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Był to już 19. koncert 
z tego cyklu. Od samego 
wejścia zachwyt publiczno-
ści budził nowy wizerunek 
zarówno sali koncertowej 
(która zyskała nowe okna, 
nową scenę, oświetlenie) 
jak i wnętrze samej szko-
ły, które w ostatnim roku 
poddane zostało gruntowej 
rewitalizacji. Jak na kon-
certach jazzowych bywa 
i tym razem nie zawiodła 
kartuska publiczność. Sala 
koncertowa kartuskiej szko-
ły Muzycznej wypełniona 
była po brzegi. Tym razem 
na scenie kartuskiej Szkoły 
Muzycznej wystąpiła Kry-
styna Stańko z zespołem 
w składzie: Dominik Bu-
kowski - wibrafon, nauczy-
ciel kartuskiej PSM Marcin 
Wądołowski - gitara, Piotr 
Lemańczyk - kontrabas oraz 
syn wokalistki a zarazem 
były uczeń PSM Mikołaj 
Stańko na perkusji. W pro-

gramie koncertu znalazły 
się pastisze znanych utwo-
rów jazzowych i nie tylko. 
Był to jednocześnie materiał 

Jazzowe zakończenie sezonu
KARTUZY | Zaduszki Jazzowe to koncert, który co roku kończy sezon wystawienniczy kartuskiej Galerii Refektarz. Zgromadził 
w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach sporą rzeszę publiczności. 
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promocyjny z najnowszej 
płyty Krystyny Stańko No-
vosAnos, która w sklepach 
ukazała się zaledwie dwa dni 

wcześniej. 
Dobrze znane utwory mu-

zyczne w zupełnie nowych 
aranżacjach wszystkim przy-

padły do gustu na tyle, że po 
koncercie kolejka chętnych 
po płyty wypełniła cały hall 
PSM-ki. 

Szkoda, że następne, jubile-
uszowe 20. zaduszki dopiero 
za rok...

/raf/
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Policjanci przypominają - je-
sienne przymrozki zamrażają 
jezdnię w sposób szczególnie 
zdradliwy. Kierowca, który 
widzi czarny asfalt, może nie 
zauważyć cienkiej warstwy 
lodu. 

- Apelujemy o odpowiedzial-
ną jazdę, bezpieczną prędkość 
oraz zachowanie zwiększo-
nych odległości od poprze-
dzających pojazdów – mówią 
policjanci. 

Zjawisko określane potocz-
nie jako gołoledź lub „czarny 
lód” nierozerwalnie związane 
jest z pogodowymi zmiana-
mi towarzyszącymi jesiennej 
aurze. Szczególnie wczesnym 
rankiem można naocznie 
przekonać się, że obniżenie 
temperatury zaledwie o kilka 
stopni poniżej zera powoduje 
oblodzenie ulic i chodników, 
zamarzają też samochodo-

we szyby aut zaparkowanych 
„pod chmurką”.

Każdy kierowca spotkał się 
z potrzebą odmrożenia szyb 
przed wyruszeniem w jesien-
ną podróż. Policjanci apelują, 
aby podczas tej czasochłonnej 
i nielubianej przez wszystkich 
czynności nie zapominać, że 
jezdnia może być zamarznięta 
w równym stopniu jak nasze 
auto. „Czarny lód” bywa zdra-
dliwy - trudno naocznie za-
uważyć oblodzenie drogi. Na 
pierwszy rzut oka jedziemy po 
czarnej drodze, o niebezpie-
czeństwie możemy się prze-
konać dopiero przy pierwszej 
próbie hamowania.

- Nigdy nie zapominajmy, 
że stan nawierzchni może 
zmieniać się w zależności od 
rodzaju i ukształtowania – 
podkreślają policjanci. - Bar-
dzo uważajmy na mostach, 

wiaduktach, estakadach oraz 
odcinkach dróg odsłoniętych 
- narażonych na podmuchy 
mrożącego wiatru. I jeszcze 
jedno: prędkość dozwolona 
przez prawo nie oznacza pręd-
kości bezpiecznej! To kierow-
ca decyduje, z jaką prędkością 
będzie prowadził, a głównym 
warunkiem jest możliwość 
bezkolizyjnego zatrzymania 
auta w nagłej potrzebie. 

Zachowujmy też zwiększone 
odległości od poprzedzających 
pojazdów. To podstawowy 
warunek uniknięcia kolizji - 
najechania na tył poprzednika 
zmuszonego do gwałtownego 
hamowania. Zadbajmy też 
o samochodowe opony. Wy-
posażmy auto w „zimówki” - 
ale pamiętajmy, że nawet one 
mogą nie dać pełnej gwarancji 
bezpieczeństwa.

/raf/

Uwaga: lód, śnieg i gołoledź!
BEZPIECZEŃSTWO | Pierwsze poranne przymrozki były główną przyczyną serii drogo-
wych wypadków i kolizji, do których doszło na Pomorzu, również w powiecie kartuskim. 

POWIAT | W tym tygodniu 
funkcjonariusze z powiatu 
kartuskiego wzbogacili się 
o cztery nowe radiowozy 
oznakowane. 

Zakup pojazdów był moż-
liwy dzięki sfinansowaniu 
w połowie zakupu radiowo-
zów przez samorządy powia-
tu kartuskiego, drugą połowę 
pokryła Komenda Główna 
Policji. Ponadto Gmina Przod-
kowo ufundowała zestaw 
komputerowy i elektroniczny 
zestaw wsparcia techniki kry-
minalistycznej.

W Komendzie Powiatowej 
Policji w Kartuzach odby-
ło się uroczyste przekaza-
nie pojazdów służbowych. 
W uroczystości wziął udział 
zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku 
insp. Ewa Pachura, przedsta-
wiciele lokalnych władz oraz 

kapelan kartuskiej jednostki.
Komendant Powiatowy Po-

licji w Kartuzach insp. Ta-
deusz Trybuś złożył podzię-
kowania Staroście Powiatu 
Kartuskiego, Burmistrzowi 
Kartuz, Burmistrzowi Gminy 
Żukowo oraz Wójtowi Gmi-
ny Stężyca, które w połowie 
sfinansowały zakup radiowo-
zów. Drugą połowę środków 
pokryła Komenda Główna 
Policji.

Nowe radiowozy, specjalnie 
przygotowane na potrzeby 
Policji,  trafią do policjantów 
z komisariatu w Żukowie 
oraz do funkcjonariuszy z po-
sterunku w Stężycy. 

Ponadto Gmina Przodkowo 
przekazała kartuskim techni-
kom kryminalistyki zestaw 
komputerowy i elektroniczny 
zestaw wsparcia techniki kry-
minalistycznej.

/raf/

Nowe radiowozy dla policjantów

SIERAKOWICE | Nie-
zwykły koncert z okazji 
Święta Niepodległości odbę-
dzie się w Sierakowicach.

Będzie to koncert pt.: „Mu-
zyka spod sztandaru św. Hu-
berta”. Wójt gminy i parafia 
św. Marcina oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierako-
wicach zapraszają na to wy-
darzenie muzyczne. Koncert 

z okazji Święta Niepodle-
głości w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Zespołu Mu-
zyki  Myśliwskiej Polskiego 
Związku Łowieckiego Ca-
pelli Zamku Rydzyńskiego 
odbędzie się w Kościele pw. 
Św. Marcina w Sierakowi-
cach dnia 11 listopada 2016r. 
(piątek) o godz. 17.30. Wstęp 
wolny. 

/raf/

Muzyka 
spod sztandaru 
św. Huberta
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Uroczystość udostępnienia 
do użytkowania nowej ob-
wodnicy Kartuz została zor-
ganizowana przy nowym ron-
dzie wjazdowym od strony 
Grzybna. W tym wydarzeniu 
wzięli udział przedstawicie-
le wykonawcy, Mieczysław 
Struk, marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, wicemar-
szałek Ryszard Świlski, Stani-
sław Lamczyk, poseł na Sejm 
RP,  Grzegorz Stachowiak, 
dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku, a także 
samorządowcy:Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz, 
Andrzej Pryczkowski, prze-
wodniczący kartuskiej rady 
miejskiej oraz radni gminy 
Kartuzy i przedstawiciele 
rady sołectwa Grzybno.

Przed oficjalnym otwarciem 
padły słowa podziękowań, 
szczególnie wobec wykonaw-
cy, bowiem prace budowlane 
zakończyły się aż 4 miesiące 
przed planowanym terminem 
końcowym. Poświęcenia 
nowej drogi dokonał ks. Ka-
nonik Ryszard Różycki, pro-
boszcz parafii św. Kazimierza 
w Kartuzach.

W ramach I etapu budowy 
obwodnicy powstały dwa ron-
da: przy ulicy Gdańskiej (DW 
211) i 3 Maja. Dodatkowo po-
wstały nowe chodniki, ścieżki 
rowerowe i prawie 2 km cią-

gów pieszo-rowerowych. Nie 
bez przyczyny pojawili się 
przedstawiciele rady sołeckiej 
Grzybna, miejscowości, które 
zyskały wiele: bezpieczne po-
łączenia z Kartuzami dla pie-
szych i rowerzystów. Koszt 
całkowity inwestycji to 18 
mln zł.

Pierwsi kierowcy, którzy 
przejechali obwodnicą Kartuz 
dostali poczęstunek: gorącą 
kawę oraz upominki przygo-
towane przez wykonawcę. 
Kawą częstowali osobiście 
marszałek województwa Mie-
czysław Struk oraz burmistrz 
Kartuz Mieczysław Gołuński.

- To potrójna radość, bo od-
dano ważną dla mieszkańców 
tej części Pomorza inwestycję, 
jest to pierwsza inwestycja 
drogowa z nowego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskie-
go, a ponadto droga została 
oddana do użytku przed cza-
sem – podsumował marszałek 
Mieczysław Struk. 

Budowa obwodnicy Kartuz 
to jedno ze strategicznych 
przedsięwzięć transporto-
wych, zapewniające sprawny 
system komunikacji samo-
chodowej. Nowa inwestycja 
w przypadku Kartuz oznacza 
częściowe przeniesienie ru-
chu tranzytowego poza cen-
trum miasta.

- Inwestycja wpłynie rów-
nież na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 
wzrośnie komfort podróżo-
wania i skróci się czas dojaz-

du mieszkańców północnej 
części powiatu kartuskiego 
do aglomeracji trójmiejskiej 
– dodaje Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-

morskiego.
Obecnie trwają prace wykoń-

czeniowe, zagospodarowanie 
terenu przy przepompowni 
wód deszczowych oraz uru-

chomienie oświetlenia i samej 
przepompowni, co może po-
wodować chwilowe i lokalne 
utrudnienia w ruchu.

Rafał Korbut

To koniec z korkami w mieście?
KARTUZY | Obwodnica Kartuz jest już przejezdna! Teraz kierowcy, którzy tylko omijają miasto, nie muszą jechać przez cen-
trum. Dla mieszkańców oznacza to znacznie mniejsze korki i odciążenie miejskich dróg. 
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W spotkaniu wzięli udział 
Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz, członkowie KZP 
oraz przedsiębiorcy z gminy 
Przywidz. 

W pierwszej części głos za-
brał Zbigniew Jarecki, prezes 
związku, który przedstawił 
działania zarządu w ostatnim 
okresie. Wójt gminy Przywidz 
przestawił natomiast informa-
cje dotyczące realizacji zadań 
inwestycyjnych w 2016 i pla-
nach na lata przyszłe. 

- Z uwagi na swoje położenie 
gmina Przywidz generuje ruch 
turystyczny weekendowy, ko-
lonijny i agroturystyczny – tłu-
maczył  Marek Zimakowski, 
wójt gminy. - Wprowadzony 
został projekt solarny „Budo-
wa zespołu instalacji solarnych 
w gminie Przywidz - Słońce 
w Przywidzu”, czyli wykorzy-
stanie energii odnawialnej jaką 
jest energia słoneczna. Projekt 
został zakończony. Jeśli tury-
ści mają nas odwiedzać, top 
musimy dbać o jakość powie-
trza. Ostatnie inwestycje – to 

termomodernizacja budynków 
gminnych, czyli szkoły i sa-
mego urzędu. To byli najwięk-
si truciciele w gminie – obiek-
ty wyposażone były w piece 
węglowe. Termomodernizacja 
przy wsparciu z funduszy nor-
weskich została zrealizowana, 
wymieniliśmy instalacje CO, 
zamieniliśmy piece na pompy 
ciepła i kotły gazowe. 

W dalszej cześć spotkania 
prezentacje przedstawiły fir-
my: BHP Pomorskie Zakład 
Usługowo Szkoleniowy – Za-
dania i kwalifikacje zawodowe 
służby BHP w zakładzie pracy 
i zmiany Prawa Pracy w 2017 
r. oraz GGF SA – Gdyńska 
Grupa Finansowa jako pomost 
finansowy łączący oczekiwa-
nia inwestorów z potrzebami 
przedsiębiorców. 

- Nasza firma działa trzytoro-
wo: w zakresie BHP, w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej 
oraz obsługą obcokrajowców 
(Ukraińców), którym pomaga-
my w znalezieniu pracy w na-
szym kraju w firmach, które 

z nami współpracują – tłuma-
czył Bartłomiej Gross, szef fir-
my BHP Pomorskie. - W lipcu 
2013 r. nowa ustawa narzuciła 
konieczność ukończenia stu-
diów wyższych w zakresie 
BHP, kursów pedagogicznych 
aby móc prowadzić szkolenia 
i w końcu z inspektorów BHP 
zdjęła możliwość prowadze-
nia działalności z inspektorów 
(czyli techników). I taka osoba 
nie ma prawa prowadzić szko-

leń. 
Bartłomiej Gross wyjaśnił 

również, jaka jest hierarchia 
w firmach świadczących usłu-
gi BHP. I tak najniższy szcze-
bel to inspektor – czyli ktoś, 
kto ukończył technikum BHP, 
zatrudniony w firmie na umo-
wę o pracę. Starszym inspek-
torem staje się po trzech latach 
pracy, kolejny to specjalista 
(ukończył studia i ukończył 
odpowiednie kursy), starszy 

specjalista (po 3 latach sta-
żu pracy) i w końcu główny 
specjalista (po 5 latach stażu 
pracy). 

- Szkolenia okresowe może 
być wykonane co najmniej 
przez specjalistę – tłumaczył 
Bartłomiej Gross. - Warto, aby 
każdy z przedsiębiorców skon-
trolował, jakiego pracownika 
świadczącego usługi z zakre-
su BHP zatrudnia i czy dana 
osoba ma wszelkie potrzebne 

uprawnienia. Poz tym ważną 
kwestią są zmiany w prawie 
pracy. Od stycznia przyszłego 
roku aby pracownik podpisał 
umowę o pracę, musi wcze-
śniej odbyć szkolenie BHP. 
Co do sprawy pracowników 
z Ukrainy – udało mi się na-
wiązać relacje, umożliwiające 
pozyskiwanie pracowników 
z tamtego kraju do pracy 
w naszym kraju. Zajmujemy 
się kompleksową obsługą – 
pozyskiwaniem, dowozem 
i legalizacją pracy w Polsce 
takich pracowników. 

W dyskusji nastąpiło za-
prezentowanie się firm lokal-
nych tj. Karczma Przywidzka, 
Omega, Lawendowa Osada, 
Camping nr 20. Dyskutanci 
podkreśli konieczność aktyw-
nej współpracy między firma-
mi zrzeszonymi w Związku. 

Na zakończenie prezes Zbi-
gniew Jarecki podziękował 
wszystkim uczestnikom za 
udane spotkanie oraz zachęcał 
do dalszej współpracy. 

/raf/

Przedsiębiorcy o inwestycjach i zmianach w prawie
BIZNES | Kolejne z cyklu „Spotkań Czwartkowych” Kaszubskiego Związku Pracodawców odbyło się w Centrum Sportu i Rekreacji „Zielona Brama” w Przywidzu. 
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

Propozycje projektów na-
leży zgłaszać w ankiecie. Ze 
środków przeznaczonych na 
budżet obywatelski finan-
sowane mogą być zadania 
własne gminy, możliwe do 
realizacji w trakcie roku bu-
dżetowego 2017, wpisujące 
się w strategię rozwoju gmi-
ny. 

Zgłaszane pomysły mogą 
dotyczyć: ładu przestrzen-
nego (instalacji nowych lub 
wymiany obiektów małej ar-
chitektury, urządzaniu zieleni 
miejskiej, urządzaniu parków 
i skwerów osiedlowych, li-
kwidacji elementów zakłó-
cających estetykę), rekreacji 
(modernizacji, budowie i 
doposażeniu placów zabaw, 
terenów i obiektów sporto-
wych oraz terenów rekre-
acyjnych), zmian organizacji 
ruchu na drogach gminnych 
(sygnalizacji świetlnej, mon-
tażu urządzeń służących po-
prawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego), działań inwesty-
cyjnych i remontowych (bu-
dowy, utwardzenia i remon-
tów nawierzchni ulic, ciągów 
pieszych, dróg rowerowych, 

parkingów samochodowych, 
placów, instalacji oświetlenia, 
budowy i remontów publicz-
nej infrastruktury).

Szacunkowy koszt realiza-
cji proponowanego zadania 
zgłoszonego ramach projektu 
nie może przekraczać kwoty 
200 tys. zł.

Ankietę może złożyć każdy 
mieszkaniec miasta Żukowo, 
pod warunkiem uzyskania 
poparcia zadania zgłaszanego 
w ankiecie przez co najmniej 
25 mieszkańców miasta Żu-
kowo.

Każdy mieszkaniec może 
poprzeć dowolną liczbę an-
kiet dotyczących zgłoszonych 
propozycji zadań dla miasta 
Żukowo.

W przypadku zgłaszania 
propozycji zadania do reali-
zacji na nieruchomości nie 
będącej własnością gminy 
Żukowo, do zgłoszenia na-
leży załączyć pisemną zgodę 
właściciela nieruchomości.

Ankietę można pobrać ze 
strony www.zukowo.pl lub 
w Urzędzie Gminy w Żuko-
wie ul. Gdańska 52 w Biurze 
Obsługi Klienta i następnie 

złożyć w wersji papierowej w 
BOK w Żukowie. W przypad-

ku przesłania ankiety prze-
syłką pocztową/kurierską 

decyduje data jej wpływu do 
Urzędu Gminy w Żukowie.

Zestawienie zbiorcze zgło-
szonych propozycji projek-
tów w ramach złożonych An-
kiet zostanie zamieszczone 
na stronie www.zukowo.pl

Należy pamiętać, że środki 
przekazywane do dyspozycji 
w ramach budżetu obywa-
telskiego są częścią finansów 
publicznych i jako takie mu-
szą podlegać wszystkim rygo-
rom prawa.

Kolejnym etapem będzie 
dokonaniu przez mieszkań-
ców miasta Żukowo wyboru 
zadań do realizacji. Odbę-
dzie się to w terminie od 16 
stycznia 2017 r. do 15 lutego 
2017 r. i będzie miało formę 
pisemnego głosowania. 

Każdy mieszkaniec miasta 
Żukowo będzie mógł zagło-
sować tylko na jeden projekt.

Osobą odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konsulta-
cji jest Radosław Cebela In-
spektor Referatu Programów 
Rozwojowych Urzędu Gminy 
w Żukowie. Pytania można 
kierować na maila: budzeto-
bywatelski@zukowo.pl lub 
telefonicznie: 58 685 83 08. 

/raf/

Złóż projekt do budżetu Obywatelskiego
ŻUKOWO | Mieszkańcy Żukowo już od przyszłego roku będą mogli decydować, na jakie inwestycje w mieście zostanie przezna-
czona część budżetu publicznego.
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W innych miejscoWościach W ramach budżetu obyWatelskiego poWstają 
m.in. drogi, boiska, place zabaW, siłoWnie „pod chmurką”, itp.
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Z rąk zastępcy burmistrza Sylwi 
Laskowskiej-Bobuli oraz prze-
wodniczącego rady miejskiej Wi-
tolda Szmidtke stypendia odebra-
ło siedemdziesięcioro uczniów 
za wybitne wyniki w nauce oraz 
trzydzieścioro za osiągnięcia we 
współzawodnictwie sportowym.

Stypendia przyznane zostały na 
okres 10 miesięcy - od września 
2016 r. do czerwca następne-
go roku. Wysokość stypendium 
uzależniona jest od spełnionych 
kryteriów i wynosi od 60 do 120 
zł miesięcznie za osiągnięcia 
w nauce oraz od 60 do 100 zł za 
wyniki sportowe. Liczba przy-
znanych stypendiów uzależniona 
jest od wysokości środków zabez-
pieczonych na ten cel w budżecie 
gminy. Decyzję o przyznaniu sty-
pendium podejmuje Burmistrz 
Gminy Żukowo w formie decyzji 
administracyjnej.

Stypendia przyznawane są w ra-
mach realizacji lokalnego progra-
mu wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Żukowo oraz uznania pre-
zentowanego poziomu sportowe-
go i osiągnięć w dyscyplinach 
sportu mających znaczenie dla 
Gminy Żukowo i stanowią formę 
pomocy w podnoszeniu poziomu 
wyszkolenia. /raf/

Stypendia dla najzdolniejszych
GM. ŻUKOWO | Setka 
najzdolniejszych oraz 
osiągających najlep-
sze wyniki sportowe 
uczniów otrzymała 
stypendia rady miej-
skiej i burmistrza 
gminy Żukowo.

StyPENDiA NAuKowE 
otRZymALi:
belgrau dominik, dembkowska natalia, hirsz marta, 

konkol agnieszka, krapkowska marzena, kvapil 
przemysław, piątkowska ines, płotka Weronika, ptach 
beata, Wica dawid, groth dominika, kotłowska agata, 
antosik martyna, chobot paulina, chorążewicz roksa-
na, damps oliwia, Fierke Wiktoria, gawin aleksandra, 
gierszewska daria, jaworski mikołaj, juc kacper, leyk 
magdalena, lubocka patrycja, marszałkowska kinga, 
mocarska małgorzata, okrój marta, rożyńska kornelia, 
Wilda aleksandra, błaszkowska Weronika, borowicz 
marcin, cybulska agata, domeracka sara, durkiewicz 
natalia, Furtak maja, gruchała nikola, jaworski miesz-
ko, jezierski szymon, kąkol agnieszka, komorowska 
olivia, lewicki szymon, łapa julian, makurat marta, 
piętka oliwia, pipka julia, pipka kamil, rybandt mag-
dalena, słaby klaudia, socha natalia, sreberski kuba, 
szweda daria, trznadel kacper, Wydrowska angelika, 
zamudio-zeidler piotr, belgrau anna, biłanicz alek-
sandra, biłanicz antoni, borowicz maciej, czermańska 
alicja, damer agata, dargacz karolina, ellwart szymon, 
galiński michał, kuklińska alicja, leonarczyk jadwiga, 
machalewski dawid, ostrowska melania, rybus mag-
dalena, stępski michał, stoltmann zuzanna, Warmow-
ska izabela

StyPENDiA SPoRtowE 
otRZymALi:
oskar zębrzuski, dawid zębrzuski, kinga bąkowska, 

agata kotłowska, amelia marcela teska, Filip Wendt, 
cathrin julia Warmiński, błażej pituła, michał kibort, 
marcel kibort, natalia chustak, marta anna mejer, 
marcelina marta gliniecka, julia bisewska, arkadiusz 
Wiktor grunwald, zuzanna dorota potracka, bartosz 
potracki, julia alicja klonowska, dominika groth, oskar 
leonarczyk, mateusz hirsz, nikodem cyrocki, Filip 
regliński, igor dąbrowski, michał maciej marcinkowski, 
aleksandra julia górska, patryk groth, joanna koniu-
szy, tomasz adrian cieszyński, julia Weronika drywa

Patriotyczną uroczy-
stość rozpocznie msza 
św. w intencji Ojczyzny 
o godzinie 11:00 w ko-
ściele pw. WNMP w Żu-
kowie.

Po jej zakończeniu, 
nastąpi uroczysty prze-
marsz do kościoła św. 
Jana Chrzciciela. Po 
przemówieniu Burmi-
strza i słowie ks. Krzysz-
tofa Sagana swoje kwiaty 
złożą obecne delegacje.

Po zakończeniu ofi-
cjalnej części zebrani 
będą mogli posłuchać 
mini-koncertu Gminnej 
Orkiestry Dętej Żukowo 
oraz zjeść słodki poczę-
stunek.

/raf/

Gminne obchody Święta Niepodległości
ŻUKOWO | Burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski i ks. Krzysztof Sagan ser-
decznie zapraszają na gminne obchody Święta Niepodległości.
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Najpierw oddano głos go-
spodarzom, czyli staroście 
nowodworskiemu Zbignie-
wowi Ptakowi i burmistrzowi 
Krynicy Morskiej Krzysztofo-
wi Swatowi. Pierwszy z nich 
pokrótce omówił specyfikę 
powiatu, kładąc nacisk na 
charakter terenu – turystycz-
ny w gminach usytuowanych 
na Mierzei Wiślanej i rolniczy 
w części pozostałej, oraz pod-
kreślił walory urozmaiconej 
oferty turystycznej, wiążącej 
się, prócz możliwości wy-
korzystania morza i Zalewu, 
z faktem, że aż trzy rzeki 
przecinają powiat. Wręczył 
też przewodniczącemu Kon-
wentu na pamiątkę obraz 
z wizerunkiem ptaka – cza-
pli oczywiście, zaznaczając, 
że mogą rozmawiać jak ptak 
z ptakiem.

Burmistrz Krynicy Krzysz-
tof Swat wspomniał o jubi-
leuszu 20-lecia powstania 
miasta, obchodzonym w roku 
bieżącym, oraz o wysiłkach 
miejskiego samorządu, podej-
mowanych  w celu otrzymania 
statusu miejscowości uzdro-
wiskowej. Poinformował, że 
niewątpliwym plusem miasta 
jest duży dochód w przelicze-
niu na mieszkańca, wynikły 
z tego, że imponująco rośnie 
liczba osób przebywających 
na tym terenie w sezonie let-
nim (do 35 tys.). Negatywem 
jest zapaść demograficzna – 

czyli wciąż malejąca liczba 
mieszkańców – w roku bie-
żącym w klasie I jest tylko 4 
dzieci a w klasie II – 5. Sezo-
nowy napływ turystów stwa-
rza też problemy dotyczące 
infrastruktury komunalnej. 
Podzielił się też obawami 
związanymi z planowanym 
przez rząd przekopem Mie-
rzei Wiślanej.

Omówiono sprawy, które 
problemami tych jednostek 
samorządowych dopiero 
będą, oraz takie, które nimi 
są od dawna. Do pierwszych 
należy program „Zrozumieć 
autyzm”, który w imieniu 
Małgorzaty Rybickiej – prze-
wodniczącej Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Autystycz-
nym, przedstawiły Anita 

Czarniecka i Emilia Ludwi-
czak. Według badań WHO 
(Światowej Organizacji Zdro-
wia) autyzm jest, obok raka, 
cukrzycy i AIDS, jednym 
z najpoważniejszych proble-
mów zdrowotnych świata. 
Problemem jest niska świa-
domość społeczna na czym 
zaburzenie to polega. 

Do problemów od lat ist-
niejących należy degradacja 
dróg powiatowych przez po-
jazdy znacznie przekraczają-
ce dopuszczalną nośność tych 
dróg. Sytuacja jest tragicz-
na, 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 na-

cisku, 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 infrastruktu-
ry komunikacyjnej, z drugiej 
transport płodów rolnych. 
Starosta kwidzyński optował 
na rzecz przerzucenia trans-
portu takich ładunków na ko-
lej. Jednak nie zawsze jest to 
możliwe. Uczestnicy dysku-
sji postulowali, aby wystąpić 
do właściwego ministerstwa 
o dotacje na naprawę tych 
zniszczonych przez ciężki 
transport dróg. Odpowiednie 
stanowisko Stowarzyszenia 
ma zostać przygotowane na 
następne, czyli grudniowe 
spotkanie starostów, a dal-

szym jego procedowaniem 
ma zająć się Janina Kwiecień, 
(starosta kartuski), wicepre-
zes zarządu Związku Powia-
tów Polskich. 

Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy Joanna Wit-
kowska przedstawiła Kon-
wentowi do zaopiniowania 
Regionalny Plan Działań na 
Rzecz Zatrudnienia dla woje-
wództwa pomorskiego na rok 
2017. Przy okazji pojawił się 
problem niedostatku pracow-
ników w niektórych branżach 
i konieczności zatrudniania 
ludzi z zagranicy, głównie 
z Ukrainy. Domagano się 
usprawnienia formalności 
z tym związanych na pozio-
mie Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Postulowa-

no zaproszenie odpowiednie-
go reprezentanta ww. urzędu 
na konwent w grudniu br. 

Adam Krawiec – dyr De-
partamentu Edukacji i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
przedstawił stan realizacji 
przedsięwzięć strategicz-
nych w obszarze edukacji 
w naszym województwie, m. 
inn. Programu „Zdolni z Po-
morza” oraz omówił sprawy 
szkolnictwa zawodowego. Na 
zakończenie Janina Kwiecień 
– wiceprezes Związku Powia-
tów Polskich, przedstawiła 
informacje dotyczące bieżą-
cej działalności ww. gremium 
oraz planowanych najbliż-
szych działań.

Anna Kłos

Starostowie obradowali w Krynicy Morskiej
SPOTKANIE | 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 (jednocze-
śnie starosta, 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, StARoStA SłUPSKi, 
LESzEK WASzKiEWicz, StARoStA bytoWSKi, WojciEch zEMło, SEKREtARz UM SoPot i jAcEK KARnoWSKi, PREzydEnt SoPotU.
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ZAPROSZENIE | Wójt Gminy Stężyca 
serdecznie zaprasza 11 listopada na obchody 
Święta Odzyskania Niepodległości, które od-
będą się w Szymbarku.  

Uroczystości upamiętniające to wydarzenie 
rozpoczną się o godz. godz. 9.30 w kościele pa-
rafialnym w Szymbarku, gdzie odprawiona zo-
stanie uroczysta msza święta za Ojczyznę oraz 
dusze pomordowanych Zakładników Szymbar-
skich. 

Następnie oraz wszyscy w zwartej kolumnie 
udadzą się pod pomnik pomordowanych Za-
kładników Szymbarskich, aby złożyć kwiaty.

Uroczystości 
11 listopada

uroczystości upa-
miętniające to wy-
darzenie rozpoczną 
się o godz. godz. 
9.30 w kościele pa-
rafialnym w szym-
barku

GM. STĘŻYCA | Za-
rząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu 
„Czyste powietrze Pomo-
rza” przyznał Gminie Stę-
życa dofinansowanie  na 
realizację zadania „Mo-
dernizacja źródeł ciepła 
na terenie gminy Stężyca 
– edycja 2016”. 

Na realizację przedmioto-
wego zadania Gmina Stę-
życa otrzyma dofinansowa-
nie ze środków WFOŚiGW 
w Gdańsku w kwocie 68.200 
zł. Ponadto gmina na re-
alizację zadania potencjal-
nym beneficjentom udzieli 
również dotacji w kwocie 
15.205,18  zł. 
W wyniku tych działań 
wymienionych zostanie 17 
pieców zasilanego biomasą 
– pelletem w 17 budynkach. 
Zamontowane zostaną dwie 
pompy ciepła oraz przepro-
wadzony zostanie montaż 
instalacji solarnych w 2 bu-
dynkach.

Modernizacja 
źródeł ciepła

Najważniejsze osiągnięcia 
Pauliny to Mistrzostwo Pol-
ski w największym na Świe-
cie Turnieju Kinder+Sport 
w Krakowie. W nagrodę 

wraz z zespołem i trenerem 
była twarzą polskiego spor-
tu podczas targów EXPO 
w Mediolanie, MVP - najlep-
sza zawodniczka Mistrzostw 

Polski w Krakowie, Brązo-
wy medal Mistrzostw Polski 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Głuchołazach, srebrny me-
dal w Ogólnopolskim Tur-

nieju Talentów z Kadrą Polski 
Północnej, I miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Nadziei 
Olimpijskich w Spale z Kadrą 
Pomorza i powołanie do szko-

lenia centralnego, oraz wiele 
medali, zwycięstw oraz indy-
widualnych nagród w ogólno-
polskich i międzynarodowych 
turniejach siatkarskich.

Paulina Reiter ze Stężycy powołana do Reprezentacji Polskiej Piłki Siatkowej
SUKCES | Wielki zaszczyt spotkał Paulinę Reiter, uczennicę ZKiW w Stężycy, zawodniczkę Wieżycy 2011 Stężyca,.  Utalentowana podopieczna trenera 
Macieja Stefanowskiego została powołana przez Polski Związek Piłki Siatkowej do reprezentacji Polski. Zgrupowanie ma na celu przygotowanie do mi-
strzostw EFFZA, które odbędą się 22-28.11.16 w Moskwie (ROSJA). Głównym jednak celem są Mistrzostwa Europy U16.
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Porozumienie klimatyczne 
wprowadza nową koncepcję 
neutralności klimatycznej. 
Ma ona polegać na dążeniu do 
zbilansowania emisji gazów 
cieplarnianych z ich pochła-
nianiem. Ustalenia szczytu 
klimatycznego w Paryżu nie 
mówią już bowiem o całko-
witej dekarbonizacji, lecz 
zobowiązują do redukcji 
emisji CO2, a to można osią-
gnąć m.in. poprzez rozwój 
wysokosprawnej energetyki, 
także opartej o paliwa ko-
palne, OZE oraz zalesianie. 
Najnowsze technologie, wraz 
z działaniami zmniejszający-
mi koncentrację dwutlenku 
węgla w atmosferze, wpisują 
się w politykę zrównoważo-
nego rozwoju.

Międzynarodowa umowa 
ma na celu efektywne zmniej-
szenie koncentracji dwu-
tlenku węgla w atmosferze. 
Polska zrealizuje te założenia 
między innymi dzięki stoso-
waniu nowoczesnych tech-
nologii opartych o węgiel. 

Ten złoty środek łączy w so-
bie troskę o stan środowiska 
z interesem gospodarczym 
i energetycznym kraju.

Pomimo zachodzących 
zmian i postępującej dywer-
syfikacji wytwarzania ener-
gii elektrycznej w Polsce, 
wszystkie prognozy wskazu-
ją, że podstawą polskiej ener-
getyki jeszcze przez wiele lat 
pozostanie węgiel.

- Zagwarantowanie tzw. 
samowystarczalności energe-
tycznej, która ma zapewnić 
bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski, należy budować 
na nowych mocach w opar-
ciu również o węgiel. Polska 
posiada bogate złoża tego 
surowca i powinniśmy z nie-
go korzystać. Porozumienie 
klimatyczne gwarantuje, że 
będzie można wykorzysty-
wać zasoby polskiego wę-
gla – także w energetyce. 
To dla nas optymistyczna 
wiadomość w kontekście 
planowanych inwestycji – 
powiedział Dariusz Kaśków, 

prezes Energa SA. - Reduk-
cja emisji CO2 będzie bo-
wiem realizowana przez nas 
poprzez stosowanie, m.in. 
przy budowie nowego bloku 

energetycznego w Ostrołęce, 
najbardziej zaawansowanych 
technologicznie i sprawdzo-
nych rozwiązań. Sukcesyw-
ne 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. 
Planowana inwestycja umoż-
liwi generowanie energii elek-
trycznej w sposób najbardziej 
efektywny, a poprzez zastoso-
wanie najnowocześniejszych 
technologii oczyszczania 
spalin, jej wpływ na środowi-
sko naturalne będzie znacznie 
ograniczony.

Budowa nowego bloku ener-
getycznego w Ostrołęce wpi-
suje się w plany inwestycyjne 
w energetyce, które mają za-
pewnić bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski, a ponadto 
poprzez zastosowanie nowo-
czesnych technologii będzie 
realizować zobowiązania 
wynikające z porozumienia 
klimatycznego. 

(BG)

Energa będzie redukować emisję CO2
ENERGETYKA | Energa wypełni zobowiązania wynikające z podpisanego przez Prezydenta RP porozumienia klimatyczne-
go ONZ przez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań – zapowiada Dariusz Kaśków, prezes 
Energa SA. Dzięki nowoczesnej technologii wytwarzania energii elektrycznej, takiej, jak planowana przez spółkę w Ostrołę-
ce, nadal będzie można korzystać z węgla.

wójt Gminy Przodkowo
Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo

Proboszcz Parafii św. Andrzeja w Przodkowie

zapraszają 
na uroczyste obchody 

nARodoWEGo 
ŚWiętA niEPodLEGłoŚci

Uroczystości odbędą się 

11 LISTOPADA 2016 

Program:

10.00•	   Msza Święta w kościele pw  św. Andrzeja w 
Przodkowie
11.00•	   Koncert Przodkowskiej orkiestry dętej i chóru 
Parafialnego
11.30•	   Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła 
i złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych za 
ojczyznę
11.40  •	 „Patriotyczna” grochówka dla wszystkich 
uczestników uroczystości

Chcesz wiedzieć o tym, 
że zbliża się zagrożenie 
– pobierz darmową apli-
kację! Aplikacja infor-
muje także kierowców 
o ważniejszych zdarze-

niach na drogach (np. 
o wypadkach drogowych 

powodujących zamknięcie 
drogi i objazdy). 
Aplikacja telefoniczna za-

opatrzona została również 
w część zawierającą poradni-
ki postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. Umożliwia to 
Regionalny System Ostrze-
gania (RSO).

Jak to działa? Komunikat 
tworzy wojewódzkie cen-
trum zarządzania kryzysowe-
go. Ostrzeżenie pojawia się: 
w TVP Regionalnej (telega-
zeta od str. 430, platforma hy-
brydowa, napisy DVB) oraz 
w aplikacji mobilnej (syste-
my operacyjne Android, iOS, 
WindowsPhone).

W telewizorze komunika-
ty pojawiają się na ekranie 
w formie napisów. W zwięzły 
sposób informują i odsyłają 
do szczegółów, np. umiesz-
czonych na konkretnej stro-
nie telegazety. W telewi-

zorach dostosowanych do 
potrzeb telewizji hybrydowej 
(czyli łączącej telewizję z in-
ternetem) istnieje możliwość 
przejścia na stronę oferującą 
np. filmową informację doty-
czącą zagrożenia.

W komórce - aplikacja RSO 
jest dostępna w sklepach 
z aplikacjami na poszcze-

gólne platformy (Google 
Play, Apple App Store, Win-
dows Phone Store). Można 
ją wyszukać w sklepach po 
słowach kluczowych „RSO” 
oraz „Regionalny System 
Ostrzegania”.

RSO działa już w całej Pol-
sce. Korzystanie z aplikacji 
jest bezpłatne. /raf/

Aplikacja uprzedzi o zagrożeniu
GM. PRZODKOWO | Ostrzeżenia o nawałnicach, śnieżycach czy innych zdarzeniach, 
mogących zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, możemy już zobaczyć w telefonach ko-
mórkowych (smartfonach) i na ekranie telewizorów. 

GM. PRZODKOWO | 
Wiesz, kto potrzebuje po-
mocy, bo jest bezdomny? 
A może Ty sam potrzebu-
jesz wsparcia? Zgłoś się 
do profesjonalnych pla-
cówek, które udzielą po-
mocy. 

Miejsca, gdzie osoby 
bezdomne znajdą wsparcie 
oraz niezbędne informacje, 
gdzie mogą przenocować 
czy zjeść ciepły posiłek, 
a także mogą liczyć na po-
moc długoterminową, to:

- Komenda Powiatowa 
Policji w Kartuzach - Po-
sterunek Policji w Przod-
kowie tel. 997 (bezpłatny) 
lub 58 685 21 40

- Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Przodko-
wie ul. Kartuska 23,83-304 
Przodkowe tel. 58 686 74 
12 w godz. 7.30-15.30

- Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowe-
go całodobowy dyżur pod 
numerem alarmowo-inter-
wencyjnym 987

Nie bądź obojętny na 
krzywdę innych! Widzisz 
kogoś bezdomnego, koczu-
jącego na zimnie? Zareaguj 
– to może uratować mu ży-
cie!

/raf/

Pomoc 
dla bezdomnych
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Tradycja nagradza-
nia firm przez Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Ma-
łych i Średnich Przedsię-
biorstw sięga 1996 roku. 
Ale „Pomorska Nagroda 
Rzemiosła” została wrę-
czona po raz pierwszy 
(wcześniej konkurs nosił 

inne nazwy, zmieniała się 
też jego formuła). Główną 
ideą jest wyróżnienie naj-
bardziej innowacyjnych 
i wielopokoleniowych 
przedsiębiorstw oraz na-
grodzenie konkretnych 
osób za wkład w rozwój 
rzemiosła.

Podczas uroczystej gali 
wręczono też nagrodę 
„Rzemieślnika roku” – 
otrzymali ją ci, którzy nie 
tylko poprzez pracę zawo-
dową, ale też podejmowa-
ne działania społeczne są 
wzorem do naśladowania. 

- Dzisiejsza uroczystość 

to święto nie tylko nagro-
dzonych, ale wszystkich 
przedsiębiorców - powie-
dział Wiesław Szajda, 
prezes Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku. 

Rafał Korbut

Rzemieślnicy z nagrodami 
i wyróżnieniami
Konkurs „Pomorska Nagroda Rzemiosła 2016” rozstrzygnięty! Znamy już firmy rzemieślnicze, uznane przez kapitułę kon-
kursową za najbardziej innowacyjne i wielopokoleniowe. 

NAGRoDZENi:
1. Firma innowacyjna:

nagroda – firma stolmach, członek cechu rzemiosł różnych •	
w nowym dworze gd.
Wyróżnienie - base group, członek klubu biznesu pomorskiej •	
izby rzemieślniczej

2. Firma wielopokoleniowa:

nagroda - zakład produkcyjny Wyrób mebli i trumien roman •	
stencel, członek cechu rzemiosł różnych w kartuzach
Wyróżnienie - piekarnia cukiernia ryszard kraskowski, członek •	
cechu piekarzy i cukierników w gdańsku

3. Rzemieślnik roku:

Podkategoria „senior rzemiosła”:

nagroda - kazimierz piecuch, zakład ślusarski w smętowie gra-•	
nicznym, członek cechu rzemiosł różnych w starogardzie gd.
Wyróżnienie - bronisław bertrand, zakład stolarski w luzinie, •	
członek powiatowego cechu rzemiosł małych i średnich przed-
siębiorstw w Wejherowie

Podkategoria „debiut roku”:

nagroda - firma masterbud bartosz laszczka, członek spółdziel-•	
ni produkcyjno-usługowej rodło z kwidzyna
Wyróżnienie - studio urody bellezza katarzyna oskroba, członek •	
Wojewódzkiego cechu rzemiosł Fryzjersko-kosmetycznych 
w gdańsku

Podkategoria „osobowość roku”:

nagroda - zbigniew ciecholewski, prezes zarządu spółki „cie-•	
cholewski Wentylacje”
Wyróżnienie - mirosław makurat, właściciel firmy automiras, •	
członek cechu rzemiosł różnych w kartuzach

Szabla Kilińskiego - najwyższe odznaczenie rzemieślnicze nada-
wane przez Związek Rzemiosła Polskiego:

zbigniew stencel, zastępca prezesa pomorskiej izby rzemieślni-•	
czej msp i członek zarządu związku rzemiosła polskiego
marian Wenta, sekretarz zarządu pomorskiej izby rzemieślniczej •	
msp, starszy cechu w kartuzach

Złota odznaka Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło – za zasługi”:

krystyna Formela, dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej •	
w sierakowicach
elżbieta domańska, burmistrz miasta dzierzgoń•	
mieczysława jamrozik, kierownik praktycznej nauki zawodu •	
zespołu szkół ponadgimnazjalnych w kwidzynie
halina rybak, kierownik Wojewódzkiego cechu rzemiosł Fry-•	
zjersko-kosmetycznych w gdańsku
andrzej bona, dyrektor zespołu szkół zawodowych im. mjr •	
henryka dobrzańskiego hubala w starogardzie gd.

Srebrna odznaka Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło – za zasługi”:

krystyna stadnicka, dyrektor centrum kształcenia zawodowego •	
i ustawicznego nr 2 w gdyni
marta krawczyńska-blacha, nauczycielka w zespole szkół zawo-•	
dowych im. stanisława staszica w barlewiczkach
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Niebieskopióry oszust 
i amerykański najeźdźca
Puchacz, cały przemoczony 
spogląda na każdego, kto 
wchodzi do budynku. Pod 
jego czujnym okiem człowiek 
strząsa z kurtki wodę. 

dziś w charzykowach, tak samo, jak na ca-
łych Kaszubach, bezlitośnie pada. nie jest to 
idealny czas na wędrowanie po zaborskim 
Parku Krajobrazowym. trudno, słowo się 
rzekło, nie ma się co teraz wycofywać. 

Wchodzę po schodach poszukując Graży-
ny jaszewskiej, która ma być dziś moją prze-
wodniczką po Parku. Żywię się nadzieją, że 
zaprowadzi mnie do miejsca, w którym uj-
rzę największą sowę w Polsce, i jak niektórzy 
twierdzą – na świecie. 

Puchacz jest symbolem zaborskiego Parku 
Krajobrazowego. zdaje się pilnować wejścia 
do budynku w charzykowach. jego wizeru-
nek na zawieszonej tabliczce tylko wyostrza 
apetyt – chciałoby się go – żywego, w na-
turze, ujrzeć na własne oczy. bo przecież... 
Rozpiętość skrzydeł – nawet do 180 cm. to 
musi robić wrażenie. na terenie Parku znaj-
duje się kilka osobników tej niezwykle rzad-
kiej sowy.

tymczasem Grażyna zaprasza do firmowej 
terenówki. będę dziś jej towarzyszył w co-
dziennej pracy w terenie. Wycieraczki pra-
cują na szybkich obrotach, Grażyna pewnie 
prowadzi duże auto. Wjeżdżamy do lasu.

BRDA, oKoLiCE REZERwAtu 
„mAŁE ŁowNE”.  ZimoRoDEK

Grażyna jaszewska jest ornitologiem 
pracującym w zaborskim Parku Krajobra-
zowym. jej największą pasją są zimorodki. 
badania nad populacją lęgową tego nie-
wielkiego i bajecznie kolorowego ptaka 
prowadzi od końca kwietnia do początku 
września. 

zimorodek jest jednym z najbarwniej-
szych ptaków w Polsce. jednak mimo swe-
go jaskrawego ubarwienia niełatwo go 
zauważyć, gdy w bezruchu czatuje na zdo-
bycz. Urzekający niebieski i turkusowy kolor 
na grzbiecie to – jak mówi Grażyna: „jedno 
wielkie oszustwo, za które nie wiadomo 
kogo winić”. odbierana przez nas barwa to 
tylko zjawisko załamania światła, tak zwa-
ny efekt tyndala. W rzeczywistości pióra na 
grzbiecie zawierają barwnik czarny.

tymczasem deszcz zdaje się okazywać 
nam odrobinę życzliwości. Gdy zatrzymuje-
my się nad brdą na chwilę ustaje.  Grażyna 
prowadzi do wysokiej skarpy na brzegu rze-
ki. Pokazuje otwory w ziemi, norki.

- do gniazdowania zimorodek potrzebuje 
piaszczystych i urwistych brzegów, w któ-
rych wygrzebuje norę.

norki wygrzebywane są poziomo w skar-
pie. Podziemny korytarz kopie zarówno 
samiec jak i samica, posługując się głównie 
dziobem. Wejście do gniazda ma średnicę 

od 8 do 12 cm, natomiast korytarz liczy je-
den metr długości i zakończony jest komorą 
lęgową. z czasem w gnieździe gromadzą się 
ości i łuski ryb. norka może być wykorzysty-
wana kilkakrotnie. 

od strony lądu, „od góry” widzimy wygrze-
bane dziury w ziemi. to leśne drapieżniki 
– lisy, wydry lub wizony (czyli norki ame-
rykańskie) próbowały dobrać się do lęgów. 
czy im się to udało? nie wiadomo. Pozostał 
po ich działalności „zbrodniczy” ślad.

jednak nie tylko drapieżniki stanowią nie-
bezpieczeństwo dla tego ptasiego elegan-
ta. jak to zwykle bywa, największym zagro-
żeniem jest człowiek.

nietrudno się domyślić, że zabójcze dla zi-
morodka mogą być regulacje brzegów. Ale 
nie tylko. Również usuwanie z koryta rzeki 
przewróconych drzew. z punktu widzenia 
kajakarza, powalone wykroty to niepo-
trzebna przeszkoda, którą – nie wiedzieć 
dlaczego, musi pokonać. 

- Po co zimorodkowi ten cały bałagan, 
gałęzie pośrodku rzeki? - zapyta ktoś, kto 
wścieka się, że nie może sobie spokojnie po-
pływać kajakiem, wciąż musi kombinować, 
omijać przeszkody.

zimorodek jest łowcą, żywi się rybami. 
W zasadzie należałoby rzec – maleńkimi 
rybkami. Gałęzie, pnie lub konary wystające 
nad powierzchnię wody służą mu jako sta-
nowiska łowieckie tzw. ,,czatownie”. z brze-
gu nie dałby rady dopaść ofiary. Poza tym 
dają cień, który likwiduje refleksy na wodzie 
ułatwiając obserwację zdobyczy pływającej 
pod jej powierzchnią. 

co więcej, ta maleńka rybka w dziobie 
niebieskiego dżentelmena może oznaczać 
więcej niż by się na pozór wydawało. tak jak 
u ludzi zwykłe świecidełko bywa zaręczy-
nowym pierścionkiem lub małżeńską ob-
rączką, tak rybka cementuje związek dwóch 
niebieskich mieszkańców nadrzecznych 
brzegów. Gdy jej zabraknie, tak zwany suk-
ces lęgowy może się nie wydarzyć.

to nie wszystko. człowiek na różne sposo-
by wchodzi w drogę zimorodkowi.

- Podczas prac terenowych obserwuję, że 

piaszczyste skarpy są miejscem, gdzie kaja-
karze najchętniej wysiadają w celu urządze-
nia sobie pikniku. długotrwałe przebywa-
nie w miejscach lęgowych zimorodka, może 
być przyczyną zaburzenia cyklu karmienia, 
który prowadzi do głodzenia piskląt – tłu-
maczy Grażyna jaszewska. 

W Polsce liczebność par lęgowych zimo-
rodka szacowana jest na 2,5 – 6 tysięcy par. 
W borach tucholskich zimorodka spotkać 
można nad niemal wszystkimi większymi 
rzekami i jeziorami o urwistych brzegach. to 
jednak nie znaczy, że jest pospolity – wręcz 
przeciwnie. to my, na Pomorzu, mamy wy-
jątkowe szczęście. na większości obszarów 
naszego kraju ptak ten jest bardzo rzadki.

JEZioRA, RZEKi. RAKi. 
BAŁAGAN w woDZiE

zawsze myślałem, że uszczypnięcie przez 
raka jest bolesne tylko w książkach dla ma-
łych dzieci. bo co może człowiekowi zrobić 

takie niewielkie żyjątko?
- Może boleśnie uszczypnąć, możesz mi 

wierzyć – śmieje się Grażyna pokonując te-
renówką kolejne błota i kałuże. 

opowiada, jak niegdyś wybrała się z zespo-
łem naukowców, by sprawdzić, czy w jed-
nym z jezior „przyjęły się” wpuszczone tam 
raki szlachetne. był późny wieczór, zapadł 
już zmrok. Podzielili się, Grażyna podeszła 
do jednego ze specjalnych koszy służących 
do chwytania raków i wsadziła tam rękę. 
W tej chwili leśną głuszę rozdarł przeraźliwy 
wrzask. Wrzask człowieka, uszczypniętego 
przez zagrożonego wymarciem raka szla-
chetnego.

na Pomorzu współcześnie występują przy-
najmniej cztery gatunki raków: rak szlachet-
ny, rak błotny, rak sygnałowy i rak pręgowa-
ty. Pierwsze dwa są rodzime, pozostałe to 
gatunki obce. W drugiej połowie XiX wieku 
rak szlachetny był masowo odławiany na 
Kaszubach. dla przykładu: w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego z samego 
tylko powiatu chojnickiego eksportowano 
ponad 5 ton raków rocznie. dziś trudno to 
sobie wyobrazić. dlaczego? 

nastąpiła epidemia dżumy i inwazja ame-
rykańskich „pręgusów”. 

jak tłumaczy Mariusz Grzempa, kierownik 
zaborskiego Parku Krajobrazowego, roz-
wój transportu morskiego i handlu między 
Ameryką Północną a Europą, doprowadził 
do zawleczenia w wodach balastowych 
statków śmiertelnej dla europejskich raków 
dżumy raczej. choroby, która w całej Eu-
ropie, w zaledwie sto lat, doprowadziła do 
zagłady populację rodzimych raków. Wywo-
łuje ją niewielki grzybopodobny organizm, 
zaliczany do grupy lęgniowców. W przypad-
ku zarażenia raków rodzimych powoduje 
ich śmierć. 

Śmiercionośne lęgniowce z portów nad-
morskich przedostały się szybko do wód 
słodkich niemal w całej Europie, siejąc spu-
stoszenie wśród rodzimych populacji raków. 
Wobec spadających dochodów z odłowów 
tych skorupiaków, pod koniec XiX wieku 

ZimoRoDEK
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podjęto decyzję o sprowadzeniu ich ame-
rykańskich kuzynów – raków pręgowatych, 
które są odporne na szalejącą w raczym 
świecie epidemię dżumy.

to był gwóźdź do trumny dla naszych, 
rodzimych raków. „Pręgusy” szybciej przy-
stępują do rozrodu, wydają więcej potom-
stwa i przenoszą dżumę raczą, same na nią 
nie chorując. Skutecznie konkurują z rakiem 
szlachetnym, wypierając go z dotychczaso-
wych siedlisk. Są odporne na zanieczyszcze-
nia, przystępując do rozrodu nawet w wo-
dach dość silnie zabrudzonych. 

Mariusz Grzempa przywołuje dane staty-
styczne ukazujące tempo niekorzystnych 

zmian: na Pomorzu rak szlachetny występo-
wał w 1900 r. na 474 stanowiskach, w 1960 
na 135, a w 2010 już tylko w 36 jeziorach i 1 
rzece. jeśli zaś chodzi o raka pręgowatego 
-  w 1901 r. na początku inwazji znane były 
zaledwie 4 stanowiska, w 1939 r. - 23, w la-
tach 1950-1975 już 101, a w 2010 r. 856. 

Mariusz Grzempa wskazuje, że „końca in-
wazji raków amerykańskich nie widać, a ra-
ków rodzimych ubywa”. Problem jest dość 
złożony i nie należy go sprowadzać tylko do 
inwazji gatunku obcego.

- Problemem jest też niszczenie siedlisk. 
to co melioranci nazywają konserwacją 
i udrażnianiem rzek, często jest po prostu 
niszczeniem miejsc bytowania raków. ich 
drobne kryjówki znaleźć można gdzieś pod 
kamieniem, kłodą próchniejącego w korycie 

rzeki drewna lub korzeniami drzew rosną-
cych na brzegu. A rolnik nie lubi jak wody 
w rzece jest za dużo, dlatego robi wszystko, 
aby jej nadmiar szybko spłynął w dół. Rzeki 
się pogłębia, prostuje, usuwa nadwodne za-
drzewiania. nad jeziorami dzieje się podob-
nie. najlepiej aby wszędzie był „porządek”, 
czysty piasek i wygodne plaże, bez trzcin, 
gałęzi i korzeni drzew.

W 2010 i 2011 r. na terenie zaborskiego 
Parku Krajobrazowego realizowano projekt 
hodowli raków szlachetnych. W czerwcu 
każdego roku ze środowiska naturalnego 
odławiano samice z podwieszonymi pod od-
włokiem jajami i umieszczano je w specjal-
nym sadzu hodowlanym. Po wyhodowaniu 
„młodego pokolenia” raków wypuszczano je 
do wytypowanych wcześniej wód. 

Wybierano takie, w których nie brakuje 
przyrodniczego „bałaganu”. 

ŚCiEżKA PRZyRoDNiCZo-
oRNitoLoGiCZNA KoKoSZKA. 
oPowiEŚCi o BAŁAGANiE 
CiĄG DALSZy

Grażyna zatrzymuje auto na skraju pola 
przy granicy lasu. Po chwili stoimy na cza-
towni – specjalnej wieży, z której rozciąga 
się widok na podmokłą łąkę. budka jest za-
daszona, co nie pozostaje bez znaczenia wo-
bec faktu, że wciąż leje jak z cebra.

Grażyna opowiada o błotniaku stawowym, 
któremu zagrażały chemikalia używane 
przez rolników – wpływały na to, że skorup-
ka jaj błotniaka była tak słaba, że drapieżniki 
te nie mogły „utrzymać lęgu” do momentu 
wyklucia się młodych. teraz jest już znacznie 
lepiej... ornitolog opowiada również o tań-

cach godowych perkozów dwuczubych. Sa-
miec z wyłowionym zielskiem w dziobie 
stara się przypodobać samicy... Rozmawia-
my również o wildze, którą trudno dostrzec, 
o monumentalnych bielikach, których widok 
zapiera dech w piersiach, a kiedy rozmowa 
schodzi na gągoła – kaczkę, która składa jaja 
w dziupli (kaczka dziwaczka, co nie chce za-
kładać gniazda w szuwarach), staje się jasne, 
że wracamy do tematu „bałaganu”. 

bo dziuple mają to do siebie, że dla wie-
lu stanowią w lesie właśnie niepotrzebny 
„bałagan”. Stare drzewa są dziuplaste „same 
z siebie”. Ale stare drzewa to z punktu wi-
dzenia gospodarki leśnej, marnotrawstwo 
materiału na deski. Siedlisko chorób, które 
zagrażają drzewom , które mają być zdrowe, 
proste i nadające się na deski. Stare, chore, 

dziuplaste, powykręcane na wszystkie stro-
ny drzewa to nic innego, jak bałagan w le-
śnych uprawach.

jednak dziuple nie zawsze powstają same 
z siebie. czasem pojawiają się w pniach na 
skutek ciężkiej pracy...

- dzięcioł czarny to taki leśny czyścioszek, 
praktycznie co roku wykuwa sobie nową 
dziuplę, a starą pozostawia dla innych miesz-
kańców lasu – opowiada Grażyna. - Stanowi 
ona wówczas schronienie dla wielu gatun-
ków ptaków, między innymi dla gągołów, 
nurogęsi, dla sów. Gdyby nie to, że dzięcioł 
wykuwa te dziuple, gatunki te nie miałyby 
miejsc lęgowych.

no tak, ale dzięcioł – leśny deweloper bu-
dujący mieszkania, nie robi tego z dobroci 
serca. Ma w tym interes. Żywi 
się kornikami, których po-
szukuje pracowicie rąbiąc 
dziobem w drewno. A korniki 
– jak wiadomo, to utrapienie 
leśników. Stare drzewa, za-
atakowane przez te owady, 
to – z jednej strony stół bie-
siadny dla dzięciołów, z dru-
giej zaś – to zagrożenie dla 
pozostałych, młodych i zdro-
wych drzew, których los ma 
dopełnić się w tartaku. 

- W borach tucholskich, na bardzo ubogich 
glebach rosną sosny zwykle w wieku do 80 
lat. charakteryzują się tym, że nie uświad-
czymy tam dziupli, zwykle są to zdrowe 
drzewa więc też dzięcioł nie ma tam czego 
szukać – tłumaczy Grażyna, i podsumowuje: 

- Walka z kornikami może się skończyć tym, 
że zabraknie dzięciołów, nie będzie dziupli, 
nie usłyszymy w lesie pohukiwania sowy, 
nie zobaczymy wielu gatunków.

czas kończyć wycieczkę. Umawiamy się 
na jutro, Grażyna obiecuje, że – w związku 
z wykładem o nietoperzach, pokaże mi bała-
gan w środku lasu, w którym każdy kamień 
pełni swoją rolę.

Żeby tylko nie padało.

PuChACZ
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GRAżyNA JASZEwSKA PRZy 
SKARPiE, w KtóREJ ZNAJDuJĄ 
Się NoRy ZimoRoDKów
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Bezdomny ślepiec 
i domek z kart

Nic z tego. Nadzieje na po-
godę okazują się całkowicie 
płonne. od rana złośliwa 
aura zdaje się głośno śmiać z 
ambitnych planów poznawa-
nia Zaborskiego Parku Kra-
jobrazowego. Czyli: leje nie 
mniej niż wczoraj. 

niezrażeni tym faktem wsiadamy z Gra-
żyną do auta i ruszamy. 

dziuple, jak mówi Grażyna – nawiązując 
do naszej wczorajszej rozmowy, służą nie 
tylko ptakom, ale i ssakom.

- Są też letnim domem dla nietoperzy, 
w których następuje rozród tych zwierząt. 
Ale – jeśli chodzi o nietoperze, to najwięk-
szy problem leży gdzie indziej...

oSADA KuLKi, hiBERNAKuLum.

tym razem zatrzymujemy się w środku 
lasu, w miejscu niczym się nie wyróżniają-
cym. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. 

Po chwili dostrzegam coś w rodzaju nie-
wielkiego pagórka, z którego wystaje... 
komin? 

W międzyczasie Grażyna kontynuuje 
przerwany wczoraj wykład o nietoperzach:

- Powodem znikania nietoperzy z krajo-
brazu jest to, że budynki są szczelnie za-
mykane, a nietoperze nie mają dostępu 
do wnętrza. Kiedyś budownictwo na Ka-
szubach było inne, nietoperze znajdowały 
różne dziury i zakamarki, mogły przezi-
mować w piwnicy czy na strychu. obec-
nie szczelnie zamykamy strychy, żeby nie 
wszedł nam żaden drapieżnik, broń boże 
żeby nie pojawiły się nietoperze, bo jesz-
cze nabrudzą... nietoperze produkują duże 
ilości odchodów – guana, które, nota bene, 
jest świetnym nawozem dla roślin donicz-
kowych czy w ogrodzie. Ale dziś traktuje-

my je jako zanieczyszczenie, i nie chcemy 
mieć pod swoim dachem tych zwierząt.

znajdujemy się w starej osadzie leśnej.
- Stał niegdyś tutaj dom, prawdopodob-

nie robotnika leśnego. został zburzony. 
Piwnica była wymurowana z kamienia. 
W 2008 roku podjęto decyzję, żeby założyć 
tu hibernakulum...

zbudowano kopułę, która jest widoczna 
i przypomina pagórek, w środku w tej piw-
nicy zamontowano ścianki z cegły dziu-
rawki. W te dziury wchodzą zimą nietope-
rze. Wlatują do środka przez wąską szparę 
w tym, co przypomina komin. trudno w to 
uwierzyć, ale faktem jest, że – jako stwo-
rzenia „słabowidzące”, namierzają tę nie-
wielką szparę za pomocą echolokacji.

W pierwszym roku po zbudowaniu hiber-
nakulum, nietoperzy było osiem. z roku na 

rok jest ich coraz więcej – w lutym przy-
rodnicy wchodzą do środka, żeby je po-
liczyć. W zeszłym roku naliczyli osiemna-
ście zwierząt.

- to ma być taka rekompensata za brak 
dostępnych piwnic, w których mogłyby 
zimować – podsumowuje Grażyna.

Pozostaje temat letnich rezydencji 
skrzydlatych ssaków. czy również w tym 
przypadku mogą liczyć na rekompensaty 
z tytułu niedoboru dziuplastych pni?

Grażyna prowadzi do drzew, które rosną 
obok przykrytej kopułą piwnicy. Wiszą na 
nich cenentowo-styropianowe, walcowa-
te budki.

- Są tak wykonane, żeby został zachowa-
ny mikroklimat, chłodne miejsce, jakby 
w piwnicy czy jaskini. Kiedy pierwszy raz 
wieszaliśmy te budki, po miesiącu były już 
zasiedlone w około osiemdziesięciu pro-
centach. ich producent mówił, że w po-
równaniu do drewnianych schronów są 
bardzo wytrzymałe – to ważne, bo dzię-
cioł często rozkuwa drewniane budki dla 

nietoperzy, i to powoduje, że zamieszkują 
je ptaki. zastrzegał, że są niedostępne dla 
dzięcioła, a tu jak widzimy, dzięcioł daje 
radę... - śmieje się pani ornitolog.

Rzeczywiście, wyraźnie widać pozosta-
łości po pracy dzięcioła. nie chce się wie-
rzyć, że ten ptak jest w stanie wykuć dziurę 
w cementowej ściance.

Rozglądam się bacznie wiedząc, że to 
niepozorne dla spacerowicza lub grzybia-
rza miejsce, skrywa jeszcze więcej tajem-
nic. Mijamy mały zbiorniczek wodny.

- to miejsce rozrodu płazów.
Wokół sporo korzeni.
- to są karpy, wykopane z ziemi i ułożone 

w tym miejscu korzenie ściętych drzew. to 
schronienie dla płazów i gadów. A tamta 
hałda kamieni też nie jest przypadkowa, 
zimują w niej płazy...

teraz zupełnie inaczej wygląda śródleśna 
polana. Wszechobecny jest na niej „bała-

gan”. to „bałagan” przemyślany, mający 
służyć mieszkańcom lasu, uczyniony ręką 
człowieka. Fachowo mówi się na to: ochro-
na czynna. 

dlaczego właśnie tutaj, obok nietoperzy, 
urządzono schronienia dla płazów i ga-
dów?

- Podczas prac przy hibernakulum natra-
fiono na traszkę grzebieniastą, grzebiusz-
kę ziemną... to taka mała żabka, która się 
zagrzebuje w ziemi... i tak powstał pomysł, 
żeby dla nich to wszystko tutaj urządzić, 
cały ten, jak mówisz, „bałagan” – tłumaczy 
Grażyna uruchamiając silnik samochodu. 

Przed nami kolejny przystanek w przy-
rodniczej podróży po zaborskim Parku 
Krajobrazowym.

REZERwAt NAwioNEK i oKoLiCE. 
LoBELiA wRAStA 
w PiASEK NitECZKAmi

tym razem zatrzymujemy terenówkę 
w pobliżu jeziora.

- na terenie zaborskiego Parku Krajobra-
zowego jest siedem jezior lobeliowych. 
W Polsce jest zaledwie 180 takich jezior. 
jeziora lobeliowe stanowią zaledwie 2 pro-
cent wszystkich jezior w Polsce. znajdują 
się głównie na Pomorzu, w okolicach ta-
kich miejscowości, jak Kościerzyna, brusy, 
chojnice, i w województwie zachodniopo-
morskim w okolicach złocieńca i bobolic.

Wychodzimy z lasu na brzeg jeziora czar-
nego. Roztacza się widok, który pewnie 
byłby ładny, gdyby nie fakt, że na głowy 
spadają nam hektolitry wody. Leje nie-
ustannie.

jeziora lobeliowe. czym różnią się od in-
nych?

 - ich nazwa pochodzi od roślinki porasta-
jącej brzegi. to lobelia jeziorna. jest bar-
dzo wrażliwa na zanieczyszczenia.  nawet 
niewielki ich dopływ, który mógłby użyź-
nić dno jeziora spowodowałby, że lobelia 
z danego siedliska by znikła. 

Grażyna wskazuje dłonią na porastają-
ce dno małe zielone roślinki. Są dosko-
nale widoczne w przejrzystej wodzie. tu 
bałaganu nie uświadczysz - biały piasek 
na dnie sprawia wrażenie, jakby ktoś tu 
wysprzątał i powsadzał sadzonki... czysta 
woda, biały piasek... Gdyby było lato, pew-
nie trudno byłoby się oprzeć chęci zażycia 
kąpieli w tym miejscu.

teraz, pod koniec chłodnego paździer-
nika, oglądamy tę rzadką roślinę w jej zi-
mowej postaci, wiosną tworzy ona kwiato-
stany, które wystają ponad powierzchnię 
wody. Lobelia ma białe kwiaty, które mogą 
też „wpadać” w kolor niebieski. jest bardzo 
wrażliwa na zawirowania wody, dlatego 
kąpiel w tych jeziorach jest zabroniona. 

- Lobelia ma takie korzenie, jak korzon-
ki przybyszowe cebuli, to są takie białe 
niteczki. jeśli więc falowanie wody może 
wyrywać z dna te rośliny, to co dopiero ką-
piele, stopa ludzka.

jak tłumaczy Grażyna, występowanie lo-
belii jeziornej oznacza, że takie jezioro jest 
bardzo czyste, o wysokiej przezroczystości 

oSADA KuLKi. 
BAŁAGAN w LESiE - 
miEJSCE ZyCiA 
GADów i PŁAZów.

Fo
t. 

M
ar

iu
sz

 G
rz

em
pa

RAK SZLAChEtNy



13 reportaż | Zrozumieć przyrodę. Pomorskie skarby natury |

i jest bardzo ubogie w substancje odżyw-
cze. to tak zwane jezioro oligotroficzne. 

- Spójrz na brzeg tego jeziora, widzisz że, 
że pas szuwarów jest bardzo wąski albo nie 
ma go wcale.

jeziorom lobeliowym zagraża dopływ 
substancji biogennych: azotanów, fosfora-
nów. i wcale nie musi się to odbywać po-
przez wprowadzanie do wody zanieczysz-
czeń. Wystarczy wyciąć las na brzegu.

- A jaki związek ma las na brzegu z zawar-
tością substancji biogennych w wodzie? - 
zapyta ktoś, komu zamarzą się pieniądze 
ze sprzedaży desek pochodzących z drzew 
rosnących przy brzegu lobeliowego jezio-
ra.

Grażyna tłumaczy: 
- jeśli brzegi jeziora są strome, wówczas 

wycięcie drzew spowodowałoby spływ 
ściółki do wody. Próchno użyźniłoby je-
zioro – doszłoby do eutrofizacji. Lobelia 
jeziorna by znikła. Woda nie byłaby już tak 
przejrzysta.

JEZioRo ZmARŁE. 
PoDwoDNE ŁĄKi. DomEK Z KARt

brniemy w deszczu przez las, po kilkuset 
metrach docieramy do kolejnego śródle-
śnego jeziorka. 

- oprócz jezior lobeliowych w zaborskim 
Parku Krajobrazowym występują również 
jeziora ramienicowe – informuje Grażyna.

jezioro, jak jezioro. Może i byłoby ładne, 
gdyby nie... Wiadomo, co. naciągam na 
głowę kaptur. Grażyna dalej tłumaczy:

- jeziora ramienicowe charakteryzują się 
tym, że na ich dnie tworzą się podwodne 
łąki, w skład których wchodzą glony. Ale ra-
mienice to nie są zwykłe glony, to szlachta 
wśród glonów – śmieje.

W łąkach podwodnych znajduje schro-
nienie wiele gatunków ryb i skorupiaków.

Przyglądamy się dnu jeziora. 
- charakteryzuje się takim ładnym, białym 

dnem, gdyż osady tych jezior bogate są 
w węglan wapnia, pochodzący z rozkładu 
ramienic.

jeziora ramienicowe zwykle są głębokie. 
na przykład zmarłe – to, nad którym sto-
imy, ma głębokość 17 metrów. dzięki tym 
łąkom jezioro jest bardzo dobrze natlenio-
ne – łąki produkują duże ilości tlenu i żyją 
tu tlenolubne ryby, takie jak sieja i sielawa.

- A jeśli chodzi o historyczne dane, wystę-
powały tu bardzo obficie raki szlachetne – 
kończy wykład Grażyna.

Raków szlachetnych już nie ma, ramieni-
ce – póki co, mają się dobrze. Ale gdyby 
– na przykład poprzez wprowadzenie do 
wody zanieczyszczeń, zmienić jej właści-
wości fizykochemiczne?

- Gdyby zanieczyszczono wodę, znikły-
by podwodne łąki, skorupiaki nie miałyby 
miejsca do bytowania, woda nie byłaby 
natleniona, mogłyby zniknąć sieja i siela-
wa.

to tak jak z domkiem z kart. nie da się 
wyciągnąć jednej jego ściany tak, żeby 
reszta się nie zawaliła. 

brzegi jeziora porastają drzewa, które 
mają 120 lat – i w tym akurat miejscu nie 
brakuje dziupli. Regularnie pojawiają się 
tu bieliki, polują na gniazdujące w dziu-
plach gągoły i ryby.

i tak dalej...

JEZioRA RyNNowE w oKoLiCACh LASKi 
(NA PiERwSZym PLANiE J. ZmARŁE)
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uŚmiECh i miLCZENiE

Po kilkugodzinnej kąpieli w deszczu wra-
camy z wycieczki. Przyjemnie jest w cie-
płym samochodzie, czas na coś w rodzaju 
podsumowania. trudno jednak ogarnąć 
jednym zdaniem całą różnorodność ga-
tunków, siedlisk, różnorodność przyrody. 
tak zwaną bioróżnorodność.

Rozmawiamy, a Grażyna od czasu do cza-
su uśmiecha się tajemniczo 
i unika odpowiedzi na nie-
które pytania.

- Mówiłaś, że w jednym 
z jezior wprowadzono raki 
szlachetne, nasze rodzime. 
W którym konkretnie?

tajemniczy uśmiech i upo-
rczywe milczenie.

- Mówiłaś, że zlokalizowa-
no aktywną norę wilków. 
Gdzie konkretnie, w którym 
miejscu?

Uśmiech.
- Wiadomo, że w zaborskim Parku Kra-

jobrazowym gniazdują puchacze. Gdzie 
można je spotkać?

W końcu Grażyna postanawia się ode-
zwać.

- nie wszystko nadaje się do prasy – od-
powiada ze śmiechem na pożegnanie.

LoBELiA JEZioRNA
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

wyKAZ KAtEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAt)
toWARzySKiE: EXP.TOW.

dAM PRAcę: EXP.PDP.

SzUKAM PRAcy: EXP.PSP.

USłUGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAt)
niERUchoMoŚci SPRzEdAM: EXP.NSP.

niERUchoMoŚci KUPię: EXP.NKU.

niERUchoMoŚci zAMiEnię: EXP.NZA.

niERUchoMoŚci do WynAjęciA: EXP.NDW.

niERUchoMoŚci PoSzUKUję WynAjĄĆ: EXP.NPW.

MotoRyzAcjA SPRzEdAM: EXP.MSP.

MotoRyzAcjA KUPię: EXP.MKU.

MotoRyzAcjA innE: EXP.MIN.

EdUKAcjA: EXP.EDU.

SPRzęt ELEKtRoniczny KoMPUtERy: EXP.SKO.

SPRzęt ELEKtRoniczny tELEFony: EXP.STE.

SPRzęt ELEKtRoniczny innE: EXP.SIN.

zWiERzętA: EXP.ZWI.

RÓŻnE: EXP.ROZ.

ŻyczEniA: EXP.ZCZ.
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dam, tel. 881 237 164

Sympatyczny Pan, bez nałogów, 
szuka drugiej połówki, z tempe-
ramentem po 50-tce, tel. 737 376 
861

RÓŻNE

Sprzedam dwie kanapy, stan bar-
dzo dobry, cena 300zł/szt. tel: 
517-159-871

blachy do wypieku 40-60 stal, 10 
zł/szt. tel: 694-642-709

Sprzedam wannę akrylowa 
z uchwytami + korek aut.+ bate-
ria, cena 250zł. tel: 58/778-17-35

Sprzedam drewno do co i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. 
tel: 782-846-927

do wymalowania pokój niepiją-
cego, Wejherowo. tel: 502-351-
988

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okre-
su ii Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

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

Sprzedam krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

działki budowlane Reda 616m2 
ul. 12Marca 165000 zł i łowcze 
2km od Lęborka 1200m2, cena 
39000zł. tel: 602-306-210

Sprzedam dom w Kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
330 tys. zł. tel: 519-399-162

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Starszy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentual-
nie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, od 15 listopa-
da, tel. 0049 669 869 837

DO WYNAJĘCIA

jestem zainteresowana wyna-
jęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, wraków kasacja, po-
moc drogowa, auto części, Wej-
herowo. tel: 789-345-593

INNE

oryginalne koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i in-
nych  15”+śruby+stojak na koła, 
cena 420 zł. tel: 695-230-080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz mate-
matyka, nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 
Gb, klawiatura Vobis, monitor 
Lcd tV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Usługi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

TOWARZYSKIE

Wdowa pozna Pana w wieku 63-
65 lat, bez nałogów, zmotoryzo-
wanego, na SMSy nie odpowia-

SZuKASZ 
PRACowNiKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:
www.metropolia.info

Informacje z całego regionu
w jednym miejscu

Szukaj nas również na facebooku!
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Kryształowy Żagiel jest na-
grodą PoZŻ, przyznawaną 
raz do roku za pomorskie 
osiągnięcia żeglarskie w roku 
minionym. Niedawno kapitu-
ła wyłoniła nominowanych 
w jedenastu kategoriach. Ka-
pitule przewodniczył marsza-
łek województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk. Wśród 
nominowanych znaleźli się 
przedstawiciele kartuskiego 
żeglarstwa.

Nominowani: 
Pomorski Żeglarz Roku: Pa-
weł Tarnowski (SKŻ Ergo 
Hestia Sopot) za m.in. zajęcie 
trzeciego miejsca w Mistrzo-
stwach Europy klasy RS:X, 
Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka 
Gdynia) m.in. za pierwsze 
miejsce w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w kla-
sie Laser Standard, Tymo-
teusz Bendyk (UKS Navigo 
Sopot) m.in. za mistrzostwo 

Polski katamaranów A-Class 
i Łukasz Trzciński (Jachtklub 
Stoczni Gdańskiej) za m.in. 
udany start w Mistrzostwach 
Świata ORC.

Pomorska Żeglarka Roku: 
Natalia Jabłońska (MKŻ 
Arka Gdynia) m.in. za zdo-
bycie brązowego medalu 
w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w klasie La-
ser Radial oraz Magdalena 

Kwaśna (ChKŻ Chojnice) za 
m.in. złoty medal Mistrzostw 
Polski Juniorów w klasie La-
ser Radial.

Pomorski Żeglarski Junior 
Roku: Tytus Butowski (AZS 
AWFiS Gdańsk) za m.in. uda-
ny start w Mistrzostwach Eu-
ropy w klasie Laser 4,7 U16, 
Michał Zych (SKŻ Ergo He-
stia Sopot) m.in. za zdobycie 
mistrzostwa Polski juniorów 
w klasie RS:X, załoga: Tymo-
teusz Cierzan i Oskar Niemira 
(UKS Navigo Sopot) za m.in. 
osiąganie bardzo dobrych 
wyników w klasie Hobie Cat 
16 oraz załoga: Mikołaj Sta-
niul i Kajetan Jabłoński (YKP 
Gdynia) za m.in. zdobycie 
srebrnego medalu Mistrzostw 
Europy w klasie 29er.

Pomorska Żeglarska Ju-
niorka Roku: Lidia Suli-
kowska (SKŻ Ergo Hestia 
Sopot) za m.in. trzecie miej-
sce w Mistrzostwach Euro-
py klasy Techno 293, Hanna 
Dzik (YKP Gdynia) m.in. 
za złoty medal w Młodzie-
żowych Mistrzostw Świata 
ISAF w klasie 420 oraz za-

łoga: Aleksandra Melzacka 
i Maja Micińska (YKP Gdy-
nia) za m.in. złoto Mistrzostw 
Europy Juniorów (Eurosaf).

Pomorski Żeglarski Trener 
Roku: Paweł Solecki (UKS 
Navigo Sopot), trener gru-
py Catamaran Youth Team 
Poland, Mirosław Laskow-
ski (ChKŻ Chojnice), trener 
Magdaleny Kwaśnej oraz 
Grzegorz Formela (UKŻ La-
melka Kartuzy), trener klasy 
Cadet.

Pomorski Nauczyciel Że-
glarstwa Roku: Zbigniew 
Czubek (AZS AWFiS 
Gdańsk), trener do spraw 
młodzieży PZŻ, Jakub Pan-
kowski (Politechnika Gdań-
ska), prowadzący Sekcję 
Żeglarską Politechniki Gdań-
skiej oraz Janusz Frąckowiak 
(Yacht Club Rewa), nauczy-
ciel żeglarstwa w Gminie Ko-
sakowo.

Pomorskie Żeglarskie Wy-
darzenie Roku: Regaty 
Gdynia Doublehanded Yach-
trace, Mistrzostwa Europy 
klasy Techno 293 oraz Ener-

ga Sopot Match Race – World 
Match Racing Tour.

Pomorski Żeglarski Rejs 
Roku: wyprawa Lodowe 
Krainy do Grenlandii, wielo-
etapowy rejs na Islandię i Lo-
foty jachtu „Nest” oraz surwi-
walowy rejs dla pomorskiej 
młodzieży po Pętli Żuław.

Pomorski Żeglarski Klub 
Roku: SKŻ Ergo Hestia So-
pot za m.in. stałe utrzymy-
wanie żeglarskiego poziomu 
w klasie RS:X, UKS Navigo 
Sopot m.in. za rozwijanie 
żeglarstwa katamaranowego 
oraz UKŻ Lamelka Kartuzy, 
który od dziesięciu lat promu-
je żeglarstwo na Kaszubach.

Przyjaciel Pomorskiego 
Żeglarstwa: firma Lamel 
Rozdzielnice – Mirosław 
i Jadwiga Plichta, Gmina 
Kartuzy – reprezentowane 
przez burmistrza Mieczysła-
wa Grzegorza Gołuńskiego 
oraz Gmina Pruszcz Gdański 
reprezentowana przez wójt 
gminy Magdalenę Kołodziej-
czak.
/raf/

Kryształowy Żagiel - znamy nominowanych
POMORZE | Znamy nominowanych do Nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego Kryształowy Żagiel 2016. Zwycięzców po-
znamy 3 grudnia podczas gali pomorskiego żeglarstwa w Kartuskim Centrum Kultury.

Odbędą się 3 osobne turnieje: 
dla zespołów sołeckich oraz 
młodzieżowców i weteranów 
50+. W listopadzie i grudniu 
odbędą się następujące tur-
nieje piłkarskie LZS:
W niedzielę 13 listopada 
w Luzinie - Mistrzostwa Po-
morskiego Zrzeszenia LZS 
w piłce nożnej drużyn sołec-
kich na hali (turniej dla ama-
torów - w składach drużyn 
nie mogą występować za-
wodnicy zgłoszeni w sezonie 
2016/17 do rozgrywek ligo-

wych organizowanych przez 
PZPN). 
W sobotę 26 listopada w Lini 
- I Mistrzostwa Wojewódz-
twa Pomorskiego Drużyn 
LZS w halową piłkę nożną. 
W sobotę 10 grudnia w Lini 
- Mistrzostwa Wojewódz-
twa Pomorskiego w halową 
piłkę nożną WETERANÓW 
(50+). 
Organizatorzy serdecznie za-
praszają wszystkich chętnych 
do sportowej rywalizacji. 
/raf/

Powiat wejherowski 
zaprasza piłkarzy
PIŁKA NOŻNA | W ramach obchodów 70-lecia LZS, 
Linia i Luzino zapraszają do udziału w turniejach halo-
wej piki nożnej. 

Początek meczu okazał się 
bardzo dobry dla zawodni-
ków z Sierakowic,bo już w 7 
minucie po podaniu Bulcza-
ka wzdłuż bramki i błędzie 
bramkarza gospodarzy na 
właściwym miejscu znalazł 
się Miłosz, który wyprowa-
dził drużynę na prowadze-
nie. Jest to druga bramka 
Łukasza w barwach GKS, 

ale pierwsza w lidze. 
Kolejna akcja meczu i po-
danie Dunsta do Węsiory – 
i już było 2:0 w 11 minucie 
spotkania. 
- To, co ostatnio przycho-
dziło nam z wielkim trudem, 
czyli zdobywanie bramek, 
tym razem udało się bar-
dzo szybko – mówi trener 
GKS Sierakowice. - Kolejne 

minuty meczu to już lek-
ka przewaga miejscowych, 
którzy za wszelką cenę pró-
bowali zdobyć kontaktową 
bramkę. Na nasze szczęście 
obrona kierowana przez Da-
widowskiego grała bardzo 
dobrze, a jeśli już udało się 
miejscowym stworzyć za-
grożenie na posterunku, był 
bardzo dobrze broniący Ką-
kol. 
Pierwsza połowa to jeszcze 
sytuacja Węsiory sam na 
sam z bramkarzem gospoda-
rzy, ale w tej sytuacji najlep-
szemu strzelcowi w tym se-
zonie zabrakło zimnej krwi, 
by wyjść z tego pojedynku 
zwycięsko. Druga połowa 
zaczęła się od ataków miej-
scowych, ale w bramce do-
brze i zarazem szczęśliwie 
bronił młody Kąkol. Do 
70 minuty miejscowi 
jeszcze wierzyli jesz-
cze w odwrócenie losów 
spotkania, ale im dłużej 
mecz trwał, tym lepiej 
grała drużyna z Siera-
kowic. 
Do końca sezonu pozo-
stały 3 kolejki. /raf/

Ważne zwycięstwo na wyjeździe
SIERAKOWICE | 12 kolejka V ligi Sportbaazar.pl za nami. Drużyna z Sierakowic 
na stadionie w Trąbkach Wielkich po raz drugi w przeciągu 10 dni grała z zawodnika-
mi Orła. Oba te spotkania (Puchar i liga) udało się rozstrzygnąć na korzyść piłkarzy 
GKS-u. SZACHY | W Chanty-

Mansyjsku (Rosja) zakoń-
czyły się Mistrzostwa  Świa-
ta  Juniorów w Szachach 
Klasycznych. W kategorii 
do lat 14 dobrze zaprezen-
tował się 13-letni Paweł 
Teclaf z Kartuskiego Klubu 
Szachowego ‘’Ormuzd’’. 

Turniej był bardzo wyrów-
nany. Paweł zaczął grę bar-
dzo niefortunnie od porażki 
w pierwszej rundzie z sza-
chistą z Indii. Po nadrobieniu 
strat w kolejnych 9 partiach 
zajmował medalową pozy-
cję. Wygrana w ostatniej 11 
rundzie gwarantowała mu 
srebrny medal, a remis - 

brązowy. Niestety, 
starszy i najwy-
żej rozstawiony 

w turnieju An-
drey Esipenko, 
zawodnik z Ro-
sji, okazał się 

tym razem 
nie do po-
k o n a n i a . 
Osta tecz -
nie Paweł 
zajął piąte 

miejsce.
/opr. r/

Wysoko na 
Mistrzostwach 
Świata w Rosji
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