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przedmowa
Moin i witaj na wyspie Juist,,

Miło, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że podoba Ci się z nami.
Na dobry początek na wyspie zebraliśmy wszystko, co ma tutaj „rangę 
i nazwę”. 

Od lokalnych zakładów rzemieślniczych, przez administrację miejską, 
po zajęcia rekreacyjne – ten przewodnik pomoże Ci „przystosować się 
do wyspy” i pomóc Ci odnaleźć się w nowym miejscu zamieszkania.
W poszczególnych rozdziałach „Dojazd, dojazd, życie codzienne i 
wypoczynek” znajdziesz wiele pomocnych informacji i praktycznych 
wskazówek dotyczących codziennego życia na wyspie Juist.

Bylibyśmy zachwyceni, gdybyś mógł aktywnie przyczynić się do naszej 
społeczności na wyspie. Są ku temu możliwości na przykład w 
naszych stowarzyszeniach, w kościołach, w pracy młodzieżowej i 
społecznej czy w polityce lokalnej. Prosimy o kontakt z zarządem 
dzielnicy Juist - punktem kontaktowym dla społeczności wyspy, która 
zajmuje się m.in. problemami nowych mieszkańców.

Przekaż nam swoją opinię na temat tego, jak Ci się podoba 
wyspieJuist! Biorąc udział w krótkiej ankiecie, dowiadujemy się więcej 
o zadowoleniu i życzeniach ludzi, którzy tu mieszkają. Odpowiedzi
pomagają nam rozwijać kolejne oferty dla wyspiarzy. Ankietę i dalsze
informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej społeczności
www.oc.gemeinde-juist.de.
Życzę miłego pobytu i dobrej zabawy podczas zwiedzania naszej
pięknej wyspy. Liczymy na Ciebie !!!

Z pozdrowieniami z ratusza,
Tjark Goerges 
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przed

dużądużą
przeprowadzką
zgłaszanie kontenera meblowego 
i frachtu 

Transport na juist
Fracht - rozkład kursowania - 
Frisia
Transport Przedsiębiorstwo 
żeglugowe Frisia
Dostawa frachtu w porcie 
rybackim w Norddeich port 
rybacki Norddeich

Spedycja portowa zajmuje się 
transportem na Juiście

Specjalne pozwolenia dla 
przyczep i  pojazdów w 
Ordnungsamt Juist 
Paczki powyżej 30kg to paczki 
wielkogabarytowe i są 
dostarczane przez spedycję 
portową. 

przed

małąmałą
przeprowadzką
wysyłanie kartonów z rzeczami 
pocztą na Juist

Wysyłka paczek na juist
Doręczanie z Emden:
OFD w Emden
Spedition Janssen in Norden

Doręczanie na Juist:
Poczta: DHL

Usługi kurierskie Gerber:
Paczki Hermes (do 30kg), 

DPD, GLS, UPS i DHL Ekspres

www.gerber-juist.de

Przedsiębiorstwo 
żeglugowe Norden-Frisia:
Hermes Bagaż 



Przybycie

Firmy transportowe
Taksówka Inseltaxi HUF
+49-4935-664
info@huf-juist.de
www.huf-juist.de

Firma transportowa
Kannegieter
+49-4935-498
fuhrmannshof@t-online.de

Firma transportowa Schwips
+49-4935-8171
info@schwips-juist.de
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Przyjazd na juist
Dzielnice na Juiście
Wieś (wschodnia i zachodnia) 
i Loog

Port-WieśPort-Wieś
ok. 5 minut na pieszo

Port - Loog
autobus konny “Osiedle Loog“ 
(ok. 15- minutowa podróż)

DorfLotnisko - WieśDorfLotnisko - Wieś
autobus konny 
(ok. 40-minutowa podróż)

Serwis bagażu Juist
usługi kurierskie Gerber
+49-4935-2382 018
www.gerber-juist.de
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Sieć komórkowa
D1-Sieć (Telekom) und D2-Sieć 
(Vodafone): niezawodny zasięg

Sieć-o2: nowy maszt o2 we wsi 
od 2021, ale raczej gorszy zasięg 
w dzielnicy Loog

Hotspoty wi-fi
TöwerVital

port i ratusz

dom kuracjusza “Haus des 
Kurgastes”

Kupno roweru
(na zapytanie)
Germania
Wilhelmstraße 17
+49-4935-297
www.germania-juist.de

Juist-Pirates
Mittelstraße 7b
+49-4935-1894
www.fahrrad-juist.de

Fliegender Holländer
Wilhelmstraße 58
+49-4935-9149 14
www.fliegender-hollaender-
juist.de

nowi na Juiście?
biuro wyspowe
wyspowa doradczyni jako osoba
kontaktowa na miejscu

odpowiada na pytania

oferuje wsparcie, np. pomoc w 
sprawach urzędowych i
administracyjnych

brak konieczności umawiania 
wizyt w czasie konsultacji

darmowa oferta

godziny przyjęć
wtorek: 16:00-18:00 Uhr
(lub w innym termine po 
uprzednim umówieniu)

spotkania we wsi
“stara szkoła”
miejsce spotkań sąsiadów
pomieszczenia w wiejskim 
ośrodku kultury mogą być 
dowolnie używane

propozycje wyspowiczów i
wyspowiczek dla
wyspowiczów i wyspowiczek

np. wspólne gotowanie,
majsterkowanie, picie kawy,
wdawanie się w rozmowę itp.

pomysły  i propozycje są mile 
widziane

więcej informacji tutaj

Kontakt
Wiejski Ośrodek Kultury 
“Stara Szkoła“,
wejście od wschodu
Hellerstraße 4

Anne Böing
+49-4935-809 324

aboeing@juist.de
www.gemeinde-juist.de
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altes warmbad
Urząd meldunkowy i ewidencji
ludności

Biuro rzeczy znalezionych

Urząd stanu cywilnego

Urząd ds. porządku publicznego

Gmina Altes Warmbad
Friesenstraße 18
www.gemeinde-juist.de

Godziny otwarcia
poniedziałek - czwartek:
9:30-12:30 i 15:00-16:00 

piątek: 9:30-12:30 
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Urząd meldunkowy i
ewidencji ludności
sprawy meldunkowe 
(potwierdzenie zakwaterowania)

informacje dot. rejestru ludności

poświadczenia kopii i podpisów

dokumenty do głosowania
listownego

dowody osobiste i paszporty

wnioski o zasiłek mieszkaniowy

zaświadczenia o niekaralności i 
wnioski o prawo jazdy

Kontakt
+49-4935-809 322
ordnungsamt@juist.de

biuro rzeczy
znalezionych
wydawanie, przechowywanie i
licytacja rzeczy znalezionych

Kontakt
+49-4935-809 322
ordnungsamt@juist.de

Za- i wymeldowanie
w urzędzie meldunkowym i 
ewidencji ludności w “Altes 
Warmbad “ (Friesenstraße 18)

na pobyt stały w przypadku 
pobytu dłuższego niż 6 miesięcy 
w roku 

w ciągu 14 dni od 
wprowadzenia do mieszkania 
na Juiście

dokumenty do zameldowania
potwierdzenie pobytu w lokalu

dowód osobisty
ewentualnie oryginał aktu 
małżeństwa
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Przeprowadzka z zagranicy
rejestracja do ubezpieczenia 
społecznego + odbiór 
osobistego numeru “NIP” 
dopiero po rejestracji

Przeprowadzka na terenie
Niemiec
zameldowanie w nowym 
miejscu zamieszkania na 
pobyt stały lub tymczasowy

wcześniejsze wymeldowanie w 
urzędzie meldunkowym na 
Juiście nie jest wymagane

przeprowadzka za granicę
wymeldowanie w urzędzie 
meldunkowyn na Juiście
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Ratusz
Informacja turystyczna (parter)

Marketing/wydarzenia (1 Piętro)

Burmistrz (1 Piętro)

Urząd główny i personalny
(1 Piętro)

Administracja finansowa
(2 piętro)

Kasa gminy (2 piętro)

Administracja budowlana 
(3 piętro)

Konserwacja budynków 
(3.piętro)

Burmistrz
kierownictwo samorządem i
zarządem kurortu

kierownictwo przedsiębiorstwem
wodociągowym i portem

Kontakt
+49-4935–809 111
gemeinde@juist.de
+49-4935-809 100
bgm@juist.de

Gmina ratusz
Strandstraße 5
www.gemeinde-juist.de

Godziny otwarcia
poniedziałek - czwartek:
9:00-12:30 i 15:00-16:00 
piątek: 9:00-12:30 

Godziny przyjęć burmistrza
czwartek, 15:00-16:00 Uhr
(po uprzednim umówieniu 
terminu)
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Urząd ds. porządku
publicznego
sprawy dot. działalności 
gospodarczej

sprawy emerytalne

zezwolenia wyjątkowe i 
szczególne użytkowanie ulic

administracja cmentarza

administracja szkoły i 
przedszkola

administracja portu, 
oczyszczalni ścieków i sieci 
wodociągowej

ogłoszenia z wydarzeniami

wykroczenia 

prawo porządku publicznego i 
ochrony 

ochrona środowiska, ludności i 
wybrzeża

Kontakt
+49-4935-809 323
ordnungsamtordnungsamt@juist.de

Urząd stanu cywilnego
zawieranie małżeństw

wpisy do rejestru narodzin

wystawianie aktów urodzenia i 
zgonu

kontakt i pośrednictwo z 
zkładami pogrzebowymi

Kontakt
+49-4935-809 321
standesamt@juist.de
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Urząd ds. porządku
publicznego
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Urząd główny i
personalny
sprawy personalne gminy 

roszczenia odszkodowawcze i
ubezpieczenia

ochrona danych i zarządzanie
skargami

administracja TöwerVital i 
muzeum nadmorskiego

Kontakt
+49-4935-809 117
personal@juist.de

 kasa gminy
operacje płatnicze administracj
samorządowej i uzdrowiskowej

zarządzanie środkami 
pieniężnymi

planowanie płynności,
księgowość i sprawozdania
finansowe

centralny organ egzekucyjny

Kontakt
+49-4935-809 211
+49-4935-809 212
gemeindekasse@juist.de
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Informacja
turystyczna i biuro ds.
zakwaterowania
opłata turystyczna i karta 
Töwer (płatność, zwalnianie z 
opłat itp.)

sporządzanie kart dla krewnych

materiały informacyjne o 
Juiście, pośrednictwo w 
zakresie noclegów wakacyjnych

sprzedaż biletów na imprezy 
organizowane przez zarząd 
kurortu

Kontakt
+49-4935-809 800
+49-4935-809 810
service@juist.de
zv@juist.de

godziny otwarcia na stronie: 
www.juist.de

marketing i
wydarzenia
tworzenie katalogu 
Juist-Töwerland (współpraca z 
usługodawcami)

prowadzenie strony 
internetowej www.juist.de

działania publiczne, imprezy

zarządzanie budynkiem 
“Haus des Kurgastes”

Kontakt
+49-4935-809 851
marketing@juist.de
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service@juist.de
zv@juist.de

godziny otwarcia na stronie:
www.juist.de

marketing i
wydarzenia
tworzenie katalogu 
Juist-Töwerland (współpraca z
usługodawcami)

prowadzenie strony 
internetowej www.juist.de

działania publiczne, imprezy

zarządzanie budynkiem 
“Haus des Kurgastes”

Kontakt
+49-4935-809 851
marketing@juist.de



Przedszkole Jaskółcze
gniazdo
grupa żłobkowa “koniki
morskie“

dla dzieci od 1 do 3 lat
(maks. 15 dzieci)

grupa przedszkolna “foka“ 
dla dzieci od 3 do 6 lat 
(maks. 25 dzieci)

kafeteria i  obiad w przedszkolu

gimnastyka, regularne spacery 
po plaży

zgłoszenie na miejscu i w 
ewangelicko-luteriańskim
biurze kościoła Aurich
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godziny otwarcia
poniedziałek-piątek:
8:00-15:30 
15:30-17:00 
opieka specjalna od 7:30

Kontakt przedszkole Jaskółcze
gniazdo
dyrekcja: Pani Plünnecke-Krüger
+49-4935-621
kts.Juist@evlka.de

biuro kościoła Aurich kontakt
osoba kontaktowa: Frau Onken
+49-4941–9293 63
birgit.onken@evlka.de
www.kirchenamt-aurich.de

14

Administracja
budowlana
planowanie przestrzenne i prawo 
budowlane

ochrona środowiska i wybrzeża

Kontakt
+49-4935-809 601
bauverwaltung@juist.de

konserwacja budynków
utrzymanie i pielęgnacja miejsc 
publicznych

Kontakt
+49-4935-809 651
bauunterhalt@juist.de

Administracja
finansowa
budżet gminy (sprawozdanie 
finansowe, kredyty etc.)

sprawy dot. rekompensaty 
finansowej

wynajem i dzierżawa
opłaty za wodę i ścieki

opłata turysryczna

podatek od nieruchomości, 
działalności gospodarczej i od 
drugiego miejsca zamieszkania

podatek od psów i rozrywki

Kontakt
+49-4935-809 201
finanzen@juist.de
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www.kirchenamt-aurich.de
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wynajem i dzierżawa
opłaty za wodę i ścieki

opłata turysryczna

podatek od nieruchomości,
działalności gospodarczej i od 
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Życie
codzienne

Szkoła na Juiście
szkoła podstawowa i szkoła 
średnia w jednym budynku 
(klasa 1–10)

ukończenie szkoły głównej, 
realnej lub realnej na poziomie 
rozszerzonym

formularz zgłoszeniowy na 
www.inselschule-juist.de

Kontakt
dyrekcja szkoły: Pan Schlauwitz
+49-4935-2382 015
sekretariat@inselschule-juist.de

16
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Banki
Sparkasse Aurich-Norden
Wilhelmstraße 51
0800-2835 0000

Volksbank
Strandstraße 19
+49-4935-9126 0
www.rvb-fresena.de

Postbank
Friesenstraße 27 
(Elektro Abel)

Straż pożarna
Mittelstraße 3a, 26571 Juist

automatyczne przekazywanie
zgłoszenia alarmowego przez
numer 112 do regionalnej stacji
ratowniczej Ostrfiesland w 
Wittmund

podczas wykonywania telefonu 
alarmowego wyraźnie 
poinformuj, że dzwonisz z
wyspy Juist

Handel detaliczny  i
gastronomia
aplikacja Juist  na wakacje
mobilny przewodnik po wyspie

informacje o gastronomii,
sklepach, wydarzeniach,
atrakcjach turystycznych itp.

tutaj przejdziesz do aplikacji

Wydarzenia
aktualny  Strandlooper i
kieszonkowy Töwerland 
(do nabycia w informacji
turystycznej)

w gablotach i www.juist.de

Policja
Carl-Stegmann-Straße 1
+49-4935-9101 0

Montag-Freitag:
10:00-11:00 Uhr 

17

Usuwanie odpadów
surowce wtórne (żółty worek), 
makulatura, odpady organiczne i 
mieszane

terminy odbioru znajdziesz w 
aktualnym kalendarzu odbioru 

wkłady do drukarek i baterie 
można oddać w informacji 
turystycznej w ratuszu

aplikacja i doradca ds. odpadów 
okręgu Aurich 

odpady 
wielkogabarytowe-zamówienia:
www.mkw-grossefehn.de

informacje:
www.awb-lkaurich.de

Zgłaszanie i wyrejestrowanie
gospodarka odpadami okręg 
Aurich, Holtmeedeweg 6,
26629 Großefehn

Wyspy Juist i Baltrum
+49-4941-1670 33
awuebbenhorst@
landkreis-aurich.de

Wywóz i serwis kontenery
+49-4941-1677 7

Centrum recyklingu
juist
w porcie
+49-4935-1520

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 
9:00-12:00 i 14:00-16:00 

Darmowe przyjmowanie
elektrośmieci, żarówki 
energooszczędne, baterie tonery
do drukarek laserowych
odpady metalowe, złom 
makulatura żółte worki, korki 
płyty CD wkłady do drukarek 
odpady szklane i stare ubrania 
(zapakowane w workach)

Odbiór za opłatą
odpady wielkogabarytowe 
papier smołowy, bitum, szkło 
płaskie, zmieszane odpady 
komunalne, odpady organiczne
odpady azbestowe i włókna
 mineralne

Porady dotyczące odpadów
+49-4941-1670 70
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Zdrowie
pogotowie ratunkowe
aktualna poczta wyspowa

dyżur medyczny
116 117

szpital-Seelsorge
+49-4931-181487 (Norden)
+49-4941-9410 90 (Aurich)

Telefon-Seelsorge
0800-1110 111/1110 222 

defibrylatory
restauracja Domäne Bill i
Loogster Hus, szkoła, przystań
jachtowa i port

praktyka Dr. Birkenfeld
Friesenstraße 18 
(Altes Warmbad)
+49-4935-9229 170
dr.birkenfeld@arztpraxis-juist.de

praktyka Dr. Okot-Opiro
Strandhotel Kurhaus,
Strandpromenade 1
+49-4935-9215 44

dentysta-praktyka Dr. Dietze
Gräfin-Theda-Straße 14
+49-4935-1856 491

apteka foka
Warmbadstraße 5
+49-4935-1041

Töwer Vital
Warmbadstraße 3a
+49-4935-8098 65

poradnicwto psychologiczne
ewangelicko-luteriański okręg 
kościelny Norden
+49-4931-9313 13

praktyka medycyny naturalnej
John Igbinovia
Wilhelmstraße 59
+49-175-9819 889

praktyka fizjoteraupetyczna
Wat„t“ beleven!
Billstraße 5
+49-4935-9219 18
info@watt-beleven.de
www.watt-beleven.de

19

Lokalne media
aktualności juist net(JNN)
regularnie ukazujące się nowe 
artykuły na ważne lokalne 
tematy 

Kontakt
Stefan Erdmann
www.juistnews.de

Facebook Juist Net News

poczta wyspowa
Newsletter poczty wyspowej na 
www.gemeinde-juist.de

reklamy handlowe możliwe
tygodniowo od czwartku do 
nabycia w następujących 
miejscach:

informacja turystyczna (ratusz)

sklep z prasą Poppinga

apteka foka

Kontakt
cena za ogłoszenie: 30,00 €
Annette Steinkrauß
+49-4935-809 111

gemeinde@juist.de

Poczta i paczki
wynajem skrzynek pocztowych 
na stronie: 
www.shop.deutschepost.de

Postfiliale Elektro Abel
odbiór przesyłek pocztowych i 
paczek DHL, które muszą zostać 
osobiście odebrane

Friesenstraße 27, 
zmieniające się godziny otwarcia

hala magazynowa poczty
odbiór paczek DHL

Friesenstraße 12,
brak stałych godzin otwarcia

w czasie przyjazdu i odjazdu 
promu  pracownik poczty jest na 
miejscu

usługi kuriersie gerber
generowanie etykiet online na 
stronie: www.gerber-juist.de

wybrać “od drzwi do drzwi” 

odbiór przesyłki w domu (także 
zwroty)
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zakłady rzemieślnicze
Abel (elektryk)
Friesenstraße 27
+49-4935-9140 47

firma budowlana Heiken
Billstraße 27
+49-4935-313
www.juistbau.de

firma budowlana Rehfeldt
Dellertstraße 18
+49-4935-1661
www.rehfeldt-ohg.de

pokrycia podłóg Kattwinkel
Friesenstraße 35
+49-4935-9149 20

budowa-dom-ogród Maciej
Piotrowski
Dünenstraße 35
+49-4935-9228 393
www.piotrowskijuist.de

spółka technika grzewcza i
wodno-kanalizacyjna
hala w porcie
+49-4935-8243

justowa pracownia krawiecka
+49-1511-5613 927
hwestkott@aol.com

obróbka metali Thomas Lohmann
Wilhelmstraße 42
+49-173-4418 739
www.metallarbeiten-
lohmann.de

Peters (elektryk)
Herrenstrandstraße 6
+49-4935-305

Firma malarska Fischer
Wichernstraße 18, 26553 Nesse
+49-4933-992852
+49-171-6779889
info@meisterbetrieb-fischer.de
www.meisterbetrieb-fischer.de

wystrój wnętrz
„pięknie mieszkać“
Mittelstraße 24
+49-4935-225

Zdrowie
ppraktyka urologiczna dr.
schaefer
Friesenstraße 18
(konsultacje po wcześniejszym 
umówieniu)
+49-4935-914 037

praktyka neurologii i
psychiatrii dr.winter
Friesenstraße 18
(konsultacje po wcześniejszym 
umówieniu)

Diakonijna służba
pielęgniarska
Hermann Wölfel i 
Frank Mechel
+49-151-5516 2404

praktyka weterynaryjna
weterynarz z Norderney 
przyjeżdża regularnie na Juist

zgłoszenia  i doradztwo w 
aptece foka

HUF-Hof: regularne 
konsultacje dla małych 
zwierząt kliniki Esens

job-suche
agencja zatrudnienia norden
Raiffeisenstraße 2a,
26506 Norden
+49-491-9270 700

portale pracy
Job-Börse Nordwest Zeitung

www.stepstone.de

www.indeed.com

www.kimeta.de

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

www.ostfriesland-jobs.de

www.jobs-ostfriesland.de

www.jobsfuerniedersachsen.de

21



22

zakłady rzemieślnicze
Abel (elektryk)
Friesenstraße 27
+49-4935-9140 47

firma budowlana Heiken
Billstraße 27
+49-4935-313
www.juistbau.de

firma budowlana Rehfeldt
Dellertstraße 18
+49-4935-1661
www.rehfeldt-ohg.de

pokrycia podłóg Kattwinkel
Friesenstraße 35
+49-4935-9149 20

budowa-dom-ogród Maciej
Piotrowski
Dünenstraße 35
+49-4935-9228 393
www.piotrowskijuist.de

spółka technika grzewcza i
wodno-kanalizacyjna
hala w porcie
+49-4935-8243

justowa pracownia krawiecka
+49-1511-5613 927
hwestkott@aol.com

obróbka metali Thomas Lohmann
Wilhelmstraße 42
+49-173-4418 739
www.metallarbeiten-
lohmann.de

Peters (elektryk)
Herrenstrandstraße 6
+49-4935-305

Firma malarska Fischer
Wichernstraße 18, 26553 Nesse
+49-4933-992852
+49-171-6779889
info@meisterbetrieb-fischer.de
www.meisterbetrieb-fischer.de

wystrój wnętrz
„pięknie mieszkać“
Mittelstraße 24
+49-4935-225

28

Zdrowie
ppraktyka urologiczna dr.
schaefer
Friesenstraße 18
(konsultacje po wcześniejszym
umówieniu)
+49-4935-914 037

praktyka neurologii i
psychiatrii dr.winter
Friesenstraße 18
(konsultacje po wcześniejszym
umówieniu)

Diakonijna służba
pielęgniarska
Hermann Wölfel i 
Frank Mechel
+49-151-5516 2404

praktyka weterynaryjna
weterynarz z Norderney 
przyjeżdża regularnie na Juist

zgłoszenia  i doradztwo w 
aptece foka

HUF-Hof: regularne 
konsultacje dla małych 
zwierząt kliniki Esens

job-suche
agencja zatrudnienia norden
Raiffeisenstraße 2a,
26506 Norden
+49-491-9270 700

portale pracy
Job-Börse Nordwest Zeitung

www.stepstone.de

www.indeed.com

www.kimeta.de

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

www.ostfriesland-jobs.de

www.jobs-ostfriesland.de

www.jobsfuerniedersachsen.de



31

płatność jest kontrolowana za
pomocą Töwer-karty

Töwer-karta jest biletem
(w obie strony)

w przypadku ekspresu 
Töwerland potwierdzenie 
rezerwacji jest jednocześnie 
Töwer-kartą

musi zostać przed 
wyjazdem“aktywowana”aby 
przejść kontrolę 

mieszkańcy wyspy oraz
pracownicy sezonowi są
zwolnieni z opłaty

krewni są zwolnieni z opłaty,
jeśli nocują u mieszkańców 
wyspy

formularz do zwolnienia z
opłaty dla krewnych lub osób 
będących na Juiście 
zawodowo można odebrać

lub zażądać drogą mailową
pod adresem service@juist.de

w automatach do uiszczania
opłaty turystycznej (port,
ratusz) nie jest możliwa
aktywacja Töwer-karty

Odwiedziny gości
punkty w których można
uiszczać opłatę turystyczną
informacja turystyczna 
(port i ratusz)

muzeum  Loog

TöwerVital i lotnisko

krewni zwolnieni z opłaty
turystycznej
rodzice i dzieci
dziadkowie i wnuczkowie

rodzeństwo i dzieci rodzeństwa

szwagrowie i szwagierki,
synowe i zięciowie

małżonkowie i partnerzy

opłata turystyczna i
Töwer-karta
opłatę turystyczną można
uiszczać w automatach (w 
porcie i ratuszu) lub w 
punktach informacji 
turystycznej

23

Juist-Infrastruktur
und Wohnen eG
założone w 2015 roku

cel: polepszyć ofertę i jakość 
mieszkaniową na Juiście 

dom wielorodzinny (ulica 
Dellert) od 2018 w posiadaniu 
stowarzyszenia

Kontakt
Friesenstraße 11
genossenschaft.juist@web.de
www.geno-juist.de
Facebook: genojuistgenojuist

Szukanie mieszkanie
większość wyspowiczów i 
wyspowiczek mieszka w 
pokojach i mieszkaniach 

pracowniczych udostępnianych 
przez pracodawcę - niezależne 
mieszkania są rzadkością

bądź aktywny, pozostań 
wytrwałym, nawiązuj kontakty

opublikuj ogłoszenia o 
poszukiwaniu mieszkania na 
wielu platformach 

zabierz ze sobą taśmę i pineski 
do powieszenia ogłoszeń

Aushänge
Facebook:
Kleinanzeigen 26571 JuistKleinanzeigen 26571 Juist

tablice ogłoszeń w sklepach 
(Gillet, Frischemarkt, 
Preiskauf)

tablica ogłoszeń przy 
skrzynkach pocztowych 
(Friesenstraße 12)



płatność jest kontrolowana za 
pomocą Töwer-karty

Töwer-karta jest biletem
(w obie strony)

w przypadku ekspresu 
Töwerland potwierdzenie 
rezerwacji jest jednocześnie 
Töwer-kartą

musi zostać przed 
wyjazdem“aktywowana”aby 
przejść kontrolę 

mieszkańcy wyspy oraz 
pracownicy sezonowi są 
zwolnieni z opłaty

krewni są zwolnieni z opłaty, 
jeśli nocują u mieszkańców 
wyspy

formularz do zwolnienia z 
opłaty dla krewnych lub osób 
będących na Juiście 
zawodowo można odebrać

lub zażądać drogą mailową 
pod adresem service@juist.de

w automatach do uiszczania 
opłaty turystycznej (port, 
ratusz) nie jest możliwa 
aktywacja Töwer-karty
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Odwiedziny gości
punkty w których można
uiszczać opłatę turystyczną
informacja turystyczna 
(port i ratusz)

muzeum  Loog

TöwerVital i lotnisko

krewni zwolnieni z opłaty
turystycznej
rodzice i dzieci
dziadkowie i wnuczkowie

rodzeństwo i dzieci rodzeństwa

szwagrowie i szwagierki, 
synowe i zięciowie

małżonkowie i partnerzy 

opłata turystyczna i
Töwer-karta
opłatę turystyczną można 
uiszczać w automatach (w 
porcie i ratuszu) lub w 
punktach informacji 
turystycznej
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Juist-Infrastruktur
und Wohnen eG
założone w 2015 roku

cel: polepszyć ofertę i jakość 
mieszkaniową na Juiście

dom wielorodzinny (ulica
Dellert) od 2018 w posiadaniu 
stowarzyszenia

Kontakt
Friesenstraße 11
genossenschaft.juist@web.de
www.geno-juist.de
Facebook: genojuist

Szukanie mieszkanie
większość wyspowiczów i
wyspowiczek mieszka w 
pokojach i mieszkaniach

pracowniczych udostępnianych 
przez pracodawcę - niezależne 
mieszkania są rzadkością

bądź aktywny, pozostań
wytrwałym, nawiązuj kontakty

opublikuj ogłoszenia o 
poszukiwaniu mieszkania na 
wielu platformach 

zabierz ze sobą taśmę i pineski
do powieszenia ogłoszeń

Aushänge
Facebook:
Kleinanzeigen 26571 Juist

tablice ogłoszeń w sklepach 
(Gillet, Frischemarkt,
Preiskauf)

tablica ogłoszeń przy 
skrzynkach pocztowych 
(Friesenstraße 12)
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Bilety ulgowe
(stan na 2021 r.)

prom przedsiębiorstwa żeglugowego
Frisia (czas podróży ok, 90 minut)
bilet pracowniczy: 30,00 €
(w obie strony)

z kartą mieszkańca: 18,80 €
(w obie strony)

podróż w jedną stronę: 21,80 €

podróż w jedną stronę (z kartą
mieszkańca): 9,40 €

taryfa dla uczniów: 9,40 €
(w obie strony)

Kontakt
+49-4935-9101 0
www.reederei-frisia.de

ekspres “insel” (czas podróży ok 45 minut)
podróż w jedną stronę (z kartą
mieszkańca): 35,00 €

podróż w jedną stronę (taryfa
dla uczniów): 25,00 €

Kontakt
+49-4935-9101 0
www.inselexpress.de

Ekspres “Töwerland-”
(czas podróży ok. 45 minut)
podróż w jedną stronę 
(mieszkańcy/pracownicy):
42,00 €

podróż w jedną stronę (taryfa
dla uczniów): 20,00 € 

Kontakt
+49-170–9090 915
www.toewerland-express.de

“Inselflieger” linia lotnicza FLN
(czas lotu ok. 5 minut)
lot w jedną stronę: 39,50€
(mieszkańcy/pracownicy)

lot w obie strony: 73€
(mieszkańcy/pracownicy)

Kontakt
+49-4931–9332 1570
www.inselflieger.de

parking Frisia
na dzień: 5,50 €

parking długoterminowy 
(przynajmnie 3 miesiące): 
165,00 €

Kontakt
+49-4931-9871 166
www.inselparker.de
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Bilety pracownicze i
dla mieszkańców
kasa biletowa w porcie Juist
poniedziałek-piątek: 9:00-12:30 

w sezonie także w godzinach 
15:00-17:00

kasa biletowa kolei zamknięta w 
weekend

+49-4935-9101 0

karta mieszkańca
bilet przedsiębiorstwa 
żeglugowego Frisia

wniosek można złożyć po 6 
miesiącach zameldowania na 
stałe na Juiście (zaświadczenie o 
zameldowaniu) w kasie 
biletowej Frisia w porcie 
(pon.-pt)

bilet imienny (można przynieść 
zdjęcie paszportowe) 

dodatkowa aktywacja nie jest 
konieczna

bilet na przewóz psa, roweru itp. 
należy kupić osobno w kasie 
biletowej

rezerwacja online z kartą
mieszkańca
aktywacja adresu E-mail 
przez Frisia

rejestracja numeru karty 
mieszkańca na stronie 
internetowej

bilet zostanie zapisany 
bezpośrednio na karcie 
mieszkańca 

bilet pracowniczy
bilet przedsiębiorstwa 
żeglugowego Frisia dla 
pracowników sezonowych 
(zaświadczenie o 
zatrudnieniu)

może zostać zakupiony 
dopiero w dniu podróży w 
kasie biletowej w porcie (brak 
możliwości zakupu online)

możliwy tylko jako bilet w 
dwie strony na przejazd 
regularnym promem

za przejazd w jedną stronę 
należy zapłacić regularną cenę 
(21,80 €)

aktywacja możliwa w 
informacji turystycznej
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Bilety ulgowe
(stan na 2021 r.)

prom przedsiębiorstwa żeglugowego
Frisia (czas podróży ok, 90 minut)
bilet pracowniczy: 30,00 €
(w obie strony)

z kartą mieszkańca: 18,80 €
(w obie strony)

podróż w jedną stronę: 21,80 €

podróż w jedną stronę (z kartą 
mieszkańca): 9,40 €

taryfa dla uczniów: 9,40 €
(w obie strony)

Kontakt
+49-4935-9101 0
www.reederei-frisia.de

ekspres “insel” (czas podróży ok 45 minut)
podróż w jedną stronę (z kartą 
mieszkańca): 35,00 €

podróż w jedną stronę (taryfa 
dla uczniów): 25,00 €

Kontakt
+49-4935-9101 0
www.inselexpress.de

Ekspres “Töwerland-”
(czas podróży ok. 45 minut)
podróż w jedną stronę 
(mieszkańcy/pracownicy): 
47,00 €

Kontakt
+49-170–9090 915
www.toewerland-express.de

“Inselflieger” linia lotnicza FLN
(czas lotu ok. 5 minut)
lot w jedną stronę: 39,50€
(mieszkańcy/pracownicy)

lot w obie strony: 73€
(mieszkańcy/pracownicy)

Kontakt
+49-4931–9332 1570
www.inselflieger.de

parking Frisia
na dzień: 5,50 €

parking długoterminowy 
(przynajmnie 3 miesiące): 
165,00 €

Kontakt
+49-4931-9871 166
www.inselparker.de
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Bilety pracownicze i
dla mieszkańców
kasa biletowa w porcie Juist
poniedziałek-piątek: 9:00-12:30 

w sezonie także w godzinach 
15:00-17:00

kasa biletowa kolei zamknięta w 
weekend

+49-4935-9101 0

karta mieszkańca
bilet przedsiębiorstwa
żeglugowego Frisia

wniosek można złożyć po 6
miesiącach zameldowania na 
stałe na Juiście (zaświadczenie o 
zameldowaniu) w kasie 
biletowej Frisia w porcie 
(pon.-pt)

bilet imienny (można przynieść 
zdjęcie paszportowe) 

dodatkowa aktywacja nie jest 
konieczna

bilet na przewóz psa, roweru itp.
należy kupić osobno w kasie 
biletowej

rezerwacja online z kartą
mieszkańca
aktywacja adresu E-mail 
przez Frisia

rejestracja numeru karty
mieszkańca na stronie
internetowej

bilet zostanie zapisany 
bezpośrednio na karcie 
mieszkańca 

bilet pracowniczy
bilet przedsiębiorstwa
żeglugowego Frisia dla
pracowników sezonowych 
(zaświadczenie o 
zatrudnieniu)

może zostać zakupiony 
dopiero w dniu podróży w 
kasie biletowej w porcie (brak
możliwości zakupu online)

możliwy tylko jako bilet w 
dwie strony na przejazd 
regularnym promem

za przejazd w jedną stronę 
należy zapłacić regularną cenę 
(21,80 €)

aktywacja możliwa w 
informacji turystycznej
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Czas wolny
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Kościół ewangelicki
zakrystia
Astrid Huntke
+49-151-5143 8291

biuro parafialne
pastor: Stefanie Lohmann
Wilhelmstraße 42
+49-4935-9109 10
Stefanie.Lohmann@evlka.de
www.inselkirche-juist.wir-e.de

muzyka kościelna i cmentarz
Kantor Stephan Reiß
Julia Reiß
Wilhelmstraße 39
+49-4935-9109 13
Stephan.Reiss@evlka.de

1000 x 60
Crowd-Funding-Projekt dla 
zapewnienia muzyki kościelnej

Kontakt (1000x60)
Elisabeth Tobaben
Gisela Reuter
+49-4935-9109 15
+49-171-5249905
tobaben.juist@t-online.de
reuter.gisela@web.de

Kościół katolicki
kontakt gmina kościoła
Siostra Michaela 
Wachendorfer
+49-4935-9212 82
m.wachendorfer@gmx.netm.wachendorfer@gmx.net
www.katholisch-juist.de

biuro parafialne
Dünenstraße 16
+49-4935-309

Gazeta kościoła
ekumenicznego
„Uns Juister Karkenschipp“ 

publikowana co 3 miesiące

dostępna w kościele 
ewangelickim i w sklepie z 
prasą Poppinga



Töwervital
siłownia
trening z trenerem osobistym
(po umówieniu)

młodzież od 16 roku życia z
pisemną zgodą rodziców

ulotka w informacji turystycznej

gimnastyka wodna
ulotka w informacji turystycznej
marzec-październik (od 8:45)
oblata: 10€ 
minimalna liczba uczestników: 3

Kontakt
dział welness Töwer Vital
+49-4935-809 365
kursy: +49-4935-809 863

wellness@juist.de
www.juist.de

Centrum edukacji
młodzieży “Jubi”
edukacja doświadczalna

sporty na świeżym powietrzu

oferty kursów dla młodzieży i
młodych ludzi

Kontakt
Jugendbildungsstätte Theodor
Wuppermann e.V.

Flugplatzstraße 31
+49-4935-9210 60
info@jubi-juist.de
www.jubi-juist.de

minigolf
18 torów na dużym placu
zabaw przy wejściu do miasta

ostatnie wejście: 1,5 h przed 
zamknięciem

Kontakt
Simon Arne Lautenschläger
+49-160-2343 817
www.minigolf-juist.de
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Dom kuracjusza
“Haus des Kurgastes”
wystawy, konzerty, wykłady, 
kabaret, “wyspiarskie wieczory”,
teatr itp.

sala do zabaw dla dzieci i
młodzieży

sala do gry w tenisa stołowego i
sportów plażowych

czytelnia i sale seminaryjne

Kontakt
Strandpromenade
+49-4935-809 871

KINO
przytulne “wyspowe” kino z
obsługą

w sezonie : codzienne seanse
aktualny program np. w
informacji turystycznej

Kontakt
Friesenstraße 24
+49-4935-677
Friesenstraße 24

Muzeum
Küstenmuseum w Loog
11 pomieszczeń tematycznych
(ok. 500 m²) 

czytelnia z książkami do
wypożyczenia i czasopismami

Kontakt
Loogster Pad 29
+49-4935-2380 918
www.kuestenmuseum-juist.de

Dom parku narodowego
wystawy o środowisku  morza
wattowego

kącik do czytania i do zabaw
dla dzieci

kwiecień-październik:
wyprawy, wycieczki po morzu
watowym itp.

ulotka z programem w
informacji turystycznej

Kontakt
Carl-Stegmann-Straße 5 
(stary dworzec)
+49-4935-1595
nationalparkhaus@juist.de
www.nationalparkhaus-juist.de
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Töwervital
siłownia
trening z trenerem osobistym 
(po umówieniu)

młodzież od 16 roku życia z 
pisemną zgodą rodziców

ulotka w informacji turystycznej 

gimnastyka wodna
ulotka w informacji turystycznej
marzec-październik (od 8:45)
oblata: 10€ 
minimalna liczba uczestników: 3

Kontakt
dział welness Töwer Vital
+49-4935-809 365
kursy: +49-4935-809 863

wellness@juist.de
www.juist.de

Centrum edukacji
młodzieży “Jubi”
edukacja doświadczalna

sporty na świeżym powietrzu

oferty kursów dla młodzieży i 
młodych ludzi 

Kontakt
Jugendbildungsstätte Theodor 
Wuppermann e.V.

Flugplatzstraße 31
+49-4935-9210 60
info@jubi-juist.de
www.jubi-juist.de

minigolf
18 torów na dużym placu
zabaw przy wejściu do miasta

ostatnie wejście: 1,5 h przed 
zamknięciem

Kontakt
Simon Arne Lautenschläger
+49-160-2343 817
www.minigolf-juist.de
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Dom kuracjusza
“Haus des Kurgastes”
wystawy, konzerty, wykłady,
kabaret, “wyspiarskie wieczory”,
teatr itp.

sala do zabaw dla dzieci i
młodzieży

sala do gry w tenisa stołowego i
sportów plażowych

czytelnia i sale seminaryjne

Kontakt
Strandpromenade
+49-4935-809 871

KINO
przytulne “wyspowe” kino z
obsługą

w sezonie : codzienne seanse
aktualny program np. w
informacji turystycznej

Kontakt
Friesenstraße 24
+49-4935-677

Muzeum
Küstenmuseum w Loog
11 pomieszczeń tematycznych
(ok. 500 m²) 

czytelnia z książkami do
wypożyczenia i czasopismami

Kontakt
Loogster Pad 29
+49-4935-2380 918
www.kuestenmuseum-juist.de

Dom parku narodowego
wystawy o środowisku  morza
wattowego

kącik do czytania i do zabaw
dla dzieci

kwiecień-październik:
wyprawy, wycieczki po morzu
watowym itp.

ulotka z programem w
informacji turystycznej

Kontakt
Carl-Stegmann-Straße 5 
(stary dworzec)
+49-4935-1595
nationalparkhaus@juist.de
www.nationalparkhaus-juist.de
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Boule
2 boiska do gry w Boule (na
zachód od placu zabaw we wsi)

kule do gry w boule można
wypożyczyć w informacj
turystycznej (kaucja 20 €)

latawce & drony
puszczanie latawców ok. 800
m na wschód od głównej plaży

między zejściami na plażę
Loogbad i  Siedlung

drony są zabronione (park
narodowy, zgromadzenia 
ludzi, tereny mieszkalne)

Żeglowanie na plaży
z własnym żaglowozem lub 
buggykittingiem

wschód: z odpowiednią
odległością do głównej plaży

zachód: z odpowiednią
odległością do plaży “Loog”

szybownictwo
w centrum edukacji młodzieży
Jubi na lotnisku

wędkowanie
wędkowanie na plaży z
własnym sprzętem

zezwolenie wędkarskie nie 
jest wymagane

czasy kąpieli
maj-październik: kąpielisko
strzeżone na plaży głównej i
plaży Loog

czasy kąpieli można znaleść w 
witrynach i w informacji 
turystycznej

Klub żeglarski juist
własna przystań i szkoła
żeglarstwa

regularne regaty

Kontakt
dozorca przystani jachtowej
+49-4935-9211 88
+49-170-1610 565
kontakt@segelklub-juist.de
www.segelklub-juist.de
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siatkówka
kto?
luźny trening dla 
zaawansowanych (TSV Juist)

doświadczenie w grze w 
siatkówkę mile widziane 

drużyny mieszane grają 
przeciwko sobie

najważniejsza jest radość z 
gry w siatkówkę

możliwy jest próbny trening 

kiedy i gdzie?
latem: poniedziałek, 
19:00-21:00 

boisko do gry w siatkówkę 
plażową przy czerwonej wieży 
ratowniczej nr. 2

zimą: poniedziałek, 
19:00-21:00 

trening w sali gimnastycznej 
(w szkole)

Kontakt
Jens Heyken
+49 176-2452 3549



Boule
2 boiska do gry w Boule (na 
zachód od placu zabaw we wsi)

kule do gry w boule można 
wypożyczyć w informacj 
turystycznej (kaucja 20 €)

latawce & drony
puszczanie latawców ok. 800 
m na wschód od głównej plaży

między zejściami na plażę 
Loogbad i  Siedlung

drony są zabronione (park 
narodowy, zgromadzenia 
ludzi, tereny mieszkalne)

Żeglowanie na plaży
z własnym żaglowozem lub 
buggykittingiem

wschód: z odpowiednią 
odległością do głównej plaży

zachód: z odpowiednią 
odległością do plaży “Loog”

szybownictwo
w centrum edukacji młodzieży 
Jubi na lotnisku

wędkowanie
wędkowanie na plaży z 
własnym sprzętem

zezwolenie wędkarskie nie 
jest wymagane

czasy kąpieli
maj-październik: kąpielisko 
strzeżone na plaży głównej i 
plaży Loog

czasy kąpieli można znaleść w 
witrynach i w informacji 
turystycznej

Klub żeglarski juist
własna przystań i szkoła 
żeglarstwa

regularne regaty

Kontakt
dozorca przystani jachtowej

+49-4935-9211 88
+49-170-1610 565
kontakt@segelklub-juist.de
www.segelklub-juist.de
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siatkówka
kto?
luźny trening dla
zaawansowanych (TSV Juist)

doświadczenie w grze w 
siatkówkę mile widziane 

drużyny mieszane grają 
przeciwko sobie

najważniejsza jest radość z 
gry w siatkówkę

możliwy jest próbny trening 

kiedy i gdzie?
latem: poniedziałek,
19:00-21:00 

boisko do gry w siatkówkę 
plażową przy czerwonej wieży 
ratowniczej nr. 2

zimą: poniedziałek, 
19:00-21:00 

trening w sali gimnastycznej
(w szkole)

Kontakt
Jens Heyken
+49 176-2452 3549

sport i ruch
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Klub boßel
“unner uns froolü”
sport uprawiany na świeżym
powietrzu

najczęściej 2 drużyny grające 
przeciwko sobie

od 4 do 6 spotkań
pucharowych w sezonie z
uroczystościami w klubie

“adekwatna” składka
członkowska, obowiązkowe 
członkostwo w TSV ze względu 
na ubezpieczenie

kto?
kobiety od 14 lat, które zimą są
na Juiście

możliwy trening próbny

kiedy i gdzie?
październik-kwiecień/maj, 
trening ok. 1,5-2 godziny

sobota: od 14.30 przy domu 
Prochnow (ulica
Flugplatzstraße)

Kontakt
Ilka Köhler
+49-172-4069 563
Ilka-Juist@gmx.de

Klub boßel
mężczyźni
sport uprawiany na świeżym
powietrzu

najczęściej 2 drużyny grające 
przeciwko sobie

od 4 do 6 spotkań
pucharowych w sezonie z
uroczystościami w klubie

“adekwatna” składka
członkowska, obowiązkowe 
członkostwo w TSV ze względu 
na ubezpieczenie

kto?
mężczyźni od 16 lat, którzy są
zimą na Juiście
możliwy trening próbny

kiedy i gdzie?
październik-kwiecień/maj, 
trening ok. 1,5-2 godziny
niedziela: od 9.30 przy domu 
Prochnow (Flugplatzstraße)

Kontakt
Hermann Schmeißer 
h.schmeisser@t-online.de
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surfing
kursy czerwiec-wrzesień 
wypożyczalnia katamaranu 
kursy dla dzieci

wypożyczalnia łódek (jolka), 
paddleboard, sprzętu do 
wingsurfingu

Kontakt
szkoła windsurfingu i 
żeglarstwa Juist, 
przystań wschód

+49-177-5067 768
+49-151-1051 6259
info@windsurfing-juist.de
hallo@windsurfing-juist.de
www.windsurfing-juist.de

Sporty plażowe
dla dorosłych i dzieci
zawody: plażowa piłka nożna, 
siatkówka plażowa, 
bieg “wyspowy” itp.

kto?
mieszkańcy i goście, dla 
mieszkańców bezpłatne 
(ewentualnie tylko koszty 
materiałów)

otwarte kursy i kursy, które 
wymagają zgłoszenia 

kiedy i gdzie?
kwiecień-październik: 
regularna oferta kursu 
w okresie przed i po sezonie: 
kursy wieczorne

program sportów plażowych i 
program dla dzieci dostępne 
w gablotach informacyjnych i 
w informacji tyrustycznej

czerwona wieża ratownicza 
nr.2 lub w sali do sportów 
plażowych w budynku “Haus 
des Kurgastes”

Kontakt
Yanet Ramos
+49-4935-809 853
strandsport@juist.de



Klub boßel
“unner uns froolü”
sport uprawiany na świeżym 
powietrzu

najczęściej 2 drużyny grające 
przeciwko sobie

od 4 do 6 spotkań 
pucharowych w sezonie z 
uroczystościami w klubie

“adekwatna” składka 
członkowska, obowiązkowe 
członkostwo w TSV ze względu 
na ubezpieczenie

kto?
kobiety od 14 lat, które zimą są 
na Juiście

możliwy trening próbny

kiedy i gdzie?
październik-kwiecień/maj, 
trening ok. 1,5-2 godziny

sobota: od 14.30 przy domu 
Prochnow (ulica 
Flugplatzstraße)

Kontakt
Ilka Köhler
+49-172-4069 563
Ilka-Juist@gmx.de

Klub boßel
mężczyźni
sport uprawiany na świeżym 
powietrzu

najczęściej 2 drużyny grające 
przeciwko sobie

od 4 do 6 spotkań 
pucharowych w sezonie z 
uroczystościami w klubie

“adekwatna” składka 
członkowska, obowiązkowe 
członkostwo w TSV ze względu 
na ubezpieczenie

kto?
mężczyźni od 16 lat, którzy są 
zimą na Juiście
możliwy trening próbny

kiedy i gdzie?
październik-kwiecie
trening ok. 1,5-2 godzin
październik-kwiecień/maj,ń/maj,  
trening ok. 1,5-2 godzinyy
niedziela: od 9.30 przy domu 
Prochnow (Flugplatzstraße)

Kontakt
Hermann Schmeißer 

h.schmeisser@t-online.de
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Windsurfing
kursy czerwiec-wrzesień
wypożyczalnia katamaranu
kursy dla dzieci

wypożyczalnia łódek (jolka),
paddleboard, sprzętu do 
wingsurfingu

Kontakt
szkoła windsurfingu i
żeglarstwa Juist,
przystań wschód
+49-177-5067 768
+49-151-1051 6259
info@windsurfing-juist.de
hallo@windsurfing-juist.de
www.windsurfing-juist.de

Kitesurfing
kursy czerwień-wrzesień

wypożyczalnia paddleboard

Kontakt
Kitesurf Island
+49-177-5067 768
+49-177-7948 453
www.kitesurfisland.de

Sporty plażowe
dla dorosłych i dzieci

zawody: plażowa piłka nożna,
siatkówka plażowa,
bieg “wyspowy” itp.

kto?
mieszkańcy i goście, dla
mieszkańców bezpłatne 
(ewentualnie tylko koszty 
materiałów)

otwarte kursy i kursy, które 
wymagają zgłoszenia 

kiedy i gdzie?
kwiecień-październik: 
regularna oferta kursu 
w okresie przed i po sezonie:
kursy wieczorne

program sportów plażowych i
program dla dzieci dostępne 
w gablotach informacyjnych i
w informacji tyrustycznej

czerwona wieża ratownicza 
nr.2 lub w sali do sportów 
plażowych w budynku “Haus 
des Kurgastes”

Kontakt
Hannah Steinkemper
+49-4935-809 853
strandsport@juist.de
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Grupa bębnowa
“just drums”
justowa grupa bębnowa od 
2011 r.

afrykańskie i 
latynoamerykańskie rytmy

djembe, kongi, bęben basowy i
mała perkusja

kto?
muzykalni mieszkańcy, którzy
cały rok mieszkają na Juiście

regularne uczestnictwo w 
próbach 

podstawy muzykalno-rytmiczne 
są wymagane

kiedy i gdzie?
środy o 18:15,
w budynku parku narodowego

Kontakt
Theda Wilken-Vielhaber
+49-4935-91890
theda.wilken-vielhaber@
haus-seelust.de

Kontakt

Hannah Steinkemper
+49-4935-8098 53

strandsport@juist.de

muzyka
i kultura

Piłka nożna
młodzież i panowie

aktualności w gablocie (TSV) 
przy ratuszu

kilka obozów piłkarskich w roku

Kontakt
TSV Juist e.V.
Billstraße 32
Ingolf Kleinau
+49-173-6405 096

Kleinau.juist@web.de
www.tsv-juist.de

Tenis
korty tenisowe ze sztuczną 

murawą, hala tenisowa

wyspowy turniej tenisowy

kursy grupowe dla dzieci

treningi indywidualne i 
drużynowe

Kontakt
Juister TC am Meer
Cirksenastraße 8
+49-4935-528
info@juister-tc-am-meer.de
www.tennisaufjuist.de
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line-dance
“crows in line”
należy do lokalnego 
stowarzyszenia Juist

kto?
młodzież i dorośli uwielbiający 
taniec

kiedy i gdzie?
poniedziałek
w godzinach: 19.30 - 20.30 
w wiejskim ośrodku kultury

Kontakt
Gudrun Tiemann
Strandstraße 6
+49-4935-9100 0
www.heimatverein-juist.info
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Grupa bębnowa
“just drums”
justowa grupa bębnowa od 
2011 r.

afrykańskie i 
latynoamerykańskie rytmy

djembe, kongi, bęben basowy i 
mała perkusja

kto?
muzykalni mieszkańcy, którzy 
cały rok mieszkają na Juiście 

regularne uczestnictwo w 
próbach 

podstawy muzykalno-rytmiczne 
są wymagane

kiedy i gdzie?
środy o 18:15, 
w budynku parku narodowego

Kontakt
Theda Wilken-Vielhaber
+49-4935-91890
theda.wilken-vielhaber@
haus-seelust.de

Kontakt

Hannah Steinkemper
+49-4935-8098 53

strandsport@juist.de

Piłka nożna
młodzież i panowie

aktualności w gablocie (TSV) 
przy ratuszu

kilka obozów piłkarskich w roku

Kontakt
TSV Juist e.V.
Billstraße 32
Ingolf Kleinau
+49-173-6405 096
Kleinau.juist@web.de
www.tsv-juist.de

Tenis
korty tenisowe ze sztuczną

murawą, hala tenisowa

wyspowy turniej tenisowy

kursy grupowe dla dzieci

treningi indywidualne i
drużynowe

Kontakt
Juister TC am Meer
Cirksenastraße 8
+49-4935-528
info@juister-tc-am-meer.de
www.tennisaufjuist.de
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line-dance
“crows in line”
należy do lokalnego 
stowarzyszenia Juist

kto?
młodzież i dorośli uwielbiający 
taniec

kiedy i gdzie?
poniedziałek
w godzinach: 19.30 - 20.30
w wiejskim ośrodku kultury

Kontakt
Gudrun Tiemann
Strandstraße 6
+49-4935-9100 0
www.heimatverein-juist.info

Grupa tetralna
sztuki teatralne w dialekcie 
dolnoniemieckim i  w języku 
literackim

kto?
uwielbiający aktorstwo 
wyspowicze i wyspowiczki

Kontakt
Thomas Koch
+49 4935-784 64
www.heimatverein-juist.info

Orkiestra dęta
kto?
tradycyjna i nowoczesna 
muzyka instrumentów dętych

znajomość nót będzie zaletą

kiedy i gdzie?
poniedziałki w szkole

Kontakt
Michael Bockelmann
+49-173-2463 767 
info@haus-brunke.de
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Grupa tańca ludowego i
strojów ludowych
“Hupfdohlen”
należy do lokalnego 
stowarzyszenia Juist

kto?
możesz wziąść udział jako 
tancerz lub muzyk

dawne, tradycyjne tańce 
regionalne, tańce 
międzynarodowe 

kultywowanie zwyczajów i
tradycji

występy i stawianie drzewka
majowego we wsi i w Loog

pomoc w organizacji i przy 
występie podczas wieczorku 
wyspowego

kiedy i gdzie?
środy, o 20:00,
w wiejskim ośrodku kultury

Kontakt
Gudrun Tiemann
+49-4935-910 00
www.heimatverein-juist.info

Chór szantowy
kto?
uwielbiający śpiew mieszkańcy

kiedy i gdzie?
czwartki, o 20:00, 
sala tarasowa budunku gminy 
(ulica Wilhelmstraße 39)

Kontakt
Jan Doyen-Waldecker
+49-4935-1059

Orkiestra dęta
kto?
tradycyjna i nowoczesna
muzyka instrumentów dętych

znajomość nót będzie zaletą

kiedy i gdzie?
poniedziałki w szkole

Kontakt
Michael Bockelmann
+49-173-2463 767
info@haus-brunke.de
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Orkiestra fletowa
ograniczona dostępność 
instrumentów 

muzyka ludowa, klasyczna, 
muzyka rozrywkowa, 
współczesna/nowoczesna

możliwość prywatnych lekcji 
dla osób bez podstaw

występy podczas imprez

kto?
wymagane podstawy 
(znajomość nót)

udział przynajmniej w jednej 
próbie w miesiącu

kiedy i gdzie?
próby w 1., 2. i 3. poniedziałek 
miesiąca (ok. 1-1,5 godziny)

w 4. poniedziałek próby, 
indywidualne lub próby 
zgłoszeniowe

Kontakt
Margrith Bucher
+49-4935-9211 50

Fundacja Juist
fundacja na rzecz wspierania 
społeczności lokalnej

ma za zadanie wspierać 
wolontariat  i zbliżać do siebie 

zbiórka datków na finansowe 
wsparcie projektów

uczestniczyć można jako 
fundator pomysłów, czasu lub 
okazji

fundator pomysłów
macie pomysł na projekt

fundator czasu
przejmują w wolnym czasie 
bezpłatnie prowadzenie

np. urodziny, na których 
zbierane są datki

fundator okazji

aplikacja fundacji Juist
informacje o fundacji,
działalności i projektach 

Kontakt
Inka Extra
+49-4935-216
info@juist-stiftung.de
www.juist-stiftung.de
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Grupa tańca ludowego i
strojów ludowych
należy do lokalnego 
stowarzyszenia Juist

kto?
możesz wziąść udział jako 
tancerz lub muzyk

dawne, tradycyjne tańce 
regionalne, tańce 
międzynarodowe 

kultywowanie zwyczajów i 
tradycji

występy i stawianie 
drzewka majowego we wsi i 
w Loog

pomoc w organizacji i przy 
występie podczas wieczorku 
wyspowego

kiedy i gdzie?
środy, o 20:00, 
w wiejskim ośrodku kultury

Kontakt
Gudrun Tiemann
+49-4935-910 00
www.heimatverein-juist.info

Chór szantowy
kto?
uwielbiający śpiew mieszkańcy

kiedy i gdzie?
czwartki, o 20:00, 
sala tarasowa budunku gminy 
(ulica Wilhelmstraße 39)

Kontakt
Jan Doyen-Waldecker
+49-4935-1059

Grupa tetralna
“antjemöh”
należy do lokalnego 
stowarzyszenia Juist

sztuki teatralne w dialekcie 
dolnoniemieckim i  w języku 
literackim

kto?
uwielbiający aktorstwo 
wyspowicze i wyspowiczki

Kontakt
Thomas Koch
+49 4935-784 64
www.heimatverein-juist.info
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Orkiestra fletowa
ograniczona dostępność 
instrumentów 

muzyka ludowa, klasyczna,
muzyka rozrywkowa, 
współczesna/nowoczesna

możliwość prywatnych lekcji
dla osób bez podstaw

występy podczas imprez

kto?
wymagane podstawy 
(znajomość nót)

udział przynajmniej w jednej 
próbie w miesiącu

kiedy i gdzie?
próby w 1., 2. i 3. poniedziałek
miesiąca (ok. 1-1,5 godziny)

w 4. poniedziałek próby,
indywidualne lub próby 
zgłoszeniowe

Kontakt
Margrith Bucher
+49-4935-9211 50
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SAUNA
TÖWERVITAL
fińska sauna z widokiem na 
morze 

sauna bio i  sauna parowa

ulotka o saunie i pozostałych 
ofertach wellness w informacji 
turystycznej 

Joga-studio
medytacja i joga

trening indywidualny i warsztaty

Kontakt
Konny Rippe
Wilhelmstraße 57

mail@yogaraum-juist.de

www.yogaraum-juist.de

Jin Shin Jyutsu
praktyka 
fizjologiczno-filozoficzna

fizyczne, psychiczne i duchowe 
napięcia mogą zostać 
zharmonizowane poprzez dotyk 

możliwe w połączeniu z 
treningiem życiowym

w uzgodnionych terminach w 
Weberhof Juist

Kontakt
Ute Fiedler
Dünenstraße 13b
+49-176-9920 4865

mail@utefiedler.com
www.weberhof-juist.de

zdrowie
i wypoczynek
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Niemiecko-polska
grupa językowa
wspólne ćwiczenie mówienia po 
niemiecku i polsku 

wspólne spotkania, np. wyjście 
do restauracji

kiedy i gdzie?
środa lub czwartek
o godzinie 20:00,
w wiejskim ośrodku kultury

latem także na świeżym
powietrzu

kontakt przez grupę na
WhatsAppie

Kontakt
Gabi Mucha
+49-176-5496 3714

Ochotnicza straż
pożarna
orkiestra ochotniczej straży 
pożarnej: udział w imprezach

Kontakt
Thomas Breeden
Friesenstraße 8
+49-4935-336

Grupa patchwork
“töwerland-quilter”
coroczne spotkania na
kreatywny weekend krawiecki

Kontakt
Annette Steinkrauß
+49-4935-466

Koło zaiteresowań
Psy na juiście
wstawia się za dobrem psów na 
Juiście

wymiana i wzajemne wsparcie 
odnośnie posiadania psów

wspólne zajęcia z psami

wolna organizacja (żaden 
związek)

kiedy i gdzie?
spotkania odbywają się w każdy 
1. czwartek miesiąca

informacje na grupie 
WhatsApp, na Facebooku lub 
mailowo

Kontakt
Margrith Bucher 
Rika Habbinga
+49-4935-9211 50
+49-152-5362 3972

Facebook: IG Hunde auf JuistHunde auf Juist
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Koło zainteresowań
Loog
różne zajęcia w dzielnicy Loog 

wsparcie imprez i projektów

np. stawianie drzewka 
majowego, uroczystości w Loog, 
wizyta świętego Mikołaja, 
wieczór “Klön-Abend” itp. 

wolna organizacja (żaden 
związek)

Kontakt
Jochen Büsing
Loogster Pad 11
+49-4935-9219 98

Klub strzelecki
Kontakt
Olaf Hollwedel
Karl-Wagner-Straße 2a

olaf.hollwedel@gmail.com
www.inselschuetzen.chayns.netwww.inselschuetzen.chayns.net

Facebook: 
Juister Schützenverein






