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10 lat ze sportem

10-lecie swego istnienia 
obchodziło najbardziej 

utytułowane sportowe stowa-
rzyszenie Jastarni. Właśnie w 
tym roku jego zawodnicy wy-
walczyli wicemistrzostwo Eu-
ropy w siatkówce plażowej.

W tym roku Uczniowski Klub 
Sportowy z Jastarni obchodził 
10-tą rocznicę swego istnienia. 
Od samego początku jego głów-
nym celem było siatkarskie szko-
lenie młodzieży szkolnej. Na 
sukcesy nie trzeba było długo 
czekać. Najpierw na poziomie 
powiatu i województwa, później 
także na arenie ogólnopolskiej. 
Początkowo organizatorzy za-
wodów siatkarskich mieli trud-
ności z wymawianiem nazwy 
„Jastarnia”, lecz po wygraniu-
jednego i drugiego turnieju o 
randze Mistrzostw Polski, na-
uczyli się bezbłędnie wymawiać 
nazwę naszego miasta, a zapro-
szenia na zawody zaczęły być 

coraz częstsze. – Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu rodziców 
dzieci, mogliśmy uczestniczyć 
w większości z tych zawodów – 
wyjaśnia Leszek Herrmann, pre-
zes UKS-u. Uczestnictwo w tylu  
turniejach zaczęło procentować 
rosnącymi umiejętnościami siat-
karzy, a dalsze sukcesy przenio-

Już sama ilość pucharów zdobytych przez zawodników UKS Jastarnia 
budzi szacunek

sły się także poza granicę kraju. 
Przed 10 laty zawodnicy UKS-

u zaczynali jako minisiatkarze, 
by po latach zostać pełnoprawny-
mi siatkarzami. Obecnie swoją 
przygodę ze sportem rozpoczy-
nają nowe roczniki minisiatkarzy, 
którzy także odnoszą sukcesy. 

►
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Jednak pomimo tylu sukcesów, 
klub nie dysponuje żadnym stałym 
pomieszczeniem, jest im ono udzie-
lane tylko na poszczególne zawo-

dy. Tymczasem na hali sportowej, 
gdzie trenują zawodnicy UKS-u, 
stoją puste pomieszczenia.

Dwa oblicza 
Święta Niepodległości

Uroczystość na cmentarzu nie zgromadziła zbyt wielu osób

Święto Niepodległości 11 
listopada uczczono w Ja-

starni na dwa sposoby.
Obchody rozpoczęły się już 

o godzinie 9.45 uroczystym 
przemarszem na cmentarz, gdzie 
delegacja Urzędu Miejskiego 
złożyła kwiaty na grobie braci 
Kłosów oraz pod obeliskiem 
„Tym, którzy nie wrócili z mo-
rza”, zaś delegacja gimnazjum 
składała kwiaty na grobie za-
mordowanego przez Niemców 
nauczyciela, Edmunda Perszke. 
Następnie zebrani przemaszero-
wali do kościoła, gdzie została 
odprawiona msza święta w in-
tencji ojczyzny. 

Druga część uroczystości tego 
dnia rozpoczęła się o godz. 16.00 
na hali widowiskowo-sportowej. 
Odbyła się tu promocja książki 

„Wiersze prosto z serca”, wyda-
nej przez Stowarzyszenie Miło-
śników Gminy Jastarnia i Roz-
woju Turystyki „Półwysep”. 
Książka ta składa się z wierszy 
uczniów jastarnieńskiego gimna-
zjum, pisanych o swoim patronie 
– Janie Pawle II. 

Słowo wstępne wygłosił Waw-
rzyniec Wawrzyniak, prezes Sto-
warzyszenia będącego wydawcą 
książki. Potem: Karolina Budzisz, 
Zuzanna Kucharska, Anna Mich-
nowska, Urszula Godlewska, 
Monika Wysocka, Ina Ciemno-
czołowska i Wiktoria Konkel, de-
klamowały wiersze zawarte 
w książce. Następnie wystąpił ze-
spół „Płomienie”, grupa wokalna 
MOKSiR oraz orkiestra dęta z Ja-
starni.

Dzień 
Wszystkich 
Świętych
Nasza pamięć o zmarłych 

trwa przez cały rok, naj-
dobitniej o tym świadczą znicze 
cmentarne, które o każdej po-
rze roku znikają ze sklepowych 
półek. Jednak jest taki szcze-
gólny dzień, kiedy wszyscy śpie-
szymy na cmentarz, dać wyraz 
naszej pamięci o zmarłych.

Tutaj także można wyrazić 
naszą pamięć o tych, co zginęli 

w morskich odmętach

Pod krzyżem cmentarnym 
zapalono wiele zniczy
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o Jastarni: „Na polskiej fali”, „So-
senka z wydm” i „Zolojka”. Tabli-
cę odsłonił Antoni Konkel i Maria 
Długi, mieszkająca w tym domu, 
której dziadek, Dawid Długi, 
udzielał gościny autorowi książek. 

Druga tablica, która ma upamięt-
niać Mariana Stelmaszczyka, wój-
ta gminy Hel z siedzibą w Jastarni, 
zawisła na budynku przy ulicy 
Rynkowej 1, gdzie Marian Stel-
maszczyk mieszkał wraz z rodzi-
ną. Był on wójtem w latach 1936-
1939 oraz krótko po wojnie, a jego 
dokonania dla naszego miasta oce-
niane są bardzo wysoko. Tutaj ta-
blicę odsłonił burmistrz Jastarni, 
Tyberiusz Narkowicz oraz wnucz-
ka wójta, Elżbieta Jankowska. 

Po odsłonięciu i poświęceniu 
obu tablic, zebrane osoby udały się 
do „Domu Zdrojowego”, gdzie po-
stać Mariana Stelmaszczyka przy-
bliżył Antoni Konkel, zaś postać 
Jerzego Bandrowskiego omówiła 
Lucyna Konkol. Podczas gdy 
o wójcie Stelmaszczyku zachowa-
ły się wyczerpujące informacje, to 
o Jerzym Bandrowskim są one ra-
czej skąpe, nawet nie dysponuje-
my jego zdjęciem. 

Podczas odsłonięcia tablic oraz 
w „Domu Zdrojowym” zgromadzi-
ła się ponad stuosobowa publicz-
ność. – Składamy podziękowania 
dyrekcji „Domu Zdrojowego” oraz 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni, bez 
których ta impreza nie udałaby się 
tak wspaniale – powiedziała Lucy-
na Konkol, prezes miejscowego od-
działu Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, który był także 
organizatorem całego wydarzenia. 
Tablice została zaprojektowana 
i wykonana przez oddział ZK-P 
w Jastarni przy finansowym wspar-
ciu Urzędu Miasta w Jastarni.

Podczas procesji na cmentarzu było tłoczno

Tablicę na domu przy ulicy Bałtyckiej odsłonili 
Maria Długi i Antoni Konkel

Tego dnia, 1 listopada, w Dzień 
Wszystkich Świętych, zapalamy 
znicze na grobach naszych bli-
skich. Jest też także miejsce, gdzie 
zapalamy lampki i modlimy się za 
zmarłych, których miejsce wiecz-
nego spoczynku nie znajduje się 
na naszym cmentarzu.

Nadmorskie położenie Jastarni 
zadecydowało, że jej mieszkańcy 
od wieków zajmowali się rybo-
łówstwem. Od wieków także się 
zdarzało, że czasem znajdowali 
swoją śmierć w morzu. Dlatego 
całkiem zrozumiałą tradycją jest 
procesja żałobna nad morze.

Tablice dla zasłużonych

W niedzielę 23 październi-
ka na ścianach dwóch 

domów w Jastarni zawieszo-
no tablice upamiętniające 
mieszkających w nich ludzi 
zasłużonych dla Jastarni. 

Pierwsza tablica została zawie-
szona na domu znajdującym się 
przy ulicy Bałtyckiej 28. Tutaj 
przez kilka miesięcy w okresie 
międzywojennym mieszkał Jerzy 
Bandrowski, autor kilku książek 



Zdrowych, szczęśliwych i błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz nadziei na nadchodzący Nowy 2012 Rok
życzy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Jastarni

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia i miłości w gronie rodziny i przyjaciół

życzą Właściciele i obsługa Sklepu „U Groszka”

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, 

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokójm 
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem. 

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, 
by spokojna przerwa ukoiła złość 

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, 
a kolędowych śpiewów nie było dość!

Życzy firma „Netrix”

Zarząd i pracownicy
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzą,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło 

światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

Pogodnych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2012 roku 

życzą 
Dyrekcja i pracownicy 
Banku PeKAo S.A .
Filia w Jastarni 



Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia i miłości w gronie rodziny i przyjaciół

życzą Właściciele i obsługa Sklepu „U Groszka”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
Przesyłamy w imieniu własnym i pracowników, serdeczne życzenia

Zarząd MPWiK „ekowik”

Nadchodzi czas Bożego Narodzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich

okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku 
i prawdziwej radości.

A miłość, pokój i szczęście niech Wam 
towarzyszą w czasie Świąt Bożego Narodzenia 

oraz przez cały Nowy Rok.
Wszystkiego, co najlepsze i najprzyjemniejsze.

Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Wraz z podziękowaniem za dotychczasową współpracę
– życzy Zarząd i pracownicy

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komex” Sp. z o.o.

Zdrowia i pogody ducha
w Radosny Czas Narodzenia Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności
na nadchodzący Nowy 2012 Rok.
Drogim Mieszkańcom Kuźnicy, Jastarni, Juraty
i wszystkim Przyjaciołom naszego skrawka Ziemi
życzą
Burmistrz, Rada Miasta i Załoga Urzędu Miasta Jastarni.

Zarząd i pracownicy
Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej w Swarzewie

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzą,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło 

światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

Aby przy świątecznym stole nie 
zabrakło światła i ciepła rodzinnej 
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą 
szczęście i pomyślność

życzy redakcja 
„Jastarnickich Nowin”
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Jastarnia na starej widokówce

Co dalej z receptami?

W sobotę 12 listopada w ka-
wiarni „Elrino” zorgani-

zowano wystawę „Jastarnia na 
starej pocztówce”, której ini-
cjatorem był miejscowy oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. 

Stare pocztówki przedstawiające 
widoki Jastarni, począwszy od lat 
międzywojennych do lat 60-tych 
ubiegłego stulecia, pochodziły z ko-
lekcji Mieczysława Konkola. Posia-
da on około siedmiuset pocztówek, 
głównie z lat międzywojennych, zaś 
na wystawie zaprezentowano ich 
„tylko” nieco ponad 70. Jeżeli jed-
nak weźmiemy pod uwagę, że jed-
norazowe obejrzenie 700 zdjęć było-
by zbyt męczące, owo ograniczenie 
ilościowe okaże się zrozumiałe. 
– Zbieranie przedwojennych wido-
kówek Jastarni rozpocząłem około 
1990 roku – wyjaśnia Mieczysław 
Konkol. – Wtedy to miałem możli-
wość zapoznać się ze zbiorem sta-
rych widokówek Bruna Wandtke. 
Zainteresowałem się nimi i postano-
wiłem zebrać własną kolekcję.

Wystawa została zaprojektowana i 
wykonana przez oddział ZK-P w Ja-
starni przy finansowym wsparciu 
Urzędu Miasta w Jastarni. Była ona też 
okazją do spotkania się ludzi w więk-
szym gronie i porozmawiania na różne 
tematy. W czasie spotkania przygry-
wała Orkiestra Dęta z Jastarni, więc 
atmosfera była tym przyjemmniejsza.

W spotkaniu tym udział wzięło 
ponad 100 osób. Świadczy to o tym, 

Zainteresowanie wystawą było ogromne

że ludzie chcą się spotykać w więk-
szym gronie, tym bardziej, że letni 
nawał pracy dawno już minął i mają 
do dyspozycji więcej wolnego cza-
su Tymczasem tego dnia znowu 
okazało się, że w Jastarni nie ma od-
powiedniej sali na organizowanie 
wystaw. W sobotę trzeba było do-
stawiać krzesła, żeby każdy znalazł 
miejsce siedzące. Czy tak będzie 
przy każdym większym zebraniu? 

Od 2012 r. wchodzą w życie za-
ostrzone przepisy dotyczące 

wystawiania recept przez lekarzy  
mających umowy z  Narodowym 
Funduszem Zdrowia.
Co powinien wiedzieć pacjent:

1. Leki będą wypisywane na re-
ceptach tym pacjentom, którzy 
okażą dowód ubezpieczenia zdro-
wotnego (legitymacja emeryta, 
druk RMUA dla osób pracujących, 
legitymacja studencka, informacja 
z Urzędu Pracy o odprowadzaniu 
składek na  ubezpieczenie  zdro-
wotne).

2. Pacjent musi posiadać (do oka-
zania) dokument z  numerem PE-

SEL – dotyczy to również dzieci 
do 18 roku życia.

3. Chcąc pobrać receptę na leki dla in-
nego pacjenta, osoba ta musi być wska-
zana i upoważniona  przez pacjenta 
na specjalnym druku, który  musi zna-
leźć się w dokumentacji pacjenta.

4. Kontynuowanie leczenia przez 
lekarza rodzinnego, tj. wypisywanie 
leków zaordynowanych przez gabi-
nety specjalistyczne, może odbywać 
się tylko po okazaniu przez pacjenta 
informacji pisemnej o dalszym le-
czeniu. Informacja ta ma ważność 
przez rok i będzie przechowywana w 
dokumentacji pacjenta w Gabinecie 
Lekarza Rodzinnego.

5. Każde nowe leczenie, zaordy-
nowane w ciągu roku u pacjenta 
przez lekarza z innego gabinetu lub 
zakładu leczniczego, musi być rów-
nież udokumentowane, np. wypi-
sem z leczenia szpitalnego lub in-
formacją pisemną i dołączone do 
dokumentacji pacjenta.

Brak w/w danych o leczeniu i po-
siadaniu dokumentu ubezpieczenia 
zdrowotnego wiąże się z tym, że leki 
nie będą wypisywane na receptach 
refundowanych  przez NFZ lub wy-
stawione, w uzasadnionych przypad-
kach, bez refundacji, tj. z odpłatno-
ścią 100%.
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50-latkowie 
na parkiecie

Zabawy 50-latków na stałe 
weszły już do jastarnieńskiej 

tradycji. Zawsze na początku li-
stopada odbywa się taka zabawa 
kolejnego rocznika.

Właśnie w sobotę 5 listopada 
w domu wczasowym „Exploris” 
zorganizowano zabawę rocznika 
1961. Wzięło w niej udział 21 osób 
urodzonych w 1961 roku, którzy 
przybyli na spotkanie ze swoimi 
współmałżonkami. Obecni byli 
również przedstawiciele następne-
go rocznika, 1962, który będzie or-
ganizował taką zabawę w przy-
szłym roku.

Problemy z dzikami

Gmina Jastarnia, jak i cały Półwysep Helski, od lat ma ogrom-
ne problemy z dzikami. Problem ten ma zawsze swoje począt-

ki latem, kiedy w działających tu stołówkach powstają ogromne 
ilości odpadków, którymi żywią się dziki. Poza tym zdarza się, że 
dokarmiają je ludzie. Wtedy jedzenia mają one pod dostatkiem.

Informacje dodatkowe:
– termin realizacji recepty nie 

może przekroczyć 30 dni od daty 
jej wystawienia; 

– termin realizacji recepty na anty-
biotyki nie może przekroczyć 7 dni 
od daty jej wystawienia;

– termin realizacji leków recep-
turowych (robione) 5 dni od daty 
ich  wystawienia;

– termin realizacji leków psycho-
tropowych nie później niż w ciągu 
14 dni od daty ich wystawienia.

Nowa odłownia dzików działa już od kilku miesięcy

Gorzej jest przez pozostałą część 
roku, gdy półwyspowy las nie jest 
w stanie zapewnić pokarmu roz-
mnożonym stadom dzików. Wtedy 
głód je wygania na łąki, parki i przy-
domowe ogródki, gdzie ryją w zie-
mi w poszukiwaniu pokarmu. W ten 
sposób powstaje problem z nadmia-
rem dzików na naszym terenie.

Leśnicy walczą z tym problemem 
głównie za pomocą odławiania dzi-
ków i wywożenia ich do lasów, gdzie 
mają dostateczną ilość pożywienia. 
Jedna z odłowni znajduje się za skła-
dem opałowym „KRAAL”, druga – 
przenośna, do ubiegłego roku znajdo-
wała się w rejonie kościoła w Juracie, 
lecz została przeniesiona do Helu. 

Odłownia znajdująca się za 
KRAAL-em spełniała swoją funk-
cję już 10 lat. Niedawno została 
zdemontowana i w tym samym 
miejscu postawiono nową. W wy-
mianę tej odłowni zaangażował się 
także Urząd Miasta w Jaastarni, 
udzielając wsparcia finansowego 
przy jej budowie.

W ubiegłym roku na odcinku od 
Kuźnicy do Helu pozyskano łącz-
nie z wypadkami samochodowymi 
i kolizjami 70 sztuk dzików. 

Wyciskali ciężary na medal

Sportowcy z Jastarni przy-
zwyczaili nas, że z wyjaz-

dowych zawodów wracają z 
medalami. Tym razem medale 
Mistrzostw Polski przywieźli 
siłacze.

W dniach 21–23 X w Centralnym 
Ośrodku Sportowym we Władysła-
wowie, odbyły się Mistrzostwa 
Polski w wyciskaniu sztangi leżąc 
w następujących kategoriach wie-

kowych: do 18, do 20, do 23 lat, 
oraz seniorów i weteranów. W im-
prezie wzięło udział około 250 za-
wodników i zawodniczek z terenu 
całej Polski, także z Jastarni poje-
chała tam 20-osobowa grupa. 

W klasyfikacji drużynowej kobiet 
do lat 18, sekcja siłowa z Jastarni 
zajęła drugie miejsce. Patrycja Go-
dlewska w kategorii wagowej do 
52 kg zdobyła złoty medal i została 

najlepszą zawodniczką tej kategorii 
wiekowej. Kamila Lorek i Martyna 
Szych w tej samej kategorii zdobyły 
srebrne medale. W kategorii junio-
rów Michał Gwardzik zdobył srebr-
ny medal, a Jakub Konkel – złoty. 
Jakub Konkel wystąpił także w kat. 
wiekowej do lat 20, zdobywając 
brązowy medal, zaś Piotr Wójcicki 
zdobył medal brązowy. Jakub Kohn-
ke w tej samej kat. wiekowej zdobył 
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złoty medal. Bardzo wartościowy 
wynik osiągnął Marcin Budzisz, 
uzyskując w kat. wagowej do 83 kg 
wynik 177,5 kg, co dało mu IV miej-
sce. W kategorii weteranów w wie-
ku ponad 60 lat, złoty medal wywal-
czył Wojciech Grabowski i został 
najlepszym zawodnikiem tej grupy 
wiekowej.

UKS w Jastarni IV w Leżajsku

Poetyckim 
okiem
***
W myślach jak ocean
upływają hen za horyzont
wspomnień obrazki.
Tych, którzy odeszli.
Blade cienie rodziców, przyjaciół.
Gdy wytężam słuch,
słyszę jak skuci
śmiercią, szepczą pacierze.
Bóg zabrał im ciała.
Dziś są jak obłoki.
Życie ich
wypaliło się jak świeca.
Lecz kiedy powstaną,
obeschną łzy tęsknoty.
I na progu wniebowstąpienia
czy znowu będziemy razem?

***
Sen uniósł mnie
daleko w przestworza.
Po drodze zgubiłem emocje.
Po Jakubowej drabinie
piąłem się do niebios.
Śpieszyłem na spotkanie
rodziców, krewnych, przyjaciół.
Jest tyle spraw, za które
chciałbym przeprosić.
Rozliczyć się z poplątanych
ścieżek życia.
Rozwiązać niedokończone sprawy.
Zmienić coś na zawsze.
Wokół cisza, ciemność.
Świt.
Krople łez na poduszce.

Toni!

Drużyna dziewcząt w Cetniewie wywalczyła wicemistrzostwo kraju.                                                                                              
  Fot. Małgorzata Budda

– Zawody były bardzo dobrze 
przygotowane – zgodnie twierdzą 
opiekujący się sekcją siłową Hen-
ryk i Filip Kohnke. – Dziękujemy 
wszystkim, dzięki którym mogli-
śmy wziąć w nich udział, szczegól-
nie MOKSiR-owi oraz komisji 
PiRPA.

to zawodnikom z UKS-u na zajęcie 
drugiego miejsca w grupie. W me-
czu półfinałowym – po zaciętej 
i wyrównanej walce – chłopcy z Ja-
starni zostali pokonani przez siat-
karzy z Krasnego. 

Mały finał (mecz o III miejsce) za-
kończył się zwycięstwem zawodników 
ZAKS-y Kędzierzyn Koźle, którzy po 
bardzo wyrównanym pierwszym secie 
pokonali siatkarzy UKS w Jastarni wy-
nikiem 2:0 (25:23 i 25:18).

Finał pomiędzy drużynami z Rze-
szowa i Krasnego zakończył się 
wynikiem 2:1. Najlepszym przyj-
mującym w całym turnieju trenerzy 
wybrano Krystiana Herrmanna.

Wyniki końcowe turnieju:
1. AKS Resovia Rzeszów
2. Krasne
3. ZAKS Kędzierzyn Koźle
4. UKS Jastarnia
5. Feniks Leżajsk
6. Metro Warszawa

Młodzicy z Jastarni wystąpili 
w składzie: Bolesław Gwardzik, 
Adam Lenc, Kacper Nowak, Fa-
bian Pieper, Wojciech Stachowicz, 
Robert Winszczyk, Patryk Zwara 
i Krystian Herrmann (kapitan). Tre-
nerem zespołu z Jastarni jest p. Le-
szek Herrmann, kierownikiem p. 
Adam Winszczyk.

Młodzicy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego w Jastarni 

uczestniczyli w VII Ogólnopolskim 
Turnieju Piłki Siatkowej „Od mło-
dzika do juniora”, który odbył się 
w dniach 4-6.11.2011 r. w Leżajsku 
dla 12. drużyn z całej Polski. 

Od wielu lat turniej ten jest areną 
zmagań czołowych polskich drużyn 
i oprócz siatkarskiej rywalizacji sto-
jącej na wysokim poziomie, sędzio-
waniu zawodów przez arbitrów 
PLS-u, wartościowych nagród, na 
uwagę zasługują rzadko spotykane 
warunki socjalne (hotelowe) przy-
gotowane przez organizatorów.

W rywalizacji grupowej zespół 
z Jastarni zmierzył się w pierw-
szym meczu z Resovią Rzeszów, 
której uległ wynikiem 2:0; następ-
nie drużyna z Jastarni pokonała 
czterech kolejnych rywali (Strzy-
żów, Stalowa Wola, Stare Miasto i 
Metro II Warszawa) 2:0. Pozwoliło 


