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Wrośnięci w tę ziemię

M

ateusz Konkol, pochodzący z Jastarni, obecnie mieszkający w Sosnowcu, przedstawia
drzewa genealogiczne mieszkańców
Jastarni.
We środę 18 lipca o godzinie 19.00 na
hali sportowo-widowiskowej w Jastarni
otwarto wystawę „Rody rybackie z Jastarni”, prezentującą drzewa genealogiczne
kaszubskich rodzin z Jastarni. Wystawa
będzie czynna codziennie do 19 sierpnia
w godzinach 14.00–18.00. Patronat honorowy nad wystawą objął marszałek woje-

wództwa pomorskiego, Mieczysław Struk,
który także pochodzi z Jastarni.
Praca nad zebraniem informacji potrzebnych do sporządzenia drzew genealogicznych, zajęła Mateuszowi 5 lat,
w czasie których był częstym gościem
w archiwach. Potrzebnych informacji
szukał też w księgach parafialnych, lecz
źródłem, z którego zdobywał najwięcej
informacji, były rozmowy z ludźmi,
których przodkowie zostali umieszczeni

na wystawie. Okres, który obejmuje niniejsza genealogia, to około stu lat, od
1840 roku do 1945.
– Zdaję sobie sprawę, że eksponowane
tu drzewa genealogiczne mogą zawierać
błędy – wyjaśnia Mateusz Konkel.
– Dlatego przez cały czas trwania wystawy będę przyjmował do nich wszelkie
sprostowania, za które będę tym bardziej
wdzięczny, że w oparciu o te wykazy ma
powstać wkrótce książka.

Na wystawie każdy przede wszystkim szukał swoich przodków
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Nasz paraolimpijczyk

N

a skutek choroby przebytej
w dzieciństwie, Henryk Kohnke ma niedowład nóg. Jako jedyny
z Jastarni, może poszczycić się tytułem mistrza paraolimpijskiego.
Swoją przygodę za sportem Henryk
Kohnke rozpoczął w 1974 roku w klubie
LZS Herkules w Jastarni. Młodszym
czytelnikom wyjaśniamy, że klub znajdował się w remizie strażackiej i składał
się z jednej sekcji – podnoszenia ciężarów. Sekcję prowadzili: Bronisław Wysocki i Edward Hoeft, a liczyła ona kilkanaście osób. Dwa lata później Henio
wziął udział w mistrzostwach okręgu
w wyciskaniu sztangi leżąc, odbywających się w Tczewie. Został zawodnikiem
Zrywu Wejherowo.
Pierwszy swój tytuł mistrza Polski
wywalczył w 1982 roku, ustanawiając
przy okazji rekord kraju. W latach następnych jeszcze kilkanaście razy stawał
na najwyższym podium mistrzostw kraju. W 1985 roku został powołany do kadry narodowej, wyjechał na Mistrzostwa Europy do Belgii i został mistrzem
naszego kontynentu, później zdobywał
je jeszcze czterokrotnie. W 1990 roku
do listy swoich sukcesów dorzucił tytuł
mistrza świata.

Praca z młodzieżą – to teraz najważniejsze w życiu Henryka Kohnke

Nieco wcześniej rozpoczęła się jego
olimpijska przygoda. Został wybrany do
kadry, a następniw pojechał w 1988 roku
do Seulu. Na rozgrywanych tam Igrzyskach Paraolimpijskich zdobył złoty medal. Cztery lata później Igrzyska odbywały się w Barcelonie i znowu Henio
zdobywa medal, tym razem srebrny.
Jeszcze w 1993 roku zdobył mistrzostwo Europy, rok później zaś wicemistrzostwo świata, a w 1995 wicemistrzostwo Europy. Czynną karierę sportową
zakończył w 1999 roku.

Od tego roku też zajmuje się pracą zmłodzieżą jako instruktor sekcji siłowej w wyciskaniu sztangi leżąc. Jego wychowankowie zdobywają medale na Mistrzostwach
Polski, a w 2008 roku jeden z nich, Błażej
Szefka, zdobył nawet złoty medal Mistrzostw Świata. W tym roku też dwie z jego podopiecznych: Martyna Szych i Kamila Lorek, zajęły piąte miejsca na
Mistrzostwach Świata. – Moja własna kariera sportowa już się zakończyła, teraz trenowanie innych dostarcza mi równie wiele
radości – stwierdza Henryk Kohnke.

Odpust zupkowy

K

ażda z parafii wchodzących
w skład gminy Jastarnia miała swój odpust w ciągu niespełna 20
dni: Kuźnica – 17 czerwca, Jurata
– 27 czerwca i Jastarnia – 1 lipca. Z tych trzech odpustów dość
niecodzienną oprawę miał odpust
w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Juracie.
Po zakończeniu mszy odpustowej zawsze odbywał się tu poczęstunek, w czasie którego wydawano zupę, co miało
nawiązywać do agapy – wspólnego,
braterskiego posiłku pierwszych chrześcijan. W tym roku oprócz zupy, częstowano także drożdżówkami, a nawet sękaczem. Do tego przygrywała kaszubska
kapela ludowa. Widocznie taka forma
obchodzenia odpustu parafialnego przypadła zebranym do gustu, gdyż przed

Ewa Kwiecińska, dyrektorka gimnazjum w Jastarni, częstowała chętnych
drożdżówkami

namiotami, gdzie częstowano ciastami,
ustawiła się całkiem spora kolejka, zup-

ka – grochówka – także cieszyła się dużym powodzeniem.
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Wymiana wikarych

Z

dniem 1 lipca na mocy dekretu arcybiskupa metropolity
gdańskiego, Sławoja Leszka Głódzia, dotychczasowy wikary parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Jastarni, ksiądz Andrzej
Sieg, został przeniesiony do parafii
w Gdańsku-Brzeźnie.
W piątek 29 czerwca na mszy świętej
o godz. 18.00 odbyło się pożegnanie
księdza, który przez dwa lata pełnił
w Jastarni posługę kapłańską. Odchodzącego księdza żegnał Burmistrz Miasta, Tyberiusz Narkowicz, oraz delegacje Rady Parafialnej i ministrantów.
Wcześniej księdza Siega pożegnała
młodzież gimnazjalna, dla których prowadził tam nauki katechetyczne. Jednak parafia nie została bez wikarego, na
zwolnione właśnie miejsce został przeniesiony ksiądz Piotr Bonin, dotychczasowy wikary z parafii Gościcino.

Księdza Andrzeja Siega żegnają przedstawiciele Rady Parafialnej.

Zakończenie roku szkolnego

N

a ten dzień uczniowie wej wydano 250 świadectw ukończe- najwyższą średnią było 5,5, którą uzyczekali od września ubie- nia poszczególnych klas, w gimnazjum skało troje uczniów: Anna Urbanowtakich świadectw wystawiono 117. ska z klasy IIIa oraz Roksana Kohnke
głego roku. Koniec szkoły!

Dni 28 i 29 czerwca były dniami zakończenia roku szkolnego dla uczniów
szkoły podstawowej oraz gimnazjum
w Jastarni. W czwartek 28 czerwca rok
szkolny kończyli uczniowie opuszczający mury obu szkół, czyli szóstoklasiści z podstawówki i trzecioklasiści
z gimnazjum. Podczas gdy szóstoklasiści w większości będą kontynuowali naukę w gimnazjum, znajdującym się
w tym samym budynku, to absolwenci
gimnazjum pobierać ją będą poza Jastarnią. Gimnazjalistom z klas trzecich,
którzy uzyskali średnią ocen powyżej
4,5 wręczono nagrody burmistrza miasta – zegarki. Takich uczniów było dziesięcioro.
O dzień później rozpoczęli wakacje
uczniowie klas I–V szkoły podstawowej i klas I–II gimnazjum, gdyż dla
nich zakończenie roku szkolnego odbyło się w piątek. W szkole podstawo-

Najwyższą średnią w szkole podstawowej – 5,9 – uzyskała Helena Stachanowska z klasy VIa, w gimnazjum

i Kamil Struck z klasy IIb. Teraz
uczniowie mają wakacje, nowy rok
szkolny rozpoczną 3 września.

Na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, wyraźnie wyczuwało się
atmosferę wakacji
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Malarski wernisaż

W

e wtorek 3 lipca o godz.
19.00 w budynku Miejskiego Portu Jastarnia odbył się wernisaż malarstwa grupy SENS,
składającej się z pięciu pań: Ewy
Brzeskiej, Bogusławy Skwarnej,
Aliny Dorady-Krawczyk, Anny
Przepióry i Iwony Sroczyńskiej.
Wystawa zatytułowana „5xmorze,
może…”, była czynna w każdą środę, piątek i sobotę w godzinach
17.00–20.00. Na wernisaż przybyło
niemal czterdzieści osób, w poszczególne dni zaś zwiedzających wystawę było tylko trochę mniej. Jedna
z artystek, Ewa Brzeska, miała także
wystawę swoich prac w „Kossakówce” w Juracie, pod tytułem „A morze
w Juracie”.
Obrazy prezentowane na wystawie,
(niemal wszystkie) w jakiś sposób na-

wiązywały do tematyki morskiej: jedne bardziej, drugie mniej, inne nawet

w ledwie uchwytny sposób. Ich forma
pozwalała na swobodną interpretację.

Zainteresowanie wystawianym malarstwem wśród gości wernisażu było duże

Infomaty turystyczne – przydatne czy nie

Ł

adnie wyglądają i mają dokładne
mapy. Jednak to trochę za mało.
Chcieliśmy sprawdzić w redakcji „Jastarnickich Nowin”, jak funkcjonują infomaty turystyczne, które zostały ustawione
pod koniec maja na terenie całego naszego województwa, a więc także u nas. Na
egzemplarz testowy wybraliśmy infomat
znajdujący się na korytarzu hali sportowo
- widowiskowej w Jastarni.

Pierwszą próbę przeprowadziliśmy
1 czerwca, niemal na drugi dzień po
ich zamontowaniu. Jak można było
przypuszczać, uzyskaliśmy mało informacji, a część z tych, które były dostępne, było zgoła fałszywych, np.
chata rybacka w Jastarni, według infomatu znajdowała się na ulicy Portowej.
Jednak pomyśleliśmy, że skoro zostały
dopiero zamontowane, informacje zo-

Jacek Stachowicz także był ciekawy działania infomatu

staną w najbliższym czasie zaktualizowane.
Następną próbę przeprowadziliśmy
21 lipca. Po upływie półtora miesiąca,
wszystko powinno być już w porządku.
Nie było. Informacji, co prawda, było
znacznie więcej, ale dotyczyły one głównie większych miast naszego województwa, po wybraniu opcji kalendarza imprez
kulturalnych zaś, czy to w Jastarni, czy
w Juracie, infomat żadnych imprez w lipcu i sierpniu nie znalazł.
Tak więc minął już pierwszy miesiąc
lata, a infomaty turystyczne mające być
dla wczasowiczów źródłem informacji
owszystkim, co dzieje się w naszym województwie, okazują się jak na razie nieprzydatne. Znacznie prościej udać się tradycyjnie do Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni i poprosić
tam o kalendarz imprez kulturalnych
w wersji papierowej. W taki sposób uzyskamy potrzebne informacje o wiele
szybciej i będą one całkowicie pewne.
Mimo to wierzymy w poprawę skuteczności infomatów, jednak kiedy to nastąpi,
jest rzeczą niewiadomą.
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Atrakcje dla
dzieci

C

zy wszelkie urządzenia dla
dzieci są atrakcyjne tylko dla
nich, czy mogą też być wytchnieniem dla rodziców?
Spacerując ulicami Jastarni podczas
sezonu letniego, zauważymy bez trudu,
że wielu spośród przyjeżdżających tu
wczasowiczów przywozi ze sobą dzieci.
Decyzja o przywiezieniu ze sobą dzieci
na wczasy oznacza także gotowość rodziców do zapewnienia im rozrywki,
dzieci nudzące się zaś potrafią dać wyraz swemu niezadowoleniu i skutecznie
obrzydzić rodzicom urlop. Dlatego
wszelkie wesołe miasteczka i inne urządzenia oferujące dzieciom zabawę są
atrakcyjne nie tylko dla dzieci, ale także
dla ich rodziców.
Pod tym względem oferta Jastarni
przedstawia się wcale nie najgorzej.
Mamy wesołe miasteczko, dużą dmuchaną zjeżdżalnię, tak zwaną kulkolandię z kilkoma rodzajami zjeżdżalni, to-

Raj dla dzieci i wytchnienie dla ich rodziców

rem przeszkód i suchym basenem
z tysiącami piłeczek. Tutaj można
przyjść z dzieckiem, wykupić mu bilet
i w spokoju przyglądać się jego zabawie. W ten sposób rodzice zyskują kilkanaście lub kilkadziesiąt minut spokoju, dzieci zaś są zadowolone ze świetnej
zabawy. Tutaj szczególnie atrakcyjnie

Ilu wczasowiczów jest
w Jastarni ?

W

czasowicze przyjeżdżają do
Jastarni różnymi środkami
lokomocji: pociągiem, autobusem,
tramwajem wodnym, czasem nawet samolotem. Najwięcej wczasowiczów przyjeżdża samochodami.
Jednak ilu wczasowiczów w Jastarni jest dokładnie? Czy można ich
jakoś policzyć? Otóż można.
Jedną z metod jest szacowanie ilości
osób przebywających w gminie Jastarnia
na podstawie zużytej wody. Jednak ta metoda jest obarczona sporym marginesem
błędu, gdyż wodę używa się także do
podlewania trawników i ogródków oraz
zużywa do wszelkich prac kuchennych.
Znacznie dokładniejsza metoda polega
na zliczaniu ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię, która obsługuje wszystkie trzy miejscowości gminy Jastarnia. Średnio jedna osoba wytwarza
100 litrów ścieków dziennie. Dla przykładu weźmy dzień 9 lipca, kiedy to do

oczyszczalni wpłynęło 3200 metrów sześciennych ścieków. Dzieląc tę liczbę
przez 100 litrów, otrzymujemy 32.000
osób. Od tego odejmujemy 4.000 stałych
mieszkańców i otrzymujemy 28.000
wczasowiczów przebywających tego
dnia na terenie gminy Jastarnia. Ta metoda może być stosowana jedynie w dni
bezdeszczowe, ponieważ w czasie deszczu, oprócz ścieków do oczyszczalni trafiają znaczne ilości wody deszczowej,
które fałszują otrzymywane wyniki.
Istnieje jeszcze dokładniejsza metoda,
wymagająca jednak badań laboratoryjnych. Każdy człowiek wydala z organizmu około 12 gramów azotu dziennie.
Pobierając próbkę ścieków zgromadzonych w oczyszczalni danego dnia i analizując je pod kątem zawartości azotu,
otrzymujemy wynik, który praktycznie
nie jest obciążony żadnym marginesem
błędu, a więc jest najdokładniejszy
z omówionych.

przedstawia się oferta wspomnianej już
kulkolandii, gdyż za 8–10 zł można wykupić bilet na dowolny czas, uzależniony jedynie od wytrzymałości dziecka
i rodziców. O tym zaś, jak bardzo pożądany jest czas bez płaczącego nad uchem
juniora, nie trzeba chyba nikogo przekonywać...

Imprezy
kulturalne
w sierpniu
• 2 sierpnia – Koncert organowy w kościele w Jastarni, godz. 19.00 – Douglas
Lawrence i Elizabeth Anderson;
• 4–5 sierpnia Dni Węgorza – port
rybacki w Jastarni;
• 9 sierpnia – Koncert organowy
w kościele w Jastarni, godz. 19.00 –
German Torre (Argentyna);
• 10 sierpnia – Regaty windsurfingowe FUJIFILM SURF CUP, Plaża zatokowa przy pensjonacie DRAGA;
• 11–13 sierpnia – XII Lato Muzyczne w Juracie;
• 11 sierpnia – Koncert zespołu ARTIS, godz. 21.00 Jurata;
• 12 sierpnia – Koncert: Maciej Fortuna
Trio, Hotel Lido w Juracie godz. 21.00;
• 13 sierpnia – Koncert KAMANDA
IGORA, godz. 21.00 Jurata –15 sierpnia – Koncert Majestic i Macieja
Miecznikowskiego z zespołem, port
rybacki w Jastarni
• 16 sierpnia – Koncert organowy
w kościele w Jastarni, godz. 19.00 –
Marcin, Miłosz Grzegorczyk



Jastarnickie Nowiny

• 18 sierpnia – V Biegowe Grand
Prix o Puchar Starosty Puckiego
• 18 sierpnia – Koncert zespołu OLD
GARAGE, godz. 18.00 Park Miejski
w Jastarni
• 21–24 sierpnia – Metropolitalny
Festiwal Piosenki Religijnej – kościół
rybacki w Jastarni
• 25 sierpnia - III Bałtycki Maraton
Brzegiem Morza
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz.
651 ze zm.)
Burmistrz Miasta Jastarnia
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej 24, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Jastarnia przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej pod
budowę stacji transformatorowej
i zamiany gruntów - położonych
w Jastarni przy ul. Nad Zatoką
i ul. Abrahama.

Najlepszy tegoroczny występ?
W piątek 13 lipca na estradzie plenerowej w porcie rybackim w Jastarni odbył się koncert zespołu The Berlin String
Ensamble, któremu towarzyszył Phil
Bates, członek drugiego składu, legendarnego w latach 70. i 80. ubiegłego
wieku, brytyjskiego zespołu Electric Li-

got Orchestra. Oczywiście, grane utwory pochodziły także z repertuaru brytyjskiej grupy muzycznej. Koncert trwał
około półtora godziny i przez bywalców
imprez odbywających się w porcie został uznany za najlepszą, jak dotąd, tegoroczną letnią imprezę.

Z każdą chwilą publiczności na piątkowym koncercie przybywało

Młoda muzyka kaszubska

D

nia21 lipca w porcie rybackim, Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni zorganizował kolejną imprezę. O 18.30
miała się rozpocząć „Muzyka kaszubska w nowej odsłonie”.
Rzeczywiście, odbyła się, tylko że
pierwszy zespół, Stereotypy, pokazał
się na scenie z półgodzinnym opóźnieniem. O 19.30 rozpoczął się Koncert
młodych gwiazd muzyki kaszubskiej.
Rozpoczął go koncert zespołu Sztërë
Kòtë, godzinę później na scenę weszła
Ewelina Pobłocka, gwiazda kaszubskiego Idola, której towarzyszył zespół
C.Z.A.D. Wreszcie o 22.00 miała wystąpić Vera Korthals z zespołem, której
występ był zapowiadany jako ukoronowanie wieczoru. Tutaj znowu półgo-

dzinne spóźnienie i nie wiadomo tylko,
czy to specjalny zabieg mający na celu

podgrzanie atmosfery wśród publiczności, czy trudności z dojazdem.

Podczas występu zespołu Stereotypy, część publiczności wyszła
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Regaty czas zacząć

W

indsurferzy mieli regaty,
wszyscy pozostali mogli podziwiać piękne widoki, rozciągające
się z mola przy ul. Stelmaszczyka.
W piątek 20 lipca na wodach Zatoki
Puckiej w Jastarni, zostały rozegrane
regaty windsurfingowe FUJI FILM
SURF CUP. Od początku, czyli od szesnastu edycji, organizatorem ich jest
Szkoła Zdrowia, prowadząca kursy
windsurfingowe na terenie pola campingowego „Draga”. W obecnych regatach po raz pierwszy przewidziano
osobną kategorię dla dzieci, które zresztą ścigały się na innej trasie niż dorośli,

bardziej dostosowanej do ich możliwości. Łącznie w obu wyścigach wzięło
udział 76 zawodników, trzech pierwszych z obu kategorii, otrzymało aparaty fotograficzne FUJI. Następne takie
regaty odbędą się już 10 sierpnia.
Takie imprezy sportowe i nie tylko,
organizowane przez działające latem w
Jastarni firmy, są świetną promocją dla
naszego miasta i wpływają na poszerzenie oferty skierowanej do wczasowiczów. Wypada tylko żałować, że takie organizowanie imprez przez
podmioty sezonowe, ciągle jest w Jastarni rzadkością.

Tego dnia pogoda była wymarzona na rozgrywanie regat, warunki wiatrowe
były doskonałe

Czystość naszych plaż

Mechaniczne czyszczenie plaży z konieczności musi odbywać się rano



Poetyckim
okiem
W rocznicę sierpnia
Dotąd zranione, okłamywane,
karmione mgłą prawdy,
zdradzone serca,
ożywił poryw zwycięstwa.
W Kraju zapłonęła nadzieja
na lepsze jutro.
Wywalczona w Gdańsku,
Jastrzębiu, Szczecinie.
Popłynęła fala optymizmu,
zalewając cały kraj.
Dla Ojczyzny zaświeciło słońce wolności.
Nadszedł czas zrywu narodu
walki o godność, równość społeczną.
Miliony zerwały kajdany.
Z Watykanu rozbrzmiało błogosławieństwo
największego z rodaków.
A z Waszyngtonu poparcie dla idei
wolności.
Tym co ofiarowali życie na ołtarzu Ojczyzny
Honor i wieczna pamięć,
Oprawcom – wyrok,
Ówczesnej władzy – dozgonna hańba.

Jesień
Przerzedzone czupryny
czas jak pająk pajęczyną siwizny
przyprószył wiele skroni.
W oczach zgasł blask pochodni.
Życie jak rylec wyrzeźbiło
niejedną bruzdę na twarzy.
coraz częściej w marzeniach
bywasz kochankiem z poezji.
W duszy gra pianissimo heroizmu
nuta.
Niedługo aromatem ziółek
zapachnie Twa kuchnia.
Coraz częściej kompanem Twym:
Ból, dolegliwości, niemoc.
Z łezką w oku wspominasz tą
szaloną dziewczynę, która choć
dzieli z Tobą życie
już nigdy nie powróci.
Toni!



Jastarnickie Nowiny

N

a plażach Jastarni od strony pełnego morza wypoczywają codziennie w sezonie letnim
tysiące ludzi (o ile pogoda na to
pozwala). Obecność tak wielkiej
ilości ludzi na stosunkowo niewielkim obszarze wiąże się także z
powstawaniem śmieci, które trzeba stamtąd usunąć, bo przecież w
następnych dniach też będą tam
plażowicze.
Owo sprzątanie plaż w Jastarni
jest prowadzone dwoma sposobami.
Po pierwsze, codziennie rano plażę
sprzątają pracownicy interwencyjni

Urzędu Miasta w Jastarni ze wszystkich widocznych śmieci typu: puszki po piwie, butelki, papiery, itp.
Po drugie, tak zwane mechaniczne sprzątanie plaż, wykonywane przez maszynę do przesiewania piasku. Przeczesuje ona
wyznaczone odcinki plaż, gdzie
wypoczywa najwięcej ludzi, czyli
plaże strzeżone, których w naszej
gminie jest sześć. Każdego dnia
tygodnia sprząta ona inny odcinek
z jednym zastrzeżeniem: nie może
sprzątać w dni deszczowe, gdyż
wtedy sita nie są w stanie przesiać

Nasze książki
S
towarzyszenie Przyjaciół Jastarni wystawia na sprzedaż
dwie książki, które zostały wydane jego nakładem.
Pierwsza z nich to album fotograficzny „Cztery oblicza natury”,
ilustrowany fotografiami krajobra-

zów Półwyspu Helskiego. Album
zawiera ponad 70 zdjęć, których autorami są mieszkańcy gminy Jastarnia. Format albumu: 235 x 170 mm,
cena – 25 zł. Idealny na pamiątkę
z Jastarni lub prezent dla sympatyka
naszego miasta.

piasku. Kiedy jednak nie pada, znakomicie wywiązuje się ze swego zadania, przesiewając piasek na głębokość do 30 cm. Najczęściej zbierane
są przez nią: niedopałki papierosów,
kapsle, papierki, itp, czasami trafiają
się nawet drobne monety. Aby uniknąć ruchu na plaży przeszkadzającego w czyszczeniu, odbywa się ono
w godzinach 4.00–8.00. Tak więc
w ciągu tygodnia wszystkie plaże
strzeżone zostają dogłębnie sprzątnięte, tym niestrzeżonym musi wystarczyć sprzątanie pracowników
interwencyjnych.

Drugą pozycją, którą polecamy,
jest tomik wierszy naszego poety
Toniego Konkola „Bez retuszu”.
Tomik zawiera 100 wierszy, jego
format to 130 x 210 mm. Cena – 15
zł. Obie książki są do nabycia w naszej redakcji.

Obie pozycje mogą być rarytasem dla sympatyków naszego miasta
„Jastarnickie Nowiny” są wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni.
Redaktor naczelny: Ryszard Struck. Nasz adres: Jastarnia, ul. Wydmowa 34, tel. 509 616 404.
Korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mailowy: ryszards1@poczta.onet.pl.

