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W latach 60. ubiegłego wieku przepro-
wadzono na terenie gminy Jastarnia dwa 
odwierty, których celem było poszukiwa-
nie wód mineralnych i termalnych.

  
Jeden odwiert wykonano na stanowisku 

nazwanym „Jastarnia”, znajdującym się 
w rejonie dzisiejszego lądowiska. Stwierdzo-
no wówczas, że na głębokości 600 metrów 
znajdują się wody solankowe o mineralizacji 
0,4–12,0%, czyli chlorkowo–sodowe, które 
można wykorzy-
stywać do leczenia 
chorób narządów 
ruchu i chorób reu-
matologicznych. 
Solankę można rów-
nież wykorzystywać do rehabilitacji poszpi-
talnej, a  rozcieńczoną używać jako solankę 
stołową. 

Drugi z odwiertów przeprowadzono na te-
renie portu. Nadano mu nazwę „Hel”. Stwier-
dzono tam występowanie wód termalnych 

Źródła mineralne w Jastarni
na głębokości 3000 metrów. Wody te mają 
pod ziemią temperaturę 30OC, lecz wraz 
z wypłynięciem na powierzchnię ochładza-
ją się do 20OC. Ich pozyskiwanie byłoby więc 
nieopłacalne. 

Pomimo iż odwierty przyniosły dość obie-
cujące wyniki, obydwa zostały zasypane 
i nie wspominano o nich przez następne kil-
kadziesiąt lat. 

W roku 1989, gdy nastąpiła w Polsce trans-
formacja ustrojowa, upadł komunizm, a sa-

morządy odzyskały 
władzę na admini-
strowanym terenie. 
W Jastarni był to 
czas wielkich in-
westycji, takich jak 

oczyszczalnia ścieków czy kanalizacja w ca-
łej gminie. Był to także czas poszukiwania 
nowych kierunków rozwojowych. Właśnie 
w ramach tych poszukiwań odświeżono wie-
dzę o odwiertach sprzed kilkudziesięciu lat. 
Rozpoczęły się prace dokumentacyjne. Bur-
mistrzowie często wyjeżdżali na konferencje 
poświęcone źródłom mineralnym i uzdro-
wiskom. Niestety, nie było wówczas odpo-
wiednich funduszy na rozpoczęcie takiej 
inwestycji, więc i drugie podejście do wód 
mineralnych zalegających pod  gminą, także 
zakończyło się fiaskiem.

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europej-
skiej pojawiły się, co prawda, szanse na po-
zyskanie potrzebnych funduszy, ale zabrakło 
chęci i determinacji u władz naszego miasta. 
Jest to niewątpliwie strata i niewykorzysta-
na szansa dla Jastarni, która na uzdrowisku 
zyskałaby wiele, a jego powstanie zapewni-
łoby rozwój dla gminy na najbliższe lata.

Zaprzepaszczone bogactwa 
mineralne
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W dniach 01.04.–30.04.2011 roku przepro-
wadzano w całej Polsce Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. Wśród pytań 
znajdujących się w ankiecie, znajdowały się 
i takie, które miały wykazać, ilu Polaków na-
leży do innych grup etnicznych niż polska. 

Gdy Główny Urząd 
Statystyczny zaczął 
publikować wyniki 
spisu, okazało się, że 
233 tys.  mieszkańców 
województwa pomor-
skiego deklaruje swoją kaszubskość. Ponadto 
okazało się, że w 59 gminach Polski, więcej niż 
20% ludności używa na co dzień innego języka 
niż polski. Wśród tych gmin 19 leży na terenie 
Kaszub, a jedną z nich jest Jastarnia. Zgodnie 

Kaszubskość – damy jej wyraz?
z  Ustawą o mniejszościach narodowych i et-
nicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycz-
nia 2005 roku, wynik ten upoważnia władze 
gminy do wprowadzenia języka kaszubskiego 
jako języka pomocniczego w urzędach i na ta-
blicach kierunkowych z nazwami miejscowości.

Od kilkunastu lat obecne są w Jastarni tablice 
z nazwami ulic po pol-
sku i po kaszubsku, a te 
z nazwami miejscowo-
ści obecne były jeszcze 
przed pojawieniem się 
ustawy. Przyjeżdża-

jącym do nas wczasowiczom niejednokrotnie 
imponuje taka dbałość o tożsamość kulturową. 

Czy teraz, gdy mamy twarde dowody na 
naszą kaszubskość w postaci wyników spisu, 
zdecydujemy się na pójście dalej?

233 tys.  mieszkańców 
województwa pomorskiego 

deklaruje swoją kaszubskość

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
„Komex” już w grudniu rozpoczęło przyci-
nanie drzew ulicznych. 

Mimo iż czynność ta kojarzy się raczej z wio-
sną, okazuje się, że termin zimowy jest bardziej 
odpowiedni, gdyż przycinanie należy wykony-
wać w okresie uśpienia drzew. Gdy drzewa roz-
poczynają wegetację, każde przycinanie może 
być szkodliwe i wiąże się z uschnięciem drzewa. 

Poza tym umowa, którą „Komex” zawarł 
z Urzędem Miasta Jastarni, precyzuje, że prace 
muszą zostać ukończone do końca kwietnia. 

Na terenie naszej gminy znajduje się 1279 
drzew do przycięcia.

Przycinanie drzew

Właśnie teraz jest najlepszy okres 
na pielęgnacyjne przycinanie drzew

Dyrektor Gimnazjum w Jastarni oraz pe-
dagog szkolny serdecznie zapraszają rodzi-
ców na debatę poświęconą współczesnym 
uzależnieniom młodzieży, która odbędzie 
się 13 marca 2013 r. 
o godzinie 16.00 w sali 
audytoryjnej Gimna-
zjum w Jastarni.  

Omówione zosta-
ną mechanizmy, jaki-

Porozmawiają o uzależnieniach

Debata o problemach 
dotykających młodzież

mi kieruje się osoba uzależniona, przyczyny 
sięgania młodzieży po alkohol czy papierosy. 
Poruszone zostaną więc najważniejsze pro-
blemy, ale też najnowsze zagrożenia, takie jak 

dopalacze i poppersy. 
Debatę poprowadzą wy-
kwalifikowani psycho-
lodzy z Ośrodka Psy-
choprofilaktyki „Nowa 
Perspektywa” z Krakowa.
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Do końca stycznia br. wszyscy mieszkańcy 
gminy Jastarnia złożyli deklaracje w sprawie 
śmieci wytwarzanych w swoich gospodar-
stwach.  

Mieszkańcy musieli 
zdeklarować, czy będą 
segregować śmieci, czy 
nie. Posegregowane od-
pady można ponownie przetworzyć i dlatego ich 
wywiezienie jest tańsze.  

Według nowego cennika, który obowiązywał 
będzie od 01.05 tego roku, odebranie worka 
śmieci segregowanych wynosić będzie 3,92 zł, 
podczas gdy niesegregowanych 5,10 zł. Poza 
tym Jastarnia jest jedyną gminą w naszym po-
wiecie, w której worki na odpady segregowal-
ne będą bezpłatne. Worki do segregacji  śmieci 
zostaną każdemu przywiezione do domu przez 
firmę zajmującą się odbieraniem odpadów ko-
munalnych. 

W okresie wypełniania deklaracji, mieszkań-
ców zaniepokoiła wiadomość, że oddając śmieci 
segregowane, trzeba będzie odklejać etykietki 

Segregować czy nie?
z butelek szklanych i plastikowych, a słoiki do-
kładnie myć. Tymczasem zarówno władze mia-
sta, jak i dyrekcja PUK „Komex”, nie potwier-

dzają tej wiadomości. 
Butelki mogą posiadać 
etykiety, słoiki zaś wy-
starczy tylko opłukać. 

Tańsze opłaty za 
segregowane odpady

Pracownicy „Komexu” sortują zebrane 
worki z posegregowanymi odpadami

W piątek, 8 lutego uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum w Jastarni spędzili ostatni 
przed feriami zimowymi dzień w szkole. Więk-
szość uczniów przerwę zimową spędzała w Ja-
starni, lecz byli i tacy, 
którzy spędzali je na wy-
jeździe. 

Już w poniedziałek 
11 lutego harcerze wy-
jeżdżali na zimowisko 
do Krakowa i Wieliczki, 
z którego skorzystało 12 dzieci z naszej gminy. 

Zimowiska pełne atrakcji

Aktywne ferie 
uczniów z Jastarni

W dniach 16–22.02 odbyło się natomiast zi-
mowisko w Warzenku koło Kościerzyny, orga-
nizowane przez Caritas województwa pomor-
skiego, z którego skorzystało 8 dzieci z Jastarni. 

Na ferie zimowe organizo-
wane przez UKS Jastarnia 
w Przywidzu wyjechało 
natomiast 24 dzieci, a na 
obóz sportowy sekcji siło-
wej 14 osób. 

Ze zorganizowanych 
wyjazdów zimowiskowych skorzystało więc 
58 uczniów z Jastarni. – Dawno już tak wielu 
uczniów z naszej gminy nie wyjeżdżało na zi-
mowiska – twierdzi Aleksandra Górecka, na-
uczycielka ze świetlicy szkoły podstawowej 
w Jastarni. 

Największa część uczniów spędziła jednak 
ferie w domu. Dla nich przygotowane zosta-
ły przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji i Świetlicę społeczną codzienne zajęcia  
z  szydełkowania, malowania na szkle, zajęcia 
wokalno–teatralne czy pokazy filmów. Ucznio-
wie mogli także korzystać z basenu, zaplanowa-
ne były wyjazdy do Gdańska, przepełnione roz-
maitymi atrakcjami. 

Aktywne ferie uczniów z Jastarni
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Skończyły się ferie zimowe, podczas których 
niemalże cała młodzież z Jastarni wypoczywa-
ła na wyjeździe lub w domu. Okazuje się, że 
byli jednak i tacy, którzy pracowali nie zarob-
kowo, ale nieodpłatnie i w pełni dobrowolnie.

Gimnazjaliści, którzy chcą zwiększyć swoje 
szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły 
ponadgimnazjalnej, decydują się na wolonta-
riat, gdyż każdy wolontariusz po przepracowa-
niu 72 godzin zyskuje dodatkowe 3 punkty po-
mocne w rekrutacji. 

Rekrutacyjne punkty przyznawane są zależnie 
od średniej ocen na zakończenie roku szkolne-
go. Dodatkowo gimnazjaliści otrzymują punkty 
za aktywny udział w życiu szkoły, oraz wspo-

Wolontariusze
mniane już 3 punkty za wolontariat. Uczniowie 
chętnie korzystają więc z możliwości zdoby-
cia tych punktów, zwłaszcza że wymogi nie są 
trudne do spełnienia bowiem 72 godziny można 
rozłożyć na 3 lata edukacji gimnazjalnej. 

Gimnazjaliści z Jastarni pracują jako wolonta-
riusze w hospicjum w Pucku, w świetlicy socjo-
terapeutycznej w Helu, świetlicy profilaktycznej 
w Juracie, Placówce dla osób niepełnosprawnych 
i starszych (Domu Wawrzyniaka) w Jastarni czy 
świetlicy społecznej w Jastarni. Taka praca jest 
korzystna dla obu stron: osoby starsze i dzieci 
korzystające z placówek zyskują dodatkowych 
pomocników, sami wolontariusze zaś, poza sa-
tysfakcją bycia potrzebnym, zyskują punkty mo-
gące przydać im się w przyszłości.

Od kilku lat w naszej gminie zauważyć 
można ograniczanie wydatków budżetu 
miasta na inwestycje, co rzekomo spowo-
dowane jest koniecznością spłacania dłu-
gów z  lat poprzednich. Najpoważniejszym 
„inwestorem” w naszym mieście w ciągu 
ostatnich lat okazuje się więc być Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.

PiRPA – bo tak 
brzmi w skrócie na-
zwa to społeczna ko-
misja  działająca na 
podstawie Ustawy o 
wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, 
tworzona przez zespół ludzi, których zadaniem 
jest realizacja zadań wpisanych w ustawie. 

Podstawowym zadaniem komisji jest pro-
wadzenie działań związanych z profilaktyką, 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
i  integracją społeczną osób uzależnionych od 
alkoholu. Komisja stawia sobie także za cel 
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. 

Środki finansowe na działalność komisji po-
chodzą z opłat koncesyjnych za sprzedaż napo-
jów alkoholowych, a w Jastarni jest to niemała 
kwota, bo 301 541,26 zł za 2012 rok. 

Działalność komisji można podzielić na dwa 
podstawowe zadania. Jednym z nich jest praca 

Użyteczna Komisja
z osobami uzależnionymi, czyli przede wszyst-
kim finansowanie działającej w Jastarni grupy 
Anonimowych Alkoholików „Kotwica”, a w jej 
ramach także organizowanie zlotów trzeźwo-
ściowych, festynów rodzinnych, wyjazdów na 
spotkania terapeutyczne. Komisja finansuje 
także konsultacje psychiatryczne i zakup środ-
ków farmakologicznych niezbędnych do lecze-
nia osób uzależnionych. 

Drugim zadaniem komisji jest opiniowane 
wniosków o koncesję 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych, a  co 
za tym idzie, prze-
prowadzanie kontroli 
w  obiektach prowa-
dzących sprzedaż al-
koholu. 

Największą zasługą PiRPA są jednak jej dzia-
łania profilaktyczne przejawiające się w pró-
bach ukazania dzieciom i młodzieży innego, al-
ternatywnego sposobu życia i wypoczynku. Do 
tych działań najczęściej wykorzystywany jest 
sport. Nic więc dziwnego, że właśnie wszelkie 
zajęcia sportowe są dofinansowywane przez 
komisję. Naukę pływania dla dzieci, letnie kur-
sy żeglarsko–windsurfingowe trudno sobie wy-
obrazić bez dofinansowywania. 

Wycieczki do teatru dla dzieci, koncerty mu-
zyczne, warsztaty o tematyce profilaktycznej – 
to tylko niektóre ze sposobów mających okazać 
się atrakcyjną alternatywą dla uzależnień. 

Profilaktyka 
i przeciwdziałanie 

uzależnieniom
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W czwartek, 31 stycznia na hali widowi-
skowo-sportowej w Jastarni zorganizowa-
ny został bal karnawałowy dla dzieci.   

Tradycja organizo-
wania balów ma już 
10 lat. Przez ten czas 
organizacja i prze-
bieg ulegały stop-
niowym zmianom. 
Pierwszy bal prowadzony był przez pracow-
ników MOKSiR-u, a po kilku latach prowa-
dzenie przekazane zostało zawodowym ani-
matorom zabaw dla najmłodszych. 

W ostatnich latach każdy bal ma konkretny 
motyw przewodni. W ubiegłym roku była to 
zabawa piratów, a tegoroczny program nosił 
nazwę „Kraina śmiechu”, gospodarzami była 
więc grupa klaunòw. 

W czasie dwugodzinnej zabawy przewidzia-
no dla dzieci wiele atrakcji, takich jak: produk-
cja największej bańki mydlanej czy podnieb-
ny marsz na szczudłach. Nic więc  dziwnego, 

Dzieci miały bal
że niektórzy uczestnicy balu, już w  trakcie 
poczuli się zmęczeni. Przydatna okazała się 
więc kawiarenka prowadzona przez panie 

z Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej, 
gdzie można było 
zregenerować siły 
i wrócić do zabawy. 

Tradycja organizowania 
balów ma już 10 lat

Organizatorami balu był jastarnicki 
MOKSiR i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadza na teren całej Polski obowią-
zek posiadania kas fiskalnych dla tych 
podmiotów gospodarczych, których do-
chody przekraczają 20 tys. zł w skali roku.   

W naszej gmi-
nie obowiązek ten 
dotknie większość 
działających tu pod-
miotów z branży tu-
rystycznej. Każda działalność musi być wypo-
sażona w kasę fiskalną do 1 marca br. Koszt 
jednej takiej kasy waha się od kilkuset do po-
nad tysiąca złotych. Ustawa przewiduje moż-
liwość zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej. 
By otrzymać zwrot, należy złożyć odpowiedni 
wiosek w Urzędzie Skarbowym.

W związku z tym 6 lutego w remizie OSP 
w Jastarni odbyło się spotkanie mieszkańców  
gminy z przedstawicielami firmy zajmującej 
się sprzedażą kas fiskalnych. Zaprezentowa-

Kasy fiskalne coraz powszechniejsze
no mieszkańcom kasy, które firma ma obec-
nie w swojej ofercie. 

Wiadomo, że skutki ustawy na terenie na-
szego powiatu są już odczuwalne, a sprzedaż 
kas w regionie znacznie wzrosła, osiągając 

wynik ponad tysiąca 
sztuk miesięcznie.Kasa fiskalna u większości 

przedsiębiorców

Spotkanie trwało kilka godzin i wzbudziło 
spore zainteresowanie naszych mieszkańców
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W piątek 25 stycznia odbył się w Pucku 
finał V Powiatowego Festiwalu Piosenki 
„Bursztynowe klucze”. 

Swoistą tradycją festiwalu stało się wykony-
wanie co roku piosenek z wybranego okresu. 

Bursztynowe klucze
Tegorocznym motywem były lata 70. Organiza-
torzy zadbali o odpowiednią scenografię, m.in. 
pojawił się stary samochód, w którym siedzieli 
prezenterzy festiwalu. Wykonawcy z kolei nosi-
li spodnie z szerokimi nogawkami, a niektórzy 
mieli nawet fryzury w stylu afro. 

Bardzo wyraźnie swoją obecność na festiwa-
lu zaznaczyli uczniowie z Jastarni, ponieważ 
w  obydwu konkursowych kategoriach zdobyli 
nagrody. 

W kategorii szkół gimnazjalnych III miejsce 
zajęła Ulka Godlewska, prowadzona przez Joan-
nę Gośniowską–Budzisz, za wykonanie piosen-
ki z repertuaru Boba Marleya. Z kolei spośród 
uczestników szkół ponadgimnazjalnych II miej-
sce zajęła Anna Michnowska. Anna, co prawda, 
nie uczęszcza już do szkoły w Jastarni, ale jest 
jej absolwentką. Swoje II miejsce zdobyła, wy-
konując wręcz brawurowo piosenkę Czesława 
Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Ulka Godlewska wykonuje nagrodzoną piosenkę w Jastarni

W połowie stycznia w Parlamencie Euro-
pejskim przyjęto rezolucję, na mocy której 
łodzie rybackie o długości do 12 metrów, 
będą mogły łowić dorsza także latem. 

 Dotychczas w tym okresie wszelkie połowy 
dorsza były zabronione z uwagi na jego tarło. 
Jako uzasadnienie dla częściowego cofnięcia 

Letnie połowy dorsza
tego zakazu podaje się wzrost liczby dorszy 
w Bałtyku. 

Co prawda, zakaz został uchylony tylko w sto-
sunku do łodzi rybackich. Kutry nadal w lecie 
nie będą poławiać dorsza, ale jeżeli obecna sy-
tuacja z odnawianiem się zasobów dorsza nadal 
będzie postępować, możliwe że niedługo kutry 
będą także latem wychodzić w morze.

W Środę Popielcową, 13 lutego rozpo-
czął się okres Wielkiego Postu. Jako znak 
pokuty kapłan w kościele posypywał wier-
nym głowy popiołem.    

Tradycja ta pojawiła się w VIII wieku, 
a  w  XI papież Urban II uczynił ją obowiąz-
kową w całym Kościele katolickim. Wówczas 
też ustanowiono, że popiół pochodził będzie 
z  palm  poświęconych w  Niedzielę Palmową 
poprzedniego roku. 

W jastarnickim kościele tego dnia na 
wszystkich mszach było bardzo dużo ludzi, 
gdyż wszyscy chcieli w ten sposób rozpocząć 
Wielki Post, a tym samym dobrze się przygo-
tować do świąt wielkanocnych. 

Początek Wielkiego Postu

Kolejki wiernych do posypania głów popiołem 
były na wszystkich mszach bardzo długie
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W 1995 roku oddano do użytku halę wido-
wiskowo-sportową w Jastarni. Od tego czasu 
co kilka lat zachodziła potrzeba odmalowa-
nia korytarzy czy poszczególnych sal. Jednak 
wszystkie dotychczasowe renowacje obej-
mowały najwyżej kilka pomieszczeń.  

Dnia 28 stycznia br. rozpoczęto generalną re-
staurację wnętrza hali, w czasie której zostaną 
pomalowane wszystkie pomieszczenia, a par-
kiet na sali gimnastycznej zostanie polakiero-
wany. 

Zakończenie remontu sali pierwotnie zapla-
nowano na 5 marca, jednak prace prawdopo-
dobnie zakończą się wraz z powrotem uczniów 
z ferii, by w trakcie zajęć szkolnych sala był już 
w pełni dostępna.

Będzie lśnić?

Przed malowaniem trzeba było 
wypełnić wszelkie ubytki w ścianach.

Staramy się unikać pisania o sprawach 
dziejących się z dala od naszego miasta na 
łamach „Jastarnickich nowin”,  zwłaszcza 
gdy mają stosunkowo niewielki wpływ na 
życie  mieszkańców. Jednak nie możemy 
przejść obojętnie obok niektórych wyda-
rzeń odbijających się także u nas echem.    

Tak było w przypadku katastrofy prezy-
denckiego samolotu w kwietniu 2010 roku. 
Teraz też czujemy się w obowiązku wspo-
mnieć o abdykacji papieża Benedykta XVI. 

Ogłoszona 11 lutego decyzja papieża o ab-
dykacji była ogromnym zaskoczeniem, a wie-
lu ludzi długo nie mogło w nią uwierzyć. 
Historia odnotowywała już, co prawda, przy-
padki abdykacji papieży, ale ostatnia z nich 
miała miejsce przed ponad 600 laty, gdy pa-
pież Grzegorz XII abdykował w 1415 roku.  

Benedykt XVI przestanie sprawować obo-
wiązki papieża 28 lutego o 20.00, a jego na-
stępca zostanie wybrany jeszcze w marcu.

Papieska abdykacja

Zaskakująca decyzja 
o abdykacji

Benedykt XVI (fot. na licencji GNU Free Documentation 
License 1.2) Źródło: Archiwum Kancelarii Prezydenta 
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy w Jastarni zaprasza swoich 
członków, sympatyków oraz wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w imprezach i wycieczkach: 

1. Wycieczka autokarowa w dniach 11–13 marca 
do Berlina z całodziennym pobytem w Tropikalnej 
Wyspie oraz zwiedzaniem Szczecina i Berlina. Koszt 
560 zł/os. Wolnych 14 miejsc. Pilna rezerwacja do 28 
lutego.

2. Udział w Drodze Krzyżowej w Wejherowie w dniu 
15 marca /piątek/. Cena 20 zł/os. Zapisy do 28 lutego.

3. Kurs komputerowy dla Emerytów, Rencistów 
w środy w godz. 10–12, marzec/kwiecień. Bezpłatny 
dla członków PZERiI. Zapisy chętnych do 28 lutego. 

4. Wycieczka autokarowa do Trójmiasta w dniu 
7 maja /wtorek/; w cenie 100 zł/os.

5. Wycieczka autokarowa jednodniowa na trasie 
Grunwald–Gietrzwałd–Olsztyn w dniu 28 maja /
wtorek/; w cenie 160 zł/os. 

6. Wycieczka promem do Szwecji
I wariant: Karlskrona–Gdynia, (czwartek–sobota) 

w cenie 420 zł/os;   
II wariant: Gdańsk–Sztokholm, (piątek–ponie-

działek, zwiedzanie + wieczór rozrywki na promie) 
w   cenie 840 zł. Orientacyjny termin od 17 do 20 
maja.   

Zaproszenie na wycieczki
7. Grill integracyjny emerytów, rencistów „ Powi-

tanie lata” w dniu 3 czerwca /poniedziałek/, cena 
20 zł/os.

8. Wycieczka autokarowa, jednodniowa po Pojezie-
rzu Kaszubskim, Bytów–Węsiory–Gołubie–Szym-
bark w dniu 10 czerwca /poniedziałek/;  w cenie 150 
zł/os.

9. Wycieczka autokarowa, jednodniowa po Pobrze-
żu Słowińskim i Kaszubskim w dniu   17 czerwca /
poniedziałek/ Łeba–Gniewino–Żarnowiec, w cenie 
140 zł/os.

10. Wycieczka rowerowa do Helu, szlakiem fortyfi-
kacji obronnych, w maju lub w czerwcu.

Zapisy chętnych oraz wpłaty gotówkowe przyjmo-
wane są w biurze Związku pokój 302 /dojazd windą/ 
w budynku Urzędu Miasta w Jastarni w każdy czwar-
tek w godzinach 10:30 – 13:30.    

Imprezy wymienione w poz. 1–3 termin zgłoszeń 
do 28 lutego. Imprezy wymienione w poz. 4–10 ter-
min zgłoszeń do 31 marca.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Plan imprez i wycieczek na II półrocze na stronie 

internetowej www.emeryt-jastarnia.koti.pl.

Zimowy cień
Wiatr przystroił niebo obłokami.
Goni przechodniów po zamarzniętych
trotuarach, wciskając się pod palta.
Tańczą strugi śniegu okrywając drzewa
i świat białą pościelą.
Pod latarnią szuka schronienia zimowy cień.
Rozmyśla nad czasem swego istnienia.
Na nic nie ma wpływu.
Robi to na co nie ma ochoty.
Tak chciałby na nowo zrozumieć w sercu
sens słów: Miłość, przyjaźń, szacunek.
Poczuć że dla kogoś jest ważny.
Zafascynować się jeszcze raz światem, przyrodą.
Odpoczywa pod osłoną chmur.
Dookoła noc, na niebie księżyc, gwiazdy.
On przerażony, bo ktoś o nim zapomniał,
wyrzucił go z pamięci.
Zmierzch opatruje mu rany, które zadał
mu kolejny dzień.
Brzask przypomni mu, że tak bez końca. 

Poetyckim okiem
Nie tęsknij
Tego wieczoru Twe oczy
świeciły jak gwiazdy na niebie.
Nawet Księżyc mieliśmy
po swojej stronie.
Ty, pachnąca rozkoszą i nocą
a na stole pożądanie
przyczajone w lampce wina
podsycało zmysły.
Poranek obudził smutną prawdę
Która zapukała do naszych serc
Z powiek otarłem Ci łzę samotności,
kącikami ust uśmiechnęłaś się
ciepło szepcząc: wyjeżdżam.
Zabieram ze sobą okruchy
wspomnień tych kilku dni.
Spróbuj nie tęsknić. Żegnam.

                       
     Toni !


