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Zapasy
W sobotę, 23 marca nasi najmłodsi zapaśnicy, pod okiem trenerki Natalii Blok,
rywalizowali na zawodach w Koronowie. Medale zdobyli: złoto – Seweryn Plath,
srebro – Agata Laskowska i Ignacy Okrój, brąz – Kacper Roskosz.
Ponadto w roli sędziego zbiera doświadczenie nasza multimedalistka imprez
krajowych, mi.n. dwukrotna medalistka Mistrzostw Polski Juniorek Paulina Kuros.

„DECKA” Pelplin
dalej wygrywa
W kolejnym meczu drugiej rundy „play-off” koszykarze
„DECKI” Pelplin po raz drugi wygrali z „DZIKAMI”
z Warszawy, tym razem na gorącym terenie w
Warszawie 88:82 (30:20, 17:22, 20:18, 21:22).
Goście przystąpili do meczu niezwykle
skoncentrowani i zmotywowani przez
trenerów: Przemysława Bielińskiego i
Bartosza Sarzało. Już pierwsza kwarta
pokazała wyższość zawodników „DECKI”
w każdym elemencie gry. Paweł Pawłowski zaliczył dwie „trójki”, Sarzało celny
rzut za dwa punkty i celne rzuty wolne,
bardzo agresywny w obronie był Sławomir Sikora, a Marcin Chudy dwoma
celnymi rzutami wolnymi zagwarantował
wygraną gości po pierwszej kwarcie 10
punktami. W drugiej kwarcie gospodarze
rzucili się do odrabiania strat i dali o sobie
znać dwaj najlepsi zawodnicy „DZIKÓW”:
Karol Dębski i Łukasz Wilczek. To ich
rzuty pozwoliły zmniejszyć przewagę
gości do 5 punktów. Trzecia kwarta to
wyrównany pojedynek, chociaż w 7.
minucie „DECKA” znowu objęła prowadzenie po rzucie Rafała Komendy
10 punktami. W końcówce tej kwarty
znowu dał o sobie znać „as atutowy”
gospodarzy Karol Dębski, ale ostatnie
słowo należało do Chudego, który rzutem
za dwa punkty dał gościom prowadzenie
7 punktami (67:60). Marcin również

„otworzył” czwartą kwartę celną „3”,
następną dołożył Sarzało i „DECKA”
znowu prowadziła 10 punktami (73:63).
„DZIKI” jednak się nie poddawali i w 5.
minucie doszli gości na 2 punkty 73:71!
Koszykarze „DECKI” się zmobilizowali
i szybko odpowiedzieli: Pawłowski rzutem za dwa i za trzy punkty, Itrich wjazdem pod kosz za dwa punkty i goście
utrzymali bezpieczną przewagę sześciu
punktów do końca meczu. Rewelacyjnie
zagrała cała drużyna, a niespotykaną
100% skutecznością rzutów z gry popisał
się Piotr Dąbrowski (2/2 za 3pkt. i 1/1
za 2 pkt.). Podsumowując cały mecz,
zawodnicy „DECKI” mieli bardzo dobrą
skuteczność 47% rzutów za „3”, 77%
rzutów za „1”.
Punkty zdobyli: Paweł Pawłowski
– 18 (3/4 za „3”, 5 zbiórek), Bartosz
Sarzało – 15 (5 asyst, 6 zbiorek), Marcin
Chudy – 14 (3/7 za „3”, 4 asysty, 3
zbiórki), Sławomir Sikora – 11 (4 asysty,
7 zbiórek), Rafał Komenda – 10 (1/1 za
„3”), Piotr Dąbrowski – 8 (3 zbiórki),
Mateusz Itrich – 8 (6 zbiórek), Paweł
Muntowski – 4, Damian Ciesielski – 0.

Koncert i gra miejska w roku
20-lecia wizyty Jana Pawła II
6 czerwca 1999 r. to jedna z najważniejszych dat w dziejach
Pelplina. Tego dnia przybył do naszego miasta Ojciec Święty Jan
Paweł, który skupił wokół siebie – na Eucharystii – ok. 300 tysięcy
pielgrzymów z różnych stron Pomorza. Rada Miejska, pragnąc
upamiętnić to wydarzenie, ogłosiła rok 2019 Rokiem 20-lecia
wizyty Świętego Jana Pawła II w Pelplinie.
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego postanowił uczcić tę
znaczącą datę. W czwartek 30 maja
2019 r. o godz. 19.15 w Miejskim Ośrodku
Kultury – w ramach wydarzeń towarzyszących XXIV Pomorskiego Festiwalu
Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba
– odbędzie się koncert słowa, muzyki i
obrazu. Jego tytuł „Budujcie na skale”
jest cytatem z homilii wygłoszonej przez
Ojca Świętego na ówczesnej Biskupiej
Górce. Wystąpią młodzi artyści rodem
z Pelplina. Poezje Karola Wojtyły czytać
będzie Monika Janeczek-Toporowska,
zaś w części muzycznej wystąpią Anna
Puchowska – skrzypce i Jakub Narloch
– fortepian. Dzięki uprzejmości Jacka
Zielińskiego zobaczymy i usłyszmy fragmenty pelplińskiej homilii Ojca Świętego
Jana Pawła II. Wstęp wolny.
Inny charakter będzie miało wydarzenie zorganizowane w piątek 14
czerwca 2019 r. Odbędzie się wtedy

– przygotowana wespół z Biblioteką
Miejską – gra terenowa, adresowana
do trzech grup wiekowych. Pierwsza
przeznaczona jest dla uczniów klas
czwartych, piątych i szóstych szkół
podstawowych; druga dla uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Do
uczestnictwa w grze zaproszeni zostali
także seniorzy z UTW i domów pomocy
społecznej oraz klubów Senior Vigor.
Zróżnicowane trasy będą odwoływać
się nie tylko do pielgrzymki Jana Pawła
II, ale także do dwóch innych ważnych
jubileuszy: 150. rocznicy powstania
pisma i wydawnictwa „Pielgrzym” oraz
80. rocznicy zbrodni dokonanej przez
Niemców jesienią 1939 r. Zgłoszenia
przyjmowane są do 25 maja 2019 r.
na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Bernarda Sychty.
BW

INFORMATOR PELPLIŃSKI

19

