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rejon ulic Waszyngtona, Hryniewic-
kiego i alei jana Pawła ii już za kilka 
lat zyska zupełnie nowe, spektaku-
larne oblicze. Na niemal pięciohekta-
rowym obszarze w samym centrum 
miasta powstaną budynki mieszkal-
ne, biurowce, lokale usługowe, ho-
tel z centrum konferencyjnym i spa 
oraz obiekty o funkcji kulturalnej, w 
tym kino. Ważnym elementem kon-
cepcji są pasaże z ogólnodostępnym 
skwerem oraz elegancka architektura 
krajobrazu. szacowana powierzchnia 
przyszłej zabudowy to 75 000 m2. 
międzynarodowe jury konkurso-
we, reprezentowane podczas ce-
remonii przez marka karzyńsie-

go, dyrektora Biura Planowania 
Przestrzennego miasta Gdyni, jedno-
głośnie postanowiło przyznać głów-
ną nagrodę pracy autorstwa pra-
cowni jEms architekci z Warszawy. 
oprócz zwycięzców, w konkursie 
wzięło udział jeszcze 5 zaproszonych 
pracowni projektowych: Fort, Warsz-
tat architektury, apa Wojciechowski, 
kuryłowicz & associates oraz jsk ar-
chitekci. Prace konkursowe powstały 
na podstawie szczegółowych zapisów 
wynikających z planu miejscowego 
oraz wytycznych przygotowanych 
przez specjalistów z jednej z berliń-
skich pracowni architektonicznych. 
- To moment bez wątpienia dla miasta 

historyczny. Dzisiaj, poprzez konkurs, 
wyłania się bryła architektoniczna 
budynków, które staną się bez wąt-
pienia jedną z ikon Gdyni. To bardzo 
szczególna przestrzeń naszego mia-
sta - można powiedzieć, że to jego 
serce - dlatego waga i znaczenie, ja-
kie przykładamy do realizacji tego 
projektu, są wyjątkowe. Wierzę w to, 
że wraz ze zrealizowaną koncepcją 
oraz dalszą projektowaną zabudo-
wą tych terenów będzie powstawa-
ło śródmieście Gdyni na miarę XXi 
wieku - powiedział podczas ceremo-
nii ogłoszenia wyników konkursu 
prezydent GdyniWojciech szczurek. 
(UM)

Nową 
wizytówkę Gdyni 
zaprojektują 
jeMS architekci 
Wyłoniono zwycięzcę w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opraco-
wanie koncepcji zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy Nabrzeżu 
Prezydenta w Gdyni. Drugi etap inwestycji o nazwie Gdynia Waterfront zostanie 
zaprojektowany według wizji biura projektowego JEMS Architekci z Warszawy. 
Inwestorem i głównym organizatorem konkursu jest spółka Vastint Poland.

Delegacja gminy Kosako-
wo, na czele z wójtem Je-
rzym Włudzikiem uczest-
niczyła w tradycyjnym 
świecie plonów rejonu wi-
leńskiego, w Pikieliszkach 
na Litwie. Samorządowcy 
pojechali na Litwę w od-
powiedzi  na zaproszenie 
mera rejonu wileńskiego 
Marii Rekść oraz starosty 
gminy Dukszty Wacławy 
Baniukiewicz.

od ponad 20 lat w par-
ku dworku józefa Piłsud-
skiego w Pikieliszkach na 
litwie odbywa się trady-
cyjne święto plonów rejo-
nu wileńskiego. Dożynki  
rejonu Wileńskiego to nie 
tylko święto plonów, to 
również stara i głęboka tra-
dycja podziękowania Bogu 
i ludziom za chleb, za to, 
co rodzi ojczysta ziemia. 
To też zjawisko kulturalne 
i społeczne Wileńszczyzny. 
Tradycyjne, jesienne spo-
tkanie rodaków, również 
z Polski, możliwość obco-
wania, wspólnej biesiady 
i układanie  planów na ko-
lejny pracowity rok.
Uroczystość rozpoczęła się 

tradycyjnie od barwnego 
przemarszu 23 gmin rejo-
nu wileńskiego. Prowadzi-
ła gmina Ławaryska, która 
w tym roku była gospody-
nią święta. Pracownicy 
gmin, mieszkańcy i goście, 
niosąc plony sadów, ogro-
dów i inne dobra jesieni, 
uroczyście szli w kierunku 
sceny, gdzie na wszystkich 
czekała mer samorządu 
rejonu Wileńskiego maria 
rekść. Wspólnie z przed-
stawicielami starostw szli 
goście z zaprzyjaźnionych 
gmin z Polski. Przedsta-
wiciele gminy kosakowa, 
część delegacji  w strojach  
koszubskich, szli wspólnie 
z przedstawicielami gmi-
ny Dukszty, z którą gmina 
współpracuje już od wielu 
lat.
Następnego dnia delegacja 
kosakowa zwiedziła stolicę 
litwy – Wilno. Podobnie jak 
wielu Polaków, którzy przy-
bywają do litewskiej sto-
licy, członkowie delegacji 
przeszli  śladami wieszcza 
adama  mickiewicza i od-
wiedzili grób matki i serca 
marszałka józefa Piłsud-
skiego. (UG)

GMINA NA lITEWskICh DOżyNkACh 

Miłośnicy języka ka-
szubskiego,  którym dro-
ga jest mowa rodzima, 
spotkają się 5 listopada 
2016 roku w Gimnazjum 
w Kosakowie by pisać 
Kaszubskie Dyktando. 

Będzie to XV edycja ka-
szubskiego Dyktanda. or-
ganizatorzy mająnadzieję, 
że do pisemnej rywalizacji 
stanie jeszcze więcej osób 
niż rok temu w Gdyni (było 
tam 160 uczestników).
Uczestniczy dyktanda 
będą rywalizowani w pię-
ciu kategoriach wieko-
wych: uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz dorosłych  i zawodow-
ców, czyli profesjonalnych 
językoznawców i nauczy-

cieli języka kaszubskiego.
Przypomnijmy, że język 
kaszubski, czyli kaszëbsczi 
jãzëk, kaszëbskô mòwa to 
uznany w naszym kraju ję-
zyk regionalny, którym na 
co dzień posługuje się po-
nad sto tysięcy kaszubów, 
czyli co trzeci identyfiku-
jący się z kaszubską toż-
samością Wywodzi się on 
ze słowiańskich dialektów 
pomorskich
Prof. Gerard labuda tak 
pisał: „Tyle zawsze było 
historii kaszubów, ile w 
niej było dokonań samych 
kaszubów. ale historia ich 
będzie trwała tak długo, 
dopóki imię kaszubów, 
ich mowa, ich obyczaj, ich 
kultura będą stanowiły 
wartość dla nich samych.” 
(BG)

kAszubskIE DykTANDO
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Po raz pierwszy na Pomorzu gdy kolejka szybkiej kolei miej-
skiej zatrzymała się na peronie, pasażerowie mogli wsiadać 
i wysiadać do pojazdu z obydwu stron. Do tej pory takie roz-
wiązanie funkcjonowało w Warszawie. Ułatwi to pasażerom 
wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, umożliwi też wyjście od 
razu na tę stronę, w którą chcą się udać. 
- aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, tymczasowo nad 
wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów czuwać będą pracow-
nicy kolei - wyjaśnia jan szczygielski, pełnomocnik inwestora 
Galerii metropolia. - Za ok. 3 lata w pojazdach skm zainsta-
lowany zostanie natomiast system bezpiecznego hamowania, 
wówczas dodatkowi pracownicy nie będą już potrzebni. 
otwarcie nowego peronu w Gdańsku Wrzeszczu połączono 
z oficjalnym otwarciem Galerii metropolia. Dla klientów do-
stępne jest nowoczesne kino, ponad 100 lokali handlowo-usłu-
gowych, restauracje i miejsca rozrywkowe. W gronie głównych 
najemców wymienić można kino Helios, posiadające siedem 
najnowocześniejszych sal kinowych i oferujące jakość obrazu 
w rozdzielczości 4k oraz doskonały dźwięk Dolby atmos. 

klienci centrum han-
dlowego metropolia 
mogą liczyć na duży 
wybór różnorodnych 
form spędzania wolnego 
czasu. cechą odróżniają-
cą metropolię od innych 
obiektów tego typu jest 
również zgrupowanie w jed-
nym miejscu firm z branży meblarskiej 
i szeroko pojętego wyposażenia wnętrz. 
- Zdawaliśmy sobie sprawę w jakim otoczeniu rynko-
wym powstaje nasz obiekt, dlatego postawiliśmy sobie 
dwa cele, żeby przyciągnął klientów niskimi cenami i ofertą 
rozrywkową - mówi michał rułka, menadżer projektu. - można 
powiedzieć, że udało się nam stworzyć outlet wysokich marek. 
obecnie wynajęte jest 86 proc. powierzchni, a do końca roku 
będzie całość.
Galeria metropolia to inwestycja Przedsiębiorstwa Budowla-
nego Górski realizowana przez spółkę celową centrum Heve-
lius. 
Rafał Korbut

teraz 
metropolia 
Mieści Się 
we wrzeszczu

BoGDAN GóRSKI, 
prezes zarządu PB Górski:

- Budowa tego obiektu była dużym wyzwaniem – jednym 
z większych w całej 35-letniej historii firmy. ale warto było 
pokusić się o takie zadanie. Na tym kompleksie 12 ha, któ-
rego jesteśmy właścicielem, to jeden z ważniejszych eta-
pów, które zakończyliśmy. W czerwcu oddaliśmy do użytku 
hotel, po drugiej stronie ul. kilińskiego mieszkania, a teraz 
największe dzieło, czyli Galerię metropolia. To ładnych kil-
ka hektarów pod dachem. mieliśmy oczywiście trochę nie-
przewidzianych problemów, ale ze wszystkim sobie pora-
dziliśmy. Dziś, w dniu otwarcia obiektu, mogę powiedzieć 
jedno: dla mnie i wszystkich moich współpracowników 
jest to powód do dumy. Teraz czeka nas kolejne wyzwanie.

całą siłą idziemy teraz na drugą stronę ul. kilińskie-
go, gdzie w dalszym ciągu będziemy budować 

mieszkania, ale też browar kulturalny, który 
planujemy ukończyć w 2017 roku.

KILKA 
hEKtARóW 
PoD DAchEM

Galeria Metropolia, znajdująca się tuż przy dworcu kolejowym w Gdańsku 
Wrzeszczu, została oficjalnie otwarta. Pierwsi klienci w miniony weekend 
mogli odwiedzić obiekt. Jednocześnie otwarto peron SKM, przy którym 
zatrzymująca się kolejka otwiera drzwi z obydwu stron. 

GALERIA 
W LIczBAch
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W ramach budowy Galeriii metropolia powstał 
także Focus Hotel Premium Gdańsk, który znaj-
duje się w bezpośrednim jej sąsiedztwie. obiekt, 
który otworzono w czerwcu 2016 roku ma stan-
dard 4 gwiazdek i  oferuje 116  pokoi  (w trzech 
standardach), salę konferencyjną o powierzchni 
720 m2, zaplecze gastronomiczne oraz część re-
kreacyjną z sauną i siłownią.

hotEL oBoK GALERII

Galeria metropolia ma przyciągać klientów markami skle-
pów, których wcześniej nie było w Trójmieście – pojawi się 
tam m.in. belgijska sieć j&joy i outlet stokki. Duża zaletą jest 
też część ogromna (8000 m2 powierzchni) strefa wyposaże-
nia wnętrz i mebli.

SKLEPy
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Najpierw oddano głos gospodarzom, czyli 
staroście nowodworskiemu Zbigniewowi 
Ptakowi i burmistrzowi krynicy morskiej 
krzysztofowi swatowi. Pierwszy z nich po-
krótce omówił specyfikę powiatu, kładąc 
nacisk na charakter terenu – turystyczny 
w gminach usytuowanych na mierzei Wi-
ślanej i rolniczy w części pozostałej, oraz 
podkreślił walory urozmaiconej oferty tu-
rystycznej, wiążącej się, prócz możliwości 
wykorzystania morza i Zalewu, z faktem, że 
aż trzy rzeki przecinają powiat. Wręczył też 
przewodniczącemu konwentu na pamiątkę 
obraz z wizerunkiem ptaka – czapli oczywi-
ście, zaznaczając, że mogą rozmawiać jak 
ptak z ptakiem.
Burmistrz krynicy krzysztof swat wspo-
mniał o jubileuszu 20-lecia powstania mia-
sta, obchodzonym w roku bieżącym, oraz 
o wysiłkach miejskiego samorządu, podejmowanych  w celu 
otrzymania statusu miejscowości uzdrowiskowej. Poinformo-
wał, że niewątpliwym plusem miasta jest duży dochód w prze-
liczeniu na mieszkańca, wynikły z tego, że imponująco rośnie 
liczba osób przebywających na tym terenie w sezonie letnim 
(do 35 tys.). Negatywem jest zapaść demograficzna – czyli 
wciąż malejąca liczba mieszkańców – w roku bieżącym w kla-
sie i jest tylko 4 dzieci a w klasie ii – 5. sezonowy napływ tury-
stów stwarza też problemy dotyczące infrastruktury komunal-
nej. Podzielił się też obawami związanymi z planowanym przez 
rząd przekopem mierzei Wiślanej.
omówiono sprawy, które problemami tych jednostek samo-
rządowych dopiero będą, oraz takie, które nimi są od dawna. 
Do pierwszych należy program „Zrozumieć autyzm”, który 
w imieniu małgorzaty rybickiej – przewodniczącej stowarzy-
szenia Pomocy osobom autystycznym, przedstawiły anita 
czarniecka i Emilia ludwiczak. Według badań WHo (Światowej 
organizacji Zdrowia) autyzm jest, obok raka, cukrzycy i aiDs, 
jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. 

Problemem jest niska świadomość społeczna na czym zabu-
rzenie to polega. 
Do problemów od lat istniejących należy degradacja dróg po-
wiatowych przez pojazdy znacznie przekraczające dopuszczal-
ną nośność tych dróg. sytuacja jest tragiczna, ponieważ każdy 
powiat jest za nie odpowiedzialny – a mają je od 250 km do 
750 km – powiat słupski. Drogi budowane  na 3,5 ton nacisku 
na oś, późniejsze do 12 ton nacisku, obecnie są rozjeżdżane 
przez ciężki sprzęt o nacisku 40 a nawet 50 ton. Drogi tego nie 
wytrzymują. Przewozy takie generują z jednej strony prace 
z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, z drugiej transport 
płodów rolnych. starosta kwidzyński optował na rzecz przerzu-
cenia transportu takich ładunków na kolej. jednak nie zawsze 
jest to możliwe. Uczestnicy dyskusji postulowali, aby wystąpić 
do właściwego ministerstwa o dotacje na naprawę tych znisz-
czonych przez ciężki transport dróg. odpowiednie stanowisko 
stowarzyszenia ma zostać przygotowane na następne, czyli 
grudniowe spotkanie starostów, a dalszym jego procedowa-
niem ma zająć się janina kwiecień, (starosta kartuski), wicepre-
zes zarządu Związku Powiatów Polskich. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy joanna Witkowska 
przedstawiła konwentowi do zaopiniowania regionalny Plan 
Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskie-
go na rok 2017. Przy okazji pojawił się problem niedostatku 
pracowników w niektórych branżach i konieczności zatrud-
niania ludzi z zagranicy, głównie z Ukrainy. Domagano się 
usprawnienia formalności z tym związanych na poziomie Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego. Postulowano zaprosze-
nie odpowiedniego reprezentanta ww. urzędu na konwent 
w grudniu br. 
adam krawiec – dyr Departamentu Edukacji i sportu w Urzę-
dzie marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przedsta-
wił stan realizacji przedsięwzięć strategicznych w obszarze 
edukacji w naszym województwie, m. inn. Programu „Zdolni 
z Pomorza” oraz omówił sprawy szkolnictwa zawodowego. 
Na zakończenie janina kwiecień – wiceprezes Związku Po-
wiatów Polskich, przedstawiła informacje dotyczące bieżącej 
działalności ww. gremium oraz planowanych najbliższych 
działań.
anna kłos

StaroStowie obradowali 
w Krynicy MorsKiej
Bardzo intensywną działalność prowadzi Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego pod kierownictwem Mieczysława 
czapli – starosty malborskiego. ostatnie – 20 listopada br - spotkanie starostów odbyło się w hotelu Kahlenberg w Krynicy 
Morskiej. o jego ważności świadczyła frekwencja – przybył nawet Jacek Karnowski – prezydent Sopotu (jednocześnie staro-
sta, bo to miasto na prawach powiatu grodzkiego), który rzadko się poza swój kurort wypuszcza. 

W TrakciE oBraD. oD lEWEj: jaNiNa kWiEciEń, sTarosTa karTUski, TErEsa ossoWska-sZara, sTarosTa lęBorski, ZDZisŁaW koŁoDZiEjski, sTa-
rosTa sŁUPski, lEsZEk WasZkiEWicZ, sTarosTa ByToWski, WojciEcH ZEmŁo, sEkrETarZ Um soPoT i jacEk karNoWski, PrEZyDENT soPoTU.
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Dnia 29.09.2016 roku z inicjatywy Pomor-
skiego Związku Żeglarskiego odbyła się 
w Gminie wizyta studyjna włoskiej dele-
gacji odpowiedzialnej za realizację zadań 
z zakresu sportu i turystyki w ragusie na 
sycylii. Goście, którzy pojawili się w gmi-
nie z inicjatywy Pomorskiego Związku Że-
glarskiego odwiedzili Przystań Żeglarską 
w Błotniku.
 Było to już drugie spotkanie tego typu, 
wcześniej – w lutym 2016 roku  to samo-
rządowcy odwiedzili Włochy. W wyniku 
wizyty została nawiązana współpraca 
w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Pol-
ski w ramach obozów żeglarskich (w tym 
prawdopodobny udział dzieci z terenu 
Gminy cedry Wielkie w projekcie). Zagra-
nicznych gości przyjęli janusz Goliński - 
Wójt Gminy cedry Wielkie, Łukasz Żarna 
- Dyrektor Żuławskiego ośrodka kultury 
i sportu w cedrach Wielkich, komandor 
Gdańskiego klubu morskiego „cEDrUs” 
oraz pracownicy Przystani Żeglarskiej 

w Błotniku. Gości zapoznano z funkcjono-
waniem mariny, a w szczególności szkółki 
żeglarskiej w której odbywają się zajęcia 
teoretyczne i praktyczne dla dzieci z tere-
nu gminy. 
-Bardzo spodobała się infrastruktura przy-
stani, w tym magazyn, gdzie trzymane 
są łodzie i sprzęt do żeglowania, a także 
wydzielony pomost dla szkółki żeglar-
skiej. Zaprezentowane walory działalno-
ści jak i nowoczesny, zadbany sprzęt do 
szkolenia młodych żeglarzy, wprowadziły 
w zdumienie i wzbudziły zainteresowanie 
przedstawicieli samorządu sycylii – pod-
kreśla Łukasz Żarna,  Dyrektor Żuławskie-
go ośrodka kultury i sportu w cedrach 
Wielkich
Zagraniczna delegacja została także po-
częstowana wyrobami kulinarnych żuław-
skiej kuchni.  Poczęstunek przygotowało 
specjalnie na tę okazję koło Gospodyń 
Wiejskich w leszkowach.
(BG)

Włoska delegacja
W Gminie cedry Wielkie 
miała miejsce wizyta 
studyjna włoskiej dele-
gacji odpowiedzialnej 
za realizację zadań z za-
kresu sportu i turystyki 
w Ragusie na Sycylii. 

Prawie 13 milionów 
złotych będzie kosz-
towała budowa sieci 
kanalizacyjnej w miej-
scowościach Giemlice, 
Długie Pole, Leszkowy 
i cedry Wielkie. Gminie 
udało się zdobyć dofi-
nansowanie kosztów 
inwestycji z RPo w wy-
sokości ponad 10 mln 
złotych.

Uroczyste podpisanie 
umowy pomiędzy Gmi-
ną cedry Wielkie i Woje-
wództwem Pomorskim o 
dofinansowanie projektu 
pn.: „Budowa sieci kana-
lizacyjnej w miejscowo-
ściach Giemlice, Długie 
Pole, leszkowy, cedry 
Wielkie, gmina cedry 
Wielkie” miało miejsce 
6 października w Urzę-
dzie marszałkowskim 
w Gdańsku. całkowity 
koszt realizacji projektu 
wynosi blisko 13 mln zło-
tych, a dofinansowanie 
z regionalnego Progra-
mu operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 wynie-
sie 85% kosztów kwalifi-
kowalnych - tj. 10,9 mln 
złotych. Projekt zakłada 
budowę sieci kanaliza-
cyjnej grawitacyjnej i 
tłocznej w miejscowo-

ściach Giemlice, Długie 
Pole, leszkowy i cedry 
Wielkie. W wyniku pro-
jektu powstanie 21,33 
km sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjno-tłocznej. 
Planuje się także 280 
przyłączy kanalizacyj-
nych. cel główny projek-
tu to uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji 
cedry Wielkie i skana-
lizowanie jej w 99,56% 
(poziom zbierania) po-
przez budowę kanali-
zacji sanitarnej w miej-
scowościach Giemlice, 
Długie Pole, leszkowy, 
cedry Wielkie. Budowa 
systemu sieci kanalizacji 
sanitarnej zapewni po-
prawę warunków życia 
mieszkańców, wpłynie 
na poprawę stanu czy-
stości środowiska, ogra-
niczy jego degradację, a 
także stworzy nowe per-
spektywy, co wpłynie na 
rozwój gospodarczy re-
gionu. realizację projek-
tu zaplanowano na lata 
2016-2018. aktualnie 
trwają prace nad przygo-
towaniem dokumentacji 
przetargowej na wybór 
wykonawcy przedmio-
towych robót budowla-
nych.  
(UG)

DOFINANsOWANIE 
buDOWy sIECI kANAlIzACJI
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Zgodnie z przedstawionymi założeniami, w najbliższych 
latach przebudowanych zostanie 21 dróg wojewódzkich. 
oprócz tego, co roku zmodernizowanych zostanie ok. 30 dróg 
powiatowych i gminnych, z których najczęściej korzystają 
mieszkańcy. Wiceminister infrastruktury i Budownictwa kazi-
mierz smoliński, podobnie jak Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich, podkreślali że właśnie te inwestycje wpłyną na po-

prawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych.
rząd  nie zapomina jednak o drogach krajowych. W planach 
jest m.in. budowa autostrady a1 na południe Polski, prze-
budowa drogi ekspresowej s7, utworzenie obwodnic po-
morskich miast i poprawa dojazdów do portów morskich, 
uwzględniając przy tym nowe trasy w Trójmieście.
Bardzo istotne będą także inwestycje kolejowe. W planach 

O transpOrcie 
kolejowym i drogowym
znane są już naj-
ważniejsze plany 
inwestycyjne dla 
Pomorza. Pod-
czas konferencji 
w tczewie oma-
wiano projekty 
drogowe i kolejo-
we. Będą zreali-
zowane w najbliż-
szych latach.

jest m.in. modernizacja 
lub budowa nowych li-
nii. szczególnie dotyczy to 
wspomnianych portów oraz 
odcinka z rumi do Wejhero-
wa dla poprawy funkcjono-

wania szybkiej kolei miejskiej, która wzbogaci się 
również o nowy tabor. PkP przewidziało również moderniza-
cje dworców, stacji i przystanków, jak chociażby w Tczewie, 
Gdyni Głównej i okolicy.
(BG)
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Porozumienie klimatyczne wprowadza nową 
koncepcję neutralności klimatycznej. ma ona 
polegać na dążeniu do zbilansowania emisji 
gazów cieplarnianych z ich pochłanianiem. 
Ustalenia szczytu klimatycznego w Paryżu 
nie mówią już bowiem o całkowitej dekarbo-
nizacji, lecz zobowiązują do redukcji emisji 
co2, a to można osiągnąć m.in. poprzez roz-
wój wysokosprawnej energetyki, także opar-
tej o paliwa kopalne, oZE oraz zalesianie. 
Najnowsze technologie, wraz z działaniami 
zmniejszającymi koncen-
trację dwutlenku węgla 
w atmosferze, wpisują się 
w politykę zrównoważone-
go rozwoju.
międzynarodowa umo-
wa ma na celu efektywne 
zmniejszenie koncentracji 
dwutlenku węgla w at-
mosferze. Polska zrealizuje 
te założenia między in-
nymi dzięki stosowaniu 
nowoczesnych technolo-
gii opartych o węgiel. Ten 
złoty środek łączy w sobie 
troskę o stan środowiska 
z interesem gospodarczym 
i energetycznym kraju.
Pomimo zachodzących 
zmian i postępującej dy-
wersyfikacji wytwarzania 
energii elektrycznej w Pol-
sce, wszystkie prognozy 
wskazują, że podstawą 
polskiej energetyki jeszcze przez wiele lat 
pozostanie węgiel.
- Zagwarantowanie tzw. samowystarczalno-
ści energetycznej, która ma zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne Polski, należy 
budować na nowych mocach w oparciu rów-
nież o węgiel. Polska posiada bogate złoża 
tego surowca i powinniśmy z niego korzy-

stać. Porozumienie klimatyczne gwarantu-
je, żebędzie można wykorzystywać zasoby 
polskiego węgla – także w energetyce. To dla 
nas optymistyczna wiadomość w kontekście 
planowanych inwestycji– powiedziałDariusz 
kaśków, prezes Energa sa. - redukcja emisji 
co2 będzie bowiem realizowana przez nas 
poprzez stosowanie, m.in. przy budowie no-
wego bloku energetycznego w ostrołęce, 
najbardziej zaawansowanych technologicz-
nie i sprawdzonych rozwiązań. sukcesywne 

zastępowanie pracujących 
obecnie wysłużonych bloków 
węglowych w Polsce, nowo-
czesnymi i wysoce efektyw-
nymi, wpłynie na znaczne 
obniżenie wskaźnika emisji 
co2 na jednostkę generowa-
nej energii.
Energa podpisała z Enea list 
intencyjny dotyczący podję-
cia współpracy przy przygo-
towaniu, realizacji i eksplo-
atacji nowoczesnego bloku 
węglowego klasy 1000 mW 
w Elektrowni ostrołęka c. Pla-
nowana inwestycja umożliwi 
generowanie energii elek-
trycznej w sposób najbardziej 
efektywny, a poprzez zastoso-
wanie najnowocześniejszych 
technologii oczyszczania spa-
lin, jej wpływ na środowisko 
naturalne będzie znacznie 
ograniczony.

Budowa nowego bloku energetycznego 
w ostrołęce wpisuje się w plany inwestycyj-
ne w energetyce, które mają zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne Polski, a ponadto 
poprzez zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii będzie realizować zobowiązania wy-
nikające z porozumienia klimatycznego. 
(BG)

energa będzie 
redukować 
emisję Co2

Energa wypełni zobowiązania wynikające z podpisanego 
przez Prezydenta RP porozumienia klimatycznego oNz 
przez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technolo-
gicznie rozwiązań – zapowiada Dariusz Kaśków, prezes Ener-
ga SA. Dzięki nowoczesnej technologii wytwarzania energii 
elektrycznej, takiej, jak planowana przez spółkę w ostrołę-
ce, nadal będzie można korzystać z węgla.

”zagwarantowanie 
tzw. samowystarczal-
ności energetycznej, 
która ma zapewnić 
bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, 
należy budować na 
nowych mocach 
w oparciu również 
o węgiel. Polska 
posiada bogate złoża 
tego surowca i po-
winniśmy z niego 
korzystać.

Pruszcz Gdański odwiedzili studen-
ci z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy 
w dniach 16-27.10.2016 r. odbywają staże 
studyjne w ramach programu Study tours 
to Poland. 

Podczas spotkania z Zastępcą Burmistrza 
ds. społecznych jerzym kulką studenci mieli 
okazje zapoznać się z funkcjonowaniem sa-
morządu terytorialnego w Polsce. Po spotka-
niu z w Urzędzie miasta goście zostali opro-
wadzeni po mieście – zobaczyli kompleks 
rekreacyjny przy Zespole szkół nr 4, Park Po-
lodowcowy, inwestycje takie jak: obwodnica 
Pruszcza Gd., osiedle Bursztynowe, Powiato-
wą i miejską Bibliotekę Publiczną, zwiedzili 
także siedzibę firmy lPP s.a.
Program study Tours to Poland jest przed-
sięwzięciem Polsko-amerykańskiej Funda-
cji Wolności, realizowanym we współpracy 

z Fundacją Edukacja dla Demokracji oraz 
Domem Pojednania i spotkań im. Św. mak-
symiliana m. kolbego, który od 2004 roku 
pełni rolę operatora przedsięwzięcia w wo-
jewództwie pomorskim.
W ramach projektu Polskę odwiedzają wy-
różniający się studenci i młodzi działacze 
społeczni z Europy Wschodniej. ich celem jest 
poznanie polskich doświadczeń w zakresie 
transformacji ustrojowej oraz sukcesówi po-
rażek polskiej demokracji. Podczas pobytu 
i wizyt w różnych polskich miastach studen-
ci odwiedzają ośrodki życia akademickiego, 
jednostki administracji samorządowej i rzą-
dowej, redakcje mediów lokalnychi zagra-
nicznych. spotykają się z samorządowcami, 
wybitnymi politykami i działaczami społecz-
nymi, naukowcami oraz studentami polskich 
uczelni. odwiedzają także ośrodki kultury 
i sportu. (BG)

WIzyTA sTuDENTÓW 
z ukRAINy, ROsJI I bIAŁORusI
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-seniorzy po raz kolejny udowodnili, że nie jest ważna metry-
ka kiedy w sercu ciągle maj, że chcą się rozwijać, żyć zdrowo 
i aktywnie. ich liczny udział w warsztatach ruchowych i arty-
stycznychpotwierdza, że nigdy nie jest za późno aby realizo-
wać swoje marzenia i odkrywać nowe pasje – mówi agniesz-
ka Niedałtowska, koordynator 7 sopockich Targów seniora.
ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników targów 
cieszyły się warsztaty tańca country i orientalnego, gimnasty-
ka, tai-chi a także nauka samoobrony. również zajęcia arty-
styczne zgromadziły liczną grupę osób, które chciały nauczyć 
się ciekawego układania kompozycji kwiatowych w pudełku, 
tworzenia oryginalnej biżuterii czy ozdabiania przedmiotów 
metodą decouopage.
Tłumy na warsztatach dietetycznych oraz do salonu ko-
smetycznego oferującego makijaż i manicure pokazują, że 
współcześni seniorzy coraz bardziej zwracają uwagę na to 
jak się odżywiają a także dbają o wygląd i urodę. Niestrasz-
ne im również nowe technologie i chętnie uczą się obsługi 
laptopów, tabletów czy smartfonów, co udowodnili podczas 
warsztatów na targach seniora. 
osoby odwiedzające targi mogły również skorzystać z licz-
nych badań profilaktycznych oraz zapoznać się z ofertą firm, 
instytucji i organizacji adresowaną do osób starszych, odpo-
wiednią do ich potrzeb i możliwości. 
- seniorzy są grupą zróżnicowaną, dlatego na targach prezen-
towane były zarówno oferty dla tych aktywnych, jak również 
dla osób niesamodzielnych wymagających wsparcia – mówi 
anna jarosz, dyrektor miejskiego ośrodka Pomocy społecz-
nej w sopocie – pomysłodawca i współorganizator targów. 
W tym roku, wśród osób odwiedzających targi promowali-
śmy ideę „Pudełka Życia”. To niewielkie opakowanie, które 
zazwyczaj przechowuje się w lodówce, opatrzone specjalną 
naklejką, z kartą w środku zawierającą informacje ważne dla 
sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorze-
niach, uczuleniach czy zażywanych lekach a także kontakt 
do najbliższej rodziny - to szczególnie ważne w przypadku 
osób niesamodzielnych lub mieszkających samotnie – doda-
je anna jarosz.

Podczas targów nie zabrakło również atrakcji kulturalnych 
i rozrywkowych. seniorzy gorąco oklaskiwali pokazy różnych 
tańców, gimnastyki czy występ kabaretu senior-i-Ta. Gracją, 
zwinnością i pięknymi strojami zachwyciły młode gimna-
styczki ze szkoły mistrzostwa sportowego z Gdyni. Nawet 
najstarszych porwał do tańca instruktor z klubu tańca. Do 
konkursu „kapelusze Pełne słońca”, seniorzy przygotowali 
wspaniale przyozdobione kapelusze i z ogromnym wdzię-
kiem prezentowali je na scenie. jedynym rodzynkiem wśród 
kilkunastu Pań był Pan jan, który przygotował dwie stylizacje 
z kapeluszami. Pierwszą nagrodę otrzymały ex aequo Pani 
renata oraz Pani janina – 93-letnia sopocianka, która za-
chwyciła poczuciem humoru i pięknym uśmiechem.
Tegoroczną edycję targów zakończył występ grupy arty-
stycznej retro Voice, który zaprosił uczestników targów 
w muzyczną podróż w lata 60-te - 70 –te oraz do wspólnej 
zabawy tanecznej.
-czujemy się jakbyśmy znowu mieli 20 lat – podsumowali 
potańcówkę Państwo anna i Zbigniew. To świetny pomysł. 
seniorzy chcą się bawić, korzystać z życia, tańczyć i śpiewać. 
Warto było tu przyjść, wiele się dowiedzieliśmy na różne te-

sopoCkie Targi seniora 
pełne tańca i uśmiechu

Mnóstwo atrakcji i pełni wigoru uśmiechnięci seniorzy – tak można podsumować siódmą edycję Sopockich targów Seniora.
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maty, m.in. od Policji w jaki sposób uchronić się przed oszu-
stami na wnuczka – dodała Pani anna, wzięliśmy udział w tre-
ningu pamięci i warsztatach z panią ogrodniczką. oby więcej 
takich przedsięwzięć. (MoP)
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W tym roku przypada 25. jubileusz pol-
sko-niemieckiego traktatu o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 
Równocześnie świętujemy 40-lecie  part-
nerstwa Gdańska i Bremy.  

Uroczyste otwarcie Tygodnia Niemieckie-
go w Gdańsku nastapiło19 października 
br. w Teatrze szekspirowskim. inauguracja 
zgromadziła ok. 500 osób. Wśród nich byli 
przedstawiciele polskiej polityki, samorzą-
du, świata kultury i gospodarki, korpusu 
konsularnego, wojska i duchowieństwa. 
Świętowała też liczna grupa z Niemiec ,m.in. 
z Bremy, meklemburgii-Pomorza Przednie-
go oraz Nadrenii-Palatynatu. Brema utrzy-
muje ożywiona współpracę z Gdańskiem, 
dwa następne landy są partnerami woje-
wództwa pomorskiego. Na wstępie gości 
powitał Włodzimierz Ziółkowski – zastępca 
dyrektora Teatru szekspirowskiego. Nie-
obecność dyrektora jerzego limona wnik-
nęła z jego wyjazdu do krakowa na pogrzeb 
andrzeja Wajdy. Z tych samych powodów 
zabrakło tez na uroczystości prezydenta 
Gdańska Pawła adamowicza. krótki rys hi-

storyczny nawiązania polsko-niemieckiej 
współpracy przedstawiła  konsul generalna 
Niemiec w Gdańsku cornelia Pieper, Głos 
zabrali także: ambasador Niemiec w Warsza-
wie rolf Nikel, prezydent senatu i burmistrz 

Wolnego Hanzeatyc-
kiego miasta Brema 
carsten sieling, wice-
prezydent Gdańska 
andrzej Bojanowski, 
wicemarszałek po-
morski Paweł or-
łowski. Wśród gości 
honorowych był też 
minister gospodarki 
Nadrenii-Palatynatu 
Volker Wissing. Pod-
czas gali Basil kerski, 
dyrektor Europej-
skiego centrum so-
lidarności, otrzymał 
przyznany mu przez 
prezydenta joachima 
Gaucka, krzyż Zasługi 
republiki Federalnej 
Niemiec. Głównym 
muzycznym punk-

tem wieczoru był występ Filharmoników 
Bremeńskich. 
inicjatorem i twórcą partnerstwa Bremy 
i Gdańska przed 40-tu laty był jej ówczesny 

burmistrz, nie żyjący już Hans koschnik. jego 
ponad 90-letnia żona ze względu na stan 
zdrowia nie była w stanie przybyć do Gdań-
ska na uroczystości jubileuszowe, przesłała 
jednak bardzo ciepły list. Te cztery dziesię-
ciolecia były zasadniczo także czterema de-
kadami o zupełnie odmiennym charakterze: 
w pierwszym dziesięcioleciu chodziło o zbu-
dowanie partnerstwa miast ponad podziała-
mi wynikającymi z politycznych systemów, 
w latach 80-tych i w trudnym okresie poli-
tycznego przełomu dominowała idea soli-
darności. W latach 90-tych wkroczyliśmy na 
drogę przyłączenia do Unii Europejskiej, zaś 
ostatnia dekada to czas sprawdzonych relacji 
partnerskich w dziedzinach kultury, gospo-
darki, nauki i polityki.
W czasie Tygodnia Niemieckiego w Nowym 
Porcie cumowała fregata „”karlsruhe”, przy-
była prosto z akcji ratowania uciekinierów 
na morzu Śródziemnym. Przez kilka dni ten 
okręt Niemieckiej marynarki Wojennej moż-
na było zwiedzać, a nawet swobodnie poga-
dać z załogą w której składzie jest sporo osób 
władających najpoprawniejszą polszczyzną. 
Anna Kłos

NIE hAMlET, NIE MAkbET, AlE SEN Nocy LEtNIEJ

oD lEWEj: koNsUl NiEmiEc W GDańskU corNElia PiEPEr, Dyr Ecs Ba-
sil kErski, amBasaDor NiEmiEc W WarsZaWiE rolF NikEl
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Lasy Mirachowskie. 
Pajęczyna ukryta między drzewami

Siedzimy na pieńkach i słuchamy. Bezbronni jak dzieci we mgle. Przed nami czarna ściana, coraz bliższe porykiwania. 
Jedne na wyższych tonach, inne basowe, niskie, charczące. Pan Ryszard, pracownik Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego, tłumaczy, że te przypominające stękania, wydobywają się z gardeł młodszych byków, które dopiero próbują coś 
wskórać w temacie prokreacji. Nie w tym roku, to w następnych – może im się uda.

Porykiwania niskie, najbardziej przerażające, to byki stare, 
doświadczone, te które najpewniej bronią swojego stada, 
zwanego chmarą, przed innymi samcami.
i jeszcze sowy: pan ryszard mówił, że w ogólnej nerwo-
wości wrześniowego lasu, odzywają się, gdy jeleń zaryczy 
w pobliżu. Nie musimy czekać długo. Do ogólnego zgiełku 
dołącza głos samicy puszczyka. 
jest 21.00, siedzimy tak po cichutku, jelenie ryczą coraz bli-
żej, aż tu nagle słyszymy kroki. Nie, to nie są kroki człowie-
ka. Zbliża się coś dużego. ostrożnie nas podchodzi. serce 
bije mocniej. co zrobię, jak wyjdzie przede mnie, pochyli 
głowę, jakby chciał nacierać? W ręku ściskam latarkę my-
śląc sobie, że wtedy zaświecę mu w oczy. jeżeli zdążę.
stąpanie jakby zamarło, tuż za najbliższymi drzewami. 
a teraz się oddala. Pozostaje po nim czerń nocnego lasu 
i odgłosy – niemilknące, z piekła rodem.
lasy mirachowskie, zwane niegdyś Puszczą mirachowską. 
Nocą, podczas rykowiska, człowiek uświadamia sobie, jak 
bardzo są dzikie i tajemnicze.

PUSzczA

lasy mirachowskie to obszar liczący ok. 6 tys. hektarów, leżą-
cy między kaszubskimi wsiami: miechucinem, mirachowem, 
kamienicą królewską i sierakowicami. Znajduje się tu w su-
mie dziewięć rezerwatów przyrody, większość z nich zosta-
ła powołana dla ochrony leśnych terenów bagiennych, tzw. 
mszarów, a także rosnących to roślin, takich jak np. rosicz-
ka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, bagno zwyczajne czy 
wełnianeczka darniowa. inne rezerwaty, np. „jezioro luby-
gość” mają na celu ochronę walorów krajobrazowych. W la-
sach mirachowskich znajdują się torfowiska, niektóre wyjąt-
kowo głębokie – w rezerwacie „staniszewskie Błoto” złoża 
torfu sięgają nawet do 11 metrów w głąb ziemi. 
szczególnie ciekawe i rzadkie zwierzęta, jakie można 
spotkać w rezerwatach w lasach mirachowskich to m.in. 

włochatka (średniej wielkości sowa), samotnik (to jeden 
z brodźców - ptak z rodziny bekasowatych, jego nazwa po-
chodzi od tego, że brodzi w wodzie w poszukiwaniu jedze-
nia, a służą mu do tego długie nogi) oraz gągoł (gatunek 
kaczki, która gniazduje w dziuplach).
Poza tym lasy mirachowskie są domem dla wielu innych 
zwierząt, typowych dla leśnych środowisk. Na przykład dla 
jeleni, które jak co roku we wrześniu dają o sobie znać od-
głosami zmagań o samice. ktoś, kto – tak jak my, znalazł 
się tutaj w środku rykowiska, nie będzie miał złudzeń. Naj-
większą wartością dawnej mirachowskiej Puszczy, jest wła-
śnie ten jej puszczański charakter.
- lasy mirachowskie są o tyle cenne, że jest to bardzo duży, 
zwarty kompleks leśny. Na tyle duży, że w niektórych miej-
scach możliwe jest obserwowanie przyrody w stanie zbli-
żonym do naturalnego – mówi Witold sieciechowski, kie-
rownik kaszubskiego Parku krajobrazowego, określając 
tym samym w merytoryczny sposób to, co dało się odczuć 
wtedy, w nocy, gdy siedzieliśmy na pieńkach wsłuchani 
w odgłosy rykowiska.

GłUSzcE

o dawnej świetności Puszczy mirachowskiej świadczy dziś  
na przykład nazwa jednego z rezerwatów: „kurze Grzędy”. 
Dlaczego „kurze”? Ze względu na głuszca – ptaka przypo-
minającego nieco koguta (z rodziny kuraków). miejsca jego 
bytowania wabiły do siebie myśliwych obietnicą przygo-
dy, jaką było polowanie na tego – dziś już bardzo rzadkiego 
i objętego ochroną, ptaka. samce, podczas wiosennych to-
ków wydają charakterystyczne dźwięki przypominające od-
głos uderzeń drewnianych przedmiotów. W ostatniej czwar-
tej frazie rytualnego „śpiewu” głuszec... głuchnie. Do końca 
nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Być może jest w tym 
momencie tak zaabsorbowany wabieniem wybranki swego 
ptasiego serca, że nie w głowie mu dbałość o własne bezpie-

czeństwo. Tak czy inaczej, głuchota głuszca trwa wówczas 
niewiele ponad sekundę.
myśliwska „przygoda” polegała (i niestety, polega nadal – 
na przykład w Puszczy Białowieskiej, na terenie Białorusi) na 
tym, żeby zbliżać się systematycznie do tego ptaka, poko-
nując dzielącą odległość w ciągu tej krótkiej chwili, gdy jest 
on ogłuszony. chodziło o to, żeby oddać strzał z bliskiej od-
ległości.
Zbyt często w przeszłości oddawano takie strzały. oficjalnie 
mówi się, że ptaki te „wyginęły”. Dziś pozostał po nich ślad, 
w postaci nazwy jednego z dziewięciu rezerwatów znajdu-
jących się w lasach mirachowskich. 
- kilka lat temu w planach pojawił się temat reintroduk-
cji głuszca na tym terenie. jednak przeprowadzono bada-
nia i okazało się, że lasy mirachowskie, choć duże, to jednak 
są zbyt małe dla tego pięknego ptaka. stwierdzono, że pe-
netracja lasu dokonywana przez człowieka, mimo wszystko 
jest zbyt duża – informuje Witold sieciechowski.

łAWEczKA

„kurze grzędy”. można – nie łamiąc przepisów i w zgodzie 
z ekologicznym sumieniem, dotrzeć do serca tego rezerwa-
tu ścieżką wiodącą wzdłuż granicy obszaru chronionego. od 
najbliższej asfaltówki (łączącej leśniczówkę mirachowo z ka-
mienicą królewską) zajmuje to około 15 minut.
idąc leśnym duktem wzdłuż granicy rezerwatu, nietrudno 
zorientować się, dlaczego został powołany. Po lewej znaj-
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Rezerwat Kurze Grzędy, Jezioro Wielkie. 
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dują się mokradła. Tam jest rezerwat. Piękne, choć niedo-
stępne. Po prawej – las bukowy. Po dziesięciu minutach 
spaceru, spomiędzy drzew wyłania się tafla jeziora zwa-
nego „Wielkim”, choć w istocie jest to śródleśne, niewiel-
kie jeziorko. jeszcze chwila cierpliwości, i można już skrę-
cić, w stronę pomostu, który „wyprowadza” przez bagno, 
do miejsca tuż przy tafli wody. Tu jest ławeczka.
W tym miejscu, w sercu dawnej puszczy, wsłuchując się 
w odgłosy lasu, wpatrując w taflę wody, rzeczywiście moż-
na poczuć i zrozumieć, co mają na myśli fachowcy, mówiąc 
o „wyjątkowym – dużym i zwartym ekosystemie leśnym”, 
w którym przebiegają procesy „zbliżone do naturalnych”.
Fachowcy mawiają: „ekosystem leśny”. można go porównać 
do pajęczyny lub domina. W pierwszym przypadku widzi-
my delikatne nitki, sieć wzajemnych powiązań. Zachwyca-
my się nad misterną pracą stworzenia, które ją stworzyło. 
W drugim zaś obserwujemy tę niepokojącą zależność: upa-
dek jednego elementu może oznaczać katastrofę również 
dla innych, znajdujących się obok.

RoSIczKA

- Weźmy na przykład jezioro Wielkie w rezerwacie kurze Grzę-
dy – tłumaczy kierownik kaszubskiego Parku krajobrazowe-
go. - rośnie tam rosiczka, niewielka roślina, którą trudno do-
strzec. Potrzebuje odpowiedniej ilości wody, specyficznego 
siedliska. jeśli uznajemy, że jest chroniona, uznajemy tym sa-
mym, że chronione jest całe siedlisko. Nie możemy więc osu-
szać tych bagien. Bo jeśli je osuszymy, nie zostanie tam nic...
Witold sieciechowski wspomina, że niegdyś dokonano me-
lioracji przyległych terenów. Poziom wody się obniżył. Potem 
próbowano naprawić błąd, zbudować zastawki, które zatrzy-
małyby odpływającą wodę. 

„Po co komu jakaś rosiczka?” - zapytałby rolnik, któremu zale-
ży na tym, żeby mieć nawodnione pole. 
Na to pytanie odpowiedź jest dość złożona. Trzeba uciec się 
do uproszczenia. można odpowiedzieć w ten sposób: po to, 
żeby myszy nie niszczyły plonów, nad głowami latał bielik 
zwany (niepoprawnie) orłem, a w nocy pohukiwały sowy.
„co ma piernik do wiatraka?” - zapytałby niedowiarek. 
ano ma. To, że zarówno piernik, jak i wiatrak, funkcjonują wła-
śnie w ramach jednej pajęczyny lub domina – jak kto woli.
Wyobraźmy sobie więc, że osuszamy torfowiska, mokradła, 
łęgi i olsy, i w ten sposób wydajemy wyrok nie tylko na rosicz-
kę, ale też inne rośliny występujące w „bagiennych” rezerwa-
tach w lasach mirachowskich. 
Wraz z roślinami znikają owady. Ptaki też nie mają już tu czego 
szukać. Nie ma wody, nie ma rozkładających się w niej szcząt-
ków roślin, nie ma owadów, jednym słowem - nie ma co jeść.
Nadlatuje bielik, rozgląda się, nie widzi ani ryby ani ptaka, któ-

rym mógłby się posilić.
i tak dalej, i tak dalej...
Tymczasem z ławeczki można obserwować kaczki, perkozy, 
krążącego nad głową myszołowa, ważki splecione w miło-
snym uścisku, podziwiać niedostępne dla ludzkiej stopy dy-
wany roślin bagiennych. Fachowcy mówią: bioróżnorodność. 
No tak, ale nie do każdego trafiają argumenty ekologów. rol-
nik będzie się cieszył się że ma nawodnione pole, obfitsze plo-
ny. Do czasu... Torfowisko to magazyn wody, swoisty zbior-
nik retencyjny. Po jego wysuszeniu poziom wody w okolicy 
się obniży. Nie będzie torfowiska, nie będzie nawodnionego 
pola. Pozostanie zarastająca krzewami sucha łąka.

WłochAtKA

Pisząc o lasach mirachowskich nie sposób nie wspomnieć 
o włochatce. To taka niewielka sowa. mówi się: gatunek „na-
turowy”. oznacza to, że tam, gdzie wyjątkowo licznie wystę-
puje (często wraz z innymi rzadkimi gatunkami roślin i zwie-
rząt) ustanawia się obszary chronione, tzw. „Natura 2000”. 
W stosownych dokumentach czytamy: „liczebność (włochat-
ki - przyp, red.) (...) kwalifikuje lasy mirachowskie do między-
narodowych ostoi ptaków.”
Znowu środek nocy. ornitolodzy, obwieszeni sprzętem, rusza-
ją w ciemny las. Poruszają się cicho, przypominają duchy. roz-
stawiają statywy, na których zamontowane są mikrofony. jest 
też głośnik, z którego raz po raz wydobywa się dźwięk: kró-
ciutkie, delikatne hu, hu, hu, hu.
Trwa inwentaryzacja włochatki w lasach mirachowskich. Wa-
bione są niewidoczne w ciemności ptaki – tak, żeby odezwały 
się, dały znać o swojej obecności. sprawdzane są budki lęgo-
we, specjalnie dla tego ptaka tu zawieszone.
- Włochatka gnieździ się dziuplach, m.in. w świerkach – tłu-

maczy Witold sieciechowski. - część świerków obumiera, z ta-
kich czy innych powodów. często są wtedy wycinane przez le-
śników. Tymczasem dziuple znajdują się w takich właśnie ob-
umarłych drzewach. leśnicy mają swoje przepisy, dokumenty, 
zgodnie z którymi powinni takie drzewa wycinać. ale czy rze-
czywiście należy to robić? my chcielibyśmy trochę wstrzymać 
takie wycinki. co prawda, zawieszamy budki lęgowe, i czasem 
sowy je zajmują. ale jak mają do wyboru: budki albo dziuple 
naturalne, zawsze wybiorą te naturalne.
„a po co komu włochatka?”- zapyta zwolennik „czystego” lasu, 
w którym wygodnie się spaceruje i zbiera grzyby, bo nie ma 
rozkładającego się w ściółce martwego drewna.
No właśnie – po co... o to, w którym miejscu pajęczyny albo 
domina znajduje się włochatka, mówi sławomir rubacha, 
prezes stowarzyszenia ochrony sów:
- każda sowa, również włochatka, reguluje nadwyżki zwie-
rząt roślinożernych, ziarnojadów. Głównym pokarmem wło-

chatki są gryzonie, norniki: nornik bury, nornik północny, jak 
też nornice czy myszarki leśne. Gdybyśmy sobie wyobrazi-
li, że w środowisku braknie sów, to konsekwencją tego mo-
głoby być rozplenienie się tych gryzoni, na czym cierpiałyby 
drzewostany i uprawy rolne.
To jednak nie jest tak, że sowy są tylko egzekutorami. one 
też muszą się mieć na baczności.
- same stanowią pokarm dla innych drapieżników. Większe 
sowy, takie jak puszczyki, zjadają te mniejsze, np. włochat-
ki. Włochatka może zostać również upolowana przez jastrzę-
bia, krogulca. jeśli zaś chodzi o lęgi – jaja włochatki mogą 
zostać zjedzone przez kuny – tłumaczy sławomir rubacha.
Pajęczyna jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to 
wydawać na pierwszy rzut oka. Bo dla włochatki ważne są 
również dzięcioły i ich korniki. To dzięki nim powstają dziu-
ple. leśni drwale wykuwają otwory w poszukiwaniu owa-
dów. Tymczasem korniki, jak wiadomo – są z punktu widze-
nia gospodarki leśnej, szkodnikami. Tymczasem... jak za-
braknie korników, nie będzie dzięciołów, nie będzie dziupli, 
nie będzie sów... i tak dalej. 
Ponownie na myśl przychodzą kostki domina, równiutko po-
ustawiane obok siebie.

człoWIEK

Długo jeszcze można by opisywać zależności funkcjonu-
jące w lesie. W większości lasów na Pomorzu człowiek już 
wkroczył między kostki domina. Dziś reguluje, poprawia, 
naprawia albo „minimalizuje skutki”. lasy mirachowskie 
tym odróżniają się od innych, że są w nich jeszcze miejsca, 
w których człowiek nie zdążył wszystkiego pozmieniać. Nie 
trzeba tam wiele poprawiać.           

tomasz  Słomczyński
redakcja@expressy.pl
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Witold Sieciechowski, kierownik Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat Kurze Grzędy, Jezioro Wielkie. 

Więcej o Lasach Mirachowskich i o znajdujących się tam 
rezerwatach przeczytasz na stronie internetowej 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego www.kpk.org.pl.
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Słowiński Park Narodowy. 
Biała kartka w środku mrowiska
Biała kartka papieru wrzucona do mrowiska. Zdaje się, że wywołuje lekką konsternację wśród ruchliwych owadów. Pierwsze 
z nich, jeszcze ostrożnie, powoli próbują się na nią wdrapywać. Sprawdzają, co to jest. Za nimi idą następne. Jest ich już kilka, 
kilkanaście. Po minucie kilkadziesiąt, chwilę później - kilkaset. Po kwadransie cała kartka pokryta jest mrowiem mrówek.

Środek sezonu, plaża w Łebie. Widok z lotu ptaka. skojarze-
nie z mrowiskiem nasuwa się samo. jest i biała kartka – to 
fragment plaży między Łebą a rowami. Wydaje się, że ludz-
kich mrówek tam nie ma. chociaż... można dostrzec poje-
dyncze osobniki. Niektóre z nich wędrują wytyczonym szla-
kiem, inne zaś rozkładają ręczniki na plaży znajdującej się 
w granicach słowińskiego Parku Narodowego.
antropopresja – słowo oznaczające presję, jaką człowiek wy-
wiera na przyrodę. jeśli chodzi o plażę, każdą plażę w Polsce, 
presję tę wywiera z jednej strony – turysta-plażowicz, z dru-
giej zaś – chcący zarobić na nim mieszkaniec nadmorskiej 
miejscowości. 

WyDMy

ikoną sPN są wydmy, odwiedzane masowo przez turystów 
kroczących wyznaczonymi szlakami. 
Niektórzy z nich zastanawiają się, dlaczego marnuje się tak 
piękny fragment wybrzeża. Dlaczego nie mogą plażować tam, 
gdzie są tak piękne wydmy? 
Na to pytanie odpowiada dr ireneusz izydorek, główny specja-
lista ds. ochrony przyrody w słowińskim Parku Narodowym.
- Na wydmach występują gatunki roślin, które mogą znieść 
bardzo specyficzne, surowe warunki. rośliny te znoszą stru-
mienie niesionego wiatrem piasku oraz słonawą, morską 
wodę, która, w czasie sztormów może docierać w ich pobliże. 
Na dodatek, warunki pokarmowe są tu bardzo skromne. rola 
tych roślin jest nie do przecenienia. Dzięki nim drobiny piasku 
mogą zostać zatrzymane i wydma powstaje i „rośnie”. Teraz 
wyobraźmy sobie, że ktoś przyjdzie i rozłoży na nich swój ko-
cyk, będzie chciał plażować. Będzie po tych wydmach – i po 
tej roślinności chodził, zadeptywał ją. Bo wiadomo, że kilku-
godzinne plażowanie wiąże się również z tym, że od czasu do 
czasu trzeba pójść na stronę... Te rośliny i tak mają już „nieła-
two” w swoim środowisku, bez dodatkowych „utrudnień”, któ-
re – jako ludzie, moglibyśmy im zafundować.
czyli – sprawa wydaje się prosta: nie można plażować, bo ro-

sną „jakieś” trawy. ale turysta, który nie interesuje się przyro-
dą, powie: „Na co komu potrzebna ta sucha roślinka?” „cóż 
takiego by się stało, gdyby zabrakło tej suchej roślinki”? 
Dr ireneusz izydorek:
- jeśli zniszczymy pokrywę roślinną na wydmie, to przy sil-
nych wiatrach i przy braku osłony w postaci drzew, wydmy 
zostaną rozwiane. Taka wydma może wówczas pojawić się 
gdzie indziej... Na przykład w Łebie. Znamy historię Łeby, 
przed wiekami mieszkańcy musieli z zachodniego brzegu 
przenieść się na wschodni, gdyż pierwotna osada została za-
sypana. odpowiadając skrótowo na to pytanie: „jeśli znisz-
czymy tę suchą roślinkę, wydma powędruje dalej, na przy-
kład do Łeby...”
jednak ta argumentacja nie zawsze trafia do ludzi. Pracow-
nicy sPN przyznają, że cały czas trwa spór między przyrodni-
kami a mieszkańcami gminy, którzy nie są w stanie zaakcep-
tować istnienia tu parku narodowego. 
- Tutejsi ludzie, jak się wydaje, mają nam za złe, że chronimy 
przyrodę. jak twierdzą, przeszkadza im to w rozwoju, ogra-
nicza ich to gospodarczo. chcieliby, być może, żeby tutaj po-
dobnie wyglądało jak w rowach i Łebie. Tylko, że jest gru-
pa ludzi, którym podoba się to, co jest w rowach i w Łebie, 
i jest inna grupa ludzi, którzy omijają te miejsca, przyjeżdża-
ją do nas, żeby obserwować i chłonąć przyrodę, a nie gofry 
i piwo z budki.

MURAWy I oStAńcE

„już nie ma dzikich plaż”- myliła się znana piosenkarka. oczy-
wiście, że są! Za czołpinem. Niebieskim szlakiem w stronę 
morza, przez sosnowy bór. Tuż przy plaży – ceglany budy-
nek, w sezonie zapewne służy wygłodniałym i spragnionym 
turystom. Dziś – pod koniec września, zamknięty na wszyst-
kie spusty. 
W końcu plaża. szeroka, pusta i wietrzna.
Żeby zrozumieć, na czym polega przemieszczanie się wydm, 

trzeba tu znaleźć się w taki dzień, jak dzisiaj, gdy mocno wie-
je. Piach wdziera się pod ubranie, trafia do ust, we włosy. jest 
wszędzie. Tworzy mgiełki porywane wiatrem.
Tak, to z pewnością jest dzika plaża. Nie widać dosłownie ni-
kogo, spoglądając w stronę Łeby, w stronę rowów – ani ży-
wej duszy. Tylko szum wzburzonego morza. i śmieci, gdzie-
niegdzie. Niestety, jak widać, nie zawsze ta plaża jest tak dzi-
ka, jak dzisiaj.
Niebieskim szlakiem z plaży, przez las do latarni morskiej, 
potem czerwonym do Wydmy czołpińskiej. 
jak czytamy na tablicy informacyjnej umieszczonej przy ścież-
ce: „Białymi nazywamy takie postacie wydm, które utworzone 
są przez dwa odporne na zasypywanie gatunki wysokich traw 
– pospolitą piaskownicę zwyczajną i rzadszą – wydmuchrzy-
cę piaskową. między źdźbłami tych traw powierzchnia grun-
tu i piasek wydmowy, który może być jeszcze przemieszcza-
ny przez wiatr, jest wyraźnie widoczny. Wydmy szare porasta 
roślinność w typie niskiej murawy, w której dominuje gęsto 
kępkowa trawa – szczotlicha siwa.(...) Połacie wydmowe po-
zbawione roślinności nazywamy wydmami ruchomymi. W ich 
obrębie piasek porusza się swobodnie, dzięki czemu ich rzeź-
ba powierzchni obfituje w różnorodne, nietrwałe mikroformy. 
Wśród takich wydm występują również, wyraźnie wzniesio-
ne ponad przeciętny poziom, pokryte roślinnością stożkowa-
te pagórki lub kopce zwane ostańcami...”
Nie pozostaje więc nic innego, jak ruszyć na tę „pustynię” 
w poszukiwaniu traw i muraw, mikroform i ostańców.

NIE tyLKo WyDMy

jednak sPN to nie tylko wydmy i „suche trawy”. oprócz pasa 
mierzei z morskimi plażami, na które masowo przybywają 
turyści, znajduje się tu szereg innych, cennych przyrodniczo 
miejsc. są to przede wszystkim torfowiska, dwa duże i dwa 
mniejsze jeziora przymorskie oraz znajdujące się przy nie-
których odcinkach ich brzegów tzw. solniska, czyli specy-
ficzne, z unikatową roślinnością, łąki.
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Plaża za Czołpinem. Ani żywej duszy.

Wydma Czołpińska. Ostańce, mikroformy.
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MoDRASzEK BAGNIczEK I INNE cUDA BAGIENNE 

Fenomenem tego obszaru jest to, że obok siebie funkcjonu-
ją zupełnie odmienne środowiska. Tuż za wydmami, które 
ze swej natury są suche, znajdują się torfowiska, gdzie wody 
jest obfitość.
opowiada Grzegorz jędro, specjalista ds. ochrony przyrody 
w słowińskim Parku Narodowym: 
- W takim środowisku jak torfowiska, na których, po obfitych 
deszczach, pojawiają się kałuże i mini stawki, występują uni-

katowe w skali kraju krzewinki. Żywią się nimi rzadkie mo-
tyle – zarówno osobniki dorosłe, jak i gąsienice. spotykamy 
tam również ważki, których larwy potrzebują do życia takiej 
właśnie wody. a jeśli chodzi o występowanie owadów, nasze 
torfowiska są swoistą „perełką” w skali Pomorza. Żyją tu na 
przykład takie ważki jak: zalotka białoczelna, zalotka torfow-
cowa, żagnica torfowcowa. Dużo jeżdżę po Pomorzu, a te 
gatunki znajduję tylko w sPN. a jeśli chodzi o motyle to na-
leży wymienić takie rzadkości jak: modraszek bagniczek, do-
stojka akwilonaris, strzępotek soplaczek, modraszek argus, 
modraszek idas.
Nasuwa się pytanie: dlaczego rzadkie motyle spotykamy 
właśnie na torfowiskach, i tylko na nich?
Grzegorz jędro odpowiada podając konkretny przykład.  
- rośnie u nas wrzosiec bagienny, roślina pokarmowa doro-
słych motyli. Poza Pomorzem roślina ta występuje nielicznie 
tylko w Borach Dolnośląskich. To tu przebiega jej południo-
wo-wschodnia granica zasięgu występowania w Europie.
Wniosek jest prosty: gdy zabraknie torfowiska – na przy-
kład, na skutek osuszenia terenu, zniknie z niego wrzosiec 
bagienny, a wraz z nim – motyle. Zresztą nie tylko motyle. 
kolejny przykład zależności funkcjonujących na tym terenie, 
przywoływany przez pracowników sPN: na torfowisko przy-
chodzi dzik, kładzie się, pozostaje po nim wyciśnięte zagłę-

bienie, w którym stoi woda. Ważki,  komary oraz inne owady 
w takim zagłębieniu mogą złożyć jaja. Pojawi się w nim życie, 
a więc i pokarm dla innych zwierząt. skorzystać z tego może 
na przykład traszka, czy ptaki.

JEzIoRA

W granicach tutejszego parku narodowego znajdują się rów-
nież dwa duże jeziora – Łebsko i Gardno. jezioro Łebsko jest 
trzecim co do wielkości jeziorem w Polsce, Gardno – ósmym. 
To kolejne, obok wydm i torfowisk, szczególne środowisko 
na tym terenie. szczególne również dlatego, że jeziora te 
mają połączenie z morzem.
To bardzo ważne miejsca dla ptaków. Tu odbywają się ich 
lęgi, tu odpoczywają ptaki podczas przelotów, czyli wędró-
wek. Wiosną i jesienią ptaki wędrują wzdłuż południowego 
brzegu Bałtyku. chodzi głównie o ptaki blaszkodziobe, siew-
kowce – kaczki, gęsi, łabędzie, ale nie tylko.
a ptaki – jak nietrudno się domyślić, potrzebują spokoju. Nie 
należy ich płoszyć, więc pewnie przeszkadza im ruch tury-
styczny.
Grzegorz jędro: - W szczególności sporty wodne. Zauważyli-
śmy że jest problem na brzegu po wschodniej stronie jezio-
ra, w okolicy wsi Żarnowska. To jest miejsce, gdzie mają miej-
sce lęgi ptaków. Poza tym w okresie wiosennym i teraz, na je-
sień, tędy wiodą szlaki wędrówek ptaków, na przykład z sy-

berii do południowej Europy. Gdy pójdzie się tam w dzień 
bezwietrzny, widzimy mnóstwo ptaków. Gdy zaczyna wiać, 
ptaków nie ma...
To jednak nie znaczy, że ptakom przeszkadza wiatr. Nic po-
dobnego, problem leży gdzie indziej. Gdy wieje, zaraz poja-
wiają się w tym miejscu kitesurferzy, windserferzy. 

KRoWA I „KAJt”

kitesurferzy. jeden z drugim zapytają: „a komu to przeszka-
dza, że sobie tu popływamy? Nie hałasujemy, nie zanieczysz-
czamy powietrza...”
- Trzeba sobie wyobrazić, czym dla ptaka jest taki kolorowy 
żagiel – tłumaczy Grzegorz jędro. - To jakiś ogromny drapież-
nik, przed którym należy uciekać, najdalej jak się da. Z na-
szych obserwacji wynika, że pływanie na deskach i „kajtach” 
powoduje, że ptaki nie przystępują do lęgów, nie korzystają 
z tego miejsca do odpoczynku podczas wędrówek. Pozwole-
nie na uprawianie sportów wodnych w tym miejscu spowo-
duje, że ptaki znikną. Nie będą mogły tam żerować, zakładać 
gniazd, wyprowadzać potomstwa.
W tym miejscu - na przybrzeżnej łące we wsi Żarnowska jest 
jeszcze inny problem. Znajdują się tam tak zwane solniska. 
można je potraktować jako czwarte, obok wydm, torfowisk 

i jezior, siedlisko cennych roślin i zwierząt w sPN. rosną tam 
różne gatunki roślin, które znoszą zasolenie podłoża. Te ga-
tunki są unikatowe w skali wybrzeża, występują tylko w kilku 
miejscach w Polsce. Dla „kejterów” to zwykła łąka, po której 
chodzą krowy. ale prawda jest taka, że samo przebywanie na 
niej – rozkładanie kajtów, deptanie, szkodzi takiej łące. 
i znowu - kitesurfer zapyta: „skoro chodzą po tym terenie 
krowy, to dlaczego nie mogą chodzić ludzie?”
W odpowiedzi na tak sformułowane pytanie Grzegorz jędro 
przywołuje kolejny przykład. 
- W marcu i kwietniu przylatuje krwawodziób. Zakłada gniaz-
do w miejscu, w którym krowa zostawiła odcisk racicy, wgłę-
bienie w ziemi. W ten sposób ptak ten korzysta z obecno-
ści krowy. Poza tym pełni ona funkcję „parasola ochronne-
go”, który wykorzystują ptaki. lis albo jenot nie podejdzie do 
krowy, boi się. jej obecność zwiększa więc bezpieczeństwo 
i sukces lęgowy ptaków, które gniazdują w pobliżu. kolejna 
sprawa – krowie odchody. rozwijają się tam owady, które 
stanowią dla ptaków pokarm.
i tak to krowa, która występuje tu od setek lat, „wrosła” na 
tyle w krajobraz, że stała się częścią środowiska. może już nie 
„naturalnego”, ale „półnaturalnego”. jest potrzebna dla cen-
nego przyrodniczo siedliska. W odróżnieniu od kitesurfera. 

NIE WARto cytoWAć

Na koniec wyprawy do słowińskiego Parku Narodowego ru-
szam do wsi Żarnowska. ciągle wieje jak diabli.
Widzę ich już z daleka. 
Wyskakują na trzy metry do góry, pływają w tę i z powrotem. 
cztery „kajty” na wodzie, dwa na lądzie, akurat jeden z surfe-
rów, z pomocą kolegów, próbuje wypłynąć z brzegu... który 
jest cenną przyrodniczo łąką, tzw. solniskiem. 
Podchodzę, pytam, czy wiedzą, że ptaki, że łąka, że rośliny, 
że rzadkie...
Nie – mówią. Nie wiedzą.
informuję więc, że to park narodowy, że tu nie wolno, że gro-
zi za to mandat.
słyszę słowa, których cytować tutaj nie mogę. 
robi się bardzo nieprzyjemnie. 
odchodzę, a kolorowe „kajty” dalej dają frajdę surferom.
rozglądam się raz jeszcze. Grzegorz jędro mówił, że o tej po-
rze roku, kiedy akurat są przeloty, jest tu mnóstwo ptaków. 
Nie widzę żadnego.

tomasz  Słomczyński
redakcja@expressy.pl
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Żarnowska. Kitesurfing w parku narodowym.

Modraszek bagniczek

 Grzegorz Jędro

 reportaż | zrozumieć przyrodę. Pomorskie skarby natury |



skoda 105l, 1981 ,0.988cm.lGas(Brc), 
cytrynowa,cena: 666 Euro, Tczew. Tel: 
735-001-684

KUPIĘ

skup aut, kasacja pojazdów, wraków, 
pomoc drogowa, auto części, awaryjne 
otwieranie aut, Wejherowo, Trójmiasto. 
Tel: 789-345-593

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam telefon-sony Ericsson x8, cena 
80 zł, Wejherowo. Tel: 510-688-509

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor lcD TV samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

USŁUGI

malowanie cekolowanie, podłogi, re-
monty kompleksowe, doświadczenie, 
wolne terminy, solidnie. Tel: 504-973-
552

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 

753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice ks.El, tel. 515 
151 370

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, 
tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, sopot. Tel: 514-120-
213

Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 lat, bez 
nałogów, zmotoryzowanego, na smsy nie 
odpowiadam, tel. 881 237 164

RÓŻNE
oddam gałęzie tui srebrnej na wiązanki, 
Hydrofor nowy na 220v, cena 450 zł. Tel: 
506-251-697

sprzedam segment pokojowy, kolor 
mahoń 360x200cm, stan bardzo dobry. 
Tel: 663-059-342

sprzedam drewno do co i gałęziówkę, 
możliwy transport gratis. Tel: 782-846-
927

sprzedam sztaby z kołpakiem antywła-
maniowe 1m, 50zł/sztuka. Tel: 507-486-
424

sprzedam koła od roweru 26 cali przed-
nie i tylne 7 biegów w piaście, cena 

100zł. Tel: 507-486-424

sprzedam muszlę klozetową z deską, 
kompakt wylot prosty, cena 100zł. Tel: 
507-486-424

sprzedam dekoder, cena 50 zł. Tel: 507-
486-424

sprzedam grzejnik z nawiewem 2000Watt, 

3 zakresowy, cena 50zł. Tel: 507-486-424

sprzedam pompę głębinową, mało uży-
waną że sterownikiem do 6 barów ciśnie-
nia, wyrzut wody 100m, zawór zwrotny, 
cena 250 zł. Tel: 507-486-424

sprzedam kuchenkę gazową, 2 palniko-
wa nowa, butle gazowe pełne 3kg i 2kg, 
cena 220zł. Tel: 507-486-424

sprzedam pralkę wirnikowa z nastawie-
niem czasu prania i grzania wody, cena 
100 zł. Tel: 507-486-424

mata dla dziecka do leżenia i przewijania, 
kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 
cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

sprzedam ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-034

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

sprzedam rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

sprzedam krzesełko do karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

sprzedam dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

sprzedam dom w kębłowie 139/716m, 4 
pokoje, 2 łazienki, jadalnia, umeblowana 
kuchnia, garderoba, małe osiedle 330tys.
zł. Tel: 519-399-162

sprzedam mieszkanie 39,20m2 os. ka-
szubskie, 3 pokoje po remoncie łazienki 
i kuchni z nową zabudową. Tel: 507-486-
424

sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

sprzedam lub wynajmę działkę, 434 m2, 
nad morzem w karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem budowy, me-
dia przy drodze, tel. 661 582 483

sprzedam nieuzbrojoną działkę budowla-

ną, 821 m2, w mieroszynie koło jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę pokój spokojnej osobie na ul. 
kochanowskiego w Wejherowie. Tel: 513-
057-171

KUPIĘ

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

starszy, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnne-
go w domu jednorodzinnym, od 15 listo-
pada, tel. 0049 669 869 837

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

To kolejna sopocka 
placówka oświatowa, 
w której przeprowadzo-
no gruntowną moder-
nizację energetyczną 
polegającą głównie na: 
wymianie starej insta-
lacji centralnego ogrze-
wania, zmianie systemu 
zaopatrzenia w ciepłą 
wodę użytkową, docie-
pleniu stropu poddasza 
i dachów, dociepleniu 
ścian zewnętrznych od 
wewnątrz, wykonaniu 
izolacji ścian fundamen-

towych, osuszeniu mu-
rów, wymianie starych 
okien i drzwi zewnętrz-
nych, modernizacji wen-
tylacji. Budynek przed-
szkola został również 
podłączony do miejskiej 
sieci ciepłowniczej.
Ponadto  planuje się 
również wymianę oświe-
tlenia na energoosz-
czędne oraz podłączenie 
budynku do systemu 
zarządzania mediami. 
Wszystkie działania pro-
wadzą do zmniejszenia 

zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej przez co 
do oszczędności kosz-
tów energii, a także po-
prawie komfortu użytko-
wania budynku. Dzięki 
opiece konserwatorskiej 
budynek również od-
zyskał swoje walory es-
tetyczne, a wykonane 
detale architektoniczne 
podkreślają jego niepo-
wtarzalny charakter.
inwestycja została zre-
alizowana ze środków 
budżetu miasta i będzie 

ubiegać się o dofinanso-
wanie w ramach mecha-
nizmu ZiT osi 10 Ener-
gia, Poddziałania 10.1.1. 
Efektywność energe-
tyczna regionalnego 
Programu operacyjnego 
Województwa Pomor-
skiego na latach 2014 – 
2020. całkowita wartość 
inwestycji to ok. 800 ty-
sięcy złotych. To kolejna 
inwestycja, wpisująca się 
w politykę niskoemisyj-
nej gospodarki miasta.
(BG)

termomodernizacja 
zabyTkowego 
przedszkola nr 10
zakończyły się 
trwające od maja 
br. prace termo-
modernizacyjne 
w zabytkowym 
budynku przed-
szkola położone-
go przy ulicy ta-
deusza Kościuszki 
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
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BASKET GDYNIA
oFicjalNa sTroNa klUBoWa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN PEłEN WRAŻEń ZaPrasZajĄ:

express
TrójmiasTa i okolic

Po bardzo dobrym, choć przegra-
nym meczu w krakowie, w którym 
Basket 90 przez trzy kwarty prowa-
dził z mistrzyniami Polski, gdyńscy 
kibice z pewnością nie mogli się do-
czekać kolejnego meczu swojej dru-

żyny. coraz lepiej grające gdynianki 
mogły w niedzielę 23 października 
odnieść swoje pierwsze zwycięstwo 
w Basket lidze kobiet w tym sezo-
nie. Niestety znów zabrakło bardzo 
niewiele.

już pierwsze minuty spotkania 
pokazały, że spotkanie Basketu 90 
z Pszczółką aZs Umcs lublin bę-
dzie ofensywne i atrakcyjne dla oka. 
Wynik otworzyła celnym rzutem 
Tess madgen, ale chwilę później 

odpowiedziała jej waleczna 
anna jakubiuk. Za nimi poszły 
pozostałe zawodniczki i pra-
wie każda akcja w pierwszych 
minutach meczu kończyła się 
punktami, a żaden zespół nie 
był w stanie zdominować ry-
wala. choć większość rzutów 
oddawana była z dystansu, to 
emocjonująco wyglądał rów-
nież podkoszowy pojedynek 
carolyn swords i marty jujki, 
która koszykarskie szlify zdoby-
wała w Gdyni. Niestety świetna 
dyspozycja strzelecka katery-
ny Dorogobuzowej i Doroty 
mistygacz pozwoliły Pszczółce 
wyjść na prowadzenie 31:16 po 
10 minutach gry.
Druga część spotkania rozpo-

częła się od świetnej gry Basketu 
90, który zdobył osiem punktów 
z rzędu i zmusił trenera Pszczółki, 
krzysztofa szewczyka, do poprosze-
nia o przerwę na żądanie. rozmowa 
ze szkoleniowcem pomogła, a celną 
trójkę dla zespołu gości trafiła agata 
Dobrowolska. Gospodynie nie dały 
się jednak wybić z rytmu i wciąż 
zmniejszały dystans do zespołu 
z lublina. Na trzy minuty przed koń-
cem drugiej kwarty Gdynianki prze-
grywały już tylko trzema punktami, 
a Pszczółka nie mogła przełamać się 
w ataku. różnica ta, mimo wysiłków 
obu zespołów, nie zmieniła się do 
końca tej części meczu.
kwadrans przerwy nie zmienił ob-
licza meczu. obie drużyny grały 
efektownie i ofensywnie. Wciąż też 
zawodniczki Pszczółki z trudem 
utrzymywały niewielką przewagę 
nad Gdyniankami. Dopiero w 31 mi-
nucie spotkania, po celnym rzucie c. 
swords, kibice w Hali Gier Gcs zoba-
czyli remis, 55:55. Drużyna z lublina 
nie poddała się jednak presji i wciąż 
walczyła o zwycięstwo. W kolejnych 
akcjach Pszczółka znów wychodziła 
na niewielkie prowadzenie, które 
celnymi rzutami niwelowała świet-
na anna jakubiuk. Niestety ostatnie 

sekundy meczu należały do zespołu 
gości, który zwyciężył 71:65.
mecz Basketu przyniósł nie tylko 
emocje sportowe. Podczas przerwy 
między trzecią a czwarta kwartą 
odbyło się losowanie nagród dla 
trzech kibiców, którzy wzięli udział 
w akcji „Punktuj dla szkoły rzutem 
do kosza!”. Placówki, które otrzy-
mają w tym konkursie najwięcej 
głosów, nagrodzone zostaną przez 
klub sprzętem sportowym.

BIEG, KtóRy PRzycIąGA tłUMy
czas na ostatni przystanek cyklu 
Pko Grand Prix Gdyni. Po Biegu 
Urodzinowym, Biegu Europej-
skim i Nocnym Biegu Świętojań-
skim, czas na Bieg Niepodległości 
z Pko Bankiem Polskim, który od-
będzie się tradycyjnie 11 listopa-
da 2016 roku.
Przed zmaganiami na 10 kilome-
trów tradycyjnie wystartują nor-
dic walkerzy oraz dzieci i młodzież 
w kilku kategoriach wiekowych.

stwórz największą biało-czerwo-
ną flagę – każdy z czterech przy-
stanków Pko Grand Prix Gdyni 
jest wyjątkowy. Podczas Biegu 
Niepodległości z Pko Bankiem 
Polskim zostanie utworzona naj-
większa żywa flaga w północnej 
Polsce. Przed startem każdy z bie-
gaczy otrzyma białą lub czerwoną 
koszulkę, dzięki czemu na starcie 
będzie można zobaczyć polskie 
barwy narodowe.

Zawiadamiamy, że zo-
bowiązki pierwszego 
trenera w zespole Basket 
90 Gdynia przejmuje dotychczaso-
wy asystent – marek lebiedziński. 
Zmiana spowodowana jest urlo-
pem zdrowotno-rodzinnym o który 
poprosiła trener katarzyna Dydek. 
Po powrocie będzie pełniła funkcję 
kierownika działu realizującego m. 
in. projekty koszykarsko-eventowe 
realizowane przez klub.
Wraz ze zmianą trenera nastąpiła 
również zmiana kapitana drużyny. 
od tej chwili tę rolę pełnić będzie 
jelena skerović.asystentem mar-
ka lebiedzińskiego został adam 
Prabucki, który w swoim dorobku 

ma między innymi 
mistrzostwo Polski 

zdobyte w 1998 roku 
z ówczesnym zespołem 

Fota Gdynia po zaciętym 
boju z Łks-em Łódź.

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać Pani trener katarzynie Dydek 
za dotychczasową pracę i liczy-
my na jej szybki powrót do klu-
bu. sukcesy drużyny odniesione 
w ostatnim sezonie 2015/16 tj 
V-ce mistrzostwo Eastern Europe-
an Women`s Basketball league. i 5 
miejsce w Basket lidze kobiet są 
w dużej mierze jej zasługą i zwia-
stują powrót do czołówki drużyn 
kobiecych w Polsce.

Bogusław Witkowski
Prezes Basketball Investments SSA
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zabrakło bardzo niewiele
Basket 90 Gdynia po bardzo ofensywnym spotkaniu przegrał z Pszczół-
ką AzS UMcS Lublin 65:71. o zwycięstwie przesądziła pierwsza kwarta, 
w której drużyna gości wyszła na 15-punktowe prowadzenia.

BASKEt 90 GDyNIA 
– PSzczółKA AzS UMcS LUBLIN 
65:71 (16:31, 22:10, 13:14, 14:16)

Basket 90 Gdynia: swords 20 (13 zbió-
rek), jakubiuk 16, Grigalauskyte 12, skero-
vić 7, Podgórna 5, Puss 3, miłoszewska 2, 
stawińska, rembiszewska, marcinkowska.

Pszczółka AzS UMcS Lublin: Dorogobu-
zowa 22, madgen 18, jujka 11, mistygacz 
9, Dobrowolska 6, szumełda-krzycka 5, 
kędzierska 0, Handford, Grygiel, Poleszak.

Kolejne spotkanie rozegramy 
we Wrocławiu ze Ślęzą 

29 października, a następne
 spotkanie przed gdyńską publicz-

nością odbędzie się 5 listopada 
o godzinie 16:00 w Gdynia arena.

Serdecznie zapraszamy!


