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Refulacyjne nasypywanie piasku

Za kilka dni koło stacji ratownictwa brzegowego rozpocznie się 
refulacja

Jesienno-zimowe sztormy 
poczyniły wielkie spusto-

szenia w stanie wydm mor-
skich. Dlatego oczekiwania 
na refulacje były w Jastarni 
powszechne. Urząd Morski 
w Gdyni rozpoczął je przed 
miesiącem na odcinkach 
o łącznej długości 1400 m.

W drugiej połowie marca roz-
poczęła się pierwsza tegoroczna 
refulacja na terenie gminy Ja-
starnia. Na jej miejsce wybrano 
rejon bunkrów pod Jastarnią, 
który chyba najbardziej ucierpiał 
w czasie tegorocznych sztor-
mów. Łącznie w tym rejonie (od-
cinek plaży o długości 700 m) 
nasypano 80 000 m3 piasku, któ-
ry następnie spychacze odpo-
wiednio wyprofilowały. 

Obecnie trwa refulacja w drugim 
punkcie naszej gminy, na plaży  
w rejonie ulicy Bałtyckiej. Tutaj na 
odcinku 700 metrów (po 350 m 
z każdej strony) zostanie wyrefulo-
wanych 70 000 m3 piasku. W obu 

przypadkach refulat pochodził 
z pola poboru znajdującego się 
w morzu na wysokości Juraty. 

Jeżeli chodzi o termin zakończe-
nia  prac to wiadomo jedynie, że 
nastąpi to przed sezonem letnim, 
gdyż postępy prac refulacyjnych są 
bardzo silnie uzależnione od pogo-
dy. Koszt wyrefulowania 1 m3 pia-
sku wynosi około 23 złotych. 

Więcej refulacji w naszej gmi-
nie w tym roku się nie przewidu-
je, chociaż na Półwyspie Helskim 
będzie ona jeszcze prowadzona. 
Taka sama ilość piasku, jak we 
wspomnianych wyżej miejscach, 
czyli 150 000 m3, zostanie wyre-
fulowana na odcinku między 
Władysławowem a Chałupami. 
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Otwarcie placu 
zabaw

Nowy plac zabaw cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci

Trzeciego kwietnia o go-
dzinie 10.00 został otwar-

ty plac zabaw przy ulicy Wy-
dmowej.

Jeszcze jesienią ubiegłego roku 
przedsiębiorstwo „Komex”, na 
zlecenie Urzędu Miasta w Jastar-
ni, wykonało na ulicy Wydmowej 
niemal kompletny plac zabaw. 

Ponieważ niezbędne było jesz-
cze nasadzenie zieleni, które 
można było dokonać jedynie na 
wiosnę, plac został wtedy za-

mknięty. Na przełomie marca 
i kwietnia tego roku, nasadzenia 
owe zostały wykonane i 3 kwiet-
nia plac został otwarty. Od razu 
też stał się miejscem, do którego 
przychodzą dzieci, nie tylko 
z najbliższej okolicy, ale i z bar-
dziej oddalonych rejonów Jastar-
ni. Jak się dowiedzieliśmy, jesz-
cze w tym roku planowana jest 
budowa następnego placu za-
baw, który znajdować się będzie 
przy budynku szkoły. 

Wirtualny 
spacer

Znana firma internetowa 
Google w drugiej poło-

wie marca dodała do swojej 
usługi Street View, m.in. Ja-
starnię. Dzięki tej usłudze 
każdy odbiorca internetu bez 
wychodzenia z domu, może 
odbywać wirtualne spacery 
po naszym mieście. 

W tym celu wystarczy wejść na 
stronę www.mapy.google.pl, 
w tamtejszej wyszukiwarce wpi-
sać „Jastarnia” i nazwę ulicy, z 
której chcemy rozpocząć nasz 
spacer. Ze strony, która się nam 
ukaże, należy za pomocą myszki 
ściągnąć stylizowaną ludzką po-
stać i umieścić ją na wybranej 
przez nas ulicy. Za pomocą strzał-
ki można zwiedzać Jastarnię, 
oglądając jej rzeczywiste widoki 
oraz ludzi znajdujących się tam 
w chwili rejestracji obrazu. 

Obrazy Jastarni zostały zareje-
strowane pod koniec sierpnia 
ubiegłego roku, kiedy to na zle-
cenie firmy Google, ulicami na-
szego miasta jeździł samochód, 
robiący dokładne zdjęcia nasze-
go miasta.

Budowa marketu coraz bliżej
Zgodnie z informacja-

mi, które zamieściliśmy 
w styczniowym numerze „Ja-
starnickich Nowin”, Urząd 
Miasta Jastarni jest zdecydo-
wany doprowadzić do wybudo-
wania sklepu wielkopowierzch-
niowego sieci „Biedronka”. 

Plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu gdzie miałby 
stanąć budynek, został już spo-
rządzony i poddany pod publicz-
ną dyskusję. W piątek 30 marca 
do Jastarni przyjechał przedsta-
wiciel przedsiębiorstwa zarzą-
dzającego siecią sklepów „Bie-

dronka” i potwierdził, że do 
sezonu letniego 2013, taki sklep 
zostanie w Jastarni otwarty. Jedy-
ną niewiadomą jest tu wysokość 
czynszu dzierżawnego, w której 
to sprawie trwają negocjacje.
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Tomik 
poezji

Tomik ze swoją poezją, Jerzy 
Kohnke wydał własnym kosztem

Na co dzień Jerzy Kohnke 
jest rybakiem w PPiUR 

„Szkuner” we Władysławowie. 
Jednak, kiedy coś go szczegól-
nie zainteresuje, przelewa swo-
je wrażenia i przemyślenia na 
papier w poetyckiej formie. 

– Ponieważ zaś – jak sam mówi 
– inspiracja jest wszędzie, wystar-
czy się wsłuchać w ciszę, w to co 
się wokół nas dzieje – przez ostat-
nie kilka lat nazbierało się trochę 
tych wierszy. Pewnie spoczywały-
by do dzisiaj w jakiejś szufladzie, 
gdyby nie uległ namowom rodzi-
ny, aby je opublikować. Tomik po-
ezji  zatytułowany „Zbiór pamięci 
mojej” ukazał się drukiem  w po-
łowie marca i obecnie jest w sprze-
daży w kilku punktach w Jastarni. 
Zawarte w nim wiersze są oczywi-
ście wartością samą w sobie, jed-
nak cały tomik dodatkowo zysku-
je, dzięki rysunkom Agnieszki 
Szczepańskiej, szwagierki Jerzego 
Kohnke.

Targi Pracy
Mniej więcej dwadzieścia 

lat temu sytuacja na 
rynku pracy diametralnie za-
częła się pogarszać. Praca sta-
ła się czymś pożądanym, ale 
nie dla wszystkich dostępnym. 
Stąd też pomysł na zorganizo-
wanie Targów Pracy. 

Takie Targi w naszym powie-
cie organizowane są przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Pucku. 
28 marca odbyły się one po raz 
trzeci. Było na nich obecnych 40 
wystawców, z których większość 

poszukiwała pracowników. Przy-
szły istne tłumy ludzi zaintereso-
wanych podjęciem pracy. Część 
z nich znalazła zatrudnienie, lecz 
dla znacznej większej zabrakło 
jakichkolwiek ofert. 

Czy to znaczy, że takie Targi 
Pracy są w obecnych warunkach 
niepotrzebne? Nie, one spełniają 
swoją rolę – gromadzą w jednym 
miejscu kilkudziesięciu praco-
dawców, dzięki czemu osoby 
bezrobotne, mają do nich uła-
twiony dostęp. 

Dziecięce talenty

Tyberiusz Narkowicz, burmistrz 
Jastarni razem z radną, Teresą 

Konkel, oglądają wystawę

W poniedziałek 26 marca o godzinie 16.00 w budynku Za-
rządu Portu Jastarnia otwarto wystawę „Dziecięce ta-

lenty”, na którą składały się prace uczniów szkoły podstawo-
wej w Jastarni. 

Wystawa dziecięcych prac to-
warzyszyła kiermaszowi świą-
tecznemu zorganizowanemu przez 
działającą tam świetlicę społecz-
ną. Na kiermaszu sprzedawano 
ozdoby wielkanocne zrobione 
przez dzieci i dorosłych korzysta-

jących ze świetlicy oraz przez 
dzieci z warsztatów terapii zaję-
ciowej z Pucka. Wystawę można 
było oglądać jeszcze do piątku.
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50 lat małżeństwa

Maria i Franciszek Konkel – złoci jubilaci

W czwartek 12 kwietnia 
w Urzędzie Miasta Ja-

starni nadano medale „Za 

długoletnie pożycie małżeń-
skie”, kolejnej parze małżeń-
skiej z 50-letnim stażem.

Bierzmowanie

Młodzież z Jastarni i Juraty bierzmował ksiądz 
arcybiskup Tadeusz Gocłowski

We wtorek 20 marca, 26 
zamieszkałych w Ja-

starni i Juracie uczniów Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 

przyjęło sakrament bierzmo-
wania. 

Tego samego dnia bierzmowa-
nie odbyło się także w Kuźnicy.

Na targach 
w Berlinie

W dniach 7 – 11 marca 
w Berlinie odbywały się 

Światowe Targi Turystyczne. 
Miejscowość turystyczna, taka 

jak Jastarnia, nie mogła sobie 
pozwolić na nieobecność na tar-
gach tej rangi. Na zlecenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, do Berlina pojechali 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Miłośników Gminy Jastarnia 
i Rozwoju Turystyki „Półwy-
sep”, którzy kolportowali tam 
materiały promocyjne o naszej 
gminie.

Mocne 
rozpoczęcie 
sezonu

Pływacy z klubu „Del-
fin Jastarnia” rozpoczęli 

bardzo mocno sezon 2012. 
Podczas zawodów pierwszej 

rundy Klubowego Pucharu Pol-
ski, które odbyły się w dniach  
17-18.03.2012 w Obornikach 
Wielkopolskich, Agata Struck, 
najlepsza juniorka 2011 w kate-
gorii juniorów starszych, ustano-
wiła dwa rekordy Polski: junio-
rów na dystansie 50 m pod wodą 
i 50 m po powierzchni, które jed-
nocześnie są nowymi rekordami 
w kategorii  seniorów. Poprzedni 
rekord na dystansie 50 m pod 
wodą został ustanowiony 19 lat 
temu przez weterankę polskiego 
pływania w płetwach, Elżbietę 
Krakowiak z Poznania, która 
obecnie jest trenerką kadry naro-
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Propozycje 
kulturalne 
na maj
29 kwietnia godz. 19.00 – 

spektakl muzyczno-poetycki 
„Co może jeden człowiek” – 
Zespół DE PROFUNDIS i Jan 
Nowicki, kościół w Jastarni;

29 kwietnia godz. 14.00 – 
Mecz Piłki Nożnej Kawalero-
wie:Żonaci, Boisko Orlik;

1 maja godz. 18.00 – koncert 
Grupy Wokalnej MOKSiR i 
Asi Gośniowskiej-Budzisz, 
Park Miejski w Jastarni;

2 maja godz. 18.00 – koncert 
Zespołu OLD GARAGE, Park 
Miejski w Jastarni;

3 maja godz. 18.00 – koncert 
Zespołu Second Heaven, Park 
Miejski w Jastarni;

5 maja godz. 18.00 – koncert 
Grupy Wokalnej MOKSiR, 
Park Miejski w Jastarni;

6 maja godz. 14.00 – Mecz Pił-
ki Nożnej Jastarnia:Kuźnica, 
Boisko Orlik;

18 maja – „Polska Biega”.
Podczas „Długiego Weekendu” 
w godz. 10.00–18.00 zapraszamy 
do zwiedzania Skansenu Fortyfi-
kacji w Jastarni. Bilety w cenie 
4 zł ulgowy i 6 zł normalny.

dowej juniorów. Podczas rozgry-
wek w Obornikach, oprócz rekor-
dowych wyników Agaty, klub 
„Delfin Jastarnia” zdobył 13 me-
dali: 7 złotych, 3 srebrne i  3 brą-
zowe. 4 złote krążki zdobyła Aga-
ta Struck, 3 złote i 1 srebrny 
wywalczył najmłodszy zawodnik 
ekipy „Delfina” Patryk Winsz-
czyk, 1 srebrny i 2 brązowe Hu-
bert Balcerek, 1 srebrny Helena 
Strachanowska oraz 1 brązowy 
Karolina Narkowicz. Wszyscy 
zawodnicy ustanowili swoje re-
kordy życiowe. Agata na podsta-
wie osiągnięć zeszłorocznych zo-

Agata Struck przyzwyczaiła nas już, 
że zajmuje najwyższe miejsca na podium

stała powołana do kadry 
narodowej juniorów oraz senio-
rów na rok 2012 z dużymi szan-
sami na start w mistrzostwach 
świata juniorów, które odbędą się 
w Graz (Austria). Do tej pory tyl-
ko dwie juniorki uzyskały mini-
ma do reprezentacji Polski: We-
ronika Prentka (WUKS Poznań) i 
Agata Struck (UKS „Delfin Ja-
starnia”). Obecnie zawodnicy 
UKS-u przygotowują się do star-
tu w kolejnej rundzie KPP oraz 
do startu w Klubowym Pucharze 
Świata. 

Marek Ogiełło 

Siłacze znowu z medalami
W dniach 23–25. 03. 2012 

roku w Warszawie od-
były się Mistrzostwa Polski 
do lat 18 i 23 w wyciskaniu 
sztangi leżąc. Udanie w za-
wodach rywalizowali zawod-
nicy sekcji siłowej MOKSiR-

u  Jastarnia, którzy zdobyli 4 
złote medale i 1 srebrny.

Wyniki zawodników MokSir-u 
Jastarnia:
Martyna Szych – medal złoty kat. 

wag. 63 kg wynik – 77,5 kg;
Kamila Lorek – medal złoty kat. 

wag. 57 kg wynik – 70 kg;
Patrycja Godlewska – medal srebr-

ny kat. wag. 52 kg wynik – 57,5 kg;
Jakub Konkel – medal złoty kat. 

wag. +120 kg wynik – 152,5 kg;
Michał Gwardzik – medal złoty kat. 

wag. 105 kg wynik – 157,5 kg;
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Bartosz Sztamborski – IV 
miejsce kat. wag. 74 kg wynik 
–  132,5 kg;

Bartosz Masternak – VI miejsce 
kat. wag. 74 kg wynik –  125 kg;

Paweł Szczerba – VIII miejsce 
kat. wag. 74 kg wynik – 115 kg.

W klasyfikacji wg formuły 
Wilks’a Martyna Szych w gr. do 
lat 18 uzyskała najwartościow-
szy wynik, a Kamila Lorek była 
trzecia. Zawodników do mi-
strzostw przygotowali Henryk 
Kohnke i Filip Kohnke.

Kamila Lorek w kategorii 57 kg stanęła 
na najwyższym stopniu podium

Pechowe � razy �:�

Siatkarze Uczniowskie-
go Klubu Sportowego w 

Jastarni uczestniczyli w roz-

grywanym w Grudziądzu fi-
nale 1/8 Mistrzostw Polski 
Młodzików. 

Do turnieju przystąpiły 4 dru-
żyny, które walczyły o 2 miejsca 
dające awans do kolejnej fazy 
rywalizacji na szczeblu central-
nym – ćwierćfinałów MP. Ze-
spół UKS w Jastarni od samego 
początku prześladował pech – 
do turnieju przystąpił bez zmien-
ników, którzy z różnych powo-
dów nie stawili się do wyjazdu. 
Mimo braku dwóch podstawo-
wych zawodników, młodzi siat-
karze z Jastarni podjęli równo-
rzędną walkę ze swoimi 
kolegami z Grudziądza ulegając 
im wynikiem 2:1, w tie-breaku 
15:13. Podobny przebieg miało 
drugie spotkanie, w którym ry-
walem był olsztyński AZS. 
W tym meczu chłopcy z Jastarni 
zostali pokonani przez swoich 
przeciwników, również w secie 
dodatkowym. Ostatnie spotka-
nie z drużyną ŻAK Pyrzyce za-
kończyło się podobnie jak 2 po-
przednie, czyli w 3 secie porażką 
w stosunku 16:18. Ostatecznie 
młodzicy z UKS-u nie zdobyli 
awansu do dalszych rozgrywek 
– szkoda, że zabrakło odrobiny 
szczęścia lub poważnego po-
traktowania zawodów, swoich 
kolegów i opiekunów przez nie-
obecnych chłopców.

Wyniki końcowe turnieju:
1. ŻAK Pyrzyce – 6 pkt. (6:1)
2. AZS Olsztyn – 5 pkt. (4:4)
3. Koset Grudziądz – 4 pkt. (3:5)
4. UKS w Jastarni – 3 pkt. (3:6)

Zespół UKS w Jastarni wystą-
pił w składzie: Bolesław Gwar-
dzik, Grzegorz Konkol, Adam 
Lenc, Wojciech Stachowicz, Ro-
bert Winszczyk i Krystian Herr-
mann – kapitan. 

Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski był już tak blisko
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UKS w Jastarni wicemistrzem 
„Syberiady”
W dniu 24.03.2012 r. w ha-

li MOKSiR w Pucku 
odbył się ostatni turniej kla-
syfikacyjny Ligi Zespołów 
Amatorskich Ziemi Puckiej 
– „Syberiada”. 

W rozgrywkach wzięło udział 
5 zespołów, które grały ze sobą 
systemem „każdy z każdym”. 

M&G Trans – mimo odniesionej 
porażki z drugim zespołem UKS 
w Jastarni – ponownie okazało 
się być najlepszym spośród 
stawki. Drugie miejsce przypa-
dło UKS w Jastarni II, a trzecie 
drużynie Strzelna. 

Identycznie wygląda klasyfi-
kacja medalowa ligi. Zdecydo-

wanie najlepszą drużyną ligi zo-
stał M&G Trans, która w sezonie 
2011/2012 zdobyła 675 punk-
tów. Srebrne medale wywalczyli 
młodzi siatkarze z UKS w Ja-
starni II mający na koncie 610 
punktów. Brązowe medale zdo-
byli siatkarze Strzelna z dorob-
kiem 590 punktów. 

Wyniki meczów 7. turnieju:

Miejsca w 7. turnieju:

M&G Trans Połczyno 2:0
UKS w Jastarni II Ambitni 2:1
UKS w Jastarni II Strzelno 0:2

Ambitni Strzelno 0:2
Połczyno UKS w Jastarni II 0:2
Ambitni M&G Trans 0:2
Strzelno M&G Trans 0:2
Ambitni Połczyno 0:2
Strzelno Połczyno 1:2

M&G Trans UKS w Jastarni II 0:2

Drużyna pkt. sety
M&G Trans 9 6:2

UKS w Jastarni II 8 6:3
Strzelno 7 5:4
Połczyno 5 4:5
Ambitni 1 1:8

KLASYFIKACJA KOŃCOWA LIGI:

Drużyna pkt.
M&G Trans 675

UKS w Jastarni II 610
Strzelno 590
Połczyno 570
Ambitni 485

XYZ 420
UKS w Jastarni I 405
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Poetyckim okiem...
***
Świat nie jest beznadziejny.
To my tworzymy go takim
dokonując złych wyborów.
Więc za zło świata obwiniajmy siebie.
Nadużywamy stanowisk, władzy, chełpiąc się nią,
krzywdzimy bliźnich, w swej próżności
czując się bóstwami.
Żyjemy w piekle przemocy, obłudy, uprzedzeń,
przepojeni pychą, nienawiścią.
Z własnych nałogów gotujemy sobie holokaust,
wegetujemy w domach przypominających
miejsca kaźni. Skazani na rodzinnych 
oprawców, idziemy drogą Golgoty.
W ocenach często nieobiektywni, okrutni.
A może warto się wyciszyć, zastanowić,
spojrzeć na Szymona z Cyreny, który przywraca
wiarę w szlachetność natury ludzkiej?
Weronika to iskra nadziei, ta święta kobieta
broni godności ludzkiej na drodze krzyżowej.
Pamiętajmy, że przez chrzest jesteśmy wybrani
i bogaci, bo kocha nas Pan miłosierny, który
nigdy nas nie zawiedzie.
Do niego zwróćmy się w biedzie, cierpieniu.
Jemu powierzmy swoje troski.
Podziękujmy za wszystko, otrzymane dobro.
Za duże i małe radości.

***
Niepojęty żal i rozpacz
ogarną mą duszę
gdy Pan zada pytanie:
Czy Twoim rodzicom, bliskim
odpłaciłeś za otrzymaną dobroć i miłość?
Otworzę drzwi przeszłości,
zajrzę do wnętrza serca,
pokornie schylę głowę,
uronię łzę skruchy,
która mogłaby być perłą,
a w tym wymiarze będzie kamieniem.
I w odpowiedzi Bóg usłyszy
głębokie, smutne, jakże wymowne,
pełne bólu westchnienie:
Miłosierdzia Panie!

Toni!


