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Co z tym marketem?

P

odczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych, jednym z punktów kampanii wyborczej była budowa w Jastarni
marketu (dowolnej firmy).
Od tego czasu sprawa trochę
przycichła, co nie znaczy, że nic
się nie dzieje. W ubiegłym miesiącu zbierano podpisy zwolenników marketu (zebrano ich ponad sto) i przedstawiono
Burmistrzowi Miasta. Poniżej
zamieszczamy odpowiedź burmistrza na tak wyrażoną wolę
mieszkańców:
„W odpowiedzi na interpelację
z dnia 15 kwietnia 2011 r. złożoną na VII Zwyczajnej Sesji Rady
Miasta Jastarni w dniu 18 kwietnia 2011 r. uprzejmie informuję,
że obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza między boiskiem ORLIK a stacją LNG lokalizacji supermarketu. Dla tego
miejsca przewidziane są funkcje

sportu i rekreacji. Równocześnie
informuję, że opracowany projekt
nowego planu nie przewiduje
zmiany funkcji w tym miejscu.
Projekt ten oczekuje uzgodnienia
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, po którym będzie
można go wyłożyć do publicznej
wiadomości i po rozpatrzeniu
wniesionych skarg uchwalić.
W związku z powyższym wyznaczenie w tym miejscu supermarketu wymagałoby:
– wprowadzenia zmian w projekcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Pażeca, co wiązałoby się ze
zwiększeniem kosztów dokumentacji i koniecznością ponownych uzgodnień z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska,
Urzędem Morskim w Gdyni i
Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i tym samym opóźniłoby datę uchwalenia tego planu;
– rozważenia przeprowadzenia

sondażu wśród mieszkańców
osiedla Pażeca, których bezpośrednio dotkną uciążliwości w
postaci wzmożonego ruchu i porannych dostaw towaru.
Uważam, że bardziej odpowiednią jest lokalizacja na terenie sąsiadującym ze stacją paliw
OKTAN. W przypadku tej lokalizacji również konieczna będzie
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednak zaproponowana funkcja nie
będzie tak uciążliwa dla otoczenia
(brak zabudowy mieszkaniowej)
i będzie dobrze korespondować
z sąsiedztwem (stacja paliw, skład
opału i materiałów budowlanych,
skład przemysłowy).
Co do umowy z Panem Mirosławem Rybakiem (dzierżawcy
terenu pod korty tenisowe) istnieją przesłanki do jej wypowiedzenia wskazane w interpelacji,
z uwagi jednak na korzyści, jakie
►

2

Jastarnickie Nowiny

Recytatorski sukces

możemy odnieść (powstanie
obiektów sportowych, które docelowo przejdą na własność Miamarca 2011 roku w
sta) zamierzam wstrzymać się
siedzibie Powiatowej
z wypowiedzeniem umowy do
momentu podjęcia decyzji co do Biblioteki Publicznej w Puczmiany miejscowego planu zago- ku odbyły się dwa finały powiatowych etapów Konkurspodarowania przestrzennego”.
sów Recytatorskich Poezji
Burmistrz Jastarni Polskiej, w których wzięło
Tyberiusz Narkowicz udział 42 uczestników.
Młodsze dzieci ze szkół podZe swej strony przypominamy, stawowych oraz młodzież z gimże podczas zaprzysiężenia na nazjów z wszystkich gmin potrzecią kadencję, burmistrz Nar- wiatu puckiego uczestniczyli w
kowicz powiedział: „Liczna gru- powiatowym finale Wojewódzpa 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”.
zisiaj rozpoczynamy nowy
cykl w naszej gazecie, w
którym będziemy zamieszczać
ciekawostki dotyczące historii
naszego miasta.
Odpowiemy na pytania naszych
Czytelników zainteresowanych
dziejami tego regionu. Chcielibyśmy jednak, aby działało to
w drugą stronę. Może ktoś z Pańśrodę 27 kwietnia w stwa wie o jakimś ciekawym
Urzędzie
Miejskim i mało znanym wydarzeniu z naJastarni odbyły się rokowa- szej historii, które warto podać do
nia po czwartym przetargu powszechnej wiadomości. Jeżeli
na sprzedaż działki niezabu- tak, proszę pisać na adres redakdowanej, położonej przy ul. cji podany na ostatniej stronie
„Jastarnickich Nowin”.
Świętopełka w Juracie.
Pan M.K. pyta, jaką funkcję
Powierzchnia działki wynosi
2
1.228 m . W ich wyniku działkę pełniła Schmachrowa Kłyla,
tę sprzedano za sumę dwóch mi- znajdująca się obok cmentarza w
lionów sześciuset osiemdziesię- Jastarni.
Była ona zbiornikiem wód
ciu tysięcy złotych + 23% VAT.
gruntowych z jastarnickiego lasu.
Za pośrednictwem całego syste-
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kiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Polskiej w IV kategoriach. Dzieci ze szkół podstawowych klas I–III oraz klas IV–VI,
młodzież w kategorii szkół gimnazjalnych. Dodatkowo wszyscy
mieli możliwość zaprezentowania się w kategorii poezji śpiewanej. W kategorii uczniów klas
IV–VI drugie miejsce zajęła Karolina Budzisz, uczennica Szkoły Podstawowej w Jastarni.

Z historii naszego
miasta

D

Do pięciu
razy
sztuka

W

mu rowów, które istnieją do dzisiaj, spływały do niej wszelkie
nadwyżki wody. Sama nazwa
Schmachrowa Kłyla zapewne pochodzi od budowniczego całego
systemu odwadniającego, Schumachera.
Sama Schmachrowa Kłyla została przed laty zasypana, jednak
system odwadniający działa nadal.
Co kilka lat rowy są udrożniane,
a zbierana przez nie woda jest odprowadzana rurami do zatoki,
gdzie przy niskim stanie wody zastaje spuszczana. Taki system odwodnieniowy, tylko na mniejszą
skalę, funkcjonował również
w Borze. Do dziś pozostały po
nimślady w postaci rowów.
Gdyby ktoś z Państwa dysponował jakimiś bliższymi informacjami na ten temat, prosimy
o kontakt z redakcją.
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Ciekawa historia
niepozornego budyneczku

J
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Selektywna
zbiórka śmieci
– to się opłaca!

ak pisaliśmy w poprzednim numerze „Jastarnickich Nowin”, w kwietniu rozpoczęto prace nad odrestaurowaa początku kwietnia bieniem budynku gospodarczego znajdującego się za wikariatżącego roku z terenu naką. Prace te mają zakończyć się jeszcze w czerwcu bieżącego szej gminy zostały usunięte
roku. Chcielibyśmy przy tej okazji przybliżyć historię tego pojemniki na butelki plastiobiektu.
kowe. Co z nimi robić?
Przedsiębiorstwo Użyteczności Komunalnej „Komex” pronuje tu worki na odpady plastikowe, które można nabyć w jego
siedzibie. Jednak worki na plastik są tylko jednym z elementów selektywnej zbiórki odpadów.
Podczas kiedy opróżnienie jednego pojemnika o pojemności
110 litrów kosztuje 12,75 zł, to
przy segregowaniu odpadów, ich
wywózka może być znacznie
tańsza:
Worek na plastik, papier, odpady
zielone – kosztuje 4 zł.
Worek na szkło – kosztuje 3,50 zł.
Ostatnie zdjęcie budynku przed rozbiórką
Jednak przy jednoczesnym zaBudynek został zbudowany ponad 120 lat temu przez Niemców, kupie worka na szkło i na plajako zwyczajny budynek gospodarczy. We wrześniu 1939 roku przez stik, zapłacimy 7 zł.
Możemy jednak koszty obnijeden dzień spełniał funkcję więzienia. Osadzono tu kilku chłopców
z Jastarni, którzy mieli wtedy około 18 lat. Jedyną ich winą było to, żyć jeszcze bardziej, jeżeli przy
że wałęsali się po wydmach w okolicy Juraty i żołnierze polscy po- zakupie worków zadeklarujemy,
dejrzewali ich o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Na wszelki wypa- że dostarczymy je własnym
dek do wyjaśnienia sprawy uwięzili ich w owym budynku gospo- transportem do siedziby „Komedarczym. Nie wzięli jednak pod uwagę, że budynek ten, co prawda xu”, zapłacimy za nie tylko po 2
ma w drzwiach zakratowane okienko, ale jego ściany zrobione są zł za sztukę.
Wszystkie worki odbierane
z gliny. Tak więc w nocy młodzieńcy tak długo kopali i walili
w ścianę czym się dało, aż całą ścianę wypchnęli i wydostali się na będą we wtorki, ponieważ są
oznaczone, ich rozdzielenie nie
wolność. Na tym sprawa się skończyła, nikt zbiegów nie ścigał.
stanowi żadnego problemu.

N

Podane ceny obowiązują od 1
czerwca 2011 roku.
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Majówka

P

rzełom kwietnia i maja zwany długim weekendem majowym, oznacza dla Jastarni wzmożony napływ wczasowiczów. Stanowi więc swoistą „próbę generalną” przed sezonem letnim. Właśnie dla tych wczasowiczów oraz dla mieszkańców naszego miasta zorganizowano
kilka imprez kulturalnych.
Pierwszą imprezą był koncert
chóru La Campanelle z Francji
oraz Morzanie z Dębogórza, którym towarzyszyła Gdyńska Orkiestra Symfoniczna. Koncert
ten odbył się z okazji beatyfikacji Jana Pawła II i miał miejsce
30 kwietnia w kościele.
Następnego dnia na estradzie
plenerowej ustawionej w parku
miejskim wystąpiła Orkiestra
Dęta z Jastarni. 2 maja na tej samej estradzie wystąpiła Grupa
Wokalna MOKSiR, śpiewająca
utwory polskiej muzyki rozrywkowej. Bezpośrednio po nich
wystąpił z koncertem duet Kasia
i Paula – grające na elektrycznych skrzypcach i elektrycznej
harfie. Wreszcie 3 maja na boisku „Orlik” rozegrano mecz piłki nożnej, w którym zmierzyły
się ze sobą drużyny Kawalerów
i Żonatych. W meczu padło aż
17 bramek, wygrali KawaleroOd góry: chór La Campanelle
z Francji, chór Morzanie
z Dębogórza, Orkiestra Dęta
z Jastarni
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wie 10:7. Bramki strzelali: Paweł Kamiński 3, Adam Dorsz 3,
Michał Boszke 2, Marcin Konkel 2, Mikołaj Kohnke 1, Jan
Gwardzik 1, Marek Stachowicz
1, Krzysztof Manikowski 1,
Krzysztof Dettlaff 1, Roman Necel 1, Artur Struck 1.
Oceniając tegoroczny długi
weekend trzeba stwierdzić, że
był on udany. Przez te kilka dni
ulice Jastarni znacznie się zaludniły, otwarte były także różne
stoiska handlowe i punkty gastronomiczne. Wczasowicze dopisali, czego niestety nie można
powiedzieć o pogodzie.

Od góry: Grupa Wokalna
MOKSiR; Duet Electrica Duo
czyli Kasi i Paula; mecz Żonaci:
Kawalerowie
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Czerwcowe Niepotrzebne łodzie
imprezy
kulturalne

W

czerwcu Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji organizuje następujące imprezy kulturalne:
1 VI – Dzień Dziecka
Zapraszamy wszystkie dzieci do
Parku Miejskiego od godziny
10.00. W programie: miasteczko
zamków dmuchanych, zjeżdżalni
oraz „euro bungy”, loteria fantowa,
liczne konkursy z nagrodami.
23 VI – Jastarnicko Sobótka:
20.00 – przemarsz rocznika sobótkowego ulicami Jastarni z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Jastarni
21.00 – zabawa sobótkowa z zespołem Czarne Kapelusze
25 VI – Kuźnica. Pielgrzymka Rybacka do Pucka na odpust świętych Piotra i Pawła, msza św. plenerowa, po niej wypłynięcie
pielgrzymów do Pucka

Dzień 7 kwietnia był ostatnim dla łodzi Jas 2

Z

apoczątkowany z chwilą wejścia Polski do Unii
Europejskiej proces demontażu floty rybackiej stacjonującej w Jastarni, trwa nadal.
Co prawda w tym roku nie skierowano na złom żadnego kutra,
tak jak to było w latach poprzednich, za to rozebrano już trzy łodzie rybackie. Na ten stan rzeczy

Wydma ruszyła w las

Kilka zimowych miesięcy wystarczyło,
aby wydma znalazła się także w lesie

złożyło się kilka czynników: coraz
to nowsze wymogi stawiane przed
jednostkami rybackimi czy kłopoty ze zbytem złowionej ryby. Jeżeli dodać do tego nierzadko podeszły wiek właścicieli łodzi,
zrozumiałym się staje, że wolą oni
zakończyć rybaczenie niż ciągle
borykać się z coraz nowymi trudnościami.

N

ie musimy jeździć do Słowińskiego Parku Narodowego, aby oglądać wędrujące
wydmy. Mamy taką w Jastarni.
Wydma znajdująca się w Borze,
przy zakończeniu ulicy Wydmowej, w ciągu ostatniej zimy została
w części przesypana do lasu. Przyczyniły się do tego zjawiska wiejące z południa wiatry, oraz, niestety, swój niechlubny w tym
udział mają też ludzie.
Wydma znajduje się tu od wieków, południowe wiatry także
wieją od niepamiętnych czasów,
a wydma była w tym samym miejscu od lat i nie zauważono żadnych „wędrówek”. Nawiewany
przez południowe wiatry piasek
był zatrzymywany przez jej wierz-
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chołek. Niestety, przez ostatnie
kilka lat, wierzchołek ten został po
prostu rozdeptany przez ludzi
wchodzących przez wydmę do
lasu, chociaż kilkanaście metrów
dalej jest wybrukowana ścieżka.
Spowodowało to zniszczenie bariery zatrzymującej nawiewanie
piasku i teraz piasek bez przeszkód
nawiewa do lasu. Należy sądzić,
że to niekorzystne zjawisko będzie
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Polska biega w Jastarni

W

piątek, 13 maja 2011
roku odbył się w Jastarni bieg w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
Akcja, którą wspiera „Gazeta
Wyborcza”, ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia

oraz aktywnego spędzania czasu
wolnego. Uczestnicy przebiegli
i przemaszerowali odcinek długości 2,5 km znajdujący się na
drodze leśnej. W akcji „Polska
Biega” w Jastarni uczestniczyło
85 biegaczy.

Pływają
w Pucharze
Świata

W Jastarni uczestnikami akcji byli przeważnie gimnazjaliści

Trener Marek Ogiełło z
zawodniczką Agatą Struck na
pływalni w Szczecinie

W

Klubowym Pucharze Świata, który odbył się w Szczecinie w dniach 16-17 kwietnia 2011
roku wystartowali zawodnicy z 35
klubów z 10 państw.
Klub „Delfin” Jastarnia reprezentowało 12 zawodników. Pływacy z
Jastarni byli najmłodszą ekipą tych
zawodów. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył po raz pierwszy polski klub – „Laguna” Toruń. Natomiast klub z Półwyspu uplasował
się na wysokim, 10 miejscu. Szta-

feta dziewcząt w składzie: Agata
Struck, Helena Strachanowska, Patrycja Nowacka i Karolina Narkowicz w konkurencji 4x100m bi-fins
(płetwy pojedyncze) zdobyła srebrny medal. W startach indywidualnych Agata Struck na trzy konkurencje, w których startowała,
zdobyła dwa srebrne i jeden brązowy krążek. Po startach Agaty widać, że jest juniorką ze ścisłej europejskiej czołówki, co dobrze
prognozuje przed zbliżającymi się
Mistrzostwami Europy Juniorów,
które odbędą się w połowie sierpnia na Węgrzech.
Oprócz Agaty Struck najwięcej
punktów dla klubu podczas zawodów w Szczecinie zdobyli: Karolina
Narkowicz, Jakub Górski i Alexander Romero. Wszystkim zawodnikom i trenerowi Markowi Ogiełło
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Najmłodsi
siatkarze
UKS zdobyli
awans

W

Szkole Podstawowej w Wejherowie został rozegrany jeden z dwóch turniejów eliminacyjnych (północny) o Mistrzostwo
Województwa Pomorskiego w ramach ogólnopolskiej akcji rozwoju siatkówki Kinder + Sport.
Uczniowski Klub Sportowy
w Jastarni reprezentowały dwie
drużyny „3” – rocznik 1999 oraz
trzy drużyny „2” z rocznika 2000.
Wszystkie zespoły z Jastarni zaprezentowały prawdziwe umiejętności
technik siatkarskich oraz dobre
przygotowanie do gry drużynowej.
►
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W kategorii starszej zawodnicy:
Kacper Nowak, Jakub Muża i
Krzysztof Glembin zdobyli I miejsce, a na trzecim uplasowali się: Jakub Nadolski, Marek Konkel i Dawid Glembin.
Wyniki końcowe rocznika
1999:
1. UKS w Jastarni I
2. UKS Wicher Gnieżdżewo
3. UKS w Jastarni II
4. SP 9 Rumia I
5. SP 6 Wejherowo
6. SP 9 Rumia III
Najmłodsi siatkarze biorący
udział w turnieju rywalizowali o 6
miejsc premiowanych awansem
do turnieju finałowego o Mistrzostwo Województwa i wszystkie
trzy drużyny z Jastarni uzyskały
awans do niego. Najlepsze miejsce – III – zajęła II drużyna UKS-

u (Jan Pieper i Olaf Konkel), IV
miejsce I drużyna w składzie:
Kacper i Dawid Herrmann, a miejsce V zajęła drużyna Jastarni III
(Artur Buniowski, Grzegorz Buliński i Olaf Rotta).
Wyniki końcowe rocznika.
2000:
1. SP 9 Rumia II
2. SP 9 Rumia I
3. UKS w Jastarni II
4. UKS w Jastarni I
5. UKS w Jastarni III
6. UKS Wicher Gnieżdżewo
Wszystkie drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego w Jastarni, które zostały zgłoszone do
turnieju dobrze zaprezentowały
się w wejherowskich zawodach i
uzyskały awans do finału, co jest
niewątpliwie prawdziwym sukcesem.

Siatkarskie „4” dla
chłopców z Jastarni

W

dniu 8 maja 2011 roku
w Szkole Podstawowej
nr 9 w Rumi został rozegrany jeden z dwóch turniejów
półfinałowych (północny) „4”
dziewcząt i chłopców z cyklu
KINDER+Sport – eliminacji
do Pucharu Polski w mini piłce siatkowej.
W kategorii dziewcząt zwycięstwo odniosły siatkarki z Gnieżdżewa przed UKS Troyan Chmielno i
UKS Trefl Gdynia. W grupie chłopców najlepiej wypadli młodzi siatkarze UKS w Jastarni, którzy wygrali wszystkie swoje mecze kolejno
pokonując: UKS Siemirowice
21:15, UKS Wicher Gnieżdżewo
21:11, UKS Libero Łebień 22:20,

UKS ZSO Rumia 21:14 i UKS
Omega Gdynia 21: 15.
Wyniki końcowe turnieju:
1. UKS w Jastarni – 10 pkt.
2. UKS Libero – 8 pkt.
3. UKS Wicher – 8 pkt.
4. UKS ZSO Rumia – 7 pkt.
5. UKS Siemirowice – 7 pkt.
6. UKS Omega – 5 pkt.
W turnieju finałowym, który zostanie przeprowadzony na początku
czerwca w Gdańsku udział weźmie 10
drużyn – po 5 z każdego półfinału.
Zespół z Jastarni wystąpił w następującym składzie: Bolesław
Gwardzik, Grzegorz Konkol,
Adam Lenc, Ryszard Pieper i Wojciech Stachowicz; opiekunem zespołu jest p. Leszek Herrmann.

Poetyckim
okiem
***					
Czas					
Zdaje się być panem			
Mego istnienia.			
Wiecznie mnie goni			
Wie co robię				
Wie gdzie mieszkam			
Wie jak żyję				
Zna moje myśli			
Wszystko mieści się w czasie
Ma swój początek i kres		
Coraz mniej mam czasu		
Czy jest moim sprzymierzeńcem?
Jeszcze uciekam			
Ale i tak mnie dopadnie
Czas!				
Jak mnie z niego rozliczą potomni?
				
***					
Przedwcześnie wieczór zgasił
Dzienne światło.
Za mewami
Nadciągnęło stado chmur.
Gwiazdy powoli znikają z nieba
Księżyc do snu
Układa się na wodzie
Nad lądem zawisło parne powietrze
I nagle wiatr
Zaczyna targać konarami drzew
Błyskawice i pioruny zagrały
ognistą pieśń.
Burza rozszalała się
Jak diabelskie wesele
Na wodzie tańczą
Grzywiaste upiory. Lunęło!
My zauroczeni stoimy na wydmie
Jakby oprócz nas, nie było
Nikogo na świecie.
Toni!

„Jastarnickie nowiny” są wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni.
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