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Festyn charytatywny

O

liwka Rumpca ma 3 latka.
Cierpi na achondroplazję.
Jest to choroba genetyczna prowadząca do nieprawidłowego
rozwoju kości. W przypadku
Oliwii są to kości rąk i nóg. Jedyną dostępną metodą leczenia
jest metoda Ilizarowa. Polega
ona na przecięciu lub łamaniu
kości i stopniowym odsuwaniu
powstałych fragmentów przy
pomocy specjalnych rusztowań. Leczenie nie jest finansowane z Narodowego Funduszu
Zdrowia.
W roku ubiegłym na imprezie
charytatywnej zebrano ponad
14 tys. złotych, zaś koszty leczenia, jakie ponieśli rodzice Oliwii,
wyniosły około 60 tys. zł. Dzięki
operacjom
przeprowadzonym
w ubiegłym roku, nóżki dziewczynki wydłużyły się o 15 cm.
W tym roku, by pomóc Oliwii
oraz innym potrzebującym wsparcia dzieciom, założono Stowarzyszenie Otwartych Serc – SOS.

Licytacja przedmiotów była jednym ze sposobów
uzyskania kwoty ponad 21 tysięcy złotych

Właśnie 16 sierpnia w porcie rybackim w Jastarni, Stowarzyszenie zorganizowało swój festyn
charytatywny. Wcześniej zwróciło
się do innych stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm działających na
naszym terenie oraz do osób prywatnych z prośbą o przekazanie
gadżetów, które będą zlicytowane
podczas trwania festynu.

Festyn rozpoczął się przemarszem Orkiestry Dętej z Jastarni,
głównymi ulicami naszego miasta, która też zagrała na ustawionej tam estradzie plenerowej.
Z recitalem wystąpiła także pani
Joanna Gośniowska. Zagrał także zespół G.A.S.P. W czasie festynu prowadzono też zbiórkę
pieniędzy, czynna była loteria
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fantowa, pomeranki woziły pasażerów, sprzedawano chleb ze
smalcem i domowe wypieki –
wszystko dla Oliwki. Na prowadzonej licytacji można było wygrać bardzo atrakcyjne nagrody,
np. vouchery na kolację we dwoje w restauracji Dom Zdrojowy,
Malibu, Gryfon, Łóżko, obiad
U Danusi, masaż balijski w Bryzie, srebrne róże, merki wydane

z okazji siedemdziesięciopięcioi osiemdziesięciolecia Juraty,
obrazy malowane przez mieszkańców naszej gminy: Gabriela
Rzeźnickiego, Anetę Struck,
Ewę Gronalewską, Joannę Jaworską, studentkę katowickiej
ASP, Pauliny Babiuch oraz
akwarelę Anny Szulc-Pokrywki,
dochód ze sprzedaży piwa przekazał pan Marek Konkel.

Ogólnie tego dnia zebrano ponad 21 tysięcy złotych. Jednak
pomoc dla Oliwii pochodzić będzie także z innych źródeł. Zbiórkę na ten cel przeprowadzono
w kościołach Kuźnicy i Jastarni,
w jurackim kościele odbył się
koncert Anny Asmus, wokalistki
zespołu muzyki dawnej Cappella Gedanensis, podczas którego
odbyła się podobna zbiórka.

Igraszki z węgorzem

D

ni Węgorza to impreza
kulturalna mająca na celu
przybliżenie wczasowiczom tradycji rybackich. Sądząc po tłumach przewijających się każdego roku, spełnia swoje zadanie
doskonale.
W tym roku impreza odbywała
się w dniach 4–5 sierpnia. Konkursy wyrastające z rybackiej tradycji,
takie jak: rezowanie pala, walki na
bukszprycie, przeciąganie liny czy
przeciąganie kutra, były przeplatane występami zespołów kaszubskich. Jednak największym powodzeniem cieszył się konkurs
łowienia węgorza gołą ręką. Do
konkursu, w którym trzeba złapać
węgorza w jednym akwarium
i przenieść go kilkanaście metrów,
zgłosiło się ponad 110 uczestników,
na których czekało 10 węgorzy.
Z pozoru sprawa wygląda całkiem
prosto, więc pewnie stąd tak ogromna liczba uczestników. W rzeczywistości nie jest to takie łatwe, gdyż
węgorz jest pokryty śliskim śluzem,
a do tego wije się niczym wąż.
Szybko przekonali się o tym pierwsi uczestnicy konkursu, żaden
z nich węgorza nie złapał. Jednak
w miarę upływu czasu, albo węgorze zmęczyły się walką, albo zawodnicy byli bardziej wprawieni,
co rusz ktoś wyciągał węgorza
z akwarium. Ostatecznie na wycią-

Chwycić śliskiego węgorza wcale nie było łatwo

gnięcie 10 ryb z akwarium, potrzeba było osiemdziesięciu kilku zawodników. W nagrodę każdy ze
zwycięzców mógł zabrać swoją
zdobycz do domu.
Impreza od swoich początków
przed kilkunastoma laty jest organi-

zowana przez jastarniański oddział
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni. Jest to
największa impreza letnia w Jastarni, a niektórzy z turystów specjalnie
wtedy przyjeżdżają na wczasy.

Nowy skarbnik Urzędu

Z

dniem 1 sierpnia nastąpiła zmiana na stanowisku
skarbnika Urzędu Miasta Jastarnia. Uchwałą Rady Miasta
została na to stanowisko powołana Elżbieta Janusch.

Poprzednio pani skarbnik
pracowała w MOPS-ie w Jastarni
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Nakarmić pielgrzymów

P

Tego dnia plac przed kościołem zamienił się
w jeden wielki punkt żywieniowy

ierwsza połowa sierpnia
to w Polsce czas pielgrzymek na Jasną Górę. Z wsi,
miast i miasteczek całego

kraju wyrusza w jej kierunku kilkadziesiąt pielgrzymek.
Najdłuższą trasę ma do pokonania pielgrzymka pomor-



ska wyruszająca od kilku lat
z Helu.
Wyruszyła ona już po raz XXXI
we środę 25 lipca. Pątnicy mieli
do pokonania 638 kilometrów, do
Częstochowy zaś przybyli po
19 dniach pielgrzymowania.
W Jastarni na placu pod kościołem czekał na nich poczęstunek.
Już godzinę wcześniej ze wszystkich stron miasta, pieszo, rowerem
lub samochodem, zdążali na plac
ludzie chcący chociażby tylko jedzeniem wesprzeć pielgrzymów
w podjętym przez nich trudzie.
Przecież czeka ich jeszcze tyle dni,
które spędzą w drodze. Niektórzy
z mieszkańców naszego miasta,
nie mogąc wziąć udziału w całej
pielgrzymce, zdecydowali się
pójść z nią choćby tylko do końca
pierwszego jej etapu, czyli do
Swarzewa.

Błogosławieństwo dla kierowców

K

ilka godzin później tego
samego dnia, dokładnie
w tym samym miejscu udzielano kierowcom błogosławieństwa świętego Krzysztofa.
Jest to patron mostów, miast
położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków i żeglarzy,
podróżników i pielgrzymów,
a obecnie kierowców. Każdy
z prowadzących przy święceniu
swojego samochodu otrzymywał modlitwę do tego świętego.
Jednak, jak powiedział proboszcz Jastarni, ks. Bogusław
Kotewicz – Święty Krzysztof
chroni kierowców rozwijających szybkość do 120 km/h, powyżej można się modlić już tylko do Anioła Stróża.

Jeżeli tylko kierowca wyraził taką chęć,
jego samochód został poświęcony
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Na te koncerty się czeka

O

rganizowany
zawsze
w połowie sierpnia, cykl
trzech koncertów, różniących się rodzajem prezentowanej w nich muzyki, już na
stałe wpisał się w kulturalny
pejzaż naszej gminy. Do tego
stopnia, że na widowni spotyka się te same osoby nie tylko spośród stałych mieszkańców, ale i wczasowiczów.
Tegoroczne, już XII, Lato muzyczne w Juracie odbyło się
w dniach 11–13 sierpnia, każdy
z koncertów rozpoczynał się
o godzinie 21.00. Pierwszy
z nich to Dzień Muzyki Klasycznej, odbywający się w Hotelu
Neptun. Zespół ARTIS wykonywał muzykę starego Wiednia,
a więc arie z operetek autorstwa
Straussa, Lehara i Verdiego.
Drugi dzień serii koncertów to
Dzień Jazzowy odbywający się
w Hotelu Lido. Wystąpiło
trzech muzyków tworzących
zespół Maciej Fortuna Trio,
grając utwory z własnej autorskiej płyty.
Na ostatni z koncertów przenieśliśmy się znowu do Hotelu
Neptun. Tutaj w ramach Dnia
Muzyki Rozrywkowej wystąpiła
Kamanda Igora, której trzon stanowili muzycy znani z zespołu
Bryza Band.

Koncerty podczas XII Lata
muzycznego w Juracie były
niezwykle różnorodne
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Najlepiej żeglują

O

d lat pomeranki z Jastarni stanowią większość wśród jednostek biorących udział w regatach
Kaszubskie Łodzie pod Żaglami, które organizowane
są pod koniec lipca w Chałupach.
Nie inaczej było i w tym roku,
na ogólną liczbę dziesięciu jednostek żaglowych, z Jastarni
w chałupskich regatach wzięło
udział siedem. Jednak co ważniejsze, w obu rozgrywanych
wyścigach wygrywały łodzie
Pomeranka „Klo” w czasie regat rozgrywanych
z Jastarni. W kategorii łodzi żapodczas Dni Węgorza w Jastarni
glowych o długości ponad 8 metrów, wygrał „Waśleuper” Klau- łodzi żaglowych o długości po- tego roku jastarnickie pomeranki
diusza Narkowicza. Wyścigi niżej 8 metrów. Tutaj zwyciężył w chałupskich regatach okazały
rozgrywano także w kategorii „Klo” Jacka Strucka. Tak więc się bezkonkurencyjne.

Hejnał z ratusza

C

odziennie w samo południe z wieży ratusza w Jastarni rozbrzmiewa melodia,
którą każdy mieszkaniec naszego miasta rozpoznaje jako
melodię piosenki „Rëbóce,
rëbóce”. Jednak niemal wszyscy, którzy tu przyjeżdżają,
utożsamiają tą melodię raczej
z folklorem góralskim.
Jak więc z melodią jest naprawdę: jest kaszubska czy góralska? Odpowiedź na to pytanie
jest prosta: ani tylko kaszubska,
ani tylko góralska, raczej ogólnopolska. Jest to bowiem melo- Z wieży ratusza, codziennie w południe rozlega się jastarnicki hejnał
dia ludowa, nie będąca wyłączną
własnością żadnego regionu. Co tekst, ale Kaszubi także to uczy- rale, i Kaszubi, śpiewali tę meloprawda górale ułożyli do niej nili. Może więc lepiej, żeby i gó- dię ze swoimi słowami.



Jastarnickie Nowiny

Pieszo przez Zatokę

W

sierpniu w Zatoce Puckiej można zobaczyć niecodzienny widok: szereg ludzi
idzie przez ciąg mielizn z jednego brzegu Zatoki na drugi.
To odbywający się corocznie
Marsz Śledzia.
Jednak nie przez cały czas jest
tak łatwo, że wystarczy iść. Co
prawda większość trasy o długości
około 12 kilometrów, rzeczywiście
wiedzie mieliznami, a czasem nawet po wysepkach wystających
nad wodę, to są dwa takie odcinki,
których przejść się nie da. Ten
krótszy uczestnicy Marszu przepływają, przez dłuższy bywają
przeciągani za łodziami lub nawet
pokonują go na ich pokładzie.
Obecnie Marsz osiągnął taką popularność, że liczba jego uczestników musi być ograniczana do stu.
Nie znaczy to jednak, że Zatokę
pokonuje tylko setka osób. Rów-

Dla większego bezpieczeństwa, maszerowano w grupach,
zdj. Jarosław Necel

nie liczną grupę stanowią tu zabezpieczający Marsz ratownicy
i załogi towarzyszących im łodzi.
Pośrodku Zatoki, na wystającej
nad wodę mieliźnie zwanej Rewą
Mew, następuje odpoczynek i obowiązkowe zjadanie śledzia przez

każdego uczestnika i po chwili
można wyruszyć w dalszą drogę.
Na pokonanie owego dwunastokilometrowej trasy z Kuźnicy do
Rewy potrzebują oni około pięciu
godzin, co bywa też uzależnione
od stanu morza.

Aktywność na plaży

P

laża w czasie sezonu letniego kojarzy się przede
wszystkim z opalaniem i kąpielami w morzu. Jednak plaża
żyje swoim życiem przez całą
dobę, mniej lub bardziej intensywnym.
Najwięcej jest oczywiście tradycyjnych plażowiczów, tych od opalania i kąpieli w morzu. Jeżeli pogoda na to pozwala, pierwsi z nich
rozkładają się już około 8 przed południem, zaś najwytrwalsi schodzą
z niej około 19. W godzinach popołudniowych mamy tu także spacerowiczów, którzy wysoko cenią wpływ
jodu na zdrowie człowieka. Późne
godziny wieczorne to czas imprezowiczów, którzy z piwem w ręku dyskutują o różnych życiowych sprawach. Wtedy też na plaży pojawia

Plaża zachowuje swój urok nie tylko w dzień,
ruch na niej trwa przez całą dobę

się grupa osób puszczających lampiony szczęścia. Jeszcze w ubiegłym
roku stanowili oni zdecydowaną
mniejszość, zaś w tym roku ich ilość
gwałtownie wzrosła. Sama idea lam-

pionów polega na tym, że wypuszczając go w powietrze, należy wypowiedzieć życzenie. Jeżeli wzbije się
on wysoko w powietrze – życzenie
owo się spełni. Może więc lampiony
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szczęścia są oznaką, że wczasowicze
w Jastarni czują się szczęśliwi?
Mniej więcej w tym samym czasie plaża dla niektórych zmienia
się w sypialnię, widać osoby, które
tu śpią. Oszczędzają na wynajęciu
pokoju czy chcą być możliwie blisko przyrody – do końca nie wia-

domo. We wczesnych godzinach
rannych znowu mamy tu inną grupę – to ludzie obserwujący fascynujące, choć zdarzające się codziennie, misterium natury – wschód
słońca. Wpatrzeni marzycielskim
wzrokiem w oznakę budzącego się
dnia, są chyba najbardziej roman-



tyczną z grup bywających na plaży.
Kilka godzin później na plażę wychodzą miłośnicy joggingu, dla
których bieg brzegiem plaży jest
świetnym rozpoczęciem dnia. Po
nich znowu na plażę wchodzą tradycyjni plażowicze i cały cykl znowu się powtarza.

Jastarniańskie bieganie

W

sobotę 19 sierpnia odbywały się u nas biegi wchodzące w skład cyklu Biegowego
Grand Prix powiatu puckiego.
Składa się on z 7 etapów, z których każdy jest organizowany
w innej gminie powiatu puckiego. Zawsze w sierpniu bieg ten
organizuje Jastarnia.
Trasa dla zawodników do 15 lat,
liczy około 2,5 km, starsi zawodnicy muszą przebiec trochę więcej,
około 4,4 km. Podczas tej edycji
odbył się także bieg na 1 km dla
uczestników obozu „Sportowe wakacje” organizowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Bieg
Zamieszczamy tylko zdjęcie z biegu młodzieżowego, gdyż nasz
ten w Jastarni odbywa się po ścieżfotograf startował w biegu seniorów i zdjęcia zrobić nie mógł
ce rowerowej i zawsze jest najszybszym biegiem w całym cyklu. mal stu zawodników, a najszybszy nanie tej trasy potrzebował 15 min
Ogółem wzięło w nim udział nie- z nich, Andrzej Labuda, na poko- i 10 sekund.

Święto Sportu I Morskiej Przygody
– Mistrzostwa Polski w Pływaniu
Długodystansowym – Jurata 2012

W

dniach 1 i 2 lipca pływacy w płetwach mierzyli swoje siły i odwagę w zawodach na otwartym akwenie
Zatoki Puckiej.

wody na otwartych wodach zawsze
budzą niepokój zawodników, strach
w dopingujących rodzinach i podziw
obserwatorów – to prawdziwa przygoda. Długodystansowcy płynęli poAż 65 zawodników z 12 klubów dzieleni na kategorie wiekowe.
z różnych rejonów Polski stanęło Najmłodsi uczestnicy pokonywali
w szranki z prawdziwym żywiołem dystans 800 metrów (start spod prawody nieograniczonej ścianami ba- wego skrzydła molo w Juracie, okrąsenu, sfalowanej wiatrem i w zmien- żenie mola według boj, meta przy
nych łaskach słońca na niebie. Za- lewym skrzydle), starsi musieli prze-

płynąć 1600 m – dwa okrążenia. Nie
wszyscy zawodnicy dobrze znieśli
walkę z długim dystansem i temperaturą wody, którzy nie ukończyli
konkurencji. Do zdobycia było 14 tytułów Mistrza Polski w konkurencjach indywidualnych i sztafetach,
7 tytułów Mistrza Polski zdobyli zawodnicy Delfinka Chodzież, 4 pływacy z UKS Delfin Jastarnia i po
jednym tytule zawodnicy z Toruń-
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czyka Toruń, Neptuna Gdańsk,
Wilczki Poznań. Zawodnicy Delfina
Jastarnia zdobyli trzy złote medale
indywidualnie: Patryk Winszczyk,
Patrycja Nowacka i Hubert Balcerek,
4 srebrne medale: Maja Matkowska,
Helena Strachanowska, Jakub Sztankier, Alexander Romero, 2 medale
brązowe: Andrzej Konkol i Julia
Kohnke oraz złoty medal w sztafecie
dziewcząt (Karolina Narkowicz, Patrycja Nowacka, Helena Strachanowska i Julia Kohnke).
Kierownikiem zawodów był trener
Delfina Jastarnia pan Marek Ogiełło,
sędzią głównym był pan Sylwester
Krakowski z Poznania. Dopingując
sportowym wyczynom zawodników Delfina, rodzice, jako klubowi
gospodarze, zadbali o gościnny stół
– piekli kiełbaski, częstowali ka-

szubskim chlebem ze smalcem
i ogórkami, dogadzali słodkimi przysmakami. Atmosferę morskich przygód podnosiła obecność Pomeranki,
łodzi pana Klaudiusza Narkowicza,
którą zawodnicy wszystkich klubów
mogli przepłynąć do torpedowni.
Zawody przebiegały w duchu
sportowej rywalizacji i przygody
nad morzem. Ta lokalna inicjatywa
jest przykładem na to, że można
naprawdę wiele, nawet jeśli jest się
niewielkim, pod jednym warunkiem – trzeba chcieć.
W zawodach tych trzeci rok z rzędu nie startowała nasza najstarsza
zawodniczka Agata Struck, która
w tym czasie ciężko pracowała na
obozie kondycyjnym reprezentacji
Polski, przygotowując się do mistrzostw świata juniorów.

Odbywały się one w dniach 15–
18 lipca w Austrii. Poziom zawodów był bardzo wysoki, padło dużo
rekordów świata. Agata, startując
w czterech konkurencjach 50, 100,
200 i 400 m po powierzchni w płetwie mono, w każdej z tych konkurencji ustanowiła rekordy życiowe
na basenie pięćdziesięciometrowym. W trzech konkurencjach 100,
200 i 400 m awansowała do finału A, gdzie każdorazowo uplasowała się na siódmym miejscu. Były
to ostatnie mistrzostwa świata,
w których Agata startowała jako juniorka, gdyż od stycznia 2013 roku
przechodzi do kategorii seniorów.
Miejmy nadzieję, że w nowej kategorii wiekowej również będzie odnosiła sukcesy, czego bardzo jej życzymy.

Poetyckim okiem
****
Nasz Bóg Bogiem
miłości, przebaczenia, radości i szczęścia.
A smutek i cierpienie, które nas dotykają,
są wynikiem wyborów, jakich dokonujemy
w ramach wolności, którą Stwórca nam ofiarował.
To nasze błędy, złe decyzje, sprowadzają
na nas nieszczęście. Bóg to nie policjant
a cierpliwy nauczyciel, który daje wskazówki,
jaką drogę wybrać, by przyjąć zbawienie.
Daje przykazania, by żyć w sposób
mądry i roztropny.
Więc apokaliptyczna wizja Boga nie ma
pokrycia, krzywdzi wizerunek Chrystusa,
który kochając nas, nie skazuje na odrzucenie.
Bo jaki miłujący rodzic chce zła
dla swych dzieci?

Księżycowa dziewczyna
Od dziecka w żelaznych kleszczach
dyscypliny ojca – despoty.
Wciągana w konflikty między rodzicami.
W wieku szesnastu lat wdaje się
w zgubny, gorący romans.
Niechciana ciąża, pozostawiona sama sobie,
jej domem szybko stała się ulica.
W środowisku mówiono o niej: Nocny ptak.
Prowadzi życie puste, bez zasad.
Zimna kalkulatorka.
Wyzbywszy się wstydu, żyje w świecie
arogancji, machlojek, przemocy.
Ile w jej młodych oczach smutku
przeplatanego nienawiścią.
Oczekując od najbliższych
pocieszenia, pomocy, współczucia
otrzymała pogardę, odrzucenie.
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