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Ratownicy na plaży
Wczasowicze, którzy przyjeżdżają latem do Jastarni, ro-

bią to przeważnie z jednego powodu: chcą korzystać 
z plaży i atrakcji, które ona oferuje: opalania się oraz kąpieli 
w morzu. 

Jednak, aby ten plażowy wypoczynek był udany, ktoś musi czu-
wać nad ich bezpieczeństwem. Tutaj właśnie rozpoczyna się rola 
ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
W tym roku na terenie gminy Jastarnia uruchomiono 5 plaż strzeżo-
nych o długości 100 metrów każda i jedną o długości 200 metrów. 
Pełni na nich służbę 28 ratowników, w tym 8 ratowniczek. 

Plażowicze mogą spokojnie się kąpać, ratownicy czuwają 
przez cały czas

Pozostała 
tylko 
jedna

Przed kilkudziesięcio-
ma laty, a nawet jeszcze 

przed kilkunastoma, na Pół-
wyspie Helskim działało wie-
le wędzarni ryb. 

Obecnie na całym Półwyspie 
mamy tylko jedną przemysłową 
wędzarnię, jest nią wędzarnia 
„Duna” znajdująca się w Jastar-
ni. Dlaczego niemal wszystkie 
wędzarnie upadły? Złożyło się 
na to kilka przyczyn. Przede 
wszystkim większość z nich 
wymagała kapitalnego remontu 
i przebudowy, aby sprostać wy-
mogom stawianym przez Unię 
Europejską.  Nie wszyscy wła-
ściciele wędzarni mogli sobie 
na to pozwolić. Inną przyczyną 
była rosnąca konkurencja wy-
robów wędzarniczych sprowa-
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dzanych z Zachodu, które wy-
pierały polskie wędzarnie 
z rynku krajowego. Swój wpływ 
wywarł także kurczący się to-
naż ryb łowionych przez tutej-
szych rybaków, na którym 
przede wszystkim bazowały 
miejscowe wędzarnie. Dlatego 
mieszkańcy i turyści moją wę-
dzonych ryb spróbować jedynie 
w „Duni”.

Stanisław Skwierawski 
prezentuje świeżo uwędzone 

dzwonka łososia

Koniec roku szkolnego

Absolwenci Gimnazjum w Jastarni

22 czerwca zakończono 
kolejny rok szkolny 

w Gimnazjum w Jastarni. 
Tegoroczne zakończenie roku 

było tu już dziesiątym z kolei, 
w którym Gimnazjum opuszcza-
li absolwenci. W tym roku było 
ich 45, świadectwa ukończenia 

klas pierwszych i drugich, otrzy-
mało łącznie 77 uczniów.

Zakończono rok szkolny było 
także w Szkole Podstawowej. 
Tutaj ostatnią, szóstą klasę pod-
stawówki ukończyło 47 uczniów, 
a świadectwa klas I–V uzyskało 
218 uczniów. 

Sierpniowe 
imprezy 
kulturalne
4 sierpnia Koncert organowy 

w kościele w Jastarni Josefa 
Miltschitzky i Susanne Jutz - 
Miltschitzky (Niemcy), godz. 
19.00

6-7 sierpnia Dni Węgorza, Port 
Rybacki w Jastarni

10 sierpnia Mistrzostwa Kuźni-
cy w Budowaniu Budowli 
z Piasku

11 sierpnia Koncert organowy 
w kościele w Jastarni Mattiego 
Hannuli, Marjatty Hannuli 
(Finlandia), godz. 19.00

12–13 sierpnia XI Lato Mu-
zyczne w Juracie

12 sierpnia Koncert Gdańskiego 
Chóru Puzonów, Hotel Bryza 
w Juracie, godz. 21.00

13 sierpnia Koncert Acoustic 
Acrobats, Hotel Lido w Jura-
cie, godz. 21.00

25–28 sierpnia Festiwal Piosen-
ki Religijnej

27 sierpnia II Bałtycki Maraton 
Brzegiem Morza 

Dyrektorskie konkursy

W konkursach na dyrek-
torów Szkoły Podsta-

wowej oraz Gimnazjum w 
Jastarni, można było składać 

kandydatury do 16 czerwca. 
Niestety, żadna kandydatura, 

zarówno na jedno, jak i na dru-
gie stanowisko, nie została zło-

żona. Wobec tego, organ prowa-
dzący obie szkoły, czyli Urząd 
Miasta Jastarnia, skorzystał ze 
swojego prawa mianowania dy-
rektorów. Mianował na te stano-
wiska osoby, które ostatnio je 
zajmowały, czyli Katarzynę Ta-
bor-Brzezińską w Szkole Pod-
stawowej oraz Ewę Kwiecińską 
w Gimnazjum. Decyzja ta uzy-
skała też akceptację Rad Rodzi-
ców i Rad Pedagogicznych obu 
szkół. Dyrektorzy będą sprawo-
wali swoje funkcje przez 5 lat.
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Półwysep Helski 
w obiektywie
W pierwszych dniach lipca ukazał się album „Cztery ob-

licza natury”, z fotografiami z Półwyspu Helskiego. 
Album powstał ze zdjęć z wy-

staw, które przez trzy minione lata 
były organizowane przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Jastarni. Wła-
śnie Stowarzyszenie jest wydawcą 
albumu powstałego przy współfi-
nansowaniu Urzędu Miasta Jastar-
ni. Publikacja zawiera 75 zdjęć i, 
oprócz wstępu w języku polskim 
i angielskim, nie posiada żadnego 
innego tekstu. 

– Album fotograficzny powinien przemawiać przede wszystkim po-
przez zamieszczone w nim zdjęcia – twierdzi Ryszard Struck, pomysło-
dawca wydania albumu.

Autorami niemal wszystkich 
zdjęć są mieszkańcy Jastarni

Zmiana 
inspektorów

W  wyniku zakończenia  
procedury  naboru  

na stanowisko Inspektora 
ds. planowania przestrzen-
nego w Urzędzie Miasta Ja-
starni została wybrana pani 
Aleksandra Kryszczak (z do-
mu Ciechańska), zamiesz-
kała w Jastarni. Swoje obo-
wiązki zacznie ona pełnić od 
1 sierpnia. 

W ocenie komisji kandydatka, 
pani Aleksandra Kryszczak pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej 
wykazała się bardzo dobrą zna-
jomością przepisów z zakresu 
prowadzenia postępowania ad-
ministracyjnego oraz przepisów 
z zakresu prawa budowlane-
go.  Spełnia wszystkie wymaga-
nia zarówno niezbędne, jak i do-
datkowe zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. Legitymuje się wyż-
szym wykształceniem, posiada 
8-letnie doświadczenie w pracy 
na podobnym stanowisku w jed-
nostce administracji samorządo-
wej. Są to podstawy do uznania, 
że będzie właściwym pracowni-
kiem na tym stanowisku pracy.

Letnie kolejki
Nic tak nie denerwuje wczasowiczów jak konieczność sta-

nia w długiej kolejce, zamiast wypoczywania, czyli tego, 
po co przyjechali do Jastarni. Jeżeli zaś jest to dzień słoneczny, 
owa frustracja wczasowiczów jest podwójna. 

Na plaży bowiem słońce po-
rządnie przygrzewa, a oni muszą 
stać w kolejce. Co prawda jest 
na to rada: wszystkie sprawy 
wymagające stania w ogonkach 

można załatwić rano, a potem 
odpoczywać na plaży. 

Pomysł dobry, ale nie zawsze 
się sprawdza. Na przykład pocztę 
otwiera się dopiero o 9.30, więc 

niemal codziennie ustawiają się 
przed jej wejściem kilkuosobowe 
(lub dłuższe) kolejki. W środku 
też jest nie lepiej, czynne jedno 
lub czasami drugie okienko oka-
zują się niewystarczające. Tym-
czasem wielki budynek poczty 
sugerowałby, że liczba pracowni-
ków poczty jest dostateczna, jed-
nak rzeczywistość temu przeczy. 

Kolejki przed otwarciem poczty 
są sprawą na porządku dziennym
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80 lat Juraty

Merki prezentują się okazale i mogą być wspaniałą pamiątką pobytu 
w naszej gminie

W pierwszych dniach lip-
ca w Jastarni ukazał się 

w sprzedaży dukat lokalny – 
merk. Został on wydany z okazji 
przypadającego w tym roku 80-
lecia powstania Juraty. 

Został on wydany w dwóch wer-
sjach: bimetalicznej (w nakładzie 
10 tys. sztuk i kosztuje w sprzeda-
ży 8 złotych) oraz srebrnej (wyda-
ny w nakładzie 300 sztuk, kosztu-
jący w sprzedaży 185 zł). Oba 
merki można nabyć j e d y n i e 
w Miejskim Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni.

W poprzednich latach MOKSiR 
zamawiał merki i sam był ich wła-
ścicielem. Właścicielem tegorocz-
nych jest Mennica Polska, która po 
zakończeniu sezonu letniego zapo-
wiedziała, że przyjmie niesprzeda-
ne merki, jeżeli nie będą one miały 

śladów użycia. Niestety, takie wa-
runki wykluczają skierowanie 

merków do sklepów, jak to bywało 
w latach ubiegłych. 

Poetyckim 
okiem

Podróż
Nim na drogę zdecydować się pora, 
nie planuj wiele! Oddaj się w nieznane, 
nie analizuj mapy, masz dni na jej poznanie. 
Dobra myśl i czmychnie przeciwności zmora.
 
Napną się żagle, wiatr sam to wykona, 
trasa pomiędzy państwami chwilą się stanie 
a autostrady móc mijać niczym szybowanie. 
Granic tuziny i każda niedostrzeżona. 

I dotrzeć tułacz na ląd nowy zdoła 
mimo, że rosłe dzielą przepaście 
wola i siła zwycięży natchniona. 

Pozytywny stosunek zabierz do manierki, 
ona przypomni gdy ukoisz pragnienie, 
że podporą są wciąż realizowane nadzieje.

P.S.

Letnia impresja
Nastał kolejny, upalny lipcowy dzień.
Ja przed domem z filiżanką herbaty.
Za parkanem u sąsiada
o oczach palonej kawy
siedziała, paląc papierosa, młoda dziewczyna.
Co chwila odrzucała do tyłu
piękne, długie, ciemne włosy.
Usta miała czerwone
jak świeże truskawki.
Jej kryształowe zęby
przygryzały dolną wargę.
Wyglądała bajecznie, tajemniczo.
Próbowałem zbliżyć się do niej
przez rozmowę.
Spojrzała na mnie i ciało me przeszył
elektryzujący dreszcz.
I nagle pojawił się on, „szczęściarz”.
Jego oczy iskrzyły, miłością płonęły.
Objął ją i pocałował.
Poznałem co znaczy uczucie zawodu.

Toni !



Jastarnickie Nowiny 5

►

Wizyta na najwyższym 
szczeblu
Podczas każdego sezo-

nu letniego w Jastarni 
mają miejsce niezaplanowa-
ne wcześniej atrakcje, które 
gromadzą sporo przypadko-
wych obserwatorów. 

W tym roku tego typu atrak-
cją było niewątpliwie przypły-
nięcie w sobotę 9 lipca do na-
szego portu statku Marynarki 
Wojennej z prezydentem RP, 

Bronisławem Komorowskim 
oraz kanclerzem Niemiec, An-
gelą Merkel na pokładzie. 
W Jastarni przesiedli się oni 
do samochodów i udali się do 
Rezydencji Prezydenta w Helu. 
Chociaż ich wizyta w Jastarni 
była bardzo krótka, zgroma-
dziła kilkaset ludzi chcących 
chociaż przelotnie obejrzeć 
polityków. 

Czy chcemy 
placu zabaw?
Głosowanie na place zabaw, które ma zbudować na tere-

nie kraju NIVEA, trwa. Głos można oddać jeszcze do 
października. 

Plac zabaw miałby zostać usytuowany przy ulicy Wydmowej

pomnijmy więc, że aby wziąć 
udział w głosowaniu, trzeba za-
rejestrować się na stronie www.
nivea.pl i codziennie oddawać 
swoje głosy na wybrany plac za-
baw. Czy ten plac stanie w Ja-
starni, zależy tylko od nas, zrób-
my więc coś dla naszych 
najmłodszych mieszkańców.

Pośród zgłoszonych lokalizacji 
jest także Jastarnia, która aktual-
nie znajduje się na 850 miejscu 
na liście rankingowej. Ponieważ 
place zabaw zostaną wybudowa-
ne tylko w pierwszej setce loka-
lizacji, więc na razie droga do 
własnego placu zabaw jeszcze 
daleka. 

Co prawda sytuacja ta może 
się jeszcze zmienić, gdyby więk-
szość mieszkańców Jastarni 
z dostępem do internetu chciała 
głosować. Możemy jeszcze wy-
soko awansować. Jeżeli zaś 
przyłączyliby się do tego przy-
jeżdżający tu wczasowicze, by-
łoby naprawdę wspaniale. Przy-

Port – 
niewyko-
rzystaną 
szansą?

Jaką wizytówką Jastarni 
jest nasz port? Zbudo-

wany w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku, przeszedł 
gruntowną przebudowę kil-
ka lat temu. 

W ocenie wielu osób mógłby 
z czasem zostać jednym z pięk-
niejszych portów naszego kraju. 
Mógłby, ale najwyraźniej sami 
tego nie chcemy. Przykłady? 
Proszę bardzo.

1. W maju bieżącego roku na-
reszcie usunięto stąd wrak „Broni-
sława”, ale chociaż od tego czasu 
minęły niemal trzy miesiące, gru-
zy usunięte z wraku nadal zaśmie-
cają nabrzeże portowe. Co prawda 
odpowiedzialnym za ich usunięcie 
jest Urząd Morski, ale dlaczego 
miasto nie może go zobowiązać 
do zrobienia z tym porządku?

2. Po każdym silniejszym wie-
trze, zatoka wyrzuca w porcie na 
brzeg śmieci, które później długo 
zalegają na brzegu. Usuwać ich 
na bieżąco jakoś nie można.

3. Wielokrotnie rezydenci mari-
ny zgłaszali potrzebę zainstalo-
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wania na pomostach bramek, za-
mykanych na noc. Nie doczekali 
się. Skutki tego nie dały na siebie 
długo czekać. Były już przypad-
ki nocnego zanieczyszczania sto-
jących tam jachtów nieczysto-
ściami, ostatnio nawet z jednego 
pomerenka skradziono silnik. 

Przykłady takiej niegospodar-
ności można by mnożyć, najbar-
dziej zainteresowani sprawą użyt-
kownicy mariny podobnych 
historii mogliby przytoczyć 
znacznie więcej. Jednak nie o to 
chodzi. Wszyscy chyba chcemy, 
aby nasz port był wizytówką przy-
noszącą chlubę naszemu miastu, 
a nie czymś za co trzeba się wsty-
dzić przed wczasowiczami.

Port w Jastarni ciągle pozostaje niewykorzystaną szansą 
naszego miasta

UKS w Jastarni na wodę!
Wzorem poprzednich 

wakacji Uczniowski 
Klub Sportowy w Jastar-
ni zorganizował dla dzieci 
i młodzieży ze swojej miej-
scowości zajęcia rekreacyj-
no-sportowe na wodzie. 

Główną dyscypliną realizo-
waną w ramach zajęć jest wind-
surfing, jednak wszelkie inne 
formy aktywności – żeglarstwo, 
siatkówka i piłka nożna plażo-
wa, pływanie na rowerach wod-
nych i katamaranach, śpiewanie 
szant – są również realizowane 
w czasie zaplanowanych go-
dzin. Zajęcia odbywają się co-
dziennie od poniedziałku do 
piątku przez całe wakacje. Bio-
rą w nich udział ubiegłoroczni 
windsurfingowcy oraz „nowi-
cjusze”, którzy pierwszy raz 
wychodzą w morze. Większość 
kadry instruktorskiej stanowią 
starsi koledzy z UKS-u, którzy 

przez lata byli szkoleni i pływa-
li przy molo w Jastarni. Zarząd 
klubu życzy młodym adeptom 
wakacyjnych przygód samych 
słonecznych i wietrznych dni 

Z roku na rok rosną w Jastarni zastępy przeszkolonej żeglarsko 
młodzieży

oraz zdobycia nowych umiejęt-
ności. Szkolenie na wodzie 
wspiera Urząd Miasta i Komi-
sja ds. Profilaktyki i RPA w Ja-
starni.
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Jastarnia żyje z turystyki, to fakt niezaprzeczalny. Większość wcza-
sowiczów zachowuje się zgodnie z zasadą „żyj i daj żyć innym”, są 
uprzejmi i wyrozumiali. Niestety, czasami zdarzają się i tacy jak 
bohaterka niniejszej satyry.

Satyra na letniczkę w sklepie
Gdy słyszę w kolejce – „Ja jestem z Warszawy!”
Już mnie szarpie w boku, co to ma do sprawy?
Ogon ludzi ze sklepu na chodnik wystaje
Ta w środku przy ladzie paniusię udaje
„Jajeczka dwa proszę, trzy plasterki sera
i dwa polędwiczki... byłam u fryzjera...
Nie tej! Ja o świeżą prosiłam, nie słychać?
Głośniej powiem – ja po starej nie zamierzam zdychać!
Nie wie pani której? – trzy dni tu kupuję!
I chyba przestanę, czas cenny marnuję!
Jeszcze jogurt malutki z brzoskwinką poproszę
Nie z morelą czasem – takiego nie znoszę!”
Drżą ludzie w kolejce, facet dłonie ściska
„W życiu nie spotkałem takiego babczyska!”
„A te dwa jajeczka – młoda była nioska?
Bo wie pani – po prababce jestem Poniatowska!
Ogórka nie macie? Na stoisku obok?
Wiem! Specjalnie jestem tutaj poniżoną!
To niech pani idzie – nie wolno? co proszę?
Wszyscy tutaj macie jakieś muchy w nosie
Siedem deka cukru – pani mi nie zważy?!
To się doczekałam od plebsu potwarzy!
Paragon poproszę – ile sobie życzy???
Niech się skupi i dobrze jeszcze raz policzy!
5 złotych?!! Ja u nas kupuję za grosze
Przyjeżdżam, a tu okradają – proszę!
O jaka wzburzona, przecież ze mnie zdziera
Uważniej niech liczy – jeszcze raz – od zera!
Ręce jej się trzęsą – niech wszyscy zobaczą!
Ciekawe co robiła do rana, przed pracą?!
I więcej ma noga w tym miejscu nie stanie!
Nie bez przyjemności – żegnam obie panie!
A wy tu nie stójcie – na nas się bogacą
Mądrzy ludzie prędzej do stolicy wrócą – niż przepłacą!”

B.D.

Jastarnia 
zdobywa 
srebro 
w Starogardzie 

Zespół kadetów Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 

w Jastarni otrzymał zaprosze-
nie do udziału w XXIII Mię-
dzynarodowym Turnieju Piłki 
Siatkowej chłopców i dziew-
cząt, który rozegrany został 
w dniach 24–26 czerwca 2011 
roku w hali sportowej staro-
gardzkiej Polfarmy. 

W turnieju udział wzięło 11 dru-
żyn dziewczęcych oraz 10 drużyn 
chłopców r. 1995 i młodsi (3 zespo-
ły polskie i 7 zagranicznych). 
Wśród ekip grających w pierwszej 
grupie znalazła się drużyna UKS 
w Jastarni, która kolejno rywalizo-
wała z: Daugavpils I (Łotwa) – 2:0, 
Mińsk – 0:2, Södertelge (Szwecja) 
– 2:0, Bytów – 2:0. Do grupy grają-
cej o miejsca I–IV zespół z Jastarni 
awansował z drugiego miejsca – 
z zaliczeniem meczu przegranego 
z Mińskiem (reprezentacją Biało-
rusi r. 95). W grupie finałowej 
chłopcy z UKS-u zmierzyli się 
z młodą reprezentacją Finlandii, 
wygrywając 2:0, a następnie z za-
wodnikami niemieckiej Bremy, po-
konując ich wynikiem 2:0.

Wyniki końcowe turnieju:
1.VC Mińsk (Białoruś)
2.UKS w Jastarni (Polska)
3.Finlandia (r.1995)
4.Brema (Niemcy)
Zespół z Jastarni wystąpił w na-

stępującym składzie: Błażej Bie-
żuński, Konrad Budzisz, Krystian 
Herrmann, Michał Magnuski, Ma-
riusz Markiewicz, Robert Winsz-
czyk i Łukasz Żygadło; opiekunem 
zespołu był Kamil Herrmann.
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Wśród 4 najbardziej wartościo-
wych zawodników biorących udział 
w turnieju trenerzy wybrali zawod-
nika z UKS w Jastarni – Konrada 
Budzisza, który został najlepszym 
odbierającym zawodów, a nagrodę 
wręczyła mu p. Katarzyna Hall – 
Minister Edukacji Narodowej. Naj-
lepszym zawodnikiem drużyny zo-
stał Błażej Bieżuński.

Plażowicze 
z Jastarni 
w Krynicy 
Morskiej i 
w Gdańsku

W Krynicy Morskiej oraz 
w Gdańsku rozegrano 

dwa kolejne turnieje Grand 
Prix w ramach Mistrzostw 
Polski 2011 w siatkówce pla-
żowej mężczyzn. 

Po bardzo udanych występach w 
poprzednich zawodach cyklu MP 
zauważa się u zawodników repre-
zentujących Uczniowski Klub 
Sportowy w Jastarni delikatne zmę-
czenie. W Krynicy siatkarze z Ja-
starni – Dawid Popek i Tomasz 
Wieczorek – zaprezentowali się po-
prawnie, jednak nie było już w ich 
grze tej świeżości i entuzjazmu 
z poprzednich zawodów. Wydają 
się przemęczeni i nie tak precyzyjni 
w rozgrywaniu poszczególnych ak-
cji. Ostatecznie w Krynicy Morskiej 
zajęli V–VI miejsce, kilka dni póź-
niej w Gdańsku było miejsce czwar-
te. Skutkiem tego utracili oni do-
tychczasowe pierwsze miejsce 

Jastarnia dla biegaczy

Ponieważ coraz więcej osób 
biega, chcielibyśmy je po-

informować, że w sierpniu od-
będą się w Jastarni dwie im-
prezy biegowe. 

Pierwszą z nich będą odbywające 
się od lat Biegowe Grand Prix Po-
wiatu Puckiego. Właśnie w sobotę 
20 sierpnia, jeden z jego biegów bę-
dzie rozgrywany w Jastarni. Uczest-
nicy klasyfikowani są w kilku kate-
goriach, przebiegają dystans 5 km 
dla dorosłych i 2,5 km dla młodzie-
ży do lat 15. Początek biegu o godz. 

10.00, zapisać się można bezpo-
średnio przed jego rozpoczęciem. 
Miejsce zbiórki biegaczy zostało 
wyznaczone obok budynku Zarzą-
du Portu.

Drugi bieg ma o wiele krótszą tra-
dycję, pierwsza jego edycja odbyła 
się zaledwie w ubiegłym roku. Cho-
dzi o Maraton Brzegiem Morza. Jak 
sama nazwa wskazuje, jego trasa 
będzie przebiegała brzegiem morza 
z Jastarni do Władysławowa i z po-
wrotem. Tegoroczna edycja Mara-
tonu odbędzie się 27 sierpnia.

w klasyfikacji łącznej, która teraz 
po siedmiu turniejach, przedstawia 
się następująco: 

Dominik Witczak  – 891 pkt.
Dawid Popek  – 881 pkt.
Tomasz Wieczorek  – 881 pkt.
Rafał Szternel  – 826 pkt.
Damian Wojtasik  – 766 pkt.
Piotr Janiak   – 669 pkt.

Mamy nadzieję, że mądrze 
i roztropnie przepracują najbliż-
sze dni, aby poprawnie zagrać 
w najbliższym turnieju GP 
w Gdańsku, a wyśmienicie za-
prezentować się w Mistrzo-
stwach Europy Polska Masters 
w Niechorzu, w dniach 19–24 
lipca, w których pula nagród 
wynosi 50 tys. euro. 

Czy Dawid Popek powróci do 
swojej dawnej formy?

Taxi

Oto 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
509 623 296
604 057 516
509 319 072
512 512 152


