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Jastarnia wybrała burmistrza

W

niedzielę 5 grudnia w gminie Jastarnia odbywała się II tura wyborów na burmistrza
Jastarni. Tego dnia mieliśmy duży mróz, który nie zachęcał do pójścia do lokalu wyborczego. Tym większe uznanie należy się ludziom, którzy mimo to zdecydowali się zagłosować. Oto wyniki głosowania:
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Frekwencja w I turze wyborów wyniosła 61%, w drugiej turze – 52%.
PODZIĘKOWANIE
Bardzo serdecznie dziękuję tym
wszystkim Mieszkańcom Gminy
Jastarnia, którzy oddali na mnie
głos w wyborach samorządowych.
Szczególnie dziękuję tym osobom, które okazały mi wielką
życzliwość po wyborach. Wszystkim pozostałym składam życzenia
spełnienia pokładanych w Wybranym Burmistrzu nadziei.
Z wyrazami podziękowania
Lucyna Boike-Chmielińska

c

Zdrowia i pogody ducha
w radosny czas Narodzenia Pańskiego
oraz spokojnego i dostatniego
Nowego 2011 Roku
wszystkim Mieszkańcom
i Przyjaciołom Jastarni
życzą
Rada Miasta, Burmistrz
i Pracownicy Urzędu Miasta Jastarni

2

Jastarnickie Nowiny

Pierwsza sesja

W

czwartek 2 grudnia odbyła się I sesja Rady Miasta VI
kadencji. Na sesji obecnych było 14 radnych. Każdy z
nich składał ślubowanie radnego; czterech z nich ślubowało
po raz kolejny, dla dziesięciorga było to po raz pierwszy.
Każdy z radnych wypowiadał następujące słowa ślubowania:
Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra
i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz
interesami gminy i jej mieszkańców - godnie i rzetelnie
reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich
sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań gminy.
Tak mi dopomóż Bóg.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Bartosz Selin
podczas zbierania głosów

Nowowybrane Prezydium Rady Miasta Jastarni – siedzą od lewej:
Joanna Konkel-Marchwińska, Wojciech Kohnke, Elżbieta Włodarski

Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego Rady
oraz dwóch wice przewodniczących. Ponieważ ordynacja wyborcza jednoznacznie określa, że
musi to być głosowanie tajne,
wybrano komisję skrutacyjną
w składzie: Bartosz Selin – przewodniczący, Irena Konkel – sekretarz i Daniela Lenc – członek
komisji. W wyniku głosowania
tajnego przewodniczącym Rady
Miasta Jastarni wybrano Wojciecha Kohnke, a wice przewodniczącymi: Joannę Konkel-Marchwińską i Elżbietę Włodarski.
Na II sesji Rady Miasta radni
ustalili następującą przynależność do komisji:
Komisja Rewizyjna: Andrzej
Struk, Irena Konkel, Daniela
Lenc.
Komisja Gospodarki Miejskiej
i Budżetu: Teresa Kustusz, Irena Konkel, Marek Budziński,
Michaela Gronalewska, Adam
Dorsz, Paweł Selin, Wojciech
Kohnke, Bartosz Selin, Joanna
Konkel-Marchwińska.
Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu: Bartosz Selin, Michaela Gronalewska,
Maria Kałamarz, Władysław
Kohne, Joanna Konkel-Marchwińska, Andrzej Struk, Elżbieta Włodarski.
Komisja Ochrony Środowiska,
Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego: Wojciech
Kohnke, Paweł Selin, Maria
Kałamarz, Władysław Kohnke, Kazimierz Klejna, Teresa
Kustusz, Marek Budziński.
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Zaprzysiężenie burmistrza

P

odczas II sesji Rady Miasta, burmistrz Tyberiusz Narkowicz złożył ślubowanie. Poniżej
zamieszczamy tekst jego inauguracyjnego przemówienia.
Wysoka Rado, Drodzy Mieszkańcy,
Szanowni Państwo!

Po raz 3. złożyłem ślubowanie, zgodnie z którym będę służył swojemu Miastu i jego Mieszkańcom.
Przez dwie minione kadencje udało nam się wspólnie z Radą Miasta i moimi współpracownikami, często przy wsparciu mieszkańców, realizować ważne dla Juraty, Kuźnicy i Jastarni przedsięwzięcia. Kontynuowaliśmy prace i projekty, które po przemianie ustrojowej postawiły przed sobą samorządy Jastarni 1. 2. i 3. kadencji. Realizowaliśmy też własne pomysły. Skutecznie sięgnęliśmy po fundusze
zewnętrzne, wykorzystując historyczny moment aby „dogonić” Europę. Zmodernizowany został Port
w Jastarni, powstało nowe molo na przedłużeniu ul. Stelmaszczyka, a molo w Juracie zyskało nowe
wejście i przeszło gruntowny remont. Również Kuźnica doczekała się swojego pomostu nad Zatoką, a
przy nim stacji turystycznej. Kontynuowaliśmy budowę ścieżki rowerowej – powstał jej nowy odcinek
Kuźnica – Chałupy. Działalność rozpoczęły świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Juracie i Kuźnicy
wyposażone w komputery, a w Jastarni powstał kompleks boisk „Orlik”. Na 75 lecie Juraty odsłoniliśmy jej pomnik – fontannę, oraz jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy pieniądz lokalny – merki.
Wymieniam te niektóre z najważniejszych działań Miasta, a było wiele innych za które odpowiada Urząd
Miasta, jednostki gminy, spółki w których gmina ma udziały oraz organizacje do których należy, po to aby
ukazać skalę dorobku, do którego powinniśmy równać w obecnej kadencji. Start mamy dobry. Właśnie podpisałem umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu rewitalizacji starej
części Jastarni obejmującego checz rybacką, przy ul. Rynkowej, budynek gospodarczy przy wikariatce oraz
fragment ul. Ogrodowej i ul. Krzywej a także 2 umowy z ARiMR na realizację w 2011 r. boxów rybackich
w porcie w Jastarni, a w 2012 r. w porcie w Kuźnicy. 23 grudnia ma nastąpić w Kuźnicy podpisanie umowy
przez Urząd Morski w Gdyni z wykonawcą kuźnickiego portu - „Hydrobudową”. To są rzeczy, które już się
dzieją ale w tej kadencji, chciałbym żebyśmy zrealizowali ponadto wspólnie: zagospodarowanie terenu wokół mola w Jastarni, ścieżkę rowerową do Juraty i przez tę miejscowość oraz promenadę nadzatokową w Juracie. Przed nami starania o gazyfikację Juraty, dalszą modernizację drogi wojewódzkiej i unowocześnienie
linii kolejowej. Liczna grupa mieszkańców oczekuje pozyskania przez władze miasta inwestora, który wybudowałby supermarket. To również wyzwanie dla nas, wymagające wskazania odpowiedniego terenu
i uchwalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
Wysoka Rado, proszę o współpracę i poparcie dla wymienionych wyżej celów, mieszkańców proszę
o konstruktywną krytykę i otwarte informowanie o tym co nas boli a pracowników proszę o rzetelną pracę
i identyfikowanie się z wymienionymi zadaniami albowiem z nich będziemy zobowiązani się rozliczyć.
Burmistrz Jastarni, Tyberiusz Narkowicz w chwilę po złożeniu ślubowania.
BURMISTRZ MIASTA JASTARNI
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej 24 oraz na stronie internetowej
www.bip.jastarnia.pl, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastarnia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
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Promocja książki

S

potkanie z ojcem Sławomirem Czalejem – autorem książki „Filary Ziemi”,
bez wątpienia stanie się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Jastarni 2010 roku.
Już sama osoba autora jest niezwykle ciekawa. Dziennikarz radiowy, redaktor „Gościa niedzielnego” i podróżnik – to tylko
kilka jego zajęć.
Promocja jego książki „Filary
Ziemi”, która odbyła się w niedzielę 12 grudnia w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jastarni, zgromadziła niemal 40
osób. Książka ta jest zbiorem reportaży z lat 2004 – 2010 z Pomorza, przy czym Pomorze nie
jest tu traktowane tylko jako obszar geograficzny, ale również
jako zakątki Ziemi, gdzie żyją
mieszkańcy Pomorza.
Dlaczego promocja książki odbyła się w Jastarni? Ponieważ tu
powstało kilka reportaży ze zbioru, ponieważ tutaj ksiądz Sławomir ma kilku przyjaciół. Dodajmy
także, że promocje tej książki odbyły się nie tylko w Jastarni. Nie

Liczenie
wiernych

W

niedzielę 24 października w kościołach naszej parafii, tak jak w całym
kraju, przeprowadzono liczenie wiernych uczestniczących
tego dnia we mszach świętych
oraz osób przystępujących do
komunii świętej. Oto wyniki
z naszych trzech parafii:

Promocja książki ks. Sławomira Czaleja.
Na pierwszym planie autor książki

mniej przeprowadzenie promocji
publikacji w miejscu tak ważnym
dla jej autora, było logiczną kontynuacją samej książki.
Wspomnieć też trzeba o organizatorze promocji, oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Jastarni, którego prezes, Lucyna Konkol, poprowadziła promo-

cję, a kierowana przez nią organizacja przygotowała poczęstunek
dla przybyłych gości, oraz o wydawnictwie „Region”, które
książkę wydało i które miało tam
swoje stoisko z książkami regionalnymi, co tylko potęgowało
wrażenie, że mamy do czynienia
z kulturą przez duże „K”.

gulowana trudnym do zdefiniowania kryterium „niedzieli przeciętnej” wśród wszystkich
niedziel roku liturgicznego.
Zwykle liczenie wiernych odbywa się w jedną z niedziel październikowych lub listopadowych. Badania te prowadzone są
od ponad 30 lat, a koordynuje je
Instytut Statystyki Kościoła KaWybór daty badania nie był tolickiego.
przypadkowy. Kwestia ta jest reJastarnia – 1012 obecnych na
mszach świętych i 372 przyjmujących komunię świętą.
Jurata – 460 obecnych na
mszach świętych i 140 przyjmujących komunię świętą.
Kuźnica – 242 obecnych na
mszach świętych i 90 przyjmujących komunię świętą.
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„Brazylijskie drogi”

W

następną niedzielę 19
grudnia i w tym samym miejscu, odbyła się promocja innej książki. Promowano książkę „Brazylijskie
drogi” autorstwa księdza Antoniego Konkela.
Ksiądz Antoni Konkel urodzony w Jastarni, od 35 lat jest misjonarzem w Brazylii i w książce
tej opisuje swoje spostrzeżenia,
doświadczenia i refleksje z tym
związane.
Promocję tej książki, tak jak
i poprzedniej,
zorganizował
miejscowy oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, była
tylko jedna istotna różnica w porównaniu z poprzednią promocją. Podczas kiedy tam było niespełna 40 osób, tutaj osób tych
było ponad 80.
Chociaż wszyscy coś tam słyszeliśmy o pracy duszpasterskiej
księdza Antoniego w Brazylii, to
książka ta w sposób najobszerniejszy jak do tej pory, zapoznaje nas z Brazylią widzianą oczami jednego z mieszkańców
Jastarni.

Kolejka osób ustawiających się po autograf księdza Antoniego była długa

Sala remizy Ochotniczej Straży Pożarnej ledwo mogła pomieścić
przybyłe osoby

Likwidacja następnej poczty

O

soby przychodzące na
początku grudnia na
pocztę w Juracie przeżyły
niemiłą niespodziankę.
Drzwi były zamknięte, na nich
zaś wisiała informacja, że poczta

została zlikwidowana. Obok zaś,
że burmistrz Jastarni nie zgadza
się z tą likwidacją.
W styczniu bieżącego roku zlikwidowano pocztę w Kuźnicy
i od tego mniej więcej czasu

trwały starania władz miasta o
uruchomienie w Kuźnicy chociażby punktu pocztowego. Od
tej pory minął prawie rok, poczty w Kuźnicy jak nie było, tak
nie ma.
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Relikwia świętego
w Juracie

23

listopada parafia Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Juracie otrzymała
relikwię świętego Stanisława
Kaźmierczyka, kanonizowanego 17 października bieżącego roku.
Stanisław Kaźmierczyk żył
w latach 1433 – 1489, urodził
się i umarł w Kazimierzu koło

Krakowa, gdzie także spędził
całe swoje życie. Był kaznodzieją i duchownym, członkiem
zgromadzenia kanoników laterańskich, którzy przekazali do
Juraty jego relikwię.
Relikwiarz ze szczątkami
świętego Stanisława
Kaźmierczyka w jurackim
kościele

Tradycyjne kolbosy

J

edną z przedświątecznych
tradycji w Jastarni jest
robienie domowych kiełbas
zwanych kolbosami. Wykonuje się je z mięsa wieprzowego z dodatkiem chudego
boczku również wieprzowego, dla lepszego smaku można dodać płat słoniny.
Mięso trzeba pokroić w kostkę, pod żadnym pozorem go nie
mielić, gdyż inaczej cała robota
na nic. Dodać pokrojoną cebulę, doprawić majerankiem i solą. Wymieszać i odstawić
w chłodne miejsce na 3 doby,
codziennie mieszając. Po upływie trzech dni można tak przygotowanym mięsem napełnić
flaki. Do tygodnia czasu gotowe kolbosy trzymać w ciepłym
miejscu, przy piecu albo kaloryferze, aby obeschły. Można
je jeszcze uwędzić, ale bez tego
też dobrze smakują.
Ponieważ jeszcze przed kilkoma laty, kiedy w Wigilię obo-

Paweł Lenc, tak jak wielu mieszkańców Jastarni, nie wyobraża sobie
świąt bez kolbos

wiązywał post i nie można było w Wigilię postu nie ma, jednak
jeść mięsa, kolbosy jadło się po tradycja pozostała. Kolbosy
powrocie z pasterki. Teraz już można jeść dopiero po pasterce.
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Wyciskali ciężary

W

niedzielę 5 grudnia
na hali widowiskowosportowej w Jastarni odbyły
się XII Mistrzostwa Jastarni
w wyciskaniu sztangi leżąc,
w których wzięło udział 40
zawodników i zawodniczek.
Zawodników klasyfikowano według formuły Wilks’a,
gdzie decyduje nie tylko podniesiony ciężar, ale również
waga ciała zawodnika.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Martyna Szych, podnosząc 60 kg. Spośród gimnazjalistów tytuł mistrza Jastarni
wywalczył Bartosz Masternak
podnosząc ciężar 97,5 kg.
W grupie zawodników do 20 lat,
najlepszym okazał się Adam
Dziemiański, wyciskając 145
kg. W grupie seniorów triumfował Radosław Jażdżewski z wynikiem 197,5 kg. – Turniej był

Kolejny zawodnik biorący udział w Mistrzostwach w chwilę po
zaliczonym podejściu

bardzo udany, padło kilka wartościowych wyników, jednak
największą niespodzianką był
występ gimnazjalistów, którzy
zaprezentowali najlepszy poziom w historii swoich występów w tych Mistrzostwach –

ocenia
Henryk
Kohnke,
instruktor sekcji siłowej.
Najbliższa wielka impreza
czeka naszych ciężarowców już
w lutym, 5 lutego odbędą się
Mistrzostwa Polski w wyciskaniu ciężarów leżąc do lat 16.

Poetyckim okiem
***

***

Ulica siostrą bezdomnego				
Przyjaciele jego to:					
Deszcz, wiatr, śnieżyca					
Most mu domem					
Stara rudera						
Widać go czasem					
W rynsztoku				
		
Smutne przez życie			
		
Prowadzą go oczy					
Nie ma przy sobie					
Zbyt wiele						
Biedy nikt						
Od niego nie kupi					
I choć jest na świecie					
Jednym z milionów
Tak naprawdę często
Bywa samotny.

Ja, tułacz skazany na samotność
Przy boku mym torba żebraka
Chodzę po świecie, duszę się
W obłędzie jego zła		
Widuję ludzi steranych życiem
Bez nazwisk i twarzy
Moim chlebem wstyd, upokorzenie
Wiem co znaczy
Ból, tęsknota i troska
Kochałem
Znam złudę miłości
Los się okrutnie ze mną obszedł
Jednak wierzę w dobro i piękno
Wierzę w człowieka.

											

Toni !
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Mikołajkowy Turniej
Minisiatkówki

D

nia 6 grudnia br. w sali sportowej POSM w Pucku rozegrany został już XVI Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców.
W turnieju wzięło udział 5 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Gnieżdżewa, Pucka, Władysławowa, Mrzezina i Jastarni. Turniej
był rozgrywany osobno dla dziewcząt i chłopców. Ogółem w imprezie
wystartowało 8 zespołów dziewcząt i chłopców, tj. około 80 dzieci.
Rozgrywki były przeprowadzone w grupach, grano 2 sety do 25. punktów, a w przypadku remisu set dodatkowy do 15. punktów.
Klasyfikacja końcowa chłopców:
I
SP Jastarnia			
II SP Gnieżdżewo		
III SP Mrzezino			
IV SP nr 3 Władysławowo
V SP Puck

8
6
4
2
0

Zwycięzcy turnieju ze Szkoły Podstawowej z Jastarni grali w składzie: Dawid Glembin, Krzysztof Glembin, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Konkol, Adam Lenc, Jakub Nadolski, Wojtek Stachowicz, Patryk
Zwara, Arek Tańcula. Opiekunem drużyny jest p. Leszek Herrmann.
Na zakończenie turnieju dyrektor POSM w PUCKU Marek Heyducki wręczył wszystkim uczestnikom zawodów bardzo atrakcyjne
słodkie upominki.

KRAAL

w Jastarni
poleca opał
w asortymencie:
Węgiel kostka
Węgiel kostka import
Węgiel orzech
Węgiel orzech import
Miał węglowy

850 zł/t
670 zł/t
850 zł/t
670 zł/t
490 zł/t

tel. 58 67-52-407
58 67-53-017

Cennik reklam
w „Jastarnickich
nowinach”
Od kilku miesięcy w
naszej gazecie ukazują się płatne ogłoszenia,
podajemy ich ceny:
Reklama na 1/8 strony – 50 zł
Reklama na ¼ strony – 100 zł
Reklama na ½ strony – 200 zł
Reklama na 1 stronę
– 400 zł
Reklama na 2 strony
– 800 zł
Jeżeli ktoś z Państwa
chciałby takie ogłoszenie zamieścić, prosimy o kontakt pod
adresem redakcji.

Leszek Herrmann i Marek Heyducki wraz ze zwycięską drużyną

„Jastarnickie nowiny” są wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni i współfinansowane z grantu Urzędu Miasta Jastarni. Redaktor naczelny: Ryszard Struck. Nasz adres: Jastarnia, ul. Wydmowa 34, tel. 509 616 404.
Korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mailowy: ryszards1@poczta.onet.pl.

