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Obrazy i wiersze

N

iemal 30 osób przyszło na imprezę „Wiersze i obrazy”.
Gdyby nie rzęsiste opady deszczu,
pewnie byłoby ich więcej.
W sobotę 9 czerwca o godzinie 16.00
w budynku Zarządu Portu Jastarnia, odbyła się promocja tomiku wierszy Toniego Konkela „Bez retuszu”. Wydaniem tomiku zajęło się Stowarzyszenie
Przyjaciół Jastarni, a my z radością odnotowujemy ten fakt, gdyż Toni Konkel
współpracuje z nami od prawie trzech
lat, a jego wiersze zamieszczamy
w dziale „Poetyckim okiem” „Jastarnickich Nowin”.
Promocji tomiku wierszy towarzyszyła wystawa malarska, na której pierwotnie miały być wystawiane obrazy autorstwa Huberta Hermanna. Jednak
wskutek wycofania się w ostatnim momencie osoby mającej dostarczyć jego
obrazy na wystawę, złożyły się na nią
ostatecznie obrazy innych miejscowych
twórców: Anety Struck, Ewy KozakGronalewskiej, Joanny Jaworskiej i Romana Zaglanicznego.
Współorganizatorem imprezy był
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, dzięki któremu mogliśmy wysłuchać wierszy Toniego
w wokalizie Ulki Godlewskiej i Joanny
Gośniowskiej-Budzisz, która także zaśpiewała kilka piosenek utrzymanych
w tematyce regionalnej. Wszystkiemu
zaś przygrywał zespół muzyczny
w składzie: Toni Konkel, Hubert Hermann, Marcin Rachau.

Toni Konkol z dwójką gości podczas oglądania obrazów

„Biedronka” coraz bliżej

N

a sesji Rady Miasta Jastarnia
w dniu 28 maja przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni, obejmującego działkę
nr 10/22 oraz część działki 10/29.
Tłumacząc to na język zrozumiały dla
każdego, chodziło o zmianę zagospodarowania działek, gdzie planuje się budowę sklepu „Biedronka”. Po podjęciu

uchwały, została ona, tak jak wszystkie
inne, przesłana do wojewody pomorskiego, celem sprawdzenia jej podstawy
prawnej. Jeżeli ocena prawników wojewody wypadnie pozytywnie, władze
miasta są zdecydowane podpisać umowę dzierżawy tych działek, inwestor zaś
zapewnia, że termin otwarcia „Biedronki” jeszcze przed przyszłorocznym sezonem letnim, jest jak najbardziej realny.
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Wystawa zdjęć

W

piątek 15 czerwca budynku
Zarządu Portu w Jastarni
otwarto wystawę fotograficzną zatytułowaną „Krajobrazy i ludzie
Półwyspu Helskiego”.
Nie tylko miejsce wystawy było to
samo, co w przypadku imprezy „Wiersze i obrazy” (zob. s. 1), ci sami byli także organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni wraz z Miejskim
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji.
Na wystawie eksponowano blisko 60
zdjęć w rozmiarze 20x30 cm, ukazujących piękne krajobrazy, którymi możemy się szczycić przed przyjeżdżającymi
tu wczasowiczami. Znalazły się tu, jak
zapowiedziano w tytule wystawy, także
zdjęcia tutejszych mieszkańców, zrobione w trakcie wykonywania przez
nich swojej pracy.

Przybyli na wystawę z uwagą oglądali eksponowane zdjęcia. Fot. Karol Kłos

Otwarcie wystawy nastąpiło w piątek
15 czerwca o godzinie 18.00, na które
ludzie przychodzili przeważnie grupkami, łącznie tego dnia wystawę zwiedziło
około 20 osób. W sobotę i niedzielę wystawę również można było oglądać

Bobry w Jastarni

W

iosną tego roku w Jastarni, w okolicach ulicy Sztormowej, zauważono niewidziane tu
wcześniej zwierzę. Po dokładniejszym rozpoznaniu okazało się, że
tym zwierzęciem jest bóbr. Prawdopodobnie zamieszkuje on jeziorko
znajdujące się w pobliskich szuwarach, będące jedyną widoczną pozostałością po Torfowych Kłylach.

w godzinach 14.00–18.00 i z tej okazji
skorzystało 40 osób.
Trzeba zauważyć, że zwiedzającymi
byli głównie wczasowicze, stali mieszkańcy Jastarni pokazywali się tutaj rzadziej.

Lipcowe imprezy
kulturalne
Jednak nieprawdą jest, że w Jastarni
bobra nigdy wcześniej nie widziano.
W latach II wojny światowej, kilka
sztuk hodował Karol Dahl z Boru. W latach pięćdziesiątych Czesław Gwardzik
z Jastarni miał kilka sztuk, które żyły
w znajdującej się obok jego domu sadzawce. Tak więc widziany tu obecnie
bóbr, nie jest wcale pierwszym zwierzęciem tego gatunku w Jastarni.

Bobry już kiedyś w Jastarni były, ale tylko jako zwierzęta hodowlane.
Fot. Agnieszka Wierzbowska

3 lipca, godz. 19.00 – otwarcie wystawy malarskiej „5 x morze, może…”.
Wystawa czynna do 28 lipca w środy,
piątki i soboty w godz. 17.00 – 20.00.
7 lipca – Karnawał Morski – port rybacki w Jastarni
12 lipca – koncert organowy w kościele w Jastarni, godz. 19.00 – Jean
- Paul Imbert (Francja)
13 lipca – koncert „The music of
Electric Light Orchestra Klassik performed by Phil Bates and the Berlin String
Ensemble” – port rybacki w Jastarni.
14 lipca – koncert zespołu OLD GARAGE, godz. 18.00 Park Miejski w Jastarni.
19 lipca – koncert organowy w kościele w Jastarni, godz. 19.00 – Maurizio Conca (Włochy).
21 lipca – Festiwal Muzyki Kaszubskiej w nowej odsłonie – port rybacki
w Jastarni.
25 lipca – koncert Komeda Project,
Jurata Ośrodek Wielkopolanka.
26 lipca – koncert Konstantego Andrzeja Kulki – kościół rybacki w Jastarni, godz. 19.00.
27 lipca – koncert Golden Life i Blues
Sound’s – port rybacki w Jastarni.
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Imprezy PZERiI
Zarząd Oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jastarni zaprasza swoich członków, sympatyków oraz zainteresowane osoby do
wzięcia udziału w imprezach organizowanych w okresie jesiennym (wrzesień
– październik):
1) 4-dniowa wycieczka autokarowa
do Krakowa i okolic w dniach 24-28
września w cenie 680zł/osobę. Cena
obejmuje przejazd autokarem, noclegi,
wyżywienie oraz ubezpieczenie. Wymagane zgłoszenie się 40 osób (są wolne miejsca);
2) 4-dniowa wycieczka promowa z
weekendem w Sztokholmie w cenie
800zł/os. Wypłynięcie promu z Gdańska o 18:00 w piątki do portu Nyna-

shamn, powrót do Gdańska w poniedziałki o 13:00. Program gwarantuje
zwiedzanie z pilotem Sztokholmu, pełne wyżywienie, noclegi w kabinie 2-, 3lub 4-osobowej z łazienką oraz codzienny wieczór rozrywki;
3) 8-dniowa wycieczka samolotem
do Barcelony, wylot z Gdańska z pobytem na Costa Brava w cenie orientacyjnej 2000zł/os.;
4) wczasy w Hiszpanii w ramach programu „Senior +55” dofinansowane ze
środków unijnych. 7/8 dni w cenie
orientacyjnej 2000zł/os. w terminie 816 października.
Wycieczki, wczasy są organizowane
przez biura turystyczne i stąd w zależności od ilości zgłoszonych osób po-

dejmiemy rozmowy w celu realizacji
imprez.
Bliższe informacje oraz zapisy można
uzyskać w każdy czwartek w biurze naszego oddziału w budynku Urzędu Miasta w godzinach 12:00-14:00 lub telefonicznie 608 088 009.
Zapraszamy do biura n/oddziału również osoby nie będące naszymi członkami celem dokonania zgłoszenia chęci
wzięcia udziału w w/w imprezach.

Głosujemy na Jastarnię

O

d kilku lat portal www.czasnadmorze.pl wraz z rozpoczęciem letniego sezonu wypoczynkowego, organizuje ranking
turystycznych miejscowości nadmorskich.
Właśnie 19 czerwca rozpoczęła się tegoroczna edycja rankingu i potrwa do
26 sierpnia. W tym czasie z każdego
komputera można oddać tylko jeden
głos na wybraną miejscowość. Zachęcamy wszystkich wczasowiczów i mieszkańców do oddania swego głosu na Jastarnię. Miejscowość, która wygra
tegoroczny ranking, oprócz satysfakcji
głosujących na nią internautów, otrzyma
prawo do darmowej kampanii promocyjnej na portalu Czasnadmorze.pl
o wartości 5.000 zł.

W słoneczne, letnie dni na plażach Jastarni wypoczywają tysiące osób

Port w Kuźnicy
będzie później Coś dla najmłodszych
Budowa portu w Kuźnicy, która pierwotnie miała zostać ukończona w
pierwszej połowie lipca, będzie miała
półtoramiesięczne opóźnienie i prawdopodobnie zostanie ukończona w
sierpniu. Na połowę września przewiduje się jego otwarcie.

N

a przełomie sierpnia i września ma ruszyć budowa placu
zabaw umiejscowionego na terenie
szkoły podstawowej w Jastarni.

Potrzebne fundusze będą pochodzić
z budżetu miasta, komisji PIRPA, oraz
14,9 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania „Małe morze”.
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Sukces na „Rodny Mòwë”

W

wojewódzkim finale konkursu literatury kaszubskiej „Rodny Mòwë” w Chmielnie,
który odbył się 26–27 maja, wziął
udział Paweł Budda, uczeń „zerówki” z Jastarni.
Jednak zanim zakwalifikował się do
finału, wygrał konkurs gminny, a następnie został laureatem konkursu
w grupie przedszkolnej z powiatu puckiego.
W Chmielnie Paweł recytował wiersze kaszubskie w rodzimej mowie rybackiej, co zostało docenione przez
jury konkursowe, które przyznało
Pawłowi II miejsce.
Paweł Budda – laureat II miejsca konkursu literatury kaszubskiej
w Chmielnie. Fot. Maria Budda

Język kaszubski – szansą szkolnictwa?

T

yle razy słyszy się narzekania,
że w szkolnictwie nie ma pieniędzy na to, czy na tamto.
Kto ostatecznie na tym cierpi? – Tak,
zgadza się, uczniowie. Tymczasem jest
pewne źródło pieniędzy, z którego Jastarnia korzysta o wiele mniej, niżby mogła.
Chodzi tu o dofinansowanie nauki języka kaszubskiego. W Spisie Powszechnym z roku 2002, na pytanie dotyczące
narodowości, 5 tysięcy osób wskazało
narodowość kaszubską. Państwo polskie
od tego czasu dofinansowuje naukę języka kaszubskiego. Na ten cel idą wcale
niemałe pieniądze. Co ważniejsze, pieniądze te mogą zostać wydatkowane na
wszystkie inne sprawy związane ze szkol-

nictwem, z których korzystają także uczący się kaszubskiego uczniowie. Na przykład na remonty, jakieś drobne inwestycje,
itp., nie mówiąc już o wycieczkach krajoznawczych dla uczniów i pomocach
naukowych. Inne szkoły, w których nauka ta jest bardziej powszechna, chętnie
z tego korzystają i całkiem dobrze na
tym wychodzą.
Tymczasem w jastarnickiej szkole
i gimnazjum są dwie nauczycielki mające uprawnienia do nauki języka kaszubskiego. W zakończonym właśnie roku
szkolnym uczących się języka kaszubskiego była zaledwie jedna klasa. Jak na
Jastarnię, miejscowość rdzennie kaszubską, było to zdecydowanie zbyt

mało. Jednak nie zależy to tylko od nauczycieli, na naukę języka kaszubskiego przez dziecko, zgodę muszą wyrazić
rodzice. Czy w Jastarni, która ma tak
głębokie tradycje kaszubskie, nie znajdzie się więcej rodziców skorych do posłania swych pociech na lekcje języka
kaszubskiego? Chcemy aby dzieci uczyły się języka angielskiego i niemieckiego, tymczasem powoli zapominamy
o naszej kaszubskości i skazujemy język naszych przodków na powolne zapominanie. Do końca sierpnia musi być
znana ostateczna ilość uczniów chcących rozpocząć naukę języka kaszubskiego. Jeszcze można zadeklarować
swoją kaszubskość.

Kamery internetowe

O

d kilkunastu lat Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni posiadał dwie kamery internetowe, za pośrednictwem
których ludzie nie mieszkający na
stałe w Jastarni mogli oglądać tutejsze widoki, dowiedzieć się jaka
u nas aktualnie jest pogoda, itp.
Jednym słowem, był to jeden ze sposobów promocji naszej gminy.
Jednak od tego czasu minęło kilkana-

ście lat, a czas jak wiadomo nie stoi w
miejscu, co było dobre kiedyś, teraz już
nie wystarcza. W turystyce też. Widok
z tamtych kamer odświeżany był co kilka sekund, w wyniku czego żaden rejestrowany przez nie ruch nie był płynny,
lecz odbywał się skokowo.
Sytuacja ta uległa zmianie, gdy miesiąc temu zakupiono kamerę internetową rejestrującą ruch w czasie rzeczywistym. Ustawiono ją na dachu Stacji

Informacji Turystycznej w Kuźnicy i od
tej pory obraz przez nią rejestrowany
oglądało już kilkadziesiąt tysięcy osób.
Druga w kolejności była kamera w Parku Miejskim w Jastarni, którą wymieniono w połowie czerwca. Szybko rosnąca ilość osób korzystających z tych
kamer świadczy, że jest to dobry sposób
promocji naszej gminy.
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Złoty jubileusz małżeństwa



Marina,
i co dalej?

N

Stanisława i Miron Błażejewscy mają dwoje dzieci i jednego wnuka

Infomaty turystyczne

iewątpliwie marina jachtowa
w porcie w Jastarni jest jedną z tych rzeczy, którymi Jastarnia
może się pochlubić przed przyjeżdżającymi tu ludźmi.
Rzeczywiście, wygląda ona imponująco, jednak po dokładniejszym przyjrzeniu się, można wyciągnąć wnioski
dość niewesołe.
Właściciele jednostek, które cumują
przy marinie, niejednokrotnie wskazywali na potrzebę uruchomienia monitoringu mariny oraz ustawienia bramek
wejściowych na pomosty. Ani monitoringu, ani bramek nie ma, są za to kradzieże silników, odbijaczy i tym podobnych rzeczy.
Pomosty nie są odpowiednio konserwowane, pomalowanie ich farbą nie zastąpi konserwacji, drewno pomostów
zaczyna murszeć i niebezpodstawna
jest obawa o to, co z nimi się stanie za
kilka lat.
Właściciele jachtów płacą za postój
swoich jednostek, za skorzystanie
z prysznica czy toalety muszą płacić dodatkowo. To tak, jakby wczasowicz wynajął u nas pokój, a później musiał jeszcze płacić za toaletę.
We wszystkich marinach bosmani są
władzą w każdej sprawie, u nas przede
wszystkim pilnują toalet. Może to jest
odpowiedź na powyższe pytania?...

Na razie można powiedzieć tylko, że mapy w infomacie
są bardzo dokładne

N

a przełomie maja i czerwca
zostały ustawione na terenie
naszej gminy dwa infomaty turystyczne.
Jeden z nich znajduje się na korytarzu
hali sportowej, drugi w stacji informacji
turystycznej w Kuźnicy. Wkrótce mają
zostać zamontowane trzy pozostałe:
obok Zarządu Portu, przy MOKSiR-ze
oraz na skwerku „Juratka” w Juracie.
Jest to projekt Urzędu Marszałkow-

skiego, który finansuje ustawianie infomatów w całym województwie pomorskim. Do Urzędu Miasta należało
wskazanie i przygotowanie miejsc,
gdzie staną infomaty, zamontowanie ich
oraz podłączenie do Internetu. Będzie
też opłacać koszty połączenia internetowego, energii elektrycznej, ubezpieczenia infomatów oraz ich serwisowania.
Na gminie także spoczywa obowiązek dostarczenia kompletu informacji

turystycznych dotyczących Jastarni. Następnie dane ze wszystkich gmin województwa zostaną wgrane do infomatów
przez pracowników Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Potem
już wczasowicze będą mogli uzyskać
w infomacie wszelkie informacje turystyczne dotyczące całego województwa.
Zamierzenie wspaniałe, jednak jak będzie to wyglądało w praktyce, poinformujemy w następnym numerze...
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Letnie msze święte

W

ielu spośród przyjeżdżających do Jastarni wczasowiczów pyta o godziny, w których
odprawiane są msze święte. Wy-

chodząc im naprzeciw, zamieszczamy godziny rozpoczynania się
mszy świętych, zarówno w niedzielę
i święta, jak i w dni powszednie.

Parafia

Niedziele i święta

Dni powszednie

Jastarnia

8.00, 10.00, 11.30, 18.30,
20.30

7.00, 8.00, 18.00

Jurata

8.00, 10.00, 11.30, 19.00,
20.30

19.00

Kuźnica

7.30, 9.00, 10.30, 19.30

7.00, 19.30

Poza tym niedzielne msze święte odprawiane są o godz. 17.00 także w Borze przy kapliczce św. Rozalii i o 10.30

w ośrodku werbistów, gdzie odprawiane są też msze święte w dni powszednie
o godz. 8.30.

„Polska biega” w Jastarni

M

iejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni przystąpił 18 maja do corocznie organizowanej w Polsce
akcji „Polska biega”.
W minionych latach organizowano
tę akcję w Jastarni w soboty, a więc
dni wolne od zajęć szkolnych. Skutek

był taki, że wzięły w niej udział dwie
osoby. W tym roku więc odbyła się
ona w dzień powszedni i zaproszono
do wzięcia w niej udziału dzieci szkolne. Dzięki temu Jastarnia może się poszczycić masowym udziałem jej
mieszkańców w tej akcji – łącznie
wzięły w niej udział 204 osoby.

Poetyckim
okiem
***

Polscy scenarzyści apostołami filmów
pełnych zdrad, romansów i rozwodów.
Im więcej intryg, perwersji, tym lepiej.
I świat przedstawiany w filmach
to często nie fikcja.
Gorące trójkąty, życie w luźnych
związkach,
co rusz z innym partnerem,
to tolerują „wyluzowani” rodzice.
Broń Boże żonaty, a już z długoletnim
stażem – to zgroza, to się nie sprzedaje.
Czy normalna rodzina to przeżytek?
A może to wstyd?
Ja, z trzydziestoparoletnim stażem
małżeńskim,
do tego hetero – to dopiero cudak!
Gdy to piszę, ręka mi drży i się
czerwienię.
ale mi z tym dobrze.
Tych inaczej widzących relacje
rodzinne
ani myślę przepraszać.

***

Radosny był dzień
Gdy Pan Bóg z uśmiechem
stworzył Półwysep.
Gdy skończył, ze zdumienia oniemiał.
Otoczył go z trzech stron
życiodajnymi wodami.
Odtąd na cyplu, morze z zatoką
bawią się kolorami fal
W dni wietrzne nad wodami
pląsają mewy.
Na wydmach śpiewają
karłowate sosny.
Piaski podczas deszczu
zmieniają swą barwę,
w słońcu wody kołyszą się jak
karawana.
Tu czas płynie melodyjnie i sztorm
po zwycięstwie zmienia się w ciszę.
Ten raj, stworzony niewidzialną ręką,
Bóg oddał nam, dumnym Kaszubom,
w posiadanie.

Toni!

Impreza biegowa odbyła się na boisku „Orlik”
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Piłka nożna w Jastarni
9 czerwca rozpoczęły się Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, których gospodarzami są wspólnie Polska i Ukraina. Przetaczająca się przez nasz kraj fala zainteresowania piłką nożną, wydaje się idealnym
momentem na przypomnienie historii futbolu w Jastarni.
Przed II wojną światową w Jastarni w piłkę nożną właściwie nie grano. Jej burzliwy
rozwój przypada na lata powojenne, a
zwłaszcza na lata pięćdziesiąte ubiegłego
wieku. W tym miejscu musimy zrobić pewne rozgraniczenie, gdyż obecna Jastarnia
składała się wtedy z dwóch miejscowości:
Jastarni i Boru.
Piłka nożna w Jastarni /część zachodnia/
uprawiano przede wszystkim na nadzatokowym boisku „Berta”, znajdującym się
przy dzisiejszej ulicy Polnej. Co ciekawe,
nazwa boiska wzięła się od imienia kobiety,
która tam wypasała krowę. Granie na tym
boisku było jednak zastrzeżone dla kilkunasto- lub dwudziestokilkulatków, posiadających już pewne umiejętności piłkarskie.
Młodsi musieli grać na boiskach znajdujących się bliżej ich domów. Na „Bercie” roz-

grywano także pierwsze mecze pomiędzy
drużynami kawalerów i żonatych.
Głównym miejscem rozgrywania meczów piłki nożnej w Borze /część wschodnia/ było boisko, gdzie znajduje się były
ośrodek kempingowy MSW. Po wybudowaniu ośrodka, boisko przeniesiono nad
samą zatokę, gdzie istnieje do dziś. Tam też
mieli prawo grać jedynie starsi gracze, mający już ugruntowaną pozycję piłkarską.
Nie tylko grali między sobą, często organizowano także mecze z wczasowiczami,
z żołnierzami WOP, itp. Do legendy przeszedł już występ najlepszego borowskiego
napastnika, który podczas biegu z piłką na
bramkę przeciwnika nagle poczuł, że pękła
mu guma w spodenkach i za chwilę się one
zsuną. Jednak znajdował się w tzw. 100%
okazji bramkowej i jeżeli podciągnie
spodenki, może tę szansę stracić. Szybko
więc podjął decyzję, strzelił i zdobył gola.
Otrzymał gromkie brawa od publiczności.
Scalenie obu miejscowości w 1956 roku,
nie przyniosło zrazu żadnych zmian, rozgrywano nawet mecze jastarników z borowianami. Dopiero w 1979 roku utworzono

wspólną drużynę piłkarską, którą zgłoszono do rozgrywek klasy „C”. Drużyna ta
wkrótce się rozpadła, ale na przełomie wieków znowu utworzono taką drużynę i zgłoszono ją do rozgrywek ligi amatorskiej.
W tym celu powołano nawet przy Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji stanowisko koordynatora do spraw sportu, ale po
kilku latach i ta drużyna się rozpadła.
W dzisiejszych czasach piłka nożna w Jastarni nie cieszy się już tak wielkim powodzeniem jak przed kilkudziesięciu laty. Powodów tego stanu rzeczy można z jednej
strony upatrywać w gwałtownym spadku
ilości boisk, jeden „Orlik”, na którym mecze piłkarskie rozgrywane są właściwie od
rana do wieczora i boisko przy szkole, to
stanowczo zbyt mało. Z drugiej strony, i to
chyba jest podstawowy powód, obserwujemy znacznie mniejsze zainteresowanie
młodzieży wszelkimi formami aktywności
na świeżym powietrzu niż to było kiedyś.
Czy nastąpi ponowny wzrost zainteresowania piłkarstwem? Na razie nic o tym nie
świadczy.

Młodzicy UKS w Jastarni
Wspaniałym sukcesem siatkarzy plażowych Uczniowskiego Klubu Sportowego
w Jastarni zakończyły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w kategorii młodzik, które zostały rozegrane na puckiej
plaży. Do turnieju UKS wystawił tylko
dwie drużyny, które rozpoczęły turniej od
porażek – jak się później okazało, bardzo
szczęśliwych. Przegrane spowodowały, że
w systemie „brazylijskim”, w jakim rozgrywany były zawody drużyny z Jastarni, spotkały się ze sobą dopiero w meczu finałowym o I miejsce. Pierwsza drużyna UKS-u
(Herrmann/Pieper) za przeciwników miała
bardzo trudnych rywali, z którymi poradziła sobie w imponującym stylu. Natomiast
drugi zespół z Półwyspu (Lenc/Winszczyk)
w sposób perfekcyjny wykorzystał silnie
wiejący wiatr i zaskoczył rywali umiejętnością wykorzystywania go w swojej zagrywce. Tym sposobem dwie drużyny UKS
w Jastarni zajęły dwa czołowe miejsca na
Pomorzu w tej kategorii wiekowej i uzyskały awans do Mistrzostw Polski, które zaplanowano od 13 do 15 lipca w Łodzi. W poprzednim roku zespół z Jastarni w MP zajął
wysokie13 miejsce, mamy nadzieję, że
w br. poprawi swój wynik.

Wyniki końcowe turnieju:
1. Krystian Herrmann / Fabian Pieper (UKS w Jastarni)
2. Adam Lenc / Robert Winszczyk (UKS w Jastarni)
3. Fabian Majcherski / Mateusz Chmurzyński
4. Dawid Witkowski / Piotr Mikołajewski
Na zakończenie zawodów wiceprezes PWZPS p. Piotr Kozakiewicz
wręczył czołowym drużynom i ich trenerom dyplomy i medale.

Dwa najwyższe stopnie podium zajęli siatkarze z Jastarni.
Tekst i zdjęcie Leszek Herrmann
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Zawody Pucharu Polski

K

wiecień obfitował w sportowe imprezy pływackie.
W Kościerzynie 16 i 17 kwietnia odbyła się II runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu
w płetwach. Zawodnicy Delfina
Jastarni wywalczyli w sumie 15
medali. Brawurowo popłynął jedenastoletni Patryk Winszczyk
– 5 startów przyniosło mu pięć
złotych medali. Agata Struck
– zdobyła 4 złote i jeden srebrny.
Od niedawna obiecującą nadzieją

klubu jest Hubert Balcerek, który w Kościerzynie zdobył dwa
srebrne i dwa brązowe medale.
Na podium stanęła także Helena
Strachanowska zajmując trzecie miejsce na dystansie 200 m.
Wszyscy zawodnicy poprawili
swoje życiowe rekordy i choć nie
stanęli na podium, pokonali wielu
sportowych rywali, zbliżając się
w znacznym stopniu do miejsc
medalowych. Podczas tych rozgrywek po raz pierwszy wystarto-

wali najmłodsi zawodnicy klubu
Delfin Jastarnia, którzy wykazali się niesamowitą odwagą i wolą
walki. Sztafeta chłopców w składzie Michał, Piotr i Andrzej
Konkel pod wodzą doświadczonego zawodnika Jakuba Sztankiera pokazała, że nowicjusze
też dużo mogą i zajęła V miejsce.
W kategorii juniorek młodszych
sztafeta składająca z dwóch doświadczonych zawodniczek Julii
Kohnke i Wiktorii Konkel oraz
dwóch najmłodszych Katarzyny
Myszkowiak i Katarzyny Kwiecień zajęła również V miejsce.
Wysokie wyniki osiągnięte przez
pływaków z Delfina bardzo dobrze rokują na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w połowie
czerwca w Kościerzynie.

Start kolejnego wyścigu pływackiego

… i Pucharu Świata

W

dniach 28 i 29 kwietnia
w Gliwicach odbyła się
IV runda Klubowego Pucharu
Świata.
W zawodach tych wzięło
udział ponad 400 zawodników
z 43 klubów reprezentujących
11 państw. Podczas rozgrywania
zawodów ustanowiono trzy rekordy świata w kategorii juniorów i jeden w kategorii seniorów,
co świadczy o bardzo wysokim

poziomie tej sportowej imprezy.
Tym większym sukcesem wydaje
się brązowy medal Agaty Struck
w konkurencji 200 m pp, gdzie
właśnie na tym dystansie padł
jeden z trzech rekordów świata.
Jako ogromną niespodziankę
należy odnotować VII miejsce
Karoliny Narkowicz na dystansie 50 m bi-fins (płetwy pojedyncze) w tak poważnej międzynarodowej imprezie.

12 maja podczas zebrania Zarządu Polskiego Związku Płetwonurkowania został ustalony skład
Reprezentacji. Na podstawie osiągniętych wyników Agata Struck
została powołana do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata
juniorów, które odbędą się w połowie lipca w Austrii.
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