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Dzień otwarty 
w Szkole Podstawowej

Dzieci z „zerówki” poznawały kaszubskie 
instrumenty muzyczne

Spore zainteresowanie wzbudzała sala audorytoryjna 
z miejscami na ponad 60 osób

W sobotę 1 październi-
ka między 9.00 a 12.00 

w Szkole Podstawowej w Ja-
starni odbył się, jak co roku, 
Dzień Regionalny. Niejako 
przy okazji został też zor-
ganizowany Dzień Otwarty, 
w czasie którego mieszkańcy 
naszego miasta mogli dokład-

nie obejrzeć zmodernizowany 
w tym roku budynek szkolny. 

Oczywiście, Dniem Otwartym 
najbardziej byli zainteresowani 
rodzice uczniów, chcących zoba-
czyć warunki, w jakich uczą się 
ich pociechy. Widocznie owa „in-
spekcja” wypadła pozytywnie, 
skoro wszyscy tego dnia byli za-

dowoleni. Jednak nie tylko rodzi-
ce uczniów ciekawie oglądali 
nowo wyremontowaną szkołę. 
W końcu była to wymarzona oka-
zja, aby obejrzeć budynek, które-
go remont i modernizacja koszto-
wały ponad 7,5 mln złotych. 

Dzień ten rozpoczął się wystę-
pem dzieci uczących się języka 
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kaszubskiego. Później dzieci ro-
zeszły się do klas, gdzie miały 
różnorakie zajęcia: czytanie le-
gend kaszubskich i wykonywanie 
do nich ilustracji czy zwiedzanie 
Chaty Rybackiej. W sali audory-

toryjnej oglądano film „Remus”. 
Odbywały się także zajęcia: tkac-
kie, garncarskie, malarstwa na 
szkle, linorytnictwa i wyrobu pie-
czątek, bejtowania sieci i wyko-
nywania węzłów. Działał także 

bufet kaszubski, gdzie można 
było skosztować dań rybnych 
oraz wypieków domowych, a tak-
że wymienić swoje spostrzeżenia 
z tego, jakże udanego, Dnia 
Otwartego.

Egzamin gimnazjalny

W dniach 12–14 kwiet-
nia bieżącego roku, 

uczniowie 3 klasy gimnazjów 
w całej Polsce pisali egzamin 
gimnazjalny. 

Uczniowie Gimnazjum w Ja-
starni napisali ten egzamin bar-
dzo dobrze. Jego średnia ze 
wszystkich przedmiotów była 
wyższa aniżeli średnia powiatu 
puckiego, województwa, a na-
wet ogólnopolska. 

Jedynie średnia ogólnopolska 
z przedmiotów humanistycznych 
była większa zaledwie o 0,02 
pkt. 

Najlepsze wyniki osiągnęli:
Z j. angielskiego najlepiej 

egzamin napisała Katarzyna 
Haraj, zdobywając 50 punk-
tów na 50 możliwych, 
z przedmiotów humanistycz-
nych Lidia Muża zdobyła 44 
pkt, z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, zaś Martyna 
Konkel – zdobyła 44 pkt.  

Przedmiot
Średnia 

gimnazjum 
w Jastarni

Średnia 
powiatu 
puckiego

Średnia 
województwa 
pomorskiego

Średnia 
ogólnopolska

j. angielski 30,33 pkt 24,9 pkt 28,25 pkt 28,28 pkt
Przedmioty 

humanistyczne 25,29 pkt 23,07 pkt 23,42 pkt 25,31 pkt

Przedmioty 
matematyczno-
przyrodnicze

26,15 pkt 21,62 pkt 22,9 pkt 23,63 pkt

Za chwilę gimnazjaliści zaczną pisać egzamin, 
uzyskując bardzo dobre wyniki

Kolejny plac zabaw 
w Jastarni

Jeszcze podczas ubiegłej ka-
dencji Rady Miasta Jastar-

ni została powzięta decyzja 
o budowie placu zabaw przy 
ulicy Wydmowej. 

Niestety, nie doczekała ona się 
wtedy realizacji, co wcale nie 
znaczy, że została całkowicie za-

niechana. Właśnie w poniedzia-
łek 17 października rozpoczęły 
się prace nad jej realizacją. 
Pierwszy ich etap, który ma zo-
stać ukończony jeszcze w tym 
roku, przewiduje między innymi 
wymianę podłoża, wykonanie 
ogrodzenia, itp. Koszt tych prac 

ma wynieść około 34 tys. zło-
tych. Etap drugi, polegający na 
wyposażeniu placu zabaw, bę-
dzie realizowany wiosną przy-
szłego roku. Tak więc jeszcze 
przed sezonem letnim, plac za-
baw powinien być gotowy.
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Zabawa 60-latków

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zabawy

Od kilkudziesięciu lat w Jastarni co roku odbywają się 
zabawy 50-latków. Jednak od kilku lat odbywają się tu 

także zabawy innych roczników.

W sobotę 15 października 
w pensjonacie ADMIRAŁ odby-
ła się zabawa 60-latków. – Po-
mysł zorganizowania tej zabawy 
narodził się podczas naszej za-
bawy 10 lat temu – wyjawia Bo-
żena Wieczorek, pomysłodaw-
czyni zabawy. – W sobotę 
postanowiliśmy też zorganizo-
wać takie spotkanie za 5 lat. 

Na zabawę przybyło 20 osób 
i pierwszym jej punktem było 
uczczenie pamięci zmarłych kole-
gów i koleżanek z rocznika. Spraw-
dzano też listę obecności, której 
kopie otrzymali wszyscy obecni 
wraz z pamiątkowym dyplomem 
i wierszem Wisławy Szymborskiej. 
Potem już można było wspominać 
minione czasy, ale nie tylko, gdyż 
równie ciekawe dla uczestników 
było, co dawni koledzy aktualnie 

robią w życiu. Oczywiście, jak na 
zabawę przystało, były również 
tańce. Około trzeciej nad ranem za-
bawa się zakończyła i jej uczestni-
cy się rozeszli, mając w perspekty-
wie następne spotkanie za pięć lat.

Z historii naszego 
miasta

Łazienki 
kąpielowe

Zostały zbudowane na 
przełomie lat dwudzie-

stych i trzydziestych ubie-
głego wieku na wydmach od 
strony morza. 

Ponieważ obecnie nie pozostał 
po nich żaden ślad, poza kilko-
ma zdjęciami wyjaśniamy, że 
Łazienki były usytuowane po 
wschodniej stronie przejścia na 
plażę, będącego przedłużeniem 
obecnej ulicy Nadmorskiej. 
Znajdowała się tam restauracja, 
kawiarnia oraz przebieralnie pla-
żowe. Pokoi dla wczasowiczów 
nie było, ponieważ dostateczną 
ich liczbę zapewniały domy pry-
watne i miejscowe pensjonaty. 

Przed wojną korzystali z nich 
wczasowicze, w czasie wojny 
były także wykorzystywane tu-
rystycznie: stołowała się tutaj 
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Problemy 
z sygna-
lizacją 
świetlną

Wielu mieszkańców Ja-
starni zgłaszało nam 

pewną niedogodność w funk-
cjonowaniu sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Stelmaszczyka i Mickie-
wicza. 

Czas, podczas którego zapala 
się zielone światło oznaczające 
wolną drogę dla pieszych, był 
zdecydowanie za krótki. Spraw-
dziliśmy to i okazało się, że nasi 
Czytelnicy mieli rację. O ile 
osoba idąca szybkim i zdecydo-
wanym krokiem, zdąży przejść 
przez ulicę zanim zmienią się 
światła, o tyle dla większości 
przechodniów (osobom star-
szym i niepełnosprawnym oraz 
matkom z dziećmi), czas wy-
znaczony na przejście ulicy 
okazywał się niewystarczający. 

Teraz, gdy sygnalizacja działa 
w trybie pulsującym, a ruch sa-
mochodowy nie jest tak duży, 
jak w lecie, nie jest to zbyt istot-
ne. Jednak w przyszłym roku, 
kiedy sygnalizacja zostanie zno-
wu włączona, problem ten stanie 
się ponownie aktualny. Czy nie 
można by więc wydłużyć czasu 
przeznaczonego dla pieszych 
tak, aby mogli oni bezpiecznie 
przejść na drugą stronę jezdni?

To przejście było 
potrzebne

W kwietniowym numerze „Jastarnickich nowin” pisaliśmy o po-
trzebie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ulicę Mickiewi-
cza, na wysokości przystanku autobusowego w stronę Helu (obok 
Muzeum „Pod strzechą”). Dlatego z nieukrywaną satysfakcją od-
notowujemy, że na początku października, przejście w tym miejscu 
zostało wykonane.

Przejście przez ulicę Mickiewicza w tym miejscu było niezbędne

młodzież z Hitlerjugend, miesz-
kająca latem w pensjonacie 
„Stella Maris”, znajdującym się 
naprzeciwko cmentarza. W 1945 
roku, podczas radzieckich bom-
bardowań i ostrzału artyleryj-
skiego, Łazienki ucierpiały 
w stosunkowo niewielkim stop-
niu. Zniszczone zostało tylko ich 
wschodnie skrzydło. Za to nie-
mal doszczętnie zostały znisz-
czone, kiedy ludność Jastarni 

powracała z przesiedlenia do 
Niemiec i Danii. Naprawiając 
swoje zniszczone domy, wyko-
rzystywała do tego sprzęty i ma-
teriał pochodzący z Łazienek. 
W następnych latach teren, na 
którym stały fundamenty Łazie-
nek, w całości został zabrany 
przez morze i tylko dzięki wspo-
mnieniom starszych ludzi, moż-
na się dowiedzieć, gdzie były.
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Przebudowa 
„Neptuna”coraz bliżej

Od kilku lat mówiło się o całkowitej przebudowie  hotelu 
„Neptun” w Juracie, jednak nikt nie wiedział na pewno na 

czym ta przebudowa będzie polegała i kiedy dojdzie do skutku. 
Teraz już wiadomo.

Wizyta niemieckich partnerów 

Od ponad 10 lat Miasto 
Jastarnia jest związane 

partnerstwem z Elbe-Parey 
w niemieckim landzie Sakso-
nia-Anhalt. 

W dniach 6–8 października b.r. 
w Jastarni gościli przedstawicie-
le Lokalnej Grupy Działania 
„Między Łabą a Fiener Bruch” , 
do której należy partnerskie 
Elbe-Parey. Głównym celem wi-
zyty było przygotowanie współ-
pracy dla realizacji wspólnych 
projektów w ramach Lokalnych 
Grup Działania. 

W napiętym programie pobytu 
znalazło się zwiedzanie zrealizo-
wanego z pomocą środków unij-
nych, kompleksu edukacyjno-
sportowego w Jastarni, gdzie roli 
przewodnika podjęła się Dyrek-
tor miejscowego Gimnazjum pani 
Ewa Kwiecińska, a tłumacza, na-
uczycielka języka niemieckiego 
pani Małgorzata Hallmann. Go-
ście odwiedzili ponadto jastarnic-
kie muzea – chatę rybacką, z któ-
rej zbiorami zapoznał przybyłych 
kustosz i inicjator powołania mu-
zeum pan Antoni Konkel, oraz 

prywatne muzeum pana Juliusza 
Strucka z czynnym warsztatem 
szkutniczym. Pobyt uatrakcyjnił 
rejs luksusowym jachtem moto-
rowym „Olivier” do Helu oraz 
dania kuchni regionalnej serwo-
wane przez restauracje „Weran-
da” i „Elrino”.

W ostatnim dniu goście odwie-
dzili rozbudowywaną przystań ry-
backą w Kuźnicy, gdzie zapoznali 
się z zakresem pracy prowadzonej 
przez Urząd Morski w Gdyni oraz 
ze znaczącym udziałem środków 
UE w tej inwestycji.

Imprezy 
kulturalne 

MOKSiR-u

11 XI, godz. 18.00 – Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Jastar-
ni. Promocja książki „Wiersze 
prosto z serca”.

25 XI, godz. 19.00 – Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa w Jastar-
ni. „Kabarety, kabarety” Wystą-
pią: Kabaret Słuchajcie oraz 
Kabaret Młodych Panów. Wstęp 
wolny.

kompleksie przewidziano poko-
je dla ok. 200 osób. Centrum 
konferencyjne ma umożliwiać 
organizację imprez na 1200 
osób. Przypomnijmy, że obecnie 
hotel „Neptun” oferuje 193 miej-

Powstanie tu czterogwiazdko-
wy kompleks hotelowo-konfe-
rencyjny z zapleczem spa. W ra-
mach przedsięwzięcia powstanie 
też promenada spacerowa. W 

sca w 90 pokojach i apartamen-
tach oraz 6 sal szkoleniowo-kon-
ferencyjnych mogących 
pomieścić od 25 do 300 osób.

Inwestor, którym jest spółka 
Qualia Development, uzyskał 
już decyzję o warunkach zabu-
dowy. Jest też plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla tego 
terenu.

Hotel Neptun z lotu ptaka
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Frekwencja wyborcza w Jastarni wyniosła 54,8%, w Kuźnicy – 56,65%, a w Juracie – 57,14%, łącz-
nie więc frekweńcja wyborcza w gminie wyniosła 55,46%.

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH 
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Numery listy Nr 1 
Jastarnia

Nr 2 
Kuźnica

Nr 3 
Jurata RAZEM

Lista nr 1 Prawo i Sprawiedliwość 534 64 49 647
Lista nr 2 Polska Jest Najważniejsza 18 5 8 31

Lista nr 3 SLD 33 4 24 61
Lista nr 4 Ruch Palikota 92 16 25 133

Lista nr 5 PSL 26 6 7 39
Lista nr 6 PPP–Sierpień’80 8 0 0 8

Lista nr 7 Platforma Obywatelska 458 173 165 796

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH 
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Imię i nazwisko kandydata Nr 1 
Jastarnia

Nr 2 
Kuźnica

Nr 3 
Jurata RAZEM

Bojar-Fijałkowski Tomasz KW SLD 534 64 49 647
Klein Krzysztof KW Nowa Prawica 

– Janusz Korwin-Mikke 18 5 8 31

Kołowrocki Krzysztof Stanisław KW PiS 33 4 24 61
Markowski Jacek Zygfryd KW Jacek 

Markowski Twój Senator 92 16 25 133

Nowosielski Roman Stanisław KW Unia 
Prezydentów – Obywatele do Senatu 26 6 7 39

Wittbrodt Edmund Kazimierz KW PO RP 8 0 0 8

Głosowaliśmy najczęściej całymi 
rodzinami, po zakończeniu mszy 

świętych.
Rodzina państwa Struck przed 

lokalem wyborczym
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Poetyckim okiem
Koleżankom i kolegom z rocznika 1951

***
Pejzaż morza stał się dziś mą świątynią
Gromnicami karłowate sosny.
Krzyżem cicha, samotna wierzba
Ołtarzem odwieczna wydma.
Stado mew zastąpiło organy,
powodując dysonans brzmienia.
Bruzdy fal zdawały się śpiewać
wieczne odpoczywanie.
Ogarnęła mnie melancholia, wielka pustka
straszny żal ścisnął me serce.
Tęsknota za przyjaciółmi, którzy odeszli.
Tak wielu z rocznika przyszło mi pożegnać.
Świat przybrał kolor żałoby.
Niech niebo zapłacze ze mną po ich stracie
Aniołowie Pańscy weźcie w opiekę ich dusze.
A Ty, nieprzenikniony, wszechpotężny Boże,
wybacz im błędy i słabości
i okaż swe miłosierne oblicze.

***
Od złych ludzi odgrodzę się płotem.
Rozkoszy zamknę drzwi do serca.
Raniące słowa uciszę na zawsze.
Pożądanie wyrzucę z pamięci.
Złe myśli schowam do szafy.
Obłudę zgubię we mgle.
Bez pożegnania porzucę nałogi.
Złość zamknę w przeszłości.
Zdradzie nie wyjdę na spotkanie.
Obudzę dobro, póki jeszcze drzemie 
na dnie mego serca.
   Toni!

Siatkarskie Orliki dla Jastarni
Podwójnym sukcesem siatkarzy UKS Jastarnia zakończył się ogólnopolski turniej Orlik 

Volleymania. W sobotę 1 października triumfowali oni w rozgrywkach rocznika 1996/97. 
Następnego dnia w rozgrywkach rocznika 1998/99… powtórzyli sukces z poprzedniego dnia. 

Wszyscy zawodnicy i zawod-
niczki po turnieju otrzymali pu-
chary, medale, cenne nagrody 
rzeczowe oraz tygodniowy pobyt 
w wybranym OPO np. w Spale 
lub Cetniewie. Medale wręczali 
znakomici goście turnieju: Se-
kretarz Stanu Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki p. Ryszard Sta-
churski, Sekretarz Generalny 
PZPS p. Bogusław Adamski, 
a także zawodniczki reprezenta-
cji Polski Maja Tokarska i Mag-
dalena Saad.

Skład zespołu z Jastarni 
w roczniku 1998 i 99:
1. Adam Lenc – kapitan
2. Bolesław Gwardzik
3. Grzegorz Konkol
4. Jakub Muża
5. Kacper Nowak

6. Wojciech Stachowicz
7. Patryk Zwara

Skład zespołu z Jastarni w r. 
1997 i 96:
1. Krystian Herrmann – kapitan
2. Seweryn Konkel
3. Fabian Majcherski

Zdjęcie zwycięskiego zespołu 
z roczników 1996 i 1997

4. Oskar Majcherski
5. Mariusz Markiewicz
6. Fabian Pieper
7. Robert Winszczyk

Opiekunem i trenerem zespołu 
jest p. Leszek Herrmann.
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Puchar Jastarni 
dla Konsalu

Biegali ku czci papieża

W sobotę 15 października odbyły się dwa biegi w ramach 
VIII Memoriału ku czci błogosławionego Jana Pawła II.  

    Dnia 1 października 2011 
roku na boisku Orlik 2012  
odbył się II Firmowy Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Jastar-
ni. Do rywalizacji zgłosiły się 
następujące zespoły: Hotel 
Dom Zdrojowy, Konsal, Ste-
mar oraz Urząd Miasta Ja-
starnia.

Turniej rozegrano systemem 
„każdy z każdym” 2x po 10 min. 
Wszystkie drużyny wykazały się 
swoimi wysokimi umiejętno-
ściami piłkarskimi, a zwyciężyła 
drużyna reprezentująca firmę 
Konsal. Drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary i dyplomy, 
a statuetkę dla najlepszego za-
wodnika otrzymał Karol Herr-
mann.

Wyniki:
Stemar – Dom Zdrojowy 1:1
Konsal – Urząd Miasta 6:5
Konsal – Dom Zdrojowy 6:1
Stemar – Urząd Miasta 2:2
Dom Zdrojowy – UM 1:6
Stemar – Konsal 2:2 

Klasyfikacja końcowa:
1. Konsal
2. Urząd Miasta
3. Stemar
4. Dom Zdrojowy

Jednym z nich był półmaraton 
/bieg 21-kilometrowy/ na trasie 
Jas ta rn ia–Władys ławowo, 
w którym wzięło udział 31 bie-
gaczy i rolkarzy, a nawet jeden 
zawodnik na wózku inwalidz-
kim. Jastarnię reprezentowało 
dwóch biegaczy: Józef Murański 

i Ryszard Struck. Start honoro-
wy nastąpił przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Jastarni, start  
„ostry” na ścieżce rowerowej 
w pobliżu „Dragi”. Drugi bieg, 
przeznaczony dla kobiet i mło-
dzieży, rozgrywano na trasie 
Chałupy–Władysławowo, a jego 
dystans wynosił 10 kilometrów. 

W obu biegach zajmowane 
miejsca zbytnio się nie liczyły, 
zawodnikom nawet nie mierzo-
no czasów, tutaj przede wszyst-
kim liczył się udział.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju


