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Możesz żeglować
bezpieczniej

reklama

Jest pan jednym z twórców po-
godynki dla żeglarzy. Na czym 
polega jej wyjątkowość?

To specjalny portal, który w sys-
temie wiadomości sms  dostarcza 
profesjonalne prognozy pogody 
i informacje dotyczące groźnych 
zjawisk meteorologicznych. Przy-
gotowują je synoptycy Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
dla 23 akwenów w Polsce, również 
dla Jeziora Żywieckiego. Portal 
powstał w rocznicę tragicznego 
szkwału mazurskiego, który miał 
miejsce w 2007 roku. Rok później 
zaczął działać system ostrzegania 
sms-owego.  Ideą było dostarcza-
nie prognoz w sposób, który umoż-
liwi żeglarzom przewidzenie tego, 
co może się wydarzyć na wodzie i 
odpowiednie zareagowanie na to. 
Głównym problemem w szkwale 
mazurskim, pomijając nieprzy-
gotowanie żeglarskie niektórych 
znajdujących się na wodzie ludzi, 
był jednak brak dostępu do prognoz 
pogody. Meteorolodzy ostrzeżenia 
dosłali wszędzie tam, gdzie byli 
zobowiązani to zrobić, do sztabów 
kryzysowych, instytucji państwo-
wych, stacji radiowych, ale do 
żeglarzy nie dotarły one na czas.

To zbyt długa droga, by osiągnąć 
zamierzony skutek.

Dlatego pojawiła się idea, by 
powstał system skuteczniejszy, 
wykorzystujący możliwości jakie 
dają smsy. Wzorowaliśmy się na 
systemie podpatrzonym w Niem-
czech i wystąpiliśmy z inicjatywą 
do IMGW  o uruchomienie po-
dobnego w Polsce. W Niemczech 
system jest całkowicie komercyjny 
i prywatny, a komunikaty generują 
komputery.  W Polsce działa to 
lepiej. Nad prognozami pracują 

synoptycy z poszczególnych biur 
prognoz, którzy przygotowu-
ją  informacje o zagrożeniach 
meteorologicznych: burzach, 
gwałtownych wiatrach. Synoptyk 
wrzuca informację do systemu 
i po kilku minutach osoba, któ-
ra ma wykupioną subskrypcję, 
otrzymuje komunikat ostrzegający 
o zagrożeniu na swój telefon ko-
mórkowy. Oprócz tego sam portal 
zawiera szczegółowe informacje 
o pogodzie na świecie, prognozy 
modelowe, wszystkie informacje, 
które mogą się przydać, a które 
można wykorzystywać w czasie, 
gdy ma się dostęp do komputera.

Czy system zyskał już popular-
ność?

Jeśli ktoś żegluje, mało prawdo-
podobne jest, żeby o systemie 
nie wiedział. Współpracujemy 
z większością znanych portali 
internetowych, prasą żeglarską, 
na Mazurach w większych przy-
staniach i na większości jachtów 
czarterowych są nalepki informu-
jące o tym jak zamówić prognozę. 
Dla firm czarterowych to rodzaj 
dodatkowego zabezpieczenia 
sprzętu.

Czy podnosi się świadomość  
żeglarzy na temat zagrożeń zwią-
zanych z gwałtowną zmianą 
pogody?

Z jednej strony świadomość po-
większa się, bo dużo żeglują. 
Z drugiej jednak coraz większa 
dostępność sprzętu pływającego i 
uprawnień powoduje, że na wodę 
trafiają ludzie, którzy nigdy nie 
powinni się tu znaleźć. Którzy 
zupełnie nie zdają sobie sprawy z 
czym będą musieli się zmierzyć. 
Tymczasem w pogodzie w ostat-

nim czasie coraz więcej gwałtow-
nych zjawisk. Choćby przyrost 
siły wiatru, który uniemożliwia 
bezpieczne dopłynięcie do brzegu.

A jak sytuacja wygląda na Je-
ziorze Żywieckim, które część 
wodniaków jest skłonna uważać 
za bezpieczne, bo małe?

Żeglowania uczyłem się właśnie 
na Jeziorze Żywieckim i uważam,  
że to bardzo wymagający akwen. 
Położenie między górami powo-
duje, że zmiany kierunku wiatru 
są gwałtowne, a jego zawirowania 
wyjątkowo zdradliwe. Gwałtowne 
są też burze, które dla żeglarzy 
są wyjątkowo niebezpieczne w 
związku z błyskawicznym przyro-
stem siły wiatru. Jachty morskie są 
przystosowane do żeglugi w każ-
dych warunkach i jak długo nic się 
nie połamie czy nie urwie, jacht 
przetrwa. O jachtach śródlądo-
wych  powiedzieć tego nie można, 
co było widać podczas szkwału na 
Mazurach. Jachty nie są przysto-
sowane do pływania przy wietrze 
powyżej pięciu stopni w skali 
Beauforta, a wiało z siłą prawie 
dziewięciu stopni. Urywało się 
wszystko. Warto więc zadbać o to, 
by w podobnej sytuacji nie znaleźć 
się na jeziorze. 

Co trzeba zrobić, by zostać użyt-
kownikiem żeglarskiego systemu 
ostrzegania?

Najlepiej wejść na stronę za-
gle.pogodynka.pl, przeczytać na 
czym polega system, jak i kiedy  
zamówić sms-a, na jaką częstotli-
wość. Zamówienie dotyczyć może 
jednorazowej prognozy, pakietu 
dobowego, weekendowego lub 
najdłuższego tygodniowego, który 
w zależności od potrzeb można 
powielać. W zamówionym okresie 

docierać do nas będą żeglarskie 
prognozy i wszelkie generowane 
przez synoptyków ostrzeżenia. O 
tym, że system się sprawdza i jest 
potrzebny, najlepiej świadczy fakt, 
że przybywa ludzi, którzy chcą z 
niego korzystać. Nie tylko tych 
spędzających urlop pod żaglami. 

Ile kosztuje korzystanie z syste-
mu ostrzegania?

Pojedynczy sms kosztuje złotów-
kę plus VAT, za pakiet na cały ty-
dzień zapłacić trzeba 9 złotych. Za 
dodatkowe zabezpieczenie to cena 
niewielka. Wynika z minimalnej 
wyceny, którą narzucił operator 
sieci komórkowej. Pojawiają się 
pytania dlaczego system, tak jak w 
innych krajach. nie jest darmowy. 
Nie do końca. Takiego systemu, w 
którym ostrzeżenia o zagrożeniach 
przygotowywane są na bieżąco 
przez ludzi, nie wprowadziła żad-
na inna służba meteorologiczna w 
Europie. To unikat. Na wynikach 
ich pracy opierają się również 
lotnictwo i instytucje  państwowe. 
Całość koordynuje biuro prognoz 
w Białymstoku, bo ma najlepszy 
sprzęt do  pilotowania ostrzeżeń, 
a dane spływają z wszystkich 
rejonów kraju. Nad Jeziorem Ży-
wieckim czuwa biuro krakowskie. 
Prognozę można dostać wszędzie, 
bardzo szczegółowe ostrzeżenia 
gwarantuje tylko system stworzo-
ny specjalnie dla żeglarzy.

Czy wypadki na wodzie zdarzają 
się często?
Zbyt często. Na szczęście rzadko 
są to wypadki tragiczne. Znacznie 
rzadziej do wypadków dochodzi 
na morzu, ale to wynika z faktu, 
że ludzie pływający po morzu są 
do tego znacznie lepiej przygo-
towani. 

Rozmawiała Wanda Then

Glinka

Kolejne atrakcje 
w parku, gdzie 
kiedyś był 
kamieniołom
Ponad 81 milionów złotych otrzy-
mały śląskie gminy na rewita-
lizację. W naszym regionie na 
pieniądze z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego liczyć mogą Ujsoły i 
Czernichów. Gmina Ujsoły dosta-
nie ponad 6,5 mln złotych na drugi 
etap zagospodarowania terenu 
kamieniołomu w Glince. Projekt 
obejmuje rekultywację terenu 
po byłej kopalni odkrywkowej. 
W pierwszym etapie na terenie 
kamieniołomu powstały tarasy 
widokowe, ścieżki spacerowe po 
koronie kamieniołomu, z których 
można podziwiać panoramę po-
bliskich gór, strzelnica, ściana 
do wspinaczki i lina do zjazdu. 
Drugi etap inwestycji obejmuje 
powstanie punktu dydaktycznego 
prezentującego walory geologiczne 
terenu, przewidziane są budowa 
basenów kąpielowych, miejsc do 
plażowania, placu zabaw dla dzie-
ci, parku linowego, boiska do gry 
w bule, grillowisk oraz budynku 
z zapleczem socjalnym. Historia 
kamieniołomu  sięga wczesnego 
okresu powojennego. W roku 1947 
rozpoczęto tam wydobywanie 
kamienia, który wykorzystywany 
był do budowy okolicznych dróg. 
Eksploatację  zakończono w latach 
dziewięćdziesiątych. Szanse na 
zagospodarowanie tego terenu dał 
Program Operacyjny Wojewódz-
twa Śląskiego, dzięki któremu 
obiekt może stać się wielką atrak-
cją turystyczną.

Pawka

O systemie ostrzegania żeglarzy 
przed groźnymi zjawiskami pogodowymi mówi
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