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Sukcesy jastarnickich
ciężarowców

N

adzwyczaj
pomyślnie
rozpoczął się ten rok dla
sportowców Jastarni. Zawodnicy i zawodniczki sekcji
siłowej MOKSiR Jastarnia
zdobyli drużynowo mistrzostwo i wicemistrzostwo kraju, zdobywając także szereg
medali indywidualnie.
W sobotę 5 marca w Sosnowcu
odbyły się Mistrzostwa Polski
juniorów do lat 16 oraz weteranów w wyciskaniu sztangi leżąc
Sekcja siłowa MOKSiR Jastarnia także wzięła w nich udział,
wystawiając 15 zawodników (6
dziewcząt, 7 chłopców i 2 weteranów).
Drużyna dziewcząt zdobyła
Mistrzostwo Polski, a indywidualnie Martyna Szych i Kamila
Lorek zdobyły złote medale.
Srebrne medale zdobyły: Anna
Michnowska i Patrycja Godlewska, zaś Ewelina Konkel i Aneta
Struck zdobyły medale brązowe.

Ponadto Martyna Szych
zwyciężyła w kategorii
open i została najlepszą
zawodniczką Mistrzostw.
– Trzeba dodać, że Martyna ma dopiero 15 lat, zaś
Mistrzostwa są do lat szesnastu – wyjaśnia Henryk
Kohnke, instruktor sekcji.
– Jeżeli więc już teraz osiągnęła poziom mistrzowski,
to można oczekiwać po
niej sukcesów także w
roku następnym.
W rywalizacji chłopców,
zawodnicy MOKSiR Jastarnia zdobyli drużynowe
wicemistrzostwo Polski Martyna Szych została także najlepszą
zawodniczką Mistrzostw Polski.
ulegając tylko klubowi
Fot. Adam Iwański
MKS „Wicher” Kobyłka.
Indywidualnie złote medale zdobyli: Adam Iwański i Ja- sce. Wszyscy uczestnicy MP
kub Konkel, srebrne: Bartosz w kategorii juniorów są uczniaMasternak i Michał Gwardzik mi Gimnazjum w Jastarni.
Po raz pierwszy w grupie weoraz Paweł Szczerba – brązowy,
Tomasz Panczocha zajął V miej- teranów wystartował Krzysz►
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tof Chmieliński i w kategorii do
93 kg zdobył trzecie miejsce.
W kategorii do 120 kg zwyciężył mający 60 lat Wojciech Grabowski wyciskając 225 kg.
Obaj instruktorzy MOKSIR
Jastarnia, Henryk Kohnke i Filip
Kohnke są zadowoleni z występu swoich podopiecznych. Dziękują oni także wszystkim, którzy
przyczynili się do tego sukcesu.
Pamiątkowe zdjęcie całej drużyny
MOKSIR Jastarnia wraz z
instruktorami.
Fot. Adam Iwański

Jastarnickie frachtowce

N

azwa „Jastarnia” kojarzy się zorientowanym
w historii polskiej floty handlowej z aż trzema statkami.
Rok 2011 jest sposobny do
przypomnienia tych tradycji
o tyle, że akurat teraz można
obchodzić rocznice związane
z dwoma z nich: i tym pierw-

szym, i tym – jak na razie –
ostatnim.
Pierwsza „Jastarnia” nosiła swoją nazwę nieoficjalnie - choć całkiem długo. Był to wrak, spoczywający w morzu kilka mil od
portu. Statek ten, budowany w
1943 r. w znanej duńskiej stoczni
Burmeister @ Wein w Kopenha-

„Dzierżyński” niedoszła „Jastarnia” Fot. archiwum PLO

dze jako „Adelaide Star” na zamówienie kompanii okrętowej Blue
Star Line, został po ataku niemieckim na Półwysep Jutlandzki przejęty przez Kriegsmarine. Po dokończeniu, wszedł do eksploatacji
pod nazwą „Seeburg”. Był okrętem-celem dla ćwiczących jednostek wojennych, następnie bazą
łodzi podwodnych. 2 listopada
1944 r. jego służba w hitlerowskiej
marynarce dobiegła końca, gdyż
wszedł na miny i zatonął. Wrakiem, którego maszty wystawały
ponad lustro morza, zainteresowali się organizatorzy tworzonego po
wojnie Polskiego Ratownictwa
Okrętowego. Akcję podnoszenia
spoczywającego na głębokości
ponad 30 m, wręcz wrosłego w
piaszczyste dno statku, rozpoczęto
równe 60 lat temu – w czerwcu
1951 r. Opisał ją obszernie Edward
Obertyński w książce „Łowcy
wraków”
Wydobywanie pokaźnych rozmiarów statku – 12.812 ton no-
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śności, 169 m długości, 21,4 szerokości, 9 zanurzenia – było
jednym z ważniejszych dokonań
PRO, a zarazem poligonem doświadczalnym ratowników. Kilka
prób podniesienia wraku zakończyło się fiaskiem, ostatecznie
jednak 6 czerwca 1954 kadłub
(nazwany roboczo „Jastarnia”)
został odholowany do stoczni
w Gdyni i tam gruntownie odremontowany. Do służby pod polską banderą wszedł jednak jako
„Dzierżyński”. Nosił nieoficjalne
miano „flagowca”, był bowiem
wonczas największym statkiem
Polskiej Marynarki Handlowej.
Nieźle wyposażona jednostka
– dwa silniki duńskiej produkcji
o łącznej mocy 14.600 KM nadawały jej prędkość aż 17 węzłów,
część z 6 ładowni zaopatrzona
była w systemy chłodzenia – obsługiwana przez 67-osobową załogę, z 12 miejscami pasażerskimi, została przyznana Polskim
Liniom Oceanicznym (podniesienie bandery nastąpiło 29
czerwca 1957). Wyczarterowana
przez PLO Chińsko-Polskiemu
Towarzystwu Maklerów Okrętowych „Chipolbrok” pływała
głównie do Chin. Niestety, nie
trwało to długo. 19 września
1963 drobnicowiec, płynący po
żeglownej Skaldzie, uderzył nieszczęśliwie w śluzę. Aby ratować rozszczelniony kadłub, załoga posadziła go na mieliźnie;
niestety, zabieg ten nie pomógł,
gdyż przed ściągnięciem kadłub
„Dzierżyńskiego” uległ przełamaniu. Ratunku nie było; wrak
pocięto na złom.
Zanim jeszcze dawnemu „Seeburgowi” odebrano nieoficjalną
nazwę, w rejestrach floty pojawił
się statek poświęcony Jastarni: 31
grudnia 1954 r. w Stoczni im. Ko-
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„Jastarnia” Polskiej Żeglugi Morskiej Fot. archiwum PŻM

muny Paryskiej w Gdyni zwodowano tak właśnie ochrzczony
drobnicowiec typu B-53, zamówiony przez Polską Żeglugę Morską. Do eksploatacji wszedł 30
czerwca roku następnego.
Statek, napędzany słabym silnikiem Langa (zaledwie 640 KM,
prędkość 10,5 węzła), był jednostką niewielką: 57,7 m długości, 9,1
szerokości, 4,3 zanurzenia, nośność zaś – tylko 826 ton (towar
mieścił się w dwóch ładowniach).
Nieliczna była też jego załoga,
którą tworzyło 20 osób.
„Jastarnia” służyła szczecińskiemu armatorowi, wykorzystującemu ją do przewozu najpierw na
liniach zachodnioeuropejskich, a
następnie w systemie trampingowym (o zasięgu jednak kontynentalnym), tylko niecałe siedem lat:
w 1972 PŻM sprzedała nie przynoszący wielkich dochodów statek firmie Dalekomorskie Bazy
Rybackie. W charakterze łącznikowca pływał on wtedy pomiędzy
krajowymi portami a skupiskami
jednostek łowczych na Morzu
Północnym, dokąd dostarczał zaopatrzenie (prowiant i sprzęt), w
drogę powrotną zabierając „urobek” lugrów i trawlerów, czyli

głównie beczki z solonymi śledziami, przeładowywane z baz
„Kaszuby” oraz „Pułaski”. W
1975 r. „Jastarnię” wykreślono z
listy polskich statków: sprzedana
przedsiębiorstwu Agoudimos Gerassimos Co. z Pireusu zmieniła
nazwę na „Annoula”. Co potem
stało się z nią – nie wiadomo.
Osiem lat po wycofaniu „Jastarni” z floty handlowej pod banderą
Polskich Linii Oceanicznych pojawił się trzeci – i na razie – ostatni statek, dedykowany miejscowości
położonej
pośrodku
Półwyspu Helskiego. Był to zbudowany w Danii (w stoczni AS
Nakskov Skibsvaerft) drobnicowiec o nośności 14.100 ton, zwany z racji imponującej prędkości
22,5 węzła, jaką nadawał mu
20.000-konny silnik wyprodukowany przez tę samą firmę, która
wyposażyła „Dzierżyńskiego”,
czyli Burmeister @ Wain, ekspresowcem.
Zamówiona w Nakskov seria
składała się z pięciu jednostek,
przeznaczonych do wożenia ładunków drobnicowych: pierwszy
był „Hel”, druga „Jurata”, trzecia
„Jastarnia Bór”, za nią zaś –
►
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Ekspresowiec „Jastarnia Bór” Fot. archiwum PLO

„Kuźnica” i „Władysławowo”.
Realizację kontraktu rozpoczęto
w 1969 r., sfinalizowano w 1971.
M/s „Jastarnia Bór”, długa na
166,5 m, szeroka na 23,3, o 10metrowym zanurzeniu, zwodowana została 12 sierpnia 1970,
przekazana jednak armatorowi
już w następnym roku. Wyposażony w kabiny pasażerskie (12
miejsc) statek miał charakter uniwersalny: 3 pokłady, 6 ładowni

zwykłych (w tym jedna chłodzona) i 3 specjalne, a ponadto 3 głębokie zbiorniki o łącznej pojemności
21,5
tys.
metrów
sześciennych. Na specjalnie przystosowanych pokładach można
było lokować ciężkie ładunki.
Kadłub zaopatrzono we wzmocnienia przeciwlodowe, wszystkie
pomieszczenia – w klimatyzację.
Cała flotylla ekspresowców
skierowana została na dalekie

szlaki: pływały najpierw na linii
dalekowschodniej, potem docierały na południowy Pacyfik.
Dzięki mocy silników rozwijały
prędkość na tyle dużą, iż rejsy
trwały stosunkowo krótko. Ponoć nie wszystkie przebiegały
bezproblemowo: swego czasu
głośnym echem odbiło się w kraju skonfiskowanie przez celników z Bangkoku 21 kg heroiny,
przewożonej na m/s „Jastarnia
Bór”… Z drugiej jednak strony,
statek ten w 1996 r. pożeglował
hen, aż na wody Antarktydy…
Ekspresowiec służył pod polską
banderą do 1997 r. Ograniczające
swoją aktywność przedsiębiorstwo wystawiło go wtedy na sprzedaż – i efektowna (choć niemłoda)
jednostka znalazł nabywcę. Jako
„Carrie” pożeglowała jednak już
tylko do stoczni złomowej w Bombaju (dwa lata wcześniej przemianowanego na - indyjskiego pochodzenia - Mumbai)...
Waldemar Bałda

Nowy wiceburmistrz Jastarni

P

ocząwszy od 1 lutego
w Urzędzie Miasta Jastarni na stanowisku wiceburmistrza rozpoczął pracę
Jacek Świdziński.
Urodził się w Inowrocławiu,
ukończył Politechnikę Gdańską
na wydziale okrętowym. Od
1984 roku przez 15 lat pracował
w PPiUR „Szkuner”, z tego
ostatnie 9 lat na stanowisku dyrektora technicznego. Od 2003
roku pracował jako wiceburmistrz Władysławowa. W Jastarni nowy wiceburmistrz zajmo►

Wiceburmistrza Jacka Świdzińskiego zastaliśmy w trakcie pierwszego
dnia jego nowej pracy

Jastarnickie Nowiny

5

wać się będzie nadzorem nad
gospodarką komunalną, mieszkaniową oraz inwestycjami. Do
jego obowiązków należy także
nadzorowanie pracy referatu
Rozwoju Lokalnego i Integracji
Europejskiej.
. – Niektóre zagadnienia, którymi zajmować się będę w Jastarni, są mi znane z pracy na
stanowisku wiceburmistrza Władysławowa – twierdzi Jacek
Świdziński, nowomiannowany
wiceburmistrz Jastarni.

Ranking miejscowości
nadmorskich

Nie tylko
nauką

Niebezpieczne stragany

Od kilku lat Gimnazjum w Jastarni organizuje wycieczki zagraniczne, w których biorą udział
nie tylko jego uczniowie i nauczyciele, ale również inni
mieszkańcy naszej gminy. Takie
wycieczki autokarowe były dwukrotnie organizowane do Rzymu, Paryża i Londynu i właśnie
w maju tego roku odbędzie się
wycieczka do Paryża i Reims we
Francji. Dodatkową atrakcją wycieczki będzie dzień spędzony
w parku rozrywki „Asterix”.
Wycieczka będzie trwała siedem
dni, a jej koszt wyniesie 1050 zł
od osoby + 60 euro na bilety
wstępu i przewodnika. Na tę wycieczkę są jeszcze wolne miejsca. Chociaż tegoroczna wycieczka jeszcze się nie odbyła,
już znany jest cel wycieczki
przyszłorocznej. Będzie nim
Rzym oraz Watykan, a organizatorzy już teraz przyjmują na nią
zapisy..

W

ubiegłym roku namawialiśmy Państwa do głosowania
na Jastarnię w rankingu internetowym znajdującym
się na portalu www.czasnadmorze.pl. Ranking ten miał na
celu wyłonienie najpopularniejszej miejscowości nadmorskiej w naszym kraju. W zeszłorocznym rankingu, Jastarnia
uplasowała się na piątej pozycji.
W bieżącym roku mamy już nową edycje rankingu. Czy z Państwa
pomocą uda się poprawić dotychczasowe miejsce naszego miasta?
Przekonamy się o tym po rozstrzygnięciu rankingu. Głosować można do 15 lipca.

W

e wtorek 8 lutego w Jastarni wiał wiatr o sile 8 do 9
stopni w skali Beauforta, wiejący z kierunku zachodniego. Zaczął się on w nocy i wiało tak przez cały dzień.
Ludzie chodzący tego dnia po ulicach walczyli z podmuchami silnego wiatru, ale wcale nie to było ich największym problemem. Musieli także uważać na to, aby nie spadł na nich żadan element ze
stojących przy głównej ulicy straganów. Stawiane na trzy letnie miesiące, powinny być po tym czasie rozbierane. Powinny, ale nie są.
Z jednej strony mają one mało estetyczny wygląd i stanowią niezbyt
chlubną wizytówkę naszego miasta. Po drugie zaś, stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo dla przechodniów, gdyż w czasie silnych wiatrów ich elementy konstrukcyjne poddają się naporowi
wiatru i nie wiadomo kiedy zaczną fruwać w powietrzu. Ponieważ
żyjemy na terenie gdzie silne wiatry są czymś normalnym, takie syytuacje będą zdarzać się częściej.

Takie widoki raczej nie są tym, czym byśmy się chcieli chwalić w Jastarni
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Grupa Rybacka ruszyła Co na hali
e wrześniu 2009 roku na terenie gmin powiatu puc- piszczy

W

kiego oraz gminy wiejskiej Wejherowo, zawiązała się
21 marca odbyły się mistrzoPółnoocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, do której stwa Jastarni drużyn 3-osobomożna składać wnioski o dofinansowanie projektów realizo- wych w koszykówce mężczyzn.
wanych na terenie jej działania.
3 marca odbędzie się Turniej PoMiędzy innymi na podstawie nizacją swego biura, które mieści koleń, w którym emeryci i renciankiet wypełnianych przez się we Władysławowie, przy uli- ści zmierzą się z uczniami Szkoły
mieszkańców wyżej wymienio- cy Hallera, w budynku Urzędu Podstawowej. W kwietniu rozenych gmin, została sporządzona Miasta. Uroczyste otwarcie biura grane zostaną mistrzostwa Jastarstrategia tejże Grupy, oceniona miało miejsce 26 lutego, zaś ni w tenisie stołowym. W każdym
bardzo wysoko przez Minister- pierwszy nabór wniosków o do- miesiącu odbywać się będą turstwo Rolnictwa. i Rozwoju Wsi. finansowanie odbędzie się jesz- nieje w wybranych dyscyplinach
sportowych (piłka nożna, siatPrzez ostatnie kilka miesięcy cze w tym półroczu.
kówka, koszykówka, tenis stołoGrupa Rybacka była zajęta orgawy, badminton). Turnieje te odbywać się będą bądź to na hali
sportowej, bądź to na kompleksie
boisk „Orlik 2012”, który rozpocznie swą tegoroczną działalność 1 marca. Obecnie na hali
dniu 14 lutego 2011 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej sportowej odbywają się zajęcia
w Jastarni rozegrany został Półfinał XXXIX Wojewódzkich dla pań: siatkówka, aerobik oraz
dla panów: koszykówka, siatkówIgrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Chłopców.
ka, piłka nożna, tenis stołowy.
Szczegółowy plan zajęć na hali,
znajduje się na stronie internetowej www. jastarnia.pl.

Minisiatkarze z Jastarni
w finale

W

Zwycięska drużyna minisiatkówki ze swoim trenerem i Markiem Heyduckim
Drużyna
Pępowo
Siemierowice
Rumia
Jastarnia

1
x
2:1
2:0
2:0

2
1:2
x
2:1
2:0

3
0:2
1:2
x
2:1

4
0:2
0:2
1:2
x

Punkty
3
4
5
6

Sety
1:6
3:5
5:3
6:1

Miejsce
IV
III
II
I

W zawodach wystartowały
cztery drużyny, które zwyciężyły
w rywalizacji na szczeblu swoich
powiatów: SP Pępowo – kartuski,
SP Siemirowice – lęborski, SP 9
Rumia – wejherowski i SP Jastarnia – pucki. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych
setów, każdy z nich do 25. punktów (w przypadku remisu – trzeci
set do 15. punktów).
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Jastarnia 66:1
2. SP nr 9 Rumia 55:3
3.SP Siemirowice 43:5
4. SP Pępowo 31:6
W Półfinale XXXIX Wojewódz►
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Halowa piłka nożna
Dnia 4 lutego w Miejskiej Hali
Widowiskowo-Sportowej w Jastarni odbyły się Mistrzostwa
Jastarni w piłce nożnej halowej.
Do rywalizacji zgłosiły się 4 zespoły- Grubasy, Cieniasy, Gumisie i Killerów 4, które zagrały
systemem „każdy z każdym”.
Wyniki spotkań:
Gumisie - Grubasy 4:0
Killerów 4 - Cieniasy 4:1
Grubasy - Cieniasy 7:0
Gumisie - Killerów 4 7:0
Gumisie - Cieniasy 9:3
Grubasy - Killerów 4 2:1
Klasyfikacja:
Po zakończeniu turnieju humory dopisywały wszystkim jego
uczestnikom. Fot. Adam Winszczyk
1. Gumisie
2. Grubasy
Mistrzem Jastarni 2011 w piłce Herrmann, Michał Kaczmarczyk
3. Killerów 4
halowej został zespół Gumisi w oraz Piotr i Paweł Kamińscy. Dru4.Cieniasy
składzie: Mikołaj Kohnke, Krzysz- żyny otrzymały pamiątkowe putof Dettlaff, Michał Boszke, Karol chary oraz dyplomy.
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Mini Piłce Siatkowej Chłopców
„czwórek” pierwsze miejsce
i awans do turnieju finałowego
uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej z Jastarni grająca w następującym składzie: Dawid Glembin, Krzysztof Glembin, Bolesław
Gwardzik, Łukasz Kaczmarek,
Grzegorz Konkol, Jakub Nadolski, Kacper Nowak, Wojciech Stachowicz, Adam Lenc, pod opieką
p. Leszka Herrmanna.
Na zakończenie turnieju dyrektor POSM w Pucku – pan Marek
Heyducki wręczył trzem pierwszym drużynom pamiątkowe dyplomy i puchary.
Gospodarzem turniej finałowego XXXIX WIMS w mini piłce
siatkowej chłopców będzie – podobnie jak zawodów półfinałowych – Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni.

Poetyckim okiem
***					

Ile razy zmieniamy twarz			
przywdziewając kolejne kostiumy.		
Sympatyzujemy z tymi na fali		
„silniejszymi, wygranymi”.		
Pozwalamy, by obyczajowości		
zatruwały nam media
.		
Priorytetem bogactwo, kult ciała.		
Tchórzymy przed odpowiedzialnością.
Żyjąc w luźnych związkach		
8-go marca kwiaty kolejnej partnerce
Gdzie miejsce na dojrzałą, dozgonną miłość?
Ileż małżeństw poddano eutanazji?		
Jak łatwo przez rozwody				
zabijamy swoje rodziny?				

***

Pan nasz
podarował siebie.
W wieczornej ciszy
przyzywam Twego imienia
i wszystko wokół
jest radością.
Gdy dotykam Ciebie
chronię każdą
minutę nam darowaną.
Każdy Twój oddech
i wszystkie
Twe uśmiechy.
Bo kiedyś Pan
zabierze to
co nam ofiarował.
Toni !
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Nagroda dla
zawodnika UKS-u

J

uż po raz kolejny
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Cetniewie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia uzdolnionym
sportowcom Powiatu
Puckiego.
Fundusze na ten szczytny
cel zebrane zostały w czasie
trwania
Cetniewskiego
Balu Środowisk Sportowych Pomorza, który corocznie odbywa się w każdą
ostatnią sobotę karnawału.
Nagrody młodym sportowcom naszej ziemi wręczał

Dawid Popek z Leszkiem
Herrmanemm, swoim pierwszym
trenerem.

Dyrektor COS-u p. Marcin Jędryczka. Wśród wyróżnionych
był również Dawid Popek – zawodnik UKS w Jastarni, który
w ubiegły roku zdobył m.in.: V
miejsce w Mistrzostwach Świata do lat 19 w siatkówce plażowej juniorów odbywających
się w Portugalii oraz Wicemistrzostwo Polski również w tej
kategorii wiekowej. Obecnie
Dawid uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
i jest zawodnikiem kadry narodowej w siatkówce plażowej
przygotowywanym do tegorocznych Mistrzostw Świata.

Szkolna minisiatkówka dla Gnieżdżewa i Jastarni
Uczniowski Klub Sportowy
w Jastarni był gospodarzem Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w mini piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców, które odbyły się 9 i 10 lutego w Jastarni.
Wśród rywalizujących pierwszego dnia dziewcząt zwyciężyła
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie przed SP Puck
i SP nr 3 we Władysławowie.
W drugim dniu zawodów odbył
się turniej chłopców, którzy rozegrali eliminacje w dwóch grupach
– 3. i 4. drużynowych, następnie
mecze o miejsca. V miejsce zdobyła drużyna SP nr 3 pokonując
wynikiem 2:0 drugą drużynę ze
szkoły we Władysławowie, III
miejsce zajął zespół SP Mrzezino
wygrywając z drużyną SP Puck

wynikiem 2:1. W finale – już tradycyjnie od kilku lat – spotkały
się reprezentacje Jastarni i Gnieżdżewa i tradycyjnie po zaciętej i
wyrównanej grze wygrali chłopcy
ze SP w Jastarni, na co dzień grający w barwach UKS-u.
Wyniki końcowe chłopców:
1.Jastarnia
2.Gnieżdżewo
3.Mrzezino
4.Puck
5.Władysławowo nr 3
6.Władysławowo nr 2
7.Mieroszyno
Szkołę Podstawową w Jastarni reprezentowali: Dawid Glembin,
Krzysztof Glembin, Bolesław Gwardzik, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz
Konkol, Jakub Nadolski, Kacper
Nowak, Wojciech Stachowicz

i Adam Lenc – kapitan, opiekunem
drużyny jest Leszek Herrmann.
Nagrody zwycięskim zespołom
wręczył p. Marek Heyducki – Dyrektor Powiatowego Ośrodka
Sportu Młodzieżowego w Pucku
– organizatora zawodów.

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
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