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Góry lodowe w Kuźnicy

Dnia 23 lutego ścieżkę ro-
werową w Kuźnicy zata-

rasowały kilkumetrowej wy-
sokości zwały lodu. 

Silne podmuchy wiatru wy-
pchnęły masę lodową z Zatoki 
Puckiej, tworząc na promena-
dzie kilkumetrowe góry. Nie 
obeszło się też bez zniszczeń. 
Lód zniszczył znajdujące się na 
jego drodze ławki, uszkodził też 
lampę. 

Takie widoki od kilku ostat-
nich lat, kiedy Zatoka Pucka 
znowu zamarza zimą, stały się 
znowu powszechne. Takie góry lodowe są piękne, ale tworzący je lód bywa także 

niebezpieczny. Fot. Leszek Kucira

Rezolucja - protest

Podczas XVII zwyczajnej 
sesji Rady Miasta Jastar-

nia, która odbyła się 27 lutego, 
wprowadzono do porządku ob-
rad punkt o podjęciu rezolucji 

protestującej przeciw nieprzy-
znaniu Telewizji TRWAM kon-
cesji na nadawanie programu 
w wersji cyfrowej. Tekst rezo-
lucji zamieszczamy poniżej.

Rada Miasta Jastarnia, wspiera-
jąc głos innych samorządów w Pol-
sce oraz licznych organizacji, in-
stytucji i środowisk, wyraża 
stanowczy protest w związku z nie-
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Bezpłatna 
reklama obiektów 
turystycznych

Ile psów jest w Jastarni?

przyznaniem Telewizji TRWAM 
miejsca na przygotowywanym 
multipleksie cyfrowym, co unie-
możliwi w przyszłości nadawanie 
programów w technologii cyfro-
wej. Stanowczo protestujemy prze-
ciwko wykluczeniu przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji w pro-
cesie przyznawania koncesji stacji 
o charakterze religijnym, odbiera-
jąc tym samym możliwość rozwo-
ju tej katolickiej telewizji.

Wyrażamy oburzenie działaniem 
KRRiT, które narusza zasadę plu-
ralizmu w mediach oraz równość 
wszystkich wobec prawa. 

Mieszkańcy Gminy Jastarnia, 
jak i inni mieszkańcy naszego 
kraju, powinni mieć zapewniony 
swobodny dostęp do programów 
nadawanych przez Telewizję 
TRWAM w systemie naziemnej 
telewizji cyfrowej. Wielu miesz-

kańców jest przekonanych, że 
KRRiT zastosowała wobec Tele-
wizji TRWAM niesprawiedliwe 
i dyskryminujące kryteria, po-
dejmując negatywną decyzję 
w sprawie przyznania koncesji.

Telewizja TRWAM jest oglą-
dana przez bardzo wielu miesz-
kańców naszej Gminy, którzy są 
bardzo przywiązani do swojej 
stacji. Są to ludzie o silnej i głę-
bokiej wierze katolickiej, niejed-
nokrotnie ludzie starsi i chorzy, 
dla których ta telewizja jest 
oknem na świat, możliwością 
brania udziału w ważnych wyda-
rzeniach religijnych i patriotycz-
nych. Dyskryminacja i krzyw-
dzące decyzje administracyjne 
KRRiT ograniczające im dostęp, 
powodują rozgoryczenie posta-
wą instytucji państwa i zacho-
waniem urzędników. 

Rada Miasta Jastarnia popiera-
jąc głosy swoich mieszkańców 
i solidaryzując się z nimi, zwra-
ca się do KRRiT o uszanowanie 
praw widzów Telewizji TRWAM 
i zmianę niekorzystnej i dyskry-
minującej decyzji.

Od razu też rezolucja miała za-
równo zwolenników, jak i prze-
ciwników. Jej zwolennicy argu-
mentowali, że jako katolicy 
muszą zabrać głos w sprawie ka-
tolickich mediów. Przeciwnicy 
z kolei wskazywali, że wyraża-
nie protestu w tej sprawie należy 
raczej do organizacji religijnych 
oraz stowarzyszeń, nie zaś do 
Rady Miasta. Ostatecznie w gło-
sowaniu przy pięciu wstrzymu-
jących się głosach zadecydowa-
no o przyjęciu rezolucji 
i przesłaniu jej do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji wraz 

ze Stowarzyszeniem NORDA 
- LOT i Pomorską Regional-

Istnieje możliwość bezpłatnej 
reklamy obiektów turystycznych 
podczas tych imprez. Pracowni-
cy MOKSiR-u zachęcają gesto-
rów bazy noclegowej, gastrono-
micznej i rekreacyjnej, do 
reklamy swoich obiektów pod-
czas imprez. W tym celu mate-
riały promocyjne obiektów nale-
ży dostarczać do biura 
MOKSiR.

ną Organizacją Turystyczną 
będą uczestniczyli w wiosen-
nych targach turystycznych w 
największych miastach Polski. 

Jeżeli przyjąć za miaro-
dajne kryterium okre-

ślające ilość psów w gminie 
Jastarnia i ilość wpłaconych 
podatków za psa do tutej-
szego Urzędu Miasta, to 

w całej naszej gminie mieli-
śmy w ubiegłym roku… 58 
psów. 

Oczywiście, tak naprawdę 
jest ich kilkakrotnie więcej, 
jednak taka ilość uiszczonych 

opłat wzbudza śmiech. Opłata 
ta wcale nie była zresztą wyso-
ka, wynosiła wtedy 50 zł za 
cały rok. Jak za najlepszego 
przyjaciela człowieka to cał-
kiem niewiele.
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Wcześniejszy sezon 
tramwajów wodnych

W tym roku tramwaje wodne rozpoczną żeglugę z Jastarni o miesiąc 
wcześniej

Od 1 V tramwaje wodne będą 
pływać na trasie Jastarnia–

Gdynia–Jastarnia w weekendy, 
a od 1 VI – codziennie. 

To wcześniejsze rozpoczęcie 
żeglugi będzie możliwe na sku-
tek zwiększenia przez Jastarnię 
dofinansowania tramwajów 
wodnych. – Rada Miasta upo-
ważniła mnie do zwiększenia 
tego dofinansowania o 90 tys. 
złotych – powiedział nam Tybe-
riusz Narkowicz, burmistrz Ja-
starni. Tak więc suma ogólnego 
dofinansowania Jastarni dla linii 
tramwajowej Jastarnia–Gdynia–
Jastarnia ze strony Urzędu Mia-
sta Jastarnia wynosi 420 tys. zł. 

Gdzie będą refulacje?
bo taki przetarg został zawar-
ty już wcześniej na okres kil-
kuletni.

Odbędzie się jedynie bada-
nie linii brzegowej, po którym 
zostanie podjęta decyzja 
o konkretnych miejscach refu-
lacji. Jednak już obecnie wia-
domo, że na terenie gminy Ja-
starnia wybrano do refulacji 
dwa miejsca: rejon bunkrów 
pod Jastarnią i plażę przy daw-
nej stacji ratownictwa brzego-
wego.

Refulacje te mogą rozpocząć 
się jeszcze w marcu. W sprawie 
innych miejsc ewentualnych re-
fulacji, rozmowy pomiędzy 
przedstawicielami Urzędu Mor-
skiego oraz Urzędu Miasta 
w Jastarni trwają. 

Rejon bunkrów pod Jastarnią to jedno z miejsc refulacji

Oprócz Jastarni linię tę dofinan-
sowuje Urząd Miasta Gdyni oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska.

W obecnym roku refu-
lacje, które prowadzi 

Urząd Morski w Gdyni, roz-

poczną się szybciej. Nie trze-
ba bowiem rozpisywać prze-
targu na wykonanie refulacji, 
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Wkrótce nastąpi otwarcie placu zabaw

Targi Pracy 
po raz trzeci w Pucku

Jesienią ubiegłego roku 
przy ulicy Wydmowej 

w Jastarni rozpoczęto prace 
nad budową placu zabaw. 

Zgodnie z harmonogramem, 
zasadnicza ich część została 
ukończona do końca roku, jedy-
nie nasadzenia zieleni odłożono 
do wiosny. Teraz, gdy wiosna już 
nastała, coraz więcej osób pyta: 
„Kiedy plac zabaw zostanie 
otwarty?” Jak się dowiedzieli-
śmy, jego otwarcie nastąpi 
w pierwszych dniach kwietnia, 
tak aby dzieci mogły się na nim 
bawić od 5 kwietnia.  

Ubiegłoroczne Targi Pracy 
okazały się wielkim sukcesem

W środę 28 III 2012 w godz. 
11.00–13.00 w Powia-

towym Ośrodku Sportu Mło-
dzieżowego w Pucku odbędą 
się Targi Pracy. 

Będą się one odbywać już po raz 
trzeci. Za każdym razem cieszą się 
one powodzeniem zarówno wśród 
pracodawców, jak i osób poszuku-
jących pracy. W trakcie Targów 
Pracy odbywać się będą warsztaty 
EURES dla pracodawców oraz dla 

Mieszkańcy Jastarni grają w filmie

W sobotę 3 III w godzi-
nach 10.00–16.00 na 

hali widowiskowo-sportowej 
w Jastarni odbył się casting 
do filmu pełnometrażowego 
„Hel”. 

Filmowcy poszukiwali dziew-
cząt w wieku 18–25 lat, panów w 
wieku 50–60 lat z charaktery-
stycznymi twarzami jako klien-
tów ponurego lokalu oraz dwóch 
myśliwych. 

Tłumów nie było, jednak kilka 
osób, zarówno z Jastarni, jak i są-
siednich miejscowości przyjęto do 
filmu. Jak się dowiedzieliśmy, 
zdjęcia do filmu rozpoczęły się już 
kilka dni po naborze statystów.

Już niedługo będzie tu rojno i gwarno
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osób poszukujących pracy za gra-
nicą. Swój udział potwierdziły już 
takie firmy jak Stocznia Gdańsk 
S.A., PPiUR Szkuner, ABRUKO 
i wiele innych pracodawców z te-
renu województwa pomorskiego. 
Prezentować się będą również fir-
my edukacyjne oraz szkoleniowe.

Wystawa 
fotograficzna

Drobna cześć wystawy sprzed dwóch lat

Stowarzyszenie Przyja-
ciół Jastarni organizuje 

w dniach 7–10 VI wystawę for-
tograficzną pod tytułem „Pięk-
no Półwyspu Helskiego”. 

Oprócz zdjęć krajobrazowych 
na wystawie będą eksponowane 
także zdjęcia ludzi w każdej z form 
ich działalności. Osoby pragnące 
wziąć udział w wystawie, proszo-
ne są o dostarczenie zdjęć w for-
mie cyfrowej na adres redakcji: 
Jastarnia, ul. Wydmowa 34, e-
mail: ryszards1@poczta.onet.pl.

Ośrodek Zdrowia bez dojazdu?

Brama wjazdowa jest zamknięta 
od poniedziałku do piątku

W czasie mijającego mie-
siąca zdarzyło mi się 

być kilkakrotnie w Ośrodku 
Zdrowia w Jastarni i zwró-
ciłem uwagę, że brama wjaz-
dowa do niego jest zamknięta 
w dni powszednie. 

Taka sytuacja w ośrodku zdro-
wia może być źródłem różnych 
komplikacji, gdyż czasami przy-
jeżdżają tu karetki pogotowia po 
bardziej chorych pacjentów i wje-
chać na podwórko ośrodka nie 
mogą. Co prawda karetka pogoto-
wia jako pojazd uprzywilejowany, 
może zatrzymać się na ulicy przy 
ogrodzeniu ośrodka, ale jest to za-
wsze pewne utrudnienie.

Tymczasem w Urzędzie Mia-
sta Jastarnia, który jest właści-
cielem całego budynku i wy-

dzierżawia go Niepublicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
„JAS-MED” argumentują, że 
dzięki zamknięciu bramy unika 
się sytuacji tarasowania wjazdu 
do garażu. 
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Ogromny sukces UKS-u w Jastarni
Tego dnia na młodzików UKS-u 

w Jastarni nie było mocnych

Siatkarze UKS-u w Ja-
starni w kategorii mło-

dzików biorą udział w Lidze 
Wojewódzkiej Polskiego Wo-
jewódzkiego Związku Piłki 
Siatkowej. 

Przez eliminacje wojewódzkie 
przeszli oni jak burza, wygrywa-
jąc z wszystkimi przeciwnikami. 
W finale wojewódzkim począt-
kowo szło im gorzej, na zmianę 
odnosili tam zwycięstwa i poraż-

ki. Jednak te niepowodzenia 
w pełni sobie powetowali w trze-
cim turnieju, który rozgrywali na 
własnej hali. Wznieśli się na wy-
żyny swoich umiejętności i wy-
grali tu z obiema rywalizującymi 
z nimi drużynami: MMKS 
Gdańsk i Treflem Gdańsk, kwali-
fikując się tym samym do fazy 
Mistrzostw Polski w kategorii 
młodzików. Zespół z Jastarni 
wystąpił w następującym skła-
dzie: Bolesław Gwardzik, Adam 
Lenc, Jakub Muża, Kacper No-
wak, Fabian Pieper, Wojciech 
Stachowicz, Robert Winszczyk, 
Patryk Zwara i Krystian Herr-
mann (kapitan). Opiekunem ze-
społu jest pan Leszek Herrmann.

Pożegnanie proboszcza

W sobotę 25 II pożegna-
no proboszcza parafii 

pod wezwaniem św. Antonie-
go Padewskiego w Kuźnicy, 
księdza kanonika Kazimie-
rza Glamę. 

Ksiądz Glama rozpoczął po-
sługę duszpasterską w Kuźnicy 
ponad 5 lat temu, kiedy to za-
stąpił na tym stanowisku od-
chodzącego na emeryturę ks. 
Gerarda Markowskiego. Teraz 
już od miesiąca jest probosz-
czem parafii w Gdyni-Oksywiu, 
gdzie został przeniesiony de-
kretem księdza arcybiskupa 
Leszka Sławoja Głódzia.

To była ostatnia msza święta, 
którą ks. Kanonik Kazimierz 

Glama odprawił jako proboszcz 
parafii w Kuźnicy. 

Fot. Krzysztof Orzechowski

Młode 
Talenty
W dniach 24–25 II na hali 

widowiskowo-sporto-
wej w Jastarni odbyły się eli-
minacje do V Ogólnopolskie-
go Festiwalu Artystycznego 
„Młode Talenty”. 

Wzięli w nich udział młodzi 
ludzie marzący o karierze pio-
senkarskiej z województwa po-
morskiego, warmińsko-mazur-
skiego oraz 
zachodniopomorskiego. Z Ja-
starni w eliminacjach nie wzięła 
udziału żadna osoba, za to wy-
stąpiło kilka osób z Helu i Wła-
dysławowa. Kilku uczniów 
miejscowego gimnazjum zosta-
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Dzień Jedności Kaszubów

Pierwszego dnia eliminacji można było odnieść wrażenie, że to 
konkuurs pod tytułem „My gramy w Polsce najgłośniej”

ło przez organizatorów prze-
szkolonych na wolontariuszy, 
udzielających wszystkim chęt-
nym informacji o eliminacjach. 
Ot, jeszcze jedno doświadczenie 

życiowe, które może się przydać 
tym młodym ludziom. 

Eliminacje odbywały się w kate-
gorii muzycznej, pierwszego dnia 
przesłuchiwano zespoły, drugiego 

– solistów. W czasie przesłuchań 
zespołów muzycznych było tak 
głośno, że czasami nie można było 
zrozumieć słów, które śpiewano, 
a raczej wykrzykiwano na scenie. 
Ostatecznie pierwsze miejsce przy-
znano dwom zespołom: VINGE 
i BUDGIE, a zespołowi C4030  
przyznano wyróżnienie. Znacznie 
lepiej było dnia następnego, kiedy 
przesłuchiwano solistów. Zapre-
zentowane tu piosenki były w peł-
ni zrozumiałe, a większość z nich 
została utrzymana w nastrojowym 
charakterze. Tutaj laureatami zo-
stali: Karol Sikorski, Paulina Wa-
lendziak, Agnieszka Jemonnto-
wicz i Dominika Tabor. Głównym 
organizatorem imprezy była Byd-
goska Fundacja „Młode Talenty” 
i także w Bydgoszczy odbędzie się 
finał konkursu.

W bulli Grzegorza IX z 19 III 1238 roku, 
papież tytułował szczecińskiego księ-

cia Bogusława I księciem Kaszubów. 
W owych czasach Kaszubi zamieszkiwali po-

łudniowe wybrzeże Bałtyku. Dziś większość 
Kaszubów zamieszkuje na Pomorzu Gddańskim, 
a ich liczbę szacuje się na ok. 500 tysięcy. 

Począwszy od 2004 roku, Kaszubi obchodzą 
19 III Dzień Jedności Kaszubów, który z roku 
na rok gromadzi coraz więcej ludzi. Pierwotnie 
miejscem jego obchodów był Gdańsk, lecz 
w miarę upływu kolejnych lat zaczęto obcho-
dzić ten dzień i w innych kaszubskich mia-
stach.

Poważny wkład w obchody Dnia Jedności Ka-
szubów ma także i Jastarnia. To tutaj, a konkretnie 
w czasie konferencji w Dunie podjęto decyzję 
o kształcie i formie tych obchodów.

Ubiegłoroczne obchody Dnia Jedności Kaszubów 
w Gdańsku.  Fot. Jarosław Ellwart
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Poetyckim okiem

Modlitwa
Lód na Zatoce
Plaża pod śniegiem
Jachty drzemiące w porcie opustoszały.
Wokół starego kasztana
Domki skulone na mrozie
Grzeją się dymem z komina.
Dodając sobie odwagi, okienek światełkami.
„Święta Rozalio”!
W kapliczce cegielnej,
Ochraniaj zimową Jastarnię
Przed sztormami,
Przed wichrami
Módl się, módl się za nami!

Sympatyk Jastarni
Janko

Po sezonie
Wszędzie tłumnie, wszędzie gwarnie,
Sklepiki, stragany, kawiarnie,
Bursztyny, koszulki, muszelki.
Zbite w jeden jarmark wielki
Tłoczą się na nim przejęci,
Bardzo zajęci
Oglądaniem,
Kupowaniem,
Ciągłym czasu zabijaniem…
A zimą, wiosną, jesienią
Gdy jarzębiny czerwienią
Na miasteczko cisza spada.
Stary kasztan liśćmi gada
Drzemią ulice i domki,
Na plaży wiatr robi porządki…
Odpoczywa po lecie – Jastarnia.

Sympatyk Jastarni
Janko

Wspomnienie… Wspomnienie
Pociąg toczy się wolno
Po lewej stronie jest morze,
Czasem je widać przez drzewa,
Po prawej jest cmentarz,
Jakieś domki,
Jakieś szopki…
I już mała stacyjka.
Sosny na wydmach
Cukiernia „Muszelka”
Spacer do portu,
Zerkamy na kramy
Zejdziemy nad morze…
Wracamy plażą z Jastarni.

Sympatyk Jastarni 
Janko

***
W zakurzonych zakamarkach
pamięci szukam prawdy.
Może czas ją uwolnić z cienia.
Tyle lat trwała w ciszy.
Nadszedł czas ubrać ją w słowa.
Rozgarniam chmury ciemnych myśli
by oczyścić utrudzoną duszę.
W życiu naiwny, w młodości
trochę próżny, bojący się ryzyka.
Dziś niecierpliwy, w niezrozumieniu
samotny,
Za słaby by na nowo odkryć miłość,
Jednak świadomy, że życie 
jest sekundą.
Więc oddaję je Panie w Twoje
bezpieczne, godne, święte ręce.

Toni!


