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Innowacyjny 
magazyn energii
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Magazyn został wybudowa-
ny przez Energę-Operatora. 
Wpołączeniu z planowaną 
farmą fotowoltaiczną i  ist-
niejącymi już źródłami wia-
trowymi, biogazownią i od-
biorcami, utworzy on tzw. 
lokalny obszar bilansowania 
(LOB)Będzie na nim testo-
wane świadczenie usług sys-
temowych i regulacyjnych. 

Budowa lokalnego obszaru 
bilansowania jest elementem 
zwiększenia bezpieczeństwa 
orazefektywności energe-
tycznej pracy systemu dystry-
bucyjnego spółki. Również 
w skali europejskiej takie roz-
wiązania znajdują się obecnie 
w fazie testowej. W całej UE 
dostępny komercyjnie jest 
tylko jeden magazyn energii – 
w 2014 r. został uruchomiony 
w Niemczech.- Lokalne bi-
lansowanie, oparte o system 
magazynów energii, to jedno 

z najważniejszych zagadnień 
innowacyjnych na świecie 
w zakresie zapewniania bez-
pieczeństwa energetycznego 
– powiedzia  Dariusz Kaś-
ków, prezes Energa SA. – 
Nasza pilotażowa inwestycja 
w Pucku jest efektem prac 
badawczo-rozwojowych.
Uruchomieniemagazynu jest 
pierwszym, bardzo istotnym, 
elementem w podnoszeniu 
niezawodności dostaw ener-
gii. To także ważna tech-
nologia z punktu widzenia 

efektywności OZE. Właśnie 
na takie innowacyjne projek-
ty stawiamy, aby realizować 
wizję i misję Grupy Energa.  
Czemu firma energetycz-
na zainwestowała właśnie 
w okolicach Pucka?
-Miasto zostało wybrany ze 
względu na obecność w oko-
licy odnawialnych źródeł 
energii oraz ze względu na 
sezonowwe różnice w pobo-
rze energii – tłumaczy Jakub 
Dusza z Biura prasowego 
Grupy Energa.

INWESTZCJA |  To pierwsza taka nowoczesna inwestycja w kraju. W okolicach Pucka powstał magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5 MWh pojemności. Efekty inwestycji firmy Energa 
odczują także okoliczni mieszkańcy – wzrośnie bowiem  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i poprawi się efektywności dystrybucji energii z rozproszonych źródeł do odbiorcy. 

Lasy mirachowskie. 
Pajęczyna ukryta 
między drzewami

str. 10 - 11
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Pionierskie prace w okolicach Pucka
INWESTYCJA | Magazyn energii 
w Pucku powstał w ramach progra-
mu Gekon (Generator Koncepcji 
Ekologicznych), wspólnej inicjaty-
wy Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW ) oraz Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju (NCBR). Bu-
dowie magazynu towarzyszą prace 
badawcze.

Prace badawcze w Pucku  prowadzone są przez zespół 
ekspertów, reprezentujących Energę-Operatora oraz 
konsorcjantów, tj. Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk 
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będą rozszerzane 
w miarę powstawania nowych obiektów. Ogłoszenie 
wyników tych działań planowane jest na połowę 2018 
roku.
- W przyszłości można rozważyć świadczenie usług bi-
lansowania na rzecz odbiorców zewnętrznych, innych 
niż OSP – farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, czyli 
trudnych do zaprognozowania wytwórców energiiodna-
wialnej. Magazyn jest realizacją części badawczo-rozwo-
jowej projektu. Jeśli wyniki tych badań się potwierdzą, 
to będziemy rozważać część wdrożeniową na kolejne 
punkty – mówi Przemysław Piesiewicz - Wiceprezes Za-
rządu ds. Strategii Rozwoju.
Magazyn składa się z dwóch kontenerów o wymiarach 
12 m długości, 2,5 m szerokości i 3 m wysokości. Każdy 
z nich złożony jest z trzech modułów funkcjonalnych: 
dwukierunkowego przekształtnika energii elektrycznej, 
baterii litowo-jonowych oraz systemu zarządzania pracą 
urządzeń. System ten działa lokalnie i jest przystosowany 
do współpracy z systemem nadrzędnym. Baterie i system 
zostały dostarczone do nowego magazynu energii przez 
konsorcjum, którego liderem jest firma Qumak.
Zastosowane baterie gwarantują żywotność nie krótszą 
niż 3000 cykli (ładowanie – rozładowanie). Praca ogniw 
jest kontrolowana przez system BMS (Battery Manage-
ment System), który na bieżąco monitoruje ich tempe-
raturę i stopień naładowania. W każdym z kontenerów 
zainstalowano po 792 ogniwa litowo-jonowe WBLY-
P400AHA. Za utrzymanie ich optymalnej temperatury 
odpowiada system klimatyzacji. Niezależnie od tego, 

w momencie przekroczenia określonego progu tempera-
tury, moc urządzenia zostaje ograniczona, aby zmniej-
szyć ilość wydzielanego ciepła. Całość pracy magazynu 
kontrolowana jest również zdalnie, a osoby odpowie-
dzialne za bilansowanie energii w sieci mogą na bieżąco 
definiować aktualne parametry pracy magazynu.
Według inwestora na realizacji pionierskiego projektu 
właśnie w okolicach Pucka mogą skorzystać także miesz-

kańcy tego rejonu.
-Realizacja projektu w Pucku oznacza, nie tylko, że 
w mieście prowadzone są pionierskie prace z zakre-
su wsparcia rozwoju ekoinnowacji w Polsce, ale także 
w Pucku i okolicach wzrośnie bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej i poprawi się efektywności dystry-
bucji energii z rozproszonych źródeł do odbiorcy -pod-
kreśla Jakub Dusza z biura prasowego Energi.   (BG)

fo
t. 

EN
ER

G
A

fo
t. 

U
M

 W
ła

dy
sła

w
ow

o 

Centrum miasta w nowym wydaniu
WŁADYSŁAWOWO | Zazielenie ulicy Hallera i wzmocnienie „płuc miasta” poprzez przeobrażenie Parku 
Miejskiego. To nowe projekty samorządowców z Władysławowa, które mogą całkowicie zmienić wygląd miasta.

Gmina Władysławowo złożyła do Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko wnioski o dofinansowanie pro-
jektów obejmujących zmianę wizerunku 
ulicy Hallera oraz Parku Miejskiego we 
Władysławowie. Pierwszy z nich, zakła-
dający zazielenienie jednej z głównych ar-
terii komunikacyjnych w centrum Włady-
sławowa, spójnie łączy się z inwestycjami 
przebudowy Dworca PKP wraz z otocze-
niem i termomodernizacją budynku Domu 
Rybaka. Drugi projekt, stanowiący pierw-
szy etap przeobrażenia parku, ma za za-
danie wzmocnienie „płuc miasta” poprzez 
utworzenie zwiększonej i zróżnicowanej 
powierzchi biologicznie czynnej, a także 
powstanie małej architektury współgra-
jącej z zielenią tj. alejek spacerowych, 
miejsc rekreacji i wypoczynku w natural-
nych warunkach przyrody. (UM)

Magazyn energii razem z  planowaną farmą fotowoltaiczną i  istniejącymi już źródłami wiatrowymi, biogazownią 
i odbiorcami, utworzy on tzw. lokalny obszar bilansowania
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Międzynarodowy Dzień Seniora
RELACJA | Międzynarodowy, Europejski Dzień Seniora zorganizowano w  Kosako-
wie. Obchody miały miejsce w sobotę 8 października w hali sportowej.

Z okazji Święta Seniora Referat ds. 
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Urzędu Gminy Kosakowo przygotował 
specjalny program kulturalno-rozryw-
kowy. Jako pierwsza na scenie zapre-
zentowała się Polska Filharmonia Ka-
meralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha 
Rajskiego. Następnie wystąpił kabaret 
,,Afera” z Poznania, a na zakończenie 
tego pięknego popołudnia do wspólnej 
zabawy porwał zespół muzyczny ,,Wo-

kal” .
Uczestnicy mieli szansę wzięcia 

udziału w konkursie z nagrodami od 
Wójta Gminy oraz firmy AVON. Poza 
artystyczną częścią wieczoru przybyli 
goście mogli skorzystać z porad i infor-
macji udzielanych przez wystawców, 
z zaproszenia do udziału w wydarzeniu 
skorzystały takie instytucje i  stowarzy-
szenia jak:  Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Koło gminne 

w Kosakowie przy współpracy z przy-
chodnią SYNEXUS, Fundacja „Fly” 
– Kosakowski Klub Seniora (stoisko 
informacyjne, kiermasz), Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-
Kosakowo, Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Kosakowo im. Augustyna Necla 
w Kosakowie, „AVON”(porady ko-
smetyczne), Kancelaria Adwokacka 
Krzysztof Maj i Marcin Miszkiewicz 
(porady prawne).   (BG)

Gmina na litewskich Dożynkach
WYJAZD | Delegacja gminy Kosakowo, na czele z wójtem Jerzym Włudzikiem uczestniczyła w tradycyjnym świecie plonów rejonu wileńskiego, 
w Pikieliszkach na Litwie. Samorządowcy pojechali na Litwę w odpowiedzi  na zaproszenie mera rejonu wileńskiego Marii Rekść oraz starosty 
gminy Dukszty Wacławy Baniukiewicz.

Od ponad 20 lat w parku dworku Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach 
na Litwie odbywa się tradycyjne święto plonów rejonu wileńskiego. 
Dożynki  Rejonu Wileńskiego to nie tylko święto plonów, to również 
stara i głęboka tradycja podziękowania Bogu i ludziom za chleb, za 
to, co rodzi ojczysta ziemia. To też zjawisko kulturalne i społeczne 
Wileńszczyzny. Tradycyjne, jesienne spotkanie rodaków, również z 
Polski, możliwość obcowania, wspólnej biesiady i układanie  planów 
na kolejny pracowity rok.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od barwnego przemarszu 23 

gmin rejonu wileńskiego. Prowadziła gmina Ławaryska, która w tym 
roku była gospodynią święta. Pracownicy gmin, mieszkańcy i goście, 
niosąc plony sadów, ogrodów i inne dobra jesieni, uroczyście szli w 
kierunku sceny, gdzie na wszystkich czekała mer Samorządu Rejonu 
Wileńskiego Maria Rekść. Wspólnie z przedstawicielami starostw szli 
goście z zaprzyjaźnionych gmin z Polski. Przedstawiciele gminy Kosa-
kowa, część delegacji  w strojach  koszubskich, szli wspólnie z przed-

stawicielami gminy Dukszty, z którą gmina współpracuje już od wielu 
lat.
Po mszy organizatorzy zaprosili wszystkich na część artystyczną.  Ko-

lektywy  z rejonu wileńskiego  „Mościszczanka”, „Barwy Podwileń-
skie”, „Iskry”, „Kapela Świętojańska” zaprosiły do wspólnego śpie-
wania. Ogromnymi brawami widownia nagradzała  zespoły „Gostinec” 
i „Lalki Corporation” z Białorusi. Dożynkom towarzyszył również 
kiermasz świąteczny, na którym  uczestnicy mogli podziwiać i zakupić 
wyroby rzemieślnicze, ceramikę, wyroby sztuki regionalnej i żywno-
ści. Do spróbowania arcydzieł kulinarnych zapraszały zagrody gmin i 
rolników.
Następnego dnia delegacja Kosakowa zwiedziła stolicę Litwy – Wil-

no. Podobnie jak wielu Polaków, którzy przybywają do litewskiej sto-
licy, członkowie delegacji przeszli  śladami wieszcza Adama  Mickie-
wicza i odwiedzili grób Matki i Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego.      
(UG)

Nowy Komendant  
w Kosakowie
ZMIANY PERSONALNE | 
Nowym komendantem Komisa-
riatu Policji w Kosakowie został 
asp. szt. Grzegorz Karczewski, 
wcześniej naczelnik Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powia-
towej Policji w Pucku.

Zmiany perso-
nale to efekt 
decyzji Komen-
danta Powia-
towej Policji 
w Pucku. Nowy 
Komendant Ko-
misariatu Policji 
w Kosakowie 
objął funkcję 1 
p a ź d z i e r n i k a . 
D o t y c h c z a s o -
wy komendant 
Dariusz Bart-
nicki decyzją 
K o m e n d a n t a 
W o j e w ó d z -
kiego Policji 
w Gdańsku zo-
stał przeniesio-
ny do dalszego 
pełnienia służby 
w Komendzie 
Miejskiej Poli-
cji w Gdyni.
Asp.szt. Grze-
gorz Karczew-
ski służbę w Po-
licji pełni od 

16 października 
1991 roku. Jest 
policjantem do-
brze przygoto-
wanym ogólnie 
i zawodowo 
do wykonywa-
nia zadań na 
kierowniczych 
s t anowiskach . 
Wykazuje się 
zdolnościami or-
ganizatorskimi 
oraz sprawnym 
i skutecznym 
zarządzaniem, 
jego nienagan-
na, rzetelna 
służba, a także 
duże doświad-
czenie dają 
gwarancję wła-
ściwej realizacji 
zadań na stano-
wisku Komen-
danta Komi-
sariatu Policji 
w Kosakowie.
(BG)
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Bezpłatne konsultacje 
dla przedsiębiorców
PORADY| Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby 
ana bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punk-
tów Informacyjnych.

Najbliższe spotkanie 
z konsultantami LPI FE 
odbędzie się  w Urzędzie 
Gminy Kosakowo, w dniu  
26 października w godz. 
12.00 -15:00 .
Organizatorzy czekają na  
wszystkich zainteresowa-
nych tematyką Funduszy 
Europejskich. Z uwagi 
na duże zainteresowanie 
Funduszami Europejski-
mi wśród mieszkańców 
można także zapisywać 
się na konsultacje pod nu-

merem telefonu 58 572 94 
52 (aby uniknąć koniecz-
ności nadmiernego ocze-
kiwania na konsultacje).   
(BG)

Wręczono miejskie stypendia
SAMORZĄD | W Puckim Ratuszu miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów 
Rady Miasta Pucka. W uroczystości uczestniczyli stypendyści z rodzicami, władze 
miasta oraz dyrektorzy szkół, do których w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczali 
wyróżnieni uczniowie.

Tradycyjnie już uroczy-
stość uświetniły występy 
tegorocznych stypendy-
stów. Uczestnicy spotka-
nia usłyszeli więc utwór 
„Chcę być Kopciusz-
kiem” z musicalu „Me-
tro” w wykonaniu Beaty 
Graban, Igi Busz i Anny 
Kwarta,  utwór „Sen o 
Victorii” zespół Dżem w 
wykonaniu Marta Tom-
czyńskiej, utwór „Obój 
Gabriela”, główny temat 
z filmu „Misja” (muzyka 
Ennio Morricone) w wy-
konaniu Olgi Borzysz-
kowskiej (wiolonczela) i 
Marka Kwarta (akompa-
niament). W trakcie uro-
czystości Marek Kwarta 
zagrał na fortepianie Nok-
turn cis-moll Piotra Czaj-
kowskiego, Oliwia Obręb-
ska zaprezentowała swoje 
umiejętności taneczne a 

Jakub Mielewczyk wyre-
cytował wiersz „Reżyser” 
Juliana Tuwima. Listy gra-
tulacyjne potwierdzające 
przyznanie stypendium 
Rady Miasta Puck oraz 
drobne upominki wręcza-

li: Hanna Pruchniewska, 
Burmistrz Miasta Puck, 
Piotr Kozakiewicz, Prze-
wodniczący Rady Miasta 
Pucka i Justyna Thiel, 
przedstawiciel komisji 
stypendialnej.

StyPEndiA otRzyMALi:

uczniowie i absolwenci 
szkół gimnazjalnych:

1. Boniecki Bartosz
2. Brzózka Maciej

3. Busz iga
4. Czaja Julia

5. Czajkowska Aleksandra
6. Formella Patryk

7. Graban Beata
8. Gruszczyńska Magda

9. Juszczyk Klaudia
10. Kwarta Anna

11. obrębska oliwia
12. oss Mateusz

13. Piłat olaf
14. Reszka Wojciech

15. Sawicka Agnieszka
16. tomczyńska Marta

17. złoch Karolina

uczniowie i absolwenci szkół 
ponadgimnazjalnych:

1. Borzyszkowska olga
2. Czajkowski tomasz
3. Gutta Aleksander

4. Klein Kacper
5. Kuchnowska Magdalena

6. Mielewczyk Jakub

Student:

1. Kwarta Marek

Gminny Dzień 
Profilaktyki
EDUKACJA |  Na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 
we Władysławowie  oraz w COS OPO Cetniewo zorga-
nizowany został Gminny Dzień Profilaktyki dla Szkół.

W ramach wydarzenia 
uczniowie szkół pod-
stawowych oraz I klasy 
gimnazjumuczestniczy-
li w licznych zajęciach 
profilaktyczno-animacyj-
nych.
Zabawy oraz animacje 
koncentrowały się wo-
kół zagrożeń, takich jak: 

alkohol, dopalacze, czy 
uzależnienie od interne-
tu, na które młode osoby 
są szczególnie narażone 
i podatne. Dodatkowo na-
uczano udzielania pierw-
szej pomocy potrzebują-
cym, a także prowadzono 
porady radzenia sobie ze 
stresem.    (BG)
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Upamiętniono poetę
RELACJA | Na Placu Kaszubskim w Wierzchucinie 
odsłonięto oblelisk poświęcony pamięci Mariana 
Selina -  zmarłego w lipcu poetę i kompozytora z Ja-
starni. Wydarzenie to inicjatywa Zrzeszenia Kaszub-
sko – Pomorskiego z Wierzchucina.

W ramach uroczystości 
zaprezentowano także 
utwory Mariana Selina - 
w interpretacji Tomasza 
Fopke i Ryszarda Bory-
sionka.Marian Selin znany 
był przede wszystkim ze 
swoich pieśni poświęco-
nych Jastarni i Półwyspo-
wi Helskiemu, w których 
opisywał ciężką pracę ry-

baków. W swoim dorobku 
literackim miał również 
dramat „Broduze”. Jego 
dzieła znajdziemy w wy-
danej niedawno antologii 
pt. „Piesniôrz rëbacczégò 
żëwòta”. Upamiętniony 
w Wierzchucinie poeta n 
był m.in. laureatem „ka-
szubskiego Nobla” czyli 
Medalu Stolema.   (SP)
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70 lat ZSP Kłanino
EDUKACJA I Absolwenci z różnych stron Polski i świata, przedstawiciele 
władz oraz instytucji współpracujących ze szkołą. Dziesiątki gości przyjecha-
ły do Kłanina na 70-lecie tamtejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Placówka najpierw kształ-
ciła młodzież w kierun-
kach rolniczych, póź-
niej ekonomicznych, 
a w ostatnich latach 
– w kierunkach hotelar-
sko-gast ronomicznych, 
mundurowych oraz stocz-
niowych. 
W uroczystościach jubi-
leuszowych wzięli udział 
absolwenci placówki, 
władze samorządowe 
a takze przedstawiciele 
instytucji współpracują-
cych ze szkołą. Święto-
wanie uatrakcyjnił występ 
orkiestry dętej Morskiego 
Oddziału Straży Granicz-
nej w Gdańsku.      (SP) fo
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Międzynarodowy Dzień Seniora
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Sopockie Targi Seniora coraz bliżej
W dniach 22 i 23 października już po raz siódmy odbędą się Sopockie 
Targi Seniora. To miejsce i czas, gdzie można zapoznać się z różno-
rodną ofertą produktów i usług, odpowiadających na potrzeby i ocze-
kiwania osób starszych. Ważnym dopełnieniem targów są bezpłatne 
badania, porady ekspertów, warsztaty i pokazy.

Swoją ofertę przedstawią zarówno firmy, reprezen-
tujące różne branże: medyczną, rehabilitacyjną, 
usług opiekuńczych, turystyczną, wypoczynkową, 
edukacyjną, kosmetyczną, finansową, jak i organi-
zacje społeczne, działające na rzecz poprawy jako-
ści życia osób starszych.
- Życie seniorów, tak jak każdego z nas, ma różne 
barwy i odcienie. Są wśród nich osoby aktywne, 
pełne witalności i chęci rozwoju, jak również oso-
by niesamodzielne, wymagające wsparcia i opieki 
- mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sopocie, pomysłodaw-
ca i współorganizator Sopockich Targów Senio-
ra. - Dzięki różnorodnej ofercie, na targach każdy 
znajdzie coś dla siebie: dla ciała, dla ducha i dla 
umysłu.
Osoby, odwiedzające targi, będą mogły skorzystać 
z bezpłatnych badań, m.in. gęstości kości (w oste-
obusie), badania EKG (w sobotę w kardiobusie), 
badania wzroku, słuchu, stóp, skóry, poziomu 
cukru, cholesterolu, tkanki tłuszczowej, pomia-
ru wagi ciała i BMI. Eksperci zachęcać będą do 
zdrowego, racjonalnego odżywiania i aktywności 
fizycznej, a lekarz rehabilitacji będzie udzielał po-
rad w zakresie profilaktyki bólów krzyża.
Podczas targów nie zabraknie również atrakcji 

kulturalnych i rozrywkowych. Zobaczymy pokazy 
tańców w różnych stylach (salsa, country, latino, 
taniec orientalny, nowoczesny), pokazy gimna-
styki, tai-chi, samoobrony, a także specjalny po-
kaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu dziew-
czynek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz 
występ kabaretu Senior-i-Ta. W niedzielę o godz. 
15.00  odbędzie się wielki finał. Na zakończenie 
targów wystąpi zespół Retro Voice, który zaprasza 
na zabawę taneczną w rytm przebojów z lat 60 tych 
i 70 tych, m.in. zespołu Abba.
- Sopockie Targi to nie tylko możliwość przyjem-
nego spędzenia czasu, ale i udział w warsztatach, 
konkursach, pokazach czy możliwość dowiedzenia 
się wielu ciekawych rzeczy, które mogą przysłużyć 
się zdrowiu każdego z nas – mówi Jacek Karnow-
ski, prezydent Miasta Sopotu. - Wierzę, że wzorem 
lat poprzednich Targi okażą się dla seniorów i ich 
opiekunów możliwością uzyskania odpowiedzi na 
wyzwania, jakie przed każdym indywidualnie sta-
wia proces starzenia się.
7 Sopockie Targi Seniora odbędą się w Hali 100-
lecia Sopotu przy ul. Goyki 7. Wstęp wolny. Or-
ganizatorzy targów: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie, Spółdzielnia Socjalna „Ko-
ooperacja”. AW
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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
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Rezerwacja wizyt w salonach 
przez Internet
Na wizytę w salonach sprzedaży Energi można umówić się 
przez Internet. Rezerwacja konkretnej godziny odbywa 
się za pomocą strony internetowej rezerwacje.energa.pl. 
Energa Obrót jest pierwszym sprzedawcą energii w Polsce, 
który uruchomił taką usługę.
Wyzwaniem dla firm jest dostosowanie 
się do dynamicznego trybu życia swoich 
klientów. Energa wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, wprowadziła 
możliwość umówienia się na wizytę w sa-
lonie sprzedaży na konkretną godzinę.
- Nowe technologie są wyznacznikiem 
postępu, ale i wygody, dlatego w Enerdze 
Obrót staramy się być z nimi na bieżąco. 
Tym razem, jako pierwsi w branży energe-
tycznej, dajemy możliwość zdalnej rezer-
wacji wizyt – mówi Błażej Krawczyszyn, 
wiceprezes zarządu Energi Obrót. - Sys-
tem działa już we wszystkich salonach 
własnych. Oczywiście, jest to wyłącznie 
dodatkowe udogodnienie dla klientów. 
Wciąż będzie można przyjść do salonów 
Energi Obrót i załatwić niezbędne formal-
ności bez obowiązku wcześniejszej rezer-
wacji.
Opcję zdalnego zamawiania wizyt otrzy-
mują klienci, zarówno indywidualni, jak 
i przedstawiciele małych przedsiębiorstw. 

Internetowa rezerwacja możliwa jest dla 
każdej kategorii spraw obsługiwanych 
w salonach Energi Obrót.
- Na początek uruchamiamy dedykowaną 
zamawianiu wizyt platformę online, któ-
ra działa pod adresem rezerwacje.energa.
pl. Strona dostępna jest zarówno na kom-
puterach, jak i urządzeniach mobilnych. 
W drugiej kolejności udostępnimy rów-
nież aplikację na smartfony, tak aby zdal-
ne umawianie wizyt w naszych salonach 
było jeszcze szybsze i wygodniejsze – do-
daje Błażej Krawczyszyn.
Zdalne rezerwowanie wizyty w Salonie 
Sprzedaży Energi Obrót jest bardzo pro-
ste. Wystarczy wejść na stronę rezerwa-
cje.energa.pl i w formularzu zgłoszenio-
wym podać swoje imię, nazwisko, adres 
mailowy, numer telefonu oraz wybrać naj-
bliższy Salon.
Po wskazaniu miejsca, zostaną wyświe-
tlone wolne terminy począwszy od bie-
żącego dnia roboczego. Warunkiem do-

stępności konkretnej pory jest minimum 
dwugodzinne wyprzedzenie.  Wybierając 
czas spotkania, system zapisze parametry 
i dokona rezerwacji, a na ekranie ukażą 
się szczegóły, tj. lokalizacja salonu, data 
wraz z godziną oraz link do ewentualnej 
anulacji. System wyświetli także QR kod, 

który po zeskanowaniu zapisuje wszystkie 
informacje. Trafią one również na adres 
mailowy  podany przez klienta w formula-
rzu kontaktowym. Po przyjściu do salonu 
w zarezerwowanym terminie należy tylko 
w kolejkomacie wybrać opcję „Umówiona 
wizyta”.   (BG)

Cudzoziemcy zatrudnieni 
„na czarno”

ZATRUDNIENIE  | 65 cudzoziemcom powierzyła zatrudnienie wbrew przepi-
som agencja pracy, którą skontrolowali funkcjonariusze z Placówki Straży Gra-
nicznej z Władysławowa.

Strażnicy graniczni zakoń-
czyli kontrolę legalności 
zatrudnienia i powierzania 
pracy cudzoziemcom w fir-
mie z powiatu puckiego, 
która wbrew przepisom po-
wierzyła zatrudnienie oby-
watelom Mołdawii i Ukra-
iny. Analiza dokumentów 
wykazała, że w różnych 
okresach od lutego do lipca 
tego roku agencja oddele-
gowała do innych praco-
dawców łącznie 65 cudzo-
ziemców, mimo że nie mieli 
oni uprawniających ich do 
tego dokumentów. Najczę-
ściej chodziło o brak umów, 

oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia pracy bądź jej 
wykonywanie na warun-
kach innych niż określone 
w umowie. Pracę cudzo-
ziemcy świadczyli w bran-
ży spożywczej.
Dalsze postępowanie w tej 
sprawie prowadzą funkcjo-
nariusze z Placówki Straży 
Granicznej we Władysła-
wowie. Od początku roku 
funkcjonariusze Morskiego 
Oddziału Straży Granicz-
nej przeprowadzili w su-
mie 313 kontroli legalności 
wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadze-

nia przez nich działalności 
gospodarczej i powierzenia 
wykonywania im pracy. 
Nieprawidłowości wykryto 
w 237 przypadkach. Stwier-
dzono, że przeszło tysiąc 
cudzoziemców wykonywa-
ło w Polsce pracę niezgod-
nie z przepisami.
Wśród pracodawców naru-
szających przepisy w ob-
szarze powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom 
dominuje branża budowla-
na oraz produkcja, głównie 
w sektorze stoczniowym, 
transport oraz przetwórstwo 
przemysłowe. (SG)
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Spotkanie o programowaniu
EDUKACJA | W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku zorganizowano spotkanie na 
temat  wprowadzenia programowania do szkół. Organizatorem spotkania nazwanego „Programowanie czas zacząć” 
było Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

Przybyłych na spotkanie 
przywitała wicedyrektor 
Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Gdańsku  Ewa 
Furche, wicedyrektor Cen-
trum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku  Ewa Furchem  
która zachęcała do ko-

rzystania z sieci współ-
pracy i samokształcenia 
oraz do uczestnictwa na 
V Forum Pomorskiej Edu-
kacji. Krzysztof Kurszew-
ski z Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku poprowadził 
cześć ogólną spotkania. 

Koordynator wojewódz-
ki nadmienił, że edukacja 
dotycząca wprowadzenia 
programowania do szkół 
ma dotyczyć wszystkich 
uczniów, a nie tylko tych 
z wybranych jednostek. 
W imieniu wolontariuszy, 

chcących dzielić się swoją 
pasją wystąpił z kolei Pan 
Marcin Kolasiński z Intel 
Technology.
Po sesji ogólnej uczestnicy 
spotkania podzieleni zosta-
li na trzy grupy warsztato-
we i brali udział w warsz-
tatach realizowanych przez 
Learnetic, Edu-Sense 
oraz Andrzeja Przybycie-
nia. Przedstawiciele fir-
my Learnetic przedstawili 
w trakcie warsztatów zaso-
by wspierające nauczanie 
programowania oraz narzę-
dzia do tworzenia zasobów 
interaktywnych i platformę 
e-learningową wspierają-
cą wykorzystanie zasobów 
interaktywnych. Przedsta-
wiciele firmy EduSense 
przedstawili scenariusze 
lekcji z programowania 
z wykorzystaniem ozo-
botów. W trzeciej części 
warsztatów program Baltie 
przedstawił Andrzej Przy-
bycień.
Na spotkaniu było ponad 
sto osób.
(SP)

Wyniki BO we Władysławowie
WŁADYSŁAWOWO | Zakończono premierową edycję Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie. Zwycię-
skim projektem, okazało się zadanie pn. „Utwardzenie części drogi z płyt jumbo na przedłużeniu ulicy Harcer-
skiej do ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” autorstwa Mariusza Głowienki. Szacunkowy koszt realizacji 
inwestycji to 225 tys. zł.

W ramach aktualnej edycji BO zre-
alizowany zostanie tylko zwycięski 
projekt, urzędnicy miejscy tłumaczą 
bowiem, że pozostałe środki budże-

tu obywatelskiego (25 tys. zł) nie 
pozwolą na sfinansowanie żadnego 
ze zgłoszonych zadań, ze względu 
na wyższy kosztorys ich realizacji. 

Frekwencja podczas BO wynio-
sła zaledwie  21% (uprawnionych: 
8568 osób, głosowało: 1758 osób).     
(BG)

Są środki remont 
drogi powiatowej
INWESTYCJA | Dokładnie 2 mln 672 tys. 65 zło-
tych wsparcie otrzymał Powiat Pucki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszyn-
ko – Karwieńskie Błoto Drugie – Goszczyno”.

Starosta pucki Jarosław 
Białk, razem z wicestaro-
stą Tomaszem Herrman-
nem podpisali umowy 
o dofinansowaniu z mar-
szałkiem województwa 
pomorskiego – Mieczy-
sławem Strukiem oraz 
wicemarszałkiem Wie-
sławem Byczkowskim.

Inwestycja zostanie wy-
budowana w systemie 
„zaprojektuj i zbuduj”. 
Jeszcze jesienią zostanie 
ogłoszony przetarg na do-
kumentację i wykonanie 
zadania. Czas na realiza-
cję i rozliczenie projektu 
jest do marca 2018 roku.
(BG)
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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, 
leżący między kaszubskimi wsiami: Miechucinem, Mira-
chowem, Kamienicą Królewską i Sierakowicami. znajduje 
się tu w sumie dziewięć rezerwatów przyrody, większość 
z nich została powołana dla ochrony leśnych terenów ba-
giennych, tzw. mszarów, a także rosnących to roślin, takich 
jak np. rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, bagno 
zwyczajne czy wełnianeczka darniowa. inne rezerwaty, np. 
„Jezioro Lubygość” mają na celu ochronę walorów krajo-
brazowych. W Lasach Mirachowskich znajdują się torfo-
wiska, niektóre wyjątkowo głębokie – w rezerwacie „Sta-
niszewskie 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 rzadkie-
go i objętego ochroną, ptaka. Samce, podczas wiosennych 
toków wydają charakterystyczne dźwięki przypominają-
ce odgłos uderzeń drewnianych przedmiotów. W ostatniej 
czwartej frazie rytualnego „śpiewu” głuszec... głuchnie. do 
końca nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Być może jest 
w tym momencie tak zaabsorbowany wabieniem wybran-
ki swego ptasiego serca, że nie w głowie mu dbałość o wła-
sne bezpieczeństwo. tak czy inaczej, głuchota głuszca trwa 
wówczas niewiele ponad sekundę.
Myśliwska „przygoda” polegała (i niestety, polega nadal – 

na przykład w Puszczy Białowieskiej, na terenie Białoru-
si) na tym, żeby zbliżać się systematycznie do tego ptaka, 
pokonując dzielącą odległość w ciągu tej krótkiej chwi-
li, gdy jest on ogłuszony. Chodziło o to, żeby oddać strzał 
z bliskiej odległości.
zbyt często w przeszłości oddawano takie strzały. oficjal-
nie mówi się, że ptaki te „wyginęły”. dziś pozostał po nich 
ślad, w postaci nazwy jednego z dziewięciu rezerwatów 
znajdujących 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 jed-
nak są zbyt małe dla tego pięknego ptaka. Stwierdzono, 
że penetracja lasu dokonywana przez człowieka, mimo 
wszystko jest zbyt duża – informuje Witold Sieciechow-
ski.

Ławeczka
„Kurze grzędy”. Można – nie łamiąc przepisów i w zgodzie 
z ekologicznym sumieniem, dotrzeć do serca tego rezer-
watu ścieżką wiodącą wzdłuż granicy obszaru chronione-
go. od najbliższej asfaltówki (łączącej leśniczówkę Mira-
chowo z Kamienicą Królewską) zajmuje to około 15 mi-
nut.
idąc leśnym duktem wzdłuż granicy rezerwatu, nietrudno 
zorientować się, dlaczego został powołany. Po lewej znaj-
dują się mokradła. tam jest rezerwat. Piękne, choć niedo-

stępne. Po prawej – las bukowy. Po dziesięciu minutach 
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Rezerwat Kurze Grzędy, Jezioro Wielkie. 
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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 
Grzędy – tłumaczy kierownik Kaszubskiego Parku Krajo-
brazowego. - Rośnie tam rosiczka, niewielka roślina, któ-
rą trudno dostrzec. Potrzebuje odpowiedniej ilości wody, 
specyficznego siedliska. Jeśli uznajemy, że jest chroniona, 
uznajemy tym samym, że chronione jest całe siedlisko. nie 
możemy więc osuszać tych bagien. Bo jeśli je osuszymy, nie 
zostanie tam nic...
Witold Sieciechowski wspomina, że niegdyś dokonano me-
lioracji przyległych terenów. Poziom wody się obniżył. Po-
tem próbowano naprawić błąd, zbudować zastawki, które 
zatrzymałyby odpływającą wodę. 
„Po co komu jakaś rosiczka?” - zapytałby rolnik, któremu za-
leży 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 la-
tał bielik zwany (niepoprawnie) orłem, a w nocy pohuki-
wały sowy.
„Co ma piernik do wiatraka?” - zapytałby niedowiarek. 
Ano ma. to, że zarówno piernik, jak i wiatrak, funkcjonują 
właśnie 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 ro-
siczkę, ale też inne rośliny występujące w „bagiennych” re-
zerwatach 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 szczątków roślin, nie ma owadów, jednym słowem 
- nie ma co jeść.
nadlatuje bielik, rozgląda się, nie widzi ani ryby ani ptaka, 

którym mógłby się posilić.
i tak dalej, i tak dalej...
tymczasem z ławeczki można obserwować kaczki, perko-
zy, krążącego nad głową myszołowa, ważki splecione w mi-
łosnym uścisku, podziwiać niedostępne dla ludzkiej stopy 
dywany roślin bagiennych. Fachowcy mówią: bioróżnorod-
ność. 
no tak, ale nie do każdego trafiają argumenty ekologów. 
Rolnik będzie się cieszył się że ma nawodnione pole, ob-
fitsze plony. do czasu... torfowisko to magazyn wody, swo-
isty zbiornik retencyjny. Po jego wysuszeniu poziom wody 
w okolicy się obniży. nie będzie torfowiska, nie będzie na-
wodnionego pola. Pozostanie zarastająca krzewami sucha 
łąka.

Włochatka
Pisząc o Lasach Mirachowskich nie sposób nie wspomnieć 
o włochatce. to taka niewielka sowa. Mówi się: gatunek 
„naturowy”. oznacza to, że tam, gdzie wyjątkowo licznie 
występuje (często wraz z innymi rzadkimi gatunkami roślin 
i zwierząt) ustanawia się obszary chronione, tzw. „natura 
2000”. W stosownych dokumentach czytamy: „Liczebność 
(włochatki - przyp, red.) (...) kwalifikuje Lasy Mirachowskie 
do międzynarodowych ostoi ptaków.”
znowu środek nocy. ornitolodzy, obwieszeni sprzętem, ru-
szają w ciemny las. Poruszają się cicho, przypominają du-
chy. Rozstawiają statywy, na których zamontowane są mi-
krofony. Jest też głośnik, z którego raz po raz wydobywa się 
dźwięk: króciutkie, delikatne hu, hu, hu, hu.
trwa inwentaryzacja włochatki w Lasach Mirachowskich. 
Wabione są niewidoczne w ciemności ptaki – tak, żeby 
odezwały się, dały znać o swojej obecności. Sprawdzane są 
budki lęgowe, specjalnie dla tego ptaka tu zawieszone.
- Włochatka gnieździ się dziuplach, m.in. w świerkach – tłu-

maczy Witold Sieciechowski. - Część świerków obumiera, 
z takich czy innych powodów. Często są wtedy wycinane 
przez leśników. tymczasem dziuple znajdują się w takich 
właśnie obumarłych drzewach. Leśnicy mają swoje prze-
pisy, dokumenty, zgodnie z którymi powinni takie drzewa 
wycinać. Ale czy rzeczywiście należy to robić? My chcieli-
byśmy trochę wstrzymać takie wycinki. Co prawda, zawie-
szamy 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 
włochatki są gryzonie, norniki: nornik bury, nornik północ-
ny, jak też nornice czy myszarki leśne. Gdybyśmy sobie wy-
obrazili, że w środowisku braknie sów, to konsekwencją 
tego mogłoby 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. Więk-
sze sowy, takie jak puszczyki, zjadają te mniejsze, np. wło-
chatki. Włochatka może zostać również upolowana przez 
jastrzębia, krogulca. Jeśli zaś chodzi o lęgi – jaja włochat-
ki 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 dziu-
pli, nie będzie sów... i tak dalej. 
Ponownie na myśl przychodzą kostki domina, równiutko 
poustawiane 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 rezer-
watach przeczytasz na stronie internetowej Kaszubskiego Par-
ku 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. Skoja-
rzenie z mrowiskiem nasuwa się samo. Jest i biała kart-
ka – to fragment plaży między Łebą a Rowami. Wydaje 
się, że ludzkich mrówek tam nie ma. Chociaż... Można do-
strzec pojedyncze osobniki. niektóre z nich wędrują wy-
tyczonym szlakiem, inne zaś rozkładają ręczniki na plaży 
znajdującej się w granicach Słowińskiego Parku narodo-
wego.
Antropopresja – słowo oznaczające presję, jaką człowiek 
wywiera na przyrodę. Jeśli chodzi o plażę, każdą plażę 
w Polsce, presję tę wywiera z jednej strony – turysta-pla-
żowicz, z drugiej zaś – chcący zarobić na nim mieszkaniec 
nadmorskiej miejscowości. 

Wydmy
ikoną SPn są wydmy, odwiedzane masowo przez tury-
stów kroczących wyznaczonymi szlakami. 
niektórzy z nich zastanawiają się, dlaczego marnuje się 
tak piękny fragment wybrzeża. dlaczego nie mogą plażo-
wać tam, gdzie są tak piękne wydmy? 
na to pytanie odpowiada dr ireneusz izydorek, główny 
specjalista ds. ochrony przyrody w Słowińskim Parku na-
rodowym.
- na wydmach występują gatunki roślin, które mogą 
znieść bardzo specyficzne, surowe warunki. Rośliny te 
znoszą strumienie niesionego wiatrem piasku oraz słona-
wą, morską wodę, która, w czasie sztormów może docie-
rać 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 wy-
dma powstaje i „rośnie”. teraz wyobraźmy sobie, że ktoś 
przyjdzie i rozłoży na nich swój kocyk, będzie chciał pla-
żować. Będzie po tych wydmach – i po tej roślinności cho-
dził, zadeptywał ją. Bo wiadomo, że kilkugodzinne plażo-
wanie wiąże się również z tym, że od czasu do czasu trze-
ba pójść na stronę... te rośliny i tak mają już „niełatwo” 
w swoim środowisku, bez dodatkowych „utrudnień”, któ-

re – jako ludzie, moglibyśmy im zafundować.
Czyli – sprawa wydaje się prosta: nie można plażować, bo 
rosną „jakieś” trawy. Ale turysta, który nie interesuje się 
przyrodą, powie: „na co komu potrzebna ta sucha roślin-
ka?” „Cóż takiego by się stało, gdyby zabrakło tej suchej 
roślinki”? 
dr ireneusz izydorek:
- Jeśli zniszczymy pokrywę roślinną na wydmie, to przy 
silnych wiatrach i przy braku osłony w postaci drzew, wy-
dmy zostaną rozwiane. taka wydma może wówczas po-
jawić się gdzie indziej... na przykład w Łebie. znamy hi-
storię Łeby, przed wiekami mieszkańcy musieli z zachod-
niego brzegu przenieść się na wschodni, gdyż pierwot-
na osada została zasypana. odpowiadając skrótowo na to 
pytanie: „Jeśli zniszczymy tę suchą roślinkę, wydma po-
wędruje dalej, na przykład do Łeby...”
Jednak ta argumentacja nie zawsze trafia do ludzi. Pra-
cownicy SPn przyznają, że cały czas trwa spór między 
przyrodnikami a mieszkańcami gminy, którzy nie są w sta-
nie zaakceptować istnienia tu parku narodowego. 
- tutejsi ludzie, jak się wydaje, mają nam za złe, że chroni-
my przyrodę. Jak twierdzą, przeszkadza im to w rozwoju, 
ogranicza ich to gospodarczo. Chcieliby, być może, żeby 
tutaj podobnie wyglądało jak w Rowach i Łebie. tylko, że 
jest grupa ludzi, którym podoba się to, co jest w Rowach 
i w Łebie, i jest inna grupa ludzi, którzy omijają te miejsca, 
przyjeżdżają do nas, żeby obserwować i chłonąć przyro-
dę, a nie gofry i piwo z budki.

murawy i ostańce
„Już nie ma dzikich plaż”- myliła się znana piosenkarka. 
oczywiście, że są! za Czołpinem. niebieskim szlakiem 
w stronę morza, przez sosnowy bór. tuż przy plaży – ce-
glany budynek, w sezonie zapewne służy wygłodniałym 
i spragnionym turystom. dziś – pod koniec września, za-
mknięty na wszystkie 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 wieje. Piach wdziera się pod ubranie, trafia do ust, 
we włosy. Jest wszędzie. tworzy mgiełki porywane wia-
trem.
tak, to z pewnością jest dzika plaża. nie widać dosłow-
nie nikogo, spoglądając w stronę Łeby, w stronę Rowów – 
ani żywej duszy. tylko szum wzburzonego morza. i śmie-
ci, gdzieniegdzie. niestety, jak widać, nie zawsze ta plaża 
jest tak dzika, jak dzisiaj.
niebieskim szlakiem z plaży, przez las do latarni morskiej, 
potem czerwonym do Wydmy Czołpińskiej. 
Jak czytamy na tablicy informacyjnej umieszczonej przy 
ścieżce: „Białymi nazywamy takie postacie wydm, któ-
re utworzone są przez dwa odporne na zasypywanie ga-
tunki wysokich traw – pospolitą piaskownicę zwyczajną 
i rzadszą – wydmuchrzycę piaskową. Między źdźbłami 
tych traw powierzchnia gruntu i piasek wydmowy, któ-
ry może być jeszcze przemieszczany przez wiatr, jest wy-
raźnie widoczny. Wydmy szare porasta roślinność w typie 
niskiej murawy, w której dominuje gęsto kępkowa trawa 
– szczotlicha siwa.(...) Połacie wydmowe pozbawione ro-
ślinności nazywamy wydmami ruchomymi. W ich obrę-
bie piasek porusza się swobodnie, dzięki czemu ich rzeź-
ba powierzchni obfituje w różnorodne, nietrwałe mikro-
formy. Wśród takich wydm występują również, wyraźnie 
wzniesione ponad przeciętny poziom, pokryte roślinno-
ścią stożkowate 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 przy-
bywają turyści, znajduje się tu szereg innych, cennych 
przyrodniczo miejsc. Są to przede wszystkim torfowiska, 
dwa duże i dwa mniejsze jeziora przymorskie oraz znaj-
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Plaża za Czołpinem. Ani żywej duszy.

Wydma Czołpińska. Ostańce, mikroformy.

Zrozumieć przyrodę. Pomorskie skarby natury. / reportaż
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dujące się przy niektórych odcinkach ich brzegów tzw. 
solniska, czyli specyficzne, z unikatową roślinnością, łąki.

modraszek bagniczek i inne cuda bagienne 
Fenomenem tego obszaru jest to, że obok siebie funk-
cjonują zupełnie odmienne środowiska. tuż za wydma-
mi, które ze swej natury są suche, znajdują się torfowiska, 
gdzie wody jest obfitość.
opowiada Grzegorz Jędro, specjalista ds. ochrony przyro-
dy w Słowińskim Parku narodowym: 
- W takim środowisku jak torfowiska, na których, po ob-

fitych deszczach, pojawiają się kałuże i mini stawki, wy-
stępują unikatowe w skali kraju krzewinki. Żywią się nimi 
rzadkie motyle – zarówno osobniki dorosłe, jak i gąsieni-
ce. Spotykamy tam również ważki, których larwy potrze-
bują do życia takiej właśnie wody. A jeśli chodzi o wystę-
powanie owadów, nasze torfowiska są swoistą „perełką” 
w skali Pomorza. Żyją tu na przykład takie ważki jak: za-
lotka białoczelna, zalotka torfowcowa, żagnica torfowco-
wa. dużo jeżdżę po Pomorzu, a te gatunki znajduję tylko 
w SPn. A jeśli chodzi o motyle to należy wymienić takie 
rzadkości jak: modraszek bagniczek, dostojka 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 do-
rosłych motyli. Poza Pomorzem roślina ta występuje nie-
licznie tylko w Borach dolnośląskich. to tu przebiega jej 
południowo-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 tere-

nie, przywoływany przez pracowników SPn: na torfowisko 
przychodzi dzik, kładzie się, pozostaje po nim wyciśnięte 
zagłębienie, 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. Skorzy-
stać z tego może na przykład traszka, czy ptaki.

Jeziora
W granicach tutejszego parku narodowego znajdują się 
również dwa duże jeziora – Łebsko i Gardno. Jezioro Łeb-
sko jest trzecim co do wielkości jeziorem w Polsce, Gard-
no – ósmym. to kolejne, obok wydm i torfowisk, szczegól-
ne środowisko na tym terenie. Szczególne również dlate-
go, że jeziora te mają połączenie z morzem.
to bardzo ważne miejsca dla ptaków. tu odbywają się ich 
lęgi, tu odpoczywają ptaki podczas przelotów, czyli wę-
drówek. Wiosną i jesienią ptaki wędrują wzdłuż południo-
wego brzegu Bałtyku. Chodzi głównie o ptaki blaszko-
dziobe, siewkowce – kaczki, gęsi, łabędzie, ale nie tylko.
A ptaki – jak nietrudno się domyślić, potrzebują spokoju. 
nie należy ich płoszyć, więc pewnie przeszkadza im ruch 
turystyczny.
Grzegorz Jędro: - W szczególności sporty wodne. zauwa-
żyliśmy że jest problem na brzegu po wschodniej stronie 
jeziora, w okolicy wsi Żarnowska. to jest miejsce, gdzie 
mają miejsce lęgi ptaków. Poza tym w okresie wiosennym 
i teraz, na jesień, tędy wiodą szlaki wędrówek ptaków, na 

przykład z Syberii 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 
podobnego, problem leży gdzie indziej. Gdy wieje, zaraz 
pojawiają się w tym miejscu kitesurferzy, windserferzy. 

Krowa i „kajt”
Kitesurferzy. Jeden z drugim zapytają: „A komu to prze-
szkadza, że sobie tu popływamy? nie hałasujemy, nie za-
nieczyszczamy powietrza...”
- trzeba sobie wyobrazić, czym dla ptaka jest taki kolo-
rowy żagiel – tłumaczy Grzegorz Jędro. - to jakiś ogrom-
ny drapieżnik, przed którym należy uciekać, najdalej jak 
się da. z naszych obserwacji wynika, że pływanie na de-
skach i „kajtach” powoduje, że ptaki nie przystępują do lę-
gów, nie korzystają z tego miejsca do odpoczynku pod-
czas wędrówek. Pozwolenie na uprawianie sportów wod-
nych w tym miejscu spowoduje, że ptaki znikną. nie będą 
mogły tam żerować, zakładać gniazd, wyprowadzać po-
tomstwa.
W tym miejscu - na przybrzeżnej łące we wsi Żarnowska 
jest jeszcze inny problem. znajdują się tam tak zwane sol-
niska. Można je potraktować jako czwarte, obok wydm, 
torfowisk i jezior, siedlisko cennych roślin i zwierząt 

w SPn. Rosną tam różne gatunki roślin, które znoszą za-
solenie podłoża. te gatunki są unikatowe w skali wybrze-
ża, występują tylko w kilku miejscach w Polsce. dla „kejte-
rów” to zwykła łąka, po której chodzą krowy. Ale prawda 
jest taka, że samo przebywanie na niej – rozkładanie kaj-
tów, 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 Ję-
dro przywołuje kolejny przykład. 
- W marcu i kwietniu przylatuje krwawodziób. zakłada 
gniazdo w miejscu, w którym krowa zostawiła odcisk ra-
cicy, wgłębienie w ziemi. W ten sposób ptak ten korzysta 
z obecności krowy. Poza tym pełni ona funkcję „parasola 
ochronnego”, który wykorzystują ptaki. Lis albo jenot nie 
podejdzie do krowy, boi się. Jej obecność zwiększa więc 
bezpieczeństwo i sukces lęgowy ptaków, które gniazdu-
ją 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 
cennego przyrodniczo siedliska. W odróżnieniu od kite-
surfera. 

Nie warto cytować
na koniec wyprawy do Słowińskiego Parku narodowego 
ruszam do wsi Żarnowska. Ciągle wieje jak diabli.
Widzę ich już z daleka. 
Wyskakują na trzy metry do góry, pływają w tę i z powro-
tem. Cztery „kajty” na wodzie, dwa na lądzie, akurat jeden 
z surferów, z pomocą kolegów, próbuje wypłynąć z brze-
gu... Który jest cenną przyrodniczo łąką, tzw. solniskiem. 
Podchodzę, pytam, czy wiedzą, że ptaki, że łąka, że rośli-
ny, że rzadkie...
nie – mówią. nie wiedzą.
informuję więc, że to park narodowy, że tu nie wolno, że 
grozi 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 
porze roku, kiedy akurat są przeloty, jest tu mnóstwo pta-
ków. 
nie widzę żadnego.

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

Modraszek bagniczek

 Grzegorz Jędro

Zrozumieć przyrodę. Pomorskie skarby natury. / reportaż



OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4  pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle , cena 
330 tys. 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 dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SKoDA 105L, 1981 rok ,0.988cm, 
lGas(BRC), kolor cytrynowy, cena: 
750 zł, tczew. tel: 735-001-684

KUPIĘ
SKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. tel: 
789-345-593

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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 

SPRZEDAm telefon Sony Erics-
son X8, cena 80 zł, Wejherowo. 
tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

mALoWANiE cekolowanie, 
podłogi, remonty kompleksowe, 
doświadczenie, wolne terminy, 
solidnie. tel: 504-973-552

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

PRofESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

BiuRo Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. zygmunta trelli 50, odbie-
ramy dokumenty od klientów 
z Wejherowa, Pucka i okolic, tel. 
692 138 786, e-mail: br.kkrze-
bietke@gmail.com, jesteśmy na 
facebooku

TOWARZYSKIE

WDoWA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPRZEDAm drewno do Co i ga-
łęziówkę, możliwy transport gra-
tis. tel: 782-846-927

SPRZEDAm łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

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

SPRZEDAm mydła włoskie nesti 
dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KuPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu ii Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ek wipunek wojskow y@gmail .
com

SPRZEDAm grzejnik z nawie-
wem 2000 Watt, 3 zakresowy, 
cena 50zł. tel: 507-486-424

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

ZŁotA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 

transport, prace w ogrodzie, 
okolice 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 treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAm pompę głębinową, 
mało używana że sterownikiem 
do 6 barów ciśnienia, wyrzut 
wody 100m, zawór zwrotny, cena 
250 zł. tel: 507-486-424

SPRZEDAm kuchenkę gazową 
dwu palnikową nową, butle ga-
zowe pełne 3kg i 2kg, cena 220 
zł. tel: 507-486-424

SPRZEDAm pralkę wirnikową 
z nastawieniem czasu prania 
i grzania wody, cena 100 zł. tel: 
507-486-424

PRALKA Frania i wirówka za 
100 zł. Meble kuchenne używa-

SZuKASZ 
PRAcoWNiKA?
Wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 79567 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.

PRoWADZiSZ BiZNES?
zareklamuj się pod kategorią uSŁuGi

EXP.uSL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SmS-em:

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

ne, kolor świerkowy, cena 300 zł..
tel: 506-251-691

SPRZEDAm kanapę, stan bardzo 
dobry, cena 300 zł, Wejherowo. 
tel: 517-159-871

PRALKA wirnikowa niemiecka 
z nastawieniem czasu prania 
i grzania wody, cena 150zł. tel: 
506-251-697

GAŁęZiE tui srebrnej na wiązan-
ki, do obcięcia za złotówkę. tel: 
506-251-697

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info
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Środa, 19 października 2016

Popularny Bieg Czterech Latarni
BIEGI | 117 biegaczy z całej Polski rywalizowało w I Maratonie Północnym – Biegu Czterech Latarni, który odbył się w niedzielę 2 października. Trasa bie-
gu, który zorganizował Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie wiodła od Helu do Rozewia.

Ma starcie imprezy stawi-
ło się 117 biegaczy, którzy 
przyjechali na wybrzeże 
z różnych stron naszego kraju 
(m.in. Warszawa, Bydgoszcz, 
Olsztyn, Dąbrowa Górnicza, 
Kraków, Tarnobrzeg, Go-
styń, Rybnik, Toruń, Złotów, 
Łochowice, Lublin). Wśród 
biegaczy startujących w Ma-
ratonie Północy obecny był 
także Ryszard Kałaczyński, 
który przebiegł 366 marato-
nów w 366 dni. 
Trasa wiodła od Helu do Ro-
zewia i, jak podkreślają orga-
nizatorzy,  była wymagająca 
– szczególnie kilka ostatnich 
kilometrów, gdzie biec trzeba 
było pod górkę. 
Do mety jako pierwszy dotarł 
Bartłomiej Matysiak z Cza-
chówka, który wynikiem 
3:10:26 ustanowił swój nowy 
rekord życiowy. Pierwszą 
na mecie panią okazała się 
Iwona Świercz z Warszawy 

(3:40:51). Zakończenie im-
prezy oraz rozdanie nagród 
odbyło się w Ośrodku Wy-
poczynkowym Feniks w Ja-
strzębiej Górze.
I Maraton Północy zorgani-
zowany został przez Centrum 
Kultury, Promocji i Spor-
tu we Władysławowie przy 
współpracy z Miastem Hel, 
Miejskim Ośrodkiem Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Ja-
starni, UKS „Biza” we Wła-
dysławowie, UKS „Mewa” 
we Władysławowie, Urzędem 
Morskim w Gdyni, Placówką 
Straży Granicznej we Włady-
sławowie, Strażą Miejską we 
Władysławowie, Komendą 
Powiatową Policji w Pucku, 
Apart Hotelem „Gwiazda 
Morza” we Władysławowie, 
Gimnazjum im. JPII w Ja-
starni oraz Ośrodkiem Wypo-
czynkowym „Feniks” w Ja-
strzębiej Górze. 
 (BG)

7 wyścigów w 2 dni
REGATY |  To była największa jak do tej pory impreza żeglarska w Meche-
linkach. Na początku października w gminie Kosakowo zorganizowano regaty 
Puchar Mechelinek w klasie Optimist.

Na starcie stawiło 
się 45 zawodników , 
rywalizujących w 3 
kategoriach: UKS , 
grupa „0„  oraz naj-
młodsi czyli „Mi-
nionki„. Przez dwa 
dni rozegrano 7 
wyścigów dla UKS 

i grupy „ 0 „ oraz 3 
dla Minionkow. Ry-
walizacja najmłod-
szych odbywała się 
bardzo blisko brze-
gu a trasa ustawiona 
była wzdłuż plaży, 
co umożliwiało do-
pingowanie młodych 

żeglarzy.
Reszta kibiców, ro-
dziców oraz  prze-
chodniów na bieżąco 
była informowana 
o sytuacji na trasie 
regat przez Komen-
tatora, w którego role 
wcielił się zawod-

nik Pucharu Świata: 
Lukasz Wosiński. 
W trakcie regat łą-
czono się również  
ze statkiem komisji 
i przeprowadzano 
wywiady z zawodni-
kami. 
Po zmaganiach na 
wodzie na wszystkich 
czekał grill, smażono 
także ryby od miej-
scowych rybaków.
Oficjalne zakończe-

nie oraz wręczenie 
nagród,  odbyło się na 
scenie w Mechelin-
kach a gościem głów-
nym był Wójt Gminy 
Kosakowo Pan Jerzy 
Włudzik.      (BG)

GRUPA UKS : 
1. Pawel Pepliński  

KLUB PORT MECHELINKI
Grupa „ 0 „

1. Pawel Łoboda OPTI CWM
Grupa „ Minionki „

1.Basia Kus OPTI CWM

Szachowa rywalizacja
SZACHY | Trzy zespoły ze szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu Powiatu Puckiego brały udział 
w XVIII Powiatowej Licealiadzie Młodzieży Szkol-
nej w szachach. Zawody zorganizowano w środę 5 
października w Zespole Szkół w Żelistrzewie.

Do rozgrywek zgłosiły 
się trzy zespoły ze szkół 
ponadgimnazjalnych z te-
renu Powiatu Puckiego. 
W zawodach obowiązywa-
ły przepisy PZSzach, oraz 
regulamin POSM Puck. 
Mecze rozgrywano na 4 
szachownicach. Kolejność 
zgłoszeń do pierwszej run-
dy nie mogła ulec zmianie 
do końca turnieju, tempo 
gry – 10 min dla zawodni-
ka na rozegranie partii. 
Mistrzem Powiatu Puc-
kiego w szachach została 
reprezentacja I LO Puck, 

grając w składzie: Kacper 
Dawidowski, Kacper Kle-
in, Julia Miszczuk i Jakub 
Styn, pod opieką Joanny 
Łuczak, uzyskując tym 
samym awans do półfinału 
Województwa Pomorskie-
go.
Na drugim miejscu znala-
zła się drużyna PCKZiU 
Puck, trzecią pozycję zdo-
była drużyna z ZSP Kłani-
no.
Zespoły w nagrodę otrzy-
mały od dyrektora POSM 
w Pucku medale i dyplo-
my.   (BG)
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