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Helskie muzea
zagrożone

Korona Himalajów
nad morzem

Historyczny przelot
ptaków

Pszczoła
miodna

I Klif
Ladies Cup

W przyrodzie zachodzą
szybkie zmiany
Dr inż. Jarosław K. Nowakowski opowiada nam o tegorocznej akcji monitorowania przelotu
ptaków w ramach Programu Badawczego Akcja Bałtycka. Jaki gatunek odwiedził Nordę po raz
pierwszy w historii Pomorza? Jakie rzadkości zaglądają na Mierzeję Helską? Rozmowa na str. 7–8.

fot. Magdalena Hadwiczak, Ptasie wędrówki w rezerwacie Beka
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Gmina Kosakowo. Pomoc

Powiat Pucki

Trzysta tysięcy złotych
od Kosakowa
dla pomorskich lekarzy

Pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie

Aż trzysta tysięcy złotych
gmina Kosakowo przekazała
pomorskiej służbie zdrowia,
na pomoc w przeciwdziałaniu
skutkom epidemii COVID19. Finansowe wsparcie
trafiło do Szpitala w Pucku,
Specjalistycznego Szpitala
im. F. Ceynowy w Wejherowie
oraz do Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni. Na konto każdej
z placówek wpłynęły już
kwoty po 100.000 złotych,
które będą przeznaczone
na zakupy sprzętu ochronnego
dla personelu w Wejherowie
i Gdyni, w Pucku zaś pomogą
zmodernizować pomieszczenie
rejestracji szpitalnej,
tak, aby podnieć poziom
bezpieczeństwa pacjentów
i medyków.

–

Jesteśmy dumni z pomorskich medyków, cieszymy się,
że możemy im pomóc w trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa – mówi Marcin Majek, Wójt
Gminy Kosakowo. – Z budżetu naszego samorządu przekazaliśmy łącznie
trzysta tysięcy złotych, po sto dla szpitali w Pucku, w Wejherowie i dla
UCMMiT w Gdyni. Wsparcie pozwoli na pokaźne zakupy sprzętu ochronnego, a w Pucku będzie przeznaczone
na przebudowę części szpitalnej rejestracji, tak aby w sposób bezpieczny
przyjmować pacjentów.
Mieszkańcy gminy Kosakowo korzystają z usług placówek medycznych
w Pucku, Wejherowie oraz w Gdyni.
Przekazana pomoc finansowa bezpośrednio przełoży się więc na bezpieczeństwo lokalnej społeczności,
a także na wysoki poziom usług
medycznych w województwie pomorskim.
nn Urząd Gminy Kosakowo

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info – prasa regionalna”
jest dofinansowane przez Powiat Pucki

P

owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pucku informuje,
że Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej
osobom w kryzysie. Pomoc udzielana będzie telefonicznie lub on-line
w czwartki w godzinach: 12.00 –
16.00. W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu: nr 58 673 41 93.
Polecamy bezpłatną aplikację
mobilną „Twój Parasol”.
Umożliwia ona uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie. Pozwala m.in. na dyskretny
kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e: mail, szybkie

wybranie telefonu alarmowego
w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje z zakresu prawa.
nn www.powiat.puck.pl

Ziemia Pucka.info
Dyrektor Muzeum Obrony
Wybrzeża w Helu, Władysław
Szarski, prosi o wsparcie
finansowe na ratowanie
Muzeum.

N

agła epidemia koronawirusa i konieczność zamknięcia
Muzeum w połowie marca
br. całkowicie wstrzymała dochody.
Ten rok, mimo planowanego otwarcia muzeów przyniesie minimalne
wpływy – gdyż nie będzie wycieczek
zbiorowych. Z wielkim bólem wręczono wypowiedzenia wszystkim pracownikom Muzeum. Niestety, jeśli
Muzeum nie wspomogą jego Przyjaciele – Muzeum stanie się niewypłacalne i będzie musiało przerwać działalność.
– Jesteśmy w dramatycznej sytuacji
i jeśli nam nie pomożecie, będziemy
zmuszeni zawiesić działalność. Każda
kwota się liczy – mówi dalej szef kompleksu muzealnego.
Hitem tego roku miał być czterojęzyczny audioprzewodnik – za który
trzeba jeszcze zapłacić wykonawcy.
Na utrzymaniu Muzeum jest ogród

Od 4 maja hotele i miejsca
noclegowe na nowo
mogą być otwarte przy
zachowaniu środków
ostrożności. Z badania
przeprowadzonego wśród
turystów na zlecenie
Polskiej Organizacji
Turystycznej wynika,
że ponad 30 proc. Polaków
chce wyjechać na krótki
wyjazd jeszcze w maju
lub czerwcu. Pojawił się
nowy czynnik decydujący
o wyjazdach – podwyższone
standardy higieniczne.

W

śród najważniejszych czynników zazwyczaj branych
pod uwagę przy organizacji wyjazdów pojawił się nowy, związany z aktualną sytuacją epidemiczną – wprowadzenie przez obiekt
podwyższonych standardów higienicznych. Ten czynnik jest ważny
dla 82% turystów, w tym dla połowy z nich (41%) – bardzo ważny.
W związku z tym Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało
wytyczne dla hoteli, obiektów i pensjonatów, pozwalające im funkcjonować w trakcie pandemii. Działania te
związane są z II etapem odmrażania
gospodarki, w ramach którego rząd
zdecydował się od 4 maja otworzyć
hotele, usługi noclegowe oraz część
atrakcji turystycznych.
– Naszym celem było przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i gości obiektów
turystycznych w tym trudnym czasie.
Zależy nam na tym, by pobudzić branżę i umożliwić jej działanie w trakcie epidemii. Jesteśmy przekonani,
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Miasto Hel

Pomóż helskim muzeom

i ptaki ozdobne, które trzeba wyżywić i dla których niezbędna jest stała
opieka. Mimo okresu zamknięcia –
muzeum ma do uregulowania stałe

należności – z których największa,
to opłata za prąd elektryczny.
– Dlatego my, grupa wieloletnich przyjaciół i sympatyków

helskich muzeów, chcemy zebrać 40
tys. zł jako darowiznę na najpilniejsze
potrzeby muzeów, działających jako
Helski Kompleks Muzealny. Pomóżmy im wspólnie – każda wpłata jest
bezcenna.
Przygotowane są do druku wydawnictwa, których sprzedaż mogłaby
choć w pewnym stopniu zasilić kasę
Muzeum – ale ich druk został z powodu braku pieniędzy wstrzymany.
Dyrekcja Muzeum i najpotrzebniejsi
pracownicy zobowiązali się pracować
w tych najcięższych miesiącach całkowicie za darmo – bo Muzeum jest dla
nich wszystkich najważniejsze.
Od 2006 r., tj. od chwili powstania
Muzeum Obrony Wybrzeża Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” działa
bez dotacji budżetowej. Dzięki masowym odwiedzinom turystów i wpływom z biletów i wydawnictw udawało się nie tylko prowadzić i utrzymać

3

muzeum, ale zwiększyć ilość udostępnionych do zwiedzania, dużych
obiektów z początkowych dwóch –
do pięciu wypełnionych ekspozycjami. Co roku Muzeum było w stanie
dzięki wygospodarowanym środkom robić nowe wystawy – ostatnią taką dużą wystawą była bardzo
ciekawa „100 lat Polskiej Marynarki Wojennej”.
Muzeum stara się zadowolić nie
tylko o miłośników militariów –
są tam liczne, nowe wystawy etnograficzne dotyczące Helu, rozwijał się
ogródek botaniczny i ekspozycja ptaków ozdobnych.
Kontakt ws. pomocy:
szarski@helmuzeum.pl.
Poniżej link do zbiórki na cele ratowania Muzeum:
https://pomagam.pl/mow?
fbclid=IwAR26-XIJzRCH0zbXtwYE
UhMmH5Q5A8BYDIzD27EMozhQk
ydGyWM5IXodm34
nn Muzeum Obrony Wybrzeża
w Helu

Tendencje w turystyce

Plany wyjazdowe Polaków - badanie POT

że otwarcie bazy noclegowej, przy
zachowaniu dobrych praktyk i środków ostrożności pozwoli branży turystycznej ponownie zarabiać – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz
stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Polacy są spragnieni podróżowania.
Z badania zleconego przez POT wynika, że aż 30 proc. Polaków w ciągu
najbliższych kilku tygodni planuje
wyjazd turystyczno-wypoczynkowy
z przynajmniej jednym noclegiem.
Aż 87 proc. z nich chce podróżować po Polsce – najczęściej w góry
(34%), nad morze (27%) lub nad
jeziora (16%).
– To pozwala nam z optymizmem
spojrzeć na perspektywę tegorocznych wakacji i z pewnością jest dobrą
prognozą dla branży turystycznej.
Pierwsza odrodzi się turystyka krajowa. Polska Organizacja Turystyczna, aby wzmocnić ten pozytywny
przekaz i pomóc Polakom uniknąć

zakażenia koronawirusem, 4 maja
rozpocznie kampanię promującą bezpieczne podróżowanie po Polsce –
dodał prezes Polskiej Organizacji
Turystycznej, Robert Andrzejczyk.
Dla turystyki duże znaczenie
będzie miało także równoczesne
otwarcie niektórych atrakcji turystycznych, w tym muzeów i innych
miejsc kultury. W badaniu zleconym
przez POT aż 78 proc. respondentów zwraca na to uwagę. Zdecydowana większość turystów, bo 64 proc.
wybierze się do płatnych obiektów
noclegowych, 16 proc. natomiast
zamierza odwiedzić rodzinę lub przyjaciół.
Badanie wykonane w dniach 22‒26
kwietnia 2020 roku przez ARC Rynek
i Opinia sp. z.o.o., na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18‒64
lat; 1030 respondentów.
nn Polska Organizacja
Turystyczna
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Pierwsza wzmianka
o wsi pochodzi z 1342 roku
i dotyczy granic klasztoru
żarnowieckiego.

W

1623 roku Prusewo jest
w rękach Geomara Reinholda Krokowskiego,
później pełni rolę tzw. królewszczyzny. W latach 1777‒1797 majątek jest własnością rodziny Przebendowskich, następnie od 1797 r.
do 1835 r. rodziny von Zabokrzyckich, a po 1863 r. kupuje go rodzina Fliessbach.
Za czasów rodziny Fliessbach
powstaje dzisiejszy dwór oraz
budynki gospodarcze zespołu dworsko-parkowego. Po wojnie działał
tu Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych, w latach 90-tych trafił
w ręce obecnych właścicieli, którzy z wielką dbałością doprowadzili zabytkowy zespół historyczny
do obecnego stanu.
Neobarokowy dwór pochodzi z lat
1900‒1910. Wcześniej stał tutaj
parterowy budynek mieszkalny,
a o wieloletniej historii tego miejsca
świadczy kilkusetletni starodrzew
w parku. Obecny budynek dworu
został zbudowany na planie podkowy z dwoma bocznymi oficynami,
z reprezentacyjnym parterem i kondygnacją użytkową ukrytą w mansardowym dachu. Dwór od strony
południowo-zachodniej otacza dwuhektarowy park o układzie geometrycznym w części centralnej oraz
angielskim na obrzeżach. Rośnie
tu sześć około trzystuletnich dębów,
olbrzymi buk czerwonolistny, pachnące lipy, jesiony, kolorowe klony
oraz rzadko spotykane dęby piramidalne. W porze letniej liczne kompozycje kwiatowe – szczególnie aleja
różana – ubarwiają zieloną przestrzeń. Wśród śpiewu ptaków miło
jest odpocząć i napić się dobrej herbaty w delikatnej porcelanie.
Na parterze dworu w dawnych
wnętrzach ulokowano restaurację z kawiarnią, salon z biblioteką
i słoneczną werandą oraz salę konferencyjną. Na piętrze znajduje się
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Dwory i Pałace Północnych Kaszub

Dwór „Sześć Dębów”
w Prusewie

fot. Radosław Kamiński

Zespół dworsko-parkowy

fot. Radosław Kamiński

Front obiektu

„DWÓR SZEŚĆ DĘBÓW” w Prusewie
Prusewo, ul. Pucka 8
84–113 Wierzchucino
+48 (58) 673 57 37
+48 604 553 606
szescdebow@prusewo.pl
www.prusewo.pl

fot. Radosław Kamiński

Dwuhektarowy park z trzystuletnimi dębami

salon tarasowy – miejsce kameralnych spotkań oraz 14 pokoi hotelowych z łazienkami, w tym apartament
z widokiem na park. Wszystkie pokoje
emanują ciepłem i dyskretną elegancją, każdy jest inny, o niepowtarzalnym charakterze. Na gości oczekują pokoje 1 i 2-osobowe, pokoje Lux
oraz apartamenty.

Dwór, położony 7 km od Białogóry
jest doskonałym miejscem na wakacyjny wypoczynek, organizację kameralnych szkoleń, spotkań integracyjnych, warsztatów rozwoju osobistego
a także wesel i innych uroczystości
rodzinnych.
nn Radosław Kamiński
LOT Kaszuby Północne
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Kaszuby Północne

Kaszuby Północne. Geologia

Poznaj przyrodę lepiej

Organizacje turystyczne
obradują zdalnie
W podwójnej wideokonferencji
Ogólnopolskiego Porozumienia
Lokalnych Organizacji
Turystycznych wzięło udział
blisko 30 organizacji z terenu
całej Polski. To ważne
spotkanie poświęcone zostało
trudnej sytuacji branży
turystycznej wywołanej
pandemią koronawirusa SARSCoV-2, ale i sprawom ważnym
dla przyszłości Lokalnych
Organizacji Turystycznych.

P
fot. Robert Sokołowski

Centrum Władysławowa z pomnikiem Korona Himalajów

odczas spotkania przedstawiciele organizacji jednogłośnie
uznali, że chcą i będą partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej w rozwiązywaniu problemów oraz
w realizacji kampanii promocyjnej,
jaka jest przygotowywana, by wesprzeć
turystykę krajową. Uznano, że nasz
świat turystyczny nigdy prawdopodobnie nie wróci do stanu przedkryzysowego. Potrzebne są szybkie działania
w przygotowaniu procedur bezpieczeństwa dla turystów, ale i podmiotów branży turystycznej. W tym celu
organizacje deklarują przygotowanie

Do końca czerwca br.
oferta unikalnych
zabytków w postaci
małej infrastruktury
turystycznej, czyli tablic
z siecią dworów i pałaców,
będzie dostępna w często
uczęszczanych miejscach
Nordy.

fot. Barbara Mudlaff

Na płytach umieszczane są tablice z nazwą i wysokością szczytu,
który symbolizuje osiągnięcia polskich himalaistów

Co wspólnego ma nadmorskie
Władysławowo z polskim
himalaizmem? Jeśli
spacerowałeś/aś na Alei
Gwiazd Sportu, to mogłeś/
aś dostrzec 14 skalnych
płyt symbolizujących
14 ośmiotysięczników,
które zdobyli Polacy:
Mount Everest, K2, Czo
Oju, Broad Peak, Nanga
Parbat, Dhaulagiri,
Manaslu, Kanczendzonga,
Annapurna, Lhotse, Makalu,
Sziszapangma, Gaszerbrum
I i Gaszerbrum II. Jednym
z ważniejszych geostanowisk
jest właśnie pomnik Korona
Himalajów.

K

orona Himalajów jest
wykonana z bloków piaskowca kwarcytycznego waza stein. Został on sprowadzony z północnej Szwecji
z kamieniołomu Mangsbodarna/Dalarna.
Atrakcja turystyczna została
udostępniona 28 czerwca 2014
roku w ramach XV edycji Alei
Gwiazd Sportu w obecności Włocha Reinholda Messnera, pierwszego człowieka w historii, który
stanął na wszystkich czternastu
ośmiotysięcznikach.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

szkoleń, ale także udział w procesie
weryfikacji obiektów tak, by jak najszybciej były one gotowe na przyjmowanie gości z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznego wypoczynku
i swojego funkcjonowania. Rozmawiano również o potrzebie szybkiego wznowienia prac nad nowelizacją ustawy o POT określającej podział
kompetencji i zadań między organizacjami, samorządami, ale także między regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Należy tak

dopracować ustawowy system POT-ROT-LOT, by ciąg finansowania nie
kończył się na szczeblu krajowym,
a schodził do poziomu lokalnego,
by określone zostały również zadania
do wykonania w ramach tegoż systemu dla każdego poziomu organizacji.
Silne organizacje to silne wsparcie dla
lokalnej i regionalnej branży turystycznej, nie tylko w czasach kryzysu, ale
i poza nim.
nn Jarosław Lichacy
Prezes Zarządu OPLOT

Kaszuby Północne. Infrastruktura

Nowe tablice szlaku
dworskiego

S

towarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne LOT
w ramach konkursu grantowego dot. turystyki pozyskało dotację
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na „Rewitalizację tablic szlaku dworów i pałaców
Północnych Kaszub”.
Aktualnie trzy „stare” tablice informują o szlaku i mieszczą się w Wejherowie (przy Starostwie Powiatowym),
Gniewinie (przy wieży widokowej)
i Choczewie (przy Urzędzie Gminy).
Docelowo nowa wersja tablic
powiększy się o tablicę w Krokowej,
nad piątą lokalizacją trwają ustalenia. W międzyczasie część obiektów
została odnowiona (nowe elewacje),
część zmieniła swój status (nie prowadzi żadnej działalności turystycznej), kilka dołączyło do grona obiektów uratowanych przed zniszczeniem.
Wartość całego zadania to 13
tys. zł, z czego 9 tys. zł to dotacja
Marszałka, pozostałą część pokryje

stowarzyszenie ze środków własnych
oraz Powiatu Wejherowskiego.
Nowa grafika tablic zawierać będzie
zdjęcia 20 obiektów działających
wspólnie w ramach szlaku oraz mapę.
Warto dodać, że jest to kolejne działanie na rzecz pielęgnowania i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub,
gdyż jesteśmy w połowie realizacji

projektu unijnego „Dwory Południowego Bałtyku”.
Logotyp promujący to zadanie zawiera znamienne hasło: „Old places, new
life” czyli stare miejsca – nowe życie,
co doskonale pokazuje cele jakie przyświecają realizatorom tych działań.
nn Radosław Kamiński
LOT Kaszuby Północne
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Dział przedstawia bogactwo
architektoniczne ziemi
puckiej, czyli świątynie,
w których koncentruje się
życie na poziomie duchowym.
Czytelnicy dowiedzą się
o ciekawostkach i zabytkach,
które kryją w sobie nordowe
kościoły.
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Kaszuby Północne. Jastarnia

Kaszubskie sacrum

K

ościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Jastarni zbudowano z cegły
w 1932 r., wcześniej na tym miejscu
stała drewniana świątynia. Inicjatorem działania był ksiądz Paweł Stefański, proboszcz w latach 1917‒1947.
Wewnątrz można poczuć rybackiego ducha, a to za sprawą takich akcentów jak: ambona w kształcie łodzi,
rzeźby ryb na ławach, żyrandol przypominający kotwicę.
Wyposażenie neobarokowe obejmuje obraz Trójcy Świętej namalowany
przez Hermana Hana czy obraz Matka
Boża Świętolipska z 1769 r.
W Jastarni przebywał w latach
1916‒1917 ksiądz Józef Wrycza,
który przyczynił się do przyłączenia
Pomorza do Polski.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

fot. Barbara Mudlaff

fot. Barbara Mudlaff

Neobarokowe wnętrze

fot. Barbara Mudlaff

Fasada zachodnia

fot. Barbara Mudlaff

fot. Barbara Mudlaff

fot. arch. LOT
Kaszuby Północne

fot. Barbara Mudlaff

Wieża wg projektu Kazimierza Macura
ukończoną w 1956 r.

Stowarzyszenie Turystyczne
„Kaszuby Północne” LOT
postarało się o grant
z Północnokaszubskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej na produkcję
filmu promocyjnego
z wykorzystaniem nowoczesnej
technologi HD.

Na murach kościoła widnieją
takie łodzie

W łodzi umieszczono kopię cudownej
figury Matki Boskiej Swarzewskiej

Żyrandole w formie kotwic

Kaszuby Północne. Projekt

Trwają prace nad filmem

R

ealizacja ma się skupić
na walorach przyrodniczych
subregionu, pokazać najpiękniejsze miejsca Kaszub. Scenariusz
zakłada udział bohaterów w akcji
i lektora, określenie klimatu i odpowiedniej muzyki.
Film zostanie opatrzony niezbędnym komentarzem o charakterze edukacyjnym, przystępnym dla wszystkich grup wiekowych. Obok miejsc
atrakcyjnych przyrodniczo i geograficznie spot będzie zachęcał do aktywnej reakcji na łonie przyrody w sposób

fot. Wojciech Podolak

Fasada zachodnia

zmniejszający negatywne na nią
oddziaływanie. Będzie to unikatowa
propozycja wykorzystana w marketingu terytorialnym. Naszym celem
jest zainspirowanie do odwiedzin właśnie Nordy.
Dystrybucja odbędzie się w sieci.
Co ważne planujemy wersję polską
i angielską.
W wyniku przygotowanego postępowania ofertowego komisja oceniła 22 propozycje, w tym nadesłane
konspekty filmu. Wykonawcą zadania zostanie firma Panato PR Aleksandra Bobkowska.
Dzieło powstanie we współpracy
z Powiatem Puckim, Miastem Hel,
Gminą Jastarnia, Gminą Władysławowo, Gminą Puck, Gminą Kosakowo, Gminą Krokowa, Powiatem Wejherowskim.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

Ziemia Pucka.info
Z dr inż. Jarosławem
K. Nowakowskim
o tegorocznej akcji
monitorowania przelotu
ptaków w ramach Programu
Badawczego Akcja Bałtycka
rozmawia Barbara Mudlaff.
– Akcja Bałtycka co roku
wiosną i jesienią dokumentuje
wędrówki ptaków
na wybrzeżu Bałtyku. I tak
się dzieje nieprzerwanie
od 1961 r. Nawet sytuacja
epidemii koronawirusa SARSCV-2 w kraju nie zatrzymała
obserwacji ptasiej migracji,
przynajmniej na Mierzei
Helskiej…
– No nie mogliśmy przerwać naszych
badań, patrzy na nas historia
(śmiech). Trochę, żartuję, a trochę,
może to brzmi patetycznie, mówię
poważnie. Obserwacje i chwytanie ptaków na Półwyspie Helskim,
w ramach tak zwanej Akcji Bałtyckiej rozpoczęły się jesienią 1961
roku. Od 1963 ruszyły tu badania wiosenne i szybko się okazało,
że właśnie wiosna jest na Północnych Kaszubach ciekawsza z tego
punktu widzenia. Dlatego od tego
roku wiosenne obozy naukowe działają tu bez jednego roku przerwy!
Prawie 60 lat. Ponad 70% obecnie żyjących Polaków urodziło się
w czasach Akcji Bałtyckiej na Półwyspie Helskim. Jak się mój 9 letni
wnuk zapyta: „dziadku, a jak to było
przed Akcją Bałtycką? ”, to ja mu
odpowiem „Nie wiem kochany, nie
pamiętam”. Bo ja się urodziłem
w 1965. Akcji nie przerwały ponure wydarzenia roku 1970 na wybrzeżu, mroczne czasy stanu wojennego. To my się teraz nie mogliśmy
przestraszyć SARS-CV-2. Wyszlibyśmy na mięczaków. Ale prawdą jest,
że wirus pokrzyżował trochę nasze
plany. Planowaliśmy na tę wiosnę badania również na drugiej
stacji – Bukowo-Kopań, położonej
w Zachodniopomorskim. Ona działa „tylko” 40 lat i już miała przerwy.
Więc postanowiliśmy nie rozdrabniać sił i za wszelką cenę utrzymać pracę stacji Hel koło Kuźnicy.
Z badań wiosennych w Zachodniopomorskim w tym roku zrezygnowaliśmy.
– Co się zmieniło
w funkcjonowaniu terenowej
stacji obrączkowania ptaków
w Kuźnicy w tym sezonie?
Jakie nastroje towarzyszą
zespołowi?
– Pozornie wszystko wygląda normalnie. Ale tu muszę zaznaczyć
jedną rzecz. Nasz zespół naukowo-techniczny, pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego to tylko 2
i 3/4 etatu. Z reguły udaje nam się
zdobyć pieniądze na zatrudnienie
dwu, trzech osób z różnych grantów, ale nawet te 5 – 6 osób ma
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O ptasiej migracji

W przyrodzie zachodzą
szybkie zmiany

fot. Piotr Lessnau

Dr inż. Jarosław K. Nowakowski

fot. Akcja Bałtycka

Najliczniej widziany jest rudzik

różne zadania, nie tylko obserwacje w terenie, nawet nie głównie
to. Jest dydaktyka ze studentami, prowadzimy badania w Afryce i w Ameryce, wyniki ktoś musi
opracowywać i publikować. Akcja
Bałtycka to też wielkie przedsięwzięcie logistyczne, trzeba zorganizować przetargi, zaopatrzenie,
transport. Mnóstwo papierkowej roboty. Obsługa stacji terenowej to 4‒6 osób. Jak więc normalnie działa stacja? Opiera się
głównie na wolontariuszach, często osobach od lat z nami współpracujących, z ogromną wiedza
i doświadczeniem, z uprawnieniami do pracy z dzikimi ptakami.
Takich osób z całej Polski jest kilkaset, najczęściej wspomagają nas
przez kilka, góra kilkanaście dni
w roku. W czasie urlopu, w ferie.
Normalnie jest więc u nas ciągły
ruch, ktoś przejeżdża, ktoś wyjeżdża. W tym roku to nie było możliwe. Mieliśmy już rozpisany grafik,
kto kiedy ma być, nad tym pracujemy zawsze już kilka miesięcy wcześniej. I w połowie marca musieliśmy
anulować całe te zapisy. Postawiliśmy warunek: przyjmujemy wolontariuszy na okresy przynajmniej
miesiąca. I proszę sobie wyobrazić, że znaleźliśmy dwie osoby na
całe dwa miesiące i kilka na pierwszy lub drugi miesiąc. Oczywiście
sami też częściej bywamy w terenie. A poza tym wszystko normalnie, jak w całej Polsce. Płyny odkażające, maseczki, szczególne środki
ostrożności. Ponieważ ludzie na stacji mają bardzo mały kontakt z osobami z zewnątrz, nawet z rodzinami, wiec ja myślę, że stacja Hel koło
Kuźnicy jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie w czasach pandemii. A nastroje? Świetne.
Bliski kontakt z przyrodą świetnie
wpływa na psychikę. Wszyscy byli
pozamykani w domach, a my paradowaliśmy sobie po lesie, w ramach
obowiązków służbowych (śmiech).
Żyć, nie umierać.
– Na czym polega monitoring
ptaków?
– Najważniejsze to nie zmieniać
metody. Żeby wyniki z kolejnych
lat były porównywalne. I my stosujemy te same metody, które opracowano 60 lat temu. Do tego doszły
n n dokończenie na s. 8
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n n dokończenie ze s. 7
waży i po kilku minutach wypuszcza. Dziennie przez nasze ręce przewija się od kilkudziesięciu do pół
tysiąca ptaków. Wyjątkowo może
być ich nawet ponad tysiąc w ciągu
doby, ale taki „nalot” nie zdarza się
każdego roku.
– Jak wygląda do tej pory
przelot ptaków? Jakie gatunki
wpadają w sieci?
– Króluje jak zwykle rudzik, mały
szarooliwkowy ptaszek z rudą piersią. Dobrze go zna każdy, kto ma
ogród, albo lubi spacery po lesie. Ale
po kolei. Ponieważ w zasadzie nie
było zimy, przelot gatunków zimujących najbliżej, w Polsce, albo w północnych Niemczech, zaczął się bardzo wcześnie. Sikory, dla przykładu,
wędrowały już w lutym, na długo
przed tym jak rozstawiliśmy nasze
sieci. Ich przelot wiec nam umknął.
W ostatnich latach to niemal żelazna
reguła, która sama w sobie też nam
sporo mówi o zmianach w kalendarzu przyrody. Potem, z końcem marca
zaczęły pojawiać się ptaki migrujące
z nieco większej odległości, z Francji, Grecji, z obszaru śródziemnomorskiego. To kosy, które zresztą zaczynają nieśmiało zimować również na
Kaszubach, drozdy, śpiewaki, właśnie
rudziki. Te gatunki zachowały więcej
„rezerwy” i stawiły się mniej więcej
o czasie. Wiadomo, czym z większej
odległości ptak wędruje, tym większą ostrożność musi zachować. Trudniej mu przewidzieć jakie warunki
zastanie na lęgowisku na Północy,
a ryzyko porażki jest z reguły też
wyższe. To że ptak poleciał dalej nie
wynika z jego widzimisię, wędrówka jest zawsze niebezpieczna i ptaki
wędrują tak blisko jak to tylko możliwe. Jeśli jakiś gatunek leci dalej, to
znaczy, że do przetrwania potrzebuje cieplejszych warunków – mówiąc
w skrócie. Więc nagły powrót zimy,
bardziej prawdopodobny w kwietniu,
stanowi dla niego szczególnie duże
ryzyko. Ta reguła dotyczy w szczególności naszych najdalszych migrantów, tych ptaków, które wędrują aż
za Saharę. One przybywają najpóźniej i bez związku z tym czy zima
w Polsce była surowa czy ciepła. Te
gatunki właśnie zaczęły się pojawiać
– muchołówki, piecuszki, świstunki.
W pierwszych dniach maja przyleciały pierwsze jaskółki. Generalnie, rok
jest dość typowy, zarówno czas przelotu, jak i liczebność ptaków na zwykłym poziomie.
– Czy jakieś rzadkie okazy
odwiedziły Kaszuby Północne
tej wiosny?
– Kaszuby Północne, a szczególnie
Półwysep Helski, to obszar wyjątkowy w skali Europy pod względem
możliwości zobaczenia niezwykłych
ptaków. Dlatego miejsce to ściąga
poszukiwaczy rzadkich obserwacji

Dr inż. Jarosław
K. Nowakowski
nadzoruje
pracami Programu
Badawczego Akcja
Bałtycka i jest
jego czynnym
obrączkarzem.
Koordynuje także
Krajową Siecią Stacji
Obrączkowania
Ptaków. Autor
licznych publikacji
naukowych
o charakterze
przyrodniczym.

fot. Akcja Bałtycka

Uszatka błotna

fot. Akcja Bałtycka

Świstunka leśna

fot. Akcja Bałtycka

Samiec kosa

z całego kraju i coraz częściej z zagranicy. Można powiedzieć, że na Półwyspie tak zwane „rzadkości” są bardzo
częste. Nie inaczej jest w tym roku.
Wymienię tylko dwie obserwacje.
12 kwietnia na południe od Pucka
obserwowano orła cesarskiego. To
pierwsza obserwacja tego gatunku w historii na Pomorzu. Wcześniej stwierdzono dwa osobniki dzięki temu, że miały założone nadajniki
satelitarne, ale nikt ich nie widział.
Orzeł cesarski nie lęgnie się w Polsce, jest to gatunek bardziej południowo wschodni. Najbliżej, ale nielicznie można spotkać go na Słowacji,
liczniejszy jest nad Wołgą, w pobliżu
Morza Kaspijskiego, w okolicach Kaukazu. Wędruje głównie w kierunku
Indii, rzadziej do Afryki, więc do Polski, szczególnie na Kaszuby, jest mu
całkiem nie po drodze. Druga obserwacja dotyczy jaskółki rudawej, typowego gatunku śródziemnomorskiego,
zimującego w Afryce subsaharyjskiej.
Najbliżej nas gnieździ się na południu
Rumunii. Tymczasem 28 kwietnia
jeden osobnik był widziany nad Kuźnicą. Zabłądził o przynajmniej jakieś
1000 km. Było to dopiero 16 stwierdzenie tego gatunku na terenie Polski w historii.
– Jakie plany macie Państwo
na akcję jesienną?
– W dzisiejszych czasach trudno
coś planować, trudno mówić „na
pewno”. Od 1961 roku jesienią prowadzimy dwie stacje terenowe:

Mierzeja Wiślana, koło Krynicy Morskiej i Bukowo-Kopań, o której już
wspominałem. Zrobimy wszystko,
żeby obie stacje pracowały bez zakłóceń, można powiedzieć normalnie,
jeśli to słowo jest w dzisiejszych czasach adekwatne. Ale konkretne decyzje będziemy podejmować w czerwcu,
kiedy sytuacja epidemiologiczna na
lato będzie bardziej klarowna. Jesienią działa zresztą 5 innych stacji pracujących według wypracowanych na
Akcji Bałtyckiej metod. Dwie są zlokalizowane w centralnej Polsce, jedna
przy granicy z Białorusią i po jednej
w Karpatach i Sudetach. Blisko ze
sobą współpracujemy. Razem tworzymy sieć monitorującą przeloty ptaków w dużej skali. Taki system wczesnego ostrzegania. Pomijając nasze
własne plany, chodzi o to, żeby jak
najwięcej z tych stacji pracowała tej
jesieni, żeby system się nie załamał.
Przecież z powodu pandemii nie przestaliśmy mierzyć temperatury powietrza. Nie możemy też przestać monitorowania przyrody, tym bardziej że
zachodzą w niej szybkie i niekorzystne
zmiany. Pandemia minie za kilka miesięcy, a ze zmianami klimatu, z załamaniem się równowagi w przyrodzie
będziemy się zmagać przez dziesięciolecia. Nie trzeba być specjalistą, żeby
to zauważyć, również tu, u nas, na
północnych Kaszubach. Brak prawdziwej zimy może nie wszystkich
martwi, ale susza daje się poważnie
we znaki rolnikom, a więc poprzez
ceny żywności – nam wszystkim.
Zakwity sinic w Bałtyku, załamanie
się populacji niektórych ryb – przykłady można by mnożyć. Żeby przeciwdziałać tym zjawiskom trzeba znać
stan rzeczy, czyli właśnie monitorować zjawiska przyrodnicze. Dlatego
nie odpuścimy, będziemy pracować na
naszych stacjach również tej jesieni.

Ziemia Pucka.info
Czteroodcinkowe wideowarsztaty dla dzieci w wieku
4–10 lat oraz ich rodziców.

Z

apraszamy na cykl warsztatów
edukacyjnych, których głównym tematem jest poznanie
i ratowanie pszczół miodnych oraz
ekologia. Wciąż za mało wiemy
o tych niezwykle pracowitych owadach zapylających, którym zawdzięczamy tak wiele i bez których świat
wyglądać będzie jak jałowa pustynia.
Dla współczesnego człowieka rozmowy na temat pszczół i owadów
zapylających powinny być wstępem
do masowych działań na rzecz ocalenia tych, dzięki którym nasza planeta funkcjonuje. Globalne zagrożenie
wyginięcia zapylających to bardzo
realny problem nas wszystkich.
Nic nas nie może usprawiedliwić –
z powodu niewiedzy na temat skali
problemu, bierności i konsumpcji.
Nadszedł czas na działania w przestrzeniach domowych i lokalnych,
w małych ojczyznach, aby w łatwy
i skuteczny sposób przyczynić się
do ocalenia nas samych. Ziemia jest
za mocno eksploatowana, jedzenie jest marnowane i jest go coraz
mniej. Ratujmy pszczoły!
Poprzez warsztaty chcemy pokazać, co każdy może zrobić sam lub
z rodziną, z klasą albo ze szkołą
na rzecz ratowania przyrody i zapylających. Poznacie tajniki budowania hotelików dla owadów, robienia lalek-pszczół z materiałów,
jakie zalegają w domu, nauczycie
się grać i komponować na nietypowych instrumentach, a także śpiewać piosenki o pszczołach, poznacie
lalkowych bohaterów pewnej bajki.
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Gmina Kosakowo. Dla dzieci

Każdy z nas może zmienić świat

Każde dziecko będzie mogło stanąć
również do konkursu i wygrać atrakcyjne nagrody.
Najważniejsze jest niesienie pomocy innym! – a jak jeszcze można się
przy tym czegoś nauczyć i dobrze
bawić, to chyba nie trzeba nikogo
namawiać?! J
Terminy emisji wideo-warsztatów
publikowanych na facebooku i youtube Kosakowskiego Centrum Kultury:
n n 19 kwietnia – filmik jest już dostępny: https://www.youtube.com/
watch? v=ChgLVj1uEm8&fbclid=IwAR2Jwq_v897vOKyW7NUm39D70-JpBXQ2d8hdB7g2rRHWAKVnzZaVtiewqq8
n n 26 kwietnia
n n 3 maja
n n 10 maja
Ogłoszenie wyników konkursu
odbędzie się 20 maja, w Światowy
Dzień Pszczół.

n n Produkcja: Kosakowskie Centrum
Kultury i Fundacja Pomysłodalnia
n n Koncepcja i scenariusz: Magdalena Olszewska
n n Zdjęcia i montaż: Konstanty Kajtoch
n n Prowadzenie zajęć muzycznych:
Hanna Łubieńska
W materiałach wykorzystano zapis
z wizyty w pasiece w Rumi oraz materiały ze spektaklu „Mała Oj-czy-zna”
wyprodukowanego przez Fundację
Pomysłodalnia (malaojczyzna.pomyslodalnia.pl)
Zachęcamy do zaglądania na strony:
http://kulturakosakowo.pl/, https://
www.facebook.com/kulturakosakowo/? epa=SEARCH_BOX, https://
gminakosakowo.pl/aktualnosci/cykledukacyjno-warsztatowy-ratujacpszczoly-ratujesz-swiat/
nn Kosakowskie
Centrum Kultury
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W tym roku władze
krokowskiego samorządu
sukcesywnie realizują
kolejne zadania,
ważne dla gminnej
społeczności. Projekty
ukierunkowane są przede
wszystkim na edukację,
bezpieczeństwo, turystykę
i estetyzację wsi. Jak
zawsze ważna jest ochrona
środowiska. Większość
z nich wykonywana
jest przy udziale
środków pochodzących
z uzyskanych dotacji
oraz z przeznaczanych
na zebraniach wiejskich
funduszy. Oto telegraficzny
skrót.
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Gmina Krokowa. Inwestycje

Przykłady wykonanych

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Jak wcześniej zapowiadaliśmy, od
zakończenia ferii zimowych budynek Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie może funkcjonować w całości. Zakończono wszystkie prace
budowlane związane z oddaniem do
użytkowania ostatniej kondygnacji
obiektu i zakupiono część wyposażenia do kilku sal lekcyjnych. Dodatkowo, z uwagi na zużycie technologiczne, kompleksową modernizację
przeszła kotłownia szkolna. Jeszcze
w tym roku wyremontujemy dach sali
gimnastycznej oraz wykonamy niezbędną dla celów ratunkowych drogę
przeciwpożarową. W realizacji tej
inwestycji bardzo pomogły pozyskane środki finansowe w łącznej wysokości 700 tys. zł pochodzące z rezerwy
celowej budżetu państwa oraz dotacji z PGE EJ1.
W związku z dużym zainteresowaniem rodziców wychowaniem
i opieką nad najmłodszymi rozpoczęliśmy prace projektowe dotyczące przeznaczenia części obiektów
szkolnych w Lubocinie i Sławoszynie na oddziały przedszkolne. Obecnie prowadzone są analizy dotyczące
możliwości technicznych i finansowych wykonania inwestycji. Będziemy
poszukiwać zewnętrznych środków
finansowych, aby móc zrealizować
ten cel.
KULTURA, TURYSTYKA, REKREACJA
I ESTETYZACJA WSI
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od jesieni 2019 r. wykonywaliśmy unijne inwestycje dotyczące przebudowy zejścia na plaże nr
33 w miejscowości Białogóra oraz
budowy świetlicy wiejskiej w Kłaninie. Oba zadania prowadzone były

ISSN: 2449-8173

Obiekt będzie pełnił funkcję domu kultury

W dniu 29 kwietnia br. miał miejsce odbiór świetlicy wiejskiej w Kłaninie,
w którym uczestniczył wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki

przez Krokowskie Centrum Kultury. 29 kwietnia br. został przeprowadzony odbiór świetlicy wiejskiej
w Kłaninie, w którym uczestniczył
wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki.
Budowa świetlicy ma na celu rozwój
infrastruktury kulturalnej i poprawę oferty kulturalno – rekreacyjnej w miejscowości Kłanino. Obiekt
będzie pełnił funkcję domu kultury
i został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego. Wartość operacji
663.203,62 zł wkład Funduszy Europejskich 207.813,95 zł.
Operacja realizowana w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” na lata 2014‒2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką
W tym roku rozpoczynamy kolejną dużą inwestycję finansowaną
ze środków unijnych – modernizację
sieci ścieżek rowerowych. Zgodnie
z harmonogramem, prace remontowe
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w terenie na trasie ścieżki asfaltowej
Krokowa – Swarzewo wraz z nowymi miejscami postojowymi planujemy rozpocząć jeszcze w 2020 r., zaś
na odcinkach Sławoszyno – Karwieńskie Błota – Dębki – Białogóra zaczniemy na przełomie roku, tak
aby całość zakończyć w 2021 r.
Wraz z Krokowskim Centrum Kultury ubiegamy się o unijną dotację
na remont i rozbudowę istniejących
świetlic wiejskich w Świecinie, Żarnowcu i Brzynie. Jeżeli pozyskamy
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środki to inwestycję wykonamy
w 2021 r.
DROGI I CHODNIKI
Od połowy listopada 2019 r. trwają prace dotyczące przebudowy dróg
na tzw. osiedlu w Sławoszynie.
Zgodnie z umową inwestycja powinna potrwać do 2021 r., jednak zgodnie
z zapowiedziami wykonawcy możliwe, że zakończy się jeszcze w okresie wakacyjnym tego roku. Oprócz
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projektów
utwardzenia kostką i budowy odwodnienia, w tych ulicach wymieniamy stary wodociąg, a także planujemy dodatkowe prace zmierzające
do usprawnienia systemu odprowadzania wód deszczowych w miejscowości. Inwestycję realizujemy w oparciu o środki pozyskane z wieloletniego
rządowego programu pn. Fundusz
Dróg Samorządowych – dotacja 50%.
Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie w czasie trwania
utrudnień spowodowanych pracami
budowlanymi.
Oczekujemy ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w ramach
wieloletniego rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych, do którego złożyliśmy wnioski na remont, przebudowę i budowę
kolejnych dróg na terenie naszej
gminy. Jeżeli uzyskamy wsparcie,
w przeciągu kilku najbliższych lat
wykonamy inwestycje drogowe o łącznej wartości niemal
12 mln zł w miejscowościach:
Wierzchucino – ul. Słoneczna, Kaszubska, ul. Nowa, ul. Leśna – 3,55 mln zł;
Żarnowiec – ul. Na Stoku, ul. Kwiatowa, ul. Wiśniowa – 4,2 mln zł; Sławoszyno – ul. Św. Jana, ul. Łąkowa
i ul. Cicha – (w zakresie nawierzchni, infrastruktura podziemna wykonywana jest obecnie) – 1 mln zł; Krokowa – ul. Ogrodowa, Żarnowiecka
(dojazd do UG) i część ul. Szkolnej –
2,9 mln zł.
Ponadto ubiegamy się o dotację
na dofinansowanie urządzenia dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
W momencie otrzymania dofinansowania rozpoczniemy prace polegające na dalszym układaniu płyt wielowarstwowych typu YOMB na drogach,
gdzie te zadania (I etap) zaczęły się
w 2019 r. i nie zostały zakończone
z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Wniosek dotyczy
miejscowości Lisewo (ul. Leśna –
kolejny odcinek na długości 270 m)
i miejscowości Słuchowo (dz. drogowa nr 40 na długości 170 m).
Przewidywana wartość zadania to
230 tys. zł, zaś wnioskowana kwota
dotacji – 100 tys. zł.
Prowadzone są także prace zmierzające do zawarcia porozumień, które
pozwolą na budowę chodników przy
drogach powiatowych oraz wojewódzkich. Za zgodą Starosty Puckiego niebawem rozpoczniemy etapowaną
budowę chodników: na trasie Jeldzino – Krokowa, w miejscowości Lubkowo oraz w Karwieńskich Błotach
Pierwszych. W tym roku, na ten cel,
gmina wydatkuje najprawdopodobniej

kwotę około 420 tys. zł. Ponadto planujemy przekazać środki finansowe
dla Województwa Pomorskiego w celu
budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zatoki autobusowej w Sulicicach oraz fragmentu
chodnika w Kłaninie. Obecnie trwa
etap uzgodnień, zaś budowa powinna rozpocząć się po sezonie letnim.
Nowe odcinki chodników powstaną także przy drogach gminnych
np. w Białogórze (ul. Morska), w Prusewie (ul. Tartaczna), czy w Odargowie (ul. Kartoszyńska). Utwardzimy
ul. Nową w Minkowicach, polepszymy stan ul. Łąkowej w Brzynie oraz
dojazd do Dąbrowy.
OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym roku, na terenie przy oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, planujemy wykonanie nowego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, czyli tzw. PSZOK.
W celu spełnienia wymogów prawnych oraz uzyskanej dotacji unijnej
powstanie m.in. wiata do magazynowania odpadów niebezpiecznych,
ulokowany będzie punkt napraw
i wymiany rzeczy używanych.
Zakupiony będzie kontener biurowy oraz niezbędne wyposażenie
i infrastruktura. Wartość projektu to
930 tys. zł z czego dotacja wynosi około
650 tys. zł
Od kilku lat prowadzimy projekt
dotyczący pomocy mieszkańcom
w zakresie odbioru, usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
pochodzących przede wszystkim
z remontowanych dachów. Zapraszamy Państwa do składania wniosków
zawierających lokalizację, przybliżoną ilość lub powierzchnię płyt azbestowych oraz dokumentację zdjęciową
obrazującą stan istniejący (jest to niezbędne w momencie, gdy uda się nam
pozyskać dotację zewnętrzną). Zakładamy, że zadanie powinniśmy realizować w IV kwartale 2020 r.
Sukcesywnie będą realizowane
także zadania, które wskazane zostały w budżetach sołeckich i wiejskich
we wszystkich miejscowościach
na terenie gminy. Te zadania dotyczą
przede wszystkim estetyzacji i doposażenia poszczególnych wsi, poprawy stanu dróg, czy np. oświetlenia.
Mamy nadzieję, że wszystkie cele
postawione przed nami uda się zrealizować, a sytuacja gospodarcza i finansowa spowodowana epidemią koronawirusa nie zatrzyma ich wykonania.
nn Tekst: Gmina Krokowa
nn Foto: KCK w Krokowej

Po raz pierwszy w historii
naszej sekcji, a kto wie może
i w całej historii polskiej
sceny e-sportowej startujemy
z pierwszym żeńskim turniejem
w grze FIFA 20

P

o sukcesie Klif Esports Cup
znów podnosimy poprzeczkę i jako Klif Chłapowo przy
współorganizacji z Akademia Piłkarska
LG Gdańsk oraz LFA Szczecin – OneTeam zapraszamy serdecznie wszystkie żeńskie zespoły z całej Polski jak
i z zagranicy do wzięcia udziały w bezpłatnym turnieju online w grze FIFA 20
rozgrywanym na konsoli PlayStation 4.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
n n wytypowanie jednej reprezentantki klubu (powyżej 10 roku życia),
posiadającej konsolę PlayStation
4, grę FIFA 20 oraz abonament
PS Plus umożliwiający dostęp
do gry sieciowej
n n przesłanie formularza zgłoszeniowego (należy zarejestrować konto
oraz wysłać zgłoszenie)
Start turnieju planowany jest
9 maja 2020 r., w sobotę o godzinie 18:00. Rozgrywki poprowadzone zostaną systemem pucharowy
BO1 (‚best of one’), do jednej porażki, gdzie przegrywający odpada
z turnieju. Planowane zakończenie

Pierwsza edycja Klif
Esports Cup, turnieju
e-sportowego w grze
FIFA 20 za nami.
Do turnieju przystąpiło
łącznie 41 klubów
z województwa
pomorskiego.
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Klif Ladies Cup – I edycja
żeńskiego turnieju FIFA 20

zawodów ok. godziny 23:00 przy założeniu maksymalnej liczby uczestników (Ilość miejsc ograniczona do 256)
Dla najlepszej czwórki przygotowaliśmy nagrody w postaci pamiątkowych pucharów oraz bonów na sprzęt
sportowy.
Zapisy do turnieju potrwają do soboty 9 maja do godz. 12:00
n n Formularz zgłoszeniowy:
https://www.toornament.com/pl/
tournaments/3523551940671479808

n n Grupa turniejowa dla uczestników:
https://www.facebook.com/groups/1425672217627424
n n Regulamin zawodów:
http://klifchlapowo.pl/esport/regulamin-klif-ladies-cup/
Zapraszamy serdecznie do wzięcia
udziału w Klif Ladies Cup. Wspólnie
sprawdźmy która z ekip najlepiej wypada na wirtualnych boiskach FIFA 20.
nn OSiR Władysławowo

Gmina Władysławowo. Turniej online

Klif Esports Cup

Z

magania rozpoczęły się w sobotę
11 kwietnia. Rywalizacja opierała się na drabince turniejowej i systemie BO1 („best of one”,
do jednej porażki) zawodnicy walczyli o awans do najlepszej czwórki. W niedzielę 12 kwietnia czworo
najlepszych zawodników zmierzyło
się ze sobą w decydującej fazie turnieju, której towarzyszyła transmisja
na żywo.
Od początku rozgrywki zapewniły
nam niesamowitą dawkę wrażeń. Średnia goli na mecz w I edycji Klif Esports
Cup to aż 5,7.
Zdecydowanie najbardziej w pamięci uczestników turnieju, jak i kibiców
utkwi starcie o 3 miejsce, w którym
mierzyły się ze sobą Akademia Piłkarska LG Gdańsk oraz Celtic Reda, gdzie
do 82 min widniał wynik 2‒1 by ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 3‒4.
Najlepszym graczem turnieju został
Jakub Kumer z Nowi Nowa Cerkiew,
zdobywając również tytuł króla strzelców z 26 trafieniami. Odkryciem turnieju została Kornelia Okoniewska
z Akademii Piłkarskiej LG Gdańsk.

Klasyfikacja końcowa:
n n I miejsce – Nowi Nowa Cerkiew –
Jakub Kumer
n n II miejsce – Błyskawica Postolin –
Fabian Sałek

n n III miejsce – TPS Celtic Reda –
Mateusz Chmura
n n IV miejsce – Akademia Piłkarska
LG Gdańsk – Kornelia Okoniewska.
nn OSiR Władysławowo
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Inwentaryzacja dworów i pałaców na mapie wykazuje obecność 96 wejherowskich
i 45 puckich. Te zaznaczone na żółto są zaangażowane w projekt Dwory Południowego
Bałtyku realizowany przez LOT Kaszuby Północne.

