
Najbardziej kolejowy regioN

Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej w kraju 
korzystają z pociągów. Jak wynika z najnowszego raportu 
Urzędu Transportu Kolejowego wskaźnik wykorzystania kolei 
w naszym regionie w 2020 r. wyniósł 15,9. I pomimo pande-
mii jest najwyższy w Polsce. Łącznie z pociągów na Pomorzu, 
w minionym roku skorzystało 37,3 mln podróżnych.
str. 4

Pomorskie trasy rowerowe

Gmina Miejska Łeba wraz z part-
nerskimi gminami realizuje pro-
jekt Pomorskie Trasy Rowerowe 
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa 
R9. Projekt zostanie zrealizowa-
ny do czerwca 2023 roku. Gmina 
Miejska Łeba realizuje projekt 
partnerski. 
str. 2

Ruszyła budowa podwóRek

Program Rewitalizacji „Lębork 
Nowy Świat” mocno zmienił na 
plus wygląd dzielnicy w rejonie 
ulic Stryjewskiego, Malczewskie-
go, Mostnika, Kellera, Łokietka, 
Kossaka czy Gdańskiej. Do tej 
pory wybudowano m.in. Klub 
Osiedlowy BAZA.
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W uroczystym wmurowaniu ka-
mienia węgielnego wziął udział 
prof. Piotr Gliński, wicepremier, 
minister kultury, dziedzictwa na-
rodowego i sportu.

Dokonujemy dzisiaj uroczyste-
go wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę Muzeum 
Archeologii Podwodnej i Rybo-
łówstwa Bałtyckiego w Łebie, 
oddziału Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, które 
będzie obiektem unikatowym 
w skali naszego kraju – powie-
dział prof. Piotr Gliński.

Muzeum będzie poświęcone 
archeologii morskiej i zagadnie-
niom rybołówstwa bałtyckiego 
będzie dziesiątym oddziałem Na-
rodowego Muzeum Morskiego, 
a jego misją będzie zachowanie 

dla przyszłych pokoleń morskiego dziedzictwa kulturowego Polski.

Zabytki Ze wsparciem 
powiatu
powiat Lęborski wsparł prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane obiektów 
zabytkowych kwotą prawie 33 tys. zł. 
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Gmina Miejska Łeba realizuje projekt part-
nerski pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o zna-
czeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” 
dofinansowany ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest 
Gmina Ustka, natomiast całe przedsięwzięcie 
polega na współpracy w partnerstwie z Gminą 
Główczyce, Gminą Smołdzino, Gminą Słupsk, 
Gminą Wicko, Nadleśnictwem Damnica, Nad-
leśnictwem Lębork i Powiatem Słupskim.

Przedmiotem projektu jest budowa kom-
pleksowo oznakowanej międzynarodowej 
trasy rowerowej R-10 o długości 120,09 km, 
zagospodarowanie miejsc postojowych oraz 
spójna promocja tworzonego produktu tury-
stycznego.

W ramach prac zmodernizowane zostaną 
trasy rowerowe i pieszo-rowerowe. Plan prze-
widuje nie tylko przebudowę dróg pod kątem 
dostosowania ich do ruchu rowerowego, ale 
także zagospodarowanie terenu miejsc posto-
jowych. Miejsca postojowe zostaną wyposażo-
ne m.in. w wiaty, ławostoły i ławki z oparciem 

z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki ro-
werowe, tablice informacyjne i kosze na śmieci. 
Wykonane zostaną również przyłącza wodno-

kanalizacyjne do toalet.
Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 

2023 roku.

Jest dofinansowanie na 
modernizację pomorskich 
tras rowerowych

Gmina Miejska Łeba wraz z partnerskimi gminami realizuje projekt Pomorskie Trasy Rowerowe R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2023 roku.

Wmurowano 
kamień węgielny

Gospodynie z Mostów wśród najlepszych

W Łebie powstaje Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego jako oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Koło Gospodyń Wiejskich z Mostów k/Lęborka znalazło się wśród najlepszych w pierwszym etapie Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska 
od Kuchni” to ogólnopolskie wyjątkowe wy-
darzenie przygotowane z myślą o szerzeniu 

dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdro-
wego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz 
pielęgnacji polskiej kultury i tradycji. To do-
brze znane, ale i już nieco zapomniane sma-
ki, zapachy i wyjątkowe lokalne potrawy. To 
również warsztaty i liczne pokazy kulinarne, 
podczas których każdy będzie miał możliwość 
zaobserwować proces przygotowania wyśmie-
nitych potraw, a później skosztować ich wspa-
niałego smaku.

Wielki finał odbędzie się jesienią, 25 września 
br. na błoniach Stadionu Narodowego. Poprze-
dzą go jednak spotkania w województwach. 
Udział w imprezie jest bezpłatny. Po pierw-

szym etapie, w województwie pomorskim, na 
drugim miejscu w Konkursie Artystycznym 
uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich 
z podlęborskich Mostów. To samo KGW zajęło 
10 miejsce w Konkursie Kulinarnym. Osobisty 
sukces osiągnęła Iwona Chmaj z koła w Mo-
stach, plasując się na czwartym miejscu w ran-
kingu Wyborów Miss Wdzięku 45+. KGW 
w Mostach zajęło również 12 miejsce w katego-
rii konkursowej „Kobieta Gospodarna i Wyjąt-
kowa – opowiedz swoją historię”

Gratulujemy paniom z KGW w Mostach 
i trzymamy kciuki za sukcesy w kolejnych eta-
pach „Polski od Kuchni”.

Stosowne umowy zostały 
zawarte z wnioskodawca-
mi o dotacje: Gminą Nowa 
Wieś Lęborska i Parafią 
Rzymskokatolicką p.w. 
Świętej Marii Magdaleny 
w Garczegorzu. W przy-
padku parafii dotacja 
wyniesie 18.733 zł i stano-
wiąc 31,5 proc. wartości 

planowanej inwestycji, która została skalkulowana na  59.477 
zł. Zaplanowano remont świetlików dachowych oraz montaż 
rur i rynien spustowych wraz z odprowadzeniem wód 
deszczowych w obiekcie kościoła parafialnego p.w. Świętego 
Józefa Rzemieślnika i Oblubieńca NMP w Janowicach.  
Dotację na prace konserwatorskie przy obiektach zabyt-
kowych otrzymała również Gmina Nowa Wieś Lęborska. 
Środki w wysokości 13.894,39 zł, będące 27,8 proc. warto-
ści 49.979,82 zł, na jaką została skalkulowana inwestycja, 
pozwolą sfinansować I etap prac konserwatorskich przy wy-
posażeniu funeralnej kaplicy grobowej z 2 połowy XVII wieku 
– do końca XVIII wieku, znajdujących się w miejscowości 
Garczegorze. Chodzi dokładnie o zespół trumien z okuciami, 
elementy nagrobne, płytę nagrobną i fragmenty ubiorów. 
 „Opieka nad substancją zabytkową to obowiązek każdej z lo-
kalnych wspólnot, ponieważ to materialne elementy historii 
świadczące o naszej tożsamości, które należy zachować dla 
potomnych. Jeśli chodzi o zabytki znajdujące się w rejestrze 
zabytków, udzielanie dotacji na prace konserwatorskie umoż-
liwia nam ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. Pomimo szczupłości dostępnych środków, staramy się 
chociaż w części wspierać podmioty podejmujące się trudu 
realizacji prac konserwatorskich w zarządzanych przez siebie 
obiektach.” (Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski).
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Zakończyły się prace przy budowie budyn-
ku komunalnego na ulicy Grunwaldzkiej 16. 
Czterokondygnacyjny budynek posiada 12 
mieszkań o powierzchni od 29 do 44 m2. 
Mieszkania usytuowane na parterze przysto-
sowane będą dla osób z niepełnosprawno-
ścią. Budynek jest częściowo podpiwniczony, 
podłączony do miejskiego ogrzewania. 
Każde mieszkanie posiada instalację telewizji 
naziemnej oraz internetowej. Na zapleczu 
budynku wybudowano oświetlony parking 

dla kilkunastu pojazdów.
Jeszcze w tym miesiącu mieszkania zostaną 
przekazane do zasiedlenia oczekującym 
lokatorom.
Budowlane przedsięwzięcie, podobnie jak 
wcześniejsze nowe budynki przy Placu Pia-
stowskim i ulicy Stryjewskiego otrzymało 35 
procentowe dofinansowanie z Funduszu Do-
płat Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt 
to ok. 2 mln 25 tys. zł z czego 35% kosztów 
kwalifikowanych pokryła dotacja.

12. miesZkań w nowym budynku
12. mieszkań w nowym budynku jeszcze w tym miesiącu zostanie przekazanych oczekują-
cym lokatorom. nowy budynek komunalny przy ulicy Grunwaldzkiej 16 jest już po odbiorach.

Do tej pory wybudowano m.in. Klub 
Osiedlowy BAZA, Placówkę Wsparcia 
Dziennego, rolkowisko przy placu Pia-
stowskim, boiska za szkołą przy Mal-
czewskiego i za strażą pożarną przy Pi-
lotów. Wyremontowano 29 budynków 
komunalnych oraz 8 budynków wspólnot 
mieszkaniowych. Przy kinie powstał „Za-
kątek Kultury”, poprawiono też wygląd 
placu Kopernika. W wielu miejscach po-
jawiła się nowa zieleń, place zabaw, miej-
sca rekreacyjne, chodniki, równe ulice, 
place zabaw, oświetlenie i monitoring.

Jednym z ostatnich elementów zmian 
w infrastrukturze dzielnicy jest budowa 
podwórek integracyjnych. Pierwszymi 
podwórkami, na których rozpoczęły się 
prace budowlane, są te za budynkami 
Stryjewskiego 63-64 oraz Malczewskie-
go 22-24.   

W przypadku dużego podwórka przy ul. 
Stryjewskiego za budynkami 63-64 pro-
jekt przewiduje częściowe utwardzenie 
nawierzchni płytami ażurowymi, budowę 
chodnika, montaż 2 lamp oraz zaaranżo-
wanie dziś szarego podwórka w zielony 
teren wypoczynkowo-integracyjny z ław-
kami w tym jedną dużą w kształcie koła. 

Przewidziano też miejsce na skalniak dla 
roślin. Podwórko zostanie ogrodzone, 
pojawi się na nim także wiata śmietniko-
wa. Ułatwi ona  zaprowadzenie porządku 
w tym miejscu i poprawi estetykę. Re-
witalizacja to przede wszystkim zmiana 
społeczna. Atrakcyjne, nowe podwórko 
stworzy okazję do wypoczynku, rekreacji, 
interakcji międzysąsiedzkiej, podniesie 
bezpieczeństwo i zaangażuje mieszkańców 
w dbałość o otoczenie, pielęgnację zieleni 
itp. Wartość pierwszego, najważniejszego 
etapu prac oszacowano na 149 tys. zł.      

Powoli prace ruszają także na drugim, 
większy podwórku za budynkami Mal-
czewskiego 22-24. Tu także na dzisiaj mało 
atrakcyjnym podwórku zaaranżowana zo-
stanie przestrzeń do wypoczynku, zabawy 
i wspólnego spędzania czasu. Koszt klu-
czowego pierwszego etapu przebudowy 
podwórka wyniesie 257 tys. zł.

W obu przypadkach inwestycje reali-
zuje lokalna firma z Popowa. W roku 
2021 ten sam podmiot wyremontuje 
podwórka przy budynkach Stryjewskie-
go 49/Bohaterów Westerplatte 5, Stry-
jewskiego 5/Malczewskiego 11/12 oraz 
Kossaka 72, 87 i 100.

Ruszyła budowa podwórek 
integracyjnych

Program Rewitalizacji „Lębork Nowy Świat” mocno zmienił na plus wygląd dzielnicy w rejonie ulic Stryjewskiego, Malczewskiego, Mostnika, Kellera, Ło-
kietka, Kossaka czy Gdańskiej.

Lęborski Rajd Pieszy 
„Tropami przyrody”

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+

 Wzięli w nim udział mieszkańcy Lęborka oraz 
gminy Nowa Wieś Lęborska, dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. Była to gra terenowa, w czasie której 
uczestnicy w niewielkich grupach przemieszczali się 
pomiędzy punktami. W każdym punkcie spotkało 
uczestników coś ciekawego: nauczyli się współpracy, 
wyznaczali kierunki za pomocą kompasu, zaczerp-
nęli harcerskiej wiedzy i przede wszystkim aktywnie 
spędzili czas na świeżym powietrzu. Tropami przyro-
dy wędrowało około 80 osób.

Rajd został  sfinansowany z „Fabryki Lokalnych Inno-
wacji” w ramach I Edycji Funduszu Grantowego Farm 
Frites Poland S.A. Teren pod rajd z miejscem na ognisko 
udostępniło Nadleśnictwo Cewice.

Hufiec ZHP Lębork zorganizował Rajd Pieszy „Tropami Przyrody”.
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W ciągu ostatnich sześciu lat, z roku na 
rok, coraz więcej mieszkańców Pomorza 
wybierało pociągi jako środek komuni-
kacji. – Z roku na rok liczba pasażerów 
zwiększała się o kilka milionów. Rekor-
dowy był rok 2019 r., kiedy to odprawio-
nych zostało 61 mln pasażerów – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Niestety rok 2020 oka-
zał się ciężki. Pandemia koronawirusa, 
lockdowny, system pracy i nauki zdalnej 
zaskoczyły wszystkich. – Tak jak prze-
widywaliśmy liczba pasażerów znacząco 
spadła - do ponad 37 mln. Ale to i tak 
drugi najlepszy wynik w kraju – dodaje 
marszałek. Pierwsze miejsce niezmiennie 
zajmuje Mazowsze. – W przeciwieństwie 
do innych regionów nie wprowadzaliśmy 
drastycznych ograniczeń w rozkładzie 

jazdy. Oczywiście wiązało się to z dużymi 
kosztami jednak uznaliśmy, że nie wszy-
scy mieszkańcy mogą zdalnie pracować, 
i muszą mieć możliwość szybkiego i bez-
piecznego dojazdu do pracy – dodaje 
marszałek Struk. 

koLejowi prZodownicy
Dobra oferta przewozowa, dopasowany 

rozkład jazdy to wszystko zachęca miesz-
kańców do wyboru pociągu, jako środka 
transportu czy to w codziennych dojaz-
dach czy też turystycznych wycieczkach. 
Od wielu lat na Pomorzu rośnie tak zwa-
ny „wskaźnik wykorzystania kolei”. Jest 
to liczba, która pokazuje jak często jeź-
dzimy pociągami w ciągu roku. W 2020 
roku wyniósł on 15,9. To najwięcej 
w Polsce. – Po raz kolejny okazuje się, że 

Pomorzanie wolą jechać pociągiem niż 
np. własnym samochodem – podkreśla 
marszałek Struk. To duża szansa na od-
zyskanie pasażerów i zdobycie nowych. 
Na drugim miejscu podium uplanowało 
się Mazowsze, a na trzecim Dolny Śląsk. 
Pomorski wskaźnik jest też prawie trzy 
razy wyższy niż średnia ogólnopolska. 
Łącznie z usług wszystkich przewoźni-
ków kolejowych w Polsce w 2020 r. sko-
rzystało prawie 210 mln pasażerów.

inwestycje w infrastrukturę
Tak wysoka pozycja regionu w rankin-

gu to zasługa wielu lat realizacji polityki 
prokolejowej. – Konsekwentnie realizu-
jemy naszą wizje regionu nastawionego 
na transport szynowy – mówi marszałek. 
Kolejowe inwestycje to zarówno prace 

związane z modernizacją infrastruktury, 
jak i zakup nowego taboru. – Rozpoczy-
namy właśnie elektryfikację linii Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, powstają 
nowe przystanki. Po pomorskich szla-
kach kursuje już 10 nowych elektrycz-
nych składów Impuls. W planach mamy 
kolejne inwestycje w nowoczesny i przy-
jazny pasażerom oraz środowisku tabor  
– wylicza Mieczysław Struk. Warto też 
wspomnieć o podpisanych z przewoźni-
kami (Polregio i PKP SKM) wieloletnich 
umowach przewozowych. Dzięki temu 
mogą oni zachować płynność finansową. 

wspóLna taryfa
Twarde infrastrukturalne inwestycje to 

jednak nie wszystko. Już od ponad roku 
działa na terenie Gdańska wspólny bilet 

na kolej i komunikację miejską. Porozu-
mienie samorządu województwa i miasta 
Gdańska okazało się strzałem w dziesiąt-
kę i znacząco ułatwiło podróżowanie po 
stolicy metropolii. Na wszystkich liniach 
kolejowych w województwie obowiązuje 
także jednolita Taryfa Pomorska, przez 
co pasażerowie nie muszą sprawdzać czy 
jadą pociągiem Polregio czy SKM. Z bu-
dżetu województwa wspierane są także 
finansowo inwestycje prowadzone przez 
zarządców infrastruktury kolejowej, jak 
np. przygotowanie dokumentacji projek-
towej czy studiów wykonalności. Dość 
powiedzieć, że w ciągu najbliższych 6 
lat z budżetu województwa na transport 
kolejowy przeznaczonych będzie około 
miliarda złotych.  
(AO)

Pomimo pandemii najchętniej 
jeździmy pociągami

Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej w kraju korzystają z pociągów. Jak wynika z najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego 
wskaźnik wykorzystania kolei w naszym regionie w 2020 r. wyniósł 15,9. I pomimo pandemii jest najwyższy w Polsce. Łącznie z pociągów na Pomorzu, 
w minionym roku skorzystało 37,3 mln podróżnych. To drugi wynik w kraju. 

Pomorze najbardziej kolejowym regionem w Polsce
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Bałtyk w niebezpieczeństwie!
―  Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli apel do władz Unii Europejskiej 

oraz polskiego rządu w sprawie zagrożenia dla wód Morza Bałtyckiego, jakim jest 
zatopiona broń chemiczna z czasów II wojny światowej.  ―

Informacje o aktualnej sytuacji 
związanej z zatopioną bronią che-
miczną, jak i z wrakami statków, 
w których znajdują się dziesiątki 
ton produktów ropopochodnych, 
przedstawili radnym zaproszeni 
na sesję przedstawiciele Fundacji 
Mare. Zajmuje się ona monitoro-
waniem zanieczyszczeń Morza 
Bałtyckiego. W polskiej strefie Bał-
tyku znajduje się około 400 wra-
ków, z tego 100 na wodach Zatoki 
Gdańskiej. Dwa są szczególnie 
niebezpieczne.
– A czas bardzo niekorzystnie 
wpływa na ich stan. Postępuje ko-
rozja, uwalniane są szkodliwe sub-
stancje – podkreślał dr Benedykt 
Hac z Fundacji Mare, długoletni 
pracownik Instytutu Morskiego.
Problemem jest też zalegająca 
na dnie mórz amunicja i bojo-
we środki trujące, których po II 
wojnie światowej pozbywały się 
zwycięskie mocarstwa. W Bałtyku 
broń była zatapiana między inny-
mi w Głębi Bornholmskiej oraz na 
niewielkim obszarze Zatoki Gdań-
skiej. Łącznie w Bałtyku może być 
nawet 60 tys. ton zatopionej broni 
konwencjonalnej i chemicznej.
Na wodach Zatoki Gdańskiej 
i Puckiej dwa wraki są szczególnie 
niebezpieczne. To „S/S Stuttgart” 
oraz „T/S Franken”. „Stuttgart” to 

przedwojenny statek pasażerski 
zamieniony później na szpital. 
Zatopiony został w wyniku amery-
kańskiego nalotu na Gdynię. We 
wraku, który leży praktycznie na 
redzie gdyńskiego portu, zostało 
około 1000 ton paliwa, które wciąż 
wycieka – znajduje się już nie tyl-
ko w zbiornikach, ale i zalega na 
dnie morza. Obszar skażony to już 
co najmniej 41,5 ha. W próbkach 
pobranych z okolic wraku znale-

ziono związki arszeniku, niklu, rtę-
ci i wiele innych niebezpiecznych 
substancji. Z kolei tankowiec „T/S 
Franken” znajduje się w odległo-
ści kilku mil morskich od Półwyspu 
Helskiego. Statek miał ponad 170 
metrów długości. Część zbior-
ników jest rozszczelniona, może 
w nich być ok. 1000 ton paliwa. 
Dodatkowo ułożenie wraku spra-
wia, że może on się wkrótce prze-
łamać. Niekontrolowany wyciek 

mógłby zanieczyścić obszar od 
Helu aż po Mierzeję Wiślaną. 
Jak zatem walczyć z zagrożeniem? 
Koszt usunięcia paliwa z wraków 
jest wysoki, ale i tak o setki milio-
nów niższy, niż zwalczanie skut-
ków wycieków. Kto jednak ma to 
finansować: rządy, ubezpieczycie-
le czy właściciele statków? 
– Niestety, przykro to mówić, 
ale od lat, żaden rząd nie po-
dął zdecydowanych działań, aby 

rozwiązać problem – zaznaczył 
Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.
Samorząd województwa wielokrot-
nie apelował do różnych instytucji 
zarówno krajowych, jak i zagra-
nicznych o działanie.
W przyjętym przez radnych apelu 
autorzy pisma zwracają uwagę na 
kolejne problemy: „Ryzyko może 
nieść spodziewana w najbliższych 
latach intensyfikacja wykorzysta-
nia polskich obszarów morskich 
na potrzeby budowy farm wiatro-
wych i towarzyszącej im infrastruk-
tury przesyłowej. Z tego względu 
wzywamy do podjęcia realnych 
działań na obszarze Bałtyku, któ-
re ograniczą niebezpieczeństwo 
grożące ludziom i środowisku 
naturalnemu ze strony zatopionej 
broni chemicznej i wraków ze 
zbiornikami wypełnionymi trują-
cymi materiałami”.
Sejmik województwa poparł także, 
przyjętą w kwietniu 2021 r. Rezo-
lucję Parlamentu Europejskiego 
w sprawie pozostałości chemicz-
nych w Morzu Bałtyckim. W apelu 
przywołano również stanowisko 
Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot w sprawie zapew-
nienia bezpieczeństwa ekologicz-
nego nadmorskich gmin.
/raf/

Gwałtowny wzrost cen nieruchomości
W ostatnich miesiącach w Trójmieście 
i okolicy podrożały szczególnie miesz-
kania i działki, wzrost cen wynosi ok. 
20-25 proc.

Powodów tego jest kilka. Choćby to, że 
dużo mieszkań z tzw. najmu wakacyjne-
go, krótkoterminowego z uwagi m.in. 
na brak turystów, trafiło na rynek najmu 
długoterminowego. 
Przypomnijmy, że w pierwszym okresie 
pandemii rynek wynajmu mieszkań 
bardzo wyhamował. Obecnie jednak 

wszystko powoli wraca do normy. 
Inflacja i niskie oprocentowanie lokat 
bankowych spowodowało większe zain-
teresowanie klientów mieszkaniami na 
inwestycje, a zatem wraz z popytem ich 
ceny bardzo wzrosły.
Niezmienną popularnością wśród klien-
tów od wielu lat cieszą się mieszkania 
w Sopocie. Preferowane są mieszkania 
z miejscem postojowym i w nowszych 
inwestycjach, jest też duże zapotrzebo-
wanie na mieszkania nowe u dewelope-
rów, a także z rynku wtórnego. 

W pierwszym okresie pandemii był 
znacznie gorszy dostęp do kredytów. 
Ale na początku tego roku banki polu-
zowały już zasady ich przyznawania. 
Eksperci podkreślają, że ludzie mają-
cy nieco pieniędzy masowo uciekają 
z oszczędnościami ze śladowo oprocen-
towanych lokat w inwestycje na rynku 
nieruchomości. Wynajmowane mieszka-
nie może na siebie zarabiać, a w razie 
kłopotów finansowych zawsze można je 
sprzedać i załatać w ten sposób dziurę 
w domowym budżecie.

Dużym zainteresowaniem klientów 
cieszą się też domy. Przyczyniła się do 
tego... pandemia koronawirusa. Wiele 
osób było po prostu zmęczonych przy-
musowym siedzeniem w bloku. I posta-
nowili zamieszkać w czymś większym 
- z kawałkiem działki i ogródka, gdzie 
będzie można funkcjonować bardziej 
niezależnie. Efektem tego jest wzrost 
cen domów o ok. 10 proc. Na cenę 
domów spory wpływ ma też wzrost 
cen materiałów budowlanych, działek, 
a także rosnąca inflacja.
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Chcesz rosnąć i rozwijać się?
Dołącz do BCC!

Związek Pracodaw-
ców Business Centre 
Club, prestiżowy 
klub przedsiębior-
ców zrzeszający 
największe firmy 
w Polsce, obchodzi 
w tym roku 30-lecie 
istnienia. Czym 
w rzeczywistości jest 
BCC, jakie ma zna-
czenie dla rozwoju 
przedsiębiorczości 
i czym zajmuje się 
na co dzień wyjaśnia 
Maciej Dobrzyniecki, 
Wiceprezes Business 
Centre Club, Kanc-
lerz Loży Gdańskiej 
BCC. 

Z Marcinem Dudą, prezesem 
Kwidzyńskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego, 
rozmawia Rafał Korbut.

Wszystko wskazuje na to, że 
pandemia ma się wreszcie ku 
końcowi, na co wskazują stale 
zmniejszające się liczby nowych 
zachorowań. Można przypusz-
czać, że jesienią koronawirus 
będzie opanowany – i co dalej?
- Chyba każdy teraz zastanawia się 
właśnie nad tym: „i co dalej?”. Na 
pewno wszyscy leczymy rany po 
pandemii. Pierwsza i najważniej-
sza kwestia nad którą my – czyli 
Kwidzyński Park Przemysłowo-
Technologiczny – się zastanawia-
my, to jakie środki będą dostępne 
i na co je przeznaczymy. Niedawno 
została bowiem uchwalona Stra-
tegia Województwa Pomorskiego, 
teraz czekamy na konkretne 
projekty w ramach Regionalnych 
Programów Strategicznych – czyli 
na ruch Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego, 
który też przecież musi się nieco 
otrząsnąć po tym, co się stało na 
świecie. Gdy poznamy szczegóły, 
zaczniemy  realizować już konkret-
ne programy. 

Początki działalności BCC 
sięgają pierwszych lat wolnej 
przedsiębiorczości w Polsce. Od 
momentu powstania organiza-
cja stała na straży gospodarki 
wolnorynkowej, pomagając 
przedsiębiorcom w budowaniu 
ich firm i wartości dodanej 
polskiego kapitału. 
BCC – czym tak naprawdę jest?
Związek Pracodawców Business 
Centre Club to ogólnopolska, 
największa i najbardziej presti-
żowa organizacja indywidual-
nych przedsiębiorców w kraju.
- Nasza oferta skierowana jest 
do dynamicznych przedsię-
biorców, którzy nie chcą stać 
w miejscu, tylko rozwijać się 
i wyznaczać nowe kierunki do 
dalszego wzrostu z największą 
organizacją indywidualnych 
przedsiębiorców w Polsce, jaką 
jest Business Centre Club – wy-
jaśnia Maciej Dobrzyniecki. - 
Główne przesłanie do polskich 
przedsiębiorców to: jeśli chcesz 
kreować nowe standardy, jeśli 
chcesz się rozwijać – dołącz do 
BCC!
Business Centre Club jest orga-
nizacją ogólnopolską, składającą 
się z lóż regionalnych. Każda 
loża – jak podkreśla Kanclerz 
Dobrzyniecki, „w pewnym sen-
sie żyje własnym życiem”. Jest to 
taki rodzaj struktury, która bu-
duje siłę regionu a jednocześnie 
wzmacnia wewnętrzne relacje 
pomiędzy firmami członkowski-
mi dbając zarazem o właściwe 
relacje z Centralą naszego Klubu 
mieszczącą się w Warszawie. 
Dlaczego Warszawa? To dość 
oczywiste – to właśnie stolica 
stanowi główne centrum życia 
gospodarczego kraju.

- Tam się lobbuje, tam powstają 
projekty ustaw, tam odbywają 
się spotkania z decydentami – 
tłumaczy Kanclerz Loży Gdań-
skiej BCC. - Dodam, że nasza 
organizacja od wielu lat prowadzi 
gabinet cieni: desygnowaliśmy 
spośród naszego grona premiera, 
wicepremierów, ministrów. I ten 
nasz „rząd” zawsze jest w stałym 
kontakcie z aktualnym Rządem. 
W ramach współpracy wymie-
niane są opinie, tezy, recenzo-
wana jest polityka gospodarcza 
i społeczna. Czyli wszystko to, co 
stoi na styku biznesu i szeroko 
rozumianego społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Administracyjnie loże regional-
ne działają na nieco innych 
obszarach, niż wynikałoby to 
z podziału administracyjnego 
Polski. Przykładowo Loża 
Gdańska BCC działa na terenie 
województwa pomorskiego oraz 
powiatu Elbląg w województwie 
warmińsko-mazurskim.
Jeśli chodzi o strukturę we-
wnętrzną, Kanclerz Loży jest 
odpowiedzialny za reprezen-
towanie interesów przedsię-
biorców przed otoczeniem 
okołobiznesowym. Natomiast 
sprawami organizacyjnymi, 
wewnętrznymi, członkowskimi 
zajmuje się Dyrektor Loży. To 
stanowisko w gdańskiej Loży 
zajmuje Katarzyna Dobrzyniec-
ka. Całą strukturę dopełnia Rada 
Loży złożona z przedsiębior-
ców, działających w organizacji 
najdłużej.

Treść całego artykułu można 
przeczytać w najnowszym, 97 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Budowa morskich farm wiatrowych to strate-
giczny kierunek rozwoju polskiej energetyki. 
Współpraca samorządów, pracodawców 
i przedsiębiorców oraz sektora naukowego 
przyniesie korzyści rodzącej się branży, której 
wartość może wynieść 140-160 mld zł. Aby 
stymulować  firmy, które potencjalnie mogą 
tworzyć nową gałąź gospodarki, konieczna 
jest integracja. Przykładem jest Pomorska 
Platforma Rozwoju Morskiej Energety-
ki Wiatrowej na Bałtyku, która powstała 
w 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Rumi 
oraz spółki Rumia Invest Park.
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
pokazuje że, aby sprostać wyzwaniom trans-
formacji, Polska musi przyśpieszyć rozwój 
odnawianych źródeł energii, w tym budowę 
morskich farm wiatrowych. Pomorski region 
powinien stać się filarem rozwoju nowej 
branży, tworząc warunki dla budowy łańcu-
cha dostaw. W tym celu trzeba jednoczyć siły, 
nawiązywać współpracę i wymianę dobrych 
praktyk, tworzyć klastry rozwoju morskich 
farm wiatrowych. Chodzi o rozwój techno-
logii offshore obejmujący m.in. wykształ-
cenie kadr, przygotowanie portów i branży 
stoczniowej oraz szerokiego grona możli-
wych dostawców, którzy mogą uczestniczyć 
w inwestycjach wiatrowych na Bałtyku. 
Województwo pomorskie jest świadome 
wielkiej skali inwestycji, które będą miały 
miejsce na Bałtyku przy budowie morskich 
farm wiatrowych. Inwestycje powinny być 
kołem zamachowym polskiej gospodarki dla 
wielu branż w całym kraju. Jednak z uwagi 
na lokalizację, region pomorski musi przy-
gotować się szczególnie. Tak by, inwestycje 
mogły być prowadzone efektywnie i z ko-
rzyścią dla społeczności lokalnych. W tym 
celu we wrześniu 2020 roku została powo-

łana Pomorska Platforma Rozwoju 
Morskiej Energetyki Wiatrowej na 
Bałtyku. 
- Ponad pół roku temu, dzięki 
inicjatywie Burmistrza Rumi, 
powołaliśmy Pomorską Platformę 
Rozwoju Morskiej Energetyki 
Wiatrowej na Bałtyku, gdyż 
jako województwo pomorskie 
chcemy dobrze przygotować się 
do inwestycji w offshore, które 
w ciągu najbliższych kilkunastu 
lat zmienią naszą energetykę 

– mówi Leszek Bonna, wicemarszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego. - Obszar polskich 
wód terytorialnych okalających pomorskie 
Wybrzeże sprzyja rozwojowi morskich farm 
wiatrowych. Jest oczywiste, iż powstaną tu 
inwestycje typu offshore, którymi już dziś 
są zainteresowane inne państwa bałtyckie 
zgłaszające zainteresowanie m. in. odgry-
waniem funkcji portów instalacyjnych oraz 
serwisowych względem farm wiatrowych 
polskiego wybrzeża. W takiej sytuacji 
należy zintegrować wysiłki sektora biznesu, 
samorządów terytorialnych oraz strony 
rządowej na rzecz zapewnienia gotowości 
polskiej strony dla aktywnego uczestnictwa 
w wyżej wymienionym procesie. Dotychcza-
sowe funkcjonowanie Platformy uzmysło-
wiło wielu sygnatariuszom jak ważna jest 
współpraca i otwartość. Jednym z kluczo-
wych wyzwań jest przygotowanie rynku 
pracy - począwszy od edukacji szkolnej po 
specjalistyczne kursy. Dla realizacji tego celu 
potrzebne są konkretne projekty, które jako 
samorząd regionalny wspieramy - jednym 
z kluczowych jest budowa Pomorskiego 
Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki 
Wiatrowej w Rumi – dodaje wicemarszałek. 
Powołana w ubiegłym roku Platforma reali-
zuje misję  budowy świadomości związanej 
z wyzwaniami i przygotowaniem szeregu 
podmiotów, które będą miały szanse wejść 
do łańcucha dostaw. Jest miejscem szkoleń 
i budowania relacji pomiędzy firmami reali-
zującymi inwestycje. 

Więcej na ten temat - w Expressie Biznesu!

Będziemy wspierać 
przedsiębiorców

BiZnes

Branża warta miliardy 
rozwija się w Rumi!

Jakie są plany rozwoju infrastruktury 
elektroenergetycznej? Co Pomorze 
może zyskać na rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej i jakie inwesty-
cje są niezbędne? A także o zagro-
żeniach, jakie niesie zatopiona 
w Bałtyku broń chemiczna z czasów 
II wojny światowej. To tylko kilka 
spraw, jakie zostały poruszone na 
wirtualnym spotkaniu uczest-
ników Pomorskiej Platformy 

Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Spotkanie było okazją do krótkiego 
podsumowania prawie 10 miesięcy istnienia Platformy.

Farmy wiatrowe na Bałtyku

W Rumi powstanie Pomorskie Centrum 
Kompetencji Morskiej energetyki 
Wiatrowej.
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W dokumencie zawarto warunki, którym 
powinna odpowiadać inwestycja, a wśród 
nich rozwiązanie umożliwiające realizację 
połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę 
Logistyczną, Rumię i Wejherowo. Realiza-
cja tej inwestycji jest niezbędna z uwagi na 
dynamiczny rozwój północnej części woje-
wództwa pomorskiego.
To kolejny ważny krok w kierunku uruchomie-
nia kolei na północ Gdyni, a także dalsze-
go rozwoju gdyńskiego portu i sąsiednich 
gmin. W środę 19 maja, w sali Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Gdyni, odbyło się podpi-
sanie porozumienia w sprawie docelowego 
przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej. 
W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni 
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia Maciej 
Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia Jacek Sadaj, zastępca wójta gminy 
Kosakowo Marcin Kopitzki oraz burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny.
Północna Kolej Aglomeracyjna będzie miała 
strategiczne znaczenie dla rozwoju północ-
nej części województwa pomorskiego. Jej 
budowa jest niezbędna z kilku powodów. 
Chodzi m.in. o dynamiczny wzrost inwesty-
cji mieszkaniowych realizowanych w Rumi 
i Kosakowie, a także o plany rozwojowe 
Portu Gdynia i jego Doliny Logistycznej 
z zapleczem w gminie Kosakowo. Inwestycja 
oznacza też rozwój samej Gdyni.
W podpisanym dokumencie zawarto priory-
tetowe kierunki i warunki, którym powinna 
odpowiadać inwestycja. Wszystkie ustalenia 
przekazano wcześniej firmie Multiconsult Pol-
ska, która na zlecenie PKP PLK przygotowu-
je dokumentację przygotowawczą projektu 
„Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdy-
ni i Gminy Kosakowo w system kolei aglome-
racyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. 
Będzie ona podstawą do późniejszych prac 
nad projektem budowlanym i modernizacją 
linii. Wybrana koncepcja powinna zapew-
niać możliwie jak najłatwiejszą dostępność 

do przystanków oraz umożliwiać korzystanie 
z kolei jak największej liczbie pasażerów. To 
ważne dlatego, że obecnie wiele osób znacz-
nie częściej wybiera podróż samochodem, 
a nie transportem publicznym.
Północna Kolej Aglomeracyjna ma w dużej 
mierze korzystać z już istniejącej infrastruktu-
ry w celu połączenia centrum Gdyni i dziel-
nic północnych. Dzięki niej poprawi się ko-
munikacja dla mieszkańców między innymi 
Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów, 
ale też sąsiedniego Kosakowa czy Rumi.
– Toczymy batalię o to, by do północnych 
dzielnic Gdyni, a także do Rumi i Kosakowa, 
doprowadzić kolej, by mieszkańcy mogli 
korzystać z tego bardzo wygodnego środ-
ka transportu – podkreśla Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni. – To porozumienie 
stanowi uzgodnienie wspólnego stanowiska 
o przebiegu przyszłej kolei. To bardzo waż-
ne, aby w pracach nad koncepcją i przebie-
giem uwzględnić interesy wszystkich uczest-
ników. Chcemy, aby efekt finalny, w postaci 
strumienia pasażerów korzystających każde-
go dnia z tej kolei, był jak najwyższy. Jed-
nocześnie chcemy uniknąć komplikacji dla 

obszarów rozwojowych, np. portu oraz na-
szych gmin i miast – dodaje.
Jeden z priorytetowych warunków to połą-
czenie centrum Gdyni nową linią kolejową 
z Oksywiem. Ma ona prowadzić przez stację 
Gdynia Port i obsłużyć zachodnie tereny por-
towe i stoczniowe, a jednocześnie ominąć in-
frastrukturę międzynarodowej trasy kolejowej 
E65, która prowadzi z północy na południe 
Europy. Zgodnie z założeniami linia nie bę-
dzie kolidować z trasą Drogi Czerwonej, któ-
rą przebieg gdyńscy samorządowcy uzgod-
nili z przedstawicielami Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia w listopadzie 2020 roku. Jed-
nocześnie, jeśli budowa nowej linii kolejowej 
przez stację Gdynia Port zostanie zrealizowa-
na w późniejszym etapie, dopuszcza się, aby 
ruch tymczasowo poprowadzić liniami kolejo-
wymi 202 lub 250 do stacji Gdynia Chylonia 
oraz dalej linią 723. Jednak przebieg trasy 
przez stację Gdynia Chylonia ma mieć cha-
rakter przejściowy lub uzupełniający.
Kolejny warunek priorytetowy zakłada, że 
centrum Gdyni powinno być również po-
łączone z gminą Kosakowo – do zachod-
niej części Mostów, przy czym zachowana 

zostanie możliwość ewentualnego przedłu-
żenia trasy w kierunku Półwyspu Helskiego 
poprzez linię 213.
W treści porozumienia znalazł się też 
zapis, że trasa Północnej Kolei Aglome-
racyjnej powinna omijać tereny Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. wzdłuż Esta-
kady Kwiatkowskiego w Gdyni. Dokument 
zakłada również, że w projekcie inwestycji 
nie znajdą się rozwiązania, które ograniczą 
działalność Portu Gdynia.
– To efekt wielomiesięcznych prac, w wyni-
ku których uzgodniliśmy wariant przebiegu 
kolei, która obsługiwałaby północne części 
Gdyni. Dla nas ważne jest ominięcie terenów 
portowych, niezwykle cennych, bo nielicz-
nych. Mówię tu przede wszystkim o placach 
składowych, które chcemy zachować. Chce-
my, by jak najlepiej służyły portowi – mówi 
Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia. – Jako port mamy też świa-
domość, że generujemy dodatkowy ruch na 
ulicach miasta, dlatego będziemy wspierać 
rozwiązania pozwalające go zmniejszać. Ko-
lej jest niewątpliwie przyszłością, to ona jest 
w stanie rozwiązać problemy komunikacyjne 
Gdyni oraz gmin ościennych.
Sygnatariusze zadbali także o zapewnienie 
funkcjonalności, która umożliwi realizację po-
łączeń w kierunku Słupska linią nr 228 przez 
Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo.
– Porozumienie ma gigantyczne znaczenie 
komunikacyjne dla wielu mieszkańców po-
wiatu wejherowskiego, puckiego oraz Gdy-
ni. Koleją można sprawnie przemieszczać 
się do pracy, a mówimy tutaj o terenach 
Doliny Logistycznej, gdzie rozbudowuje się 
Port Gdynia oraz powstaje wiele nowych 
firm. To docelowo dziesiątki tysięcy miejsc 
pracy. Do tego dochodzi bardzo mocno roz-
budowujące się Kosakowo, gdzie przybywa 
mieszkańców – wyjaśnia Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. – To powoduje, że należy 
odpowiednio zabezpieczyć przebieg linii 
kolejowych, by później etapowo realizować 
te inwestycje. Wypracowany wariant jest za-
równo dobry dla rozwoju gospodarki i prze-
mieszczania się mieszkańców, jak i odcią-
żenia istniejącego układu drogowego. To 
naprawdę optymalny wariant.
/raf/

Północna Kolej aglomeracyjna 
przyszłością regionu?

―  Samorządowcy z Rumi, Gdyni i Kosakowa oraz przedstawiciele Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia podpisali porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei 

Aglomeracyjnej.  ―
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29 maja w Szczecinie odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Stre-
fy Północnej w Karate Olimpijskim. Turniej 
miał na celu wyłonienie najlepszych za-
wodników i zawodniczek w kategorii mło-
dzików, w poszczególnych konkurencjach 
oraz popularyzacje karate olimpijskiego 
jako sportu kwalifikowanego. Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate 
Olimpijskim to najważniejsze zawody spor-
towe Młodzików w Polsce, to podczas nich 
wyłaniani są najlepsi karatecy w kraju.

W zawodach udział wziął Klub Karate 
Shotokan, w tym zawodnicy z sekcji Cewice. 
Gminę Cewice reprezentowali Filip Maszota, 
Dagmara Linsztedt oraz Amelia Keller, któ-
rzy wzięli udział w konkurencji kata indywi-
dualnie młodzik -7.3 kyu, kata indywidualnie 
młodzik +6.1 kyu oraz kumite młodzik.

Filip zdobył 1 miejsce w kumite oraz 2 
miejsce w konkurencji kata, Dagmara za-
jęła 1 miejsce w kumite, natomiast Amelia 

zdobyła 5 miejsce w kumite.
Organizatorami wydarzenia był  Polski Zwią-

zek Karate, Klub Karate „SAMURAJ” oraz 

Zachodniopomorska Federacja Sportu. W tur-
nieju wzięło udział 92 zawodników z 8 klubów. 
Klub Karate Shotokan uplasował się na I miej-

scu w klasyfikacji generalnej zawodów.
Bardzo serdecznie gratulujemy i trzymamy 

kciuki za kolejne starty!

dwóch sportowców 
Z kLubu ZwycięZcami
klub sportowy „ekonomik-maratończyk” ma utytuło-
wanych dwóch biegaczy. pierwszym z nich jest piotr 
pobłocki - doświadczony biegacz i wieloletni trener klu-
bu, który w maju br. został nowym rekordzistą polski na 
dystansie 10 km w kategorii m55.

Do mety dotarł w rewelacyj-
nym czasie 33:49:60.  Sukces 
przyszedł podczas Mi-
strzostw Polski w Goleniowie. 
Zmagania biegacza podczas 
zawodów obserwowali pilnie 
rywale z tras biegowych, 
obecnie trenerzy i działacze 
sportowi. To było dodatko-
wą motywacją, by udo-
wodnić ile jeszcze można 
zdziałać w sporcie wyczy-

nowym po 50-tce. Pan Piotr przed startem opracował 
własną precyzyjną taktykę prędkościową. Postanowił nie 
tyle zwracać uwagę na rywali, co trzymać się dokładnie 
zaplanowanego tempa. I udało się. Jak mówi pan Piotr, 
ogromne wsparcie podczas startów otrzymuje zawsze 
od żony, która nie tylko dopinguje męża na trasie, ale 
również dba o dietę biegacza przed startami. Sama rów-
nież jest czynną biegaczką. Z serca gratulujemy sukcesu 
i trzymamy kciuki za kolejne sportowe tryumfy.
Drugi biegacz z Lęborskiego Klubu UKS Ekonomik-Mara-
tończyk to Adam Głogowski – zwyciężył w biegu memoria-
łowym w Oleśnicy uzyskując rekord życiowy na dystansie  
5 tys. m.26 maja br. na stadionie im. Mirosława Mularczyka 
w Oleśnicy odbył się Memoriał płk Wiesława Kiryka. I tutaj 
pan Adam Głogowski w pięknym stylu pojawił się na mecie 
w rekordowym czasie 14:16:31. Ten wynik dał mu czołowe 
miejsce na listach krajowych na dystansie 5 tys. m. To nie 
jedyny sukces tego biegacza z Lęborka. W ub. roku uzyskał 
tytuł wicemistrza Polski w półmaratonie oraz zakwalifikował 
się do finału Mistrzostw Świata w Półmaratonie. 
Impreza biegowa, w której zwyciężył pan Adam, to dość 
młoda impreza, bo o zaledwie 2-letniej historii, ale poświę-
cona pamięci niezwykłego człowieka. Płk Wiesław Kiryk był 
szkoleniowcem kilku pokoleń biegaczy długodystansowych, 
w tym członków kadry narodowej. Wśród jego wychowan-
ków znalazły się takie postacie, jak m.in. Bogusław Psujek 
i Leszek Bebło. Przez wiele lat był związany z Wojskowym 
Klubem Sportowym WKS "Oleśniczanka".
Doskonałe wyniki osiągnięte w krótkim czasie przez zawod-
ników Maratończyka, potwierdzają ich sportową wysoką 
klasę i skuteczność programów treningowych realizowanych 
w klubie. Sukcesy na miarę ogólnopolską są doskonałą 
wizytówką potencjału sportowego powiatu lęborskiego. 
Gratulujemy wyników.

REKLAMA U/2021/PR

Karatecy na podium
Karatecy Klubu Shotokan Lębork stanęli na podium podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików Strefy Północnej w Karate Olimpijskim w Szczecinie.
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