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Ekologiczne lekcje w terenie

J

uż od lat leśnictwo w Jastarni przeprowadza z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej spotkania połączone z dokarmianiem zwierząt leśnych.
W tym roku takie spotkania
odbyły się dwukrotnie: 14 i 16
lutego i wzięło w nich udział kilkadziesiąt dzieci. Hasłem tegorocznych spotkań brzmiało: „Pomagamy zwierzętom w czasie
ciężkiej zimy”. Zatem głównym
ich punktem było dokarmianie
zwierząt przez dzieci w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Przy tej okazji odbyła się
pogadanka edukacyjno–przyrodnicza na temat zwierząt dziko
żyjących w lasach Półwyspu
Helskiego, budowy lęgowych
schronów dla nietoperzy, rozpoznawania gatunków ptaków i roślin. Każde ze spotkań trwało
około dwóch godzin.

– Od szeregu lat
współpracujemy ze
Szkołą Podstawową
w Jastarni i przeprowadzamy tego typu
akcje
propagujące
ochronę przyrody –
powiedział nam Jacek
Konieczny, leśniczy
leśnictwa Jastarnia. –
Przy okazji apeluję do
mieszkańców naszej
gminy o niedokarmianie dzików w obrębie
miejscowości. Dokarmiane w ten sposób
zwierzęta ciągle wracają i jeżeli kiedyś nie
znajdą pożywienia,
zryją okoliczne tereny:
parki oraz prywatne ogródki. Dlatego też dokarmianie dzików powinno odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Dzieci wykazywały wielkie
zainteresowanie nietypową lekcją
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Ekspresowce z Kosy Helskiej

M

ożna rzec, że Jastarnia
miała szczęście do morskich „wizytówek” w postaci
statków. Oprócz przypomnianych nie tak dawno trzech jednostek o nazwie „Jastarnia” istniały jeszcze „Jurata” i „Kuźnica”
– bliźniaczki „Jastarni Bór”.
Serię, w skład której wchodziły
trzy ostatnie, śmiało można nazwać „ekspresowcami z Kosy
Helskiej”: cała piątka nosiła bowiem nazwy miejscowości, leżących na półwyspie.
Pierwszy – o czym już wspominałem – był „Hel”, potem do eksploatacji wprowadzono „Juratę”, „Jastarnię Bór”, „Kuźnicę” oraz
„Władysławowo”. Wszystkie zbudowano w duńskiej stoczni AS Nakskov Skibsvaerft z przeznaczeniem
do obsługi linii oceanicznych – najpierw dalekowschodniej, później
południowopacyficznej. O przeszłości „Jastarni Bór” już było, teraz czas
na dwa bliźniacze drobnicowce: „Juratę” i „Kuźnicę”.
Statki te różniły się jedynie datą
wodowania: pierwszy spłynął z pochylni w kwietniu 1970, drugi – w
listopadzie tego samego roku. Oba
legitymowały się jednakowymi
rozmiarami: 166,5 m długości, 23,3
szerokości, 10 m zanurzenia. Można rzec, iż brak w nich było słabych
punktów, że przewidziano wszelkie
możliwości wykorzystania. Mogły
bowiem pływać zarówno na morzach północy (kadłuby wyposażono we wzmocnienia przeciwlodowe) jak i tropików (systemy
klimatyzacyjne we wszystkich pomieszczeniach). Towary mieściły
się w 6 ładowniach zwykłych (jedna chłodzona) i 3 specjalnych, a ponadto na przystosowanych do mocowania ciężkich ładunków trzech

„Jurata” Fot. www.shipspotting.com

pokładach (zaplanowano miejsce
na 94 znormalizowane kontenery).
Dodatkowo, statki miały 3 zbiorniki na fracht płynny. Wszystkie ładownie wyposażono w luki zamykane hydraulicznie, za pomocą
zdalnego sterowania. Ładowność
bliźniaków wynosiła 9745 ton. Dla
pasażerów przygotowano tuzin
miejsc w kabinach. Załoga liczyła
42 osoby.
Dzięki zastosowaniu wysokiej
klasy silnika spalinowego (z renomowanej firmy Burmeister@
Wain) o mocy 20 tys. KM, statki
mogły rozwijać prędkość nawet
22,5 węzłów – z tego też powodu
nazywano je ekspresowcami. Jako
takie przeznaczone zostały do żeglugi dalekiego zasięgu. Zrazu pływały na Daleki Wschód, w 1983 r.
przeszły na nową linię, sięgającą
południowego Pacyfiku. Przerwę
w stałych rejsach na tym szlaku
miało ostatnie z serii „Władysławowo”, wyczarterowane w 1990 r.
przez armię amerykańską na potrzeby zaopatrywania oddziałów,
biorących udział w operacji „Pustynna Burza” w Kuwejcie i Iraku.

Jako pierwszy z „rodzeństwa”
wykruszył się „Hel”: staranowany
w maju 1987 r. w Kanale La Manche przez liberyjski tankowiec
„Skyron” doznał uszkodzeń tak poważnych, że remont uznano za nieopłacalny i po trzech miesiącach
postoju w porcie Vlissingen statek
sprzedano na złom do Turcji.
„Jurata” i „Kuźnica” służyły
pod banderą Polskich Linii Oceanicznych do 1997 r. Te niemal
równolatki (pierwsza jednostka
weszła do eksploatacji w 1970 r.,
druga w 1971 r.) zakończyły karierę w tym samym czasie. Jako
jednostki zużyte zostały przeznaczone do likwidacji w specjalizującej się w demontowaniu wycofywanego z żeglugi tonażu
indyjskiej stoczni złomowej na
plaży Alang. „Jurata” przestała
istnieć 16 października 1997 r.,
„Kuźnica” zaś – dwa dni później.
Z ciekawostek, wiążących się
z ekspresowcami, warto wspomnieć o kolizji, jakiej w lipcu
1981 r. doznawała „Jurata”. Ze
zderzenia w Zatoce Sueskiej z 28letnim singapurskim tankowcem
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noszącym banderę Panamy „Valny” polski statek wyszedł obronną ręką, leciwa zaś jednostka trafiła do stoczni złomowej Tadotsu
w Japonii. Czyżby była to swoista
zemsta za los bratniego „Helu”?
„Jurata” miała w swej historii też
kryminalny epizod. W 1993 r. celnicy w Birkenhead koło Liverpoolu
przejęli ukrytą w jej ładowniach
wyjątkową kontrabandę: 1190 kg
wenezuelskiej kokainy, przeznaczonej dla gangu pruszkowskiego.
Stratę przestępców oszacowano na
około milion dolarów. Przed sądem
nie stanął wtedy żaden z członków
załogi: nie było dowodów, aby którykolwiek miał świadomość, że
w zafrachtowanych beczkach z lepikiem ukryto narkotyki.
A gwoli uzupełnienia dziejów
serii pięciu statków: „Władysła-

Kuźnica. Fot. archiwum Polskich Linii Oceanicznych

wowo” podzieliło los „Juraty” tym samym roku skończyła żywot
i „Kuźnicy” – także skończyło w Bombaju, już wspominałem.
w stoczni złomowej, tyle że
w sierpniu 1997 r. O tym, że „JaWaldemar Bałda
starnia Bór”, wtedy już „Carrie”, w

Narodowy Spis
Powszechny

W

tegorocznym Spisie Powszechnym znajdują się
możliwe do wyboru narodowości, grupy etniczne i używane języki. Kaszubski - jako określenie narodu bądź grupy etnicznej
oraz języka znajduje się na dodatkowej, długiej liście.
By móc go wybrać w ostatecznej
odpowiedzi, trzeba będzie z przedstawianej przez rachmistrza krótkiej listy wybrać wpierw opcję
INNA i dopiero wtedy ją dookreślić jako KASZUBSKA.
Rzeczywiste trzy (oddzielne) pytania spisowe: Pierwsze z pytań
wymaga określenia swojej przynależności narodowej. Należy pamiętać, że przez narodowość rozumiemy przynależność do jakiegoś
narodu lub grupy etnicznej a nie
posiadanie jakiegoś obywatelstwa.
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Jeśli odpowiadający chce odpowiedzieć na to pytanie, że jest narodowości KASZUBSKIEJ, to musi domagać się jej wpisania jako INNEJ,
a następnie wybrania KASZUBSKIEJ z długiej listy dodatkowej.
Drugie z pytań dotyczy poczucia
przynależności do innej grupy etnicznej lub innej narodowości niż
narodowość zadeklarowana w poprzednim pytaniu. Można na to pytanie odpowiedzieć negatywnie
(nie odczuwam przynależności do
innej grupy etnicznej ani innej narodowości) lub wybrać jedną z blisko 200 narodowości i grup etnicznych wymienionych na liście.
Zapewne większość tych Kaszubów, którzy zadeklarują w pierwszym pytaniu narodowość KASZUBSKĄ, poda tu POLSKĄ
przynależność etniczną, natomiast

Ci, którzy zadeklarowali narodowość POLSKĄ, podadzą tu KASZUBSKĄ przynależność etniczną.
Trzecie pytanie – jedno z najistotniejszych dla przyszłości i możliwości rozwoju języka kaszubskiego, jedynego w Polsce uznanego
przez prawo języka regionalnego –
dotyczy naszego domowego języka
(języka, którym posługujemy się
w domu). Możemy tu podać dowolny język z listy (z ok. 200). To,
jaka liczba osób poda jako język
domowy JĘZYK KASZUBSKI,
będzie w najbliższych latach decydować o środkach przekazywanych
przez Państwo na utrzymanie tegoż
języka (np. nauczanie go w szkołach), wprowadzenie dwujęzycznych nazw miejscowości (oraz ich
części, obiektów fizjograficznych,
ulic i placów) oraz prawa do posługiwania się językiem regionalnym
we wszystkich urzędach.
Jarosław Ellwart
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Spotkanie autorskie

W

poniedziałek 14 marca w Gimnazjum w Jastarni odbyło się spotkanie
autorskie „Pokochaj kaszubszczyznę” z Tomaszem Fopke,
kaszubskim poetą, kompozytorem i śpiewakiem.
Spotkanie zostało zorganizowane przez koło teatralne i panią
Annę Sobolewską. Najpierw
młodzież gimnazjalna zadeklamowała kilka wierszy autorstwa
Tomasza Fopki, później już wiersze recytował sam bohater spotkania. Oprócz tego, śpiewał także swoje piosenki, imponując
swoim głębokim barytonem.

Tomasz Fopke (z kwiatami) obok organizatorki spotkania, Anny
Sobolewskiej w otoczeniu młodzieży

Wystawa malarstwa

W

piątek 4 marca w Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy odbyło się
otwarcie wystawy malarstwa
Genowefy Szczygielskiej zatytułowanej „Moje pielgrzymowanie i świątki”.
Na uroczystość przybyło wielu
mieszkańców Kuźnicy, ale też kilka osób z Jastarni. – Takie wystawy
to świetna okazja do poznawania
innych twórców z Gminy Jastarnia
– twierdzi Ewa Świątczak, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni. – Ich
rezultatem mogą być wystawy prac
następnych mieszkańców gminy,
które chętnie zorganizujemy. Wystawa prac pani Genowefy Szczygielskiej eksponowana była przez
cały marzec.
MOKSiR planuje także w kwietniu zorganizowanie w Juracie wy-

stawy fotograficznej oraz wieczorku poetyckiego w Jastarni.
Niestety, w chwili oddawania „Jastarnickich nowin” do druku, konkretne ich terminy nie były jeszcze
znane.

To już nie pierwsza wystawa,
która odbyła się w Stacji
Turystycznej w Kuźnicy

Jastarnickie Nowiny
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Z sesji

Przystanek autobusowy

Rady Miasta

ewnie wszyscy mieszkańcy rozpoznają ten przystanek.
Tak, to przystanek linii do Helu. Pewnie już mniej z Państwa skojarzy sobie brak przejść dla pieszych w sąsiedztwie
tego przystanku.
Władze naszego miasta także najwyraźniej sobie tego nie skojarzyły, skoro z jednej strony do takiego przejścia jest około 200 metrów, z drugiej strony zaś jeszcze dalej.
Tymczasem takie przejście jest tam bardzo potrzebne, z przystanku codziennie korzystają ludzie. Po stronie przystanku znajduje się
tylko jeden dom, wszystkie pozostałe osoby chcące skorzystać
z przystanku, muszą przejść przez ruchliwą ulicę Mickiewicza.
Tymczasem przejścia nie ma.

P

odczas VI zwyczajnej sesji Rady Miasta, która
oddbyła się 10 marca, podjęto kilka uchwał, w tym jedną
dość kontrowersyjną.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
sprzedaż działki o powierzchni
365 m2 znajdującej się przy ul.
Herrmanna w drodze bezprzetargowej. Wniosek został złożony
przez jedną z radnych miasta Jastarni.

P

***

Jednym z głównych haseł ubiegłorocznej kampaniii wyborczej
do samorządu było wybudowanie w Jastarni marketu. Minęło
kilka miesięcy, ówcześni kandydaci są już radnymi, o markecie
zaś nic nie słychać. Okazuje się,
że najpierw trzeba uchwalić częściowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Jednak komisja
gospodarki miejskiej i budżetu
na taki plan się nie zgadza, twierdząc, że najpierw musi zostać
Najbliższe przejście do tego przystanku znajduje się w odległości
opracowany plan zagospodaroponad 200 metrów
wania przestrzennego dla całego
miasta. Taki plan jest już opracowywany od kilku lat, a może to
potrwać jeszcze dłużej. Co ciekawe, w komisji gospodarki
imnazjum w JastarDyrekcja i Grono Pedagogiczmiasta w większości zasiadają
ni, które nosi imię Jana ne zwraca się z gorącą prośbą
osoby, które w czasie kampanii
Pawła
II z okazji beatyfika- o wypożyczenie zdjęć. Chcemy
takiego marketu się domagały.
cji oraz święta Patrona (18 zapewnić, że będą one otoczone
maja), pragnie zorganizować należytą opieką i zwrócone tego
wystawę pamiątek i zdjęć pt. samego dnia. Prosimy chętnych
Firma „Netrix”
„Mieszkańcy gminy Jastarnia o zgłaszanie się do sekretariatu
zatrudni montera.
na audiencji u Jana Pawła II. Szkoły (58 675 21 22).
Wymogi: prawo jazdy

Wystawa beatyfikacyjna

G

kat. B, podstawy obsługi
komputera.
Kontakt telefoniczny:

508 288 077

Dyrektor Gimnazjum
Ewa Kwiecińska
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Targi Pracy

W

dniu 30 marca 2011 roku
(środa) w godz. 11.00 - 13.00
w Hali Sportowej Powiatowego
Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku, przy ul. Morskiego
Dywizjonu Lotniczego 18 odbędą się Targi Pracy, których Organizatorem jest Powiatowy Urząd
Pracy w Pucku.
Zapraszamy pracodawców i osoby poszukujące pracy, również
osoby niepełnosprawne.
W programie targów m.in.:
– oferty pracy w kraju i za granicą,
– staże zawodowe,
– oferty szkoleniowe,
– oferty edukacyjne,
– zajęcia warsztatowe z zakresu
sporządzania CV.
Celem targów jest pomoc osobom
bezrobotnym, poszukującym pracy
w tym osobom niepełnosprawnym
w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Targi są także doskonałą
okazją dla zaproszonych pracodaw-

ców by dotrzeć z ofertami pracy do
osób spełniających ich oczekiwania
oraz zaprezentowania swoich firm.
W związku z tym serdecznie zapraszamy pracodawców, którzy
posiadają wolne miejsca pracy do
zaprezentowania ofert pracy na
targach, a także instytucje edukacyjne i szkoleniowe do zaprezentowania swoich ofert.
W godzinach 10.00 – 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne
dla pracodawców zorganizowane
przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku pt. „ Usługi Europejskich Służb Zatrudnienia EURES
dla pracodawców”.
W przypadku wyrażenia chęci
uczestnictwa prosimy o jak najszybsze odesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego mailem (posrednictwopracy@pup.
puck.pl), faksem (58 673 24 73)
lub pocztą (Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wejherowska 43a, 84-100

Złoci jubilaci

W

e wtorek 8 marca w Urzędzie Miasta Jastarni, kolejnej parze małżeńskiej z 50letnim stażem wręczono nadany
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Para ta, Maria i Zbigniew Waleryś, wychowała 4 synów i 6 wnucząt. Z tej okazji, jak wszyscy małżonkowie ze złotym jubileuszem,
otrzymali od Rady Miasta Jastarni
jednorazową nagrodę pieniężną
w wysokości 800 zł, co świadczy
o popieraniu przez władze miasta
takich małżeństw.

Maria i Zbigniew Waleryś
w swoim mieszkaniu

Puck) najpóźniej do dnia 23 marca
2011 r.
Osoba do kontaktu: Adrian Baranowski Tel. 58 774 31 61.
Zygmunt Orzeł
Dyrektor PUP w Pucku

Poetyckim
okiem
***
Szczęśliwi dla których Pan jest:
pokarmem, napojem, oddechem.
Szczęśliwi cierpiący
to oni są wybrańcami Chrystusa,
Boga orężem..		
Szczęśliwi		
dla których każdy dzień
jest dniem świątecznym
a dzień bez modlitwy – straconym.
Szczęśliwi			
będący w stanie łaski uświęcającej
dającej pełnię radości, nadzieję
Szczęśliwi			
z lubością dźwigający krzyż
z którego promieniują miłość i miłosierdzie
W nim wolność i zbawienie.
***
Moim przewodnikiem Jezus Chrystus.
Innych prowadzi
Allach, Budda, Konfucjusz
Wielu wierzy: w kabąłę, reinkarnację.
Jeszcze innych zafascynowała
utopijna ideologia Marksa, Engelsa.
Mnie przez życie prowadzi
Anioł Stróż.
Drudzy wierzą
w intuicję, przeznaczenie
są wyznawcami scjentyzmu.
A nad wszystkimi jedno:
Niebo, słońce, księżyc, gwiazdy.
Więc zakopmy oręż
Dość kłótni, przemocy!
Bądźmy dla siebie bliźnimi.
Tylko i aż tyle.
			
Toni !
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Biuro Informacji
Turystycznej

M

amy przyjemność poinformować Państwa o nowo
powstającym Biurze Informacji
Turystycznej.
Biuro Informacji Turystycznej będzie działało na terenie gminy Jastarnia. Działanie biura będzie polegać
na pomocy związanej z wynajmowaniem pokoi przez kwaterodawców,
a także w procesie dokonywania rezerwacji kwater przez turystów.
Dzięki takiej współpracy korzyści
odniosą zarówno osoby wynajmujące pokoje, jak i turyści. Grupę docelową stanowić będą turyści przebywający
lub
mający
zamiar
wypoczywać na terenie gminy oraz
mający trudności ze znalezieniem
miejsca zakwaterowania. Zwłaszcza
wczasowicze, którzy po raz pierwszy
wypoczywają na terenie Jastarni.
Biuro chce też zwrócić uwagę na to,
że dba o wizerunek miasta, jak i wizerunek mieszkańców. Nasze działania
mają m.in. na celu pomoc mieszkańcom, którzy mają problemy z wynajęciem swoich kwater. Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie
biura, które będzie miało swą siedzibę
w centrum miasta (była stacja benzynowa), dzięki czemu każdy turysta
bez problemu do nas trafił.
Nasz numer telefonu: 504 928 308.
Zapraszamy do współpracy!
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Turniej Pokoleń

W

czwartek 3 marca na hali
widowiskowo-sportowej w Jastarni został rozegrany Turniej Pokoleń – żartobliwy turniej, pomiędzy drużyną
uczniów Szkoły Podstawowej a
drużyną Związku Emerytów i
Rencistów.
Pierwszy taki Turniej odbył się
w lutym zeszłego roku i wtedy wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej, więc obecny odbywał się pod
hasłem „Rewanż”.

Przewidziano osiem konkurencji,
w których startowały oba zespoły:
konkurs matematyczny, turystyczny, slalom z piłką, „kto to śpiewa”,
układanie słów, tor przeszkód, rozkoduj SMS, dziwne sprzęty. Po zakończeniem każdej z tych konkurencji, drużyny zmieniały się
w prowadzeniu, lecz na końcu
triumfowali emeryci. Można więc
powiedzieć, że rewanż za zeszłoroczne zmagania udał się w pełni.

Na torze przeszkód zwyciężyli uczniowie, jednak w całym Turnieju
zostali pokonani

Puchar Jastarni w halowej piłce nożnej
firm dla restauracji „Łóżko”

D

nia 26 lutego o godz.14
w Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni odbył się I Puchar Jastarni firm w
halowej piłce nożnej.
Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn zgłoszonych przez zakłady pracy. Przed oficjalnym otwarciem zespoły podzielono na dwie grupy 5
drużynowe. Do grupy A wylosowano: Urząd Miasta, Straż Graniczną,

Hotel „Bryza”, restaurację „Malibu”
oraz firmę „Remax”. Grupę B utworzyli: „Rybiarze”, „Taxi Złotówy”,
„Konsal”, Hotel „Dom Zdrojowy”
oraz restauracja „Łóżko”. Dwa
pierwsze zespoły z każdej grupy
uzyskały awans do półfinałów. Cześć
oficjalną turnieju otworzył występ
zespołu cheerleaderek z gimnazjum
w Jastarni, po którym rozpoczęto
rozgrywki.

Już pierwsze spotkania w obu grupach pokazały, że turniej będzie wyrównaną walką. Puchar Jastarni rozpoczął się od zwycięstwa Straży
Granicznej nad Urzędem Miasta,
a w grupie B „Rybiarze” pokonali
„Taxi Złótówy”. W kolejnych spotkaniach także nie zabrakło wielu
sportowych emocji, którym towa-

►
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rzyszyły tłumy kibiców zgromadzonych w Miejskiej Hali w Jastarni.
Jednym z ciekawszych spotkań był
remis „Rybiarzy” z „Łóżkiem”,
a bramkarz pierwszego z tych zespołów obronił 2 rzuty karne. Oba te zespoły uzyskały awans do półfinałów
z grupy B, natomiast z grupy A były
to: „Remax” i Straż Graniczna.
W pierwszym półfinale „Remax” pokonał 1:0 „Rybiarzy” zdobywając
bramkę na 3 sekundy przed końcem
spotkania. Drugim finalistą został zespół „Łóżko”, który po emocjonujących 10 minutach wygrał 2:1 ze Strażą Graniczną. W małym finale
mundurowi 1:0 zwyciężyli „Rybiarzy”, a Puchar Jastarni zdobył zespół
restauracji „Łóżko” pokonując 3:1
„Remax”. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, statuetki,
dyplomy oraz drobne upominki.
Klasyfikacja końcowa:
1. „Łóżko”
2. „Remax”
3. Straż Graniczna
4. „Rybiarze”
5. „Bryza”
6. „Zdrojowy”
7. Taxi „Złótówy”
8. „Malibu”
9. Urząd Miasta
10. „Konsal”
Skład drużyny Łóżka: Konrad
Ostrowski, Bartek Mudlaff, Adam
Winszczyk, Karol Sylwester, Arkadiusz Lisakowski, Wojciech Jaskóła,
Wojciech Sikora, Michał Poprawski.

KRAAL

w Jastarni poleca:
Węgiel import
EKO-brykiet
Kostka brukowa
Gazony ogrodowe
Bloczki SILKA

680 zł/t
9zł/10 kg
od gr. 4 cm

Brązowy medal dla Jastarni

W

dniu 18 lutego 2011 r. w Jastarni rozegrany został finał XXXIX
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców.
W zawodach wystartowało sześć drużyn, które zwyciężyły rywalizację na szczeblu półfinałów naszego województwa. Turniej został rozegrany w dwóch grupach
eliminacyjnych, w każdej grupie grano systemem „każdy z każdym”, do dwóch
wygranych setów, każdy z nich do 25. punktów (w przypadku remisu – trzeci set
do 15. punktów). Po losowaniu do grupy pierwszej trafiły zespoły reprezentujące
szkoły nr 85 z Gdańska, nr 3 ze Słupska i z Jastarni, natomiast w grupie drugiej
zagrały szkoły: Rakowiec, nr 10 w Gdyni oraz nr 4 w Starogardzie Gdańskim.
Wyniki eliminacji:
Grupa I
Drużyna
1
2
3
Punkty Set Miejsce
SP 85 Gdańsk
x
2:0 2:0
4
4:0
I
SP Jastarnia
0:2
x
2:1
3
2:3
II
SP 3 Słupsk
0:2 1:2
x
2
1:4
III
Grupa II
Drużyna
1
SP Rakowiec
x
SP 10 Gdynia
0:2
SP 4 Starogard Gd. 2:0

2
2:0
x
2:0

3
0:2
0:2
x

Punkty
3
2
4

Set
2:2
0:4
4:0

Miejsce
II
III
I

W części finałowej spotkały się ze sobą zespoły, który zajęły takie same miejsca w eliminacjach i tak w meczu o I miejsce zespół ze Starogardu pokonał
gdańszczan 2:1, trzecie miejsce zajęli chłopcy z Jastarni, pokonując wynikiem
2:1 swoich kolegów z Rakowca, a w meczu o miejsce piąte najlepsza drużyna ze
Słupska pokonała 2:0 uczniów z Gdyni.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 4 Starogard Gdański
2. SP nr 85 Gdańsk
3. SP Jastarnia
4. SP Rakowiec
5. SP nr 3 Słupsk
6. SP nr 10 Gdynia
W finale XXXIX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce
Siatkowej Chłopców „czwórek” trzecie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej z Jastarni grająca w następującym składzie: Dawid Glembin, Krzysztof
Glembin, Bolesław Gwardzik, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Konkol, Adam
Lenc, Jakub Muża, Jakub Nadolski, Kacper Nowak, Wojciech Stachowicz i Patryk Zwara, pod opieką p. Leszka Herrmanna.
Na zakończenie turnieju Wiceprezes Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku – pan Zbigniew Gajewski wręczył drużynom pamiątkowe dyplomy, medale i puchary. Gospodarzem turniej finałowego XXXIX Wojewódzkich
Mistrzostw Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców był Uczniowski Klub Sportowy
w Jastarni.
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