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Planowana „Drogę Trzech 
Powiatów” pobiegnie 
w śladzie istniejącej już 
drogi technicznej elektro-
ciepłowni.  Teraz z tej drogi 
gruntowej korzystają jedynie 
działowicze i rowerzyści, w  
przyszłości może stanowić 
alternatywną trasę do prze-
jazdu ulicą Hutniczną  lub 
droga krajową nr 6.  Wspo-
mniane drogi są mocno za-

tłoczone w godzinach szczy-
tu, alternatywna trasa na 
pewno się przyda w trakcie 
poważnych wypadków lub 
dużych robót drogowych.  
W pobliżu drogi technicznej 
elektrociepłowni znajdują 
się tereny przemysłowo-
usługowe o powierzchni 
530 ha.
-Budowa drogi jest niezbęd-
na do skomunikowania tere-

nów inwestycyjnych w ob-
szarze Doliny Logistycznej, 
stanowiącej naturalne zaple-
cze dla Portu Gdynia – czy-
tamy w liście intencyjnym.
Samorządowcy zadekla-
rowali pokrycie kosztów 
wykonania dokumentacji 
technicznej, poszukiwanie 
finansowania inwestycji 
i współpracę przy jej realiza-
cji. Zaplanowano także pro-

mocję idei budowy „Drogi 
Trzech Powiatów”. 
Podczas uroczystości pod-
pisania listu intencyjne-
go deklarowano starania 
o pozyskanie środków ze-
wnętrznych niezbędnych 
do budowy drogi. Według 
wstępnych założeń trasa ma 
powstać w ciągu 6 najbliż-
szych lat.

Grzegorz Bryszewski

Wspólnie zbudują 
„Drogę Trzech Powiatów”
INWESTYCJA | To będzie ważna trasa dla mieszkańców Kosakowa, rumi i gdyni. Sa-
morządowcy z tych gmin porozumieli się w sprawie przygotowania dokumentacji 
technicznej siedmiokilometrowej trasy, która połączy ulicę Pucką w gdyni z ulicą 
i Dywizji Wojska Polskiego na granicy rumi i Kosakowa.
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W trakcie spotkania mundu-
rowi omówili tematykę zwią-
zaną z odpowiedzialnością 
prawną osób nieletnich, rozma-
wiali z młodzieżą o bezpiecz-
nym korzystaniu z Internetu 
w wolnym czasie oraz w jaki 
sposób należy dbać o środowi-
sko naturalne.

W trakcie zajęć głos zabra-
ła policjantka zajmująca się 
profilaktyką społeczną która 
zwróciła uwagę uczniów na ich 
odpowiedzialność w związku 
z popełnianiem czynów zabro-
nionych oraz konsekwencjami, 
które grożą za złamanie norm 

społecznych, osobom które nie 
osiągnęły jeszcze dorosłości. 
Opowiedziała o zagrożeniach 
związanymi ze zjawiskiem 
cyberprzemocy oraz na nie-
bezpieczeństwa wynikające 
z niewłaściwego korzystania 
z Internetu. Ponadto omówiła 
tematykę związaną z odpo-
wiednim zabezpieczaniem do-
stępu do poczty elektronicznej, 
kont na portalach społeczno-
ściowych oraz przedstawi-
li aspekty prawne związane 
z tego typu przestępczością.

Podczas spotkania z ucznia-
mi mundurowy, którego hobby 

na co dzień jest pszczelarstwo 
omówił zasady pracy pszcze-
larza , opowiedział jak ważną 
rolę i znaczenie mają pszczo-
ły dla przyrody i człowieka, 
zapoznał także z zasadami 
bezpieczeństwa w kontakcie 
z tymi owadami oraz jak dzieci 
powinny nieść pomoc drugiej 
osobie w przypadku użądlenia. 
Zebrana młodzież miała moż-
liwość przymierzenia stroju 
pszczelarza, obejrzenia ulu od 
środka i zaznajomienia się ze 
sprzętem potrzebnym w pracy 
z pszczołami(dłuto, podku-
rzacz, miotełka). (KPP)

Spotkanie w Leśniewie
POLICJA | Policjanci z puckiej komendy na zaproszenie dyrekcji spotkali się z dziećmi 
w szkole podstawowej w Leśniewie. Jednego z funkcjonariuszy, który zajmuje się pszcze-
larstwem zaprezentował sprzęt i urządzenia służące do pracy pszczelarza. 

INWESTYCJA | Pod 
koniec stycznia przyszłe-
go roku pierwszych gości 
przyjmie trzygwiazdkowy 
hotel Skipper, który powsta-
je w Rewie (gmina Kosako-
wo). Inwestorem jest Gru-
pa Rubo, będąca wiodącym 
producentem rusztowań, 
hal namiotowych i system 
plandekowań w Polsce.

Oferta hotelu ma być skiero-
wana do trzech grup – gości 

indywidualnych (pobyty 
rodzinne oraz romantyczne 
pobyty nad morzem), gości 
biznesowych z segmentu 
MICE (szkolenia, konferen-
cje, eventy) i do miłośników 
sportów wodnych,  którzy 
właśnie w Rewie będą mogli 
uprawiać kitesurfing, wind-
surfing i żeglarstwo.
Inwestorem obiektu jest 
Grupa Rubo, będąca wiodą-
cym producentem rusztowań, 
hal namiotowych i system 
plandekowań w Polsce.
- Grupa RUBO to obecnie 
pięć podmiotów gospodar-
czych opartych na kapitale 
polskim.. Konsekwencją roz-

woju firmy jest szukanie ko-
lejnych inwestycji. Właści-
ciele od lat są sentymentalnie 
związani z miejscowością 
Rewa, stąd pomysł aby hotel 
powstał właśnie tutaj – tłu-
maczy Lidia Klebba, mana-
ger ds. Marketingu i sprzeda-
ży w hotelu.
Dla gości przewidziano 56 
pokoi  dla około 150 osób, 
restaurację, lobby & bar z ko-
minkiem, strefę SPA z base-
nem i jacuzzi oraz Saunarium. 

Oferta hotelu  (centrum SPA, 
restauracja) będzie skiero-
wana także do mieszkańców 
Rewy lub Trójmiasta.
- Planujemy wprowadzić 
ofertę cyklicznych festiwali 
kulinarnych - jest to nowość 
w naszym regionie, dlatego 
zakładamy że festiwale będą 
cieszyć się dużą popularno-
ścią – dodaje Lidia Klebba.
Skipper został przygotowany 
w standardzie trzech gwiaz-
dek, inwestor dysponuje już 
promesą zaszeregowania do 
tej kategorii.
Oficjalne otwarcie obiektu 
zaplanowano na 29.01.2017 
roku. (GB)

Trzygwiazdkowiec 
powstaje w Rewie
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W pierwszej części im-
prezy dokonano oficjalnego 
podsumowania wszystkich 
klubowych osiągnięć. 

A było co wspominać. 
W 2016 r. 63 osoby zdobyły 
w Rewie patenty żeglarskie, 
ponad sto osób – upraw-
nienia motorowodne. Do 
najważniejszych sukcesów 
sportowych zaliczyć nale-
ży Mistrzostwo Świata oraz 
Mistrzostwo Polski załoga 
kl. Micro w składzie: Maciej 
Twarowski (sternik), Miro-
sław Zając, Borys Celmer, 
II miejsce w Pucharze Polski 
w olimpijskiej kl. Finn An-
drzeja Romanowskiego oraz 
awans do grupy olimpijskiej 
kadry narodowej kl. Finn wy-
chowanka Klubu Krzysztofa 
Stromskiego. Klub zorgani-
zował także zimowe i letnie 
obozy dla młodzieży, liczne 
regaty i memoriały: Teresy 
Remiszewskiej, Andrzeja 
Reymana i Bogdana Kamień-
skiego, imprezy dla osób 
niepełnosprawnych, a także 
rejsy morskie dla młodzie-
ży po Zatoce Gdańskiej i na 
Bornholm. W ramach impre-
zy  sponsorom oraz osobom 
szczególnie zasłużonym dla 
Klubu wręczono wyróżnienia 
i podziękowania. Szczególne 
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Zakończenie sezonu w Pierwoszynie
RELACJA |  Domu Kultury w Pierwoszynie Yacht Club Rewa uroczyście zakończył kolejny sezon. 

podziękowania – w postaci 
oryginalnej miniatury jachtu 
z gminnymi emblematami – 
otrzymał Wójt Gminy Kosa-
kowo. Imprezę poprowadził 

Janusz Frąckowiak, trener 
sekcji wyczynowej. 

Po części oficjalnej na licz-
nie zgromadzonych gości cze-
kał prawdziwy szantowy (i nie 

tylko) rarytas: koncert Domi-
niki Żukowskiej i Andrzeja 
Koryckiego, topowego duetu 
polskiej sceny szantowej i bar-
dowej. (uG)

Zwycięskim projektem BO 
okazało się zadanie  „Utwar-
dzenie części drogi z płyt 
jumbo na przedłużeniu ulicy 
Harcerskiej do ul. Droga 
Chłapowska we Władysławo-
wie” autorstwa Mariusza Gło-
wienki. Ten projekt zdobył aż 
503 głosów i będzie on jedy-
nym zadaniem realizowanym 
w ramach BO w przyszłym 
roku, bo pozostałe środki bu-
dżetu obywatelskiego (25 tys. 
zł) nie pozwolą na sfinansowa-
nie żadnego ze zgłoszonych 
zadań, ze względu na wyższy 
kosztorys ich realizacji.
W trakcie głosowania, które 
miało miejsce w dniach 12-25 
września oddano łącznie 1750 
głosów. Niestety, aż 231 od-
danych głosów było nieważ-
nych, urzędnicy miejscy usta-
lili, że spośród nich aż 136 
głosów stanowiły karty nie-
poprawnie wypełnione, bra-
kowało tam m.in  danych ad-
resowych lub podpisu. Takie 
pomyłki to prawdopodobnie 
efekt premierowej edycji BO, 
gdzie niektórzy mieszkańcy 
nie wiedzieli w jaki sposób 
poprawnie głosować.

Frekwencja we Władysławo-
wie wyniosła 21% (uprawnio-
nych: 8568 osób, głosowało: 
1758 osób) -co jest wyjątkowo 
dobrym wynikiem w porów-
naniu do innych samorządów. 
W sąsiednim Pucku, gdzie 
uprawnionych do głosowania 
było ponad 9 tys. osób oddano 
prawie 1,5 tys. głosów, czyli 
zagłosowało ponad 15 procent 
mieszkańców, a w Gdańsku, 
gdzie BO realizowany jest od 
kilku lat i mocno promowany 
przez samorządowców udało 
się osiągnąć frekwencję tylko 
10 procent. 
Skąd tak stosunkowo słabe 
zainteresowanie głosowa-
niem w BO? Według samo-
rządowców, który organizują 
budżety obywatelskie może 
to specyfika takich inicjatyw 
– mieszkańcy są mocno zain-
teresowani zgłaszanymi ini-
cjatywami, chcą wprowadzać 
zmiany w swoim mieście ale 
takie zainteresowanie nie 
przekłada się na tłumy pod-
czas głosowania.
We Władysławowie głoso-
wać mógł każdy mieszka-
niec, który w roku przepro-

Podsumowano Budżet obywatelski
BUDŻET OBYWATELSKI | Samorządowcy z Władysławowa podsumowali premierową edycję Budżetu obywatelskiego. zwycięski 
projekt tej inicjatywy - „Utwardzenie części drogi z płyt jumbo na przedłużeniu ulicy harcerskiej do ul. Droga chłapowska we 
Władysławowie” będzie realizowany już w 2017 roku.

wadzania BO ukończy 16 lat, 
zastosowano także głosowanie 
elektroniczne. Jak się okazało 
– początkowo właśnie głosowa-
nie elektroniczne cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców, w końcowych 
dniach dominowało natomiast 
głosowanie papierowe. Osta-
tecznie w formie elektronicznej 
oddano 798 głosów, a w formie 
papierowej 960 głosów.

Bo w skrócie
 
Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) to proces, który 
umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu 
części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośred-
nio przez obywateli. Historia budżetów partycypacyjnych sięga swoimi 
korzeniami lat 80-tych. W Polsce pierwszym miastem, które wprowadziło 
budżet partycypacyjny był Sopot. W 2016 roku budżety realizowało pra-
wie 100 miast z terenu całego kraju.
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Organizatorzy zapraszają do 
udziału wszystkich miłośni-
ków języka polskiego – nieza-
leżnie od wieku. Pucki Mistrz 
Ortografii odbędzie się w nie-
dzielę 13 listopada o godzinie 
10  w Szkole Podstawowej im 
Mariusza Zaruskiego. Dla naj-
lepszych zawodników przy-
gotowano nagrody finansowe 

– 1 miejsce to kwota 500 zło-
tych, II miejsce to kwota 300 
złotych, III miejsce to kwota 
200 złotych. Zapisywać się 
można elektronicznie – strona 
internetowa www.miasto-
puck.pl, osobiście w siedzibie 
Biblioteki Publicznej w Pucku 
(do 9.11) i w dniu konkursu – 
w godzinach 9-9.30. (GB)

Wybiorą Mistrza 
Ortografii
ZAPOWIEDŹ | To propozycja dla miłośników języka pol-
skiego każdego wieku.  W Szkole Podstawowej im Mariusza 
Zaruskiego odbędzie się konkurs Pucki Mistrz Ortografii.
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Uczestników  przywitali 
m.in. były minister edukacji 
narodowej senator Edmund 
Wittbrodt, poseł na Sejm RP 
Kazimierz Plocke, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko- Po-
morskiego Łukasz Grzędzic-
ki. Pomorskie Kuratorium 
Oświaty reprezentowane było 
natomiast przez p. Józefa Bo-
dio, a nauczyciele związkow-
cy przez p. Zdzisławę Hacię, 
przewodniczącą oświatowej 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdy-
ni. Dyplomy zwycięzcom 
wręczała również poseł Doro-
ta Arciszewska –Mielewczyk. 
Teksty Dyktanda Kaszubskie-
go przygotowało Centrum 
Języka i Kultury Kaszubskiej. 
Dla młodszych dzieci, a w tym 
roku była też kategoria klas 
I-III, były to bajki, a dla star-
szych uczestników teksty hi-
storyczne i ludowe legendy.

Sześć osób w róż-
nych kategoriach wie-
kowych zdobyło 
tytuły mistrzów ka-
szubskiej pisowni. 
Były też wyróżnie-
nia. Rywalizowano 
w dwóch turach. Ze 
186 pretendentów 
ostało się w drugiej 
turze 58 pasjonatów 
i uczniów. Po raz 
pierwszy mogli wy-
startować w swojej 
kategorii uczniowie 
klas I-III. Z tej szansy 
skorzystało 9 osób. Do 
historii przejdzie też 
wynik Karoliny Kos-
sak-Główczewskiej, 
która będąc uczenni-
cą gimnazjum wystartowała 
w kategorii szkół średnich 
i wygrała. W dodatku okazało 
się, że jako jedyna z wszyst-
kich uczestników dyktanda 

napisała je bezbłędnie. 
Organizatorzy dyktanda 

zapewnili także dodatkowe 
atrakcje – wystąpił  wystąpił 
zespół „Kosakowianie”, po-
kaz tańca dał Paweł Hajder, 

podziwialiśmy „Dębogórskie 
Kwiatki” i „Jantarki” z Mo-
stów, uczestnicy wysłuchali 
także występu Weroniki Kor-
thals-Tartas. 
(uG)

Wybrano mistrzów 
kaszubskiej pisowni
RELACJA |  W kosakowskim gimnazjum zorganizowano XV Dyktando Kaszubskie. 
Teksty do dyktanda przygotowało centrum Języka i Kultury Kaszubskiej a pisało 
je aż 186 śmiałków.
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NAGRODA | Anna Szym-
borska, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolne -
go w Mostach otrzymała 
wyróżnienie w III edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
„Super Dyrektor Szkoły” 
i „Super Dyrektor Przed-
szkola”. Rozsztrzygnięcie 
konkursu, którym objęty 
był patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej, oraz 
wojewódzkich Kuratorów 
Oświaty , w tym Pomorskie-
go Kuratora Oświaty zorga-
nizowano  w Centrum Olim-
pijskim w Warszawie.

 
Celem organizowanego kon-
kursu było wyłonienie i uka-
zanie szerszemu środowisku 
edukacyjnemu dyrektorów 
liderów, którzy szukając no-
wych pomysłów i stosując 
pionierskie metody, łączą 

w swych działaniach profe-
sjonalizm skutecznych me-
nedżerów, wychowawców 
i nauczycieli. Super Dyrek-
torzy to bowiem osoby, które 
budują szkołę jako uczącą 
się społeczność posiadającą 
wspólnie wypracowaną wizję 
i standardy pracy oraz tworzą-
cą przyjazną atmosferę, która 
sprzyja edukacji i buduje od-
powiedzialność za osiągnięcia 
uczniów. Placówkę otwartą na 
środowisko, dbającą o relacje 
z rodzicami oraz bliższym 
i dalszym otoczeniem. 

Wyróżnienie dla  dyrektor 
Anny  Szymborskiej , a za-
razem Szkoły Podstawowej 
w Mostach dotyczyło osią-
gnięć i zasług w dziedzinie 
podtrzymywania tradycji na-
rodowych, regionalnych oraz 
szkolnych.

 (uG)

Nagroda dla szkoły 
w Mostach
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Dyżurny komendy poli-
cji w sobotę rano został po-
wiadomiony przez jednego 
z mieszkańców gminy puck 
że w punkcie skupu zło-
mu znalazł swoją giętarkę 
do blachy która została mu 
skradziona. Natychmiast na 
miejsce skierował policjan-
tów którzy w rozmowie ze 
zgłaszającym dowiedzieli się 
że do kradzieży maszyny do-
szło z jednej z ulic w Pucku 
na której jest prowadzony re-
montu poszycia dachowego.

Jak ustalili stróże pra-
wa -  kilka dni wcześniej 
do skupu złomu przywiózł 
skradzioną maszynę znany 
mundurowym mężczyzna. 
Następnie policjanci w trak-
cie przeszukania terenu mia-
sta Puck ujawnili na jednej 

z ulic wśród przechodniów 
44-latka, który na widok 
policjantów zaczął uciekać. 
Policjanci natychmiast pod-
jęli pościg za mężczyzną , 
którego zatrzymali na klatce 
schodowej nieopodal znaj-
dującego się budynku. Po-
krzywdzony starty ocenił na 
blisko tysiąc pięćset złotych. 
Skradzione mienie mundu-
rowi zwrócili właścicielowi. 
Mężczyzna w rozmowie z po-
licjantami przyznał się do po-
pełnienia tego przestępstwa. 
44-latek został już przesłu-
chany przez śledczych oraz 
usłyszał zarzut dotyczący 
kradzieży mienia. Za kra-
dzież mienia grozi kara po-
zbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat.

(KPP)

Zatrzymanie 
w związku z kradzieżą
POLICJA | Policjanci w związku z kradzieżą maszyny 
do gięcia blachy zatrzymali 44-latka. Mężczyzna został już 
przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat.

INWESTYCJA | Powiat 
Pucki otrzyma w ramach 
przyszłorocznej edycji Pro-
gramu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej ponad 3 mln 200 
tysięcy złotych.

Te środki zostaną przezna-
czone na realizację dwóch 
projektów: „Rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 1509G wraz 
z budową ścieżki dla rowerów 
na odcinku Władysławowo – 
Łebcz – etap I” oraz „Prze-
budowa drogi powiatowej 
nr 1509G – ul. Żwirowa we 

Władysławowie”. Do obu 
inwestycji dołoży się Gmina 
Władysławowo, a ich całko-
wita wartość to blisko 8 mln 
złotych.

Efektem prace będzie cał-
kowita modernizacja ulicy 
Żwirowej, która jest teraz 
wyłożona starymi płytami be-
tonowymi. Poza tym na wjeź-
dzie do Władysławowa – na 
skrzyżowaniu ul. Żwirowej 
i Drogi Chłapowskiej powsta-
nie rondo, które na pewno uła-
twi życie kierowców i upłynni 
ruch w tym miejscu. (SP)

Ponad 3 mln na drogi
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Członkami zespołu są 
Gosia Prange, Mariusz Pre-
ihs, Natalia Modzelewska 
i Martyna Mazur i Domini-
ka Kwiatkowska.Wszyscy 
członkowie zespołu to fina-
liści poszczególnych edycji 
Kaszubskiego Idola. Mar-
tyna i Gosia są finalistkami 
kaszubskiego idola z 2010 
roku, Dominika i Mariusz 
2013 roku, a Natalia 2015 
roku. 

Teledysk do najowszego 
utworu grupy - „Odwagę 
masz” powstał w Pucku 
Zdjęcia kręcono w okoli-
cach dworca PKP i  na puc-
kim rynku 

- Cieszymy się niezmier-
nie, że na tle kaszubskich 
miejscowości to właśnie 
Puck stał się miejscem krę-
cenia najnowszego klipu  pt. 
Odwagę masz. Jest to do-
skonała promocja naszego 
miasta – podkreślają samo-
rządowcy z Pucka. 

Jeden ze wcześniejszych 
utworów kaszubskiego ze-
społu, piosenka „All About 
That Bass” została nagrana  
na terenie Fabryki Kultury 
w Redzie.

(BG)

Puck planem teledysku
MUZYKA | W Pucku powstał teledysk do utworu „odwagę masz” zespołu colored, którego członkowie są finalistami po-
szczególnych edycji Kaszubskiego idola.

Spotkanie zorganizowano 
29 października  w Ośrod-
ku Przygotowań Olimpij-
skich „Cetniewo”. Zebra-
nych gości powitali Prezes 
Fundacji „Aleja Gwiazd 
Sportu” Jerzy Szczepan-
kowski i Dyrektor Cetnie-
wa Michał Kowalski oraz 
gość specjalny - redaktor 
Jerzy Gebert. Uroczystość 
poprowadził redaktor Sła-
womir Siezieniewski, któ-
ry na wstępie odczytał listę 
nazwisk 39-ciu wybitnych 
zmarłych sportowców uho-
norowanych we władysła-
wowskiej Alei Gwiazd. 
W tym roku szczególną 
chwilę zadumy poświęcono 
czterem sportowcom: Elż-
biecie Duńskiej-Krzesiń-
skiej i Andrzejowi Niem-
czykowi, którzy odeszli od 
nas w ostatnim czasie oraz 
Bronisławowi Czechowi 
i Bohdanowi Tomaszew-
skiemu, których gwiazdy 
odsłonięto w Alei podczas 
tegorocznej edycji.

Po zakończeniu spotkania 

Wieczornica dla sportowców
RELACJA | Już po raz siedemnasty zorganizowano Wieczornicę poświęconą zmarłym 
sportowcom, których gwiazdy świecą w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. 

w Cetniewie uczestnicy prze-
szli na Aleję Gwiazd Sportu, 
gdzie złożono kwiaty i zapa-

lono znicze przy gwiazdach 
Wielkich Nieobecnych.

(um)
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Profesor Krzysztof Skóra 
z wykształcenia był ichtio-
logiem, ekspertem do spraw 
biologii oceanicznej. Aktyw-
nie walczył o ochronę wód 
i ssaków żyjących w Bałtyku. 
Stworzył od podstaw Stację 
Morską w Helu, zamiejscowy 
oddział Instytutu Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Na podbudowie stacji w 1999 
r. powstało znane w całej Eu-
ropie fokarium, w którym 
prowadzone są prace nad 
przywróceniem populacji fok 
szarych na polskim wybrze-
żu.

Prof. Krzysztof Skóra jest 
autorem lub współautorem 
około 100 publikacji nauko-
wych. Był członkiem wielu 
stowarzyszeń, rad i komitetów 
naukowych, m.in. Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody, 
Komitetu Ochrony Przyrody 
PAN. Współpracował z wie-
loma instytucjami rządowymi 
oraz organizacjami pozarzą-
dowymi. Zaangażowany był 
również bardzo w edukację 

ekologiczną.
Prof. Krzysztof Skóra był 

wielokrotnie nagradzany. 
Jego pracę naukową docenio-
no m.in za pomocą prestiżo-
wej tzw Bałtyckiego Nobla, 
czyli Swedish Baltic Sea Wa-
ter Award). To wyróżnienie 
trafiło do wybitnego biologa 
w 2008 roku, był on pierwszą 
nagrodzoną osobą prywat-
ną docenioną za pomocą tej 

nagrody, do 2008 roku laure-
atami były tylko instytucje.  
Pracę twórcy Stacji Morskiej 
w Helu doceniły także wła-
dze samorządowe – od Gdyni 
otrzymał wyróżnienie, Wy-
bitnie Zasłużony dla Gdyn, 
samorządowcy z Helu nagro-
dzii go nagrodą Zasłużony dla 
Miasta Helu.

Profesor Krzysztof E. Skóra 
zmarł 12 lutego 2016 r. (BG)

Nagroda dla Profesora Skóry
NAGRODA | Krzysztof Skóra – polski biolog, twórca Stacji Morskiej w Helu został po-
śmiertnie uhonorowany Nagrodą Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki. Nagrodę pod-
czas Gali Kongresu Envicon 2016 odebrała żona profesora – Ewa Skóra.
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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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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.
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O tytuł e-przedsiębiorstwa 
rozwijającego się najdyna-
miczniej może zabiegać 
każda firma zajmująca 
się handlem w internecie, 
która w latach 2014-2015 
odnotowała wzrost przy-
chodów ze sprzedaży i 
zysk w 2015 roku. Do 
aktualnej, trzeciej z kolei 
edycji konkursu e-Gazele 
Biznesu zgłosiło się ponad 
500 firm.

Tradycyjnie już przed 
rozdaniem nagród zorgani-
zowano panel dyskusyjny 
z ekspertami branży e-c-
ommerce. Podczas dysku-
sji rozmawiano między in-
nymi o przyszłych trendach 
i wyzwaniach tej branży.

- Sprzedaż poprzez stronę 
www rośnie każdego roku 
w Polsce od 16 do 18 pro-
cent, w zależności od źró-
deł. Natomiast sprzedaż 
poprzez aplikacje mobilne 
rośnie ponad 100 procent, 
dlatego warto prezentować 

W Sopocie nagrodzono e-sklepy
W Sopocie nagrodzono najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy e-commerce z województw: kujaw-
sko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. We wtorek 8 listopada zorganizowano tam 
galę podsumowującą ranking e-gazele Biznesu 2016. Partnerem tego konkursu jest Poczta Polska. 

swoje towary także przez 
aplikację mobilną. Istotne 
jest także wprowadzenie 
różnorodnych, przyjaznych, 
bezpiecznych i wygodnych 
metod płatności dla klien-
ta. Najlepsze rozwiązanie to 
metody płatności za pomocą 
jednego kliknięcia – podpo-
wiadała Kamila Kaliszyk, 
dyrektor ds. rozwoju rynku 
i akceptacji kart płatniczych 
w polskim oddziale Master-
Card Europe. 

- Coraz więcej spraw bę-
dziemy załatwiali nie wycho-
dząc z domu, coraz więcej 
płatności będziemy wykony-
wali bezgotówkowo. Przewi-
dujemy, że takiemu rozwojo-
wi będą towarzyszyły usługi 
logistyczne, gwarantujące 
dostawę w dowolne miejsce 
i w dowolnym, wybranym 
przez odbiorcę czasie – mó-
wił Paweł Skoworotko, czło-
nek Zarządu Poczty Polskiej 
SA.

Ranking e-Gazele Biznesu 

1700 miejsc, gdzie będzie 
można odbierać i nadawać 
paczki. Ciągle rozwijamy się 
w tym zakresie, negocjujemy 
właśnie współpracę z partne-
rami, którzy udostępnią nam 
kolejnych kilka tysięcy punk-
tów. Rozwój wspomnianych 
punktów to jeden z efektów 
naszych badań rynku i wsłu-
chiwania się w oczekiwania 
klientów. Wiemy, że klienci 
sklepów internetowych chcą 
odbierać paczki w punktach, 
w sposób przyjazny i wygod-
ny. Mają natomiast negatyw-
ne doświadczenia związane z 
usługami kurierskimi, gdzie 
często kurier nie jest w sta-
nie dostarczyć paczki po 
zakończeniu godzin pracy 
odbiorcy.

Podczas sopockiej gali do-
ceniono kilkadziesiąt firm 
e-commerce z województw: 
kujawsko-pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego i po-
morskiego. Nagroda trafiła 
m.in do pomorskiej firmy 
MamaPlus.pl Jakub Peter, 
która odnotowała imponu-
jący przyrost obrotów w la-
tach 2014/2015 w wysokości 
319 procent. Statuetka trafiła 
także do firmy sprzedają-
cej sprzęt piłkarski R_GOL 
Marcin Radziwon. Ten sklep 
z Ostródy odnotował wzrost 
przychodów w wysokości 
128 procent. (GB)

organizowany jest od trzech 
lat, Partnerem wydarzenia 
jest Poczta Polska SA. 

- Znajdujemy się także w 
ścisłym gronie partnerów 
logistycznych polskiej bran-
ży e-commerce – podkreśla 

Paweł Skoworotko, członek 
Zarządu Poczty Polskiej 
SA. - Naszą absolutną prze-
wagą jest sieć placówek, 
gdzie można odebrać pacz-
kę, takich punktów jest już 
aż 7 tysięcy. Nie są to tylko 

placówki pocztowe, ale tak-
że stacje benzynowe Orlen, 
które czynne są 24 godziny 
na dobę. W listopadzie na-
wiązaliśmy także współpra-
cę z punktami sprzedaży Ru-
chu, który udostępnił nam 
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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 
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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.
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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.
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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)

Fo
t. 

St
yl

 B
ea

ta
 C

ho
ję

ta

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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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 Trój-
miasto 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-
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 okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-

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 Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza 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 wynaję-

ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa 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 innych  
15”+śruby+stojak na koła, cena 
420 zł. Tel: 695-230-080

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 

510 894 627
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

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

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut

SKŁAD: Jagoda Lezner

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

oGŁoSZENiA 
w RAmCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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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port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034
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Lokalna drużyna wygrała  
z Rumunią 31-23,w drugim 
meczu Norwegia wygrała 
z Estonią 26-27. W osta-
tecznej klasyfikacji wyniki 
przedstawiają się następu-
jąco: I miejsce Norwegia II 
miejsce Polska III miejsce 
Estonia IV miejsce Rumu-
nia Reprezentant polskiej 
drużyny został okrzyknięty 
najlepszym bramkarzem 
tego turnieju , Estończyk 
najlepszym strzelcem - 26 
bramek, a Norweg najlep-
szym zawodnikiem.
(BG)

rywalizacja w piłkę ręczną
PIŁKA RĘCZNA | W coS oPo cetniewo zorganizowanoMiędzynarodowy Turniej młodszych juniorów 
w piłce ręcznej. 
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W zawodach szkołę podsta-
wową w kategorii dziew-
cząt reprezentowały: Julia 
Piktel, Milena Piktel i Pau-
lina Brączkowska, które 
zajęły 1 miejsce, a tym sa-
mym zakwalifikowały się 
na półfinały wojewódzkie.
Szkołę podstawową w ka-
tegorii chłopców reprezen-
towali: Kasper Rijsdam, Ja-
kub Piktel i Hubert Skrobot. 
Uczniowie zajęli  II miej-
sce.W kategorii dziewcząt 
gimnazjum szkołę repre-
zentowały: Zuzanna Sta-
churska, Aleksandra Panek. 
Po zaciętej i wyrównanej 
walce dziewczyny zaję-
ły II miejsce.W kategorii 
chłopców gimnazjum Prze-
mysław Piekarski, Wiktor 
Drąg , Arkadiusz Osiński  
po wspaniałej grze także 
zakwalifikowali się na pół-
finały wojewódzkie zajmu-
jąc I miejsce w turnieju. 
(EN)

SIATKÓWKA | UKS Za-
toka 95 POSM Puck zmie-
rzyła się w hali MOKSiR z 
TS Sopocki Potok Kamionka. 
Był to ostatni mecz pierwszej 
rundy Wojewódzkiej Ligi 
Kadetek. Siatkarki Zatoki 95 
POSM Puck łatwo zdobyły 
kolejne 3 punkty wygrywa-
jąc 3:0 (25:14, 25:5, 25:18). 

W meczu, który odbył się 5 

listopada  bardzo dobrze funk-
cjonowała zagrywka, z której 
pucczanki zdobyły aż  kilkana-
ście punktów. 

W meczu Zatoki uczestni-
czył pełny 12 osobowy skład. 
W meczu z Sopotem  pierwsze 
dwa sety zagrała „teoretycz-
nie” druga szóstka, a w secie 
trzecim wystąpił podstawowy 
skład. I oba zespoły sobie zna-

komicie poradziły. 
Skład Zatoki: Nikola Łysa-

kowska (kapitan), Karolina 
Thrun (libero), Agata Płócien-
nik, Marta Darga, Natalia Ad-
rjan, Paulina Sonnberg, Nikola 
Lassin, Natalia Glowienke, 
Małgorzata Budzisz, Zuzanna 
Pietrzak, Wiktoria Sztambor-
ska, Zuzanna Herrmann.
(um)

Igrzyska 
w Żelistrzewie
BADMINTON | W Żeli-
strzewie odbyły się XVIII 
Powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej oraz XVIII 
Powiatowa Gimnazja-
da Młodzieży Szkolnej 
w Badmintonie drużyno-
wym dziewcząt i chłopców.

Wygrana z TS Sopocki Potok Kamionka

FUTSAL | MOKSIR  
Puck rozpoczyna zapisy do 
Halowej Ligi Piłki Nożnej 
sezon 2016/17
 

Lista imienna zawodników 
oraz regulamin/znajduje się 
na recepcji hali oraz stronie: 
www.moksir.puck.pl należy 
ją przedłożyć do dnia 20. 
XI.2016 /na hali lub mail:  
mirekblaszke@wp.pl /

Organizatorzy przyjmują 
do turnieju przyjmujemy 

max 16 drużyn (decyduje  
kolejność zgłoszenia).

Składka organizacyjna tur-
nieju wynosi 220 zł od dru-
żyny. Składkę /min 50%/ na-
leży uregulować na recepcji 
MOKSiR wraz ze zgłosze-
niem. Pozostała część przed 
pierwszym spotkaniem.

Termin rozpoczęcia roz-
grywek  zaplanowano na 26-
27.11.2016. Kontakt w spra-
wie rozgrywek - Mirosław 
Blaszke, tel. 607373901.

Zapisy do ligi
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