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Będzie „Biedronka”? Nowa

N

a sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 XI podjęto
uchwałę upoważniającą burmistrza do oddania w dzierżawę na 15 lat terenu o powierzchni 6.000 m2, znajdującego
się między „Kraalem” i rondem.
Na terenie tym ma być zbudowany sklep wielkopowierzchniowy sieci „Biedronka”. Obecny plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje tam
funkcję magazynowo-składową.
Tak więc najpierw funkcja ta
musi zostać zmieniona, na co
również radni wyrazili zgodę.
Przypomnijmy, że był to postulat
części mieszkańców naszej gminy podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej do samorządu
gminnego. Podjęcie decyzji w tej
sprawie przez radnych trwało aż
rok.
Kiedy nowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie
zatwierdzony i uprawomocni

się, inwestor potrzebuje pół roku
na uzyskanie pozwolenia na budowę i około 9 miesięcy na samą
budowę. – Rada Miasta uchwaliła przystąpienie do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego dla lokalu przeznaczonego na
sklep wielkopowierzchniowy
oraz upoważniła burmistrza do
oddania nieruchomości w dzierżawę, nie pozostaje mi więc nic
innego jak uchwałę zrealizować
– mówi Tyberiusz Narkowicz,
burmistrz Jastarni.
Jednak jak się dowiedzieliśmy,
na ten sam teren wpłynęły jeszcze 4 wnioski na dzierżawę od
mieszkańców naszej gminy.

apteka

Z

końcem bieżącego roku
apteka „Bursztynowa”
w Jastarni kończy swoją
działalność. Jednak nie oznacza to wcale, że nasze miasto
zostanie apteki pozbawione
i po lekarstwa będzie trzeba
jeździć do miast sąsiednich.
Jastarnia będzie bez apteki,
ale tylko przez kilka dni.
W drugim tygodniu stycznia zostanie otwarta nowa apteka przy
ul. Stelmaszczyka, tuż obok Przychodni Zdrowia. Dnia 28 VIII
2009 roku w wyniku przetargu
ograniczonego, zakupiony został
grunt z przeznaczeniem pod budynek apteczny. Ówczesna Rada
Miasta wiedząc, że z końcem 2011
roku obecna apteka kończy działalność, zdecydowała się skierować na przetarg ograniczony dla
mieszkańców Jastarni bardzo
atrakcyjną działkę, położoną w
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centrum miasta. Warunek był jeden: w tym miejscu powstać może
jedynie apteka.
Do przetargu przystąpiła tylko
jedna osoba, Wiktoria Struck, będąca magistrem farmacji. Kupiła
działkę o powierzchni 544 m2,
zobowiązując się postawić tam
aptekę. Zapowiedziana apteka już
stoi, przeprowadzono jej odbiór
techniczny, odbiór farmaceutyczny także się już odbył i już w drugim tygodniu stycznia, rozpoczyna ona swoją działalność.

Pacjenci wychodząc z Przychodni Zdrowia, będą mogli od razu kupić
potrzebne leki

Port w Kuźnicy

P

rzed latem bieżącego roku Urząd Morski
w Gdyni rozpoczął budowę
portu w Kuźnicy. W wyniku
przetargu, wykonawcą zadania została Hydrobudowa,
która wcześniej prowadziła
rozbudowę portu w Jastarni.
Port utworzą dwa falochrony
o długości 174 i 110 metrów.
Powstanie też umocniony
brzeg skarpowy o długości
154 m, szerszy od istniejącego
o 15 m. Prace budowlane są prowadzone na akwenie o powierzchni około 3,5 ha. Dwa falochrony:
południowy i wschodni, zostaną
wyprowadzone w głąb Zatoki
Puckiej, obramowując tor wodny w odległości około 220 m od
krańca lądowego przystani. Basen przystani będzie miał głębokość 2,5 m. Wybudowany zostanie także budynek bosmanatu
z zapleczem sanitarnym. Na jego
terenie stanie także budynek magazynowy na sprzęt rybacki,
składający się z 15 boksów.

W lecie przyszłego roku port w Kuźnicy ma być gotowy

W rejonie nabrzeża zachodniego
zostanie usytuowany żurawik o
nośności 1,5 tony i napędzie
elektrycznym. W 85% inwestycję sfinansuje Unia Europejska,
zaś 15% dołoży budżet państwa.
Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na lipiec przyszłego roku, jednak rybacy i społeczeństwo Kuźnicy chcieliby,
aby nastąpiło to już w czerwcu,

tak aby port był gotowy już na
odpust świętych Piotra i Pawła.
Społeczną inicjatywą jest także
postawienie w porcie krzyża wykonanego z metalu, który ma zastąpić znajdujący się tam krzyż
drewniany. Ponieważ harmonogram inwestycji tego nie przewiduje, krzyż zostanie wykonany
ze środków społecznych.
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Inwestycje Podatki i opłaty lokalne
gminne
a sesji Rady Miasta Jastarni, która odbyła się 21 listopa-

B

oksy dla rybaków w porcie w Jastarni – prace zostaną zakończone do końca tego
roku. Będzie tu 8 pomieszczeń
magazynowych i punkt podawania wody na jednostki rybackie. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1,3 mln zł, 85%
finansów pochodzi z Unii Europejskiej, zaś pozostałe 15%
z budżetu państwa.
Nawierzchnia ulicy Zachodniej – projekt był już gotowy w
2005 roku, jednak jego realizacja była uzależniona od możliwości odprowadzenia wód deszczowych do ulicy Mickiewicza.
Całkowity koszt inwestycji to
około 343 tys. zł, które w całości
pochodzą z budżetu gminy. Wykonano już kanalizację deszczową o długości ok. 180 metrów,
położono nawierzchnię na ulicy
o długości 160 metrów, wykonano chodnik i 3 parkingi. Na wiosnę zostaną dokonane nasadzenia zieleni.
Plac zabaw przy ulicy Wydmowej – pierwotnie miał zostać wykonany przed dwoma
laty. W tym roku wymieniono
grunt, ustawiono zabawki: huśtawki, bujak, karuzelę i tzw. fortecę, wykonano ogrodzenie. Stanowiska zabawek zostaną otoczone
nawierzchnią gumową, co ma
zwiększyć bezpieczeństwo korzystających z nich dzieci. Koszt inwestycji to 56 tys. złotych. Wiosną zostaną dokonane nasadzenia
zieleni i wtedy też nastąpi otwarcie placu zabaw.

N

da, przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych, które będą
obowiązywać w przyszłym roku. Podajemy niektóre z nich, dotyczące największej części mieszkańców naszego miasta.
1. Od budynków lub ich części za W okresie 1 I – 31 V i 1 IX – 31 XII:
1 m2 powierzchni zapłacimy 70 Od dzieci od lat 4 i młodzieży
groszy, lecz jeżeli budynek ten ma uczącej się do 26 roku życia –
ogrzewanie ekologiczne, zaosz- 1,20 zł
Od rencistów i emerytów – 1,20 zł
czędzimy 10 groszy od metra.
2. Od budynków zajętych na pro- Od pozostałych osób – 1,80 zł
wadzenie wynajmu pokoi gościnnych, za 1 m2 zapłacimy 18 zł, W okresie 1 VI – 31 VIII:
Przypomnijmy, że w bieżącym Od dzieci od lat 4 i młodzieży uczącej się do 26 roku życia – 1,30 zł
roku płaciliśmy tutaj 15,38 zł.
3. Od budynków zajętych na Od rencistów i emerytów – 1,30 zł
prowadzenie innej działalności Od pozostałych osób – 2 zł
gospodarczej, za 1 m2 opłata
Opłata od posiadania psa, wywynosi 21,94 zł, w roku bieżąniesie 55 zł, w roku ubiegłym
cym wynosiła 21,05 zł.
4. Dzienna stawka opłaty miejsco- wynosiła 50 zł.
wej dla wczasowiczów, wynosi:

Ankieta w Urzędzie

O

d 1 grudnia każda osoba
załatwiająca jakąkolwiek sprawę w Urzędzie Miasta Jastarni otrzymuje ankietę, której wypełnienie ma
usprawnić pracę tej instytucji. Po jej wypełnieniu należy
ją wrzucić do urny w Biurze
Obsługi Interesanta.
Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy jakości obsługi interesantów w po-

szczególnych biurach, druga część
dotyczy pracy Urzędu bez podziału na poszczególne referaty.
Ankietowanie interesantów Urzędu Miasta ma trwać trzy miesiące,
po tym czasie wypełnione ankiety będą analizowane i zostaną
z nich wyciągnięte wnioski. Po
trzech miesiącach czeka nas drugi etap ankietowania, którego
wyniki mają pokazać, czy dzięki
ankietom coś się poprawiło.
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Zbiórka książek

C

o znaczą książki w życiu
człowieka? Wiele osób
w Jastarni zna odpowiedź na
to pytanie i postanowiło się
podzielić książkami z tymi,
którzy zostali ich pozbawieni.
4 listopada spłonęła biblioteka
w Kobułtach (województwo warmińsko-mazurskie). Spłonęło całe
wyposażenie biblioteki w tym niemal wszystkie książki (z 7 tysięcy
ocalało jedynie 300, które były
akurat wypożyczone). Pracownicy biblioteki zwrócili się o pomoc
w skompletowaniu księgozbioru.
Mariusz Struck zgodził się
W województwie pomorskim
nieodpłatnie przewieźć książki
zbiórkę prowadziło Wydawnictwo
swoim samochodem do Pucka
„Region” z Gdyni, pod nazwą akcji „Pomorski Dar”.
Niemal natychmiast do akcji Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarzbiórki książek przyłączyło się ni, które ogłosiło zbiórkę w ca-

łym mieście. Jej efekty przeszły
najśmielsze oczekiwania. Łącznie zebrano 1,7 tys. książek, które
zawieziono do Muzeum Ziemi
Puckiej w Pucku, skąd trafiły do
Gdyni i stamtąd do biblioteki
w Kobułtach. – Wszystkim ofiarodawcom książek dziękuję
w imieniu mieszkańców Kobułt
– powiedział Ryszard Struck,
prowadzący akcję w Jastarni.
Jastarnia nie była jedyną miejscowością w naszym województwie, która odpowiedziała na
apel o zbiórkę książek. Około 20
grudnia książki z Pomorza trafią
do Kobułt. W ten sposób kobułtowianie dostaną na Gwiazdkę
dodatkowy prezent, w którym
i my mamy swój udział.

Infomaty turystyczne

O

d 2008 roku Urząd Marszałkowski
prowadzi
projekt „Zintegrowany system infomatów turystycznych
województwa pomorskiego”,
zakładający rozmieszczenie
infomatów na terenie całego
naszego województwa.
Za pośrednictwem infomatów,
można będzie uzyskać wszelkie
informacje turystyczne. Urząd
Marszałkowski zwrócił się do
Urzędu Miasta o wytypowanie
lokalizacji na naszym terenie,
gdzie takie infomaty miałyby staJuż za kilka miesięcy 5 takich infomatów turystycznych
stanie w naszej gminie
nąć. Wskazano 5 takich miejsc:
przy stacji turystycznej w Kuźnicy, w przedsionku hali sportowej ratka” w Juracie. Już na wiosnę
w Jastarni, na ścianie Zarządu infomaty staną w podanych wyPortu w Jastarni i na skwerze „Ju- żej miejscach.

W poprzednim numerze zamieściliśmy życzenia świąteczne dla naszych Czytelników. Kilka życzeń jednak nie weszło do numeru i zamieszczamy je teraz.

Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy Rok
upłyną Wam w szczęściu i radości
życzą
Właściciele i pracownicy sklepu „Berado”
W Bożego Narodzenia czas niech miłość będzie w nas.
Niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem króluje!
Wesołych Świąt!
Sklep „U Justyna”
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność,
życzą
Pracownicy „Werandy”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Wam serdeczne Życzenia
niech Wam Święta miłe będą,
dźwiękiem, śpiewem i kolędą
przy Wigilii tuż po zmroku
i radości w Nowym Roku..
Życzą właściciele i pracownicy
Pensjonatu ** & Restauracji Admirał w Jastarni
ZAPRASZAMY CAŁY ROK !
Wśród nocnej ciszy posłuchaj głosu łamanego opłatka. To w nim Boże Dziecię
zsyła Tobie radość, życzliwość i wzajemne zrozumienie na Święta i Nowy Rok.
Pracownicy sklepu „Sonia”
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku, aby przyjście
na świat Chrystusa przyniosło ze sobą
radość, pokój, nadzieję i miłość...
życzą rybacy z Jastarni
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Cztery rocznice Jastarni
R
ok 2012 dla Jastarni i całego
pomorskiego wybrzeża Bałtyku jest rokiem wyjątkowym,
bowiem równo 555 lat wcześniej,
mocą układu zawartego między
królem Kazimierzem Jagiellończykiem a miastem Gdańskiem
zadecydowano o nowym kształcie
i charakterze tej części Polski.
Mocą tych przywilejów, wydanych
w zamian za anulowanie pożyczki zaciągniętej na wojnę trzynastoletnią
z Zakonem, Miasto Gdańsk stało się
samodzielnym podmiotem prawnym
w obrębie Królestwa Polskiego, a póżniej w Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
Otrzymując tak wielkie przywileje,
to morskie miasto stało się na kilka
wieków najpotężniejszym miastem
Rzeczpospolitej. Odnosić można wrażenie, że ówczesna Polska dzięki
temu była Rzeczpospolitą Obojga Narodów i Miasta Gdańska, a jego
mieszczanie zostali jako jedyni w państwie zrównani w prawach ze stanem
szlacheckim.
Wśród wielu prerogatyw, dwie miały istotne znaczenie dla wybrzeża,
a zwłaszcza dla historii i kształtu Półwyspu Helskiego. Pierwszym z nich
było oddanie na własność gdańszczanom prócz innych włości połowy Półwyspu Helskiego od miasta Hel po
osadę ówcześnie znaną pod nazwą
Aeksternest – obecnie Jastarnia Pucka, oraz Mierzei Wiślanej. Drugim nas
interesującym przywilejem był nadzór
nad bezpieczeństwem przybrzeżnym
w obrębie granic morskich Rzeczpospolitej wraz z prawem sądowniczym
w orzekaniu przstępstw, wydawania
wyroków i ich wykonywaniu przez
Sąd Miasta Gdańska.
Dzień 15 maja 1457 roku, czyli
moment podpisania paktów staje się
więc dniem odrębności dwóch podmiotów prawnych podległych dwom
odrębnym prawom i podległościom
Półwyspu na okres ponad 300 lat – do
momentu II rozbioru Polski i ponownego scalenia w jeden organizm tego
terenu.
Interesujące są konsekwencje tego
wydarzenia. W pierwszym rzędzie,

państwowo prawne – po raz pierwszy
na terenach RP utworzono jednostkę
prawną, którą w dzisiejszym rozumieniu możemy nazwać Morską Strażą
Graniczną, podległą pośrednio władzom państwa. Postulatywnie więc
możemy proponować, by ten dzień
stał się dniem utworzenia Pomorskiej
Morskiej Straży Granicznej z siedzibą
w Gdańsku.
Utworzenie specjalnej służby spowodowało równocześnie konieczność
ustanowienia odpowiednich punktów
obserwacyjno-interwencyjnych
„strażnic granicznych”. O ile ulokowanie ich na terenie Mierzei Wiślanej
wobec równomiernego rozmieszczenia osad już od czasów Państwa Zakonnego nie stanowiło żadnych problemów o tyle Półwysep Helski
mający na swoim terenie jedynie jedną miasto Hel wymagał nowej lokalizacji. Najdogodniejszym miejscem
stało się miejsce przy granicy podziału Półwyspu, przy istniejącej a podległej starostwu Puckiemu miejscowości Jastarnia Pucka. Celem jej
powstania z Gdańska „oddelegowano” i osadzono cztery rodziny istniejące w postaci rodów do chwili obecnej,
a mianowicie rodzina Dahlów, rodzina Hermanów /Herrmann/, rodzina
Sellinów oraz rodzina Strucków.
Może się pojawić wątpliwość czy
na pewno jest to data stu procentowa?
Oczywiście wątpliwości mogą się pojawiać. Brak dokładnych danych na
ten temat może powodować próby
przesunięcia tych faktów o rok lub
dwa... Nie ma znaczenia. Za tą datą
przemawia jednak fakt, że układ z królem przygotowywany był co najmniej
od dwóch lat, więc i Miasto Gdańsk
oraz jego Rajcowie byli w stanie na te
zmiany doskonale się przygotować.
Przyjmijmy więc, że 15 maja 1457
roku jest momentem założenia Jastarni Gańskiej / Boru / oraz zasiedlenia
jej przez wyżej wymenione rodziny.
Utworzenie sprawnej straży morskiej wyposażonej w pełnie władzy
karno-sądownczej spowodwało daleko idące zmiany zwyczajowe. W miejsce piractwa czynnego (bezpośrednie

napady na statki) zaczęto stosować piractwo bierne np. rozpalanie „dzikich
ogni”, proceder ten dotyczył całego
pobrzeża Pomorza, o czym świadczą
dokumenty archiwalne. W miejsce dotychczasowej nazwy miejscowości
Aeksternest (gniazdo toporów), pojawia się nowa Heisternest (srocze
gniazdo) zapisywana do chwili obecnej w atlasach niemiecko-języcznych
a w formie spolszczonej Hesternia, by
ostatecznie od wieku XVIII przybrać
formę obowiązującą w dzisiejszych
czasach – Jastarnia. Wraz ze zmianami w sposobie „dorabiania” zmienia
się również obyczajowość, w miejsce
dotychczasowej formy inicjacji młodzieży, o której nic nie możemy powiedzieć pojawia się nowa – stawianie przez młodzież dopuszczaną do
inicjacji stawiania „pala” zwieńczonego wiechą zapalaną w noc sobótkową.
O tego typu zwyczajach pisali etnografowie w wieku XIX, a dotyczyły te
obrzędy takich miejscowościach jak
Rowy, Mrzezino, Swarzewo, Wielka
Wieś, Chałupy (ówcześnie Ceynowa)
Kuźnica i oczywiście Jastarnia. Niestety jedynie w naszej miejscowości
zwyczaj ten przetrwał.
Mamy więc w roku 2012 do czynienia
z 555 rocznicą ważnych wydarzeń w historii Jastarni i jej mieszkańców, oraz
równie ważną rocznicą Morskiej Straży
Granicznej w Gdańsku, ważnej nie tylko
dla historii Pomorza, lecz również powstawania urzędów Rzeczpospolitej.
Na zakończenie tej bardzo krótkiej
rozprawki chciałbym zaapelować do
mieszkańców całej Jastarn,i a zwłaszcza Burmistrza wraz z jego aparatem
oraz Radnych, o podjęcie odpowiednich działań mogących również stanowić olbrzymi element promocyjny.
Następna tak ważna rocznica pojawi
się dopiero za 45 lat.
Włodzimierz Piechocki
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Kabarety, Bursztynowe
kabarety klucze

W

zorem ubiegłych lat i sugerując się pozytywnymi opiniami
mieszkańców Gminy Jastarnia, również w tym roku Andrzejki spędziliśmy z uśmiechami na twarzach.
25 listopada Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji zaprosił wszystkich do
hali widowiskowo-sportowej na występ
dwóch kabaretów: Kabaretu Słuchajcie
i Kabaretu Młodych Panów. Oba kabarety to kilkukrotni laureaci PAKI, RYJKÓW i wielu innych przeglądów, czyli
pierwsza liga polskiej sceny kabaretowej.
Publiczność dopisała, gościliśmy również mieszkańców sąsiednich miejscowości, m.in. Helu i Władysławowa. Tematyka skeczów była przeróżna, od
relacji damsko-męskich, kosmitów, policji, do pracowników stacji benzynowych.
Hitem całej imprezy okazał się skecz Romeo i Julia według Kabaretu Młodych
Panów z udziałem mieszkańców Jastarni. Oklaskom nie było końca, chociaż
chciałoby się powiedzieć dosadniej – to
dopiero były jaja. Impreza podobała się i
bardzo nas to cieszy.
Ewa Świątczak

W

dniach 05-06.11.2011r. na
basenie w Świętochłowicach odbyła się przedostatnia
runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach.
W tej edycji klub „Delfin Jastarnia” reprezentowało 11 zawodników, którzy uzyskali wartościowe
wyniki. Coraz lepsze rezultaty
osiąga najmłodszy zawodnik klubu
Patryk Winszczyk. W Świętochłowicach Patryk zdobył srebrny medal na dystansie 50 m i brązowy na
dyst. 400 m, co bardzo dobrze rokuje na przyszły rok. W kategorii
juniorek starszych dominowała
Agata Struck, zdobywając trzy złote medale na dyst. 50 m bf (płetwy
pojedyncze), 400 m i 50 m oraz
srebro na dyst. 400 m pod wodą. W

W

okalistka Grupy Wokalnej
MOKSiR Urszula Godlewska, zakwalifikowała się do finału
IV Powiatowego Festiwalu Piosenki
„Bursztynowe Klucze” Puck 2012.
Eliminacje powiatowe odbyły się
2 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku. Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań muzycznych
młodzieży powiatu puckiego. W Jury
zasiedli: Weronika Korthals, Bartłomiej
Kunc i Anna Szymańska-Muża. Zgodnie z regulaminem w repertuarze znalazły się piosenki o miłości.
Ulka zaśpiewała piosenkę z repertuaru Amy Winehouse „You know I’m
no good” i tym samym znalazła się
w 10 najlepszych wokalistów w kategorii szkół gimnazjalnych. Sukces
występu należy się również instruktorce Grupy Wokalnej, Pani Joannie
Gośniowskiej-Budzisz, pod której
czujnym okiem i uchem szkolą się
młode talenty Jastarni.

Urszula Godlewska

Kolejny start pływaków
pierwszej dziesiątce Polski znaleźli się: Patryk Winszczyk (miejsce
5), Helena Strachanowska (m. 6),
Alexander Romero (m. 6,7,9), Karolina Narkowicz (m. 8), Hubert
Balcerek (m. 9). Po czterech rundach KPP w klasyfikacji indywidualnej Agata Struck w swojej kategorii jest zdecydowaną liderką.
Mamy nadzieję, że po rundzie finałowej, która odbędzie się we Wrocławiu, Agata odniesie zwycięstwo
w klasyfikacji generalnej, a pozostali zawodnicy awansują na swoich pozycjach. W końcowej punktacji klub z Jastarni będzie miał
problem z poprawieniem swojej
lokaty, ze względu na brak zawodników we wszystkich kategoriach
wiekowych.

Należy też nadmienić, że zawodniczka UKS „Delfina Jastarnia”
Agata Struck została wytypowana
przez Gimnazjum w Jastarni do stypendium ministerialnego. W roku
szkolnym 2010/2011 Agata podczas
Klubowego Pucharu Świata, Mistrzostw Polski i Klubowego Pucharu Polski zdobyła łącznie: 33
złote, 7 srebrnych i 4 brązowe medale i pięciokrotnie ustanawiała
nowe rekordy Polski. Osiągnięcia te
zostały docenione i 3 listopada
w Warszawie z rąk Pani Minister
Katarzyny Hall – Agata Struck odebrała dyplom stypendysty Ministra
Edukacji Narodowej. Dla Agaty,
delfinowskiego UKS-u i Gimnazjum w Jastarni to ogromne wyróżnienie i sportowa nobilitacja.

8

Jastarnickie Nowiny

Przed własną publicznością

W

Zawody przebiegały bardzo sprawnie

niedzielę 11 grudnia na hali
widowiskowo-sportowej w
Jastarni odbyły się Mistrzostwa Jastarni w wyciskaniu sztangi leżąc.
Organizacja takich Mistrzostw stała
się już tradycją. Nie chodzi tu tak bardzo o wyniki i punkty, tutaj znacznie
ważniejsza jest promocja tej dyscypliny sportu wśród mieszkańców naszego
miasta. Zawodnicy i zawodniczki sekcji siłowej „MOKSiR Jastarnia”, którzy co roku zajmują czołowe miejsca
w Mistrzostwach Polski, mogą wreszcie pokazać się przed własną publicznością. Mistrzostwa te są także rocznym podsumowaniem pracy w sekcji.
W tegorocznych Mistrzostwach wzięło udział 33 zawodników i zawodni-

czek, którzy zostali podzieleni na 4 grupy wiekowe.
Wśród dziewcząt najlepszy wynik
osiągnęła Martyna Szych – 62,5 kg.
Z chłopców najlepiej zaprezentował
się Karol Godlewski, podnosząc ciężar
o wadze 65 kg. W kategorii do 18 lat
najlepszy wynik z zawodników sekcji
– 112,5 kg – uzyskał Paweł Szczerba,
wśród seniorów triumfował Piotr
Młyński z wynikiem 180 kg.
– Podczas Mistrzostw wielu zawodników pobiło swoje rekordy życiowe,
najbardziej poprawili je Michał Gwardzik i Jakub Konkel – wyjaśnia zadowolony Henryk Kohnke, instruktor
sekcji siłowej.

Nasi biegali w Piaśnicy

W

sobotę 22 października na trasie Leśniewo – Piaśnica odbył
się siódmy, ostatni bieg z cyklu Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego.
Etap ten liczył 6,2 km, a jego meta
znajdowała się w pobliżu jednego
z grobów ofiar lasu piaśnickiego. Od
lat po zakończeniu biegu i rozdaniu
wszystkich nagród, odbywa się tam
krótkie nabożeństwo w intencji pomordowanych. Zresztą biegnąc kilka

kilometrów przez ten las, nie sposób
nie myśleć o ludziach, których tu pomordowano jesienią 1939 roku.
W tym ostatnim biegu wzięło udział
ponad 130 zawodników i zawodniczek,
z których najszybszy, Roman Elwart,
potrzebował zaledwie 21,28 min na pokonanie tej trasy. Dwoje z jastarnieńskich biegaczy także stanęło na podium
całego cyklu biegowego: Józef Murański był pierwszy w kategorii do 65 lat,

Poetyckim okiem
***
Zafascynowani złudnymi wizjami,
które proponuje współczesny świat.
Wsłuchani w mamiące oferty mediów
szukamy recepty na udane życie,
które podają wszelkiej maści szarlatani,
chiromantki, którym wróżenie z kuli,
tarota, faz księżyca, przynosi krocie.
Pozbawieni wzorców, często oszukani,
młodzi ludzie żyją w świecie niepokoju,
dezorientacji, niestabilności finansowej,
gdzie kolejni „mesjasze” karmią
młodzież mistyfikacją.
A przecież drogę wyznaczył nasz Pan.
Przyjmijmy zatem Dzieciątko jako dar
przyjaznego nam Boga. Zabierzmy go
ze sobą do naszych serc, domostw.
Zanurzmy się w bezmiernej głębinie
jego miłości, miłosierdzia.
Zawierzmy w stajence narodzonemu.
***
Święta, choinka, żłóbek, wesoły nastrój,
dla mnie za hałaśliwe,
stanowczo za kolorowe, krzykliwe,
zbyt wymyślne w formie.
Kiełbasy, szynki, ryby, drób, trunki,
wyszukane prezenty.
Z portfeli znikają kolejne setki.
Mało uduchowienia, niekoniecznie spowiedź.
Pasterka, uwielbienie, adoracja Dzieciątka,
potem w wielu rodzinach wiara odgrywa
drugoplanową rolę,
niekiedy do Wielkanocy
zepchnięta na margines.
A w stajence dziecię smutne
w swym niedostatku, samotne.
Pyta: kto na mnie w sercu czeka?
Toni!

oraz Marianna Struck zajęła drugie
miejsce w kategorii kobiet. Jednak
w biegach tych uczestniczyło jeszcze
czterech biegaczy z naszego miasta:
Marian i Ryszard Struck w kategorii
mężczyzn powyżej lat 45 oraz Jasiu
Czachor i Tadzio Baranowski w kategorii krasnali.
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