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Stowarzyszenie Historyczne 
Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego to grupa około 30 pasjo-
natów i kolekcjonerów z Pucka i 
okolic, którzy próbują zachować 
pamięć o Morskim Dywizjonie 
Lotniczym. Przez ostatnie lata 
pasjonaci gromadzili pamiątki 
związane z dywizjonem i próbo-
wali stworzyć specjalne muzeum 
poświęcone tej historycznej jed-
nostce wojskowej. Pomysł nabrał 
konkretnych kształtów, gdy sa-
morządowcy z Pucka udostępnili 
stowarzyszeniu (na okres 10 lat) 
budynek przy ulicy 10 lutego 36, 
w którym w okresie międzywo-
jennym mieściła  się radiostacja 
dywizjonu. Remont pomieszczeń 
zaniedbanego budynku (powstał 
on prawdopodobnie w 1925 
roku) nie był jednak łatwy i prosty. 
- W naszym stowarzyszeniu 
działają osoby, które prowadzą 
swoje życie zawodowe i rodzin-
ne. Prace remontowe wykonywa-
liśmy więc we własnym zakresie 

popołudniami, w weekendy albo 
wręcz nocami - wspomina Irene-
usz Makowski, prezes stowarzy-
szenia.

Pasjonaci historii z Pucka 
oprócz adaptacji pomieszczeń, 
w których powstało muzeum 
przygotowywali także festiwal 
historyczny “Lotniczy Puck”. A 
to wydarzenie oprócz statycznej 
prezentacji wystawy modeli re-
dukcyjnych samolotów i stat-
ków powietrznych lotnictwa 
morskiego miało także dyna-
miczny i widowiskowy cha-
rakter. Współpraca z grupami 
rekonstrukcyjnymi (Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych 
Poland z Bydgoszczy, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznych 
Kampfgruppen Nord z Bydgosz-
czy, Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznych  Dywizjon Artylerii 
Nadbrzeżnej Hel) pozwoliła  na 
pokazanie dwóch inscenizacji 
wydarzeń z 1 września 1939 roku. 
W pierwszej przedstawiono po-
tyczkę polskich marynarzy z żoł-
nierzami  niemieckimi w obronie 
typowej placówki granicznej. W 

widowiskowy sposób, w scenerii 
pełnej wystrzałów i wybuchów 
zaprezentowano publiczności 
heroizm i poświęcenie w walce 
z przeważającymi siłami wroga. 
Druga inscenizacja przybliży-
ła  widzom chwile nalotu eska-
dry samolotów bombowych He 
111E z I./KG 1na bazę MDLot. 
Mozolna praca przy stworzeniu 
muzeum został zakończona w 
sierpniu, przedstawiciele mu-
zeum zaplanowali natomiast 
jego otwarcie na 1 września, czyli 
rocznicę wybuchu II wojny  świa-
towej. Ta impreza przyciągnęła do 
Pucka wielu miłośników historii 
zainteresowanych ekspozycjami 
pokazujące życie historycznej 
jednostki wojskowej. Aktualnie 
Muzeum MDLot czynne jest 
w każdą niedzielę w godzinach 
12-17, na grupowe zwiedzanie 
trzeba się umawiać wcześniej te-
lefonicznie.

RUSZYŁO MUZEUM MDLOT
Pasjonaci historii ze Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego dopięli swojego celu. W  Pucku rozpoczęło działalność Muzeum 
MDLot pokazujące fascynującą historię dywizjonu.

Celem jest unikalna replika

Przedstawiciele stowarzyszenia są także w trakcie przygo-
towania wyjątkowej atrakcji dla miłośników historii. Chodzi 
konkretnie o zaprezentowanie samolotu Lublin R.XIII, któ-
ry był używany przez Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku. 
Do dzisiaj nie zachował się żaden taki samolot, stowarzy-
szenie zleciło więc wykonanie jego repliki. Już pod koniec 
września do Pucka ma przyjechać część konstrukcji R.XIII.
- Samolot wykonuje profesjonalna � rma, która stworzyła tak-
że replikę samolotu RWD Bis. Nasz samolot będzie oczywi-
ście taki sam, jak używany przez dywizjon, czyli z pływakami. 
Replika będzie wyposażona w silnik i będzie pływała, nie bę-
dzie natomiast latała - tłumaczy szef stowarzyszenia z Pucka.
Stworzenie kosztowej repliki (inwestycję oszacowano na 360 tys 
złotych) umożliwiła dotacja unijna, która pokrywa 85 procent 
kosztów budowy. Na resztę kosztów stowarzyszenie wzięło kre-
dyt. Działająca replika będzie zaprezentowana latem przyszłego 
roku. I na pewno będzie ogromną atrakcją Pucka, bo będzie to 
jedyny taki samolot w Polsce i w Europie. 
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Otwarcie Muzeum MDLot przyciągnęło do miasta wielu miłośników historii

Samorządowcy 
podziękowali 
rolnikom
Po raz ósmy w ze-
spole pałacowo-par-
kowym w Chynowie 
odbyła się „Biesiada 
Rolnicza”, będąca 
świętem rolnictwa 
a zarazem podsu-
mowaniem trudu 
rolników w 2014 
roku. Obecny był 
wójt gminy Krokowa 
Henryk Doering i 
dyrektor Muzeum 
Ziemi Puckiej Miro-
sław Kuklik.
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I tym razem, w dużym na-
miocie firmy Orlex w Chy-
nowiu, spotkali się rolnicy z 
gminy Gniewino oraz zapro-
szeni goście z powiatu wejhe-
rowskiego i puckiego, aby w 
ramach “Biesiady rolniczej” 
podsumować swoją tegorocz-
ną pracę. Po otwarciu imprezy 
przez sekretarza gminy Mariolę 
Kwaśniewską, wójt Zbigniew 
Walczak podziękował rolni-
kom za pracę.

-Witam was, kochani rolnicy 
na największej imprezie rolni-
czej w gminie, będącej uhono-
rowaniem całorocznego trudu 
przy pracach polowych – mó-
wił wójt Zbigniew Walczak. – 
Po zgromadzeniu wszystkich 
zbiorów ze spokojem możecie 
świętować koniec żniw.

Jak podkreślił starosta po-
wiatu Józef Reszke, który w 
tym dniu obchodził 60-te uro-
dziny, polscy rolnicy z sercem 
podchodzą do swojej pracy na 
polu, nie oszczędzając swoje-

W piątek 19 września 
minęło pięć lat od otwarcia 
Hospicjum Stacjonarnego w 
Pucku przy ulicy Dzie-
dzictwa Jana Pawła II 12. 
Tegoroczny jubileusz był 
wyjątkowy i niekonwen-
cjonalny. Koncert zespołu 
Luxtorpeda przełamał 
konwenanse, że w hospi-
cjum powinno być cicho. 
Niezwykłym momentem 
było poświęcenie sztandaru 
wolontariuszy, którzy dziel-
nie wspierają placówkę w 
codziennych zmaganiach, 
różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych i wyjaz-
dach na kazania z księdzem 
Janem Kaczkowskim.  
Podczas uroczystości został 
nadany certyfikat Super 
HoSpa dzięki Kapsydzie 
Kobro i jej Fundacji „Ra-

k’n’Roll Wygraj Życie”. 
-Jesteśmy pewni, że nadal 

będziemy podnosić nasze 
standardy i troszczyć się o 
drugą osobę, jak to robimy 
na co dzień – mówił ks. Jan 
Kaczkowski. Ideą certy-
fikatu jest przełamywanie 
stereotypów dotyczących 
chorób nowotworowych 
jako tych oznaczających 
wyrok śmierci. Inicjaty-
wa ta ma również na celu 
oswajanie z doświadczeniem 
terminalnego etapu choroby 
nowotworowej. Oznacza 
on oczywiście perspektywę 
zbliżajacej się śmierci, tyle że 
w hospicjach z certyfikatem 
„Super HoSpa“ ten etap 
choroby i życia pacjenta 
objęty jest wszechstronną, 
profesjonalną i pełną empatii 
opieką. (D.Dunajska)

Samorządowcy podziękowali 
rolnikom za pracę
Po raz ósmy w zespole pałacowo-parkowym w Chynowie odbyła się „Biesiada Rolnicza”, będąca 
świętem rolnictwa a zarazem podsumowaniem trudu rolników w 2014 roku. Obecny był wójt 
gminy Krokowa Henryk Doering i dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik.

go zdrowia i sił. Blisko 300 osób 
miało okazję nie tylko podzielić 
się roznoszonymi przez panie 
chlebami ale bawić się przy mu-
zyce zespołu Rema Band. Jedną 
z głównych atrakcji była loteria 
fantowa dla rolników. Wśród 
nagród znalazł się samochód 
osobowy, ufundowany przez fir-
mę Riela, dwa rowery oraz bony 
pieniężne. Samochód marki Sko-
da wygrał Ryszard Wiszniewski z 

Mierzyna. Imprezie towarzyszyło 
wręczenie nagród za Gminny 
Konkurs Estetyzacyjny „Jak cię 
widzą, tak cię piszą”. I tak w ka-
tegorii „Najbardziej estetyczna 
wieś” postanowiono przyznać na-
grodę wsi Mierzyno, w kategorii 
„Najbardziej estetyczny ogródek 
sołecki” pierwsze miejsce zdobyło 
sołectwo Lisewo, drugie miejsce 
sołectwo Mierzyno a trzecie miej-
sce sołectwo Perlino. W kategorii 

„Najbardziej estetyczny budynek 
wielorodzinny” wygrała Wspól-
nota Mieszkaniowa bloku nr 4 na 
Osiedlu XXX-lecia PRL w Gnie-
winie, a w kategorii „Najbardziej 
estetyczna zagroda nierolnicza” 
pierwsze miejsce zdobyli Grażyna 
i Jerzy Mach z Mierzyna, drugie 
miejsce Grażyna Niedbała z Czy-
manowa, trzecie miejsce Tomasz 
Reszke z ul. Lipowej w Rybnie. W 
tej kategorii przyznano również 
wyróżnienia. Otrzymali je: Maria 
Brzeska z ul. Nowej w Rybnie, Ka-
tarzyna i Piotr Wenta z Rybienka, 
Janina Glapa z ul. Lipowej w Perli-
nie i Barbara Jaskulska z ul. Zwy-
cięstwa w Gniewinie. W kategorii 
„Najbardziej estetyczny ogródek 
kwiatowo-rekreacyjny” pierwsze 
miejsce zajęli Aleksandra i Piotr 
Jadczak z ul. Piaskowej w Gnie-
winie, drugie miejsce Bernadeta 
Pieniążk z Czymanowa. Wyróż-
nienia otrzymali: Halina Hebel ze 
Słuszewa i Bożena Rzepkowska z 
Chynowia. Uroczystość uświetnił 
koncert gminnej orkiestry dętej, 
młodzieżowego zespołu tanecz-
nego i grupy Rema Band oraz po-
kaz sztucznych ogni.

W ramach loterii fanowej samochód marki Skoda wygrał 
Ryszard Wiszniewski z Mierzyna
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5-lecie Hospicjum 
Św. Ojca Pio

Puckie 
Hospicjum 

poczas uro-
czystości 

otrzymało 
certyfikat 

Super 
HoSpa
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-Jesteś już III kadencję 
przewodniczącym Zarządu 
Osiedla zamieszkałego 
przez około 300 mieszkań-
ców. Czy w tak niewielkiej 
społeczności pracuje się 
bezkonfliktowo?

-Mieszkańcy Osiedla Roze-
wie to w przeważającej części 
ludzie w wieku dojrzałym. 
Ma to niebagatelne znaczenie 
podczas dyskusji o sprawach 
bieżących i przyszłości osie-
dla. Jak zawsze na początku 
każdej działalności pojawia-
ją się problemy, tak też było  
i u mnie. Jako pierwszy cel mo-
jej działalności samorządowej 
przyjąłem regulację prawa wła-
sności nieruchomości, które 
wchodzą w skład osiedla. Dzię-
ki zabiegom Zarządu, poparciu 
mieszkańców Osiedla Rozewie 
oraz zdecydowanemu wsparciu 

Burmistrza Grażyny Cern spra-
wa znalazła swój szczęśliwy fi-
nał. Dla naszych działań bardzo 
pomocna była wiedza Dowód-
cy Garnizonu Pana kmdr. Ka-
zimierza Babińskie, serdecznie 
więc dziękujemy mu za pomoc. 
Sprawy własności nierucho-
mości zostały uregulowane  z 
satysfakcją dla mieszkańców. 
Jak widać na tym przykładzie 
- bez porozumienia wspólnoty 
mieszkańców osiedla nie osią-
gnęli byśmy obranego celu.

-Rozumiem, że dla miesz-
kańców i zarządu była to 
priorytetowa sprawa, ale 
chyba nie tylko to zadecy-
dowało o poprawie warun-
ków życia mieszkańców? 

Poruszyłem tę sprawę, bo 
była ona ważna dla miesz-
kańców, co wcale nie znaczy,  
że nie zadbano o infrastrukturę. 
Za poprzednich kadencji władz 
gminy, wnioski Zarządu naszej 
wspólnoty były ignorowane, 
żeby nie powiedzieć wyrzucane 
do kosza. Dopiero kiedy bur-
mistrzem została Grażyna Cern 
znaleźliśmy partnera który 
rozumie potrzeby naszej spo-
łeczności. Dowodem udanej 
współpracy z władzami gminy 
są inwestycje zrealizowane na 
naszym terenie w ciągu ostat-
nich trzech lat. Dla przykładu 
podam kilka takich inwestycji. 
Ulic Garnizonowa doczekała 
się remontu, położono tam be-
tonowe płyty jumbo i zamonto-
wano oświetlenie, aktualnie bu-
dowany jest nowy wjazd na tę 
ulicę od strony ul. Rozewskiej. 

Mamy wykonane projekty tech-
niczne oświetlenia ulicy Rysiej  
i Jastrzębiej. W najbliższym 
czasie ulica Rysia uzyska oświe-
tlenie. Dużym sukcesem było 
wybudowanie kanalizacji obej-
mującej całe Rozewie. Ważnym 

zdarzeniem dla mieszkańców i 
odwiedzających nas turystów 
było wybudowanie nowego 
zejścia (Nr 16) na plażę. Zejście 
na plażę jest tam bardzo stro-
me, nowa konstrukcja znacznie 
więc poprawiła bezpieczeń-
stwo. W tym miejscu Zarząd 
Osiedla wyraża podziękowanie 
Pani Burmistrz i urzędnikom 
gminnym za zrozumienie na-

szych potrzeb i sfinansowanie 
budowy zejścia.

-A co ty jako przewodni-
czący i Zarząd zrobiliście 
dla poprawy wizerunku 
osiedla?

-Jako lokalni działacze sa-
morządowi dbamy o bezpie-
czeństwo poprzez starania 
o oświetlenie dróg, a w przyszło-
ści także budowę chodników. 
Już teraz możemy się pochwalić 
jednym z ładniejszych placów 
zabaw. Możemy się poszczycić 
także powstaniem Oddziału 
Piłsudczyków RP w Rozewiu, 
który nawiązuje do historii lat 
międzywojennych. Objawem 
patriotyzmu naszych mieszkań-
ców jest dbanie o historię. Dwa 
lata temu zostały wyekspono-
wane przedwojenne symbole 
Polski niepodległej jakimi jest 
Popiersie Józefa Piłsudskiego  
i rzeźba Orła.

- Jakie macie plany na przy-
szłość?

-Tak, mamy szereg pomysłów. 
Jest to o tyle ważne że podczas 
obecnej kadencji Rady Gminy 
udało się zrealizować kilka in-
westycji ważnych dla naszych 
mieszkańców. Dodało nam to 
skrzydeł. Jako zarząd złożyliśmy 
wnioski do Rady Gminy w kilku 
sprawach. Te wnioski dotyczą 
budowy drogi z płyt jumbo na 
ul. Rysiej, montażu oświetlenia  
na ul. Jastrzębiej i wykona-
niu projektu technicznego dla 
oświetlenia ul. Wzorka.

-Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Grzego-
rzem Matuszczykiem, 
przewodniczącym 
Zarządu Osiedla 
Rozewie.

Mamy partnera, który rozumie 
potrzeby społeczności

Nowe zejście na plażę (Nr 16) znacznie poprawiło bezpieczeństwo w tej części dzielnicy

Dzięki staraniom  Zarządu Osiedla Rozewie udało się 
wyeksponować Popiersie Józefa Piłsudskiego i rzeźbę Orła

Objawem 
patriotyzmu 

naszych 
mieszkańców 

jest dbanie 
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przedwojenne 
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Piłsudskiego 
i rzeźba Orła
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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 
instytucji i ośrodków nauko-
wych, m.in. Instytutu Mor-
skiego w Gdańsku, Narodowej 
Fundacji Ochrony Środowiska, 
Głównego Instytutu Górnictwa 
oraz Instytutu Budownictwa 
Wodnego PAN. Badania są klu-
czowym 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 urucho-
mienia badań sejsmologicz-
nych i geologicznych, dzięki 
zakończonej właśnie budowie 
sieci czujników monitoringu. 
Ze względu na specyfikę lo-
kalizacji „Żarnowiec”, gdzie 
należy dokładnie zinwentary-
zować teren po niedokończo-
nej w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku budowie 
elektrowni jądrowej, prowa-
dzone są dodatkowe analizy 
terenu. Konieczna jest m.in. 
inwentaryzacja istniejących 

struktur czy oszacowanie kosz-
tów rozbiórki ruin budowli. 
Równolegle do badań środo-
wiskowych i lokalizacyjnych 
realizowanych w regionie 
gmin Krokowa, Choczewo i 
Gniewino, PGE EJ 1 konty-
nuuje działania edukacyjne 
i informacyjne skierowane do 
mieszkańców tego regionu. 
Oprócz funkcjonowania Lo-
kalnych Punktów Informacyj-
nych, które w sezonie letnim 
przekształciły się w Wakacyjne 
Punkty Informacyjne uloko-
wane w rejonach atrakcyjnych 
turystycznie, spółka angażuje 
się w działania edukacyjne w 
trakcie gminnych wydarzeń 
plenerowych czy organizuje 
zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży w świetlicach sołeckich.  
Co pół roku skuteczność pro-
wadzonych działań jest wery-
fikowana przez badanie opinii 
publicznej, którego V edycja 

Mieszkańcy popierają atom
PGE EJ 1 podsumowała kolejny etap prac związanych z budową elektrowni jądrowej. Według da-
nych PGE EJ 1 wśród lokalnej społeczności wzrasta poparcie dla budowy elektrowni atomowej. 

odbyła 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. Wy-
raźnie wzrósł poziom akcepta-
cji dla inwestycji w najbliższym 
sąsiedztwie wśród mieszkań-
ców gminy Krokowa (z 56% do 
71%), niezmiennie wysoki jest 
też w Gniewinie (80%) i Cho-
czewie (60%). Zauważalny jest 
również wzrost deklarowanego 
poziomu wiedzy mieszkańców 
województwa pomorskiego 
(46%) i wszystkich gmin lo-
kalizacyjnych – w Krokowej 
wynosi on 46%, w Gniewinie 
– 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 
Polska Miedź oraz TAURON 
Polska Energia odkupią od PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej 
po 10 proc. (łącznie 30 proc.) 
udziałów w spółce PGE EJ 1.



6 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

- Zbliżają się wybory samo-
rządowe. Czy będzie Pan 
startował?

- Tak. Zamierzam ubiegać się 
o mandat radnego do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Będzie to już mój drugi start 
w wyborach samorządowych. 
W 2010 r. zdobyłem 6156 gło-
sów, co niestety nie wystarczy-
ło mi na zdobycie mandatu. 
Mimo to, uważam swój udział 
w poprzednich wyborach sa-
morządowych za bardzo uda-
ny, a wysokie poparcie, jakiego 
udzielili mi wyborcy traktuję 
jako ogromny sukces i jed-
nocześnie wyraz zaufania ze 
strony mieszańców Pomorza. 
W tym roku chciałbym popra-
wić swój wynik sprzed czterech 
lat i uzyskać mandat radnego. 

- Proszę opowiedzieć o swo-
jej pracy zawodowej.

- Od ponad 10 lat jestem Pre-
zesem Zarządu Kancelarii Res 
Cogitans Sp. z o.o. z siedzibą 

w Wejherowie. Kancelaria zaj-
muje się obsługą prawną przed-
siębiorstw i osób � zycznych 
z regionu Pomorza. Zajmuje-
my się m.in. konsultowaniem 
umów handlowych, co po-
zwala zwiększyć bezpieczeń-
stwo transakcji zawieranych 
przez naszych Klientów, oraz 

udzielaniem porad prawnych 
w bieżących sprawach życia 
codziennego, np. w sprawach 

Trzeba ułatwić dostęp 
do służby zdrowia

- Czym zamierza się Pan zająć 
w sejmiku województwa?

- Jestem świadomy dużej ilości 
zadań, jakie stoją przed przyszły-
mi radnymi Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego. Jako radny 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego zamierzam w szczególno-
ści skupić się na podejmowaniu 
wszystkich możliwych działań 
mogących ułatwić dostęp do 
służby zdrowia w naszym re-
gionie. Uważam, że zwiększone 
powinny zostać wysiłki podej-
mowane w celu pro� laktyki 
zachorowań na choroby nowo-
tworowe wśród mieszkańców 
Pomorza. 

W przeszłości pracowałem 
w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, nie jest mi 
obca problematyka związana 
z modernizacją terenów wiej-
skich i dopłatami unijnymi po-
bieranymi przez bene� cjentów 
z naszego regionu. 

Wciąż dużym wyzwaniem 
pozostają też kwestie związane 
z dostępem do edukacji pu-
blicznej i bezrobociem wśród 
młodych ludzi. Duży nacisk 
chciałbym położyć na przeciw-
działanie bezrobociu i aktywiza-
cję lokalnego rynku pracy. 

Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy powodzenia w nadcho-
dzących wyborach

Dziękuję.

Kandydat do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
z ramienia Platformy 
Obywatelskiej RP.

-  Prezes Zarządu Kancelarii 
Res Cogitans Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wejherowie

-  37 lat
-  urodzony w Pucku, mieszka 

w Wierzchucinie
-  żonaty, dwójka dzieci

Bartłomiej Pobłocki

spadkowych, odszkodowaw-
czych, majątkowych.

Specjalizujemy się również 
w odzyskiwaniu wierzytelno-
ści. W ramach tej działalności 
codziennie stykam się z proble-
mami, jakie napotykają na swo-
jej drodze działający w naszym 
regionie przedsiębiorcy. Warto 
bowiem podkreślić, że problemy 
z płynnością � nansową i odzy-
skiwaniem wierzytelności to bo-
lączka wielu � rm z regionu. 

„Duży nacisk 
chciałbym 
położyć na 

przeciwdziałanie 
bezrobociu 

i aktywizację 
lokalnego rynku 

pracy.”
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Podczas konferencji in-
westor przedstawił wyniki 
trójmiejskiej rekrutacji oraz 
zaprezentował swoje plany 
i strategię rozwoju na przy-
szłość. Jednym z założeń fir-
my jest zatrudnienie ponad 
100 osób do końca 2014 roku, 
a w ciągu najbliższych 4-5 
lat stworzenie kolejnych 400 
miejsc pracy. Obecnie EPAM 
Systems zatrudnia około 10 
tysięcy osób na całym świecie, 
a od 2011 roku także w Polsce. 
Przedstawiciele firmy podkre-
ślają, że na trójmiejskim ryn-
ku pracy można znaleźć wielu 
wysoko wykwalifikowanych 
pracowników.

- Sukces rekrutacyjny fir-
my EPAM to dowód na to, 

Kolejne miejsca pracy 
w branży IT na Pomorzu
Amerykański potentat w branży informatycznej, EPAM Systems Poland, otworzył swoje biuro w kompleksie 
biurowym Olivia Business Center w Gdańsku. W konferencji prasowej 17 września br. udział wziął Ryszard 
Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego. 

że mimo wejścia w ostatnim 
czasie na trójmiejski rynek 5 
nowych firm z sektora ICT i 3 
dużych reinwestycji, pomorski 
rynek pracy ma wciąż duży po-
tencjał i jest w stanie zaspokoić 
nawet najbardziej wymagają-
cych inwestorów. Firma EPAM 
może nadal liczyć na wsparcie 
ze strony wszystkich partnerów 
inicjatywy Invest in Pomera-
nia. –  mówił Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego. 

Firma EPAM Systems zajmuje 
się prowadzeniem i wdrażaniem 
projektów informatycznych dla 
różnorodnych klientów z wielu 
części świata, z jej usług korzy-
stają m. in. Thomson Reuters, 
UBS, Microsoft, Oracle, Expe-
dia, Coca-Cola, SAP czy Barc-
lays Capital.  W zeszłym roku 
firma Forbes umieścił firmę 
EPAM na szóstej pozycji wśród 
25 najszybciej rozwijających się 
przedsiębiorstw w sektorze wy-
sokich technologii w Ameryce, 
w towarzystwie takich firm jak 
LinkedIn, Facebook czy Apple. 

Agencja Rozwoju Pomorza, 
Miasto Gdańsk oraz Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodar-
czego InvestGDA  przyczyniły 
się do realizacji projektu, dzięki 
współpracy w ramach regional-
nej inicjatywy Invest in Pome-
rania. Oprac. DK

- Sukces rekrutacyjny 
firmy EPAM to dowód 

na to, że mimo wejścia 
w ostatnim czasie 

na trójmiejski rynek 
5 nowych firm z 

sektora ICT i 3 dużych 
reinwestycji, pomorski 

rynek pracy ma wciąż 
duży potencjał i jest 

w stanie zaspokoić 
nawet najbardziej 

wymagających 
inwestorów. –  mówił 

Ryszard Świlski 
(pierwszy z lewej), 

członek zarządu 
województwa 
pomorskiego

Czy sektor turystyczny jest 
strategiczny dla rozwoju na-
szych samorządów? Czy po-
trafimy wykorzystać ostatnie 
lata dużego wsparcia z UE i 
czy wydamy je na inwestycje, 
które będą motorami wzro-
stu? Takie pytania postawili 
sobie uczestnicy konferencji 
zorganizowanej przez Gdań-
ski Obszar Metropolitalny. 
W spotkaniu wzięło udział 
ponad 70 osób, które dzieliły 
się swoimi doświadczeniami 
związanymi z wdrażaniem 
projektów turystycznych w 
pasie nadmorskim. Konfe-
rencje poświęcone temu te-
matowi mają na stałe wejść 
do kalendarza wydarzeń 
GOM.

Dyrektor biura GOM, Mi-
chał Glaser podkreślał, że 
istotą dobrej współpracy – 
przy każdego rodzaju pro-
jekcie – jest dobrowolność: 

Sezon powinien być dłuższy
Eksperci i samorządowcy GOM dyskutowali o wyzwaniach dla pasa nadmorskiego i realizacji 
inwestycji za fundusze unijne w perspektywie finansowej 2014-2020. Najważniejsze wnioski to 
konieczność przygotowania oferty turystycznej, która spowoduje wydłużenie sezonu i częstsze 
korzystanie z partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Musimy przygotować ofertę turystyczną, która spowoduje wydłużenie sezonu 
-apelują eksperci GOM

– Jako metropolia cenimy 
zasadę subsydiarności, która 
mówi, by działać razem tam, 
gdzie współpraca rzeczywi-
ście przynosi korzyści. Jed-

nym z założeń tej konferen-
cji jest znalezienie tego typu 
przedsięwzięć.

Według Andrzeja Bojanow-
skiego, wiceprezydenta Gdań-

ska i prezesa Związku Miast i 
Gmin Morskich, wskazówką, 
jak szukać takich inicjatyw 
mogą być – paradoksalnie - 
ograniczenia unijne w zakre-

sie finansowania inwestycji w 
latach 2014-2020. – W tej per-
spektywie nie ma wsparcia na 
inwestycje kulturalne, a kultu-
ra jest przecież związana z tu-
rystyką. Często bezpośrednio 
– uważa wiceprezydent. – I 
może być języczkiem u wagi, 
który skusi zagranicznego go-
ścia, by nas odwiedził.

Jak to dokładnie wykorzy-
stać? Wiceprezydent Boja-
nowski przekonywał, że jako 
region mamy w pełni przy-
gotowaną infrastrukturę tu-
rystyczną. Jedyna wątpliwość 
brzmi: czy mamy również 
produkty opracowane z myślą 
o tej infrastrukturze?

- Przewagą konkurencyjną 
współczesnej turystyki będzie 
pakietowanie usług – mówił 
Andrzej Bojanowski. - Dlate-
go konieczna jest współpraca 
gmin przy tworzeniu ofer-
ty turystycznej, zawierającej 
bardzo zróżnicowane rodzaje 
aktywności i sposoby  spę-
dzania czasu. Mamy piękny, 
historyczny Gdańsk, atrak-
cyjny kurort Sopot, nowocze-
sną, modernistyczną Gdynię i 
urocze miejscowości nadmor-
skie, ale nie chwalimy się tym 
jako całością. A powinniśmy. 
Bo nie konkurujemy z Wro-
cławiem, Krakowem, musimy 
budować argumenty, pozwa-

lające rywalizować z innymi 
regionami europejskimi, in-
nymi metropoliami.

Zdaniem wiceprezydenta 
Bojanowskiego, te działania 
należy uzupełnić o stworzenie 
wiarygodnych narzędzi, które 
pozwalając zmierzyć udział 
turystyki w PKB.

Ten punkt widzenia w wie-
lu aspektach podzielił prof. 
Marek Kozak z Centrum Eu-
ropejskich Studiów Regional-
nych i Lokalnych Uniwersyte-
tu Warszawskiego: - Głównym 
problemem rozwoju gmin 
nadmorskich nie jest brak 
środków i infrastruktury, ale 
podejście. Nie można bazo-
wać tylko na zasobach przy-
rodniczych, bo to oznacza 
sezonowość. A sezonowość 
skutkuje tym, że przez dwa 
miesiące pracy trzeba zaro-
bić na cały rok egzystencji. 
W związku z tym rosną ceny 
i spada konkurencyjność. 
Według eksperta, koniecz-
ne jest wdrożenie wyższych 
standardów obsługi i kom-
pleksowość oferty: - Turysta 
oczekuje, że podczas trwają-
cego 3-4 dni wyjazdu przez 
cały czas będzie miał co ro-
bić. Nie może być tak, że gdy 
spadnie deszcz, pozostaje mu 
tylko siedzieć w domu i grać 
w karty.
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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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Żwirowa na najwyższym 
miejscu podium

W niedzielę 14 września na boiskach Zespołu 
Szkół nr 1 we Władysławowie odbył się II Turniej 
Sołectw i Dzielnic Gminy Władysławowo.
Do rywalizacji zgłosiło się 5 drużyn 
reprezentujących dzielnice: Cetniewo, 
Hallerowo, Szotland, osiedle Żwirowa oraz 
Chłapowo. 
W tegorocznej edycji znalazły się takie 
konkurencje jak: strzelanie z łuku, minigolf, 
wbijanie gwoździ czy przeciąganie liny. Dopiero 
ta ostatnia konkurencja wyłoniła zwycięzcę 
turnieju. Pierwsze miejsce na podium zajęli 
reprezentanci dzielnicy Żwirowa, do których 
powędrował kupon o wartości 3 tysięcy złotych. 
Poniżej obszerna fotorelacja z tegorocznej 
imprezy, której głównym celem jest integracja 
mieszkańców gminy Władysławowo.

Dzielnicowe drużyny jeździły także na Segwayu

Na zdjęciu nietypowa konkurencja „Trzymamy się razem”

W ramach turnieju strzelono także z łuku

Widowiskowym punktem turnieju było przeciąganie liny

Dzielnicowe drużyny rywalizowały także w minigolfa Dużo emocji zapewniła rywalizacja  w trakcie „drużynowego sumo”
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SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, tel. 514 
120 213, Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ZBIORNIKI betonowe szczelne na 
gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę 
i na ścieki. Sprawdź nas! tel. 600 
588 666

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

SPRZEDAM łóżko 1 osobowe, cena 
250 zł, ubranka po dziewczynce 3-4 
latka, cena 80 zł, hulajnoga gratis, 
Wejherowo, tel. 798 020 532

POMOC, mam 6-cioro dzieci po-
trzebuję ubrań, środków czystości 
i artykułów szkolnych, z góry 
dziękuję, tel. 512 757 719

SPRZEDAM tanio, mało używany 
dywan 2x3 w brązie, cena 190 zł, tel. 
510 501 955

SPRZEDAM modele, czołgów szt 
55, skala 1:72, cena 300 zł, tel. 504 
109 259

SPRZEDAM lub wykonam na ży-
czenie obrazy, technika wypalania 
w drewnie, tel. 729 611 407

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

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

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

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, 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 dziew-
czynki, 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

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SZAMBA betonowe, 100% szczel-
ne, atestowane, producent, 5 lat 
gwarancji. tel 515 373 550

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM dom z bali drew-
nianych 180 m2 całoroczny w 
Zbychowie, działka 522 m2, tel. 510 
866 435 

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w 
Łowczu Górnym kolo Strzebielina, 
cena do negocjacji, tel. 607 773 292

SPRZEDAM miejsce w hali garażo-
wej, Wejherowo, Osiedle Gryfa, ul. 
Stefczyka 28b, tel. 501 278 888

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM dom z bali drewnia-
nych 180 m2 całoroczny, podpiw-
niczony w Zbychowie. Działka 522 
m2, tel. 510 866 435 

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 

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

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK – pokój tanio do wynaję-
cia, tel. 784 046 326 

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na parterze 
na działalność lub biuro w Rumi, tel. 
504 389 193

MIESZKANIE trzy pokojowe, kuch-
nia umeblowana i wyposażona, tel. 
509 979 630 

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na parterze 
na działalność lub biuro w Rumi, tel. 
504-389-193

DO WYNAJĘCIA na biuro lub usłu-
gi, 20m2, Wejherowo, ul. Chopina 5, 
tel. 58 672 10 22

GARAŻ murowany, duży, do wyna-
jęcia, tel. 501 549 579

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

NIEDROGIEGO, przytulnego 
mieszkania, szuka samotny, bez 
nałogów, pracujący z Wejherowa, 
tel. 729 611 407

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części no-
wych i używanych a także książek, 
tanio, tel. 885 699 284      

SPRZEDAM Nowy czytnik Packet 
Book Mini z Wi – Fi za pół ceny, 160 
zł, Wejherowo, tel. 502 351 988

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów, nowych i używanych 
do motorów wsk oraz książek, 
tanio, tel. 885 699 284

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, 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

USŁUGI

SZAMBA betonowe, wodoszczel-
ne, na ścieki, gnojówkę, gnojowicę, 
deszczówkę, z atestem. Zapew-
niamy transport i montaż HBS-em 
gratis. tel. 666 950 940

PRZESYŁKI kurierskie, potrze-
bujesz wysłać list, paczkę, paletę. 
Wejherowo, Judyckiego 2/b, tel. 
512 121 674

PRZESYŁKI kurierskie, potrzebu-
jesz wysłać list, paczkę, paletę? Za-
dzwoń, przyjdź do Nas, Wejherowo, 
Judyckiego 2/b, tel. 512 121 674

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

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

TOWARZYSKIE

MIŁY chłopak 41 lat, pozna Panią 
w celu stałego związku, Rumia, tel. 
515 314 284

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

Turniej został  rozegrany na 
miejskim boisku ze sztuczną 
nawierzchnią im. Macieja Pła-
żyńskiego w Helu. Bezkonku-
rencyjny okazał się zespół Pro-
fan Gościcino, który w � nale po 
serii rzutów karnych w stosun-
ku 2:1 pokonał Dębogórze Wy-
budowanie. W meczu � nało-
wym o siódme miejsce Jelonki 
Wrocław przegrały z Harpuny 
Hel 0:1. W meczu o piąte miej-
sce Prezesi Hel zremisowali z 
Markisolem Wejherowo 1:1 w 
karnych 2:3. W meczu o trzecie 
miejsce FC California Hel wy-
grał z Amatorem  Gościcino 1:0. 
Natomiast  w meczu o pierwsze 
miejsce Profan Gościcino zre-
misował z Dębogórzem Wy-
budowanie 0:0 w karnych 2:1. 
Przyznano również wyróżnie-
nia indywidualne. Najlepszym 
strzelcem okazał się Mateusz 
Białk z Amatora  Gościcino, 

O puchar proboszcza z Helu
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PIŁKA NOŻNA | Osiem zespołów podzielonych na dwie grupy 
eliminacyjne rywalizowało w pierwszym  otwartym turnieju 
piłki nożnej o puchar ojca Marka Janusa, proboszcza para� i 
Bożego Ciała w Helu.

który strzelił 8 bramek. Najlepszy 
bramkarz został  Damian Miotk z 
Profanu Gościcino. Najładniejsza 
bramka była w wykonaniu Ma-
teusza Pawlaka z FC California , 
który strzelił gola w prawe okien-
ko z odległości około 45 metrów. 

Zwycięska drużyna Profan Go-
ścicino wystąpiła w składzie: Da-
mian Potrykus, Mateusz Block, 
Łukasz Kaszubowski, Tomasz 
Szulc, Damian Miotke, Grzegorz 
Giebas, Dawid Gunther, Szymon 
Ziemann. (D.Dunajska)

W turnieju 
rywalizowało 
8 zespołów

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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TENIS | Rekordowa fre-
kwencja padła w turnieju 
tenisowym o puchar kor-
tów „Barakuda” w Helu. 
W turnieju uczestniczyło 
34 zawodników i zawod-
niczek. Grając w pełnym 
słońcu i wysokiej tempe-
raturze uczestnicy wyka-
zali się dużą odpornością 
i kondycją. W kategorii 
kobiet zwyciężyła Alicja 
Kieraj z Gdyni pokonując 
w finale Alicję Szopę ze 
Strzelna. Dwa równo-
rzędne trzecie miejsca 
zajęły Agnieszka Kohnke 
i Joanna Bartkowska. Wy-

jątkowo wysoki poziom 
swoich umiejętności za-
prezentowali mężczyźni. 
W finale turnieju Dawid 
Wiełłowicz z Gdyni poko-
nał Krzysztofa Ryńskiego 
z Warszawy. Dwa trzecie 
miejsca zajęli Wojciech 
Najuch z Tarnowskich 
Gór i Paweł Walecki ze 
Starogardu Gdańskie-
go. Rozegrano również 
turniej pocieszenia, w 
którym zwyciężył Witold 
Korczyc z Warszawy. 
Mistrzowie tenisa otrzy-
mali puchary i upominki.  
(DD)

Mistrzowie 
kortów Barakuda
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Mistrzowie tenisa otrzymali puchary i upominki

W sobotę 27 września o go-
dzinie 11 wystaruje pierwsza 
edycja imprezy Streetball Cup 
Ziemi Puckiej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Puck. Będą to 
eliminacje do niedzielnych 
finałów ulicznej koszyków, 
które rozpoczną się od 12:30

Konfrontacja toczyć się 
będzie w trzech kategoriach 
wiekowych męskich oraz 
żeńskich: kategoria do 14 lat 
(2001 i młodsi), kategoria do 
16 lat (1999-2000) oraz kate-
goria OPEN – zapowiadają 
organizatorzy zawodów.

Do dyspozycji koszykarzy 
na Placu Wolności w Pucku 
będą cztery boiska

Celem imprezy jest umoż-
liwienie aktywnego wypo-
czynku po nauce i pracy,  
popularyzacja koszykówki w 
wydaniu rekreacyjnym, pro-
pagowanie zdrowego trybu 
życia i wyłonienie najlep-

Paula Wrońska, lębor-
czanka, zdobyła drużyno-
we Mistrzostwo Świata w 
strzelectwie. Polki wystąpiły 
w składzie Sylwia Bogacka, 
Paula Wrońska, Karolina Ko-
walczyk

Sukces udało się osiągnąć 
podczas Mistrzostw Świata w 
Strzelectwie, które zorganizo-
wano w piątek 19 września w 
Granadzie. Na mistrzostwach 
zawodniczka klubu strze-
leckiego LOK Lider-Amicus 

Złoty medal 
dla polskiej drużyny

Lębork Paula Wrońska wraz 
z koleżankami z reprezentacji 
Polski Sylwią Bogacką (Gwar-
dia Zielona Góra) i Karoliną 
Kowalczyk (Śląsk Wrocław) 
zdobyła złoty medal w kon-
kurencji karabin 300 metrów 
strzelanie z trzech postaw.

Polki wynikiem 1717 pkt usta-
nowiły nowy rekord Świata.

Drugie miejsce wywalczyła 
ekipa Szwajcarii - 1707, a trze-
cie Estonia – 1698.
(GB)

Polki na  Mistrzostwach Świata w Strzelectwie w Granadzie wystąpiły w składzie - (od lewej)
Paula Wrońska, Karolina Kowalczyki Sylwia Bogacka
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Uliczna koszykówka 
po raz pierwszy w mieście

szych zespołów w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
żeńskich i męskich.

W ramach zawodów gra bę-
dzie się toczyła się na boisku o 
wymiarach 12,0 x 12,0 m., na 
jeden kosz. Gra toczy się do 
zdobycia 21 punktów lub trwa 
10 minut, wygrywa zespół, 
który zdobędzie

większą ilość punktów. 
W przypadku remisu wy-
gra zespół, który w dogryw-
ce pierwszy rzuci 2 punkty. 
Honorowy patronat nad impre-
zą sprawuje – burmistrz miasta 
Puck Marek Rintz. Organizato-
rami 1. edycji streetballowych 
zawodów na Placu Wolności 
jest Fundacja HELIOS  we 

współpracy z Gdyńskim Towa-
rzystwem Koszykówki, MOK-
SiR Puck oraz Streetball Pol-
ska. Zawody wspierają: Miasto 
Puck, firma VBW Sp. Z O.O. 
oraz Decathlon.

Opłata wpisowa od 4 osobo-
wego zespołu wynosi 40 pln 
płatna w dniu turnieju w biu-
rze zawodów.

Zawody 
ulicznej 
koszykówki są 
coraz bardziej 
popularne 
na Pomorzu. 
Na zdjęciu 
ubiegłoroczne 
zawody Wejher 
Streetball Cup 
w Wejherowie
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