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Pomoc początkującym � r-
mom i wspieranie przedsiębior-
czości. Właśnie takie zadania 
będzie spełniał Kaszubski Inku-
bator Przedsiębiorczości, który 
powstał w dawnym budynku 
ZWAR w Lęborku. 

Kaszubski Inkubator Przed-
siębiorczości zlokalizowano 
na trzecim piętrze biurowca 
ZWAR. W środku początkujący 
przedsiębiorcy znajdą do swojej 
dyspozycji 8 w pełni wyposażo-
nych pomieszczeń biurowych, 
2 pomieszczenia na drobną 
działalność gastronomiczną, 2 
sale konferencyjno-szkoleniowe 
i jedno tzw “biuro na godziny”. 
W przyszłości ma takze tam się 
pojawić Eksploratorium, czyli 
miejsce do organizacji kreatyw-
nych i edukacyjnych działań dla 
najmłodszych. Głównym celem 
obiektu jest pomoc początkują-
cym � rmom i wspieranie przed-
siębiorczości.

-Zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców, którzy mają za-
łożoną działalność nie dłużej niż 
trzy lata - zachęca Alicja Zającz-
kowska, wiceburmistrz Lęborka. 

- Najłatwiej będzie oczywiście 
� rmom, które są na początku 
drogi, na starcie. Nasza pomoc 
będzie się opierała na wsparciu 
technicznym, doradztwu a tak-
że zapewnieniu pomieszczeń 
do rozwijaniu biznesu. Przez 
pierwszy rok działalności In-
kubator oferuje ceny wynajęcia 
biura w wysokości 50 procent 
cen rynkowych obowiązujących 
w mieście.

W ramach całej inwestycji 
oprócz pomieszczeń inkubatora 
wymieniono także okna, zamon-
towano kolektory słoneczne na 
dachu budynku, zainstalowano 
wentylację mechaniczną, a cały 
budynek, w którym mieści się 
kilkadziesiąt organizacji poza-
rządowych został ocieplony.

Operatorem lęborskiego 
obiektu jest konsorcjum � rm 
Prywatne Centrum Edukacyjne 
Marmołowski i Twin Media. W 
ramach całego projektu opera-
tor musi spełnić dwa założone 
wcześniej wskaźniki - do końca 
2014 roku 6 obiektów musi ko-
rzystać z infrastruktury Inku-
batora a na koniec 2015 roku 
w obiekcie musi działać już 8 
przedsiębiorstw.

Więcej na stronie 3

Na uroczystość otwarcia 
przybyli przedstawiciele 
partnerów projektu. Na 
zdjęciu od lewej – Alicja Za-
jączkowska, wiceburmistrz 
Lęborka i Janina Kwiecień, 
Starosta Kartuski.
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-ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY MAJĄ ZAŁOŻONĄ DZIAŁALNOŚĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY LATA - ZACHĘCA ALICJA ZAJĄCZKOWSKA, WICEBURMISTRZ LĘBORKA.

Wielki 
kabaczek

4,8 kg to waga 
wielkiego kabaczka, 
który urósł w ogrodzie 
mieszkańców gminy 
Nowa Wieś Lęborska.

Pieniądze
za gazociąg
Kilkudziesięciu rolników 
z powiatu słupskiego i 
wejherowskiego zabie-
ga o odszkodowanie 
za szkody powstałe 
wskutek ograniczenia 
sposobu korzystania z 
ich ziemi w związku z 
budową gazociągu DN 
700 Szczecin-Gdańsk. 
Postępowania w tej 
sprawie prowadzi Wo-
jewoda Pomorski.
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TeleOpieka to także pomoc 
podopiecznemu w codzien-
nych sprawach: usunięcie 
awarii domowej, informacja 
o dyżurach specjalistycznych 
szpitali, całodobowych apte-
kach a także wsparcie psycho-
logiczne dla osób samotnych. 
TeleOpieka to idealne roz-
wiązanie dla osób starszych, 
niesamodzielnych, trwale lub 
czasowo samotnych. TeleOpie-
ka w znaczący sposób podnosi 
komfort życia oraz poczucie 
bezpieczeństwa.

- Dzięki tej usłudze, jest 
możliwość uzyskania pomo-
cy w razie nagłego przypadku 
w szybki i prosty sposób, gdy 
coś się wydarzy bliscy od razu 
zostaną o tym poinformowani, 

przez co osoba taka ma poczu-
cie, że ktośzawsze nad nią czu-
wa, zyskuje tak potrzebne do 
życia poczucie bezpieczeństwa 
i spokoju – mówi Dariusz Wa-
leśkiewicz Wójt Gminy Wicko.

Budowa terytorialnego sys-
temu teleOpieki PCO odby-
wa się etapami. Podobnie jak 
w innych krajach pierwszy 
etap stanowi zawsze budo-
wa podsystemu „czerwonego 
przycisku alarmowego”, a więc 
działania na rzecz polepszenia 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
„Przycisk”, ten współpracując z 
urządzeniem abonenckim np. 
aparatem telefonicznym SOS, 
przesyła sygnał alarmowy do 
całodobowo funkcjonującego 
Centrum Operacyjno – Alar-

mowego /COA/. Chodzi o 
stworzenie systemu, który bę-
dzie niezawodny a jednocze-
śnie tani.

TeleOpieka to skierowana jest 
przede wszystkim do osób sa-
motnych, ale również do osób 
które przez większość dnia 
pozostają w domu same.Naj-
częstsze przypadki to upadki 
w łazience, które w przypadku 
poważniejszych złamań nie 
pozwalają na przemieszcze-
nie się do telefonu i wezwanie 
pogotowia, podobnie jest przy 
zawałach, udarach, śpiączce-
cukrzycowej czy ataku padacz-
ki. Dzięki TeleOpiece istnieje 
możliwość szybkiego wezwa-
nia pomocy. (GB)

Terminy warszatów to:

- 27 września (sobota),godzina 
16.00 - chleb na zakwasie

- 4 października (sobota),go-
dzina 16.00 - zupa kapuścia-
na z szafranem

- 11 października (sobota),go-
dzina 16.00 - knedle z warzy-
wami

-  18 października (sobota),go-
dzina 16.00 - drożdżówka 
kaszubska

-  Uczestników prosimy o przy-
niesienie fartucha, noża, de-
ski do krojenia oraz blachy 
do pieczenia ciasta (tzw. kek-
sówki) - tłumaczą organiza-
torzy warsztatów.

Warsztaty kuchni dawnej są 
współfinansowane ze środków 
Powiatu Lęborskiego. Udział w 
warsztatach jest nieodpłatny. 
Osoby chcące uczestniczyć w 
warsztatach proszone są o zgła-
szanie się za pomocą poczty 
elektronicznej na adres lbh@ry-
cerze.net lub osobiście w basz-
cie 32 w soboty w godzinach 
10.00 – 12.00. (GB)

22 września, z okazji Europejskiego Dnia bez Sa-
mochodu, w ramach Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, lęborska młodzież wzięła udział w raj-
dzie rowerowym

Rowerzyści przebyli trasę 20 km, dojeżdżając 
czerwonym szlakiem turystycznym PTTK do jez. 
Lubowidzkiego. Powrót przez Ługi i Mosty za-
kończył się w Parku Chrobrego przy Kamiennych 
Kręgach, gdzie tradycyjnie na wędrowców czeka-
ły kiełbaski z grila oraz ognisko. Organizatorami 
imprezy byli CSiR, LOT„Ziemia Lęborska-Łeba” i 
Miasto Lębork. (GB)

W Wicku rusza 
Teleopieka
W październiku w gminie Wicko zostanie wdrożony system 
TeleOpieki. TeleOpieka to telefoniczny system wzywania 
natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak: 
upadek, zasłabnięcie, pożar czy włamanie.

TeleOpieka to 
skierowana jest 
przede wszyst-

kim do osób 
samotnych, 
ale również 

do osób które 
przez więk-

szość dnia 
pozostają w 
domu same 
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Rajd w dniu bez samochodów
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Rowerzyści przebyli trasię 20 km

Warsztaty Kuchni 
Dawnej w Lęborku
Lęborskie Bractwo Historyczne zaprasza na cykl warsztatów 
kuchni dawnej. Cykl warsztatów obejmuje 4 sobotnie spo-
tkania w baszcie 32 przy skrzyżowaniu ulic Reja i Korczaka.

Warsztaty 
kuchni daw-

nej są współ-
finansowane 

ze środków 
Powiatu Lę-

borskiego

Generalny remont zanie-
dbanego budynku lęborskiego 
dworca kosztował niemal pięć 
milionów złotych i zakoń-
czył się tuż przed wakacjami. 
Miesiąc później w budynku 
dworca otwarto kasy biletowe 
a pasażerowie otrzymali do 
swojej dyspozycji poczekalnię 
i toalety. W pozostałych po-
mieszczeniach dworca, które 
zostaną udostępnione mia-
stu trwały natomiast prace 
wykończeniowe. Jak ustalili-
śmy - takie prace zostały już 

zakończone, i rozpoczęła się 
już przeprowadzka miejskich 
instytucji kulturalnych do po-
mieszczeń dworca.

- Już dzisiaj, czyli w pią-
tek 19 września w budynku 
dworca będzie organizowane 
pierwsze nasze wydarzenie, 
czyli casting uzupełniający do 
Teatru Tańca „Jeszcze 5 mi-
nut” - informuje Paweł Piwka, 
dyrektor LCK Fregata. - Jeste-
śmy w trakcie przeprowadzki 
do budynku dworca. W środ-
ku powstanie Stacja Kultura, 

Rusza Stacja Kultura
Już na początku października do pomieszczeń lęborskiego 
dworca kolejowego wprowadzą się miejskie instytucje 
kulturalne i organizacje pozarządowe. To efekt współpracy 
między UM Lębork a spółką PKP.

gdzie przeniesiemy cześć naszej 
działalności, którą dotychczas 
prowadziliśmy w wynajmowa-
nych pomieszczeniach. W bu-
dynku dworca powstanie więc 
sala prób dla Zespołu Pieśni i 
Tańca „Ziemia Lęborska” czy 
Orkiestry Dętej oraz szkoła gi-
tary, wokalu i klasa saksofonu. 
Wzbogacimy się o dwie duże 
sale, które będą także wyko-
rzystywane do mniejszych, 
bardziej kameralnych imprez 
kulturalnych.

W pomieszczeniach dworca 
będzie działał także lęborski od-
dział PTTK, być może (jeszcze 
nie podjęto ostatecznej decyzji) 
będzie tam działała informacja 
turystyczna. (GB)
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Lęborczanie, którzy doko-
nali wymiany starego źródła 
ciepła na nowe – ekologiczne 
będą mogli otrzymać dotację 
na ten cel. Dofinansowanie 
dotyczy zadań już wykona-
nych, czyli zakupionego i za-
montowanego nowego urzą-
dzenia grzewczego. Kwota 
dotacji wynosi 35% wartości 
urządzenia i jego montażu, 
ale nie więcej niż 4 tys. zł – 
do wyczerpania środków 
finansowych (decyduje ko-
lejność składania wniosków).  
Wszystkie informacje doty-
czące dofinansowania znaj-
dują się w Uchwale Nr XIX 
– 251/2012 Rady Miejskiej 
w Lęborku z dnia 27 czerw-
ca 2012 r. w sprawie ustale-
nia trybu postępowania w 
sprawie udzielania dotacji 
celowych dla podmiotów 
uprawnionych ze środków 
budżetu miasta Lęborka na 

27 dzieci uczestniczyło w warsztatach ani-
macji filmowej w Bibliotece Miejskiej w Łe-
bie. Te zajęcia prowadziła dr Joanna Polak, 
reżyser filmów animowanych i wykładowca 
animacji i grafiki multimedialnej UMCS w 
Lublinie i Polsko Japońskiej Wyższej Szkole 
Technik Komputerowych w Warszawie.

Do animacji wykorzystany został... piasek 
z plaży oraz elementy plastyczne z papieru, 
wycinanek i skrawków materiału, przygo-
towane przez uczestników warsztatów pod 
okiem Joanny Polak. W przygotowanym 
na poddaszu biblioteki studiu filmowym 
stworzone zostały dwa krótkie filmy ani-
mowane: Ruchome piaski i Zamki z piasku. 
Do pierwszego z nich wykorzystano muzy-
kę Sławomira Łosowskiego „Zaczarowane 
Miasto”, nagrana w studiu artysty z łebską 
młodzieżą.

-Uczestnicy warsztatów animacji obejrzeli 
też filmy swoich starszych kolegów „po fa-
chu” - studentów dr Polak, a przed wejściem 
do studia dopisali ciąg dalszy do legendy 
o Zagładzie Starej Łeby - podkreśla Maria 
Konkol, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łe-
bie. (GB)

Dotacje na ekologiczne źródła ciepła

dofinansowanie zadań zwią-
zanych z ochroną środowiska, 
która znajduje się na stronie 
miasta Lęborka www.lebork.
pl w zakładce „Dla mieszkań-
ca” –  Ochrona środowiska 
- Dotacje celowe ze środków 
budżetu miasta Lęborka, a tak-

że na stronie BIP w zakładce 
„Uchwały”. Uchwałę można 
pobrać również w Wydziale 
Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w pok. C201.  
W wydziale można także zasię-
gnąć szczegółowych informacji 
na ten temat. (GB)
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Młodzież uczyła się animacji filmowej
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W warsztatach uczestniczyło 27 dzieci

Ruszył lęborski inkubator
8 w pełni wyposażonych pomieszczeń biurowych, 2 pomieszczenia na drobną działalność gastronomiczną, 
2 sale konferencyjno-szkoleniowe i jedno tzw “biuro na godziny”. To oferta Kaszubskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Lęborku. Obiekt ma skutecznie pomagać początkującym firmom.

Lęborski Inkubator Przedsię-
biorczości powstał w ramach 
dużego projektu unijnego, któ-
rego liderem jest Gmina Miej-
ska Kościerzyna. Podobnie 
obiekty powstały albo wciąż 
powstają w Kartuzach, Koście-
rzynie i Bytowie. Lębork dołą-

czył do tej inicjatywy a stwo-
rzenie obiektu w miejskim 
biurowcu ZWAR kosztowała 
3,7 mln złotych.

W ramach całej inwestycji 
oprócz pomieszczeń inkuba-
tora wymieniono także okna, 
zamontowano kolektory sło-

neczne na dachu budynku, 
zainstalowano wentylację me-
chaniczną, a cały budynek, w 
którym mieści się kilkadziesiąt 
organizacji pozarządowych 
został ocieplony.

Oferta obiektu to 8 w pełni 
wyposażonych pomieszczeń 

biurowych, 2 pomieszczenia 
na drobną działalność gastro-
nomiczną, 2 sale konferencyj-
no-szkoleniowe i jedno tzw 
“biuro na godziny”. 

Przedsiębiorcy rozpoczyna-
jący działalność gospodarczą 
lub prowadzący ją mniej niż 3 

lata będą mogli na warunkach 
preferencyjnych wynajmować 
powierzchnię biurową, korzy-
stać z doradztwa biznesowego, 
księgowego, marketingowego 
czy promocyjnego. Ciekawą 
propozycją jest biurko z kom-
puterem na godziny czy sala 

na spotkania, którą można wy-
nająć na spotkania biznesowe 
czy negocjacyjne. E-sekretariat 
to z kolei oferta wirtualnego 
adresu i biura i którym pracow-
nicy Inkubatora mogą odbierać 
firmową pocztę, na życzenia 
skanować ją i wysyłać elektro-
nicznie do przedsiębiorców. 

Operatorem lęborskiego 
obiektu zostało konsorcjum 
firm Prywatne Centrum Eduka-
cyjne Marmołowski i Twin Me-
dia. Operator musi spełnić dwa 
założone wcześniej wskaźniki - 
do końca 2014 roku 6 obiektów 
musi korzystać z infrastruktury 
Inkubatora a na koniec 2015 
roku w obiekcie musi działać 
już 8 przedsiębiorstw.

Przedstawiciele operatora 
tłumaczą, że zainteresowanie 
działalnością w Inkubatorze jest 
duże, nie będzie więc proble-
mów ze skompletowaniem firm 
działających w ramach obiektu.

-Mamy już jedną pewną fir-
mę, która działa w branży te-
lewizyjnej. Prowadzimy także 
rozmowy z kilkoma innymi 
przedsiębiorcami, które chcą 
u nas działać. Możemy zaofe-
rować wyjątkowo niskie kwoty 
za wynajęcie pomieszczeń, za-
czynają się one bowiem już od 
15 złotych za metr kwadratowy 
- zapewnia Magdalena Marcho-
lewska, koordynator lęborskie-
go inkubatora.

Inkubator powstał w miejskim biurowcu ZWAR
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4,8 kg to waga wielkiego 
kabaczka, który urósł w 
ogrodzie mieszkańców 
gminy Nowa Wieś Lębor-
ska. 
Ogromny kabaczek wyrósł 
w ogrodzie Państwa  
Janiny i Franciszka Pek z 
Nowej Wsi Lęborskiej. W 
ogrodzie nie jest używana 
chemia, warzywa rosną 
więc na kompoście przy-
gotowywanym przez pana 

Francuiszka. W tym roku 
udało się wyhodować kilka 
kabaczków o imponują-
cych rozmiarach, majwięk-
szy z nich waży właśnie 4,8 
kg. Pan Franciszek Pek jest 
emerytowanym pracow-
nikiem Urzędu Gminy 
w Nowej Wsi Lęborskiej, 
Pani Janina Pek jest pra-
cownikiem Zespołu Szkół 
w Nowej Wsi Lęborskiej. 
(GB)

Burmistrz Miasta Łeby zaprasza Mieszkańców miasta w 
piątek 26 września, godz. 16:00 do Biblioteki Miejskiej w Łe-
bie, na spotkanie informacyjne, pt. „ Łeba czysta i zdrowa”.

Na spotkaniu omawiane będą następujące zagadnienia: 
Wyboista droga do uzdrowiska – zakres działań podjętych 
przez miasto od 1965r i Nowe stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi – dlaczego tyle płacimy? (GB)

Tego dnia najmłodsi mogli 
za parę groszy odsprzedać, 
wymienić lub oddać rówie-
śnikom swoje przedmioty za-
legające przez wiele lat w ich 
szafie. Od godziny 10.00 przy-
chodzili rodzice ze swoimi 
pociechami aby ich wpisać na 
listę uczestników. Wszystkie 
dzieci otrzymały od młodych 
radnych „Oldskulowe” Plany 
Lekcji. 44 młodych wystaw-
ców wypełniło plac różnymi 
kolorowymi przedmiotami. 
A było tego naprawdę spo-
ro m.in. lalki Barbie, puzzle 
Monster High, książeczki z 
Kubusiem Puchatkiem, Pet 
Shopy, kucyki Pony, pod-
ręczniki szkolne, maskotki 
i wiele wiele innych.  Dzieci 
do wspólnej zabawy z chustą 
animacyjną zagrzewała Bar-
bara Iskra wraz z grupą ani-
matorów Animax. Było też 
malowanie twarzy i modelo-
wanie balonów. Młodzi radni 
przygotowali wiele konkur-
sów z nagrodami za sponso-
rowanymi przez firmę Lane 
Energy Poland oraz Gminę 
Nowa Wieś Lęborska. A były 

Udany młodzieżowy 
Pchli Targ
44 młodych lęborczan sprzedawało i wymieniało używane przedmioty na Placu Pokoju. 
20 września 2014 roku Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka wraz gminą miasto Lębork i LCK 
Fregata zorganizowała tam Pchli Targ przeznaczony wyłącznie dla dzieci i młodzieży.
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to m.in. plecaki, breloczki, ka-
mizelki i opaski odblaskowe 
oraz ilustrowany album po 
atrakcjach turystycznych Gmi-
ny Nowa Wieś Lęborska.

- Naprawdę świetny pomysł! 
Moja siedmioletnia wnuczka 
dzięki takiej akcji nauczy się 
troszkę przedsiębiorczości i 
szacunku do pieniądza - mówi 

Pan Zygmunt, dziadek sied-
mioletniej Pauliny. - Fajnie, że 
w Lęborku w końcu zaczęło się 
coś dziać też pod kątem dzieci 
i młodzieży. Trzymam kciuki 
za tych młodych ludzi, gdyż 
widzę wielkie zaangażowanie 
z ich strony. Liczę, na kolejne 
ciekawe inicjatywy z ich stro-
ny - dodaje Pani Jolanta, mama 

dziewięcioletniego Kacpra. W 
międzyczasie przy fontannie 
odbywał się mini turniej w 
szachy na specjalnych kamien-
nych stołach, które zostaną 
w tym miejscu już na stałe. 
Puchary i drobne upominki 
zwycięzcom wręczyli przed-
stawiciele Młodzieżowej Rady 
Miasta Lęborka.

Pchli Targ był 
szansą na 
odsprzedanie 
lub wymianę 
niepotrzebnych 
przedmiotów

Na spotkaniu o planach 
uzdrowiskowych

Wielki kabaczek urósł 
w Nowej Wsi Lęborskiej
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Farma fotowoltaiczna usy-
tuowana na granicy Gdańska 
i Przejazdowa zbudowana 
została z 6292 paneli o łącznej 
mocy 1,636 MWp. Ułożono 
je w pięciu równoległych rzę-
dach na powierzchni około 25 
tys. metrów kw., czyli większej 
niż zajmują trzy pełnowymia-
rowe boiska piłkarskie. We-
dług wstępnych szacunków 
instalacja będzie produkować 
około 1,5 GWh energii rocz-
nie, co pozwoli zaspokoić 
zapotrzebowanie około 720 
przeciętnych gospodarstw 
domowych. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 9,5 mln zł, a 
prace budowlano montażowe 

Największa w Polsce farma 
fotowoltaiczna powstała w Gdańsku
Energa wybudowała w Gdańsku największą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Panele słoneczne o łącznej mocy 1,64 
MW zajmują powierzchnię około trzech boisk do piłki nożnej, a ich szacunkowa produkcja jest w stanie pokryć 
zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 700 gospodarstw domowych.

fo
t. 
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trwały dwa miesiące.
Inwestycja zgodna jest z ce-

lem strategicznym Grupy 
Energa, który zakłada rozwój 
przyjaznych naturze źródeł wy-
twarzania energii. Farma foto-

woltaiczna zwiększy moc OZE 
zainstalowaną w elektrowniach 
Grupy o niespełna 0,5 proc. Bę-
dzie to pierwsza instalacja Gru-
py ENERGA wykorzystującą 
do produkcji energii promienie 

słoneczne i dołączy do innych 
wykorzystywanych w Grupie 
odnawialnych źródeł: wody, 
wiatru i biomasy. Firma planuje 
takżebudowę elektrowni foto-
woltaicznej w województwie 

kujawsko-pomorskim mocy 
około 4 MW.

- Nasza farma fotowoltaiczna 
w Gdańsku to wciąż bardziej 
inwestycja doświadczalna, któ-
ra nie będzie miała większego 

udziału w produkcji energii, ani 
w skonsolidowanych wynikach 
Grupy. Pamiętajmy jednak, że 
technologie fotowoltaiczne ta-
nieją najszybciej na świecie. 
Dlatego nie wykluczamy, że w 
przyszłości inwestycje w foto-
woltaikę na większą skalę będą 
dobrym pomysłem na biznes. 
Dziś zbieramy cenne doświad-
czenie w ich budowie – powie-
dział Mirosław Bieliński, prezes 
Energa SA.

Nowa farma w Gdańsku zna-
cząco zwiększy moc zainsta-
lowanych w Polsce instalacji 
fotowoltaicznych, która według 
ostatnich danych Urzędu Regu-
lacji Energetyki wynosi prawie 
3 MW. Fotowoltaika ma jednak 
wciąż niewielki udział w całko-
witej mocy OZE zainstalowanej 
w Polsce, która wynosi niemal 6 
tys. MW. 

Panele na gdańskiej farmie zajmują większą powierznię większą niż trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie 
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Najszybciej odległość między 
stolicą Wielkopolski a Gdań-
skiem pokonają pociągi Berlin
-Gdynia-Ekspres (BGE). Będą 
potrzebowały na to mniej 
niż trzech godzin, czyli ok. 
20 minut krócej, niż obecnie. 
Skorzystają także pasażerowie 
innych pociągów  dalekobież-
nych, które przy wykorzysta-
niu szybszych lokomotyw, 
zyskają nawet 30 minut w po-
równaniu do obecnego czasu 
przejazdu. 

Przyspieszenie na tra-
sie Poznań – Trójmiasto 
umożliwiły prace rewi-
talizacyjne zrealizowane  
w ostatnich latach na zlecenie 
PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. Pierwszy etap poprawy 

Do Poznania w mniej niż 3 godziny
Już w grudniu skróci się czas jazdy pociągiem między Poznaniem a Trójmiastem. Pasażerowie zyskają ok. 20 minut, co oznacza, 
że najszybsze pociągi pokonają tę trasę w czasie poniżej 3 godzin. To efekt drugiego etapu prac rewitalizacyjnych przeprowadzonych 
na tym odcinku na zlecenie zarządcy narodowej sieci infrastruktury kolejowej. 

jakości usług na tym odcinku 
został przeprowadzony w okre-
sie przygotowań do Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. 
Objął on między innymi wymia-
nę torów dużej części odcinka 
łączącego Bydgoszcz z Tczewem. 

Po 2012 r. prace remontowe na 
tej trasie były kontynuowane i 
koncentrowały się na likwidacji 
ograniczeń prędkości. W efekcie 

odnowienia torów i renowacji 
obiektów inżynieryjnych, pocią-
gi mogą poruszać się z prędko-
ścią do 160 km km/godz.

Ale to nie koniec dobrych in-
formacji dla podróżujących na 
trasie między Trójmiastem a Po-
znaniem. Zaplanowane na 2015 
r. prace umożliwią dalsze skró-
cenie czasu podróży pociągiem 
między tymi aglomeracjami. 
Docelowo najszybsze pociągi 
pokonają ten odcinek w ok. 2 
godziny i 45 minut. 

Rewitalizacja jest najszybszą i 
najtańszą metodą usprawnienia 
ruchu na linii  kolejowej. Pozwa-
la na przywrócenie maksymal-
nej prędkości oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa prowadzenia 
ruchu. Dzięki uproszczonym 
procedurom, wszystkie pra-
ce prowadzone są szybciej niż  
w przypadku np. modernizacji.

Przyspieszenie na 
trasie Poznań – Trój-
miasto umożliwiły 
prace rewitalizacyj-

ne zrealizowane  
w ostatnich latach.
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Drugi etap prac 
rewitalizacyj-
nych pozwoli 
na skrócenie 

czasu dojazdu 
z Trójmiasta do 

Poznania
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Remont ul. Orlińskiego i 
Skarżyńskiego w Lęborku 
został sfinansowany z tzw 
“schetynówek” i miał na celu 
poprawę dojazdu straży po-
żarnej do drogi krajowej nr 
214. Inwestycję oddano do 
użytku pod koniec ubiegłe-
go roku i od tego czasu była 
ona mocno krytykowana 
przez mieszkańców, który 
określali ją jako “fuszerkę”. 
Niedociągnięcia to m.in 
popękana i wytarta masa 
bitumiczna (prawdopodob-
nie położono ją w w niższej 
temperaturze niż przewiduje 
norma), absurdalny system 
odprowadzenia wody (row-
ki do odprowadzenia wody 
znajdują się wyżej niż asfalt), 
różnica poziomów przyu 
łączeniu ulicy Orlińskiego 

z ulicą Kwiatow i wystające 
studzienki kanalizacyjne.

Najbardziej niebezpieczne 
jest natomiast zwężenie jezd-
ni w połowie ulicy Orlińskie-
go, które nie zostało odpo-
wiednio oznaczenie i może 
stwarzać poważne zagrożenie 
dla ruchu.

- Każdy kierowca, który 
trafi w to miejsce łapie się 
za głowę. Ulica Orlińskiego 
to pułapka na kierowców. 
Naprawdę nie potrafię sobie 
wyobrazić, jak taką fuszerkę 
można dopuścić do ruchu - 
twierdzi Zbigniew Rudyk.

W sprawie ulicy Orlińskie-
go radny Rudyk interwernio-
wał na Sesji Rady Miasta, pi-
sma na temat niedociągnięć 
w trakcie remontu ulicy tra-
fiły do UM Lębork (inwestor 

Budowa gazociągu Szczecin-Gdańsk 
(na zdjęciu) o długości 265 km jest 
realizowana od 2012 roku

Powiat w prokuraturze
Lęborski radny miejski Zbigniew Rudyk podał do Prokuratury Starostwo Powiatowe w Lęborku. Powód to 
podejrzenie przestępstwa poprzez zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Orlińskiego 
i Skarżyńskiego. Według Rudyka organizacja ruchu w tym miejscu to “pułapka” na kierowców” i zastosowane 
tam rozwiązania narażają na utratę życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego. 

go zdecydowałem się na zawia-
domienie prokuratury - podkre-
śla radny.

W tym dokumencie radny 
twierdzi, że “zachodzi uzasad-
nione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa polegającego na 
niedopełnieniu obowiązków 
przez Pana Wiktora Tyburskiego 
pełniącego obowiązki Starosty 
Lęborskiego, poprzez zatwier-
dzenie projektu stałej organizacji 
ruchu na ul. Orlińskiego i Skar-
żyńskiego posiadającego wady 
zagrażające bezpieczeństwu ru-
chu drogowego”. Według miej-
skiego randego zaakceptowana 
przez powiat organizacja ruchu 
może świadomie narażać na 
utratę życia lub zdrowia uczest-
ników ruchu drogowego.

Co na to powiat?
Tomasz Sopyłło, asystent staro-

sty lęborskiego tłumaczy, że in-
westor (Gmina Miasto Lębork) 
złożył projekt organizacji ruchu 
na ul. Orlińskiego, który po-
trzebny był do rozpoczęcia prac 
a Starosta zatwierdził przedmio-
towy projekt jako zgodny z prze-
pisami o ruchu drogowym.

- Po zgłoszeniu przez inwestora 
wprowadzenia nowej organiza-
cji ruchu (po zakończeniu prac 
modernizacyjnych), przeprowa-

dzona została natomiast kontro-
la, która wykazała odstępstwa 
od zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu a inwestor zo-
stał wezwany do doprowadzenia 
inwestycji do stanu zgodnego z 
przedłożonym i zatwierdzonym 
przez Starostę Lęborskiego pro-
jektem organizacji ruchu - pod-
kreśla Sopyłło.

Przedstawiciele powiatu dzi-
wią się też, czemu zawiadomie-
nie trafiło przeciwko Staroście 
Lęborskiemu.

- Starosta prawidłowo za-
twierdził organizację ruchu, a 
dodatkowo w toku kontroli na-
kazał usunięcie poczynionych 
odstępstw. Informacja o kontroli 
i zaleceniach, które zostały nało-
żone na inwestora, została prze-
słana radnemu Zbigniewowi 
Rudykowi - posiada on więc do-
kładną wiedzę o tym, w którym 
momencie nastąpiło odstępstwo 
od projektu organizacji ruchu i o 
tym, że inwestor został wezwany 
do usunięcia nieprawidłowości - 
twierdzi asystent starosty lębor-
skiego. (GB)

Na zdjęciu zwężenie jezdni w połowie ulicy Orlińskiego. 
Według radnego Rudyka to miejsce to “pułapka na 
kierowców”

remontu ulicy) i do Starostwa 
Powiatowego w Lęborku, które 
zatwierdziło projekt stałej orga-
nizacji ruchu na ul. Orlińskiego 

i Skarżyńskiego.
- Nie otrzymałem żadnych 

konkretnych odpowiedzi albo 
obietnic naprawy sytuacji, dlate-
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Rolnicy walczą o odszkodowania
Kilkudziesięciu rolników z powiatu słupskiego i wejherowskiego zabiega o odszkodowanie za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu 
korzystania z ich ziemi w związku z budową gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk. Postępowania w tej sprawie prowadzi Wojewoda Pomorski.

Budowa gazociągu Szczecin
-Gdańsk o średnicy 700 mm i 
długości 265 km jest realizo-
wana od 2012 roku. Do 2014 
mają potrwać prace na tere-
nie gmin - Słupsk, Kobylnica, 
Damnica, Główczyce, Nowa 
Wieś Lęborska, Łęczyce, Lu-
zino i Wejherowo. W powie-
cie słupskim prace zostały juz 
zakończone, wciąż natomiast 
trwają na terenie powiatu lę-
borskiego i wejherowskiego.

Rolnicy, którzy ubiegają się 
o odszkodowanie opierają się 
o ustawie, na podstawie któ-
rej realizowana jest budowa 
gazociągu. Według ustaleń 
tej ustawy organem właści-
wym do orzekania w sprawie 
szkód jest wojewoda. Postę-
powanie administracyjne, 
które efektem będzie ustale-
nie odszkodowania (wypłaci 
je operator) ma miejsce, gdy 
po zakończeniu realizacji in-
westycji na danej nierucho-
mości przywrócenie jej do 
stanu poprzedniego jest nie-

możliwe albo powoduje nad-
mierne trudności lub koszty.

Warunkami koniecznymi do 
uzyskania odszkodowania są 

więc: zakończenie inwestycji, 
powstanie szkód i nieprzyw-
rócenie nieruchomości do sta-
nu poprzedniego. Wojewoda 

wszczyna postępowania od-
szkodowawcze na podstawie 
informacji od operatora albo 
właścicieli nieruchomości.

Jak ustaliliśmy - Operator 
Gazociągów Przesyłowych Gaz 
System SA o zakończeniu prac 
na nieruchomościach poinfor-

mował pod koniec czerwca. 
- Wojewoda Pomorski prowa-

dzi aktualnie kilkadziesiąt po-
stępowań w przedmiocie usta-
lenia odszkodowania za szkody 
powstałe wskutek ograniczenia 
sposobu korzystania w związ-
ku z budową gazociągu DN 
700 Szczecin-Gdańsk. Postę-
powania te dotyczą nierucho-
mości położonych w powiecie 
słupskim i wejherowskim. W 
przypadku części z prowadzo-
nych postępowań zostało już 
zlecone rzeczoznawcy mająt-
kowemu sporządzenie opera-
tów szacunkowych – a zatem w 
najbliższym czasie rzeczoznaw-
cy majątkowi będą przeprowa-
dzali oględziny nieruchomości, 
natomiast dla pozostałej czę-
ści trwają obecnie czynności 
związane z przygotowaniem 
zlecenia dla rzeczoznawcy ma-
jątkowego- tłumaczy Roman 
Nowak, rzecznik prasowy Wo-
jewody Pomorskiego.
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Mieszkańcy gmin Choczewo, 
Krokowa i Gniewino od ponad 
roku mogą obserwować pracę 
ekspertów z WorleyParsons, 
firmy realizującej na zlecenie 
spółki PGE EJ 1 badania śro-
dowiskowe i lokalizacyjne, 
niezbędne do wyznaczenia 
miejsca położenia przyszłej 
elektrowni jądrowej. Pomiary 
realizowane są we współpracy 
z ekspertami wielu polskich in-
stytucji i ośrodków naukowych, 
m.in. Instytutu Morskiego w 
Gdańsku, Narodowej Fundacji 
Ochrony Środowiska, Głów-
nego Instytutu Górnictwa oraz 
Instytutu Budownictwa Wod-
nego PAN. Badania są kluczo-
wym elementem wstępnego 
procesu budowy inwestycji, bez 
tego typu oceny nie są bowiem 
możliwe jakiekolwiek czynno-
ści administracyjne związane 
z uzyskaniem pozwoleń m.in. 
środowiskowych czy lokaliza-
cyjnych dla elektrowni jądrowej.  
– Badania środowiskowe i lo-
kalizacyjne sukcesywnie po-
suwają się do przodu. Badania 
środowiskowe to proces trwa-
jący minimum 12 miesięcy, 
a lokalizacyjne - 24 miesiące. 
Czeka nas jeszcze bardzo dużo 
pracy przed przejściem do 

kolejnego etapu procesu, czy-
li analizy zebranych danych i 
przygotowania wymaganych 
wniosków – podkreśla Jacek 
Cichosz, prezes PGE EJ 1.  
Przez ostatni rok zrealizowano 
szereg kluczowych prac, m.in. 
z obszaru badań geologicznych 
(zakończenie montażu sieci 
czujników i urządzeń specjali-
stycznych), meteorologicznych 
(postawienie wieży meteoro-
logicznej w Żarnowcu) czy 
hydrologicznych (zainstalo-
wanie urządzeń pomiarowych 
dla części lądowej i morskiej).  
Obecnie kontynuowany jest 
proces inwentaryzacji przy-
rodniczej. W ciągu następnych 
kilku miesięcy rozpocznie się 
analiza danych, a następnie 
sporządzony zostanie raport  
z oceny oddziaływania na śro-
dowisko. Równolegle trwają 
przygotowania do uruchomie-
nia badań sejsmologicznych i 
geologicznych, dzięki zakoń-
czonej właśnie budowie sieci 
czujników monitoringu. Ze 
względu na specyfikę lokaliza-
cji „Żarnowiec”, gdzie należy 
dokładnie zinwentaryzować 
teren po niedokończonej w la-
tach osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku budowie elektrowni 

Podniesienie poziomu 
wiedzy na temat ekosystemu 
jezior, ochrona wód i przy-
rody jezior. To cele projektu 
„Nasze jezioro, nasza sprawa” 
realizowanego w Szkoły 
Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Maszewie 
Lęborskim. W jego ramach 
uczniowie klasy 4. i 5. pod 
opieką nauczycieli p. Ewy 
Naczke i Krzysztofa Paluszka 
rozpoczęli badania jez. Brody.

W sobotnie przedpołudnie 
(13 września) grupa uczniów 
z Maszewa Lęborskiego 
zamieniła się w badaczy-
eksploratorów i wyruszyła  
wokół jeziora Brody. Podczas 
wycieczki uczniowie poszu-
kiwali nielegalnych zrzutów 
ścieków, wysypisk odpadów, 
a także budowli wzniesionych 
przez człowieka wokół jeziora 

Brody. Wszystkie znaleziska 
skrupulatnie nanosili na 
podręczne mapy. Później takie 
mapki posłużą do stworzenia 
głównej mapy,  zawierającej 
efekty działalności człowieka 
nad jeziorem Brody (te dobre 
i te złe).Podczas wycieczki nie 
zabrakło również czasu na 
poznawanie przyrody. Bystre 
oko plus lornetki pomogły 
dokonać kilku ciekawych 
obserwacji. Wśród dostrzeżo-
nych okazów fauny znalazły 
się m. in. dzięcioł duży , żaba 
brunatna, padalec zwyczajny, 
ropucha szara - informuje 
Krzysztof Paluszek, nauczyciel 
przyrody w  Szkołe Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczy-
ków w Maszewie Lęborskim-
Projekt „Nasze jezioro, nasza 
sprawa” finansowany przez 
WFOŚ w Gdańsku. (GB)

Uczniowie badali jezioro

Mieszkańcy popierają atom
PGE EJ 1 podsumowała kolejny etap prac 
związanych z budową elektrowni jądrowej. 
Według danych PGE EJ 1 wśród lokalnej 
społeczności wzrasta poparcie dla budowy 
elektrowni atomowej. 
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jądrowej, prowadzone są dodat-
kowe analizy terenu. Konieczna 
jest m.in. inwentaryzacja istnie-
jących struktur czy oszacowanie 
kosztów rozbiórki ruin budowli. 
Równolegle do badań środo-
wiskowych i lokalizacyjnych 
realizowanych w regionie gmin 
Krokowa, Choczewo i Gniewi-
no, PGE EJ 1 kontynuuje dzia-
łania edukacyjne i informacyjne 
skierowane do mieszkańców 
tego regionu. Oprócz funkcjo-
nowania Lokalnych Punktów 
Informacyjnych, które w sezonie 
letnim przekształciły się w Wa-
kacyjne Punkty Informacyjne 
ulokowane w rejonach atrak-
cyjnych turystycznie, spółka 
angażuje się w działania edu-
kacyjne w trakcie gminnych 
wydarzeń plenerowych czy or-
ganizuje zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży w świetlicach sołeckich.  
Co pół roku skuteczność pro-
wadzonych działań jest wery-
fikowana przez badanie opinii 
publicznej, którego V edycja od-
była się w czerwcu br. Badanie 
na zlecenie PGE EJ 1 realizowa-
ne jest przez ośrodek badawczy 
TNS Polska. Wyniki pokazują, 
że mieszkańcy gmin lokalizacyj-
nych przychylnie patrzą na pla-
nowaną inwestycję – poparcie 
dla budowy elektrowni jądrowej 
stale przekracza 50 proc. Wyraź-
nie wzrósł poziom akceptacji dla 
inwestycji w najbliższym sąsiedz-
twie wśród mieszkańców gminy 
Krokowa (z 56% do 71%), nie-
zmiennie wysoki jest też w Gnie-
winie (80%) i Choczewie (60%). 
Zauważalny jest również wzrost 
deklarowanego poziomu wiedzy 

mieszkańców województwa po-
morskiego (46%) i wszystkich 
gmin lokalizacyjnych – w Kroko-
wej wynosi on 46%, w Gniewi-
nie – 70%, w Choczewie – 50%.  
– Dla powodzenia realizacji in-
westycji na taką skalę, akcepta-
cja społeczna i wysoki poziom 
wiedzy są niezwykle istotne. 
Włożyliśmy w projekty eduka-
cyjno-informacyjne wiele wy-
siłku, to jedno z naszych prio-
rytetowych działań. Cieszę się, 
że nasza praca przynosi efekty 
– dodaje prezes Jacek Cichosz. 
Budowa elektrowni jądrowej to 
wieloetapowy, złożony proces 
inwestycyjny. Kolejne etapy pro-
jektu realizowane są zgodnie z 
Polskim Programem Energetyki 
Jądrowej, przyjętym przez rząd 
w styczniu 2014. W rozstrzy-
gniętym w lipcu br. przetargu 
na inżyniera kontraktu, spółka 
PGE EJ 1 wybrała firmę AMEC 
Nuclear. Umowa obejmująca 
doradztwo techniczne w kilku-
nastu obszarach inwestycji po-
winna zostać podpisana w ciągu 
najbliższych dni. Pozyskanie do-
świadczonego partnera w zakre-
sie energetyki jądrowej jest istot-
ne w kontekście uruchomienia 
postępowania zintegrowanego, 
którego ogłoszenie planowane 
jest na początek 2015 r. Dodat-
kowo, 3 września br. podpisana 
została umowa wspólników, na 
mocy której ENEA, KGHM Pol-
ska Miedź oraz TAURON Polska 
Energia odkupią od PGE Pol-
skiej Grupy Energetycznej po 10 
proc. (łącznie 30 proc.) udziałów 
w spółce PGE EJ 1.
(GB)

W ramach 
przygotowań 
do budowy 
elektrowni IBW 
PAN dokonało 
pomiarów 
tachymetrycz-
nych 
(na zdjęciu)



Po stronie biznesu
PRACODAWCY POMORZA

Wiecha na Gdynia 
Waterfront

Nie burzyć, tylko 
modyfikować
Z Janem Kulczyckim, nowym dyrektorem Stoczni 
w przedsiębiorstwie SZKUNER sp. z o.o., rozmawia Anna Kłos. 

Współpraca w edukacji 
Rozpoczyna się nowy projekt inwestycyjny 
jednej z największych � rm spedycyjnych 
na świecie. Spółka MOL (Europe) 
B.V., będąca europejskim oddziałem 
japońskiego armatora kontenerowego 
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., zaczęła 
współpracę z Akademią Morską w Gdyni. 

Na najwyższej kondygnacji 
budynku hotelowego, 
realizowanego w ramach in-
westycji Gdynia Waterfront 
zawieszono wiechę.
- Na obecnym etapie 
realizacji projektu jest 
wznoszony hotel Court-
yard by Marriott, którego 
operatorem zostanie � rma 
Scandinavian Hospitality 
Management oraz budynek 
biurowy w całości wynajęty 
przez PKO Bank Polski. 11-
kondygnacyjny biurowiec 
dostarczy ponad 11 500 
metrów kwadratowych 
powierzchni najmu. Niższy 
o 2 kondygnacje budynek 
hotelowy pomieści 201 
pokoi oraz centrum konfer-
encyjne. Na parterze obu 
budynków planowane są 
kawiarnie i restauracje - 
tłumaczy Ewa Łydkowska z 
� rmy Swedecenter.
Docelowo kompleks 
Gdynia Waterfront będzie 
miał powierzchnię 90 000 
metrów kwadratowych. 
Powstaną tu kolejne bu-
dynki biurowe i mieszkalne, 
obiekty handlowe oraz 
punkty usługowe. Koncep-
cja zakłada także wkom-
ponowanie licznych funkcji 
kulturalnych i wypoc-
zynkowych. 
Inwestorem i dewelop-
erem projektu jest spółka 
SwedeCenter, należącą do 
Grupy Inter IKEA, która w 
przyszłości będzie także 
zarządzać nowo wybudow-
anym kompleksem. 
Projekt architektoniczny 
pierwszego etapu inwestycji 
powstał w Pracowni Pro-
jektowej FORT, generalne 
wykonawstwo, natomiast, 
powierzono � rmie PORR 
Polska.
Projekt powstaje pomiędzy 
wieżowcem Sea Towers a 
Skwerem Kościuszki, na 
samym nadbrzeżu Basenu 
Prezydenta tzw. waterfron-
cie w Gdyni. Zakończenie 
prac zaplanowano na 
połowę 2015 roku. (GB)

Cały artykuł – w nowym 
Expressie Biznesu 
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Oba podmioty podpisały porozumienie o współpracy, mające 
na celu przybliżenie systemu edukacji do wymagań stawianych 
przez � rmy z sektora spedycji i logistyki. Jest to efekt decyzji, 
podjętej przez japońskiego armatora, o rozszerzeniu  zakresu 
operacji realizowanych dotąd w Trójmieście. 

- Współpraca z MOL (Europe) B.V. stwarza nowe możliwości 
rozwoju zawodowego dla naszych studentów. MOL (Europe) 
B.V. jest � rmą światowej klasy i jestem dumny, że wybrali nasz 
region, znany w Europie jako doskonałe centrum kształcenia w 
sektorze morskim,  żeby rozwijać swoją działalność. Z niecier-
pliwością czekam na owocną współpracę i jej obiecujące efekty” 
– mówi prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii 
Morskiej w Gdyni.

- Jako relatywnie nowy pracodawca w Polsce, zapewniający 
atrakcyjne miejsca pracy, cieszymy się z nawiązanej współpra-
cy z prestiżową Akademią Morską w Gdyni, liderem w swojej 
dziedzinie – mówi Jochen Veldmann, Executive Director MOL 
(Europe) B.V. - Dzięki współpracy, młodzi ludzie będą mieli 
szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w 
sektorze spedycji i logistyki. Dorota Korbut
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Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego:

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że MOL 
(Europe) B.V. docenił nas jako atrakcyjną lokalizację 
dla projektów z zakresu spedycji i logistyki. Jesteśmy 
również dumni ze współpracy, jaką MOL (Europe) B.V. 
zawiązał z Akademią Morską w Gdyni. Bliska kooper-
acja biznesu z sektorem edukacyjnym zawsze przynosi 
korzyści obu stronom i tę właśnie perspektywę promu-
je Invest in Pomerania.

Rozpoczyna się 
nowy projekt 
inwestycyjny jednej 
z największych � rm 
spedycyjnych na 
świecie. 

Jest Pan w � rmie zupełnie nowym 
człowiekiem. Nawet nie pochodzi 
Pan z Władysławowa, gdzie o sytu-
acji i kondycji SZKUNERA mówi się, 
że nie jest najlepsza, mimo to podjął 
Pan wyzwanie?

Ubawiła mnie opinia, że jedynym wyj-
ściem dla stoczni jest transplantacja (tak 
to ujęto) krwi. Skoro mam spełnić tę 
rolę, to spróbuję.

Ale nie miał Pan doświadczenia w 
przemyśle stoczniowym?

Proszę Pani, ja jestem człowiekiem biz-
nesu i to takim, który otarł się o sektor 
międzynarodowy. Pracowałem w Ener-
gomontażu-Północ, całą energetykę Wy-
brzeża znam na pamięć, byłem w ekipie, 

która budowała jądrówkę w Żarnowcu. 
Prywatną � rmę też prowadziłem i to z 
dużymi sukcesami.

Jak do tego doszło?

Kiedy zaczęły się posolidarnościowe 
przemiany gospodarczo-ustrojowe, po-
stanowiłem założyć własną � rmę. Ale nie 
byłem zdecydowany, na jaki pro� l dzia-
łalności postawić. Odpowiedni kieru-
nek podsunął mi przypadkowo poznany 
człowiek w Lozannie. Remonty zaworów 
i zasuw w rurociągach – powiedział - za-
potrzebowanie ogromne, a konkurencja 
żadna. 

Rozmawiała: Anna Kłos 
Cały artykuł w najnowszym 
Expressie Biznesu

- Budujemy piąte stano-
wisko do obsługi statków, 
zwane T1, przeznaczone do 
przeładunku paliw płyn-
nych. Już w roku 2013 zo-
stały przez Hydrobudowę 
Gdańsk wykonane prace 
w części hydrotechnicznej. 
W roku 2014, po wygra-
niu przetargu, � rma KB 
Pomorze wykonuje część 
technologiczną inwesty-
cji. Gotowe jest ramię do 
przeładunku produktów 
na tym, montaż nastąpi we 
wrześniu br. Stanowisko 
zostanie oddane do użytku 
w grudniu br. 

Terminal musi być przy-
gotowany na wymogi 
rynku. Klientom trzeba 
zapewnić płynność prze-
ładunków i pewność, że 
statek nie będzie przeby-
wał w porcie dłużej, niż to 

wynika z harmonogramu. 
Budowa stanowiska T1, 
przeznaczonego dla prze-
ładunku paliw płynnych 
(produktów na� owych) 
odciąży pozostałe stanowi-
ska terminalu, które będą 
wykorzystywane głównie 
przez statki przewożące 
ropę na� ową, co jest nie-
zwykle istotne z uwagi na 
czasochłonność przeła-
dunku produktów. 

Zwiększeniu potencjału 
przeładunku paliw służy 
też zakończona rozbudo-
wa stanowiska „O”. Poza 
tym w terminalu Na� o-
portu prowadzona jest 
rozbudowa najstarszego 
stanowiska przeładunko-
wego „P”. Zakończona zo-
stała wymiana wszystkich 
ramion przeładunkowych. 
Stanowisko było przez kil-

Rozbudowa Naftoportu
Dariusz Kobierecki, prezes Naftoportu, 
mówi o rozbudowie przedsiębiorstwa.

ka tygodni wyłączone z 
eksploatacji, ale nie odbi-
ło się to na funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa. 

Można powiedzieć, że 
renowacja tego najstar-
szego stanowiska to nasz 
prezent na jubileusz 40-
lecia Portu Północnego. 

Anna Kłos

Całość w nowym 
Expressie Biznesu



W Trójmieście działa obecnie blisko 50 
centrów usług zagranicznych inwestorów, 
z czego aż 10 rozpoczęło działalność w 
latach 2013-2014. Sektor ten zatrudnia 
obecnie ponad 11,5 tys. osób, a następne 
zapowiadane inwestycje dostarczą kolejnych 
kilka tysięcy miejsc pracy do końca 2015 
roku. 

Polska jest obecnie jedną z najważniejszych lokalizacji 
zarówno na europejskiej jak i światowej mapie no-
woczesnych usług dla biznesu. Zagraniczni inwestorzy 
doceniają ogromny potencjał naszego kraju, leżący w 
ośrodkach regionalnych. Ogromną rolę na tym rynku 
odgrywają Kraków, Wrocław i Trójmiasto, a także Kato-
wice, Łódź, Szczecin czy Lublin. Według danych ABSL 
(Association of Business Service Leaders in Poland) 
od początku 2013 roku w Polsce powstało 66 nowych 
centrów usług, z czego w samym Trójmieście przybyło 
ich blisko 10. Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta w 
ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła. Powodem 
tego są liczne inwestycje infrastrukturalne (głównie 
w obrębie komunikacji/transportu), komercyjne 
(nowoczesne biurowce), ogromny potencjał kadry 
(kilka tysięcy absolwentów uczelni wyższych rocznie), 
a także sama lokalizacja - bezpośrednio nad morzem, 
w pobliżu licznych parków krajobrazowych. Te atuty 
pozwalają wygrywać z innymi regionami batalie o 
znaczące inwestycje. Z racji położenia Trójmiasto jest 
też głównym ośrodkiem zainteresowania skandy-
nawskich � rm interesujących się polskim rynkiem. 
– Pojawienie się Kemiry właśnie w Gdańsku nie było 
przypadkowe. Trójmiasto ma ogromny potencjał 
inwestycyjny wynikający z wysokiej jakości zasobów 
ludzkich i rozwiniętej infrastruktury. Walory lokalizacji 
oraz jakość życia są dodatkowym, bardzo ważnym el-
ementem decyzyjnym– komentuje Arkadiusz Rochow-
czyk, dyr. zarządzający Business Service Center � ńskiej 
Kemiry, od ponad roku działającej w Gdańsku. 
Przykładowo w ciągu tygodnia połączeń lotniczych z 
gdańskiego portu do głównych ośrodków Finlandii 
jest 10, do Szwecji 17, Norwegii 36, a Danii 7, co jest 
naturalną odpowiedzią m.in. biznesowego zapotrze-
bowania. Oprac (GB)

Całość w nowym Expressie Biznesu

Rośnie sektor 
usług w Trójmieście

Firma Kemira 
zainwestowała w 

Trójmieście.
Polska jest 

obecnie jedną z 
najważniejszych 

lokalizacji 
zarówno na 

europejskiej 
jak i światowej 

mapie nowocz-
esnych usług dla 

biznesu. 
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Kiedy pojawił się port gdań-
ski? A kiedy powstał Gdańsk? 
Zależy, co przyjmiemy za 
początek. Różne są poglądy 
historyków. W każdym ra-
zie około roku 980 w zakolu 
Motławy, u zbiegu obecnych 
ulic: Podwala Staromiejskie-
go, Grodzkiej i Sukienniczej, 
istniało grodzisko i port. W 
późniejszych czasach rozwi-
nął się on w stronę Długiego 
Pobrzeża, Ołowianki i Wy-
spy Spichrzów. Kiedy i tam 
zrobiło się ciasno, Prusacy 
uruchomili Nowy Port u uj-
ścia do Bałtyku wód Wisły, 
która jeszcze nie nazywała 
się Martwa. Przenosiny na 
drugą, czyli wschodnią stro-
nę Wisły (zwanej już Martwą 
od czasu, gdy Prusacy ufun-
dowali Przekop Wisły, two-
rząc Wyspę Sobieszewską), 
miały miejsce za czasów 
Wolnego Miasta Gdańska, 
kiedy to dyrektor portu Boh-
dan Nagórski przeforsował 

40-lecie Portu Północnego

Widok na 
terminal z lotu 

ptaka

budowę Basenu Węglowego. 
Te przenosiny na Wyspę Stogi 
(stworzoną przez samą naturę, 
która w czasie wielkiej wiosen-
nej powodzi wyrzeźbiła Wisłę 
Śmiałą), okazała się drogą w 
kierunku rozwoju. W 1974 
roku zainaugurował działal-
ność Port Północny i był to 
początek intensywnych prze-

mian. W 1978 roku Port Gdań-
ski (cały) przeładował 28,3 mln 
ton towarów. W latach 80-tych 
nastąpiło spowolnienie. Re-
kord 1978 roku został pobity 
dopiero w 2011 r., ale potem 
wskaźniki znów poszły w górę. 
W roku 2013 przeładowano 
ponad 30 mln ton, a w I pół-
roczu 2014 r. blisko 15,4 mln 

ton.  Najwięcej było towarów 
drobnicowych (głównie w kon-
tenerach) – 5,63 mln ton, czyli 
36,67 % ogółu, następnie ła-
dunków płynnych (Na� oport) 
– 5,57 mln, czyli 26,2 % całej 
masy towarowej, węgla przeła-
dowano 1,71 mln ton, innych 
towarów masowych (głównie 
zboża) 1,65 mln ton.   
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Coroczny raport ICCA obej-

mujący spotkania organizo-
wane przez międzynarodo-
we stowarzyszenia to jedno z 
najważniejszych i najbardziej 
oczekiwanych przez profesjo-
nalistów z branży zestawień. 
Dokument jest ważnym źró-
dłem wiedzy o kondycji mię-
dzynarodowego przemysłu 
spotkań. W ostatnim zesta-
wieniu przygotowanym przez 
ICCA nie zabrakło również 
informacji o Polsce (23. miej-
sce na świecie i 14. w Europie) 
oraz czołowych polskich desty-
nacjach konferencyjnych: War-
szawie (34. miejsce na świecie 
i 19. w Europie) Krakowie (79. 
miejsce na świecie i 42. w Euro-
pie)  oraz oczywiście Gdańsku 
(148. miejsce na świecie i 84. w 
Europie).

Według narzędzia ICCA 
Comparison Report, któ-
re umożliwia porównywanie 
miast, państw i regionów pod 
kątem organizacji spotkań 
przez międzynarodowe stowa-
rzyszenia najwięcej spotkań 
organizowanych w Gdańsku 
dotyczy tematyki związanej z 
nauką, przemysłem i edukacją. 
(GB)

Gdańsk popularnym 
kierunkiem
W ostatnim raporcie ICCA (International Congress & Convention Association) 
Gdańsk, obok Warszawy i Krakowa, znalazł się w pierwszej setce 
najpopularniejszych europejskich destynacji konferencyjnych. 

Gdańsk znalazł się w pierwszej 
setce rankingu
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„Czy jest na sali lekarz?”, 
to szalona, pełna absurdów 
i zabawnych nieporozu-
mień, komedio-farsa, będą-
ca odzwierciedleniem tego 
wszystkiego, co dzieje się 
w tzw. „służbie zdrowia”. 
Nieudolni, skorumpowani 
lekarze, brak lekarstw, szpi-
talny nieład, terminy badań 
sięgające nieskończoności, 
biurokracja, chamstwo i 
ogólny brak kompetencji. 
Szpital nadaje się w zasa-
dzie do zamknięcia. Perso-
nel szpitala przez cały czas 
w napięciu oczekuje wizyty 
komornika. Kiedy ten wresz-
cie się zjawia... no ale w tym 
miejscu właśnie, musimy już 
zaciągnąć zasłonę tajemni-

W zabawie weźmie udział 
20 dziewczynek z Gminy Ce-
wice, które będą rywalizowa-
ły w dwóch kategoriach wie-
kowych 5 lat -7 lat ,8-10 lat.

- Dziewczęta zaprezentują 
się w strojach hawajskich, 
baśniowych oraz balowych. 
Wszystkie kreacje przygoto-
wane zostały przez rodziców 
-tłumaczy Katarzyna Drywa, 
animator kultury z GCK Ce-
wice.

Jury w składzie: Magda Ba-

dulska - Miss Ziemi Lębor-
skiej 2013r, Halina Namyślak, 
Jakub Rudkiewicz - Pałac 
Pod Bocianim Gniazdem 
Runowo, Katarzyna Szwiec - 
Studio Odnowy Biologicznej 
-Virgo Lębork będzie przy-
znawała nagrody w kilku ka-
tegoriach: Mała Miss Gminy 
Cewice 2014r, Miss Baśni 
-jury będzie oceniało pomysł 
i prezentacje stroju i Miss 
Foto -tu  jury oceniać będzie 
dziecko na podstawie zdjęć 

wykonach przed konkursem. 
W trakcie wydarzenia pu-
bliczność wybierze również 
Miss Publiczności.

- Nagrody otrzymują 
wszystkie uczestniczki kon-
kursu,bez względu na zajęte 
tytuły. Cała impreza po raz 
kolejny jest niesamowitym 
przeżyciem dla wszystkich 
zebranych na sali. Cieszy 
nas fakt ,że rodzice wraz ze 
swoimi pociechami  traktują 
konkurs jako dobrą zabawę 

-podkreśla Katarzyna Dry-
wa.

Dodatkowe atrakcje wybo-
rów to występ trzynastolet-
niej Aleksandry Linsztedt z 
grupy teatralnej INFERNO 
i występ tancerki Pauliny 
Górskiej z zespołu działają-
cego przy Domu Kultury w 
Maszewie.

20 dziewczynek będzie rywalizować w finale Małej Miss Gminy Cewice 2014. 
To wydarzenie zaplanowano na 11 października i odbędzie się w Domu Kultury w Maszewie.

W Cewicach 
wybiorą Małą Miss  

Komediowe gwiazdy w Lęborku
Gdańska Agencja Artystyczna i LCK „Fregata” zapraszają na  spektakl komediowy 
pod tytułem „Czy jest na sali lekarz?” Przedstawienie odbędzie się 19 października 
w Kinie „Fregata” w Lęborku. Początek o godzinie 19:00. 

W lę-
borskim 

spektaklu 
wystąpi 

m.in Dariusz 
Gnatowski

jest nieoczekiwany zwrot ak-
cji, który wszystko wywraca 
do góry nogami, jest też nawet 
„Hamlet” w amatorskim wyko-
naniu szpitalnego personelu. 
Całość jest przepleciona łatwo 
wpadającymi w ucho, piosenka-
mi oraz śmiesznymi dialogami, 
które sprawiają, że publiczność 
szybko odnajduje i konfron-
tuje swoje własne doświad-
czenia, które zdążyła zdobyć 
w kontaktach z naszym, stoją-
cym na głowie, systemem lecz-
nictwa. Dwie godziny dobrej 
zabawy. To trzeba zobaczyć! 
Reżyserem spektaklu jest Zbi-
gniew Lesień. Obsada spek-
taklu w Lęborku to Dariusz 
Gnatowski, Piotr Pręgowski, 
Bartosz Żukowski, Zbigniew 
Lesień, Marek Litewka i Alicja 
Kwiatkowska

Bilety w cenie 80 złotych do-
stępne w Kasie Kina przy ulicy 
Gdańskiej 12(59 8622-530), 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej przy alei Niepodległo-
ści 6.

cy, w nadziei, że widz przy-
chodząc na spektakl, z cieka-
wości sam ją sobie odsłoni.  

W komedii jest również wą-
tek miłosny, a nawet dwa, jest 
rywalizacja między lekarzami, 
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20 dziewczy-
nek  będzie 
rywalizowało 
o tytuł  Małej 
Miss Gminy 
Cewice 2014. 
Na zdjęciu 
ubiegłorocz-
na edycja 
imprezy
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600m2, z dobrą 
lokalizacją, Linia. Tel: 503-
923-874

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. Wej-
herowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ do wynajęcia przy 
ulicy Strzeleckiej w Wejhero-
wie. Tel: 889-450-015

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący, 6 pokoi, 170 m2, 
Wejherowo, blisko dworca 
głównego, + 2 pokoje, osob-
ne wejście w cenie 600 zł, tel. 
693 370 251

ZAMIENIĘ

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 
2006r. diesel  122000km, 
czarny, hatchback, 5 drzwi, cz 
klimatyzacja, abs, tempomat, 
autoalarm. Cena 16700 zł.   

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo 
części, nowych i używanych 
do książek, tanio. Tel: 885-
699-284      

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matema-
tyki, szkoła podstawowa i 
gimnazjum. Tel: 607-888-579

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

INNE

SPRZEDAM nowy Czytnik 
Packet Book Mini z Wi – Fi za 
pół ceny, 160 zł, Wejherowo. 
Tel: 502-351-988

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

WRÓŻKA - jasnowidz, 
również poprzez e-mail. Tel: 
792-230-300 

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, pracujący, 43 
lata, 176cm wzrostu, pozna 
kobietę w celach towarzy-
skich, pomorskie, Tel: 786-
197-025

JA 33 lat, singel, penis 
22cm, tylko dla Pań 33-50 lat 
sponsorek z klasą. Sopot, Tel: 
728-185-466, absolwent.

SEX To Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

ZWIETRZĘTA

RÓŻNE

POMOC, mam 5-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, artykułów 
szkolnych, środków czystości 
z góry dziękuję. Tel: 570-
032-212

SPRZEDAM silnik 2,2 kw 

REDAKCJA
Plac Pokoju 3 (Jantar) piętro II, pokój 7, 84-300 
Lębork, 
tel./fax: 59 843 42 71, 

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut, Łukasz Krzemiński, 

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2084-6274
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 
84-300 Lębork
tel. 796 944 155
tel. 793 311 155

BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk
m.mielewczyk@expressy.pl, 

tel. 793 311 155
DRUK Agora SA

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

G R U P A  M E D I A L N A

1400 obrotów 240 zł. Tel: 695-
230-080

SPRZEDAM drewno opałowe 
i gałęziówkę. Tel: 782-846-927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
512-757-719

SPRZEDAM beczki plastiko-
we 200 litrów, 50zł sztuka. Tel: 
503-631-333

BURSZTYN kupię. Tel: 784-
955-498.

SPRZEDAM łózko 1 ososobo-
we, cena 250zł. Ubranka po 
dziewczynce 3-4 latka cena: 
80 zł, hulajnoga gratis, Wejhe-
rowo. tel: 798-020-532

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor so-
snowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 
517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA www.gle24.plNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 
539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drew-
niane, siedzisko materiałowe, 
200 zł, Wejherowo, tel. 505-
56-70-34

gle24.pl
Bądź na bieżąco!
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Mistrzostwa dla niepełno-
sprawnych będą odbywać się 
na siedząco i w trzech kate-
goriach: dla głuchoniemych, 
niewidomych oraz niepełno-
sprawnych ruchowo.

- Spodziewamy się od 10 do 
200 zawodników. Skąd ta duża 
rozbieżność? Po raz pierwszy 

organizujemy osobną rywa-
lizację tylko dla osób niepeł-
nosprawnych. Do tej pory 
podczas zmagań z osobami 
pełnosprawnymi na Mistrzo-
stwa Świata, czy Europy star-
towało nieco ponad 100 spor-
towców Osobna, światowa 
rywalizacja oraz dodatkowe 
kategorie pozwalają domnie-
mywać, że do Pucka może 
zjechać się nawet 200 zawod-

ników – uważa Paweł Podlew-
ski, pracujący przy organizacji 
wydarzenia

Zawody odbędą się w dniach 
7-12 października w hali 
MOKSiR w Pucku.

Organizatorzy podkreślają, 
ze osobne zawody dla niepeł-
nosprawnych to absolutna no-
wość w świecie armwrestlingu, 
która już na etapie planowania 
wzbudziła trochę kontrowersji. 

Niektórzy niepełnosprawni 
niechętnie zareagowali bo-
wiem na propozycję Interna-
tional Armsport Federation 
for Persons with Psyhical Di-
sabilities, która w ubiegłym 
roku, podczas spotkania WAF 
wystąpiła o zgodę na usamo-
dzielnienie się i odłączenie od 
dotychczasowych mistrzostw. 
To wtedy Zarząd WAF na czele 
z Assenem Hadjitodorovem, 

Mistrzostwa armwrestlingu

Nawet 200 zawodników może przyjechać do Pucka na I Armwrestlingowe Mistrzostwa Świa-
ta Niepełnosprawnych. Mistrzostwa odbędą się w dniach 7-12 października a osobne zawody 
dla niepełnosprawnych to absolutna nowość w świecie armwrestlingu.
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prezydentem światowej federa-
cji wyraził zgodę, aby niepeł-
nosprawnymi zajęła się nowo 
powstała organizacja, w której 
zarząd wejdzie WAF.

- Mistrzostwa w Pucku będą 
przeprowadzane na naszym 
autorskim programie do pro-
wadzenia zawodów, który od 
dawna używany jest podczas 
rywalziacji Mistrzostw Świata, 
czy Europy – mówi Podlewski. 
- Program sam oblicza i pro-
ponuje ilość stołów do walk i 
symuluje czas rywalizacji. Przy 
200 zawodnikach do rozegrania 
mistrzostw potrzebne są nam 
maksymalnie 4 stoły. Ostatecz-
nie o ilości stołów zdecydujemy 

po zgłoszeniu się wszystkch 
drużyn. Oczywiscie stoły będą 
centralnym punktem zawodów, 
a głowni bohaterowie – czyli 
sami zawodnicy - będą rywa-
lizowac na specjalnie przy-
gotowanej scenie. Planujemy 
również całe mistrzostwa poka-
zywać na telebimach i telewizo-
rach rozstawionych po całej sali 
oraz przeprowadzić darmową 
transmisję interenetową z całej 
rywalizacji mistrzostw. 

Organizatorzy wydarzenia to 
Federacja Armwrestling Polska, 
która współpracuje z  Miastem 
Puck. “Express Powiatu Puckie-
go” objął patronat medialny nad 
tym wydarzeniem.
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Mistrzostwa w Pucku będą przeprowadzane na autorskim programie do prowadzenia zawodów, który od dawna używany jest podczas rywalziacji Mistrzostw Świata, czy Europy
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Na Stadionie Miejskim w 
Lęborku przeprowadzono Za-
wody Lekkoatletyczne Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, 
w których wystartowały 
wszystkie szkoły podstawowe 
i gimnazja z Lęborka. Były to 
pierwsze zawody lekkoatle-
tyczne po oddaniu do użytku 
nowej tartanowej bieżni.

Otwarcia zawodów doko-
nali: Adam Stenka – prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Lęborku, Alicja Zajączkow-
ska – wiceburmistrz Lęborka, 
Marian Kurzydło – sekretarz 
miasta oraz Marian Borek – 
dyrektor Centrum Sportu i 
Rekreacji w Lęborku. 

Szkoły podstawowe rywa-

lizowały w biegach na 60 m, 
600 m, 1000 m oraz w skoku 
w dal i rzucie piłeczką palan-
tową. Gimnazja konkurowały 
w biegach na 100 m, 300 m, 
800 m, 1000 m, 4 x 100 m  
oraz w skoku w dal. Najlep-
si zawodnicy i zawodniczki 
zawodów lekkoatletycznych 
otrzymali z rąk w/w przed-

stawicieli władz miejskich 
oraz burmistrza miasta Lę-
borka – Witolda Namyślaka 
pamiątkowe medale i dyplo-
my, a szkoły – pamiątkowe 
statuetki. 

Organizatorem konkursu 
było Centrum Sportu i Re-
kreacji w Lęborku. 
(GB)

Turniej rozegrany został 
systemem grupowym. 
Zespoły zostały podzielo-
ne na 4 grupy (3 osobo-
we). Z każdej grupy po 2 
najlepsze pary awansowały 
do ćwierćfinałów. Kilka 
meczy było tak zaciętych, 
że o końcowym zwycię-
stwie musiał decydować 
tiebreak.

-Pogoda podczas turnieju 
dopisała i w ciągu dwóch 
dni mogliśmy rozegrać 
wszystkie mecze turnie-
jowe. Poziom rozgrywek 
był na wysokim poziomie, 
a pary zażarcie walczyły 
o każdy punkt - tłumaczy 
Arkadiusz Janicki z LSTZ 
„Return”.

Gry rozpoczęły się w 
sobotę od godzinie 11.Tur-
niej otworzył Dyrektor 
banku BPH oddziału w 
Lęborku – Pan Arkadiusz 
Smolarek.

O godzinie 16.00 roz-
począł się ostatni mecz 
turniejowy, który wyłonił 
zwycięzców II edycji BPH 

Cup. W meczu o I miejsce 
spotkały się 2 pary z Lę-
borka: Magdalena Mielew-
czyk i Arkadiusz Janicki 
oraz Angelika Okrój i 
Andrzej Wołocznik.Po 
bardzo emocjonującym 
meczu trwającym blisko 2 
godziny, lepsza okazała się 
para Magdalena Mielew-
czyk i Arkadiusz Janicki 
pokonując  Angelikę Okrój 
i Andrzeja Wołocznika.

Po rozegraniu meczu 
finałowego nastąpiło 
uroczyste zakończenie 
turnieju wraz z wręcze-
niem dyplomów, medali 
dla wszystkich uczestni-
ków oraz pucharów dla 
najlepszej trójki.

Przyznano także dodat-
kowe nagrody: Miss Gracji 
– Magdalena Rychert, 
Mister Gracji – Damian 
Klekociuk, Zawodnik „ 
Fair Play” – Tomasz Dziu-
bich, Zwycięzcy Turnieju 
Pocieszenia -  Agniesz-
ka Wiśniewska-Banaś i 
Krzysztof Niwiński. (GB)

Szkoły rywalizowały na nowej bieżni
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Na nowej 
tartano-
wej bieżni 
rywalizowały 
wszystkie 
szkoły 
podstawowe 
i gimnazja z 
Lęborka

Udany turniej 
BPH CUP

11 par, które przyjechały z 
Trójmiasta,Ustki oraz Lęborka 
rywalizowało w II edycji turnieju par 
mieszanych BPH CUP. To wydarzenie 
zorganizowano 20 i 21 września na 
kortach tenisowych LSTZ „Return” 
oraz Lęborskiej Akademii Tenisa 
Ziemnego „Grace”.

- Poziom rozgrywek był na wysokim poziomie, 
a pary zażarcie walczyły o każdy punkt – podkreślają 
organizatorzy turnieju
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S.O.S. CEWICE 
wicemistrzem
W pierwszym tygodniu września, w ramach promocji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej 
mężczyzn, które odbywają się w Polsce przy ERGO  ARENIE w Gdańsku, zorganizowano Mini 
Mistrzostwa Świata. Wicemistrzem tej nietypowej rywalizacji został zespół S.O.S Cewice.

Organizatorem mistrzostw 
był PZPS oraz TREFL Gdańsk. 
Eliminacje do mistrzostw od-
bywały się min. w Gdańsku, 
Gdyni, Redzie, Starogardzie 
Gd., Malborku, Miastku, 
Pruszczu Gd. oraz w Cewi-
cach.Z każdej grupy elimina-
cyjnej do finałów awansowały 
po trzy zespoły, które na wzór 
mistrzostw świata dopasowy-
wano do nazw drużyn państw 
biorących udział  w mistrzo-
stwach. Cewice wylosowały 
Tunezję  grającą w grupie B 
z Brazylią, Kubą, Finlandią , 

Niemcami, oraz Koreą. Zespół 
z Cewic grający jako Tune-
zja w grupie przegrał jedynie 
mecz z Niemcami, awansu-
jąc do dalszych rozgrywek z 
drugiego miejsca. Wzorem 
mistrzostw z każdej grupy do 
dalszych rozgrywek awans 
wywalczyły po cztery zespoły 
z każdej grupy z zaliczeniem 
punktów i meczy z grup elimi-
nacyjnych. Tunezja - Cewice w 
drugiej fazie trafiła na zespoły 
Egiptu ZSO w Pruszczu Gd., 
Meksyk Gimnazjum nr 11 w 
Gdańsku, Portoryko Gimna-
zjum nr 24 w Gdyni , Bułga-
ria Gimnazjum nr 4 w Gdy-
ni. Chłopcy z Cewic wygrali 

wszystkie mecze awansując z 
drugiego miejsca do pierw-
szej szóstki mistrzostw, gdzie 
czekały na nich reprezentacje 
Francji Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego nr 3 w Gdańsku 
oraz Meksyk Gimnazjum nr 
11 w Gdańsku. Siatkarze z Ce-
wic byli nie do zatrzymania i 
wygrywając wszystkie mecze 
awansowali do półfinałów mini 
mistrzostw świata. W pojedyn-
ku finałowym zawodnicy SMS 
Gdańsk wyciągnęli wnioski z 
przegranego grupowego meczu 
i wygrali turniej. Tunezja zajęła 
vice Mistrzostwo Świata.

Wszystkie finałowe zespoły 
zostały nagrodzone medalami 

oraz nagrodami rzeczowymi 
(torby , bluzy, koszulki z mi-
strzostw świata) oraz czekami 
pieniężnymi dla szkół: 1 m-ce 
1500 zł, 2-m-ce 1000 zł, 3-m-ce 
750 zł.. Zespół z Cewic zagrał 
w składzie: Sławomir Okoński, 
Daniel Drywa – kapitan, Piotr 
Dawid, Alan Drywa, Filip 
Rzymczyk , Błażej Garski, Da-
wid Głodowski, Dawid Wenta, 
Kacper Korniak, Filip Kunysz 
. Trenerami zespołu byli: Jaro-
sław Pruski oraz Leonard Woj-
ciechowski.

Zespół S.O.S 
Cewice został 
wicemistrzem  Mini 
Mistrzostwa Świata 
organizowanych w 
Gdańsku
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Sukces udało się osiągnąć podczas Mi-
strzostw Świata w Strzelectwie, które zorga-
nizowano w piątek 19 września w Granadzie 
(Hiszpania). Na mistrzostwach zawodnicz-
ka klubu strzeleckiego LOK Lider-Amicus 
Lębork Paula Wrońska wraz z koleżanka-
mi z reprezentacji Polski Sylwią Bogacką 
(Gwardia Zielona Góra) i Karoliną Kowal-

czyk (Śląsk Wrocław) zdobyła złoty medal 
w konkurencji karabin 300 metrów strzela-
nie z trzech postaw.

Polki wynikiem 1717 pkt ustanowiły nowy 
rekord Świata.

Drugie miejsce wywalczyła ekipa Szwajca-
rii - 1707, a trzecie Estonia – 1698.
(GB) Fo
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Złoty medal 
dla polskiej drużyny
Paula Wrońska, lęborczanka, zdobyła drużynowe Mistrzostwo 
Świata w strzelectwie. Polki wystąpiły w składzie Sylwia Bogacka, 
Paula Wrońska, Karolina Kowalczyk.

Polki na  
Mistrzostwach 

Świata w 
Strzelectwie 
w Granadzie 
wystąpiły w 

składzie - (od 
lewej)Paula 

Wrońska, 
Karolina 

Kowalczyki 
Sylwia 

Bogacka
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