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Umowa została podpisana!

W

piątek 7 grudnia w Urzędzie
Miasta
Jastarni podpisano umowę z firmą
BUSSINES CAPITAL GROUP Sp. z o.o., która buduje hale
dla przedsiębiorstwa Jeronimo
Martins Polska, będącego właścicielem sklepów Biedronka.
Umowa przewiduje, że miasto
w terminie do 30 listopada 2013 roku
przekaże pod budowę wykarczowaną działkę o powierzchni 6000 m2.
Z kolei druga strona zobowiązuje się
do uzyskania pozwolenia na budowę
do 30 grudnia 2014 roku. Inwestorzy
zostali także zobowiązani do uruchomienia działalności handlowej do
30 grudnia 2015 roku. Niedotrzymanie każdego z tych terminów będzie
skutkowało zerwaniem umowy.
Umowa również zostanie zerwana,
jeżeli działalność handlowa zostanie
zawieszona lub zmieni się jej profil,
z handlowej na jakąkolwiek inną.
Przedstawione dość odległe terminy, zazwyczaj są w umowach, które
przewidują możliwość zerwania.

Podpisanie umowy poprzedziła szczegółowa dyskusja

W rzeczywistości obie strony chcą
ją sfinalizować jak najszybciej
i będą dokładać wszelkich starań
w tym kierunku. Władze miasta doskonale zdają sobie sprawę z tego,
że takie jest oczekiwanie większości

mieszkańców Jastarni i jeżeli go nie
spełnią, to w wyborach samorządowych za dwa lata będą mieć ogromne trudności. Inwestorzy zaś dążą do
tego samego, gdyż jak najszybciej
chcą zarabiać.
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Nowy Rok po jastarnicku
Nowy 2013 Rok w Jastarni wita- czenia, do których wkrótce z estra- beriusz Narkowicz, burmistrz
no w wielu miejscach: na zorgani- dy plenerowej przyłączył się Ty- Jastarni.
zowanych zabawach lub na domowych prywatkach, lecz najwięcej
ludzi tego dnia przed północą gromadzi się w parku miejskim i tam
wita Nowy Rok.
Rozpoczęło się już o 22.30, kiedy na estradzie plenerowej rozpoczął swój występ zespół Bliza.
Jednak wtedy jeszcze w parku
było niewielu ludzi, zaczęli schodzić się tu dopiero przed samą północą, tak że w końcu Nowy Rok
witało tu około 300 osób. Główną
atrakcją wieczoru był jak zwykle
pokaz sztucznych ogni, w których
blasku nastąpiło przejście ze Starego do Nowego Roku. W tej
Tradycyjnie największa impreza powitalna Nowego Roku
chwili wszyscy składali sobie żyodbyła się w parku miejskim

W Jastarni też
zbierano na WOŚP

W

niedzielę 13 stycznia
w całej Polsce już po
raz dwudziesty pierwszy grała
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Grała też w Jastarni.
W tym roku zbierano pieniądze na
wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, oraz na wyposażenie
w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
W Jastarni, Juracie i Kuźnicy na ulicach kwestowali wolontariusze, którzy bez wyjątku byli uczniami miejscowego gimnazjum. Na hali
sportowej odbywał się Powiatowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych,
a w parku miejskim można było
oglądać pokaz ratownictwa medycznego i sprzęt OSP w Jastarni.
Program tego dnia uzupełniał występ Joanny Gośniowskiej-Budzisz
z grupy wokalnej MOKSiR i występ

orkiestry dętej. Przez cały czas można było też zakupić upominki na
szczęście, wykonane przez miejscowych gimnazjalistów. Ogółem zebrano 5.133,88 zł, czyli więcej niż w
roku ubiegłym, kiedy to do skarbonek wrzucono 4.868,15 zł.

Główną atrakcją dnia był pokaz
ratownictwa zaprezentowany
przez strażaków

Pięćdziesięciolecie
małżeństwa
Maria i Albin Lisakowscy wzięli
ślub 26 grudnia 1962 roku. Mają
jedno dziecko i dwoje wnucząt.

Marię i Albina Lisakowskich
przedstawiciele Urzędu Miasta
odwiedzili w domu
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Chór kościelny

Z

ałożony przez organistę
Romana Manickiego chór
kościelny przy parafii w Jastarni, w listopadzie ubiegłego
roku, świętuje już dziesięć lat
swego istnienia.
Obecnie chór liczy 30 członków i przynajmniej raz w tygodniu odbywają się jego próby.
Dla odwiedzających Jastarnię
osób zorientowanych w chóralistyce jest sporym zaskoczeniem,
że w parafii liczącej około 2 ty-

siące wiernych, udało się stworzyć chór czterogłosowy. Coś takiego nie zawsze udaje się
w liczniejszych parafiach. –
Głównym zadaniem każdego
chóru jest wzbogacanie liturgii
mszy świętej swoim śpiewem –
twierdzi Mariusz Manuszewski,
obecny organista. To mu się też
najwyraźniej udaje, lecz jak zauważają sami chórzyści, przydałby się do niego napływ nowych
członków.

W Święto Trzech Króli, chór wystąpił w kościele w Kuźnicy.
Fot. Maciej Kohnke
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Budżet
2013 roku

N

a kilka dni przed końcem
roku, przyjęto budżet miasta Jastarnia na 2013 rok.
Podczas XXVIII zwyczajnej sesji
Rady Miasta Jastarnia, która odbyła
się 28 grudnia, radni jednogłośnie
przyjęli budżet miasta na przyszły rok.
Jego dochody wynoszą 20.896.747 zł,
a wydatki – 23.689.438 zł.
Z lektury budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika,
że w bieżącym roku, prowadzone
będą przez gminę dwie poważniejsze inwestycje: budowa infrastruktury turystycznej przy molo na ulicy
Stelmaszczyka w Jastarni oraz budowa promenady nadzatokowej
w Juracie. Obie te inwestycje nie zakończą się w tym roku i będą kontynuowane jeszcze w roku następnym.
Budżet miasta w tym roku i następnych kilku latach nie przewiduje więc zbyt wielu inwestycji. Niewątpliwie jest to spowodowane
koniecznością spłacania długów
zaciągniętych na pokrycie wcześniejszych inwestycji. – Dlatego
zintensyfikujemy działania zmierzające do wydajniejszego pozyskiwania opłat należnych Urzędowi
Miasta – stwierdził Tyberiusz Narkowicz, burmistrz Jastarni.

Deklaracje w sprawie śmieci
W połowie stycznia otrzymali
Państwo do wypełnienia deklaracje, na podstawie których każdemu
gospodarstwu domowemu i podmiotowi gospodarczemu zostanie
naliczona ilość przysługujących
pojemników na śmieci. Ponieważ

w zdecydowanej większości domów naszej gminy oprócz funkcji
mieszkalnej, prowadzona jest także
działalność gospodarcza, wystarczy wypisać w deklaracji tylko
część poświęconą zużyciu wody. Z
kolei tam gdzie w zabudowaniach

prowadzona jest tylko działalność
gospodarcza, wypełnia się tylko
część poświęconą pojemnikom na
śmieci. Wynika to zresztą z części
E wspomnianej deklaracji, której
uważna lektura znacznie ułatwi jej
wypełnienie.
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Folder turystyczny

O

Więcej
nas niż
w Helu

d kilku lat Miejski Ośro- sjach językowych planujemy wydek Kultury, Sportu i Re- dać w kwietniu 2013.
kreacji wydaje foldery turyFormat i koszt reklamy:
styczne poświęcone Jastarni.
• cała strona A4 – 1000,00 netto
Kolejny, czwarty już rok z rzędu
Właśnie przygotowuje się do
• ½ str A4 – 500,00 netto
przywitaliśmy jako najliczniejsza
ich nowej edycji i za naszym
• ¼ str A4 – 250,00 netto
gmina na Półwyspie Helskim. Liczpośrednictwem zwraca się do
Folder jest bezpłatnym materiaba mieszkańców naszej gminy liPaństwa.
łem promocyjnym i przekazywaczyła bowiem 3929, podczas gdy
ny jest wszystkim zainteresowasąsiedni Hel liczył ich 3738, czyli
Szanowni Gestorzy bazy nocle- nym wypoczynkiem w Gminie
prawie o 200 mieszkańców mniej.
gowej, gastronomicznej i rekreJastarnia.
Chociaż więc w ubiegłym roku zaacyjnej,
Zainteresowanych
udziałem
notowano u nas ujemny przyrost
zachęcamy do reklamy Państwa w publikacji prosimy o kontakt
naturalny, a liczba mieszkańców
obiektów w folderze „Gmina Ja- z biurem MOKSiR:
zmniejszyła się także na skutek wystarnia na wszystkie pory roku”.
58 675 20 97, 58 675 23 40
meldowań i wyjazdów (co szczeFolder w formacie A4 w 3 werlub promocja@jastarnia.pl.
gólnie widać w Juracie), to w Helu
te zjawiska były jeszcze większe.
Dla porządku, podajemy jeszcze
liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej gminy:
Jastarnia – 2785, Jurata – 516, Kuźworzymy wspólną galerię zostaną wykorzystane w folderze nica – 628.
„Gmina Jastarnia na wszystkie
zdjęć z lat 1973–2013.
Z okazji czterdziestolecia nada- pory roku" oraz w specjalnej gania Jastarni praw miejskich, Miej- lerii zdjęć, która utworzona zoski Ośrodek Kultury, Sportu i Re- stanie na stronie www.jastarnia.pl
kreacji zwraca się do Mieszkańców Zdjęcia podpisane Państwa nazwii Sympatyków Gminy Jastarnia skiem prosimy przesyłać mailem
z prośbą o bezpłatne udostępnie- promocja@jastarnia.pl lub dostarnie zdjęć Jastarni, Juraty i Kuźni- czyć do biura MOKSiR w celu ich
cy z lat 70-tych. Zebrane materiały zeskanowania.
mina Jastarnia już od kilkunastu lat dofinansowuje
zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.
Właśnie w środę 9 stycznia odbyło się posiedzenie komisji grantowej, decydującej o przyznaniu dofiMiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w najbliższym czasie
nansowania
poszczególnym
zaprasza na:
stowarzyszeniom. Łącznie przy• 12 lutego - Koncert Piosenek z Kabaretu Starszych Panów w wyznano 170 tysięcy złotych na
konaniu Grupy Wokalnej MOKSiR
wsparcie zadań realizowanych
i Joanny Gośniowskiej - Budzisz
przez 10 organizacji działających
• w drugim tygodniu ferii - wyna naszym terenie. W ich ramach
jazd dla dzieci i młodzieży do Trójzostanie m.in: wydana książka
miasta, w programie zwiedzanie
J. Bandrowskiego „Zolojka”, zorstadionu PGE ARENA w Gdańsku
ganizowany Festiwal Piosenki Rei film w Multikinie w Gdyni.
ligijnej czy zawodów sportowych.

Jastarnia 40 lat temu

T

Miejskie
granty
2013

Propozycje
kulturalne na luty

G
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Urodzili się w 2012 roku
1.

Chruścikowska Alicja

Kuźnica

ur. 06.01.2012 r

2.

Kocur Karolina

Jastarnia

ur. 31.01.2012 r.

3.

Kropidłowski Filip

Jastarnia

ur. 10.02.2012 r.

4.

Jastrzębski Eryk

Jastarnia

ur. 20.02.2012 r.

5.

Dettlaff Kacper

Jastarnia

ur. 10.03.2012 r.

6.

Czapp Zofia

Kuźnica

ur. 22.04.2012 r.

7.

Dahl Stanisław

Jastarnia

ur. 27.04.2012 r.

8.

Nowacka Hanna

Jastarnia

ur. 28.04.2012 r.

9.

Kaliński Piotr

Jastarnia

ur. 09.05.2012 r

10.

Budzisz Julia

Jastarnia

ur. 25.05.2012 r.

11.

Rachau Kinga

Jastarnia

ur. 25.05.2012 r.

12.

Kohnke Lena

Jastarnia

ur. 17.06.2012 r.

13.

Budzisz Nikodem

Jastarnia

ur. 05.06.2012 r.

14.

Bobkowska Aida

Jastarnia

ur. 22.06.2012 r.

15.

Kohnke Wiktor

Jastarnia

ur. 07.08.2012 r.

16.

Bielak Mateusz

Jastarnia

ur. 03.08.2012 r.

17.

Budda Łucja

Jastarnia

ur. 31.07.2012 r.

18.

Budda Bartłomiej

Jastarnia

ur. 31.07.2012 r.

19.

Schmidt Wiktoria

Jastarnia

ur. 26.08.2012 r.

20.

Struck Hanna

Kuźnica

ur. 04.09.2012 r.

21.

Okoń Szymon

Jastarnia

ur. 21.09.2012 r.

22.

Narkowicz Władysław

Jastarnia

ur. 04.10.2012 r.

23.

Abraham Pola

Jastarnia

ur. 02.11.2012 r.

24.

Prandol Oliwia

Jurata

ur. 13.11.2012 r.

25.

Zwara Franciszek

Jastarnia

ur. 21.11.2012 r.

26.

Frunckowska Zuzanna

Jurata

ur. 07.12.2012 r.

Odeszli w 2012 roku
1.

Dec Stanisław

Jastarnia

ur. 09.04.1910 r

zm. 10.01.2012 r.

2.

Macheta Kazimierz

Jurata

ur. 22.03.1939 r.

zm. 21.01.2012 r.

3.

Krieger Monika

Jastarnia

ur. 21.04.1937 r

zm. 05.02.2012 r.

4.

Borowski Bogusław

Jastarnia

ur. 14.07.1934 r.

zm. 21.02.2012 r.

5.

Czerwińska Irena

Jastarnia

ur. 17.05.1932 r.

zm. 26.02.2012 r.

6.

Elmiś Andrzej

Jurata

ur. 18.09.1950 r.

zm. 17.03.2012 r.

7.

Czogalla Lidia

Jastarnia

ur. 01.08.1931 r.

zm. 06.04.2012 r.

8.

Jamrozik Maria

Kuźnica

ur. 22.03.1926 r.

zm. 17.04.2012 r.

9.

Miotk Stanisław

Jastarnia

ur. 17.02.1939 r.

zm. 23.04.2012 r.

10.

Lisakowski Gerard

Jastarnia

ur. 19.10.1937 r.

zm. 27.04.2012 r.

11.

Czaja Maria

Jastarnia

ur. 15.12.1933 r.

zm. 25.04.2012 r.

12.

Dettlaff Anna

Jastarnia

ur. 01.04.1931 r.

zm. 23.05.2012 r.

13.

Kotłowski Edmund

Kuźnica

ur. 07.04.1938 r.

zm. 31.05.2012 r.

14.

Kohnke Ryszard

Jastarnia

ur. 20.01.1933 r.

zm. 07.07.2012 r.

15.

Bizewska Maria

Jastarnia

ur. 22.03.1921 r.

zm. 07.07.2012 r.

16.

Struck Olga

Jastarnia

ur. 17.06.1924 r.

zm. 15.07.2012 r.

17.

Kustusz Waldemar

Jastarnia

ur. 28.04.1941 r.

zm. 22.07.2012 r.

18.

Marzejon Mieczysław

Jastarnia

ur. 10.11.1947 r.

zm. 06.08.2012 r.

19.

Muża Hubert

Jastarnia

ur. 15.07.1942 r.

zm. 08.08.2012 r.
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20.

Żak Stanisław

Jastarnia

ur. 17.10.1937 r.

zm. 23.08.2012 r.

21.

Morawski Gabriel

Jastarnia

ur. 27.02.1928 r.

zm. 10.09.2012 r.

22.

Santowska Krystyna

Jurata

ur. 10.10.1954 r.

zm. 11.09.2012 r.

23.

Pytel Zbigniew

Jurata

ur. 28.07.1949 r.

zm. 02.10.2012 r.

24.

Kohnke Zygmunt

Jastarnia

ur. 04.09.1930 r.

zm. 02.10.2012 r.

25.

Kohnke Gerda

Jastarnia

ur. 04.03.1922 r.

zm. 15.10.2012 r.

26.

Muża Imelda

Jastarnia

ur. 02.04.1931 r.

zm. 16.10.2012 r.

27.

Szomborg Antoni

Jastarnia

ur. 02.10.1932 r.

zm. 18.10.2012 r.

28.

Fafińska Józef

Jastarnia

ur. 28.04.1923 r.

zm. 27.10.2012 r.

29.

Majchrzak Piotr

Jastarnia

ur. 20.02.1928 r.

zm. 06.11.2012 r.

30.

Budzisz Roman

Kuźnica

ur. 15.01.1956 r.

zm. 09.11.2012 r.

31.

Długa Zofia

Jastarnia

ur. 26.04.1927 r.

zm. 23.11.2012 r.

32.

Struck Wojciech

Kuźnica

ur. 30.10.1966 r.

zm. 06.12.2012 r.

33.

Borkowski Andrzej

Jurata

ur. 06.10.1964 r.

zm. 07.12.2012 r.

34.

Tarnowska Hildegarda

Jastarnia

ur. 02.08.1914 r.

zm. 24.12.2012 r.

50. rocznicę pożycia małżeńskiego w roku 2012
obchodzili:
• Państwo Agnieszka i Władysław Struck z Kuźnicy
• Państwo Maria i Franciszek Konkel z Jastarni
• Państwo Maria i Czesław Wiśniewscy z Jastarni
• Państwo Klara i Juliusz Struck z Jastarni
• Państwo Maria i Albin Lisakowscy z Jastarni
Najstarszymi mieszkańcami Gminy Jastarnia są:
• Pani Agnieszka Necel urodzona 28.01.1917 r.

• Pan Henryk Herrmann urodzony 04.10.1917 r.
• Pani Kornelia Męczykowska urodzona 16.09.1919 r.
• Pani Marianna Kozak urodzona 29.06.1919 r.
• Pani Rozalia Barlasz urodzona 31.08.1921 r.
• Pani Małgorzata Konkol urodzona 01.12.1921 r.
• Pani Wanda Kohnke urodzona 13.10.1922 r.
• Pani Anna Dettlaff urodzona 30.01.1923 r.
• Pani Agnieszka Muża urodzona 06.06.1923 r.
• Pani Agata Kawaler urodzona 13.08.1923 r.
•Pani Ludwika Bekisch urodzona 03.09.1923 r.

Z kopyta kulig rwie

zima, można zorganizować imprezę, podczas której można się świete środę 23 stycznia, ja- ło. Jednak pisząc o nim, warto zwró- nie bawić, o czym mogą zaświadstarnicki oddział Związ- cić uwagę, że nawet w zdawałoby czyć wszyscy uczestnicy tego
ku Emerytów i Rencistów zor- się tak niesprzyjającej porze jak kuligu.
ganizował kulig dla swoich
członków i sympatyków.
Miejscem kuligu był Szymbark,
do którego zainteresowani dojechali wynajętym autokarem. Tutaj
przesiedli się na kilkuosobowe sanie, którymi odbyli godzinę trwającą przejażdżkę po okolicy. Kulig
zakończył się wspólnym ogniskiem
i pieczeniem kiełbasek. Po jego zakończeniu uczestnicy zostali autokarem odwiezieni do domów.
Dlaczego jednak o tym piszemy,
wszak jeden kulig to żadne specjalne wydarzenie i nic by się nie stało,
gdyby pominąć je milczeniem? Rzeczywiście, pewnie nic by się nie staWszyscy uczestnicy kuligu świetnie się bawili
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Nowy basen w gminie

O

statnio coraz więcej miesz- i głębokości 1,1–1,5 m. Oczywi- kie osiągnięcia w pływaniu,
kańców naszej gminy de- ście, cały kompleks jest ogólno- powinno wzbudzić spore zaintereklaruje w rozmowach chęć dostępny, co w gminie mającej ta- sowanie.
korzystania z basenu. Niestety, przeszkodą jest tu brak na
terenie gminy basenu o odpowiednich do tego wymiarach.
Przedstawiona powyżej sytuacja
nie jest tak do końca prawdą, gdyż
ostatnio coś się tu zmieniło. Tym
„czymś” jest otwarty w połowie
stycznia nowy basen w ośrodku
wypoczynkowym „Muza” w Juracie. Właściwie jest to cały kompleks sportowo-rekreacyjny, bo
oprócz basenu znajduje się tu także dwutorowa kręgielnia, siłownia
oraz dwie sauny: sucha i parowa.
Cały kompleks sportowo-rekreacyjny przedstawia się naprawdę
Sam basen ma wymiary 18x9 m
imponująco

Przegląd kolęd
W piątek 18 stycznia na hali
sportowo-rekreacyjnej w Jastarni
odbył się XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”. Zgłoszonych do niego
zostało ponad pięćdziesięciu
uczestników, lecz z powodu wzmożonej zachorowalności na grypę,
było ich dużo mniej. Rywalizacja
odbywała się w trzech kategoriach:
uczniów szkół podstawowych
z klas 0–III, uczniów szkół podstawowych z klas IV–VI oraz gimnazjalistów, przy czym w każdej kategorii był jeszcze podział na
solistów oraz chóry i zespoły.
Wśród solistów najmłodszej grupy najwyżej oceniono występ Alicji
Szmudy z SP Luzino, drugie miejsce zajęła Ola Zaremba z SP Jastarni, trzecie miejsce zajęła Joanna
Urbanowicz z Helu wraz z Piotrem
Szurkowskim z Rumii. Wśród chórów i zespołów zwyciężyły „Luzińskie dzwoneczki” z Luzina, przed
„Jawajkami” z Rumii. Na trzecim

miejscu uplasowały się „Trzpioty”
z Rumii oraz III Gromada Zuchów
„Morskie skarby” z Jastarni. Przyznano też wyróżnienie, które otrzymały „Urwiski” z Rumii. Wśród
starszych uczniów podstawówek,
zwyciężyła Natalia Tochowicz
z Gdyni, przed Igą Busz z Pucka
i Anną Kwarta z Pucka. Trzecie
miejsce zajęli ex equo: Wojciech
Białk z Żarnowca, Wiktoria Minga
z Krokowej, a wyróżnienie otrzymała Nadia Grön ze Swarzewa.
Wśród chórów i zespołów zwyciężyły „Płomyczki” z Jastarni, przed
zespołem „Modraki” z Krokowej
i „Gwiazdeczkami z Jastarni”. Trzecie miejsce zajął tu Zespół Szkoły
Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
Wyróżnienie przyznano 15 Drużynie Artystycznej „Nauticus” z Jastarni. W kategorii gimnazjalistów,
najlepszą solistką okazała się Weronika Walenciak z Rumii, przed Adrianną Koss z Pucka i Adrianem
Kościkiem z Helu. trzecie miejsce

zajęła Aleksandra Hinc z Redy. wyróżnienia przyznano Natalii Pikul
z Pucka, Radosławowi Opiła z Helu
oraz Oldze Borzyszkowskiej z Pucka. Wśród chórów i zespołów
pierwsze miejsce zajął chór Gimnazjum w Pucku, przed chórem Gimnazjum w Jastarni i zespołem MAGNIFICAT z Jastarni. Przyznano
też Nagrodę Dyrektora Gimnazjum
w Jastarni, którą otrzymał Antoś
Budzisz.

Ola Zaremba – laureatka
II miejsca w kategorii solistów
z klas 0 – III
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Najpopularniejszy
sportowiec powiatu
puckiego
Bez wątpienia najbardziej utytułowanym i najpopularniejszym
sportowcem Jastarni jest Agata
Struck, zawodniczka klubu pływackiego UKS „Delfin” Jastarnia.
Zresztą nie tylko Jastarni, bo została także wybrana najpopularniejszym sportowcem powiatu
puckiego za 2012 rok. Jednak to
wcale nie koniec tej popularności.
Zwycięzcy plebiscytów z poszczególnych powiatów zostali zakwalifikowani do prowadzonego przez
„Dziennik Bałtycki” plebiscytu na
najpopularniejszego
sportowca
województwa
pomorskiego,
w którym Agata zajęła drugie
miejsce.
Ten zaszczytny tytuł był zapewne spowodowany sukcesami

Agaty odnoszonymi w zeszłym
roku. Już samo zdobycie przez
nią 5 medali Mistrzostw Polski
w kategorii juniorów, było sporym osiągnięciem. Jeżeli dodamy
do tego ustanowienie dwóch rekordów kraju w kategorii juniorów, które są także najlepszymi
wynikami wśród seniorów, dokonania te wyglądają naprawdę imponująco.
Wraz z rozpoczęciem bieżącego
roku, Agata także zmieniła swoją
kategorię wiekową. Z juniorów,
gdzie odniosła tak wiele sukcesów, przeszła do seniorów, gdzie
życzymy jej przynajmniej tak
wielu sukcesów jak w kategorii
juniorów.

Poetyckim okiem
***
Za oknami
świst wiatru, plusk deszczu,
śpiew drzew.
Niespokojny sen
koszmarnej nocy.
Nieskończona przestrzeń
ciemności.
Wobec wszechświata mały
ułomny, przerażony,
zadaję pytanie:
Dlaczego? W tym
miejscu i czasie?
		
		

Toni !

Baterie
słoneczne
w Jastarni?
We wtorek 15 stycznia w sali audytoryjnej gimnazjum odbyło się spotkanie osób zainteresowanych bateriami słonecznymi z przedstawicielami
firmy PROMAG, która specjalizuje
się w ich instalowaniu. Spotkanie było
jednym z elementów promocji firmy,
która zrealizowała 3500 takich instalacji na terenie kraju, a teraz wchodzi
na rynek województwa pomorskiego.
W jednym z poprzednich numerów
„Nowin Jastarnickich” pisaliśmy, że
w Jastarni istnieje spore zainteresowanie tą formą energii odnawianej. Chociaż w spotkaniu wzięło udział tylko
14 osób, to zadawane przez nich pytania świadczyły o zorientowaniu w temacie, a pierwsze osoby chętne na zainstalowanie baterii słonecznych,
zdecydowały się już podczas tego
spotkania.

***
Idzie nowe. Tradycja?
Pod strzechy. Pod sąd.
Górą wyluzowani z ułomną
wizją świata celebryci.
Na nich patrzy otumaniony,
ogłupiały, żałosny świat.
O frajerach, bluźniercach
trąbią media.
Dla wielu przyzwoitość, etyka, to
puste słowa.
Silikonowe, nadęte lalki.
U nich w zasadzie wszystko na sprzedaż.
Często brak zasad fair play.
Taki świat to paranoja.
Ja się od tego odcinam.
Będę trwał przy wartościach
przekazanych przez przodków.
Nie będę taplał się w tym gównie.

„Jastarnickie Nowiny” są wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni.
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