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Wymiana szyn kolejowych

O

d 10 września na trasie
kolejowej Hel–Władysławowo zostanie uruchomiona
zastępcza komunikacja autobusowa.
Na początku tegorocznego lata
rozeszła się po Półwyspie Helskim wiadomość, że Polskie Koleje Państwowe będą wymieniać
szyny kolejowe. Pierwszą tego
oznaką było połamanie drzewek
znajdujących się w sąsiedztwie
torowiska, które mogłyby przeszkadzać w planowanej wymianie. Jednak zrobiono to w sposób
tak niechlujny, że sterczące ułomki połamanych drzewek po prostu
szpeciły półwyspowy krajobraz.
Wskutek sprzeciwu Urzędu Morskiego, mieszkańców i lokalnej
prasy, połamane drzewka zostały
ścięte, co wygląda już znacznie
estetyczniej.
Następnie wzdłuż całej linii kolejowej zostały ułożone nowe szyny,
więc dla każdego stało się jasne, co
wkrótce tutaj się będzie działo.

Jeden z ostatnich pociągów przejeżdżających przez Półwysep Helski.
Następny będzie przed świętami Bożego Narodzenia

Teraz, gdy sezon letni właściwie
się skończył, Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają wymianę szyn.
Pociągnie to za sobą pewne niedogodności dla pasażerów, ponieważ
na trasie Władysławowo–Hel na
czas wymiany szyn zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja
autobusowa. Autobusy w godzinach odjazdów pociągów będą
podstawiane na przystankach autobusowych. Te niedogodności

mają potrwać do 19 grudnia, kiedy to prowadząca wymianę torów
włoska firma Salcef ma ją zakończyć. Prowadzona wymiana torowiska ma z jednej strony wpłynąć
na wzrost bezpieczeństwa, z drugiej zaś spowodować wzrost prędkości pociągów, gdyż torowisko
zostanie dostosowane do prędkości pociągu 100 km/godz., co ma
skrócić jazdę na trasie Hel–Reda
o około 20 minut.
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Złote gody

W

piątek 24 sierpnia
w Urzędzie
Miasta
Jastarni odbyła się uroczystość, w trakcie której wręczono Marii i Czesławowi
Wiśniewskim medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
nadany przez prezydenta RP,
za pięćdziesięcioletni staż
małżeński.
Maria i Czesław Wiśniewscy mają 4 dzieci, 8 wnucząt
i jednego prawnuka

Maratończycy na plaży

Ponad stu zawodników biegnących po plaży to widok dość imponujący

W

sobotę 25 sierpnia na
plaży morskiej Półwyspu Helskiego odbył się
III Bałtycki Maraton Brzegiem Morza.
Wzięło w nim udział 121 zawodników i zawodniczek, a najszybszym z nich okazał się Marek
Dzięgielewski,
który
triumfował tu także w zeszłym
roku. Pokonanie trasy 42 kilo-

metrów zajęło mu 3 godziny
2 minuty i 20 sekund. Najszybsza z kobiet, Aleksandra Jachimczyk, zameldowała się na mecie
43 minuty później. Kilka godzin
po zakończeniu biegu w porcie
w Jastarni odbyła się dekoracja
zwycięzców, której między innymi dokonała Sylwia Bogacka,
srebrna medalistka Igrzysk
Olimpijskich w Londynie.

Organizatorami
maratonu
byli: Miasto Jastarnia, Liga
Morska i Rzeczna, Urząd Morski w Gdyni, Związek Miast
i Gmin Morskich oraz Miasto
Władysławowo, jego partnerami zaś: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Jastarni, Delfin –
Sekcja Pływania w Płetwach,
Powiat Pucki, Miasto Puck,
Gmina Kosakowo. Sponsorów
było dużo, co tylko potwierdza
tezę, że imprezy sportowe mające duże nagłośnienie medialne na brak sponsorów narzekać
nie mogą. Nam tylko wypada
z kronikarskiej powinności wymienić ich wszystkich: ENERGA SA, Hotel SPA Dom Zdrojowy, Resort Bryza SPA,
Chipolbrok SA, Hydrobudowa
Gdańska SA, Abruko Sp. z o o.,
SCAT Security Consulting and
Training, P.H.U. Celstan, Beach Village, Zarząd Morskiego
Portu Gdynia SA, COMAL Sp.
z o.o.,  Bortex Sport.
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Msza przy kaplicy

Msza odpustowa była także ostatnią tegoroczną
mszą odprawianą przy kaplicy

W

niedzielę 2 września
przy kaplicy św. Rozalii odprawiono odpustową
mszę, w której wzięło udział
ponad dwieście osób.

Sama kapliczka, jak i tradycja odprawiania tu mszy, pochodzi jeszcze z lat 1709–1711,
kiedy to ludność Boru (wschodniej części dzisiejszej Jastarni)

podczas szalejącej epidemii
dżumy, oddała swoją wioskę
w opiekę świętej Rozalii – orędowniczki chroniącej od zarazy. Wkrótce potem dżuma ustąpiła i od tej pory co roku
w dzień tej świętej są tu odprawiane msze odpustowe.
Kiedyś było to święto całej parafii, z kościoła w Jastarni wyruszały procesje do kapliczki,
a trasa ich przemarszu była odświętnie dekorowana. Plac przy
kapliczce zaś ledwo mieścił
wszystkich przybyłych tu wiernych. Dzisiaj takich tłumów tu
już nie ma, chociaż dobre i to, że
mimo upływu trzech stuleci, pamięć o przyrzeczeniu swoich
przodków trwa nadal, czego wyrazem była obecność tych dwustu osób.

Pierwszy dzień szkoły

P

oniedziałek 3 września
był dniem rozpoczęcia roku szkolnego w całym
kraju.
W szkole podstawowej w Jastarni witało go, mniej lub bardziej entuzjastycznie, około 250
uczniów klas I–VI, 75 uczniów
z czterech oddziałów przedszkolnych oraz 16 przedszkolaków
z placówki przedszkolnej w Kuźnicy. Razem z nimi kolejny rok
szkolny rozpoczęło 35 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Jastarniańskie
Rozpoczęcie roku szkolnego w gimnazjum im. Jana Pawła II
gimnazjum także rozpoczęło rok
szkolny. Tutaj powitało go 130 gi. Ostatni akord rozpoczynania śnia około 20 przedszkolaków
uczniów, 18 nauczycieli i 5 pra- roku szkolnego miał miejsce ty- zaczęło uczęszczać do przedszkocowników administracji i obsłu- dzień później, kiedy to 10 wrze- la parafialnego w Kuźnicy.
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Zaszczytne wyróżnienie

M

edalu Komisji Edukacji Narodowej, do
ubiegłych wakacji, nie otrzymał jeszcze żaden pedagog
na Półwyspie Helskim.
W sobotę 21 lipca bieżącego
roku Starosta Pucki Wojciech
Dettlaff wręczył te zaszczytne wyróżnienia, w imieniu
minister Edukacji Krystyny
Szumilas, aż dwóm osobom,
w tym mieszkance naszej gminy – pani Aleksandrze Góreckiej.
Druhna harcmistrz – Ola Górecka otrzymała Medal Komisji
Edukacji Narodowej za: „szcze-

gólne zasługi dla oświaty i wychowania” , co można wyczytać
ze stosownej legitymacji. Te
„szczególne zasługi” to ponad
czterdzieści lat społecznej służby
instruktorskiej w szeregach ZHP.
Powtarzając za Burmistrzem
Jastarni, który podczas uroczystości wręczył druhnie pamiątkowy srebrny Merk, życzymy
druhnie Oli wielu lat w zdrowiu
a także sił witalnych do dalszej
pracy z młodzieżą, jednocześnie
gratulujemy dorobku, dziękując
za długoletnią służbę wierną
Prawu Harcerskiemu.

Medal Komisji Edukacji
Narodowej został po raz pierwszy
przyznany mieszkańcowi
naszej gminy

Militarna historia Jastarni

N

a terenie skansenu fortyfikacji w Jastarni,
dla wszystkich chętnych do
pogłębiania wiedzy i poznawania zabytków fortyfikacji II Rzeczpospolitej, zostały przygotowane Forteczne
Warsztaty Edukacyjne.
We wrześniu 2012 roku Polska
już po raz 20. wzięła udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa –
największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki.
Prezentacja terenowa w Skansenie Fortyfikacji w Jastarni prowadzona była w weekend 15–16
września, każdorazowo o godzinie 12.00. Czas trwania wycieczki to około 1,5 godziny.
Kompleks schronów bojowych
przecinających wszerz cały Półwysep Helski, został zbudowany

w 1939 roku i nie został użyty
w czasie działań wojennych we
wrześniu 1939 roku. Co prawda,
nie został wtedy w pełni wyposażony w planowane uzbrojenie,
ale nie to było główną przyczyną, dla której nie wziął on udziału w działaniach wojennych. Po
prostu Niemcy zdawali sobie
sprawę, że przełamując ową
„helską linię Maginota”, poniosą
zbyt wielkie straty, których mogą
uniknąć. Rzeczywiście, obrońcy
Helu poddali się ze względu na
brak amunicji, a jastarniańskie
umocnienia nie wzięły udziału
w działaniach bojowych.
Dziś zabytkowe umocnienia
Ośrodka Oporu pod Jastarnią
mieszczą Skansen Fortyfikacji
II Rzeczypospolitej im. kontr
admirała Włodzimierza Steyera

i obchodzą 73. rocznicę budowy.
Na terenie skansenu fortyfikacji
w Jastarni, dla wszystkich chętnych do pogłębiania wiedzy
i poznawania zabytków fortyfikacji II Rzeczypospolitej, przygotowana została prezentacja terenowa techniki i inżynierii
wojskowej: ciężkich i lekkich
schronów bojowych, przeszkód
przeciwpancernych, zapór drogowych i innych obiektów fortyfikacyjnych. Prezentację, w formie wycieczki pieszej, prowadził
kustosz skansenu, Jerzy Sadowski. W tej żywej lekcji historii
uczestniczyło w sobotę kilkadziesiąt osób, w tym kilkunastoosobowa grupa dzieci ze świetlicy szkolnej, pod opieką
Katarzyny Konkel i Aleksandry
Góreckiej.
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Zaproszenie
na wycieczki

Z

Wiedza historyczna przekazywana w ten sposób,
zostanie w pamięci na dłużej

Ważne dla
telewidzów Jastarni

N

adawaniem
naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy
w standardzie DVB-T objęto
już niemal cały obszar Polski.
Proces stopniowego wyłączania
dotychczasowego, analogowego
sygnału telewizyjnego, rozpocznie się już w listopadzie, a pierwsze wyłączenia na terenie województwa pomorskiego planuje
się na 28 listopada i będą dotyczyły programów telewizyjnych
nadawanych w sposób analogowy z nadajników w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku. Do oglądania programów telewizyjnych
emitowanych w sposób cyfrowy
z
nadajników
naziemnych
(w technice kodowania MPEG4) potrzebny jest telewizor z fa-

brycznie wbudowanym tunerem
DVB-T lub w przypadku, gdy
nasz dotychczasowy telewizor
nie posiada takiego urządzenia,
zakup zewnętrznego tunera DVBT. Rozwiązanie polegające na
wykorzystaniu zewnętrznego jest
tańsze i nie wiąże się z wymianą
odbiornika telewizyjnego. Użytkownicy, którzy odbierają telewizję kablową lub satelitarną,
w ogóle nie zauważą zmiany.
Przełączenie sygnału analogowego w ogóle ich nie dotyczy.
Jeżeli więc nie chcemy być zaskoczeni wraz z początkiem grudnia brakiem obrazu w naszym telewizorze, zawczasu zaopatrzmy
się w tuner cyfrowy lub zakupmy
odbiornik przystosowany do odbioru sygnału cyfrowego.

arząd Oddziału Związku
Emerytów i Rencistów
w Jastarni zaprasza swoich
członków, sympatyków oraz
wszystkich mieszkańców Jastarni, Juraty, Kuźnicy i Helu
do udziału w wycieczkach autokarowych w okresie jesiennym, m.in.:
1. Golub-Dobrzyń – Chełm
– Gniew i okolice w dniu
16 października
(wtorek)
w cenie 150 zł;
2. Kraków – Łagiewniki – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Gidle – Częstochowa
w dniach 21–24 października
w cenie 660 zł/os. (4 dni);
3. Święto Gęsiny – Swołowo
w cenie 100zł/os., w listopadzie.
Warunkiem
zorganizowania
wycieczki jest zgłoszenie udziału
minimum 40 osób na poszczególną imprezę.
Dla członków Związku Emerytów/Rencistów przewiduje się rabat w wysokości do 50% ceny
przy udziale w wycieczkach jednodniowych.
Szczegółowe informacje, zapisy oraz wpłaty gotówki na poszczególne wycieczki przyjmujemy w każdy czwartek we wrześniu
w godzinach od 12:00 do 14:00
w biurze Związku w budynku
Urzędu Miasta.
Zapraszamy wszystkich
chętnych do wzięcia udziału
w wycieczkach.
tel. kontaktowy 608 088 009



Jastarnickie Nowiny

Ogniwa słoneczne nie dla Jastarni

O

d kilku lat jednym z tematów rozmów mieszkańców
Jastarni są wieści o ogniwach
słonecznych, których założenie
oszczędza koszty energii przeznaczane na ogrzewanie mieszkań oraz wody.
Istnieją projekty realizowane
przez Unię Europejską, które są finansowane w 70%, przyszli użytkownicy solarów muszą zapłacić
tylko pozostałe 30 %. Wiele miejscowości na Kaszubach skorzystało już z tej możliwości, a użytkownicy energii pochodzącej ze Słońca
bardzo sobie ją chwalą i liczą osiągnięte dzięki niej oszczędności. To
właśnie oszczędność i łatwość pozyskania tej energii czyni energię
tak atrakcyjną dla użytkowników.
Dofinansowania unijne dodatkowo

czynią ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Z tego powodu coraz więcej
mieszkańców naszej gminy zadaje
sobie pytanie: dlaczego władze in-

nych gmin zakładają w swoich
miejscowościach solary, a władze
Jastarni jakoś nic nie czynią w tym
kierunku?

Baterie słoneczne na dachach domów są coraz częstszym widokiem

Opóźniający się port w Kuźnicy

K

olejny termin oddania w 2009 roku. Teraz takie magazyny zmurszały i nie nadawał się do redo użytku portu w Kuź- chciałoby mieć więcej kuźnickich ry- montu. Zaznaczyć trzeba, że wykonabaków, ale ustalenia sprzed trzech lat nie krzyża w całości finansowane jest
nicy uległ przesunięciu.
Wiosną 2011 roku rozpoczęto in- przewidywały 15 i tylko tyle ich bę- ze zbiórki społecznej. Zresztą wszystwestycję pod nazwą „Rozbudowa dzie. Na terenie przystani stanie także ko zobaczymy podczas otwarcia pormorskiej przystani rybackiej nowy krzyż, gdyż stary był poważnie tu już za niespełna miesiąc.
w Kuźnicy”, której inwestorem był
Urząd Morski w Gdyni. Inwestycja
ta jakoś nie ma szczęścia do terminów jej zakończenia, gdyż kolejne
daty ciągle ulegają przesunięciu.
Najpierw miał to być maj 2012
roku, potem lipiec, następnie połowa września. Obecnie mówi się
o uroczystym otwarciu portu w połowie października 2012 roku.
Prace budowlane w porcie zostały
już zakończone, obecnie jest tylko
wykonywana przyłączeniowa linia
energetyczna, podejmowane są także
procedury odbiorowe. Trwa także budowa magazynowej dla 15 rybaków,
Przystań rybacka w Kuźnicy przedstawia sobą widok bardzo
imponujący
którzy zadeklarowali taką potrzebę
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Market.
Blisko,
coraz bliżej

W

czasie kampanii wyborczej do samorządu gminnego, jednym z głównych problemów była sprawa wybudowania
w Jastarni marketu. Wybory
zostały rozstrzygnięte, a sprawa
marketu jakoś ucichła.
W numerze „Jastarnickich nowin” z czerwca 2011 roku, postanowiliśmy przypomnieć włodarzom naszego miasta o składanych
obietnicach i od tej pory co kilka
miesięcy temat marketu pojawiał
się na naszych łamach. Pomogło.
Sprawa marketu ruszyła i stopniowo zaczęła nabierać rumieńców.
Obecnie prawnicy wojewody pomorskiego nie doszukali się żadnych uchybień proceduralnych
w uchwale Rady Miasta Jastarni
o przeznaczeniu terenu pomiędzy
„Kraalem” a rondem, na którym
taki market miałby stanąć. Obecnie
znajdujące się tam drzewa i zarośla
zostały przeznaczone do wycinki,
która ma się rozpocząć w połowie
października, a miesiąc później
planuje się podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami sieci
Biedronka z jednej strony, a Urzędem Miasta Jastarni z drugiej.
W świetle tych informacji, market
Biedronka ma zostać uruchomiony
jeszcze przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu letniego.

Powrót mikołajka?

M

ikołajek nadmorski jest
rośliną wieloletnią niemającą wielkich wymagań glebowych, po prostu rośnie na
piasku. Dlatego też spełnia ona
olbrzymią rolę w utrwalaniu
wydm morskich.
Na jego nieszczęście jest także rośliną o atrakcyjnym wyglądzie. Ze
względu na swój wygląd oraz zdolność do zachowania przez długi
czas po zerwaniu koloru i formy,
mikołajek przez lata był zbierany
i traktowany jako cenna pamiątka
znad morza. Wskutek tego od kilkudziesięciu lat liczebność mikołajka
ulega dramatycznemu spadkowi.
Niewiele tutaj pomogło objęcie go
ścisłą ochroną, co uczyniono w 2004
roku. Obecnie na terenie Cypla Helskiego oraz w części nadzatokowej
przy miejscowościach Jastarnia,
Kuźnica i Hel mikołajek nadmorski

występuje bardzo rzadko, jedynie
na pojedynczych stanowiskach,
w okolicach Władysławowa zanikł
zaś zupełnie (na podstawie obserwacji terenowych pracowników
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego).
W kwietniu 2009 roku pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zebrali 5 sztuk mikołajka nadmorskiego do dalszego
rozmnożenia przez Związek Międzygminny Zatoki Puckiej w Swarzewie. Pod koniec marca bieżącego roku odbyły się nasadzenia
mikołajka w 46 wcześniej wytypowanych miejscach. Co prawda,
sadzonki zostały posadzone głównie na wydmach nadmorskich,
gdzie istnieje zakaz chodzenia,
jednak istnieje uzasadniona obawa, że część z nich zostanie zniszczona.

Czy mikołajki nadmorskie znowu będą częstymi roślinami na naszych
wydmach?

Wymiana dachu
W połowie września rozpoczęły
się prace przy wymianie dachu na
budynku przy ulicy Rybackiej 2.
Inwestorem jest tu Urząd Miasta



Jastarni, właściciel tego budynku.
Jednak nie sam pokrywa wszystkie koszty tej wymiany, część
kosztów refinansuje Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska,
gdyż ta konkretnie wymiana jest
częścią ogólnopolskiego programu
usuwania azbestu. Akcja ta prowadzona już w Jastarni od trzech lat,
obejmuje wszystkie budynki mające dachy kryte eternitem lub inne
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azbestowe elementy. Nie znaczy to jednak, że szkodliwy dla zdrowia azbest wkrótce całkowicie zginie z naszej gminy, gdyż koniec
akcji przewidziano na 2032 rok. Mimo to będziemy mieli doraźną
korzyść z tej konkretnej wymiany, gdyż dotychczasowy, szpecący
dach z eternitu, zostanie zastąpiony dachówką ceramiczną.
W czasie wymiany pokrycia dachu, trzeba go było zabezpieczać
przed deszczem

Poetyckim okiem
***
Od poezji dźwięków najczystszych
bliższe mi są akordy muzyki fal Bałtyku,
zatoki, które niosły mnie i me marzenia za horyzont.
Na kutrze warkot pracującego silnika
w spokojne, słotne, wietrzne poranki.
Balsamem szum bałwanów i szept wiatru,
najlepszych gawędziarzy snujących swe opowieści.
Nade mną niebo bezchmurne lub obsypane
milionami perlistych gwiazd.
Wolnością oddychające ptactwo.
Radość z wypełnionego po brzegi włoku
i duma z dobrze wykonanej pracy.
Tych lat nikt i nic nie mogą mi odebrać.
Kochałem walkę z gniewnym, pofałdowanym morzem upartym.
Dziś tęsknię za sprawdzonymi kolegami, których Bóg
i sztorm rozwiali po niebiańskich morzach świata.
Moja pamięć to obelisk na jastarnickim cmentarzu
i krzyż postawiony na wydmie braciom – symbol
miłości do morza i walki o byt.

***
Czemu w Ojczyźnie biednie wam i smutno?
pytają na dworcach bezdomnych.
W wolnym kraju tęsknią za pracą,
zarobkiem, chlebem.
Śnią o godnym życiu, czy do nich powróci?
Pogodzeni z tym, że w biedzie, poniżeniu,
upodleniu, przyszło im żyć.
Dostatnie życie dla nich umarło.
Nie mają ucieczki od biedy.
Często ich pokarmem cierpienie.
Tylko w marzeniach są syci, bezpieczni.
Zdani na ludzi dobrej woli.
Mafiosi, sitwa, ci co jak pluskwy żerują
na innych krwawicy – w pałacach.
Oni nie zawsze z własnej winy
na bruku, bez przyszłości
Pytają przechodzących: „Czy to jeszcze nasza Polska”?
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