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Dziennikarze
nie zawiedli

W ciągu czterech miesięcy,
jakie upłynęły od pierwszej
konferencji prasowej
w sprawie budowy portu lotniczego Gdynia - Kosakowo,
w prasie, internecie, radiu
i telewizji ukazało się blisko
dwieście publikacji
na ten temat
str. 4

Open’er będzie
na lotnisku

Latać
z Gdyni
Przyszły pomorski węzeł lotniczy jest
koniecznością podyktowaną przez prognozy ruchu lotniczego w regionie. Bez
Gdyni - Kosakowa jest nierealny
str. 3

Powstanie portu lotniczego Gdynia - Kosakowo
nie wpłynie na organizację
przyszłych edycji festiwalu
Open’er. Zarówno projektanci lotniska cywilnego,
jak i organizatorzy festiwalu nie widzą żadnych
przeszkód we wzajemnej
współpracy ani utrudnień
w funkcjonowaniu portu
i sceny
str. 6-7
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Gdynia - Kosakowo: cztery razy tak

Partnerzy przedsięwzięcia (od lewej): Janusz Stateczny, Stanisław Ciołek, Wojciech Szczurek i Jerzy Włudzik wierzą w sukces drugiego
portu lotniczego w Trójmieście. Deklarują, że zrobią wszystko, aby w ciągu czterech lat wystartował stąd pierwszy cywilny samolot
Janusz Stateczny
prezes spółki Port Lotniczy Gdynia- Kosakowo
Lotnisko cywilne w Gdyni – Kosakowie jest ważną inwestycją dla regionu
z przynajmniej dwóch powodów. Po
pierwsze, ruch lotniczy rozwija się
w zawrotnym tempie i trzeba się do
tego przygotować. Po drugie, powstanie portu zdynamizuje rozwój gospodarczy tej części Wybrzeża. Dzięki
temu pojawią się nowi inwestorzy.
Babie Doły to świetne miejsce na lotnisko cywilne. Dobrze skomunikowane,
w dobrym miejscu i co najważniejsze
lotnisko już istnieje. Niewykorzystanie tego byłoby grzechem.

Stanisław Ciołek
Wojciech Szczurek
dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnict- prezydent Gdyni
wa Marynarki Wojennej
Port lotniczy w Gdyni-Kosakowie to
Jesteśmy gotowi do przekazania szansa nie tylko dla Gdyni. Bo w isczęści terenu lotniska wojskowego na tocie ma on służyć i - pewien jestem
potrzeby cywilnego portu lotniczego - będzie służyć - całemu regionowi,
Gdynia - Kosakowo. Lotnisko jest stanowiąc kolejny, mocny atut naszej
niezbędne Marynarce Wojennej, jed- metropolii. Gra w tej chwili idzie
nak istnieje możliwość jednoczesnego o czas. Nie wolno ani chwili, ani krztyny
funkcjonowania na jednym terenie zapału i energii tracić na jałowe perwraz z lotniskiem cywilnym. Natomia- swazje! Dlatego jesteśmy zdetermist wszystkie działania zmierzające nowani, by projekt ten zrealizować
w kierunku powstania cywilnego i to jak najprędzej! Byśmy nie musieli
portu lotniczego zależą od władz się wstydzić przed następnymi pokosamorządowych. My wyraziliśmy leniami, że zmarnowaliśmy wspaniały
potencjał tego lotniska.
wolę i gotowość współpracy.

Port lotniczy w liczbach
700 hektarów zajmuje obecne
wojskowe lotnisko w Babich Dołach.
W planach połowę terenu ma przejąć
port cywilny. Część obiektów, jak np.
wieża kontroli lotów będzie wykorzystywana przez służby wojskowe
i cywilne.
100 milionów złotych. Tyle ma
kosztować adaptacja lotniska
wojskowego w Babich Dołach do
potrzeb cywilnych. Kwota ta gwarantuje przygotowanie niezbędnej
infrastruktury, m.in. terminalu
pasażerskiego, magazynów cargo

czy parkingów samochodowych.
8 milionów ludzi będzie, według
prognoz, latać samolotami w regionie gdańskim w 2020 roku. Dziś
z transportu lotniczego korzysta
cztery razy mniej ludzi. W Europie już
teraz średnia liczba osób przypadająca
na jedno lotnisko komunikacyjne
wynosi 459 tysięcy osób. W Polsce
ponad trzy miliony osób.
2500 metrów długości i 80 metrów
szerokości ma główny pas startowy
na lotnisku w Babich Dołach. Są

płaszczyzny postoju samolotów
o powierzchni 20 tys. m kw. oraz
system dróg kołowania o szerokości
12-14 metrów. Ponadto do wykorzystania jest 18 schronohangarów
o powierzchni 300 metrów kwadratowych każdy.
500 000 pasażerów rocznie na
początku chce obsługiwać Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. To wystarczy, aby wyjść na zero. Warto jednak
pamiętać, że port stawia na obsługę
cargo, małych samolotów prywatnych oraz czartery.

Jerzy Włudzik
wójt gminy Kosakowo
Lepsza obsługa lotów i komunikacja to moim zdaniem główne
atuty powstania lotniska cywilnego
w Gdyni-Kosakowie. Zorganizowaliśmy już wiele spotkań
z powiatami, gminami i miastami
północnej Polski. Wszyscy są zainteresowani rozwojem tego lotniska,
bo będą mieli do niego dobry dostęp
i poprawi to ich skomunikowanie
z całym światem. Dzięki temu nasza
gmina ma szansę stać się ważnym
centrum transportowym i komunikacyjnym regionu pomorskiego.
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To lotnisko jest koniecznością
rzed dwoma miesiącami minęła
Ppodpisania
wstydliwa, trzecia rocznica
listu intencyjnego
w sprawie adaptacji do celów cywilnych części lotniska wojskowego
w Babich Dołach i stworzenia
w Trójmieście drugiego portu lotniczego. Dokument podpisano z przekonaniem i deklaracją „dołożenia
wszelkich starań”. Widnieją pod
nim podpisy ministra obrony narodowej, dowódcy Marynarki Wojennej RP, wojewody pomorskiego,
szefów samorządów: Pomorza,
Gdańska, Gdyni, Sopotu i Kosakowa oraz prezesa portu lotniczego
w Rębiechowie.
W dwa lata po liście i porozumieniu
dwóch ministrów (obrony narodowej i transportu) delegującym
zarządzanie portem lotniczym
Gdynia-Oksywie władzom Portu
Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. – starań
nie zauważono. W tej sytuacji gminy
żywotnie zainteresowane projek- Marynarka Wojenna chce przekazać na potrzeby cywilnego portu lotniczego 350 hektarów. To
tem powołały spółkę Port Lotniczy obszar niemal dwa razy większy niż lotnisko w Rębiechowie, gwarantujący komfort pasażerom
Gdynia-Kosakowo, która wreszcie
podjęła działania – stając się Nie będzie. Jest. Dokumenty nalnym tempie, a światowy biznes cach-Oblicach. Mało tego – skarzarazem symbolem zarzutów wobec rządowe biją na alarm: Polska lata z niedowierzaniem kręci głową nad biec Gdyni śmiało radzi sobie z tą
władz lotniska w Rębiechowie, które nisko i powoli, ciągnąc się w europe- naszym zacofaniem w cargo. Co kwotą inwestycji. Niewykorzystanie
tych szans wydaje się grzechem,
dla gdyńskiego projektu nie zrobiły jskim ogonie mobilności lotniczej robić?
niczego, jeśli nie liczyć szeptanej (ilość „latających” mieszkańców Ten sam rząd, diagnozujący absurdem gospodarczym, wręcz
propagandy mającej deprecjonować państwa). W rankingu krajów nieciekawy stan polskiego nieba, sabotażem.
ideę drugiego lotniska w Trójmieście. starego kontynentu jesteśmy podpowiada szybkie i skuteczne A jednak przeciwnicy budowy cyDla udowodnienia tej tezy powstało dziewiętnaście miejsc za Grecją, rozwiązania: budujmy lotniska wilnego portu lotniczego Gdynianawet kilka ekspertyz i opracowań, trzynaście za Portugalią, siedem za przede wszystkim tam, gdzie już Kosakowo stanowczo umacniają
które znajdują lawinę kontrargu- Czechami. W państwach dawnej są, porozumiewajmy się z Agencją swój protest. Mówi się o zagrożeniu
mentów przeciwko portowi lotnicz- 15. jedno lotnisko przypada na 459 Mienia Wojskowego, wykorzys- lotniska w Gdańsku-Rębiechowie
emu Gdynia-Kosakowo, choć zgod- 202 mieszkańców. W Polsce jest tajmy dobrodziejstwo istniejącej (skądinąd argument bardzo
nie twierdzą, że budowa tamtego siedem razy gorzej. Tymczasem tam infrastruktury. Gdyby zatem trafiony znając potencjał Gdyni),
ruch lotniczy rośnie w fenome- do komputera zaprogramowanego o gospodarczym kanibalizmie
lotniska będzie uzasadniona.
na oczekiwania rządu wrzucić dane i o tym, że drugie lotnisko
lotniska wymagającego niewielkiej w Trójmieście będzie potrzebne
adaptacji, lotniska umożliwiającego za ćwierć wieku. Więc skoro lęk
błyskawiczny, spektakularny sukces portu lotniczego w Rębiechowie sta– komputer w ułamku sekundy je się kategorią makroekonomiczną
wyświetli na ekranie: Gdynia-Kosa- – warto pozwolić przynajmniej
kowo z dużą ilością wykrzykników.
budować w Gdyni port przyszłości.
Miejsce jest rzeczywiście niepow- Lokalny, o stopniowym rozwoju.
tarzalne. Marynarka Wojenna go- Najpierw małe samoloty, może hytowa jest przekazać 350 hektarów droplany, potem trochę cargo, trochę
doskonale przygotowanego terenu czarterów, wreszcie – w przyszłości,
z pasami startowymi, systemem o której strach myśleć – loty rejbezpiecznego lądowania, han- sowe. Byle zacząć i nie przespać
garami i miejscem na nowoczesny szansy. Byle być przygotowanym
terminal pasażerski oraz obszerne na lotniczą przyszłość regionu, bo
parkingi. Port lotniczy, który może ona nie będzie się oglądać na turbutu powstać, będzie kosztował 100 lencje w gdańskich gabinetach ani
Wizualizacja przyszłego terminalu pasażerskiego. Jego rozmiar milionow złotych – sześciokrotnie rozdawać spadochronów.
mniej niż niewielkie lotnisko w KielPiotr Grabosz
i funkcja odpowiadają rozwojowi ruchu lotniczego w regionie.
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Uwaga mediów Na własne oczy

Pierwsza konferencja prasowa poświęcona budowie portu lotniczego Gdynia - Kosakowo zgromadziła rekordową liczbę reporterów
Tadeusz Jarmuziewicz nie ukrywał zaciekawienia projektem

P

ierwsza konferencja prasowa
w sprawie budowy portu lotniczego Gdynia-Kosakowo odbyła się
pod koniec lutego na lotnisku Babie
Doły. W pawilonie, zbudowanym
kilka lat temu, z okazji wizyty króla
Hiszpanii, zgromadziło się 27 dziennikarzy. Wybór miejsca nie był przypadkowy: każdy, kto na własne oczy
zobaczy potencjał lotniska Marynarki Wojennej ulega jego wrażeniu,
automatycznie dołączając do obozu
zwolenników zamiany jego części
w cywilny port lotniczy. Na pytania
dziennikarzy odpowiadali: dowódca
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej reprezentujący
gospodarza obiektu, szefowie obu
“lotniczych” gmin oraz prezes spółki

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.
Odbył się też lunch prasowy dla
dziennikarzy mediów centralnych
w warszawskim Klubie Dziennikarza
przy ul. Foksal. Pytania były niemal
te same: O finansowanie budowy
portu, o prognozy rozwoju ruchu
lotniczego w regionie, o konkurencję
z lotniskiem w Rębiechowie. Wiele
emocji budzi zwłaszcza ta ostatnia
kwestia, często sprowadzająca się
do poszukiwania odpowiedzi na
pytanie, z jakich faktycznych przyczyn lotnisko w Gdańsku, w dobie
wolnego rynku, boi się gdyńskiej
aktywności. Pokłosiem obydwu
spotkań było dotychczas kilkaset
publikacji.
Piotr Grabosz

pytań. O długość,
DO ichziesiątki
szerokość pasów startowych.
stan techniczny. O wielkość
terenu, o odległość do morza. O koszty przedsięwzięcia. Tadeusz Jarmuziewicz, wiceminister infrastruktury
zasypywał pytaniami Wojciecha
Szczurka, prezydenta Gdyni oraz
Janusza Statecznego, prezesa Portu
Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Tak
w skrócie można opisać wizytę ministra na lotnisku w Babich Dołach. –
Przyjechałem na własne oczy zobaczyć
jak ono wygląda i muszę przyznać, że
jest w świetnym stanie technicznym
– powiedział. Podczas ponad godzinnej wizyty minister dokładnie obejrzał
teren, istniejącą infrastrukturę,

a nawet prowadzone przez MON na
terenie lotniska prace budowlane
przy wieży kontroli lotów. - Gdynia
ma absolutnie wyjątkowe warunki, by
tu powstało pierwsze w kraju lotnisko
umożliwiające lądowanie cywilnym
samolotom zarówno na lądzie, jak
i na wodzie – zauważył Tadeusz
Jarmuziewicz. Ma to szczególne znaczenie, jak podkreślał minister, wobec
projektu wprowadzenia do polskiego
prawa lotniczego nowych, dotychczas w ogóle nieobecnych zapisów
o lądowiskach dla hydroplanów, które
są na świecie niezwykle popularnym
środkiem komunikacji, obsługującym
biznes, turystykę czy ratownictwo.
Dawid Majakowski

Media o nas...
Rywalizacja
Gdańska
i Gdyni na
niemal wszystkich płaszczyznach
sięga niepamiętnych czasów. W sytuacji kształtowania się metropolii
wiele osób twierdzi, że ambicje
mieszkańców i włodarzy tych miast mogą nam tylko zaszkodzić.
Podobno w ten sposób „zjadamy
własny ogon”. Ale przecież zdrowa rywalizacja jeszcze nikomu
nie zaszkodziła! ! Dlaczego w tym
wypadku miałoby być inaczej?
Wiem, zaraz odezwą się głosy,
że ta rywalizacja wcale nie jest
zdrowa, bo powstają konkurencyjne ośrodki, które przy ścisłej
współpracy mogłyby nie podbierać
sobie klientów, a zaoszczędzone
w ten sposób pieniądze przeznaczyć

na dalszy rozwój. Jednak po głębszej pieniądze na raporty podważające
analizie trudno się z tym zgodzić
sens lotniska w Gdyni, wydajcie je
Michał Sielski na prace nad wspólnym systemem
parkingowym. Albo czymkolwiek
L o t n i s k o innym służącym mieszkańcom,
jest już go- a nie emocjom polityków. Czy to za
towe, wys- trudne?
tarczy dostosować je do potrzeb
Artur Kiełbasiński
pasażerskich. W tym czasie Gdańsk
wydaje pieniądze aby udowodnić,
Nie brakuje
że to lotnisko jest niepotrzebne.
w wojewódz
A ja mam do prezydenta Gdańska
-twie
popytanie: „Gdyby na terenie miasta morskim polityków, ważnych
Gdańska było lotnisko, z którego urzędników, którzy uważają,
wycofuje się wojsko, nie chciałby go że budowa drugiego lotniska
przejąć na rzecz gminy? Wypuściłby w Trójmieście to pomyłka. Czym
taką okazję z ręki?”. Nigdy! Więc się kierują wypowiadając takie
zamiast urządzać polskie piekiełko poglądy? Może strachem przed
namawiam do ustalenia zasad konkurencją? Na szczęście jest
współpracy. Bo Gdynia z lotniska w Polsce człowiek, mocno
nie zrezygnuje. A zamiast wydawać związany z naszym regionem,

który dostrzega potrzebę budowy
lotnisk cywilnych na bazie lotnisk wojskowych. Popiera takie
inicjatywy, czemu dał wyraz podczas jednego z najważniejszych
wystąpień. Donald Tusk, premier
RP, podczas dyskusji poselskiej
po swoim expose 24 listopada
2007 roku powiedział: „Chcemy
w porozumieniu z siłami zbrojnymi przyspieszyć proces przekazywania przynajmniej niektórych
lotnisk do dyspozycji lotnictwa cywilnego. Nasza koalicja jest przekonana - świadczy o tym rozwój
lotnictwa cywilnego w Europie,
także tego małego - że lokalne lotniska to także przyszłość
ułatwiająca Polakom komunikację
krajową i zagraniczną”. I całe
szczęście, że Donald Tusk tak
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Gdynia być musi Tu się robi biznes
ki. Pierwszy z nich od kilkudziesięciu
lat zajmuje się transportem lotniczym,
a przez cztery lata był prezesem Portu
Lotniczego w Gdańsku-Rębiechowie.
Natomiast Włodzimierz Rydzkowski
kieruje Katedrą Polityki Transportowej na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego. Jest
propagatorem wiedzy transportowej
i logistycznej. Obaj panowie są także
przekonani o potrzebie budowy lotniska cywilnego w Gdyni-Kosakowie.
Zdaniem profesora Rucińskiego,
lotnisko to powinno stać się jednym
z elementów metropolitarnego węzła
lotniczego, w skład którego powinno
Do idei metropolitarnego węzła wejść także Rębiechowo i lotnisko
lotniczego przekonywał prof. w Pruszczu Gdańskim.
Andrzej Ruciński
Nie możemy dopuścić do straty
Babich Dołów i Pruszcza Gdańskiego
ala wypełniona do ostatniego - przekonywał prof. Ruciński.
miejsca. O takim audytorium marzy - Zlikwidować lotnisko jest łatwo,
każdy prelegent. Zaś recepta na„pełną znaleźć teren pod budowę nowego
salę” zdaje się być prosta: ciekawy wyjątkowo trudno. Z problemem tym
temat i doborowi wykładowcy. I tak mierzy się już Ameryka oraz Europa
właśnie było na początku kwietnia Zachodnia.
tego roku w Muzeum Miasta Gdyni. Profesor Włodzimierz Rydzkowski
Tematem spotkania naukowców, biz- wskazywał na liczne atuty portu
nesmenów i samorządowców, była lotniczego w Gdyni-Kosakowie i jak
przyszłość lotniska Gdynia-Kosako- sam przyznał obiektywnie trudno
wo. Zgromadzeni goście wysłuchali mu znaleźć minusy tego projektu. Po
z uwagą dwóch wykładów wysokiej wykładach naukowców oraz Wojcieklasy fachowców. Na zaproszenie cha Szczurka, wszyscy zgromadzeni
Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdy- mieli okazję do dyskusji już w mniej
ni, głos zabrali profesorowie: Andrzej oficjalny sposób.
Ruciński oraz Włodzimierz RydzkowsDawid Majakowski
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Przychylne
temu
projektowi są także władze wojskowe,
które wydają ogromne pieniądze na
utrzymanie 700 hektarów terenu.
Liczą na to, że gdy w Gdyni – Babich
Dołach zaczną lądować i startować
Mamy pol- cywilne samoloty, to będzie to
skie piekiełko również oznaczało zyski dla wojska.
w Trójmieście. Po cichu toczy się walka
Jak twierdzi
o cywilny port w Gdyni. Projekwiceminister
towi powstania cywilnego lotniska
infrastrukw Gdyni źle wróży cicha rywalizacja tury Tadeusz Jarmuziewicz, lotnimiędzy aspirującą do nowej roli sko w Gdyni-Kosakowie może być
Gdynią, a władzami już istniejącego pierwszym w Polsce, z którego
portu w Gdańsku. Oby głównymi korzystać będą mogły także hydroposzkodowanymi nie byli kibice, plany. Wiceminister dodał, że aby
którzy chcą się tłumnie pojawić na tak się stało, musi dojść do zmiany
Euro 2012.
prawa lotniczego w Polsce. W obecMira Wszelaka nym kształcie pozwala ono lądować
myśli. Jest też nadzieja, że za
głosem premiera RP pójdą także
inni politycy koalicji, a lotnisko
w Gdyni-Kosakowie powstanie
dla dobra całego regionu.
DAMA

Zainteresowanie kręgów biznesowych lotniskiem w Gdyni
przeszło najśmielsze oczekiwania.
ak tanio i szybko latać z GdyJMiędzynarodowego
ni? - oto jedno z pytań VIII
Forum Gospodarczego, które odbyło się pod
koniec maja w Gdyni. W tym roku po
raz pierwszy zorganizowany został
panel poświęcony tematyce lotnisk
regionalnych. Zgromadził licznych
gości z całej Polski. Naukowców,
urzędników, przedsiębiorców związanych z transportem lotniczym,
przewoźników.
– Prognozy są bardzo obiecujące
– twierdził prof. zw. dr hab.
Włodzimierz Rydzkowski, lider
panelu Lotniska Regionalne
- Cztery lata po wejściu Polski do Unii
Europejskiej to bezprecedensowy,

w całej historii powojennej,
okres rozwoju rynku przewozów
lotniczych. Dobra koniunktura
utrzymywać się ma w najbliższych
dekadach.
Zdaniem ekspertów ruch pasażerski
do roku 2030 będzie rósł średnio
w tempie 6,5 procent rocznie.
W tym czasie łączne obroty
portów lotniczych w Polsce
mają przekroczyć 80 milionów
pasażerów! Warto także podkreślić, że zdaniem fachowców,
w tym zgromadzonych podczas forum gości, w ciągu najbliższych lat
najbardziej dynamicznie rozwijać
się będą porty regionalne.
Dawid Majakowski

władze wojskowe i cywilne wyrażą
na to zgodę - mówi Szczurek.
Najpóźniej w roku 2011 port Babie
Doły ma obsługiwać ruch cywilny.
Na uruchomienie lotniska potrzeba
co najmniej 100 mln zł. Pieniądze
mają wyłożyć m.in. Gdynia i gmina
Kosakowo, na terenie której znajWs p ó ł p ra c y duje się port.
z inwestorem
pr ywatnym
Trójmiasto
nie wykluczają też władze Gdyni,
w
krótktóre pracują nad uruchomieniem
kim czasie
portu lotniczego w Babich Dołach na uzyskałoby drugie lotnisko, jakkolterenie lotniska wojskowego.
wiek projekt ten nie budzi entuz- Czekamy na decyzję wojska i resortu jazmu u operatora portu lotniczego
infrastruktury o współużytkowaniu w Gdańsku - Rębiechowie. Władze
portu na cele cywilne - mówi Gdyni i okolicznych gmin zdecyWojciech Szczurek , prezydent Gdyni. dowane są jednak zrealizować to
- Jesteśmy otwarci na współpracę przedsięwzięcie i to jeszcze przed
z inwestorem prywatnym, jeżeli Euro 2012.

i startować samolotom tylko na
podłożu odwodnionym. Zdaniem
wiceministra, odpowiednie zmiany
w prawie lotniczym, otwierające
polską przestrzeń powietrzną dla
hydroplanów, powinny wejść w życie
najpóźniej do końca bieżącego roku.
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Ruch lotniczy
Port lotniczy Gdynia-Kosakowo, planowany jako lotnisko lokalne, wkrótce stanie
się niezbędnym uzupełnieniem funkcji
lotniska regionalnego w GdańskuRębiechowie. Prognoza ruchu lotniczego
dla regionu gdańskiego zakłada wręcz
lawinowy, liczony w milionach wzrost liczby pasażerów. O ile początkowo
port lotniczy Gdynia-Kosakowo może
obsługiwać turystycznie i biznesowo
loty prywatne, o tyle wkrótce będzie
koniecznym, komplementarnym elementem pomorskiego węzła lotniczego
z wszelkimi tego konsekwencjami:
lotami czarterowymi, obsługą cargo
i rejsowych lotów pasażerskich. Zdaniem ekspertów - bez drugiego lotniska w Trójmieście, wiele przyszłych
przedsięwzięć (począwszy od Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej Euro 2012) wydaje
się nierealne.

Wkrótce wieża

Pogoda dla Gdyni

Ci wszyscy, którzy wracali znad Gdańska
do Warszawy z powodu złych warunków
atmosferycznych, albo z tej samej przyczyny zamiast 50-minutowego lotu
podróżowali do Trójmiasta 6 godzin autokarem, wiedzą, że mgła w Rębiechowie
nie jest zjawiskiem niecodziennym.
Więc wśród pasażerów LOT-u krążą legendy, że już w czasach Wolnego Miasta
ówcześni włodarze Gdańska wiedzieli,
że lotnisko można budować wszędzie,
tylko nie tu. Poza legendami są obawy:
czy w pobliskiej Gdyni mgła nie jest taka
sama. Oczywiście, że jest, ale...obecne
Na przełomie 2008 i 2009 roku ukończona zostanie budowa wieży kontroli lotów. In- lotnisko na Oksywiu, czyli przyszły
westycja – realizowana przez MON – spełnia wszelkie wymogi NATO i ICAO oraz prze- port lotniczy Gdynia-Kosakowo, leży
widuje miejsce dla służb i urządzeń lotniska cywilnego. Wartość jej budowy wynosi w bezpośrednim sąsiedztwie morskiego
brzegu, a panująca tu cyrkulacja wiatrów
ok. 11 mln złotych.

General Aviation
Na budowę portu lotniczego GdyniaKosakowo z niecierpliwością czekają
właściciele małych samolotów. Ruch
lotniczy tych maszyn, czyli General
Aviation, traktowany jest w przyszłym
gdyńskim porcie z powagą adekwatną
do rosnącej liczby prywatnych samolotów. Niegdyś były nieosiągalnym
marzeniem, dziś są dostępne w cenie
dobrego samochodu. Nie wszystkie polskie lotniska wzięły to pod uwagę, dlatego Gdynia-Kosakowo ma szansę stać się

północnym centrum General Aviation.
Biorąc pod uwagę walory turystyczne
regionu oraz jego potencjał gospodarczy,
trudno polemizować z tezą, że Trójmiasto
koniecznie potrzebuje miejsca przyjaznego lotom turystycznym i biznesowym.
Sprawna obsługa General Aviation i wygodne warunki sprawią, że biznesmen
odwiedzający Gdynię w ciągu jednego
dnia będzie mógł uporać się ze sprawami
służbowymi i zafundować sobie krótki
relaks na pobliskim Półwyspie Helskim.

rozwiewa mgłę. Może się zdarzyć, że
w Rębiechowie jest ona gęsta jak mleko,
a w Kosakowie bez problemu umożliwia
lądowanie.

ARGUMENTY
Terminal

Czy to możliwe, aby port lotniczy o europejskim standardzie wybudować za 100
milionów złotych? Owszem. Właśnie tyle wynosi inwestycja adaptacji na cele cywilne obecnego wojskowego lotniska na Oksywiu (dla porównania – mniejszy port
lotniczy w Kielcach-Oblicach będzie kosztował ok. 600 mln złotych). Skąd różnica?
Otóż gdyńskie lotnisko... już jest. Ma pasy startowe, wieżę kontroli lotów, magazyny, zbiorniki na paliwo i urządzenia nawigacyjne. Wystarczy wybudować terminal i połączyć go z niezbędną infrastrukturą. Niewykorzystanie tej szansy można
porównywać z gospodarczą indolencją.

Dojazd i parkingi

Cargo
Zdaniem ekspertów, Polska ciągle nie
wykorzystuje szans, jakie daje przewóz
towarów drogą powietrzną. Umiejętne
rozwiązania polegające na połączeniu
transportu lotniczego z możliwościami
portów morskich – są gwarantowaną
szansą rozwoju i sukcesu biznesu
cargo. Gdynia-Kosakowo ma w tym
względzie komplet atutów: lotnisko leży
w bezpośrednim sąsiedztwie portu i bazy
kontenerowej, jest z nimi doskonale skomunikowane, ma świetną infrastrukturę
magazynową, jaką zapewnia adaptacja
istniejących tu hangarów wojskowych.
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Szansa na hydroplany

Na pomysł wpadł Tadeusz Jarmuziewicz – wiceminister infrastruktury, który
odwiedził lotnisko wojskowe na Babich Dołach, konfrontując jego obecny stan
z planami budowy portu lotniczego Gdynia-Kosakowo. Poza żywym zainteresowaniem pomysłem i pozytywnym zaskoczeniem, jakie lotnisko wywiera na każdym
odwiedzającym, minister podpowiedział, że warto zastanowić się nad wykorzystaniem bezpośredniego sąsiedztwa portu lotniczego z...morzem. Tak narodziła się idea
stworzenia w przyszłym porcie lotniczym dodatkowego lądowiska dla hydroplanów.
Jeśli pomysł – otwierający przed Gdynią-Kosakowem nowe możliwości – doczeka się
realizacji, będzie to pierwszy polski port lotniczy obsługujący samoloty na płozach.

Położenie
Świetne połączenie drogowe lotniska z
centrum miasta, a także z Trasą Kwiat
Gdynia (centrum) 7 km
-kowskiego – będącą faktycznym
Port morski 3 km
początkiem autostrady A-1 - sprawiają,
że port lotniczy Gdynia-Kosakowo
Baza promowa 3 km
będzie przyjazny dla zmotoryzowanych.
Autostrada A1 1 km
Każdy pasażer, który zechce szybko
dojechać do terminalu, bez kłopotu
znajdzie miejsce na wygodnych i obszernych parkingach. Część obecnego
lotniska wojskowego przeznaczona na
cele cywilne to obszar niemal dwukrotnie większy od tego, którym dysponuje Można je określić jako wymarzone. Poza
Gdańsk-Rębiechowo.
tym, że przyszły port lotniczy GdyniaKosakowo gwarantuje pasażerom widoki
porównywalne z walorami lotniska
w Nicei (bezpośrednie sąsiedztwo
malowniczego brzegu morza), to
umiejscowiony jest wręcz idealnie:
od centrum Gdyni dzieli go odległość
7 kilometrów, od portu morskiego
– 3 kilometry. Aby połączyć przyszły
terminal z dogodną trasą dojazdową (ul.
Płk. Dąbka), wystarczy zmodernizować
tylko 700 metrów istniejącej drogi.
W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują
się również tory kolejowe. Połączenie ich
z koleją metropolitalną i przedłużenie
o 100 metrów sprawi - wyjątkowo
istotną w logistyce lotniska - możliwość
komunikacji kontenerowego transportu
kolejowego bezpośrednio do terminalu
pasażerskiego.
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Open’er na lotnisku jest i będzie!

Beastie Boys zagrali przed rokiem. W tym nie zabraknie także zespołów z najwyższej półki!
er Festival to niewątpliwie
najlepsza impreza tego typu
Ow pen’
Polsce i jedna z najlepszych
w Europie – mówi Tomasz „Snake”
Kamiński, gitarzysta Golden Life.
– W ubiegłym roku byłem na koncertach i muszę przyznać, że to było
bardzo miłe przeżycie. Pełna profeska.
„Snake” nie jest odosobnionym
muzykiem, który w skali od jeden do
dziesięć organizatorom Open’er Festival przyznaje… 100 punktów.
- Nie inaczej, a sto punktów – dodaje
gitarzysta z Gdańska. – Wielu moich
kolegów muzyków chce zagrać podczas tej imprezy, a to najlepsze referencje. To jedyny taki koncert podczas, którego mamy przegląd tego,
co dzieje się na scenie muzycznej
na całym świecie. Dzięki openerowi do Polski przyjeżdżają aktualne
gwiazdy, a nie te sprzed 30 lat.
Muzyk Golden Life oprócz walorów
muzycznych podkreśla także świetną
organizację festiwalu. Nie inaczej
będzie w tym roku w dniach 4-6 lipca oraz za rok, dwa czy dziesięć lat.
- Open’er Festival jest i będzie w Gdyni – odpowiada Wojciech Szczurek,
prezydent Gdyni pytany o przyszłość
imprezy. Informacje o ewentualnej
zmianie miejsca pojawiły się po raz
pierwszy rok temu. Wtedy głośno

zmodernizowana infrastruktura,
wykonane zostaną przyłącza wody
pitnej, kolektora sanitarnego oraz
instalacji hydrantowej przeciwpożarowej, a także przyłącza energetyczne. Wszystko w rejonie pola
namiotowego.
Zaplanowane prace znajdą się
w kosztorysie lotniska cywilnego.
Jak zdradza nam Janusz Stateczny
koszty tego przedsięwzięcia będą
niewielkie.
- Nasze lotnisko ma być tak przygotowane, aby na nim mogły
funkcjonować z powodzeniem imprezy masowe, szczególnie Open’er
Festival – dodaje prezes. – Podczas
trwania koncertów ruch samolotów
zostanie ograniczony do minimum.
Niezbędne loty będą mogły być
skierowane na pobliskie lotnisko
w Gdańsku Rębiechowie.
Dziś impreza odbywa się na terenie
40 hektarów. To tutaj ustawiana jest
scena, powstają pole namiotowe,
parkingi, punkty gastronomiczne. Kiedy już port lotniczy będzie
funkcjonować, organizatorzy Open’er
Festivalu będą mieli do swojej dyspozycji… 40 hektarów. Różnica
będzie tylko taka, że teren ten
będzie jeszcze lepiej przygotowany
do tego typu przedsięwzięć. Poprawi
się także komunikacja miasteczka festiwalowego z centrum Gdyni.
Oprócz autobusów komunikacji
miejskiej, planowana jest budowa
kolei metropolitalnej, a jeden z jej
przystanków będzie przy porcie lotniczym Gdynia-Kosakowo.
- Organizacja już dziś jest na wysokim poziomie – mówi Tomasz

zaczęto mówić o planach adap- Polski i Europy bawiły się już na
tacji lotniska wojskowego w Babich lotnisku w Babich Dołach. Podobnie
Dołach na potrzeby lotniska cywil- będzie w tym roku i jak zapewnia
nego. Wtedy też pojawiły się infor- Wojciech Szczurek, w następnych.
macje, że lotnisko cywilne z Open’er Z tą tylko różnicą do poprzednich
Festivalem nie będzie mogło lat, że impreza będzie się rozwijała,
funkcjonować. Ustawiła się nawet a możliwości organizacji na lotnisku,
kolejka chętnych do przejęcia już cywilnym, poprawiały.
megafestiwalu. W Poznaniu - Opracowany został specjalny
mówiono wprost: - Bardzo chętnie dokument w którym dokładnie
przyjmiemy Open’er na swoim te- zaplanowaliśmy przyszłość festirenie – twierdził wtedy Rafał Łopka walu na lotnisku cywilnym w Babich
z Biura Prasowego Urzędu Miasta Dołach – mówi Janusz Stateczny,
Poznania. – Na pewno idealnym prezes Portu Lotniczego Gdyniamiejscem na tak dużą imprezę Kosakowo. – Między innymi podplenerową byłyby tereny Malty czas adaptacji lotniska wojskowego
(tor regatowy i okolice – dop. red). do potrzeb cywilnych zostanie
Podobnego zdania byli krakowscy
i szczecińscy urzędnicy. W Szczecinie
jako ewentualne miejsce dla naszego
festiwalu wskazywano lotnisko
w Dąbiu. – Jest to teren, na którym
zmieści się kilkadziesiąt tysięcy
fanów muzyki – przekonywała
Celina Skrobisz, rzecznik prasowy
prezydenta miasta Szczecina. Trzeba
przyznać, że pani Celina miała rację.
Lotnisko to świetnie miejsce do organizacji takich imprez jak Open’er
Festival. W 2005 roku impreza
w Gdyni po raz ostatni odbyła się
na Skwerze Kościuszki, w centrum
miasta. W 2006 roku po raz pierwszy
rzesze fanów dobrej muzyki z całej Przez trzy dni wielu ludzi z całej Polski bawi się na festiwalu.
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– Od kilku lat mieszkam w Londynie, ale w tym roku przyjeżdżam do Gdyni na festiwal – mówi Przemek Milewski.
„Snake” Kamiński. – Dzięki realizacji
planów może być tylko lepiej. To
super wiadomość dla fanów dobrej
muzyki.
A tej na Open’er Festivalu na pewno
nie zabraknie. Co roku organizatorzy
ściągają na imprezę największe
gwiazdy muzyczne z całego świata.
Tradycją już jest, że podczas jednego dnia Open’er Festivalu bawi się
kilkadziesiąt tysięcy fanów. Tylko w
tym roku w dniach 4-6 lipca zagrają
tacy muzycy jak: Jay-Z, Massive Attack, Goldfrapp, Editors, The Chemical Brother czy Erykah Badu. Hitem
jest potwierdzenie przybycia przez
legendarny zespół Sex Pistols - ikonę
muzyki rockowej. W tym roku udało
się także organizatorom ściągnąć
do Gdyni jeden z trzech najbardziej
oczekiwanych przez openerowską
publiczność zespół rockowy - Interpol.
- Po wielu miesiącach, a właściwie latach starań, kiedy sytuacja momentami wydawała się już beznadziejna,
udało się – mówi Mikołaj Ziółkowski
z Alter Art.
Podobnie jak przed rokiem,
i w tym powstanie Scena Young
Talents. Dzięki niej fani będą mieli

okazję poznać kondycję polskiej,
świeżej i niezależnej muzyki.
Młode zespoły grające indie rock,
awangardowy hip hop, post rock,
trip hop i avant pop będą miały
okazję zaprezentować się po raz
pierwszy przed dużą publicznością,
a doświadczeni artyści powrócą
w nowych odsłonach. Rok 2008 to
także nowości. Na tegorocznej edycji
Heineken Open’er Festivalu stworzono nową odrębną przestrzeń
festiwalową „Alter Space”, która
zgromadzi w jednym miejscu dotychczasowe oraz nowe pomysły i pozamuzyczne aktywności artystyczne.
Organizatorom udało się zrealizować
ideę promocji działań artystycznych
takich jak teatry uliczne, taniec
ognia, performance. „Alter Space”
to scena muzyki eksperymentalnoawangardowej, połączona ze sceną
jam session dostępną dla uczestników festiwalu. To również kino
prezentujące interesujące filmy
(dokument, animacja), działania
teatralne, plenerowe wystawy oraz
artystyczne zakątki kawiarnianej
atmosfery, skłaniające do dyskusji i
relaksu.
Podczas festiwalu nie zabraknie

także polskiej muzyki. Na scenie
pojawią się m.in.: Cool Kids Of Death,
Muchy, Muzykoterapia, Ścianka,
Mitch&Mitch Big Band, Masala
Soundsystem, Kobiety, Rotofobia,
Hatifnats oraz Loco Star.
Open’er Festival to trzy dni
wypełnione muzyką. Warto jednak
także przypomnieć, że i w tym roku
organizatorzy zadbali o przestrzeń
dla NGO. Zgłoszenia przyjmowano od 10 marca. Zainteresowanie
przeszło ich oczekiwania. Druga
tura selekcji wyłoniła 16 organizacji
pozarządowych, które zaprezentują
się na Heineken Open’er Festival.
Wśród nich m.in.: Fundacja Dr
Clowna, Bank Żywności, Fundacja
Greenpeace Polska, Stowarzyszenie
A KuKu Sztuka czy Stowarzyszenie
Wspierające Osoby Dotknięte Chorobami Nowotworowymi „Bliźniacy.
org”. W specjalnie przygotowanym
do tego celu namiocie zaproszeni
zostaną specjalni goście. Dzięki
wybieram.pl w 2007 roku festiwalowicze mogli podzielić się poglądami
z prof. Jadwigą Staniszkis oraz Grzegorzem Miecugowem. W tym roku
organizatorzy planują zwiększenie
liczby gości.

Na Open’er Festival trudno będzie się
nudzić. Otwarcie pola namiotowego
3 lipca, pierwsze koncerty dzień
później. Tak więc życzymy udanej
zabawy w 2008 roku i do zobaczenia
za rok na lotnisku w Babich Dołach!
Dawid MAjakowski

Mikołaj Ziółkowski*
- Nie boję
się, że za
kilka lat, kiedy
lotnisko cywilne zacznie
funkcjonować
i
rozwijać
się, będziemy musieli szukać
nowego terenu pod festiwal.
Prezydent Wojciech Szczurek
zapewnił nas, że impreza
będzie mogła się odbywać bez
problemu. Miasto, mieszkańcy
i my mamy świadomość, że to
niezwykle ważne wydarzenie
muzyczne dla regionu. Jestem
przekonany, że ta formuła
umożliwi
funkcjonowanie
festiwalu i lotniska cywilnego
jednocześnie.
* - organizator Open’er Festival
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Z Gdyni latało się już przed wojną!
starań o powstanie
Proku,oczątki
lotniska w Gdyni sięgają 1929
kiedy to z inicjatywy polskich
studentów Wydziału Lotnictwa Politechniki Gdańskiej powstał Akademicki Aeroklub Gdański. W tym
czasie Gdyński Aeroklub Morski
wraz z Aeroklubem Gdańskim
należały do czołowych klubów
lotniczych w kraju. Studenci nie
dostali zgody na korzystanie
z gdańskiego lotniska. Członkowie
AAG postanowili więc wyjść
z inicjatywą zorganizowania
lotniska w pobliskiej portowemu
miastu Rumi.
Dzięki poparciu władz Gdyni
i Morskiego Dywizjonu Lotniczego
w Pucku, który w Rumi miał swoje
lotnisko zapasowe, w 1935 r. uruchomiono lotnisko pasażerskie.
Nowoczesny dworzec lotniczy
powstał zaś wiosną 1936 r. Port Lot-

niczy Gdynia mieścił się dokładnie
w Rumi - Zagórzu (dziś na tym terenie znajdują się osiedla z blokami
mieszkalnymi). Jak pisze publicysta
„Gazety Wyborczej” Sławomir Kitowski, port ów dysponował dwoma pasami startowymi, dwoma
hangarami i budynkiem dworca.
Choć komunikacja lotnicza w Polsce
istniała już od 1919 roku, to rozwój
lotnictwa lądowego w kraju to
przede wszystkim lata 30.
Loty rejsowe pomiędzy Warszawą
a Gdynią zostały uruchomione
4 kwietnia 1936 roku. Lot na trasie
z Gdyni do Warszawy trwał półtorej
godziny. Reklamowano go wtedy
jako szybką drogę do załatwienia
spraw w stolicy w jeden dzień.
Loty z Gdyni do Warszawy
wzbudzały pewne obawy wśród
pasażerów. PLL LOT jednak w specjalnych informatorach uspokajał

Widok z Kamiennej Góry na ulice Świętojańską i 10 Lutego (1931)
podróżnych, twierdząc, że są one
bezpieczne. Dodatkowo w ich biurach sprzedawano specjalną watę,
która tłumiła szum silników samolotu.
W okresie wakacji - codziennie od
1 lipca do 15 sierpnia, do Warszawy
kursowały dwa dziesięcioosobowe
samoloty pasażerskie typu Lock-

heed Elektra.
Jeszcze przed rozpoczęciem wojny,
w maju 1939 roku, uruchomiono
połączenie z Kopenhagą i Wenecją.
W czasie okupacji Niemcy w Gdyni
i Rumi montowali m.in. myśliwce
Focke-Wulf Fw 190. W 1945 r. lotnisko zostało zniszczone.
Ilona Truszyńska

Tak w 1931 r. wyglądała dzisiejsza aleja Marszałka Piłsudskiego (fot. Henryk Poddębski)

Sonda: Czy uważasz adaptację lotniska wojskowego w Babich Dołach na cywilne za dobry pomysł?
Maciej
Suchryn
Gdynia

Uważam, że to jest dobry pomysł.
Dzięki lotnisku w Gdyni-Kosakowie
nasz region ma szanse na rozwój
turystyczny. To też reklama dla miasta, a dodatkowo konkurencja dla
gdańskiego portu na pewno dobrze
wpłynęłaby np. na ceny biletów.

Natalia
Bukała
Tczew

Nic do tej pory nie wiedziałam o planach portu lotniczego w Gdyni. Jednak informacja ta mnie cieszy. Planuję
przeprowadzkę do Gdyni i to jest jeszcze jeden argument za. Bezpośrednie
połączenia lotnicze z Gdynią dobrze
wpłyną na rozwój miasta i regionu.

Anna
Brzeska
Elbląg

Często latam do Mediolanu i to co mnie
męczy, denerwuje, to brak bezpośredniego połączenia lotniczego z Gdańska.
Muszę latać z Warszawy lub Katowic.
Nowe lotnisko w Gdyni zwiększa szanse na
powstanie takiego połączenia bezpośrednio z naszego regionu. Dlatego jestem za.

Anna
Niezgoda
Gdynia

Przede wszystkim to mam nadzieję, że
to lotnisko powstanie. Jestem przekonana, że dzięki niemu odwiedzi nasze
miasto więcej turystów, a ci zostawią
pieniądze w restauracjach, hotelach,
sklepach i sklepikach. Skorzystają na
tym wszyscy.

WYWIAD
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Gotowi do pełnego odlotu
Jerzym Włudzikiem, wójtem
Zcywilnym
gminy Kosakowo o lotnisku
Gdynia-Kosakowo rozmawia Ilona Truszyńska
- Pytanie może wydać się oczywiste, ale bez niego pewnie nie
odbyła się żadna pana rozmowa
z mediami dotycząca lotniska.
Jakie pana zdaniem korzyści
z powstania lotniska cywilnego
będą wynikały dla Kosakowa
i dla całego regionu?
- Lotnisko znajduje się w całości na
terenie naszej gminy, więc niewykorzystanie go i pozostawienie
nienaruszonym byłoby grzechem.
Gmina Kosakowo mieści się na
zapleczu Trójmiasta. Jest gminą
rozwojową i turystyczną, z roku na
rok ma coraz więcej mieszkańców.
Korzyści wynikające z powstania lotniska cywilnego to przede
wszystkim promocja. Przecież na
każdym samolocie czy bilecie znajdzie się nazwa Kosakowo. Każdy
zainteresuje się wtedy gdzie leży
to miejsce, co się w nim znajduje.
Kolejną ważną sprawą będzie
nowa infrastruktura drogowa, cargo, przeładunki, handel - na pewno
wpłyną na wzrost podatków na terenie gminy. Niejednokrotnie przy
powstawaniu lotnisk udowodniono
już, że wartość okolicznych terenów
znacznie wzrasta. Co ważne,
istniejące lotnisko w Gdańsku
- Rębiechowie ma 220 ha. Dzisiejszy teren lotniska wojskowego
w Gdyni - Kosakowie ma 700 ha.
My na potrzeby cywilnego otrzymamy połowę, więc aż 350 ha.

Waldemar
Śmiechowski
Gdynia

Popieram pomysł lotniska w GdyniKosakowie. Port lotniczy zwiększa
atrakcyjność miasta i całego regionu. Dodatkowo jako taksówkarz
chętnie bym woził ludzi na lotnisko
w Gdyni. Przecież to dodatkowe zarobki nie tylko dla naszej branży.

- A co zyskają ludzie?
- Istnienie jednego lotniska w tak
dużej aglomeracji jaką jest Trójmiasto jest uciążliwe. Wiele osób wciąż
na to narzeka. Powstanie drugiego
na pewno sprawi, że będzie większy
wybór i lepsza obsługa lotów.
Jeżeli chodzi o konkrety, to ważne
jest także to, że Kosakowo należy
do najdalej wysuniętego powiatu
w Polsce - puckiego. Co roku odpoczywa w tym rejonie około miliona
ludzi z różnych stron Polski, a nawet
świata. Na potrzeby dobrej komunikacji turystycznej, w okolicy lotniska w Gdyni - Kosakowie wystarczy
zbudować małą przystań. Ludzie
z samolotu będą mogli w pół godziny znaleźć się na półwyspie. Teraz
zdarza się, że czasem nawet kilka
godzin jadą samochodem z lotniska
w Rębiechowie. To na pewno będzie
dla turystów wielkim plusem.
- Z dwóch gmin, które
przystąpiły do projektu powstania lotniska, to jednak
Gdynia jest bardziej znana. Nie
obawia się pan, że to zawsze
Kosakowo będzie na drugim
planie i będzie musiało się
bardziej starać o promocję?
- O tym, że już dziś mamy dobrą
promocję
mogą
świadczyć
prestiżowe nagrody jakie otrzymujemy, m.in. trzy lata z rzędu Gmina
Fair Play czy dwa razy Najlepiej
Zarządzana Gmina w województwie pomorskim. Na pewno
będziemy musieli się starać. Jednak
trzeba zauważyć, że całość lotniska
leży na terenie gminy Kosakowo.

Wojciech
Dziulski
Gdynia

Widzę kilka zalet takiego pomysłu.
Sam często latam i znam uciążliwości
z brakiem portów lotniczych. Lotnisko
to także promocja miasta, regionu. Nie
bez znaczenia zostają turyści, którym
łatwiej będzie dotrzeć oraz poprawa
infrastruktury w samej Gdyni.

Jerzy Włudzik: Lotnisko znajduje się w całości na terenie
naszej gminy, więc niewykorzystanie go i pozostawienie
nienaruszonym byłoby grzechem.
Bez nas tego lotniska by nie było.
Gdynia nie może przecież na obcym terenie zbudować dla siebie
lotniska.
- Która ze spraw dotyczących
lotniska jest dla was w tej
chwili najważniejsza?
- Najbardziej czekamy na decyzję
ministra infrastruktury. Gdy już
ją otrzymamy, to będziemy mieli
szereg spraw, które z marszu

Walenty
Bojaruniec
Rumia

Obawiam się trochę hałasu. Ale może
przesadzam. Ogólnie uważam ten
pomysł za dobry. Lotnisko w Babich
Dołach jest lepiej skomunikowane
z Trójmiastem niż gdański port, a
skorzystać na nowych połączeniach
lotniczych mogą wszyscy w regionie.

będziemy mogli wykonać. Na
zarządach wciąż przygotowujemy plany, przeglądamy przepisy,
nawet mamy już ustaloną liczbę
osób, które zatrudnimy. Dziś czekamy więc głównie na kropkę nad
„i” czyli decyzję ministra.
- Zdążycie przed Euro 2012?
- Jeśli pozytywna decyzja ministra
infrastruktury zapadnie jeszcze
w tym roku, to na pewno zdążymy.

Maciej
Mielko
Gdynia

Port w Gdańsku nie „przerabia” już
ruchu lotniczego. Dodatkowo przed
nami Euro 2012, a to związane jest
z kolejnymi obciążeniami, dlatego
uważam, że lotnisko w GdyniKosakowie jest jak najbardziej
potrzebne.
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NA KONIEC

Maciej Siembieda pisze
Niedawno
„ D z i e n nik Bałtycki”
wygrał batalię
o
budowę
autostrady
A-1. Gazeta
poświęciła
jej największą akcję społeczną w
dziejach polskiej prasy regionalnej – pisząc o konieczności budowy A-1 codziennie przez ponad
rok. Czterysta publikacji wywarło
skuteczną presję na decydentów,
ale również zakneblowało dysydentów autostrady. W efekcie regionalnej konieczności najwięksi
specjaliści od wciskania hamulca
zręcznie przenieśli nogę na sprzęgło,
które miało ułatwić zmianę biegów
w wyścigu o autostradę.
Potem pojawiła się na Pomorzu
kolejna ważna myśl: zamiana części
wojskowego lotniska w Gdyni
w cywilny port lotniczy. Pomysł
natychmiast zebrał najważniejsze
w regionie podpisy i oklaski,
choć później kilku autorów braw
skwapliwie schowało ręce do kieszeni. Bo to może lotnisko na wyrost?
- podrapali się w głowę (spuszczoną

Bartek Brosz rysuje

www.airport.gdynia.pl

Nowy serwis internetowy lotniska Gdynia-Kosakowo
Aby
wyjaśnić
ewentualne
wątpliwości mieszkańców Gdyni
oraz odpowiedzieć na ich pytania
dotyczące przyszłego portu lotniczego, w lutym 2008 roku powstał
portal
www.airport.gdynia.pl
dedykowany portowi lotniczemu
Gdynia - Kosakowo. Serwis ten jest
prowadzony przez profesjonalną

redakcję prasową zatrudniająca
trójmiejskich
dzienmnikarzy
i fotoreporterów. W koncepcji architektury informacji znalazły
się między innymi: aktualności
dotyczące organizacji przyszłego
lotniska pasażerskiego, wywiady, opinie specjalistów, tematyczne artykuły, wizualizacje itp.

Dzięki interaktywnemu blokowi
„zadaj pytanie” każdy internauta wykorzystując możliwości
własnej przeglądarki internetowej
może otrzymać odpowiedź na
interesujący go temat. Wszystkie
pytania użytkowników serwisu są
na bieżąco przesyłane do ekspertów
z poszczególnych dziedzin, co pozwala na systematyczną publikację
opowiedzi. Sporo osób skorzystało
już z tej możliwości – fachowcy
odpowiedzieli na wiele pytań
dotyczących m.in. nowych miejsc
pracy, planowanych połączeń lotniczych, poziomu hałasu startujących
i lądujących samolotów oraz nowych dróg dojazdowych z Trójmiasta do portu lotniczego. Statystyki
odwiedzin serwisu wskazują, że
tematem powstania pasażerskiego
portu lotniczego Gdynia - Kosakowo
interesuje się wielu mieszkańców
Trójmiasta. Od początku marca do 15
czerwca 2008 roku odwiedziło go aż
1300 użytkowników. Odwiedzający
wygenerowali około 4,5 tysiąca
odsłon. A liczba ta wciąż rośnie.
Anna Majewska

- albo ze wstydu, albo żeby nie
widzieć trójmiejskiego nieba, na
którym coraz gęściej od samolotów).
Bo może to będzie konkurencja dla
Rębiechowa? – orzekli z tęsknotą za
czasami sprzed wolnego rynku. Bo
kto za to zapłaci? - zatroszczyli się,
udając niewiedzę, że obie gminy:
Gdynię i Kosakowo śmiało stać na tę
inwestycję. Więc po co to lotnisko?
Kiedy się słucha tych argumentów
to albo by się chciało usłyszeć
prawdziwe powody niechęci do
gdyńskiego pomysłu (o jakich się
nie mówi), albo uśmiechnąć się nad
tymi „oficjalnymi” i zadedykować im
znany niegdyś dowcip o milicjantach, którzy nie uchodzili za elitę
intelektualną PRL. Otóż koledzy
milicjanci, mocno zafrasowani, debatowali kiedyś nad tym, co kupić
koledze milicjantowi na urodziny. Po
kilku minutach gęstej, trudnej ciszy,
jeden się rozpromienił:
- Wiem! Kupmy mu książkę!
- Eeee... - odrzekł inny – głupi
pomysł. On książkę już ma.
Lotnisko w Trójmieście też już jest.
I drogi są. Do Łodzi jest droga. I do
Warszawy jest. Więc po co ta autostrada A-1?

Czy wiesz, że...
Od czterech lat na lotnisku
w Babich Dołach działa specjalna
eskadra ptaków drapieżnych.
Siedem sokołów - „na etatach”
Marynarki Wojennej - patroluje
przestrzeń powietrzną przed
lotami ćwiczebnymi oraz przed
każdym lądowaniem. Już po dwóch
miesiącach ich „służby” okoliczne ptactwo wyniosło się niemal
w całości jak najdalej od
Babich Dołów. Warto pamiętać,
że ptaki są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla
startujących i lądujących samolotów.
Pawilon w pobliżu pasa startowego,
zwany potocznie „domkiem pilota”,
jest pamiątką po wizycie króla Hiszpanii Juana Carlosa, który odwiedził
lotnisko Babie Doły wraz z królową
Zofią w maju 2001 roku. A że
żaden ze skromnych wojskowych
obiektów nie był godny, aby gościć
w nim królewską parę, pawilon –
niewielki, ale imponujący elegancją
- wzniesiono w rekordowym
tempie, kończąc prace dosłownie
w przededniu wizyty.

