
Wybieram Pomorskie

Walka ze smogiem to jedno z priorytetowych działań, jakie 
wdrażane są w naszym województwie. Jak Pomorze chce 
zadbać o czystość powietrza? Czy pozyskiwanie energii ze 
słońca to przyszłość? Dlaczego nie powinniśmy obawiać się 
szczepień przeciw COVID-19? To niektóre z tematów, jakie 
poruszamy w najnowszym wydaniu „Wybieram pomorskie”.
str. 5-7

Przyjazne starostwo

W  Lęborskim  Starostwie  trwa 
sukcesywne wdrażanie  rozwiązań 
czyniącym urząd przyjaznym oso-
bom  niepełnosprawnym.  Do  już 
istniejących udogodnień dołączyło 
kolejne przydatne urządzenie oraz 
nowa  organizacja  strony  interne-
towej.
str. 2

Umowy na nowe inwestycje

Władze  Powiatu  Lęborskiego 
i  władze  Gminy Nowa Wieś  Lę-
borska  podpisały  umowy  na 
wspólne  inwestycje  drogowe. 
Przebudowy  dotyczą  trzech  od-
cinków dróg powiatowych w Ta-
węcinie, Redkowicach i Rekowie 
Lęborskim.
str. 3
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Krzysztof Grzesiak uznawany jest przez 
krytyków sztuki za jednego z najcie-
kawszych artystów malarzy w kraju 
i Europie.
Urodził się w 1952 roku, w 1976 roku 
ukończył Państwową Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez 
lata uprawiał olejne malarstwo sztalu-
gowe, ikonopisarstwo i grafikę. Jego 
prace znajdują się w muzeach, zbiorach 
prywatnych i galeriach polskich i zagra-
nicznych. Prace artysty wystawiane były 
na kilkudziesięciu wystawach indywidu-
alnych w kraju oraz wielu ekspozycjach 
grupowych za granicą m.in. w Hiszpanii, 
Francji, Niemczech, Japonii czy Chile.
K. Grzesiak, wraz z żoną Cecylią, 
kierując przez lata Lęborską Fundacją 
Kultury zainicjowali w 1995 roku Między-
narodową Enklawę Malarzy w Łebie – do 
2007 roku co roku przyjeżdżali na plene-
ry artyści malarze z Niemiec, Francji, 
Szwecji, Rosji, Litwy, Ukrainy, Węgier 
oraz Japonii, odpowiadając na stawiane 
egzystencjalne pytania: Skąd przycho-

dzimy, Kim jesteśmy, Dokąd idziemy? 
Krzysztof Grzesiak jest też autorem 
kilku zbiorów poezji.
Od lat związany z naszym miastem, 
angażował się w jego sprawy i życie 
kulturalne, inicjował wiele wydarzeń 
kulturalnych m.in. Lennon Art, Teatralia 
Lęborskie czy – od 2003 r. Muzykalia 

Lęborskie, będące prezentacją lokalnych 
muzyków. Mimo wieloletniej ciężkiej 
choroby, pozostawał aktywny artystycz-
nie.
W 2012 roku uhonorowany został Wy-
różnieniem Honorowym „Lęborski Lew”.
Pogrzeb Krzysztofa Grzesiaka odbył się 
7 kwietnia br.

Odszedł lębOrski artysta krzysztOf Grzesiak
smutna wiadomość nadeszła u progu Świąt Wielkanocnych – w dniu 2 kwietnia zmarł krzysztof Grzesiak, znany 
i ceniony artysta malarz, od kilkudziesięciu lat mieszkający w lęborku.
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Czytnik automatyczny Zoomax Snow 
to kolejne urządzenie, które usprawni 
korzystanie z usług urzędu – tym razem 
osobom niedowidzącym. Urządzenie 
będące połączeniem wysokiej jakości 

tabletu ze skalibrowaną podstawą i opro-
gramowaniem OCR automatycznie prze-
twarzającym tekst na mowę mechaniczną 
pozwoli osobom niedowidzącym odczy-
tać wszelkiego rodzaju instrukcje, teksty 

drukowane drobną czcionką, a także in-
strukcje wypełniania urzędowych doku-
mentów. Zoomax Snow 12 to przenośna 
lupa elektroniczna, która zapewnia praw-
dziwą niezależność wizualną osobom 

niedowidzącym. Umożliwia łatwiejsze 
czytanie, pisanie, a nawet skanowanie 
zawartości całej strony. Dzięki cechom, 
takim jak 12-calowy wyświetlacz Full 
HD, powiększenie do 19x oraz prosty 
interfejs jest to sprzęt przydatny w wielu 
sytuacjach, w których odczytanie tekstu 
może być problemem. Szczególnym uła-
twieniem jest udźwiękowienie przyci-
sków fizycznych jak i tych na dotykowym 
ekranie. Dzięki stabilnej podstawie z do-
świetlonym obszarem roboczym, moż-
liwe jest położenie oglądanego obiektu 
pod kamerą urządzenia, a także pisanie 
odręczne.

Snow 12 rozpoznaje ponad 20 języków 
i czyta je męskim lub damskim głosem 
syntezatora.To kolejne udogodnienie po 
funkcjonujących od dawna podjazdach, 
ułatwiających wjechanie do budynku 
wózkiem inwalidzkim, stanowiskiem 
komputerowym w holu starostwa o regu-
lowanej wysokości, która umożliwia ko-
rzystanie z dostępu do internetu osobom 
na wózkach oraz funkcjonującej w Biu-
rze Obsługi Interesanta pętli indukcyjnej, 
ułatwiającej komunikację z pracownika-
mi obsługi klienta osobom korzystającym 
z aparatów słuchowych. W przypadku 
nowocześniejszych urządzeń pętla łączy 
się z aparatem automatycznie. W przy-
padku urządzeń starszej generacji, wy-
starczy przełączyć je jednym kliknięciem 

w tryb obsługi połączenia z pętlą. Ten 
rodzaj połączenia zapewnia niczym nie 
zakłóconą komunikację głosową z urzęd-
nikiem, eliminując zakłócenia i szumy 
tła. To kolejne udogodnienia, zgodne 
z polityką władz powiatu, czynienia sys-
tematycznie urzędu bardziej przyjaznego 
osobom niepełnosprawnym.

Nowe funkcjonalności zyskała także 
strona www. Strona internetowa Po-
wiatu Lęborskiego została wyposażona 
w szereg udogodnień, poprawiających 
czytelność i interakcję z odbiorcą. Do 
dyspozycji, oprócz standardowego trybu 
graficznego, jest tryb tekstowy, wysoko-
kontrastowy, przyjazny interfejs zmiany 
wielkości czcionki oraz przywracanie 
ustawień standardowych tekstu. Zupełną 
nowością, skierowaną do osób niesłyszą-
cych, jest dostęp do tłumaczeń na język 
migowy. Po kliknięciu w ikonę przekre-
ślonego ucha, mamy możliwość połą-
czenia się z dostępnymi zalogowanymi 
on-line tłumaczami. Wprowadzone do 
tej pory udogodnienia to elementy po-
prawiające dostępność urzędu dla osób 
z niepełnosprawnościami. Od bieżącego 
roku są również dostępne transkrypcje 
tekstowe materiałów dźwiękowych oraz 
opisy sytuacyjne do materiałów fotogra-
ficznych, które mogą być odczytywane 
przez automatyczne systemy przetwarza-
nia tekstu na mowę. 

Starostwo przyjazne niepełnosprawnym
W Lęborskim Starostwie trwa sukcesywne wdrażanie rozwiązań czyniącym urząd przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do już istniejących udogodnień 
dołączyło kolejne przydatne urządzenie oraz nowa organizacja strony internetowej.

Dofinansowanie na 
instalację tlenową
SPS ZOZ w Lęborku otrzymał od Wojewody Pomorskiego dofi-
nansowanie w wysokości 250 tys. zł na budowę i modernizację 
instalacji tlenowej. 

Kwota ta pozwoli utworzyć 55 nowych punktów poboru tlenu oraz 
zakupić zbiornik na tlen o pojemności co najmniej 6 ton.

Dofinasowanie zostało przyznane w ramach ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Termin zakończenia inwestycji to grudzień 2021 
roku.
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70-letni mężczyzna wyszedł z domu około 
godziny 12:00 i do niego nie powrócił. 
Nie nawiązał żadnego kontaktu z rodzi-
ną, która po kilku godzinach poszukiwań, 
powiadomiła policję. Z uzyskanych przez 
mundurowych informacji wynikało, że 
życie i zdrowie tego mężczyzny może być 
poważnie zagrożone. Komendant Powia-
towy Policji w Lęborku zarządził alarm dla 
wszystkich policjantów w służbie. Mundu-
rowi niezwłocznie przystąpili do działań, 
sprawdzając każde możliwe miejsce, w któ-
rym mógłby znajdować się zaginiony i wy-
korzystując do poszukiwań psa tropiącego. 
Już po niecałych 3 godzinach od momentu 
przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu, prze-
wodnik psa służbowego, mł. asp. Leszek 
Lewandowski odnalazł 70-latka w pobliżu 
kompleksu leśnego przy krajowej „szóst-
ce”. Na szczęście pomoc przyszła na czas 
i stan zdrowia mężczyzny nie wymagał 
interwencji medycznej.
Policjant zaopiekował się mężczyzną 
i przekazał funkcjonariuszom, którzy 
przetransportowali go do komendy. Stam-
tąd 70-latek trafił do miejsca zamieszka-
nia. Dzięki szybkiej i skutecznej interwen-
cji mundurowych nie doszło do możliwej 
tragedii.
Policjanci podkreślają, że nie ma spraw-
dzonej metody, która mogłaby uchronić 
osobę przed zaginięciem. Są jednak 
skuteczne sposoby, które mogą pomóc 

w szybkim jej odnalezieniu. W przypadku 
osób starszych, niepełnosprawnych, lub 
nieporadnych życiowo, warto pomyśleć 
o wszywkach na ubraniach i opaskach na 
rękę, zawierających dane personalne oraz 
kontakt do opiekuna lub członka rodziny. 
Można też taką osobę zachęcić do nosze-
nia lokalizatora GPS z funkcją telefonu 
komórkowego i zegarka. Dobrze jest też 
posiadać aktualne zdjęcie osoby, na wypa-
dek jej zaginięcia.

szczęŚliWy finał pOszukiWań
pozytywny finał przyniosły poszukiwania 70-latka, który w środę 7 kwietnia w południe 
wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mężczyzna już po niespełna 3 godzi-
nach od momentu zgłoszenia zaginięcia, został odnaleziony przez lęborskiego przewodni-
ka psa służbowego.

Jak mówi Adrian Wenta, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lęborku, w przypadku 
Redkowic, umowa dotyczy na razie wykona-
nia dokumentacji projektowej, która umożliwi 
przystąpić do konkursu o pozyskanie środków 
z budżetu wojewody na wykonanie bezpiecz-
nego przejścia dla pieszych usytuowanego tuż 
przy szkole podstawowej.

To ważne przedsięwzięcie, którego celem 
jest poprawa bezpieczeństwa głównie korzy-
stających z przejścia dzieci – dodaje dyr. A. 
Wenta – Choć oczywiście korzyści z poprawy 
bezpieczeństwa odczują wszyscy mieszkańcy 
tej miejscowości.

Zarówno przedsięwzięcie w Redkowicach, 
jak i dwa pozostałe zostaną zrealizowane 
w partnerstwie pomiędzy Gminą Nowa Wieś 
Lęborska i Powiatem Lęborskim.

Ta praktyka sprawdziła się już wielokrotnie 
w przypadku poprzednich realizacji inwesty-
cji drogowych – mówi Alicja Zajączkowska, 
Starosta Lęborski – Dobra współpraca z gmi-
nami przynosi wymierne korzyści ich miesz-
kańcom, a także umożliwia szybsze osiągnię-
cie poprawy stanu sieci dróg powiatowych. 
To także wymierna poprawa atrakcyjności 
terenów gmin powiatu lęborskiego dla gości 

z innych rejonów Polski. Sprawny system do-
brej jakości dróg to także inwestycja w poten-
cjał powiatu, w tym w możliwości przyszłego 
rozwoju przedsiębiorczości.

Przebudowa drogi w Tawęcinie jest koniecz-
nością, ponieważ obecny stan nawierzchni jest 
daleki od doskonałości. Kilka lat temu gmina 

wykonała w pobliżu chodnik, a więc nowy dy-
wanik asfaltowy dopełni całości odnowionego 
wizerunku tego traktu. Przebudowa ma się za-
kończyć, zgodnie z zawartą umową, najpóźniej 
do 30 listopada br. W tym samym terminie za-
kończyć się ma także przebudowa drogi w Re-
kowie Lęborskim. 

Podpisano umowy na 
nowe inwestycje drogowe

Władze Powiatu Lęborskiego i władze Gminy Nowa Wieś Lęborska podpisały umowy na wspólne in-
westycje drogowe. Przebudowy dotyczą trzech odcinków dróg powiatowych w Tawęcinie, Redkowi-
cach i Rekowie Lęborskim.

Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

I tylko dzieci tam 
nie ma!
Wszystkie publiczne szkoły podstawowe w Lęborku otrzymały w mi-
nionym tygodniu nowoczesne podłogi interaktywne SMART FLOOR.

Urządzenia zostały zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. Posłużą one do prowadzenia w szkołach nr 1, 3, 4, 5, 7 i 8 
zajęć profilaktycznych i świetlicowych. Łączny koszt wszystkich sze-
ściu przekazanych urządzeń wyniósł 73.500 zł.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w obecności Sekretarza Miasta 
Mariana Kurzydło, dyrektor Marioli Małeckiej i pracowników szkoły 
w piątek odbył się test możliwości urządzenia. Posiada ono szeroką 
paletę gier, zabaw zręcznościowych, logicznych czy koordynacyjno-
ruchowych. Umożliwia zabawę indywidualną lub grupową. Zestaw 
zawiera projektor, interaktywne wskaźniki i mazaki oraz oprogramo-
wanie. Zakupione podłogi interaktywne są w wersji mobilnej, co po-
zwala na użytkowanie ich w każdym miejscu szkoły. Bezprzewodowy 
dostęp do internetu umożliwia oglądanie filmów czy korzystanie ze 
stron internetowych.

Zestawy stanowić będą uzupełnienie realizowanych w placówkach 
zadań w ramach szkolnych programów profilaktyczno-wychowaw-
czych.
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Dlaczego tak się spieszymy ze szczepie-
niami?

Szczepienia to obecnie jedyna skuteczna 
droga do zażegnania pandemii. Im szyb-
ciej uda się zaszczepić około 70 procent 
społeczeństwa, tym szybciej zapewni nam 
to tzw. odporność populacyjną. Szybciej 
zaczniemy wracać do normalnego życia 
i więcej istnień ludzkich uda się uratować. 

Co jest normalną reakcją poszczepienną?
Przyjęcie szczepionki zawsze wywołu-

je reakcje organizmu. Warto pamiętać, 
że na skutek zaszczepienia produkowane 
są przeciwciała i komórki odpornościo-
we, co u niektórych osób wywołuje także 
reakcje układu odporności pod postacią 
odczynów poszczepiennych. Odczyn po 
szczepieniu jest zazwyczaj spodziewaną 
reakcją. Wiele zależy od rodzaju podanej 
szczepionki oraz indywidualnych uwarun-
kowań organizmu. Najczęściej występują 
tzw. odczyny łagodne, w miejscu wkłucia. 
Zazwyczaj w postaci obrzęku czy zaczer-
wienienia. Często także występuje miejsco-
wa bolesność. 

A co z tzw. niepożądanymi odczynami 
poszczepiennymi?

Niepożądany odczyn poszczepien-
ny (NOP) oznacza nasilone reakcje, które 

utrzymują się, zwykle przez kilka dni. Np. 
zaczerwienienie obejmujące całe ramię. 
Rzadziej dochodzi do ogólnych NOP, jak 
gorączka, gorsze samopoczucie, osłabienie. 
Co ważne, miejscowe i ogólne NOP nie są 
przeciwwskazaniem do dalszego szczepie-
nia. Zwykle ustępują samoistnie bez dal-
szych konsekwencji dla zdrowia. Poważne 
odczyny poszczepienne jak omdlenie, za-
burzenie przytomności, bardzo wysoka go-
rączka (40ºC) w ciągu dwóch dni po szcze-
pieniu, wysypka, rumień skórny, drgawki 
zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli już, to po-
jawiają się zazwyczaj w ciągu kilku - kilku-
nastu minut po szczepieniu, dlatego zaleca 
się obserwację pacjenta przez pewien czas 
po podaniu szczepionki. Jeśli zauważyli-
śmy coś niepokojącego, nietypowego – po-
winniśmy poinformować lekarza. 

Czy każdy powinien się zaszczepić prze-
ciwko COVID-19?

Zasadniczo każdy, bez względu na to czy 
przechorował COVID-19 czy nie, chyba 
że znajdzie się w grupie, której dotyczy 
przeciwskazanie do szczepień. Powszechne 
szczepienia mają umożliwić szybkie naby-
cie odporności tym, którzy są najbardziej 
narażeni na zakażenie i mogli by cięż-
ko przechorować COVID-19, a to może 
zwiększać ryzyko zgonu. 

Czy powinniśmy się szczepić gdy mamy 
choroby współistniejące?

Bezpieczeństwo i skuteczność szcze-
pionek p/COVID-19, w tym również 
w grupach ryzyka osób z chorobami prze-
wlekłymi, są potwierdzone badaniami kli-
nicznymi. Lista chorób przewlekłych, któ-
re nie są przeciwskazaniem do szczepienia 
przeciw może się zmieniać wraz z nowymi 
dowodami naukowymi oraz informacjami 
instytucji oceniających i dopuszczających 
na rynek kolejne szczepionki przeciwko 
COVID-19. Lista chorób współistnieją-
cych obejmuje: przewlekłe choroby nerek, 
deficyty neurologiczne (np. demencja), 
choroby płuc, choroby nowotworowe, 
cukrzycę, POChP, choroby naczyń mó-
zgowych, nadciśnienie tętnicze, niedo-
bory odporności, choroby układu serco-
wo-naczyniowego, przewlekłe choroby 
wątroby, otyłość, choroby związane z uza-
leżnieniem od nikotyny, astma oskrzelo-
wa, talasemia, mukowiscydoza, anemia 
sierpowata. Pacjenci, u których występują 
ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą 
o wystawienie e-skierowania niezależnie 
od grupy wiekowej.

A przyjmowane leki mogą być przeciw-
skazaniem do zaszczepienia?

Nie, systematyczne przyjmowanie leków 
z powodu chorób przewlekłych nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepienia.

Czy szczepienia w ciąży są bezpieczne 
i co z matkami karmiącymi?

Okresy ciąży i laktacji nie są wymienione 
w przeciwwskazaniach podanych w Cha-
rakterystykach Produktów Leczniczych 
zarejestrowanych szczepionek mRNA 
przeciw COVID-19. Aktualnie nie ma jed-
nak informacji na temat bezpieczeństwa 
i skuteczności szczepionek u kobiet w cią-
ży i karmiących piersią. Dlatego eksperci 
m.in. Amerykańskiego Centrum Ochrony 
i Zapobiegania Chorób (CDC) i zespołu 
ds. Szczepień (ACIP) pozostawiają decy-
zję o szczepieniu kobiecie, po konsultacji 
z lekarzem. Chodzi o analizę korzyści i ry-
zyka oraz stopnia narażenia na zakażenie 
SARS-COV-2 (grupy objęte priorytetem 
to pracownice ochrony zdrowia i matki 
wcześniaków przebywających w szpitalu). 
Badania nie wykazy szkodliwego wpływu 
na ciążę, rozwój płodu, poród lub rozwój 
po urodzeniowy. Dodatkowo mechanizm 
działania szczepionek mRNA pokazuje, że 
jest to jeden z najbezpieczniejszych rodza-
jów szczepionek. 

Czy szczepionki zawierają wirusy? Czy 
mogą one zaszkodzić szczepionym?

Żadna ze szczepionek dostępnych na 
rynku nie zwiera żywego wirusa. Infor-
macje o ich składzie znajdują się w opi-
sie produktu. Szczepionki na COVID-19 
możemy podzielić na trzy rodzaje: szcze-
pionki mRNA, w których wykorzystuje 
się sekwencję kwasu RNA, szczepionki 
wektorowe bazujące na fragmentach (po-
zbawionych zakaźności) innych wirusów, 
a także szczepionki podjednostkowe, 
które w swoim składzie zawierają oczysz-

czone białka wirusowe. Polska podpisała 
umowy na zakup pięciu różnych szcze-
pionek, w tym trzech szczepionek mRNA 
(marki Pfizer/BioNTech, Moderna oraz 
CureVac), a także dwóch szczepionek 
wektorowych (marki Astra Zeneca oraz 
Janssen Pharmaceutica NV). 

Czy osoba, która chorowała na COVID, 
powinna się zaszczepić? Jeśli tak, to 
kiedy?

Według amerykańskiego Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) 
i PHE (Public Health England) przeby-
cie choroby nie jest przeciwwskazaniem 
do szczepień. W miarę uzyskiwanej wie-
dzy o wirusie SARS-CoV-2 wielokrotnie 
zmieniano rekomendacje dotyczące czasu 
szczepienia ozdrowieńców. Od 11.03.2021 
r. reguluje to rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 26 lutego 2021 r. Osoby, które 
przebyły chorobę, są szczepione nie wcze-
śniej niż 3 miesiące od dnia pozytywnego 
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Nie dotyczy to osób w stanach zwiększają-
cych ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-
19 m.in. : dializowanych z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek, z chorobą 
nowotworową, u których od 2020 roku 
prowadzono leczenie chemioterapią lub 
radioterapią, poddawanych przewlekłej 
wentylacji mechanicznej, po przeszcze-
pach komórek, tkanek i narządów, u któ-
rych prowadzono leczenie immunosupre-
syjne, u których diagnozowano chorobę 
nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, 
lub zakwalifikowano do leczenia chemio-
terapią lub radioterapią ale nie rozpoczęto 
leczeni czy oczekujących na przeszczep.

Czy można zachorować na COViD po 
podaniu szczepionki? 

Szczepionki na COVID-19 nie działają 
od razu po podaniu. Nie zapewniają też 
100 proc. ochrony przed zakażeniem ko-
ronawirusem. W związku z tym istnieje 
ryzyko, że pomimo przyjęcia któregoś 
z preparatów, zachorujemy. Poza scena-
riuszem, że dojdzie do zakażenia przed 
podaniem lub po podaniu pierwszej daw-
ki, po podaniu obu dawek szczepionki 
(w przypadku preparatów dwudawko-
wych), może także dość do zachorowania 
przed wytworzeniem pełniej odporności 
po szczepieniu. Są już wyniki badań, które 
wskazują że przebieg zachowania na CO-
VID-19 u osób zaszczepionych, może być 
znacznie łagodniejszy niż w przypadku 
tych, które nie przyjęły preparatu. 

Dlaczego szczepionki powstały tak szyb-
ko i czy w związku z tym są wystarczająco 
dobrze przebadane i bezpieczne?

W odróżnieniu od tradycyjnych szcze-
pionek szczepionki mRNA mogą mieć 
krótszy okres produkcyjny. To efekt tego, 
że zamiast wstrzykiwać białka wirusowe, 
nasz organizm wykorzystuje instrukcje 
do samodzielnego ich tworzenia. W skró-
cie, nowoczesna technologia szczepionki, 
pozwala także stosować szybszą techno-
logię produkcji. Za dopuszczenie do ob-
rotu szczepionek pandemicznych odpo-
wiada Komisja Europejska, po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi (CHMP). Prace nad szczepion-
kami p/COVID-19 były wspierane przez 
szereg mechanizmów międzynarodo-
wych, przyspieszających proces dopusz-
czania do obrotu. 

Czy to prawda, ze AstraZeneca jest gor-
szą szczepionką?

Dopuszczone i wykorzystywane w Pol-
sce do szczepień p/COVID-19 są różne 
preparaty. Trudno mówić o tym, któ-
ra szczepionka jest lepsza lub gorsza. 
Szczepionki firm Pfizer/BioNTech i Mo-
derna to szczepionki oparte na techno-
logii mRNA wymagające szczególnych 
warunków przechowywania. Szczepionka 
firmy AstraZeneca, podobnie jak Johnso-
n&Johnson, to szczepionka wektorowa, 
która jest mniej wymagająca jeżeli chodzi 
o warunki termiczne. To różne produkty 
lecznicze, które łączy jednak to, że są bez-
pieczne i skuteczne. 

Czym jest płyn z którego w większości 
składa się szczepionka?

W skład szczepionek wchodzą antygeny, 
substancje pomocnicze, substancje wystę-
pujące w ilościach śladowych będące po-
zostałościami po procesie produkcyjnym 
oraz… woda. Skład poszczególnych szcze-
pionek p/COVID-19 określają producenci 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Czy szczepionka może powodować np. 
autyzm, zakrzepicę, trombocytozę lub 
inne ciężkie choroby?

Nie ma rzetelnych badań naukowych, 
potwierdzających czy nawet uprawdopo-
dabniających teorie, że jakakolwiek szcze-
pionka, może powodować takie choroby. 
Są za to wyniki wiarygodnych badań, które 
obalają tego typu twierdzenia. Podstawo-
wym wymogiem każdego produktu leczni-
czego jest jego bezpieczeństwo sprawdzane 
w ramach wieloetapowych badań. 

Czy za kilka lub kilkanaście lat szczepie-
nie może okazać się szkodliwe, mogą po-
jawić się jakieś skutki uboczne? 

Teorie spiskowe, szerzone przez zago-
rzałych przeciwników szczepień istnieją, 
ale trudno dawać im obecnie wiarę. Szcze-
pionki i inne produkty lecznicze są pod-
dawane wnikliwym procesom weryfiku-
jącym ich bezpieczeństwo. Na przestrzeni 
ostatniego stulecia szczepienia uratowały 
miliony istnień ludzkich i spowodowa-
ły, że ludzie na długo zapomnieli o tra-
gicznych w skutkach epidemiach, które 
dziesiątkowały społeczeństwa. Nie ma 
obecnie żadnych podstaw aby twierdzić, 
że w przypadku przyszłych efektów szcze-
pień p/COVID-19 będzie inaczej. Oczy-
wiście, że mamy do czynienia z wirusem 
znanym od niedawna, i że w rekordowym 
czasie wprowadzono na rynek szczepion-
ki. Nie może być to jednak podstawą do 
szczerzenia fake newsów o szkodliwości 
tych produktów, które mają ściśle określo-
ny reżim produkcji. Twierdzenia, że mogą 
przynieść negatywne skutki dla zdrowia 
w długim okresie czasu są bezpodstawne.

Nie bójmy się szczepień!
Wokół szczepień przeciwko SARS-COV-2 narosło wiele mitów, plotek i półprawd. Tymczasem lekarze i naukowcy są zgodni: obecnie jedynie powszechne 
szczepienia pozwolą opanować pandemię. Potwierdzają to dane z krajów, w których zaszczepiono już około ¾ społeczeństwa – zachorowalność w tych 
krajach znacząco spadła, można też było odwołać większość ograniczeń. O tym, czy powinniśmy bać się szczepionek rozmawiamy z Tomaszem Augusty-
niakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
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Pomorze walczy ze smogiem
― Już za kilka lat nie będzie wolno ogrzewać swoich domów za pomocą kotłów węglowych 
– to jeden z elementów polityki realizowanej przez samorząd województwa pomorskiego. 

Jakie jeszcze działania są i będą podejmowane w naszym województwie? ―

Od października 2020 roku, na 
mocy przyjętych przez Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego uchwał 
antysmogowych, podejmowane 
są działania związane z eliminacją 
zanieczyszczeń powietrza. Stare 
kotły węglowe są przyczyną po-
wstawiania smogu, dlatego trzeba 
pilnie je wymieniać. Mieszkańcy 
Pomorza, jeśli mają taką możli-
wość, podłączają się do sieci cie-

płowniczych (w miastach również 
gazowych) lub wymieniają paliwa 
stałe na źródła nisko- lub bezemi-
syjne. Jeszcze inne zasady obowią-
zują w Sopocie, który ma charak-
ter uzdrowiska.

▶ Element strategii
Poprawa jakości powietrza i walka 
ze smogiem jest wpisana w Strategię 
Województwa Pomorskiego 2030. 

– Przypominamy o konieczności 
wymiany kotłów pozaklasowych 
tzw. kopciuchów, bo za cztery lata 
nie powinno być w Polsce żadne-
go takiego pieca – mówi Tadeusz 
Styn, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. – Czas 
leci, a nadal jest jeszcze sporo do 
zrobienia. Pomocą w wymianie 
kotłów mają być różnego rodzaju 
dotacje gminne oraz z progra-
mów ogólnopolskich takich, jak 
Czyste Powietrze czy Stop Smog.

▶ Jak to jest w miastach?
Uchwały antysmogowe zakładają, 
że mieszkańcy miast, którzy mają 
możliwość podłączenia się do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
po datach określonych uchwałą, 
nie mogą stosować paliw stałych. 
Wybór sposobu ogrzewania leży 
po stronie właściciela instalacji, 
może to być podłączenie do sie-
ci, ogrzewanie gazowe, olejowe, 
elektryczne czy OZE.

▶ Uchwały dla wsi
Na wsiach zasady są podobne, 
tyle że zakaz stosowania paliw sta-
łych dotyczy tylko terenów z dostę-
pem do sieci ciepłowniczej. Nie 

ma obowiązku korzystania z gmin-
nych sieci gazowych. Podobnie jak 
w miastach obowiązuje wymiana 
źródeł ciepła na niskoemisyjne.

▶ Terminy są bardzo ważne
Ważne są obowiązujące Pomo-
rzan terminy. Już od 1 stycznia 
2020 roku zakazane jest stosowa-
nie paliw najgorszej jakości, np. 
mułów węglowych, flotokoncen-
tratów, węgla brunatnego, torfu, 
mieszanin paliw z dodatkiem lub 
bez dodatku innych substancji, 
zawierających mniej niż 85 proc. 
węgla kamiennego oraz paliw za-
wierających biomasę o wilgotno-
ści powyżej 20 proc.
Kotły pozaklasowe i nieposiadają-
ce tabliczki znamionowej należy 
wymienić do 1 września 2024 
roku. Z kolei kotły, które spełniają 
wymagania w zakresie standardów 
emisyjnych w klasie 3 i 4, powinny 
zostać wymienione na nowe do 1 
września 2026 roku. Jako ostatnie, 
bo do 1 lipca 2035 roku, trzeba 
wymienić kotły spełniające wyma-
gania w klasie 5.

▶ Indywidualna droga Sopotu
W Sopocie program likwida-
cji źródeł niskiej emisji trwa 
od 1996 roku. Już w 2019 roku 

wszystkie lokalne kotłownie wę-
glowe zostały zlikwidowane. So-
pot jest uzdrowiskiem, dlatego 
jakość powietrza jest tam szcze-
gólnie ważna. W związku z tym 
Sejmik Województwa Pomorskie-
go w lutym 2020 roku przyjął 
uchwałę zobowiązującą miesz-
kańców do zmiany systemów 
ogrzewania. Zgodnie z nią od 
1 stycznia 2024 roku w Sopocie 
będzie już żadnego pieca na wę-
giel lub drewno, a zostaną one 
zastąpione ogrzewaniem na gaz, 
lekki olej opałowy lub OZE.
Jeszcze do końca 2021 roku So-
pocianie mogą skorzystać ze 100-
proc. samorządowych dopłat do 
likwidacji urządzeń grzewczych 
na paliwo stałe. Od 2022 roku 
będzie to 80 proc. kosztów, a od 
2023 roku 60 proc.
Więcej informacji o możliwo-
ściach finansowania i terminach 
znaleźć można w obowiązują-
cych uchwałach antysmogowych 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Na stronie BIP znajdują się także 
przygotowane przez Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego materia-
ły informacyjne na temat uchwał 
antysmogowych, w postaci ulotek 
i plakatów.
/raf/

Panele fotowoltaiczne na 
dachach domów to coraz 
częstszy widok w naszym 
kraju, także w województwie 
pomorskim. Czy energia pozy-
skiwana ze słońca to przy-
szłość? Czym jest fotowoltaika 
i jak to działa? 

Fotowoltaika to po prostu 
przetwarzanie światła słonecz-
nego w energię elektryczną, 
czyli inaczej wytwarzanie 
prądu elektrycznego z promie-

niowania słonecznego przy 
pomocy odpowiednich ogniw 
fotowoltaicznych. 
W dzień panele produkują 
prąd, który odbiorca wyko-
rzystuje na bieżąco, nato-
miast w monecie, gdy słońce 
przestaje świecić lub energii 
wytworzonej już nie wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania, 
pobierana jest energia z sieci. 
W sytuacji, gdy produkcja 
prądu jest większa niż zapo-
trzebowanie, nadwyżki energii 

są odsprzedawane do zakładu 
energetycznego. System foto-
woltaiczny jest tym bardziej 
opłacalny, im większe jest 
zużycie prądu. 
Producenci wciąż dążą do 
poprawienia efektywności 
modułów tak, aby zmniejszyć 
wymiary paneli przy zachowa-
niu tej samej mocy. Zakładana 
żywotność instalacji to min. 
30 lat - można potraktować to 
więc za lokatę kapitału. 
/raf/

Czysta energia ze słońca
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Tak naprawdę 
liczy się człowiek

Robert Firkowski - 
Prezes Słupskiej Izby 
Przemysłowo-Han-
dlowej, założyciel 
i właściciel firmy Fira. 
W tym roku mija 10 
lat, od kiedy zaczął 
działać w Izbie. 
Dziś - już jako Prezes 
– mówi o tym, dlacze-
go warto być zrze-
szonym w Izbie, jak 
ważne w biznesie są 
relacje międzyludz-
kie oraz o wyklucze-
niu komunikacyjnym 
części województwa 
pomorskiego.

Z Tyberiuszem Narkowiczem, 
burmistrzem Jastarni, rozma-
wiamy o rozwoju turystyki 
wodnej, planach dalszej rozbu-
dowy mariny oraz wyzwaniach 
stojących przed samorządem.

Jastarnia  jest gminą i miastem 
turystycznym. Jakie do tej pory 
największe i najważniejsze 
projekty, które mają znaczenie 
z punktu widzenia rozwoju tury-
styki, udało się zrealizować?
- Rozbudowa portów i przystani 
morskich w Jastarni i Kuźnicy 
realizowane na przestrzeni ostat-
nich 30 lat z różnych środków ale 
skupiających się wokół dużych 
projektów, najpierw „Pierścienia 
Zatoki Gdańskiej” a potem „Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. 
Obok nich wymieniłbym budowę 
ścieżek  rowerowych.
Jednym z takich przedsięwzięć 
jest „Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuław-
skiej i Zatoki Gdańskiej”. Dlacze-
go to istotne dla miasta i gminy?
- Dla naszej Gminy to dalsza 
rozbudowa mariny portowej o 40 
nowych stanowisk cumowniczych 
oraz rozbudowa jej zaplecza 
sanitarnego. 
Więcej: Expressbiznesu.pl

Moja przygoda z Izbą zaczęła się 
w 2011 roku, czyli minęło już 10 
lat. W tamtym czasie nawet nie 
myślałem, że po iluś latach zosta-
nę Prezesem Izby. Na początku 
chyba jak każdy miałem nadzieję, 
że jak będę członkiem Izby, to 
nagle wszyscy członkowie zo-
staną moimi klientami. Okazało 
się jednak, że to tak nie działa. 
Poczułem wtedy rozczarowanie. 
Część osób w takim momencie 
rezygnuje, tłumacząc sobie, że to 
im nic nie daje. Zwykły błąd zało-
żenia. Bardzo lubię czytać a ostat-
nio słuchać książek i podcastów. 
W jednej z książek już nie 
pamiętam, w której przeczytałem 
„W biznesie zaufanie nie liczy się 
ilością wspólnie wypitego alko-
holu, lecz tym, że mogę liczyć na 
Ciebie i wcale nie musimy być na 
TY”. Ludzie lubią współpracować  
z ludźmi, których lubią. Mój biz-
nes zaczął się zdecydowanie lepiej 
rozwijać, gdy ludzie zaczęli mnie 
poznawać. Bo tak naprawdę liczy 
się człowiek. Moje spotkania 
zaczęły się wydłużać. Teraz na 
spotkanie rezerwuję od dwóch 
do trzech godzin. Twierdzenie, 
że szefowie nie mają czasu, 
uważam za błędne. Nie mają 
czasu, jeśli będziemy mówić 
tylko o sobie. Jeśli spotykałem 
się z przedsiębiorcami, którzy też 
są członkami naszej Izby, zawsze 
rozmawialiśmy o niej i tak jest do 
dzisiaj. Przez cały czas uczestni-
czyłem w życiu Izby, aż zostałem 
wybrany do Rady Izby potem 
Zarządu Izby, a od grudnia 2019 
roku zostałem wybrany Prezesem 
Izby. Bardzo sobie cenię to, że 
zostałem obdarzony zaufaniem 
przez ludzi biznesu. W obecnym 
zarządzie, który składa się z czte-

rech mężczyzn i jednej kobiety 
jestem najstarszy. Choć różnimy 
się między sobą, jako zespół 
współpracuje się nam bardzo 
dobrze, każdy zajęty jest swoimi 
tematami zawodowymi, a jednak 
potrafimy znaleźć czas dla Izby. 
Jestem bardzo wdzięczny im za 
to. Współpraca z nimi to sama 
przyjemność.
Często jestem pytany, co daje mi 
Izba?  Przy pierwszych takich 
pytaniach próbowałem  ubrać 
odpowiedź w szczytne cele, ale 
to nie było moje. W tym, co 
może dać nam Izba, posłu-
żę się przykładem. W 2019 
roku zaczęliśmy organizować 
Wieczory Biznesowe, podczas 
których oprócz prelekcji 
zaproszonego gościa jest też 
czas na networking. Podczas 
jednego z takich wydarzeń 
poznałem przedsiębiorcę, 
który był w Izbie pierwszy raz. 
Po jakimś czasie zadzwonił do 
mnie z prośbą, czy będę w stanie 
mu pomóc. Udało się, akurat 
w naszej Izbie jest firma, która 
ma rozwiązanie, które mogło 
pomóc. I tak Panowie poroz-
mawiali sobie i znaleźli wspólne 
rozwiązanie. Ważne jest to, co 
się zadziało. Firma szukająca 
rozwiązania znalazła je, firma 
mająca rozwiązanie pozyskała 
klienta, Izba pozyska nowego 
członka. Dodatkowo wydarzyła 
się jeszcze jedno, o czym nie 
myślałem w całym tym procesie, 
na koniec i moja firma pozyskała 
nowego klienta. Cztery strony 
wygrały, niesamowite!

Cały artykuł można przeczytać 
w najnowszym, 94 numerze 
magazynu Express Biznesu

Jakie największe zadania, które udało się 
zrealizować w ostatnich latach, uważa Pan 
za największy sukces?
Gmina Puck jest gminą, która dużo inwestuje 
i prężnie się rozwija. Trudno jednoznacz-
nie wskazać, które z zadań realizowanych 
w ostatnich latach było największym 
sukcesem. Tak naprawdę – każde z wykona-
nych zadań jest już samo w sobie sukcesem – 
chociażby przez to, że dzięki podejmowanym 
działaniom staramy się, najlepiej jak może-
my, odpowiadać na potrzeby mieszkańców, 
poprawiać jakość ich życia oraz budować 
u mieszkańców poczucie przynależności do 
społeczności Gminy Puck.

Jeśli mówimy o inwestycjach, to należy też 
wspomnieć o środkach zewnętrznych. Czy 
Gmina Puck chętnie sięga po takie środki, 
ile pieniędzy i na jakie dziedziny (inwestycje 
drogowe, ochrona środowiska, ochrona 
zdrowia itp.) udało się pozyskać?
Gmina Puck często korzysta z dofinanso-
wań zewnętrznych, zarówno ze środków 
krajowych, jak i europejskich. Dofinansowa-
nia wspierają budżet, dzięki czemu możemy 
rozwijać się jeszcze szybciej oraz dokonywać 
inwestycji, które bez dodatkowego wsparcia 
finansowego zostałyby wykonane za wiele 
lat, a nawet istnieje szansa, że niektóre z nich 
nie byłyby wykonane wcale. Pozyskujemy 
środki na wiele zadań, obejmujących tak 
naprawdę wszystkie dziedziny związane z ży-
ciem naszych mieszkańców. Sądzę, że warto 
wspomnieć m.in. o środkach pozyskanych na 
budowę i modernizację dróg – za przykład 

mogą nam posłużyć budowa drogi 
Mechowskiej w Starzynie oraz 
budowa układu drogowego z pod-
łączeniem obiektów handlowo-
produkcyjnych i ulicy Słonecznej 
do układu dróg publicznych wraz 
ze skrzyżowaniem DW 216 
w Rekowie Górnym. Gmina 
dofinansowuje w dużej mierze 
Powiat w zakresie budowy dróg 
np. remont drogi Małe Błądzi-
kowo- Rzucewo – Osłonino czy 
Starzyno - Parszkowo. 

Jeżeli chodzi o wspomnianą przez Pana 
ochronę środowiska, to największym pro-
jektem realizowanym przez Gminę Puck jest 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Darzlubie, Brudzewo, Mecho-
wo, Mrzezino, Leśniewo oraz Sławutowo. 
To naprawdę duża inwestycja ( ok. 40 mln 
zł), na którą środki w wysokości ok. 16 mln 
zł pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Dodatkowe wsparcie na to zadanie uzyska-
liśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. W dziedzinach 
oświaty i sportu przykładami mogą być 
inwestycje takie, jak powstanie pierwszego 
w gminie Samorządowego Żłobka w Sta-
rzynie, zwiększenie liczby miejsc w edukacji 
przedszkolnej poprzez utworzenie przed-
szkoli w Mieroszynie, Połchowie i Żelistrze-
wie. Udało nam się także rozbudować Szkołę 
Podstawową w Łebczu i wybudować przy 
niej nowoczesną salę gimnastyczną, aktualnie 
remontujemy także salę gimnastyczną 
w miejscowości Gnieżdżewo. Na oba te za-
dania otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
programu Sportowa Polska edycja 2020.
W trudnym czasie epidemii COVID-19, 
Gmina wsparła także uczniów w zakresie 
edukacji zdalnej. Dzięki finansowemu wspar-
ciu przekazanemu przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w ramach programów „Zdal-
na Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” współfinan-
sowanemu przez Unię Europejską i budżet 
państwa, zakupiliśmy w 2020 roku 284 szt. 
tabletów oraz 4 szt. laptopów, które obecnie 
służą realizacji programu nauczania zdalnego 
we wszystkich szkołach z naszego terenu.

Przyszłość
łączymy z morzem

BIZNeS

O kierunkach rozwoju 
decydują mieszkańcy

Władze powiatu kartuskiego wspól-
nie z gminą Żukowo rozpoczęły dzia-
łania w kierunku realizacji nowego 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
hali widowiskowo – sportowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących oraz Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Żukowie”. 
Wyłoniono już wykonawcę, któ-
rego zadaniem będzie przygoto-

wanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy hali widowiskowo 
- sportowej w Żukowie.

Budują nową halę sportową

Rozmowa z Tadeuszem Puszkarczukiem, 
wójtem gminy Puck, o sukcesach, 
zrealizowanych inwestycjach, 
pozyskanych pieniądzach z funduszy 
unijnych oraz wyzwaniach, jakie stoją 
przed samorządem.
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Zielone, autonomicZne 
i nowoczesne

― Nowopowstające osiedla to nie tylko budynki, ale też zieleńce, place zabaw, 
tereny rekreacyjne i cała niezbędna infrastruktura. Oto niektóre z nowych inwestycji, 

realizowanych obecnie na Pomorzu. ―

Większość z realizowanych obecnie inwe-
stycji powstaje na obrzeżach dużych miast 
lub w mniejszych miesjcowościach. Jesto to 
oczywiste, bo w samych miastach od lat nie 
ma już praktycznie terenów, które mogły-
by być wykorzystywane pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

Na peryferiach miasta
Na granicy lasu, w miejscowości Kowale 
k. Gdańska, powstanie kameralne osiedle 
wpisujące się w nowe trendy budownictwa 
mieszkaniowego. Na terenie osiedla powsta-
ną place zabaw, przestrzenie do rekreacji, 
zewnętrzny fitness, dwa oczka wodne oraz 
boisko sportowe.
– Ostatni rok wiele zmienił w naszych przy-
zwyczajeniach i wyborach – mówi Anna 
Wojciechowska, Dyrektor Sprzedaży i Mar-
ketingu Robyg w Gdańsku i Poznaniu. – 
W związku z dużą ilością czasu spędzanego 
w czterech ścianach, nauką i pracą zdalną 
wzrosło zainteresowanie lokalami z dużymi 
balkonami, tarasami czy ogrodami. Dzisiaj 
dla Kupujących ważniejsze są aspekty zwią-
zane z możliwościami wypoczynku jakie daje 
własne mieszkanie niż szybki dojazd do biu-
ra. Dlatego ROBYG zdecydował się postawić 
na przedmieścia, gdzie łatwiej o duże prze-
strzenie, ciszę oraz bliskość terenów zielo-
nych i rekreacyjnych. 
Umiejscowione z dala od miejskiego zgiełku, 
w otoczeniu lasów, stawów, w sąsiedztwie re-
zerwatu przyrody „Bursztynowa Góra” oraz 
licznych ścieżek rekreacyjnych w Jarze Rek-

nicy, w tym wokół jeziora Otomin - osiedle 
Szumilas przyciągnie amatorów bliskiego 
kontaktu z naturą, którzy szukają kameralnej, 
rodzinnej enklawy, gdzie czas płynie wolniej, 
łatwo się zrelaksować, a okolica zachęca do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dwa osiedla powiększone
W pierwszej połowie marca w ofercie Roby-
ga w Gdańsku pojawiły się nowe odsłony Par-
ku Południe i Zielonego Widoku. Druga po-
łowa miesiąca należy do Porto oraz Zajezdni 
Wrzeszcz. W sumie deweloper doda 316 
lokali w ramach nowych etapów 4 inwestycji.
Do sprzedaży, w pięciopiętrowym budynku 
powstającym na ekskluzywnym osiedlu Porto, 
trafiło ponad 50 lokali. Mieszkańcy osiedla 
będą mieli do dyspozycji rozległe zielone 
przestrzenie z mnogością krzewów i drzew 
oraz pięknie zaaranżowanymi ogrodami 
deszczowymi w ramach części wspólnych 
inwestycji. Ponadstandardowa odległość 
między poszczególnymi budynkami zapewni 
właścicielom lokali prywatność.
Rozbudowuje się też industrialna, wielofunk-
cyjna Zajezdnia Wrzeszcz. Bliskie sąsiedz-
two morza, parków i terenów rekreacyjnych, 
doskonała infrastruktura komunikacyjna, wy-
soki standard wykończenia oraz szereg udo-
godnień, zapewniających komfort miesz-
kańcom. Do tego modny, industrialny styl, 
w którym utrzymane są elewacje budynków 
i atrakcyjne wizualnie części wspólne, ozdo-
bione autorskimi zdjęciami nawiązującymi 
do historii miejsca – tak w telegraficznym 

skrócie prezentuje się nowoczesna, wielo-
funkcyjna Zajezdnia Wrzeszcz. W ramach 
nowego etapu inwestycji do sprzedaży włą-
czonych zostało 113 mieszkań.

Dynamika i przestrzeń
Dynamika to osiedle składające się z 7 bu-
dynków wielorodzinnych wraz z bogatym te-
renem rekreacyjnym.
Inwestycja jest położona w południowej 
części Gdańska przy ulicy Człuchowskiej. 
Obszar ten należy do Ujeściska – jednej 
z najmłodszych dzielnic administracyjnych 
miasta, zamieszkiwanej przez dynamicz-
nych i aktywnych zawodowo młodych lu-
dzi. W pobliżu osiedla znajduje się Szkoła 
Podstawowa – dobry wybór dla rodziców, 
którym zależy na tym, by dzieci uczyły się 
blisko domu, w nowoczesnym i dobrze 
wyposażonym obiekcie. Rodzina nie traci 
czasu na długie dojazdy, a mając szkołę 
w sąsiedztwie, dzieci mogą w bezpieczny 
sposób stawać się samodzielne. W okoli-
cy znajduje się potrzebna infrastruktura, 

przedszkole, sklepy, komunikacja miejska.
Położenie Dynamiki na działce o tarasowym 
ukształtowaniu zapewnia walory widokowe. 
Nachylenie terenu decyduje o wyjątkowym 
układzie osiedla, którego budynki wznoszą 
się zgodnie z naturalnym układem krajobra-
zu. Całość dopełnia starannie dobrana ro-
ślinność, zaprojektowana zgodnie z koncep-
cją miejskiego, wielobarwnego ogrodu. Jego 
nieodłączną częścią jest ścieżka rekreacyjna 
prowadząca do terenu parkowego. Już kil-
kuminutowy spacer wzdłuż granicy osiedla 
poprawia nastrój i zapewnia odpowiednią 
dawkę ruchu. Ozdobą części wspólnych są 
ogrody deszczowe – porośnięty roślinnością 
system retencyjny pozwala w zrównoważony 
sposób gospodarować wodą. Jednocześnie 
tworzy nowy, bogaty ekosystem.
Projekt części wspólnych zawiera zestaw 
atrakcji dostępnych zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. Należą do niego plac zabaw, 
skate park, zjeżdżalnia, tyrolka, pająk lino-
wy, ścieżka rekreacyjna oraz elementy małej 
architektury otulone zielenią.
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sukcesy lębOrskich 
karatekóW
Wysokie medalowe miejsca na zawodach w bydgoszczy 
i tczewie oraz powołanie aleksandry klimik do kadry 
narodowej to najnowsze spektakularne sukcesy 
sportowców zrzeszonych w karate shotokan lębork.

Pod koniec marca br. w Tczewie 
odbyła się VIII edycja Międzynaro-
dowego turnieju Karate WKF Grand 
Prix Tczewa Energa Cup 2021. 
W imprezie uczestniczyło 800 
zawodników z 65 klubów, z Polski 
i zagranicy (Norwegia, Słowacja, 
Niemcy, Ukraina, Francja}. Klub 
Karate Shotokan Lębork reprezen-
towało 25 zawodników z Sekcji Lę-
bork, Nowa Wieś Lęborska, Cewice 

i Łeba. Klub uplasował się na wysokim V miejscu w klasyfi-
kacji generalnej. Poniżej publikujemy uzyskane wyniki:

złote medale
Kumite drużynowe młodzików (Filip Maszota, Piotr Szcze-
gielniak, Kornel Łazorczyk, Szymon Sołtys)
Kumite drużynowe juniorek (Aleksandra Klimik, Weronika 
Reclaf, Jagoda Baranowska)
Kata drużynowe juniorów młodszych (Szymon Sołtys, Filip 
Maszota, Igor Zagożdżan)
Sara Pekala - kumite indywidualne dziewcząt U10 białe 
i żółte pasy – 30 kg
Aleksandra Klimik - kumite indywidualne juniorek -53 kg

srebrne medale
Kata drużynowe juniorek (Aleksandra Klimik, Jagoda Bara-
nowska, Weronika Reclaf)
Kata drużynowe młodziczek (Agnieszka Gumienna, Joanna 
Drzeżdżon, Hanna Rutecka)
Aleksandra Janczak - kumite indywidualne dziewcząt U10 
białe i żółte pasy – 30 kg
Weronika Reclaf – kumite indywidualne juniorek młodszych 
– 47 kg
Hubert Judycki – kumite indywidualne juniorów -76 kg
Piotr Szczegielniak – kumite indywidualne juniorów młod-
szych – 70 kg
Hubert Judycki – kumite indywidualne mężczyzn U 21 – 75 kg
Piotr Szczegielniak - kumite indywidualne młodzików +50 kg

Medale brązowe
Kata drużynowe młodzików (Filip Maszota, Kornel Łazor-
czyk, Szymon Sołtys)
Bartosz Sołtys - kata indywidualne U 10
Kornel Łazorczyk – kumite indywidualne  chłopców U 12 -35 kg
Natasza Baranowska – kumite indywidualne dziewcząt U 10 
+30 kg
Sara Pekala – kumite indywidualne dziewcząt U10 -30 kg
Natasza Baranowska - kumite indywidualne dziewcząt U10 
białe i żółte pasy +30 kg
Natasza Olkowska - kumite indywidualne kobiet + 68 kg
Aleksandra Klimik – kumite indywidualne kobiet U 21 – 50 kg
Joanna Drzeżdżon – kumite indywidualne młodziczek + 50 kg
Wcześniej, w Bydgoszczy odbyła się XX Edycja Międzynaro-
dowego Turnieju Karate WKF Central Europe Open z udzia-
łem blisko 700 zawodników z 67  klubów z Polski, Czech, 
Azerbejdżanu, Norwegii i Niemiec.
Klub Karate Shotokan Lębork reprezentowało 13 zawodni-
ków z sekcji: nowowiejskiej, cewickiej, łebskiej i lęborskiej. 
Występ reprezentacji klubu zakończył się spektakularnym 
sukcesem, ponieważ zdobyli aż 15 medali: 7 złotych, 4 
srebrne i 4 brązowe. W ogólnej klasyfikacji turnieju klub 
uplasował się na II miejscu klasyfikacji medalowej. Indywi-
dualnie medale zdobyli: Aleksandra Janczak (2 złote), Nina 
Wójtowicz (złoto i brąz), Bartosz Sołtys (złoto i brąz), Kornel 
Łazarczyk (złoto), Sara Pękala (złoto), Natasza Baranowska 
(2 srebrne), Aleksandra Klimik (srebro), Hubert Judycki 
(brąz) i Szymon Sołtys (brąz).
W konkurencjach drużynowych dorobek medalowy przed-
stawiał się następująco: Szymon Sołtys, Filip Maszota, Kornel 
Łazarczyk (złoto), Aleksandra Janczak, Sara Pękala, Natasza 
Baranowska (srebro).
Doskonałą wiadomością jest również powołanie podczas 
zgrupowania w Spale Aleksandry Klimik do kadry narodo-
wej na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Helsinkach 
w Finlandii. 
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Sukcesy pływaczek "Solexu"
Wygrana w Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu i życiowe rekordy – to ostatnie osiągnięcia pływaczek „Sole-
xu” Lębork. Lęborskie pływaczki systematycznie potwierdzają swoje wysokie umiejętności i wolę walki.

Ogromny sukces odniosła Wero-
nika Klejna, podopieczna trenera 
Dariusza Gromulskiego zajmując 
w wyścigu na dystansie 200 m sty-
lem klasycznym pierwsze miejsce 
zarówno wśród juniorek, jak i senio-
rek. Podwójne zwycięstwo zapewnił 
jej uzyskany czas 2:33,46. Weronika 
wygrała z o pięć lat starszą Weroni-
ką Hallmann, wychowanką Solexu 
Lębork, ustanawiając nowy rekord 
życiowy na pływalni 50-metrowej. 
Na dystansie 100 metrów stylem kla-
sycznym Klejna zajęła trzecie miej-
sce w kategorii juniorek 16-letnich 
z wynikiem 1:13,43.

Wysokie umiejętności zaprezen-
towała również 15-letnia Hanna 
Walkusz zajmując drugie miejsce 

w kategorii juniorek 15-letnich na 
dystansie 50 metrów stylem motyl-
kowym z czasem 0:30,00 oraz trzecie 
miejsce na 100 metrów stylem mo-
tylkowym 1:07,81.

Miłą niespodziankę sprawiła Kaja 
Moczyło na dystansie 200 metrów 
stylem dowolnym, poprawiając ży-
ciówkę o ponad trzy sekundy, Kaja 
na 200 m kraulem osiągnęła wynik 
2:21,48, co sklasyfikowało ją na 14 
miejscu w juniorkach 15-letnich.

Nie ukrywam satysfakcji z dosko-
nałego występu 16-letniej Wero-
niki Klejny na 200 metrów stylem 
klasycznym – mówi trener Dariusz 
Gromulski - Cieszę się z postępu 
i osiągniętych wyników Hani Wal-
kusz i Kai Moczyło.


