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Usunięto wrak 
„Bronisława”
W listopadzie 2008 roku 

zatonął w porcie w Ja-
starni cumujący przy nabrzeżu 
statek-koszarka „Bronisław”. 

Od ponad dwóch lat „jakoś” 
nie można go było podnieść, 
jego część wystająca nad wodę 
szpeciła port. Wreszcie podnie-
siono go z dna i ustawiono go 
przy nabrzeżu o własnych siłach. 

Po dwóch latach w wodzie, wrak „Bronisława” prezentował się 
paskudnie

Jednak, od tego leżenia w wo-
dzie, zardzewiał na tyle, że trze-
ba było go zezłomować. Część 
nadwodną od razu pocięto na ka-
wałki i wywieziono, sam kadłub 
zaś został przeciągnięty na drugą 
stronę portu, gdzie na slipie zo-
stanie wyciągnięty z wody i tak-
że pocięty.

Remont 
nawierzchni 
ulic

W ubiegłym roku gmi-
na Jastarnia podpisała 

umowę z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Po-
morskiego na dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich inwestycji „Re-
witalizacja obiektów z II poło-
wy XX wieku zlokalizowanych 
w starym centrum Jastarni”. 

W ramach tego projektu zostanie 
wymieniona nawierzchnia ulic: 
Krzywej, Nadmorskiej i części uli-
cy Ogrodowej. Nowa nawierzchnia 
wykonana będzie z czerwonego sta-
robruku, co ma nawiązywać kolory-
stycznie do nawierzchni wykony-
wanej tu przed II wojną światową. 

Przewiduje się także odrestauro-
wanie dwóch zabytkowych obiek-
tów: budynku gospodarczego znaj-
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dującego się za wikariatką oraz 
chaty rybackiej. Budynek gospo-
darczy po odrestaurowaniu (a raczej 
po wybudowaniu) pełnić będzie 
funkcję ekspozycyjno-magazyno-
wą, a administrować nim będzie 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Remont chaty rybac-
kiej polegać będzie na wymianie 
więźby dachowej i pokrycia da-
chu. 

Inwestycja ta ma być zrealizowa-
na do końca czerwca bieżącego 
roku. Jej koszt został skalkulowany 
następująco: restauracja budynków 
– 287 tys. złotych, wymiana na-
wierzchni ulic – 175 tys. zł. Z fundu-
szu PROW zostanie sfinansowane 
do 50% kosztów inwestycji.

Krzyż na plaży
We środę 23 marca na 

wydmach przy przej-
ściu na plażę nr 53 (ulica Wy-
dmowa) ustawiono krzyż mie-
rzący około 4 m wysokości. 

Wybrano właśnie to miejsce, 
ponieważ przed rokiem utopili 
się tam dwaj rybacy, Łukasz i 
Maciej Kohhnke,  krzyż ma upa-
miętniać to wydarzenie. Urząd 
Morski żąda przeprowadzenia 
procedury formalnej przed po-
stawieniem krzyża. Po tym cza-
sie wróci on na wydmy lub nie, 
zależnie od podjętej decyzji. Na wysokości tego przejścia w 

ubiegłym roku utopiło się dwóch 
rybaków

Nazwy ulic naszej gminy
Na terenie gminy Jastarnia 

znajduje się 59 ulic. Część z 
nich posiada nazwy od razu zro-
zumiałe dla wszystkich wczaso-
wiczów odwiedzających Jastar-
nię. Inne odwołują się do lokalnej i 
kaszubskiej tradycji. Postanowili-
śmy więc trochę przybliżyć patro-
nów poszczególnych ulic.
1. ul. Ks. Bernarda Sychty /1907–

1982/ – działacz kaszubski, etno-
graf, językoznawca, dramatopisarz, 
autor 7-tomowego Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej.

2. ul. Męczenników Piaśnicy – 
w lasach w pobliżu Piaśnicy Wiel-
kiej, w 1939 r. Niemcy rozstrzela-
li i zakopali w masowych grobach 
około 10-12 tys. Kaszubów i Po-
laków, przedstawicieli inteligen-
cji północnego Pomorza.

3. ul. Antoniego Abrahama – /1869 
–1923/, propagator polskości Po-
morza, kaszubski działacz spo-
łeczny, nazywany „królem Kaszu-
bów”, pisarz ludowy. 

4. ul. Dawida Piepera /1881–1956/ 
rybak z Jastarni, wieloletni sołtys 
Jastarni. Należał do Zarządu Związ-
ku Zachodniego, odznaczony Krzy-
żem Niepodległości oraz Krzyżem 
Zasługi Rzecyzpospolitej.

5. ul. Ks. Pawła Stefańskiego – 
/1877–1947/, proboszcz parafii 
w Jastarni w latach 1917–1947. 
Inicjator i budowniczy kościoła 
w Jastarni.

6. ul. Mariana Stelmaszczyka – wójt 
Jastarni w latach 1936–1939. W tym 
czasie zelektryfikowano Jastarnię, 
założono wodociągi, piaszczyste 
ulice zostały pokryte kostką klin-
kierową. Po wojnie wrócił na sta-
nowisko wójta, ale wkrótce zrezy-
gnował. 

7. ul. Floriana Ceynowy – /1817–  
1881/, kaszubski działacz naro-
dowy, lekarz, badacz folkloru i 
języka kaszubskiego.

8. ul. Herrmanna – Wiktor Herr-
mann /1892–1971/ przed wojną 
służył jako żołnierz zawodowy 

w Marynarce Wojennej, był preze-
sem oddziału Związku Zachodnie-
go, w latach 50. pełnił funkcję soł-
tysa Boru.

9. Plac Augustyna Necla – /1902– 
1976/, pisarz, najwybitniejszy ka-
szubski autor powieści historycz-
nych, z zawodu rybak, „kaszubski 
Sienkiewicz”, zwany też „kroni-
karzem spod Rozewskiej Blizy”.

10. ul. Ks. Wojciecha Kossak– 
Główczewskiego /1904–1975/ 
kapelan „Daru Pomorza”,  pro-
boszcz Jastarni /1947–1972/, 
pomysłodawca procesji na plażę 
w Dzień Wszystkich Świętych. 

11. ul. Braci Kłosów – Karol i Ro-
bert Kłos w latach II wojny świato-
wej prowadzili działalność anty-
niemiecką. W kwietniu 1945 r. 
obaj zginęli z rąk Niemców. Ro-
bert, będąc w potrzasku, wysadził 
się granatem, Karol został roz-
strzelany.

12. Plac św. Rozalii – /ok. 1130– 
1165 lub 1170/ – pustelnica, i 
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święta Kościoła katolickiego, orę-
downiczka chroniąca od zarazy, 
patronka Boru – wschodniej czę-
ści dzisiejszej Jastarni.

13.ul. Jana z Kolna – /ok.1435– 
ok.1484/, żeglarz, który miał dotrzeć 
– jako sternik Dietricha Pininga do 
Ameryki przed Kolumbem. Miał 
służyć u duńskiego króla Christiana 
I Oldenburga. W 1476 r. ponoć do-
tarł do wybrzeży Labradoru. Następ-
nie ekspedycja rzekomo penetrowa-
ła okolice dzisiejszego Bostonu, ale 
brak na to jakichkolwiek dowodów.

14. ul. Gen. Józefa Hallera – /1873– 
1960/, dowodzony przez niego 
Front Pomorski na podstawie usta-
leń Traktatu Wersalskiego przej-
mował przyznaną Polsce część 
Pomorza od Niemców w 1920 r.

15. ul. Ks. Ksawerego Szynalew-
skiego – /1909–1939/, pierwszy 

probosz parafii w Kuźnicy, roz-
strzelany w Piaśnicy.

16. ul. Ks. Hieronima Gołębiow-
skiego – /1845–1918/, duchowny 
katolicki, pisarz i działacz regio-
nalny, autor książki Obrazki ry-
backie z Półwyspu Helu, wielolet-
ni proboszcz Jastarni 

17. ul. Świętopełka – Świętopełk 
Wielki /1194–1266/ – od 1219 r. 
namiestnik pomorski, od 1227 r. 
samodzielny książę.  

18. ul. Ratibora – Ratibor biało-
gardzki /ok. 1212–1272/, książę 
wschodniopomorski z dynastii 
Sobiesławowiców..

19. ul. Mestwina – Mestwin II, Msz-
czuj II lub Mestwin II /1220–1294/, 
książę wschodniopomorski, prze-
kazał w testamencie Pomorze 
Przemysłowi Wielkopolskiemu, 
królowi Polski.

20. ul. Sambora – /1211–1278/, 
książę lubiszewsko-tczewski.

Od 2000 r. ulice w Jastarni i w Kuź-
nicy oprócz nazw w języku pol-
skim mają też nazwy kaszubskie.

Pani Maria Bizewska swoje 90 
urodziny obchodziła w gronie 

krewnych i znajomych

90 lat minęło

Pani Maria Bizewska ob-
chodziła 22 marca swoje 

90-te urodziny. 
Wychowała siedmioro dzieci, 

szesnaścioro wnucząt i dwana-
ścioro prawnucząt. 

Wystawa 

fotograficzna

Majówka 
w Jastarni
30.04.2011 r. godz. 18.00 – Ko-

ściół Nawiedzenia NMP. Kon-
cert z okazji beatyfikacji papieża 
Jana Pawła II. W koncercie wy-
stąpi chór z Francji La Campa-
nelle i chór Morzanie oraz Gdyń-
ska Orkiestra Symfoniczna.

1.05.2011 r. godz. 18.00 – Park 
Miejski, Koncert Orkiestry Dę-
tej z Jastarni

2.05.2011 r. godz. 19.30 – Park 
Miejski, Występ Grupy Wokal-
nej MOKSiR. Koncert Kasia & 
Paula Electrica Duo - elektrycz-
ne skrzypce i elektryczna harfa

3.05.2011 r. godz. 14.00 – Bo-
isko Orlik. Mecz piłki nożnej 
Kawalerowie:Żonaci

W niedzielę 10 kwietnia w Cafe Club „Malibu” w Juracie 
o godz. 17.00 otwarto wystawę fotograficzną zdjęć au-

torstwa Natalii Szulc i Grzegorza Elmiś. 

Wystawę tą można było także oglądać codziennie do 15 kwietnia po 
godzinie 17.00
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50-lecie małżeństwa
Państwo Edmund i Maria Bieżuńscy obchodzili 50-lecie małżeń-

stwa. Wychowali troje dzieci i sześcioro wnucząt.

Państwo Bieżuńscy podczas uroczystości w Urzędzie Miasta Jastarni

Siatkarska 
Gimnazjada 
dla Jastarni

W hali sportowej Powiato-
wego Ośrodka Sportu 

Młodzieżowego w Pucku ro-
zegrano XI Powiatową Gim-
nazjadę Młodzieży Szkolnej 
w piłce siatkowej chłopców z 
udziałem czterech czołowych 
zespołów naszego powiatu. 

Bezkonkurencyjny okazał się 
zespół reprezentujący Gimna-
zjum w Jastarni, który wygrał 
wszystkie swoje mecze wynikiem 
2:0, kolejno pokonując kolegów 
z Pucka w setach 25:16, 25:23, 
następnie drużynę z Władysławo-
wa 25:6 i 25:9. W ostatnim me-
czu jastarnicy pokonali gimnazja-
listów ze Starzyna w stosunku 
25:8 i 25:10, czym ostatecznie 
przypieczętowali swoją domina-
cję w tej kategorii wiekowej. 

Wyniki końcowe:
1. Gimnazjum w Jastarni – 6 pkt. 

(6:0)
2. Gimnazjum w Pucku – 5 pkt. 

(4:3)
3. Gimnazjum Starzyno – 4 pkt. 

(3:4)
4. ZS nr 1 Władysławowo – 3 pkt. 

(0:6)
Gimnazjum w Jastarni reprezen-

towali: Błażej Bieżuński (kapitan), 
Konrad Budzisz, Krystian Herr-
mann, Seweryn Konkel, Mariusz 
Markiewicz, Fabian Pieper, Ro-
bert Winszczyk i Łukasz Żygadło, 
opiekunem zespołu jest p. Leszek 
Herrmann. Zwycięskie zespoły 
otrzymały dyplomy i medale, a 
gimnazjaliści z Jastarni uzyskali 
awans do rozgrywek półfinało-
wych, które odbędą się jeszcze w 
tym miesiącu w Lęborku.

UKS w Jastarni 
– Mistrzem Torunia 2011

UKS „Budowlanka” To-
ruń był organizatorem „X 

Otwartych Mistrzostw Torunia 
w Trójkach Siatkarskich 2011”, 
które rozegrano w niedzielę 3 
kwietnia 2011 roku w hali Ze-
społu Szkół Technicznych. 

Do turnieju zakwalifikowało się 
17 zespołów, które w turniejach eli-
minacyjnych zgromadziły najwięk-
szą ilość punktów rankingowych.

Turniej stał na bardzo dobrym 
poziomie sportowym; kilkana-
ście meczy było bardzo wyrów-
nanych, a o zwycięstwie często 
decydował trzeci set lub gra „na 
przewagi”. W półfinale każdy 
mecz był pełen zachwycających 
siatkarskich akcji, dynamicz-
nych ataków i niesamowitych 
obron. Przyjemnie i z podziwem 
oglądało się także siatkówkę za-

prezentowaną przez zespoły wy-
stępujące w meczu finałowym. 

MISTRZAMI TORUNIA w 2011 
roku został zespół UKS w Jastarni 
występujący w składzie: Kamil 
Herrmann, Patryk Ośmieła i To-
masz Wołoszuk, którzy w finale 
pokonali Bogmar Ostromecko 
(Wojciech Święcicki, Łukasz Śli-
wiński, Wojciech Siminski) – wy-
nikiem  2:1. W meczu o 3. miejsce 
Cis Cekcyn (Michał Górecki, Ka-
rol Wysokiński, Bartosz Polow-
czyk) – Błękitna Strzała (Aleksan-
der Bieńkowski, Jakub Pietrykowski, 
Adam Nowakowski, Mariusz Okra-
szewski) – 2:1.

Ostateczna kolejność w turnieju:
1. UKS w Jastarni
2. Bogmar Ostromecko
3. Cis Cekcyn
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Targi Pracy
Po raz drugi w naszym powiecie zorganizowano Targi Pra-

cy. Cieszyły się one znacznie większym zainteresowaniem 
niż te ubiegłoroczne.

We środę 30 marca w Pucku zostały zorganizowane Targi Pracy. 
W tej edycji Targów udział wzięło 35 pracodawców.

– Tegoroczne Targi Pracy pokazały, że istnieje duże zapotrzebo-
wanie, zarówno ze strony pracodawców, jak i osób poszukujących 
pracy na  tego typu przedsięwzięcia. W tej edycji Targów wzięło 
udział 35 wystawców, wśród nich 29 firm miało do zaoferowania 
wolne miejsca zatrudnienia. Miejmy nadzieję, że Targi na stałe wpi-
szą się w kalendarz powiatu puckiego – powiedział Adrian Bara-
nowski, pełniący obowiązki kierownika działu pośrednictwa pracy i 
poradnictwa zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku.

Targi Pracy odbywały się na Hali Sportowej POSM w Pucku

Kolejne 
medale dla 
MOKSiR-u 
Jastarnia

Sekcja siłowa z Jastarni z każdego turnieju wraca z medalami. Tak 
było i tym razem

Od 11 do 13 marca w 
Knurowie odbyły się  

Mistrzostwa Polski w wyci-
skaniu sztangi leżąc do lat 18 
i 23, kobiet i mężczyzn. 

Duży sukces zanotowała sekcja 
siłowa MOKSiR-u Jastarnia, któ-
ra na południe Polski udała się w 
5-osobowym składzie. Każdy z 
zawodników stanął na podium, 
co zaowocowało 3 srebrnymi i 2 
brązowymi medalami. Wśród ko-
biet do lat 18 dwa srebrne medale 
to zasługa Martyny Szych, która 
w kategorii wagowej do 63 kg 
uzyskała wynik 67,5 kg oraz  Ka-
mili Lorek w kategorii wagowej 
do 57kg – 52,5 kg. Trzecie srebro 
wynikiem 195 kg zdobył Jakub 
Kohnke a dwa brązy to występy 
Aleksandra Żygadło oraz Barto-
sza Sztamborskiego. Zawodników 
do mistrzostw przygotowali Hen-
ryk Kohnke oraz Filip Kohnke.

Wyniki naszych zawodników:
Martyna Szych:
 kat. wag. do 63 kg – wynik 67,5 

kg, srebro
Kamila Lorek:
 kat. wag. do 57 kg – wynikiem 

52,5 kg, srebro
Jakub Kohnke:
 kat. wag. +125 kg – wynik 195 

kg, srebro
Aleksander Żygadło:
 kat. wag. do 53 kg – wynik 80 

kg, brąz
Bartosz Szamborski:
 kat. wag. do 66 kg – wynik 112,5 

kg, brąz
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UKS w Jastarni wygrywa finał „Syberiady”

Finałowy turniej Amator-
skiej Ligi Ziemi Puckiej 

zakończył się kolejnym suk-
cesem zawodników z Jastar-
ni, którzy w tym sezonie już 
trzeci raz z rzędu wygrali 
najważniejszą siatkarską ry-
walizację naszego powiatu. 

Pierwszy zespół UKS-u bez 
straty seta wygrał zmagania w 
swojej grupie eliminacyjnej, na-
tomiast druga drużyna – po za-
ciętej i wyrównanej grze – zaję-
ła w swojej grupie IV miejsce. 
W meczu finałowym spotkały 
się dwie najsilniejsze ekipy tur-
nieju – Jastarni i Władysławowa 
prezentujące dojrzałą, stojącą na 
wysokim poziomie siatkówkę. 
Z tej rywalizacji zwycięsko wy-
szła drużyna reprezentująca 
Uczniowski Klub Sportowy w 
Jastarni, której największym 
atutem okazał się ponad 40-letni 
rozgrywający.

Takich pojedynków na siatce w każdym turnieju Syberiady było 
mnóstwo

Wyniki końcowe turnieju fina-
łowego:

1. UKS w Jastarni
2. Władysławowo
3. Armia Kominiarzy Puck
4. ABC Strzelno 
Wszyscy uczestnicy zawodów 

dziękują organizatorom za wzo-

rowe przeprowadzenie rozgry-
wek ligowych oraz turnieju fina-
łowego, a przede wszystkim 
kontynuowanie „Syberiady” – 
wydarzenia sportowego z blisko 
trzydziestoletnim stażem. 

Pierwsze występy 
pływaków

W dniach 19-20.03.2011 r. 
odbyła się pierwsza 

Runda Klubowego Pucha-
ru Polski w Jastrzębiu Zdrój. 
Klub „Delfin Jastarnia” re-
prezentowało 18 zawodników.

Były to pierwsze zawody po zi-
mowej przerwie. Wyniki osią-
gnięte przez pływaków z „Delfi-
na” i ogromna ilość rekordów 
życiowych wskazuje na to, że se-
zon zimowy został dobrze prze-
pracowany. Agata Struck udo-
wodniła, że jest obecnie jedną z 

najlepszych zawodniczek w kra-
ju, zdobywając cztery złote i je-
den srebrny medal. Patryk Winsz-
czyk mimo to, że jest jednym 
z najmłodszych zawodników, w swo-
jej kategorii wiekowej zdobył dwa 
brązowe medale. Ogromnym zasko-
czeniem jest tak duża progresja wy-
ników zawodników,  którzy przeszli 
z najmłodszej kategorii wiekowej E 
do kategorii D. Szczególnym zasko-
czeniem dla trenera jest awans do 
pierwszej dziesiątki w kat.D Karo-
liny Narkowicz i Patrycji Nowac-

kiej. Stabilną formę prezentuje, 
mimo choroby, Helena Stracha-
nowska. Pierwszą Rundę KPP 
klub z Jastarni zakończył na czwar-
tym miejscu.

 W tym roku zawody odbywają 
się w krótkich odstępach czaso-
wych i tak dwa tygodnie po 
pierwszej edycji KPP odbyła się 
druga runda w Toruniu. W zawo-
dach wzięło udział 223 zawodni-
ków, „Delfin Jastarnię” reprezen-
towało tylko 15 zawodników.
Agata Struck pokazała swoją do-
minację w kategorii juniorek, 
zdobywając ponownie cztery 
złote i jeden srebrny krążek oraz 
zostając najlepszą zawodniczką 
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swojej kategorii. Srebrny medal 
wywalczyła w konkurencji, w 
której startowała po raz pierwszy 
100 m pod wodą z aparatem (bu-
tlą). Po tych zawodach można 
śmiało powiedzieć, że jest jedną 
z najbardziej wszechstronnych 
zawodniczek w Polsce. Wyniki, 
które Agata osiąga przybliżają ją 
coraz bardziej do startu w Mi-
strzostwach Europy juniorów. 
Coraz wyższą formę prezentuje 
najmłodszy zawodnik Patryk 
Winszczyk, który tym razem wy-
walczył jeden srebrny i jeden 
brązowy medal. Do czołówki 
swojej kategorii wiekowej zbli-
żył się Alex Romero. Pozostali 
zawodnicy ustanowili kolejne re-
kordy życiowe, które coraz bar-
dziej przybliżają ich do pozycji 
medalowych. W tej edycji druży-

Marek Ogiełło, trener „Delfina” z Agatą Struck i Patrykiem 
Winszczykiem

nowo klub „Delfin” zajął siódme 
miejsce, a wynika to z tego, że 
drużyna z Jastarni pojechała 

w mocno okrojonym składzie 
i klub nie mógł punktować we 
wszystkich konkurencjach.

Mistrzostwa Jastarni 
w tenisie stołowym

W dniu 9 kwietnia w 
Miejskiej Hali Sporto-

wej odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Jastarni w teni-
sie stołowym. Do rywalizacji 
zgłosiło się 15 zawodników i 
1 zawodniczka. 

Mistrzostwa rozegrano syste-
mem „do dwóch przegranych”, 
dzięki czemu nawet zawodnik z 
jedną porażką mógł zostać zwy-
cięzcą  rywalizacji. Poziom spor-
towy mistrzostw stał na wysokim  
i wyrównanym poziomie, a poje-
dynki często bardzo zażarte, koń-
czyły się po pięciu setach.

Mistrzem Jastarni w tenisie sto-
łowym na rok 2011 został Alojzy 
Golla, który w finale 3:0 pokonał 

Ryszarda Boldę. Na najniższym 
stopniu podium uplasował się 
Grzegorz Hyjek. Zawodnicy któ-
rzy zajęli miejsca na podium 
otrzymali pamiątkowe medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Organizatorem mistrzostw był 
MOKSiR w Jastarni. 

Ostateczna klasyfikacja:
1. Alojzy Golla
2. Ryszard Bolda
3. Grzegorz Hyjek
4. Ryszard Szymański
5-6. Jacek Stachowicz
5-6. Dawid  Bolda
7-8. Piotr Fiałkowski
7-8. Ryszard Śliwiński

Oldboysi 
najlepsi 
w Jastarni
      Dnia 21 marca 2011 roku w 
Miejskiej Hali Widowiskowo-
Sportowej odbyły się Mistrzo-
stwa Jastarni w koszykówce 
zespołów 3-osobowych. 

Do rywalizacji zgłosiły się 4 ze-
społy, które zagrały systemem 
„każdy z każdym” do 16 pkt. lub 
15 minut. W wyniku losowania już 
w pierwszym spotkaniu rywalizo-
wali ze sobą faworyci mistrzostw 
– Oldboysi i Święci z Bostonu 2. 
Mecz dostarczył wielu ciekawych 
akcji, których więcej wykonali ci 
pierwsi, wygrali 16:15. W drugim 
spotkaniu Strusie łatwo pokonali 
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K R A A L 
w Jastarni poleca:
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Pustaki SILKA
Węgiel import 680 zł/t

     tel. 58 67-52-407 
    58 67-53-017
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     sb 800-1200

najmłodszy zespół mistrzostw Bla-
dych Mocarzy 16:6. Drugą rundę 
rozpoczęły zespoły, które przegrały 
swoje pierwsze spotkania- Święci z 
Bostonu 2 wyraźnie (16:7) zwycię-
żyli Bladych Mocarzy. Rundę dru-
gą kończył mecz Strusi i Oldboy-
sów. Spotkanie od początku było 
zacięte i wyrównane, a prowadze-
nie zmieniało się na przemian. Ner-
wową końcówkę lepiej rozegrali 
Oldboysi, którzy zwyciężyli 16:15. 
W meczu decydującym o srebr-
nych medalach Święci pokonali 
16:9 Strusie. Mistrzostwa Jastarni 
zakończyło spotkanie Bladych Mo-
carzy i Oldboysów, które sensacyj-
nie wygrała ekipa Bladych Moca-
rzy 16:14. Mimo porażki w ostatniej 

rundzie Mistrzami Jastarni  2011 w 
koszykówce zespołów 3-osob. zo-
stała drużyna Oldboysów w skła-
dzie: Mariusz Barlasz, Krzysztof 
Marzejon i Jacek Stachowicz. 
Wszystkie zespoły otrzymały pa-

miątkowe medale oraz dyplomy. 
Klasyfikacja końcowa:
1. Oldboysy
2. Święci z Bostonu 2
3. Strusie
4. Bladzi Mocarze   

Uczestnicy turnieju koszykarskiego

***                   
Szukam zgubionej młodości 
została w kieliszkach wina
gdzieś błądzi, w starych, pustych  
   tawernach
dawnych kompanów przy niej nie ma
Szukam zgubionej miłości 
jak młodość mnie zostawiła
widocznie o nią za mało dbałem
wiosna mi może ją przyniesie. 
Szukam zgubionej nadziei 
tak trudno się z niej wyleczyć 
odebrał mi ją ktoś czy odeszła 
już słońce dla mnie tak nie świeci.
Szukam prawdziwej przyjaźni 
tak wiele o niej słyszałem
że święta jest jak każdy sakrament,
a może gdzieś ją przegapiłem. 

Poetyckim okiem
 ***
Wierzę w miłości wielki dar
W Twe serce – skarbnicę miłości
Uczucie kładę u Twych stóp
Co będzie z nami, pytasz? Nie wiem
Coś mówię, chociaż brak mi słów
Widzę pieszczotę w Twym spojrzeniu
Gdy oddalimy znowu się
Zostaną nam marzenia senne
Gwiazdy z kochania rodzą się
A łzy wylane błysną w tęczy
Mam nieprzespanych nocy dość
Życia w pustce duchowej nędzy
Księżyc uniesień świadkiem był
Ty rankiem pełna byłaś wiosny
Nurt rzeki uczuć łączył nas
Mgłę zapomnienia rozwiać czas.

Toni!


