. 
Chcieliśmy stworzyć ośrodek, który bę-
dzie szkolił najzdolniejsze dzieci. W klu-
bach szkolenie jest nastawione na wygry-
wanie i  zdobywanie medali, bo to wiąże 
się z większymi pieniędzmi i szansą anga-
żu w lepszym klubie. Tomek chciał stwo-
rzyć bezpieczne szkolenie, gdzie głównym 
tematem nie będzie mistrzostwo Polski. 
Żeby młodzież była cierpliwa, a  trenerzy 
mieli możliwość spokojnego treningu. 
Ku naszemu zadowoleniu wszyscy na Po-
morzu byli zwolennikami tego pomysłu. 
Chętny do pomocy był śp. Tadeusz Hu-
ciński. Dyrekcja również była za tym pro-
jektem. Udało nam się w ostatniej chwili, 
bo taki sam ośrodek chciał stworzyć Pol-
ski Związek Piłki Ręcznej. Wzorowaliśmy 
się na Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Spale, która była pierwszym tego typu 
ośrodkiem i  dała siatkówce wiele dobre-
go. Tomek przebywał tam dwa tygodnie, 
podpatrując wprowadzone rozwiązania, 
gdyż chcieliśmy uczyć się od najlepszych. 
Mieliśmy poparcie wszystkich zaintereso-
wanych stron i  zaczęliśmy dopinać kwe-
stie formalne.

- Dlaczego akurat Władysławowo?
- Wcześniej struktura liczyła cztery 

ośrodki szkolenia młodzieży. Wówczas 
uważaliśmy, że nie stać nas na to, żeby 
tworzyć cztery ośrodki, gdyż nie mamy aż 
tylu utalentowanych zawodników. Wtedy 
było ich łącznie 80. Uznaliśmy, że lepiej 
stworzyć jeden o  bardzo dużych wyma-
ganiach organizacyjnych. Wybraliśmy 
Cetniewo, gdyż uważaliśmy, że jest to 
najlepiej przygotowany ośrodek do koszy-
kówki.

- Jak przebiega proces naboru zawod-
ników?

- Jest to proces wieloetapowy. Jako 
trenerzy przyglądamy się wszystkim 
ciekawszym imprezom młodzieżowym 

w  Polsce. Tworzymy rankingi, przyglą-
damy się zawodnikom przez wiele lat. 
Nawiązujemy relacje z  trenerami, wyra-
biamy sobie opinie, rozmawiamy ze śro-
dowiskiem. Tworzymy wewnętrzny ran-
king zawodników, których chcielibyśmy 
pozyskać. Musimy o  tym pamiętać, że 
mamy w  tym zakresie sporą konkuren-
cję, chociażby Trefl Sopot, GAK Gdynia 
czy Śląsk Wrocław. Bardzo często toczy-
my walkę o zawodnika. Mamy najlepsze 
w  Polsce warunki do treningu. Mamy 
dostępną halę, bardzo dobre warunki 
socjalne. Staramy się, aby nasz program 
sportowy z każdym rokiem był bogatszy. 
Po okresie pandemii wróciliśmy do ry-
walizacji międzynarodowej. Niedawno 
byliśmy na dobrze obsadzonym turnieju 
w  Litwie. Wkrótce czeka nas wyjazd do 
Włoch. Cały czas staramy się, aby nasza 
oferta od strony sportowej była atrakcyj-
na. Przez cały rok prowadzimy rozmowy 
z zawodnikami i ich rodzicami, gdyż nasi 
uczniowie na początku swojej drogi mają 
po 13-14 lat. Przyjęliśmy taki model po-
stępowania, że zapraszamy rodziców do 

Ośrodka na trzy dni. Wówczas żyją do-
kładnie tak, jak zawodnicy. Mogą wnikli-
wie przyjrzeć się szkole, poznać panujące 
tu zasady. Potem czekamy na decyzję. 
Muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo 
z  zadowoleni z  jakości zawodników, ja-
kimi dysponujemy. Uważam, że mamy 
bardzo perspektywiczną młodzież.

- Jak w pozyskiwaniu zawodników po-
maga lista absolwentów, którzy odgry-
wają ważne role w ligowej czy reprezen-
tacyjnej koszykówce?

- To na pewno jest magnes. W składzie 
kadry na najbliższe mecze jest trzech 
naszych absolwentów. Jest to znakomi-
ta reklama szkoły i  żywy dowód na to, 
że potrafimy wychowywać reprezentan-
tów Polski. Przeszłość szkoły jest bardzo 
atrakcyjna i  dzięki temu trafiają do nas 
utalentowani zawodnicy.

- Jak udaje się Państwu zachować ba-
lans pomiędzy dążeniem do wygrywa-
nia zespołu a  rozwijaniem poszczegól-
nych zawodników?

- To pytanie trafia w  sedno problemu. 
Jak wspominaliśmy wcześniej, ideą tej 
szkoły jest szkolenie. Natomiast należy 
sobie zadać pytanie, czy można wychować 
zawodnika tylko poprzez trening indywi-
dualny, bez presji wyniku, która jest cha-
rakterystyczna dla pracy w klubach. Naszą 
przewagą jest spokój. Tu nikt nie nakłada 
presji wyniku, ale my trenerzy do tego 
dążymy. Musimy nauczyć te dzieci wygry-
wania, bo po to przecież trenują. To wy-
nik determinuje to, czy zawodnik osiąga 
określony poziom i ma szansę zbudować 
swoją pozycję na rynku transferowym. 
Musimy znaleźć właściwy balans pomię-
dzy tymi dwiema rzeczami. Robimy to 
na spokojnie, gdyż zawodnicy trafiają 
do nas na cztery lata szkolenia. Pracuje-
my tutaj więcej niż w  klubach. Każdego 
dnia mamy dwie jednostki treningowe. 
Bardzo dużo czasu poświęcamy na przy-
gotowanie fizyczne. Mamy znakomitego 
fachowca w tym zakresie, Mirosława Cy-
gana. Współpracujemy też z psychologa-
mi. Proces naszego szkolenia jest bardzo 
wszechstronny, spokojny i  zaplanowany. 

Uczymy zawodników tego, co jest esencją 
sportu, czyli dążenia do celu i  bycia jak 
najlepszym.

- Jak na przestrzeni lat zmieniło się 
podejście młodzieży do uprawiania 
sportu?

- Jest to bardzo złożony temat i można 
go szeroko opisywać. Za przykład podam 
pierwszą grupę absolwentów, do której 
należeli Gielo, Grochowski, Matczak. Za-
pytałem ich, dlaczego wybraliście SMS, 
przecież we Władysławowie nie ma zbyt-
nio rozrywek dla młodzieży. Fajnie mi 
wtedy odpowiedzieli: trenerze, będziemy 
mieć na to czas. Najpierw chcemy uzy-
skać podbudowę koszykarską, a tylko to 
miejsce może nam to zapewnić. Przez 
trzy lata wyszkolimy się na dobrych za-
wodników, a  na imprezy i  dziewczyny 
przyjdzie czas. Oni mieli wtedy po 16 lat 
i  zaskoczyli mnie taką mądrą odpowie-
dzią. Bardzo mnie ucieszył ich dojrzały 
sposób myślenia. Przychodzą tu osoby 
z wielką pasją, z dużą chęcią zawodowej 
gry w koszykówkę. Są w stanie zrezygno-
wać z wielu przyjemności, które mogliby 
mieć w  innych miastach ze względu na 
większą dostępność. Z  tego powodu nie 
wszyscy do tej szkoły pasują. Od zawsze 
wychowanie i  kultura osobista jest na-
szą wizytówką. Wpajamy zawodnikom, 
że noszą koszulki z  naszym logiem i  to 
zobowiązuje ich do określonego zacho-
wania. Okazywania szacunku wszystkim, 
którzy tworzą to miejsce. Tworzymy tutaj 
większą rodzinę i zawodnicy utożsamia-
ją się z  ośrodkiem i  jego wartościami. 
Nasi uczniowie muszą przyswoić pew-
ne zasady, co nie jest łatwe, szczególnie 
w pierwszym roku. Młodzież potrzebuje 
dużo uwagi i  rozmów. Dlatego na stałe 
zatrudniliśmy psychologa i pedagoga, bo 
są to osoby, które mają łatwość dotarcia 
do młodych ludzi. Młodzież się zmienia 
i my też musimy się do tego dostosować. 
Nie możemy działać według zasad sprzed 
20 lat.

Jest to jedynie pierwsza część wywiadu 
z  ludźmi, którzy stworzyli tak wyjątkowe 
miejsce jakim jest SMS PZKOSZ Wła-
dysławowo. Kolejna część ukaże się już 
w następnym wydaniu gazety.

We Władysławowie rozmawiał: Oskar 
Struk.
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Zamieść ogłoszenie w naszej gazecie!

wyślij email: d.bieszke@expressy.pl lub zadzwoń: 660 731 138

expressy.pl
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Urodzinowy koncert będzie miał miejsce w Ratuszu Miejskim w Pucku 24 listopada. Przed 
publicznością zaprezentują się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława 
Moniuszki w Pucku już o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny.
Źródło: UM Puck

Obecnie w  społeczeństwie problem ten stał 
się bardzo rozpowszechniony. Jest chorobą 
ogólnoustrojową. Brak właściwego leczenia jej 
powoduje zwiększenie ryzyka występowania 
chorób somatycznych i  na odwrót – choroby 
somatyczne, zwłaszcza przewlekłe, zwiększają 
ryzyko wystąpienia depresji. Dlatego też, tak 
istotne jest podejmowanie profilaktycznych 
działań mających na celu zapobieganie, wcze-
sne wykrywanie i leczenie depresji.

Głównym celem programu jest wzrost pozio-
mu świadomości społecznej na temat zaburzeń 
depresyjnych poprzez prowadzenie określo-
nych działań profilaktycznych. Realizacja tego 
celu będzie odbywać się na dziesięciu etapach 
działań. Działania te swoim zakresem obejmą: 
promocję zdrowia psychicznego oraz profilak-
tykę depresji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców 
gminy Kosakowo, w szczególności osób w gru-
pie ryzyka zachorowania (kobiety po porodzie, 
młodzież w wieku 14 – 18 lat oraz osoby 65+).

Warsztaty będą odbywały się w  budynku 
szkoły podstawowej w  Kosakowie we wtorki 
o godzinie 18.00.

Projekt rozpoczyna się 3 stycznia 2023 r. 
i stanowi cykl 38 spotkań do 19.12.2023 r. Oso-
by chętne do wzięcia udziału w projekcie pro-

szone są o kontakt telefoniczny pod numerem.: 
510-335-041 (liczba miejsc ograniczona, decy-
duje kolejność zgłoszeń).

Projekt finansowany jest z  budżetu gminy 
Kosakowo.

Źródło: UG Kosakowo
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URODZINOWY KONCERT DLA PUCKA
PUCK | Z okazji 674. urodzin miasta na tą okazję uczniowie przygotowali wyjątkowy koncert.

Profilaktyka depresji – spotkania
KOSAKOWO | Depresja to poważne zaburzenie, często uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie na co dzień. Stan ten cechuje się 
głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań.

fot. UM Puck
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Program Profilaktyki Raka Piersi finansowany jest 
przez NFZ, zatem Panie w wieku 50-69 lat mogą wy-
konać bezpłatne badanie bez skierowania lekarskiego.

Przypominamy, że tylko do końca 2022 roku po raz 
ostatni z badania bez skierowania lekarskiego mogą 
skorzystać Panie, które urodziły się w 1953 roku.

Miejsca stacjonowania mobilnej pracowni mam-
mograficznej:

Puck – 20 i  21 grudnia w  godzinach od 9.00 do 
15.00 parking przy Puckim Hospicjum pw. św. Ojca 
Pio, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12

Kosakowo – 19 grudnia w godzinach od 10.00 do 
16.00 przy Ośrodku Zdrowia, ul. S. Żeromskiego 51,

Władysławowo – 20 grudnia w godzinach od 9.00 
do 15.00 przy budynku Urzędu Miejskiego, ul. Hal-
lera 19,

Krokowa – 21 grudnia w  godzinach od 9.00 do 
15.00 przy Placu Jana Pawła II, ul. Żarnowiecka 29,

Jastarnia – 21 grudnia w  godzinach od 8.30 do 
11.30 przy Miejskim Zarządzie Portu, ul. Portowa 43,

Hel – 21 grudnia w godzinach od 13.30 do 16.00 przy 
Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Wuja Klemensa.

W  ramach programu do badania uprawnione są 
Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają 
jeden z dwóch warunków:

• nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy,

• lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, 

siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 
lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ra-
mach realizacji programu pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Zachęcamy do regularnych badań i dbania o swoje 
zdrowie. Mammografia pozwala na wykrycie zmian, 
których nie można zaobserwować podczas samokon-
troli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia 
natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 
100% gwarancję powrotu do zdrowia.

W  przypadku wykrycia nieprawidłowości udział 
w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i le-
czenia. Dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy 
kontakt z  placówkami prowadzącymi dalszą diagno-
stykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub 
poprzez formularz http://www.mammo.pl/formu-
larz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym należy przygotować do-
wód osobisty. Na badanie uprasza się zabrać ze sobą 
zdjęcia lub płyty CD z  poprzednich mammografii, 
o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. 
Na badanie należy stawić się w maseczce ochronnej 
i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii i Progra-
mu Profilaktyki Raka Piersi znajduje się na stronie 
www.mammo.pl.

Źródło: LUX MED Diagnostyka
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Badania 
mammograficzne

POWIAT | Bezpłatne badanie będzie można wykonać w mobilnej pracow-
ni Lux Med Diagnostyka. Pojawi się ona już w grudniu.

Grudniowy wieczór umilą szanty zespołu Formacja. Dnia 7.12.2022 (środa) o godz. 19:30 odbędzie się ostat-
ni koncert szantowy w Kosakowskim Centrum Kultury w roku 2022. Zespół Formacja charakteryzuje się sce-
niczną żywiołowością uzupełnioną ciekawym instrumentarium i wysmakowanymi aranżacjami.

Artyści grają najpopularniejsze szanty oraz autorskie kompozycje. Wstęp wolny.
Źródło: KCK
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Koncert Szantowy
KOSAKOWO |  Jest to ostatnia szansa w tym roku by wysłuchać wyjątkowego brzmienia szant.
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W okresie kwiecień- październik wszyst-
kie zespoły PKS Jastarnia trenują na 
kompleksie boisk przy ulicy Jeżynowej. 
Rozgrywają w  tym czasie turnieje ligowe, 

mecze sparingowe czy gry wewnętrzne. 
Najstarsza grupa składająca się z chłopców 
z roczników 2008-2012 w ostatnim czasie 
rozegrała sparing z drużynami: Iskry Gdy-

nia, Pomorzanina Gdynia oraz AP Orzełki 
Żelistrzewo. Wcześniej regularnie rywali-
zowała z  zespołami: Korony Żelistrzewo, 
Kaszub Połchowo, czy z będącymi na obo-
zie letnim w Jastarni Salos Róża Kutno.

Dwa miesiące intensywnych zmagań 
mają za sobą również trzy zespoły zgło-
szone w  tym sezonie do rozgrywek ligo-
wych organizowanych przez Pomorski 
Związek Piłki Nożnej. Rywalami zespołu 
w kat. Orlik E2 rocznik 2013 były: Flauta 
Gdynia, Checz Gdynia, Orzełki Żelistrze-
wo, Sztorm Kosakowo oraz Cassubian 
Bolszewo.

Z kolei ekipa w kat. Żak F1 rocznik 2014 
mierzyła się z następującymi drużynami: 
Jantarek Władysławowo, Diego Lębork, 
AP Karol Piątek Luzino, Cassubian Bol-
szewo I  i  II. Najmłodszym miejscowym 
zespołem w zmaganiach ligowych był ten 
w kat. Żak F2 rocznik 2015, która rywa-
lizowała z: Sztormem Kosakowo, Orkan 
Rumia, Ejsmond Gdynia, Stolem Gnie-
wino, Orzełki Żelistrzewo. Każda z  tych 
drużyn rozegrał 3 turnieje, składające się 
z pięciu meczów ligowych.

Klub z  Jastarni był gospodarzami tur-
niejów dla roczników 2013 i 2015. Dzię-
ki tym rozgrywkom młodzi adepci piłki 
nożnej nabierają umiejętności, zdobywają 
cenne doświadczenie i  co chyba najważ-
niejsze, aktywnie spędzają czas zgodnie 
z  hasłem: „Internet to nie wszystko, po 
lekcjach wyjdź na boisko” Dzięki wspar-
ciu Urzędu miasta w  Jastarni w  ramach 
tzw. komisji grantowej możliwy był zakup 
nowego sprzętu sportowego, który po-
winien służyć młodym piłkarzom przez 
dłuższy czas. Teraz PKS Jastarnia przenosi 
zajęcia do obiektów zamkniętych. Jest to 
czas, który pozwoli trenerom spokoj-
nie popracować, by we właściwy sposób 
przygotować do kolejnego etapu sezonu 

trawiastego. Okres ten rozpoczął się od 
rodzinnego wyjazdu na mecz Fortuna 1 
Ligi pomiędzy Arką Gdynia a  Bruk-Bet 
Termalika Nieciecza. Działalność klubu 
na tak wielu płaszczyznach nie byłaby 

możliwa bez wsparcia rodziców i partne-
rów, którzy każdego dnia robią wszystko, 
by zapewnić młodym piłkarzom właściwe 
warunki do rozwoju.

Źródło: Oskar Struk

PKS Jastarnia zakończył okres gry 
na boiskach trawiastych
PIŁKA NOŻNA | Zawodniczki i zawodnicy Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia zakończyli pracowity okres, który spędzili na świeżym powie-
trzu. Teraz zaczynają pracę w obiektach zamkniętych.
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„Kazachskie stepy – ziemie prze-
klęte?” – znak zapytania w tytule 
książki nie jest przypadkowy. Autor 
chce bowiem zwrócić uwagę na 

fakt, iż kazachskie stepy, a tym 
bardziej autochtoni tych ziem, nie 
zasługują na określenie przeklęte/
przeklęci. Przeklęty może być nato-

miast system, który z kazachskich 
stepów uczynił miejsce deportacji 
milionów ludzi różnych narodowo-
ści. Wśród zesłanych do łagrów lub 
przymusowo osiedlonych na ste-
pach Kazachstanu znaleźli się także 
Polacy z dawnych ziem I Rzeczypo-
spolitej i II Rzeczypospolitej. Książ-
ka Krzysztofa Renika, to nie tylko 
opowieść o historii, to także barwna 
gawęda o kilkunastu podróżach 
do Azji Środkowej, spotkaniach 
z Polakami oraz przedstawicielami 
innych mniejszości narodowych. 
Jedną z tych podróży była trzymie-
sięczna peregrynacja motocyklowa 
po Azji Środkowej – od Aszchabadu 
w Turkmenistanie do Ufy na Uralu. 
Podróż opowiedziana malowniczo, 
z powagą, ale i anegdotą. Czas spo-
tkania ok. półtorej godziny.
Krzysztof Renik – z wykształcenia 

polonista i antropolog kultury. Od 
końca lat siedemdziesiątych publi-
cysta specjalizujący się w proble-
matyce azjatyckiej. Odbył kilkadzie-
siąt podróży po Azji Południowej, 
Południowo-wschodniej, a także Azji 
Centralnej. Od roku 1991 wielokrot-
nie przebywał w Kazachstanie oraz 
krajach sąsiedzkich. W kręgu jego 
zainteresowań znalazła się sytuacja 
polskiej diaspory w tym rejonie 
świata, odrodzenie życia religijnego 
– chrześcijańskiego, muzułmań-
skiego i buddyjskiego na terenach 
poradzieckich, a także procesy 
transformacji społeczno-cywilizacyj-
nej krajów powstałych po rozpadzie 
ZSRR. W latach 2007-2011 był pierw-
szym i jedynym korespondentem 
Polskiego Radia w Azji Południowej.
Elżbieta Dziuk – od roku 1977 
regularnie odwiedza Azję: od Ka-

zachstanu po Indonezję. W trakcie 
swych podróży po Azji realizowa-
ła liczne projekty fotograficzne. 
Współpracowała z Krzysztofem 
Renikiem przy realizacji projektu „Ze 
stepów Kazachstanu”. Wielokrotnie 
wędrowała po Himalajach indyjskich 
i nepalskich, trzykrotnie zimowała 
w Himalajach Ladaku. Brała między 
innymi udział w badaniach poświę-
conych sztukom performatywnym 
i widowiskom rytualnym Indii, 
a także tradycjom widowiskowym 
tybetańskiego kręgu kulturowego. 
Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków-Polska Sztuka 
Użytkowa.
Na spotkanie zaprasza Miejska 
Biblioteka Publiczna we Władysła-
wowie, 23 listopada, o godz. 16.00. 
Wstęp wolny!
Źródło: UM Władysławowo

SPOTKANIE Z AUTOREM „KAZACHSKIE STEPY – ZIEMIE PRZEKLĘTE?”
WŁADYSŁAWOWO | Spotkanie autorskie z Krzysztofem Renikiem będzie ilustrowane zdjęciami Elżbiety Dziuk, Krzysztofa Dębnickiego i Krzysztofa Renika oraz nagraniami dźwiękowymi.

fot. UM Władysławowo
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