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Wieczór poetycki

Antoni Konkel, czyli Toni, 
czytający swoje wiersze

Kolejny jastarnicki po-
eta doczekał się swojego 

wieczorku poetyckiego.
15 czerwca w kawiarni „We-

randa” odbył się wieczorek po-
etycki Toniego Konkela, którego 
wiersze mogą Państwo czytać 
chociażby na łamach „Jastarnic-
kich nowin”. Autor przeczytał 
kilkanaście swoich utworów, 
a kilka z nich nawet zaśpiewał. 

Antoni Konkel, jak pokolenia 
jego przodków, uprawiał rybo-

łówstwo. W 1997 roku stan jego 
zdrowia nie pozwolił mu na kon-
tynuowanie tego zawodu. Wtedy 
też rozpoczęła się jego przygoda 
z pisaniem. Pisze poezję zarów-
no w języku polskim, jak i ka-
szubskim. Jego utwory ukazują 
się sporadycznie w różnych zbio-
rach poezji, jednak własnego to-
miku jeszcze się nie doczekał. 
Może ten wieczór poetycki sta-
nie się pretekstem do wydania 
takiego tomiku?

Elektrownia wiatrowa w Jastarni

W Jastarni raczkuje po-
zyskiwanie energii z od-

nawialnych źródeł. Na ra-
zie działa jedna elektrownia 
wiatrowa.

W pierwszych dniach czerwca 
stanęła w Jastarni pierwsza elek-

trownia wiatrowa o mocy 2500 
W. Jest to już druga elektrownia 
w tym miejscu, poprzednia uległa 
awarii, gdyż nie była przystoso-
wana do siły wiatrów wiejących 
na Półwyspie Helskim. Elektrow-
nia wiatrowa wzbudza wielkie 

zainteresowanie wśród mieszkań-
ców Jastarni. Postanowiliśmy  
przyjrzeć się temu bliżej. 

Nadwyżki energii uzyskiwanej 
z elektrowni ładują akumulatory 
i służą do oświetlania posesji, 
mogą też być wykorzystywane 
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do ogrzewania wody w bojlerze. 
Na postawienie takiej elektrowni 
nie trzeba żadnego pozwolenia, 
jako że jest to źródło odnawial-
nej energii elektrycznej. W in-
nych krajach państwo dopłaca 
nawet do takich prywatnych 
elektrowni wiatrowych. Dodaj-
my też, że ta jastarnicka elek-
trownia jest całkowicie własną 
konstrukcją jej właściciela Pio-
tra Tula. – Przewiduję, że w naj-
bliższej przyszłości, takich elek-
trowni w okolicy powstanie 
więcej, gdyż jest to tania energia 
dostępna właściwie za bezcen – 
powiedział nam P. Tul. – Przy 
rosnących lawinowo cenach, za-
interesowanie tą formą pozyski-
wania energii elektrycznej, także 
będzie gwałtownie rosło.

Postawienie elektrowni trwa niespełna godzinę

Polubili 
naukę
Od dwóch lat w Gimna-

zjum w Jastarni reali-
zowano projekt unijny „Po-
lubić naukę”. W jego trakcie 
odbywały się liczne wyjazdy 
do teatrów, filharmonii, or-
ganizowano wiele wycieczek 
edukacyjnych. 

We środę 8 czerwca zorganizo-
wano tu „Festiwal nauki”, będą-
cy podsumowaniem projektu.  
Kółko teatralne przedstawiło 
sztukę w języku kaszubskim 
„Nawrócenie króla Tirama”. 
Uczniowie, uczestniczący w kon-
wersatorium języka angielskie-
go, przedstawili scenkę w tym 
języku, kółko języka niemieckie-
go przedstawiło taką scenkę po 

niemiecku. Kółko ekologiczne 
pokazało prezentację na temat 
ptaków i roślin występujących na 
terenie Półwyspu Helskiego. 
Uczniowie wykazujący najwięk-
szą aktywność podczas realizo-
wania projektu, otrzymali atrak-

„Nawrócenie króla Tirama” w wykonaniu kółka teatralnego

cyjne nagrody. – W ramach 
projektu zorganizowano 16 wy-
cieczek edukacyjnych, które cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem uczniów – powiedziała nam 
Michaela Gronalewska, koordy-
nator projektu.
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Dyrektorskie 
konkursy w szkołach
Kiedy po przerwie waka-

cyjnej uczniowie szko-
ły podstawowej oraz gimna-
zjum rozpoczną nowy rok 
szkolny, rozpoczną go w zmo-
dernizowanym i rozbudowa-
nym budynku. 

Jednak nie będzie to jedyna 
oczekująca na nich zmiana. 
W obu szkołach odbyły się już 
konkursy na ich dyrektorów.

Organ prowadzący szkołę, czy-
li Urząd Miasta Jastarni, rozpisał 
konkursy na dyrektorów obu 
szkół, zgłoszenia do konkursu 

były przyjmowane do 16 czerw-
ca. Po tym terminie odbyło się 
posiedzenie komisji konkurso-
wej, w skład której weszli: trzej 
przedstawiciele organu prowa-
dzącego placówki szkolne, 
dwóch przedstawicieli Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku oraz 
po jednym przedstawicielu Rady 
Rodziców, grona pedagogiczne-
go i związków zawodowych 
działających w tych szkołach. 
O wyborze dyrektorów poinfor-
mujemy w następnym numerze 
„Jastarnickich Nowin”.

Agnieszka Siebert odpowiada za sprawne 
funkcjonowanie Urzędu Miasta

Urząd Miasta 
w Jastarni 
znowu ma 
sekretarza

Po dwudziestu jeden la-
tach Urząd Miasta Ja-

starni ma znowu swego se-
kretarza.

W 1990 roku w Urzędzie Miasta 
Jastarni zostało zlikwidowane sta-
nowisko sekretarza miasta, z jed-
noczesnym ustanowieniem nowe-
go stanowiska – zastępcy burmistrza. 
Jednak brak sekretarza Urzędu 
z biegiem lat stawał się coraz bar-
dziej uciążliwy. Dodatkowo przed 
dwoma laty ukazała się ustawa, na-
kładająca na wszystkie gminy 
w kraju obowiązek posiadania se-
kretarza. Jednym z wymogów sta-
wianych przed sekretarzem było 
posiadanie dwuletniego stażu na 
stanowisku kierowniczym. Ponie-
waż w Urzędzie Miasta Jastarni 
mało kto spełniał ten warunek, 
stworzono stanowisko kierownika 
do spraw organizacyjnych Urzędu 
i zatrudniono tam osobę, która po 
upływie dwóch lat, miała automa-
tycznie zostać sekretarzem Urzędu. 
Owe dwa lata minęły w maju bie-
żącego roku i wtedy też Urząd Mia-
sta Jastarnia zatrudnił sekretarza. 

Lipcowe imprezy kulturalne
3 VII Karnawał morski, Port 

Rybacki w Jastarni
7 VII Koncert organowy w ko-

ściele w Jastarni
14 VII Koncert organowy w ko-

ściele w Jastarni
15 VII Be 3 Night, impreza na 

plaży w Jastarni wejście 46 

przy Summer Clubie
16–17 VII Sony Roadshow 

Truck, port rybacki w Jastarni
21 VII Koncert organowy w ko-

ściele w Jastarni
23 VII Koncert niespodzianka 

Mega Gwiazdy, Port Rybacki 
w Jastarni

28 VII Koncert organowy w ko-
ściele w Jastarni

30–31 VII 80-lecie Juraty m.in. 
koncert Ewy Kuklińskiej, pro-
mocja książki Teresy Urban 
„Moja Jurata” i wiele innych 
atrakcji.
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Pół wieku razem

Państwo Szomborg na uroczystości w Urzędzie Miasta

We środę 8 czerwca 
w Urzędzie Miasta Ja-

starni kolejnej parze obcho-
dzącej jubileusz 50-lecia mał-
żeństwa wręczono medale 
„Za długoletnie pożycie mał-

żeńskie”, przyznane przez 
Prezydenta RP. 

Państwo Waltraut i Józef 
Szomborg wychowali sześcio-
ro dzieci, siedmioro wnucząt 
i troje prawnucząt.

Godziny 
odprawiania 
mszy świętych

Ponieważ przyjeżdżający 
do Jastarni wczasowicze 

często pytają o godziny odpra-
wiania mszy świętych, posta-
nowiliśmy pomów, publikując 
tę informację:
Jastarnia
Dni powszednie: 7.00, 8.00, 

18.00;
Niedziele i święta: 8.00, 10.00,
11.30, 18.30, 20.30 oraz 17.00
przy kaplicy św. Rozalii.
Jurata
Dni powszednie: 19.00;
Niedziele i święta: 8.00, 10.00, 

11.30, 15.00,18.00, 20.00
Kuźnica
Dni powszednie: 7.00, 19.30.
Niedziele i święta: 7.30, 9.00,
10.30, 19.30.

Tego chcieli 
plażowicze

Jeszcze w ubiegłym roku 
w Urzędzie Miasta Jastar-

ni podjęto decyzję o zamon-
towaniu na plażach drewnia-
nych podestów zejściowych 
dla osób niepełnosprawnych, 
z których mogą także korzy-
stać matki z dziećmi. 

Podesty takie rozłożone będą 
na piasku tak, aby wózki mogły 
się po nich sprawnie poruszać 
i prowadzić będą mniej więcej 
do środka szerokości plaży. Tu-
taj będą kończyły się tarasami, 

lekko odchodzącymi w bok tak, 
aby osoby niepełnosprawne mo-
gły się tam zatrzymać bez tamo-
wania ruchu innych plażowi-
czów. 

Pomysł zamontowania takich 
tarasów zrodził się w trakcie 
podsumowania ubiegłorocznego 
sezonu letniego. Na plażach na-
szej gminy zostanie zamontowa-
nych 5 lub 6 takich podestów, 
w zależności od ilości posiada-
nego materiału. Mają już być go-
towe do końca czerwca.

Reaktywacja 

poczty 

w Juracie

W grudniu ubiegłego roku 
została zlikwidowana 

poczta w Juracie. Od tej pory 
mieszkańcy zdani byli na ko-
rzystanie z poczty w innych 
miejscowościach.

Jednak od 3 czerwca usługi 
pocztowe są tu znowu świadczo-
ne. Dzieje się tak na mocy umo-
wy pomiędzy Pocztą Polską i jed-
nym z właścicieli tutejszych 
sklepów spożywczych. W „Deli-
katesach Jurata” znajdujących się 
przy ulicy Sosnowej 1 powstała 
agencja pocztowa, która ma po-
zwolenie na roczną działalność.
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Jak i gdzie się leczyć?

Sezon letni w Jastarni się już 
rozpoczął. Stali mieszkań-

cy naszego miasta znają podsta-
wowe informacje o funkcjono-
waniu tutejszej służby zdrowia, 
jednak przebywający wczasowi-
cze dopiero zapoznają się z tymi 
zasadami. Podajemy więc kilka 
informacji, które mogą być im 
pomocne:
PRZYCHODNIA NZOZ „JAS-

MED.” Jastarnia, ul. Stelmaszczy-
ka 5, czynna codziennie oprócz so-
bót i świąt w godzinach 8.00–18.00; 
rejestracja pacjentów 8.00–10.00 
telefonicznie 58 675 20 09 lub oso-
biście w przychodni. Osoba, która 
zamierza skorzystać za świadczeń 
opieki zdrowotnej obowiązek 
NZOZ „JAS-MED”, ma obowią-
zek przedstawić potwierdzenie pra-
wa do ich uzyskania. Potwierdze-
niem prawa do uzyskania  
świadczeń jest dokument potwier-

dzający opłacanie składek na ubez-
pieczenia zdrowotne:

– druk wydany przez pracodawcę 
ZUS RMUA, 

– aktualny dowód wpłaty składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, 

– dowód wpłaty KRUS w przypadku 
prowadzenia produkcji rolnej,

– legitymację emeryta lub rencisty, 
– albo w wypadku osób  bezrobot-

nych – zaświadczenie z urzędu 
pracy o zgłoszeniu do ubezpie-
czenia zdrowotnego.
Każda osoba korzystająca ze 

świadczenia zdrowotnego musi  
przedstawić dokument z numerem 
PESEL w celu weryfikacji  świad-
czenia z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Pomoc lekarską ambulatoryjną 
w godzinach  zamknięcia placówki 
udziela 115 Szpital Wojskowy w He-
lu (tel 58-690-42-70)
Telefony alarmowe 112, 999.

Tajemniczy 
wysyp 
taksówek

Jak Państwo myślą, ile 
w Jastarni obecnie jest za-

rejestrowanych taksówek? 
Na początku czerwca bieżące-

go roku było ich dwadzieścia, 
podczas gdy w ubiegłym roku  
w miejskim rejestrze działalno-
ści gospodarczych, widniała tyl-
ko połowa z nich. Skąd więc ten 
nagły wysyp taksówek?

Został on spowodowany tym, że 
dotychczas wszystkie gminy po-
siadały limity rejestrowanych 
w nich taksówek. W ubiegłym 
roku limity te zostały zlikwidowa-
ne i liczba rejestrowanych w nich 
taksówek gwałtownie wzrosła. 
Niestety, chociaż w naszej gminie 
zarejestrowano 20 taksówek, nie 
oznacza to wcale, że tyle ich jeździ 
po naszych ulicach.

Jedenasty 
Puchar 
Bałtyku 
w Jastarni

Uczniowski Klub Sportowy 
w Jastarni już po raz je-

denasty zorganizował dla mło-
dych siatkarzy z roczników 
1998 i 1999 ogólnopolski tur-
niej w tej popularnej dyscy-
plinie sportu. 

Do rozgrywek zgłosiło się 11 
drużyn w młodszej kategorii wie-
kowej, grających w zespołach 
trzyosobowych oraz 6 drużyn 
czteroosobowych. Zawodnicy 
przyjechali z Milicza, Torunia, ►

Siemirowic, Pruszcza Gdańskie-
go oraz z Gdańska. Dla wszyst-
kich uczestników turnieju była to 
ostatnia okazja, aby doszlifować 
formę przed zbliżającymi się fi-
nałami szczebla wojewódzkiego. 
W ciągu dwóch dni zawodów każ-
da drużyna miała możliwość ro-
zegrania kilkunastu setów, w któ-
rych można było poprawić wiele 
elementów techniki i taktyki gry. 
UKS w Jastarni wystawił do tur-
nieju jeden zespół „czwórek” 
i dwa zespoły „trójek”, które bar-
dzo dobrze zaprezentowały się 
w rywalizacji z wymagającymi 
przeciwnikami. 

W ostatniej fazie zmagań tur-
niejowych, w meczach drużyn 
walczących o III miejsca spotkały 
się w klasach V Gdańsk I i Toruń 
II (25:18), a w klasach VI Jastar-

nia z Gdańskiem (22:25). Mecze 
finałowe zakończyły się sukce-
sem zespołów z Torunia. W kla-
sach V pierwsza drużyna z Toru-
nia pokonała chłopców z Jastarni 
wynikiem 25 do 19, natomiast 
starsi siatkarze z Torunia pokona-
li swoich rówieśników z Pruszcza 
Gdańskiego w stosunku 25:21.

Wyniki końcowe r. 1999:
1. AZS Toruń I
2. UKS w Jastarni
3. Jasieniak Gdańsk
4. AZS Toruń II
5. UKS „2” Milicz
6. AZS Toruń IV
Pierwszy zespół UKS w Jastarni 

wystąpił w składzie: Krzysztof Glem-
bin, Jakub Muża i Kacper Nowak. 
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Wyniki końcowe r. 1998:
1. AZS Toruń
2. Jantar Pruszcz Gd.
3. Jasieniak Gdańsk
4. UKS w Jastarni
5. Bryza Siemirowice
6. Jantar Pruszcz Gd. II
„Czwórki” UKS-u reprezentowali: 

Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Kon-
kol, Adam Lenc i Patryk Zwara.

Na zakończenie turnieju Bur-
mistrz Jastarni – p. Tyberiusz Nar-
kowicz, Dyrektor POSM – p. Ma-
rek Heyducki oraz p. Daniel Pliński 
wręczyli wszystkim młodym siat-
karzom upominki rzeczowe, a zwy-
cięzcom dyplomy, medale i pucha-
ry. Mimo atrakcyjnych nagród 

największą atrakcją dla chłopców 
okazała się wspólna fotografia z re-
prezentantem kraju – Wicemistrzem 
Świata – Danielem Plińskim. Orga-
nizatorzy turnieju dziękują wszyst-

Wszyscy uczestnicy turnieju
kim uczestnikom XI Pucharu Bałty-
ku za wzorową postawę na parkiecie 
i poza nim, a Urzędowi Miasta w Ja-
starni oraz POSM w Pucku za jego 
wsparcie finansowe. 

Super weekend UKS w Jastarni

Super zakończeniem tygo-
dnia dla Uczniowskiego Klu-

bu Sportowego w Jastarni okaza-
ły się pierwsze dni czerwca. Po raz 
pierwszy w 10-letniej historii klubu 
zawodnicy osiągnęli tak wysokie 
rezultaty sportowe i to w dwa dni. 

Oto sobotnie sukcesy:
– w kategorii r. 1999 – Krzysztof 

Glembin, Jakub Muża i Kacper 
Nowak – zajęli II miejsce w Mi-
strzostwach Województwa siatkar-
skich „trójek”,

– Krystian Herrmann i Robert 
Winszczyk w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Pomorskiego w Siat-

kówce Plażowej w kat. młodzik za-
jęli II miejsce i uzyskali awans do 
Mistrzostw Polski.

– trójmiejski turniej siatkówki 
plażowej seniorów Nobas Cup 
2011 wygrała para Kamil Herr-
mann/Mariusz Dankowski.

Niedziela to jeszcze większe suk-
cesy zawodników z Jastarni:

– Dawid Popek i Tomasz Wie-
czorek wygrywali pierwszy tego-
roczny turniej z cyklu Grand Prix 
Polski – Plaża Gotyku w Toruniu,

– Patryk Pieper zdobywa ze swo-
im zespołem Młodzieżowe Mi-
strzostwo Francji do lat 21.

Głosujemy na plac zabaw w Jastarni
Gmina Jastarnia przystą-

piła do konkursu organi-
zowanego przez firmę NIVEA 
Polska „100 placów zabaw na 
100 lat NIVEA”. Firma NIVEA 
ufunduje 100 placów zabaw na 
terenie kraju. 

Udział w konkursie stwarza wy-
jątkową szansę wybudowania placu 
zabaw bez ponoszenia kosztów 
z budżetu gminy. Place zabaw zo-
staną wybudowane w tych lokaliza-

cjach, które w trakcie trwania akcji 
otrzymają największą liczbę głosów 
oddanych przez internautów. Loka-
lizacja zgłoszona przez gminę Ja-
starnia to plac przy ul. Wydmowej 
19 (wydma naprzeciwko „Duny”). 
Teren przeznaczony pod plac zabaw 
jest własnością gminy. Konkurs 
przeprowadzony będzie od dnia 6 
czerwca 2011 do 31 października 
2011 r. Podzielony jest na cztery 
etapy, a w ramach każdego etapu 

wybranych zostanie poprzez głoso-
wanie internautów 25 lokalizacji. 
Każdy może przyczynić się do zwy-
cięstwa proponowanej przez gminę 
lokalizacji. Wystarczy od 6 czerwca 
2011 r. zarejestrować się na stronie 
www.NIVEA.pl. i zagłosować. Gło-
sować będzie można codziennie 
w okresie trwania konkursu. Loka-
lizacja która otrzyma najwięcej gło-
sów („kliknięć”) ma szansę na bu-
dowę placu zabaw.

Plażowe 
sukcesy UKS 
Jastarnia

Zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego w Ja-

starni Tomasz Wieczorek i Da-
wid Popek w Eliminacjach 
Mistrzostw Polski wygrywają 
wszystko co jest do wygrania. 

Wygrali pierwsze eliminacje 
w Toruniu, w drugich eliminacjach 
rozegranych we Wrześni także byli 
najlepsi. 

Kolejność rankingu PZPS po 
dwóch turniejach:
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 Mistrzostwa Polski „Delfina”

Na najważniejszą krajową 
imprezą dla pływaków z Ja-

starni są Mistrzostwa Polski. 
W tym roku odbyły się one na 

pięknej 50-metrowej pływalni 
w Gliwicach od 3 do 5 czerwca 

2011 r. Startowali zarówno senio-
rzy, jak i juniorzy. Najlepsza za-
wodniczka “Delfina MOKSiR Ja-
starnia” Agata Struck  indywidualnie 
na siedem startów zdobyła pięć ty-
tułów Mistrza Polski, jeden tytuł 

11 zawodników„Delfina MOKSiR Jastarnia” 

Wicemistrza i jeden brązowy me-
dal. Została także najlepszą zawod-
niczką kategorii B. W trakcie zawo-
dów Agata zrobiła też kolejne 
minima do reprezenacji i została 
powołana do Reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Europy, które odbę-
dą się w lipcu na Węgrzech. Medale 
w Gliwicach zdobył też Alexander 
Romero, który wywalczył trzy brą-
zowe krążki. Pozycje medalowe 
Alexa były ogromną niespodzianką 
tych mistrzostw. Również trzy brą-
zowe medale zdobył najmłodszy 
zawodnik “Delfina MOKSiR Ja-
starnia” Patryk Winszczyk. Pozo-
stali zawodnicy z Jastarni wielo-
krotnie zajmowali miejsca 
w pierwszej dziesiątce w swoich 
kategoriach wiekowych. Większość 
zawodników ustanowiła rekordy 
życiowe, a zważywszy na to, że był 
to basen 50 m, wyniki te są dobrą 
prognozą na otwarcie sezonu jesien-
nego.

W    sezonie 2010/2011 Pa-
tryk Pieper – zawod-

nik Uczniowskiego Klubu 
Sportowego w Jastarni – zo-
stał wypożyczony do francu-
skiej ligi seniorskiej N2 (po-
ziom czołówki drugiej ligi), 
w której zajął 5 (na 12 dru-
żyn) miejsce.

W każdym z 5. turniejów eli-
minacyjnych – A.L.Caudry (dru-
żyna, w której grał Patryk) zaj-
mowała pierwsze miejsce. 
W każdym z półfinałów rywali-
zowały po czterech drużyn. Ze-
spół Patryka zdobył także pierw-

sze miejsce w grupie, eliminując 
młodzieżowe drużyny PRO A: 
Tours VolleyBall i Cannes VB. 
Od 2 do 4 czerwca 2011 r. roz-
grywany był finał Młodzieżo-
wych Mistrzostw Francji do lat 
21. W meczu finałowym decy-
dującym o zdobyciu tytułu prze-
ciwnikiem był zespół z Toulouse 
(T.U.C VolleyBall). Mecz ten 
zakończył się zdecydowanym 
zwycięstwem A.L. Caudry 3:0 
(25:15, 25:20, 25:18).

Gratulujemy i życzymy podob-
nych sukcesów w przyszłym se-
zonie ligowym.

Patryk 
Mistrzem Francji

1. Popek Dawid – 270
1. Wieczorek Tomasz – 270
3. Szternel Rafał – 246
3. Wojtasik Damian – 246
5. Klimek Grzegorz – 207
6. Janiak Piotr – 198

Tomasz Wieczorek (z lewej) 
i Dawid Popek wygrali także 

turniej organizowany 
przez TESCO
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Poetyckim 
okiem
***
Błogosławiony Janie Pawle II 
Dla ciebie Pan w eucharystii był:
pokarmem, napojem, oddechem.
Gdy przyszło cierpienie pokazałeś 
światu jak godnie nieść Krzyż. 
W cierpieniu byłeś Boga orężem. 
Każdy Twój dzień to święto modli-
twy, adoracji Krzyża.  
Twoje przewodnictwo w Kościele 
dawało rodakom w trudnym okresie 
radość, w sercach wzbudzało na-
dzieję. 
Z pokorą dźwigałeś swój Krzyż,
z niego to promieniują:  
miłość, przebaczenie, miłosierdzie.
W Krzyżu wolność człowieka, 
a dla duszy pewne zbawienie.
Wielki orędowniku modlitwy ró-
żańcowej,
czcicielu Matki Chrystusa,  
Wspieraj Benedykta XVI
w prowadzeniu Kościoła XXI wieku.
Broń młodzież przed demoralizacją
by nie zatonęła w złudnym mate-
rializmie.

***
Plaża
zabawy w piasku
igraszki w morzu
Plaża
szczypta erotyzmu
degustacja taniego wina
spacery do białego rana
Plaża
przepiękne wschody,
zachody słońca
śpiew przy akompaniamencie gitary
Plaża
dawca uniesień,
wzruszeń, wspomnień
diariusz mego pokolenia.

Toni!

się zwycięstwem chłopców 
z Gnieżdżewa, którzy pokonali 
2 drużynę z Jastarni wynikiem 
21:17. W meczu finałowym zmie-
rzyły się pary SP w Jastarni – Lenc/
Stachowicz oraz z Gdańska – Jaku-
biak/Wilkowski. Z tego pojedynku 
zwycięsko wyszli młodzi siatkarze 
plażowi z Jastarni, zdecydowanie 
pokonując swoich przeciwników 
wynikiem 21:14.

Wyniki końcowe turnieju:
1. Lenc Stachowicz – SP Jastarnia
2. Jakubiak/Wilkowski – SP 85 
Gdańsk
3. Tarnowski / Więcek – SP Gnież-
dżewo
4. Konkol / Zwara – SP Jastarnia

Puchary, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe najmłodszym 
siatkarzom plażowym naszego wo-
jewództwa wręczył p. Zbigniew 
Gajewski – wiceprezes WSZS 
w Gdańsku oraz p. Marek Heyduc-
ki – dyrektor POSM w Pucku. Go-
spodarzem igrzysk był Uczniowski 
Klub Sportowy w Jastarni.

Taxi
Numery telefoNów, pod które 

należy dzwonić, chcąc zamówić 
taksówkę:

601 – 693 – 624 
500 – 105 – 285
504 – 447 – 744 
609 – 630 – 629 
601 – 634 – 263 
504 – 745 – 322 
503 – 035 – 085 
503 – 623 – 296 
604 – 057 – 516
509 – 313 – 072
502 – 858 – 870

Złoto dla SP 
Jastarnia 
w plażówce

11 czerwca na boiskach pla-
żowych Uczniowskiego 

Klubu Sportowego w Jastar-
ni miał zostać rozegrany finał 
XXXIX Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w siatków-
ce plażowej chłopców. 

Do rywalizacji przystąpiło 18 ze-
społów, które rywalizowały ze sobą 
zgodnie z przepisami tej dyscypliny 
sportu tj. na boisku o wymiarach 
12x6 m, z siatką na wysokości 
215 cm, „systemem brazylijskim” 
(sety do 21. punktów, zmiany stron 
po każdych zdobytych 7. punktach). 
Jednak ze względu na bardzo trud-
ne warunki atmosferyczne: silny 
wiatr, przelotne opady deszczu i ni-
ską temperaturę, zawody zostały 
przeniesione do hali sportowej. Po-
ziom meczów, ich zaciętość, ambi-
cja młodych siatkarzy były niepo-
wtarzalne i podziwiane przez 
zgromadzoną widownię. Po zakoń-
czeniu fazy eliminacyjnej w turnie-
ju pozostało 8 drużyn, z której jako 
pierwsze odpadły pary: Migas/
Leszman (SP 85 Gdańsk) – VIII 
miejsce oraz Bartelik/Wolski (SP 3 
Lębork) – VII miejsce. W następnej 
kolejności z zawodami pożegnały 
się drużyny: Klimas/Milewski (SP 
85 Gdańsk) – VI miejsce i Bukow-
ski/Wilkowski (SP 85 Gdańsk) – V 
miejsce. W pierwszym półfinale 
zmierzyły się pary: Jakubiak/Wil-
kowski z Konkol/Zwara (wynik 
21:9) oraz Lenc/Stachowicz z Tar-
nowski/Więcek (wynik 21:15). 
Mecz o trzecie miejsce zakończył 


