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Nie budujemy lotniska,
tylko je zmieniamy
Zdaniem ekspertów dwa lotniska na Pomorzu to dobre rozwiązanie. Są jednak
tacy, którzy w tej inwestycji widzą megalomanię i kompleks małego miasta
- mówi w wywiadzie dla Aviatora prezes Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo
Janusz Stateczny
str. 5

Prezent:
kalendarz 2011

Specjalnie dla
naszych Czytelników
przygotowaliśmy
okazjonalne wydawnictwo
z najnowszymi wizualizacjami terminala, który powstanie za półtora roku.
dodatek

Alfabet faktów
i mitów

Środowisko naturalne
od A do Z, czyli o tym,
co się dzieje z roślinami
i zwierzętami na terenie
portu, jak i przez kogo są
chronione.
str. 12-13
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Nowy terminal lotniczy Gdynia Kosakowo będzie wizytówką regionu
startowych, czyli po prostu - zakup
niezbędnych urządzeń i sprzętu
technicznego.
Rozwój lotniska będzie wiązał
się również z inwestycjami
przedsiębiorców z zewnątrz, ściśle
współpracujących z portem lotniczym: prywatne parkingi, magazyny, restauracje, wypożyczalnie
samochodów to tylko niektóre z
nich. Aby tak duże przedsięwzięcie
utrzymać i sprawić by było dochodowe potrzebne jest również
poszerzenie oferty o tak zwaną
działalność około lotniskową. Port
lotniczy będzie zatem miejscem,
które zaoferuje nie tylko podróże,
ale również m.in. naukę latania.
Już prowadzone są rozmowy z firmami i instytucjami zajmującymi
się szkoleniami w zakresie lotnictwa. Zarząd spółki rozważa
również możliwość rozwoju na
terenie lotniska działalności

Festiwal Open’er Heineken
doskonale przyjął się w Gdyni.

spedycyjnej, usług związanych z
obsługą statków powietrznych, a
nawet produkcją małych samolotów tzw. ultralight. Rozwój lotniska nie przeszkodzi w kontynuacji corocznej muzycznej imprezy
Heineken Opener Festiwal.
Nie bez znaczenia pozostaje
biały kolor oraz falujący kształt
bryły terminala, która ma w
pełni oddawać klimat regionu.
Twórcy projektu odstąpili o
niektórych wymagań narzuconych przez organizatorów i
między innymi to zapewniło im
wygraną. Zrezygnowali z oddzielenia bagażowni od sortowni Przewodniczący jury architekt Stanisław Dopierała (z prawej)
oraz z antresoli. Nie będzie więc gratuluje przedstawicielowi zwycięskiej firmy ATI
można ze specjalnego balkonu
patrzeć na przyloty i odloty, ale rozwiązaniu projektanci znacznie złotych. Zdobywca drugiego
miejsca - 25 tysięcy złotych,
eksperci dodają, że obiekt będzie ograniczyli koszty budowy.
znajdował się na tyle blisko pasa Zwycięzcy konkursu na najlepszą a pozostałe trzy wyróżnione
startowego, że samoloty będą koncepcję terminala otrzymali zespoły - po 5 tysięcy złotych.
dobrze widoczne. Dzięki takiemu nagrodę w wysokości 55 tysięcy Olga Muchowska, Natalia Kaczor

W 2007 wykonano pierwszy
krok w kierunku utworzenia
portu lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Projekt, który wygrał konkurs: zbudowana z modułów konstrukcja terminala, nawiązuje do wiatru i wody
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unkcjonalny,
skonstruowany z gotowych modułów i
doskonale wpisujący się w
charakter nadmorskiego regionu.
Taki właśnie będzie terminal, który
w porcie Gdynia - Kosakowo stanie
wiosną 2012 roku.
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej terminala rozpoczął się w połowie
października. Do 10 grudnia swoje
projekty zgłosiło pięć zespołów
architektów z Gdańska i Warszawy. Oficjalne otwarcie kopert i
ogłoszenie wyników odbyło się 15
grudnia w Muzeum Miasta Gdyni.
Przed oficjalnym ogłoszeniem
wyników wszystkie prace oznaczone były jedynie numerami. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
podobnie jak wójt gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik ogladając prezentowane koncepcje wybrali swoich
faworytów i obaj zdecydowanie

stwierdzili, że najbardziej podoba
im się projekt opisany numerem
061210. Po kilku minutach okazało
się, że spodobał się także jury, które
jednogłośnie zadecydowało o jego
zwycięstwie.
- Projekt jest zaawansowany technologicznie i bardzo funkcjonalny,
przemyślany i z doskonałym zastosowaniem techniki modułowej
- mówił przewodniczący jury architekt Stanisław Dopierała.
Koncepcja terminala wykonana
została przez warszawską firmę ATI
- Architektura Technika Inwestycje, z którą Port Lotniczy Gdynia
- Kosakowo podpiszę umowę na
wykonanie pełnego projektu technicznego.
- Kolejnym etapem, który nastąpi
za około pół roku będzie przetarg
na wykonawcę - mówił prezes
zarządu portu lotniczego Janusz
Stateczny.

Terminal skonstruowany zostanie z modułów, czyli gotowych
elementów, o wymiarach 9 x 4
metry. Główną zaletą takiej techniki jest skrócenie czasu inwestycji
- poszczególne moduły budowane
są w fabryce, a na terenie budowy
odbywa się jedynie ich montaż,
podłączenie energii oraz drobne
prace wykończeniowe.
- Ta technika może zmniejszyć czas
budowy nawet o połowę. Zdajemy
sobie sprawę, że jest to pewna innowacja, ale doskonale sprawdza
się przy budynkach o małej kubaturze. W taki sposób powstają już
szpitale i szkoły również w Polsce –
tłumaczy prezes portu lotniczego
Janusz Stateczny.
Będzie to terminal przeznaczony
dla klientów GA oraz początkowej
obsługi ruchu komercyjnego. Budowa kolejnego jest przewidywana
na drugą fazę rozwoju portu lotnic-

zego.
Choć terminal ma być gotowy na
przełomie marca i kwietnia 2012
roku, rozwój lotniska planowany
jest na kolejne trzydzieści lat.
Podzielony został na cztery fazy,
a każda z nich zakłada kolejne inwestycje w infrastrukturę. Do roku
2030 port ma być przygotowany
do obsługi ok. 1,5 mln pasażerów
rocznie. Zanim jednak lotnisko
Gdynia - Kosakowo będzie gotowe
do obsługi pierwszych z nich,
konieczny jest szereg inwestycji
związanych z bezpieczeństwem i
funkcjonalnością, m.in. renowacja
dróg kołowania i płaszczyzn postojowych oraz budowa nowych,
wyposażenie lotniska w system
świateł nawigacyjnych i inne pomoce, remont drogi dojazdowej i
przygotowanie parkingów. Do tego
pługi, kosiarki czy urządzenia do
badania przyczepności na pasach

Taki obraz ujrzą pasażerowie podczas lądowania samolotu w porcie Gdynia - Kosakowo
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Udanego Roku dla portu!

Nie budujemy lotniska, tylko je
zmieniamy
Dwa lotniska na Pomorzu?
Zdaniem ekspertów to dobre
rozwiązanie. Są jednak tacy,
którzy w tej inwestycji widzą
megalomanię i kompleks
małego miasta. O tym dlaczego powstanie nowy cywilny
port lotniczy na Pomorzu mówi
jego prezes Janusz Stateczny.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek:
Lotnisku i wszystkim mieszkańcom
Gdyni oraz Gminy Kosakowo życzę,
by ten rok był kolejnym wspaniałym
etapem w rozwoju portu. To inwestycja ważna dla regionu, więc
życzę wszystkim także tego, byśmy
mogli spotkać się wkrótce przy wb-

iciu pierwszej łopaty na terenie budowy portu. Będzie to oczywiście
efektem wieloletnich starań,
przygotowań i pracy.
Iwona Guzowska, poseł na sejm
VI kadencji, mistrzyni świata w
boksie i kickboxingu:
Na nowy rok, życzę lotnisku Gdynia

- Kosakowo przede wszystkim tego,
by powstało jak najszybciej. Ko-

cham latać, więc tym bardzie cieszy
mnie, że powstanie alternatywa dla
Gdańska. Port lotniczy wyobrażam
sobie jako miejsce nowoczesne i
bezpieczne, do którego przybijają
piękne statki powietrzne i wierzę,
że ten właśnie taki będzie.
Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski:
Niecałe trzy miesiące temu wraz z
wójtem gminy Kosakowo Jerzym
Włudzikiem złożyliśmy podpisy

pod umową użyczenia Gminie Kosakowo gruntów wojskowych na
30 lat. Tereny o łącznej powierzchni
252,8759 ha umożliwiają realizację
zadań związanych z inwestycją i w
końcu - powstanie lotniska cywilnego. Przed podpisaniem umowy,
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo
otrzymał pozytywną opinię Ministra Infrastruktury, Ministra Obrony
Narodowej oraz Ministra Skarbu

i na nowy rok, życzę kolejnych
pozytywnych decyzji i wydarzeń, a
także szybkiego oraz pomyślnego
rozwoju. Wszystkim czytelnikom
Aviatora także życzę, by 2011 rok
był lepszy od poprzedniego, pełen
sukcesów i radości
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Dr Piotr Trębacz, architekt,
współzałożyciel warszawskiej
firmy ATI, która zaprojektowała
zwycięską koncepcję terminala
dla lotniska Gdynia - Kosakowo:

W imieniu całego zespołu projektantów ATI, na nowy rok
życzę wszystkim czytelnikom
pomyślności oraz spełnienia
marzeń o pięknych i dalekich
podróżach, oczywiście z nowego
lotniska Gdynia - Kosakowo. Mam
nadzieję, że projekt terminala,
stanie się początkiem tworzenia
miejsca funkcjonalnego i przyjaznego pasażerom. Samemu lotnisku
życzę zaś, by stało się kolejną dumą
regionu i miejscem kojarzonym z
wielkimi możliwościami.

Lotnisko to drogi biznes.
Nasi sąsiedzi z Gdańska
twierdzą, że Gdynia nie
będzie w stanie utrzymać tego
przedsięwzięcia. Pan uważa,
że szanse są?
Oczywiście zgadzam się, że to kosztowna działalność, ale wszystko
zależy od stosunku kosztów
utrzymania do przychodów. Dla
naszego lotniska szukamy różnych
rozwiązań poza podstawową
działalnością, chcemy uaktywnić
działalność około lotniskową, która
też będzie przynosiła dochód. Niemniej rozumiemy obawy naszych
sąsiadów i mamy nadzieję, że
pojawiły się z życzliwości.
Właśnie, przecież na początku
Gdańsk i Gdynia miały działać
wspólnie. Zarząd Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy miał też
obejmować cywilne lotnisko w
Kosakowie.
Rzeczywiście pomysł był taki, żeby
był to pierwszy w Polsce duo port,
czyli zespół dwóch lotnisk, które
miały być zarządzane poprzez
zarząd spółki lotniska Gdańskiego.
Nie potrafimy dzisiaj powiedzieć
dlaczego Gdańsk zrezygnował z

tej formy zarządzania lotniskiem
w Gdyni, ale nie podjął przez
kilkanaście miesięcy żadnych
działań. W związku dziś funkcjonujemy jako dwa osobne podmioty.
Nie chcielibyśmy w odpowiedzi
na pytanie, dlaczego nie doszło
do współpracy, wyręczać naszych
sąsiadów.
Nie ma już szans na współpracę
z Gdańskiem?
Mam nadzieję, że będzie ona
jeszcze możliwa. Deklaracje z obu
stron są. My oczywiście wciąż
jesteśmy gotowi na współpracę
i z tego co wiem, nowy zarząd w
Gdańsku także taką chęć deklaruje. Przypomnę, że konkurencja,
rzeczywiście jest zdrowa, ale nie
może być oparta na walce i zabieraniu sobie klientów, ale raczej na
wzajemnym uzupełnianiu swoich
możliwości.
Jak zatem Gdynia może
wspierać
lotnisko
w
Rębiechowie, by konkurencja nie była stratą dla obydwu stron, a raczej służyła
pasażerom?
Zacznę może od tego, że my
trochę inaczej ustawiamy obszar
naszej działalności w tym zakresie. Ponieważ Gdańsk tak jest
w tej chwili rozbudowany, żeby
obsługiwać operatorów dużych
samolotów w Europie i poza
Europą. My natomiast rozpoczynamy od czegoś innego, czyli
lotniska skierowanego na obsługę
indywidualnych klientów. Chcemy
również, aby w Gdyni prowad-

zona była działalność szkoleniowa,
co na dużym lotnisku takim jak
Rębiechowo,
powodowałoby
komplikacje, bo każdy taki lot
ogranicza normalne funkcjonow-

niezbędne badania, zbudować
infrastrukturę,
skomunikować
to lotnisko. Myślę, że kwota nie
byłaby mniejsza niż 500, 600 milionów. Dzisiaj dysponujemy tym,

Prezes Janusz Stateczny (drugi od lewej) podczas uroczystości
wręczenia nagród studentom architektury z Gdańska w konkursie
na “Projekt koncepcyjny elementów infrastruktury Portu Lotniczego”
anie. Można tę sytuację porównać
do samochodów nauki jazdy,
które trochę denerwują starszych
kierowców spowalniając ruch
drogowy. To samo dzieje się w
przestrzeni powietrznej.
Lotnisko w Kosakowie istnieje
od dawna, czy ma to znaczenie
przy budowie portu cywilnego?
Gdybyśmy chcieli takie lotnisko założyć na zupełnie pustej
przestrzeni, nie mając do niej
prawa, musielibyśmy pozyskać
nieruchomość,
przeprowadzić

Podglądamy prezesa...

... gdy pracuje w swoim gabinecie w biurze Portu Gdynia - Kosakowo

czym nie dysponują inne regiony –
myślę tu o Białymstoku i Kielcach,
które poszukują takich miejsc. To
jest bardzo trudny proces. Trzeba
znaleźć obszar, który spełniałby
warunki przyrodnicze, klimatyczne,
komunikacyjne, a my mamy już
gotowy. Musimy tylko uzupełnić
go o niezbędną infrastrukturę.
Stąd też nasze inwestycje nie idą
w kierunku budowy lotniska, tylko
przystosowania istniejącego już
portu do obsługi cywilnego ruchu
lotniczego.
Natalia Kaczor
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Co nam da lotnisko?
P
orty Lotnicze w Polsce
wcale nie mieszczą się
tylko w największych
aglomeracjach.

Wśród miast, których liczba
mieszkańców jest wyższa niż w Gdyni, swoich lotnisk nie mają Lublin
i Białystok. Co ciekawe, posiadają je
znacznie mniejsze – Rzeszów (180
tys. mieszkańców), Zielona Góra
(119 tys.) i Szczytno (tylko 25 tys.!).
Faktem jest, że nigdzie w Polsce nie
ma lotnisk położonych tak blisko
siebie, jak w przypadku Rębiechowa
i Kosakowa. Najbliżej zlokalizowane
siebie porty, które znajdują się w
odległości 96 km od siebie to Katowice (Pyrzowice) i Kraków (Balice). Dzięki połączeniu obu miast
autostradą A-4, podróż samochodem
z jednego lotniska do drugiego trwa
zaledwie godzinę. Rębiechowo i Kosakowo dzielą 32 km. Wykorzystując
dodatkowo obwodnicę Trójmiasta,
przejazd trwa około 40 minut.
Lotnisko im. Lecha Wałęsy zajmuje
wysokie, bo czwarte miejsce, w
statystykach ruchu polskich portów
i właśnie tym Gdańsk będzie mógł
w przyszłości „dzielić się” z Gdynią.
Kiedy lotnisko ruszy pełną parą
gmina będzie rozpoznawana w
całej Polsce, m.in. ze względu na
nietypową, bliską lokalizację obu
lotnisk. - Airport, w którego nazwie
występuje słowo „Kosakowo” będzie

dla naszej gminy świetną promocją,
zarówno na arenie krajowej jak i
międzynarodowej – podkreśla wójt
gminy Jerzy Włudzik.
Początkowo Kosakowo ma głównie
obsługiwać ruch cargo, loty prywatne i czarterowe. W związku
z tym przed gminą otwierają się
nowe możliwości rozwoju. Prezes
spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Janusz Stateczny zakłada, że
lotnisko za 8-9 lat, może obsłużyć
nawet pół miliona osób. W takim
miejscu musi powstać hotel, który
powinien posiadać co najmniej 50, a
może nawet 100 pokoi. Do najpopularniejszych hoteli w okolicy jest z
Kosakowa daleko - 11 km do Faltoma w Rumi, do gdyńskich - Hottona
i Orbisu po 12 km oraz 14 km do Nadmorskiego. W okolicy miejsc noclegowych powstaną restauracje i bary,
bowiem nie wszyscy podróżujący
będą chcieli jechać ponad 10 km do
Gdyni czy prawie 40 do Gdańska,
aby zjeść obiad czy spędzić miło czas
przy lampce wina.
- Wszędzie gdzie na świecie powstaje lotnisko zyskują okoliczne miejscowości, bo tworzy się
nowa infrastruktura – tłumaczy
wójt Kosakowa. - Trzeba będzie
zapewnić odpowiedni dojazd i bazę
noclegową. Wzrosną ceny gruntów.
Powstaną różnego rodzaju spółki,
które będą współpracowały z lotniskiem. Zyskamy na pewno na han-

dlu cargo.
Poza tym lotnisko wykorzysta tereny, które są do tego przystosowane,
a dla wojska zbyteczne.
-Nasi mieszkańcy, którzy prowadzą
swoje działalności, będą mogli wejść

Rozwój planowany na lata
będzie prężnie działać, gmina odniesie korzyść finansową z podatków
płaconych przez firmy, który wokół
i na lotnisku będą funkcjonować –
zauważa Jerzy Włudzik.
W pobliżu Rębiechowa swoje

Boisko w Mostach wybudowane w ramach programu Orlik 2012
na teren lotniska i tam prowadzić
swoje firmy – mówi Michał Schroder, kandydat na stanowisko wójta.
W bliskiej okolicy lotniska na pewno
powinien znaleźć się płatny parking, który umożliwi pozostawianie
przyjezdnym samochodów. Poza
tym na teren portu będzie można
wprowadzić i sprzedawać regionalne wyroby i produkty.
Bliskość portu lotniczego przyciągnie
w okolice Kosakowa wiele firm.
- W dalszej przyszłości, kiedy lotnisko

Lotnisko jak każda nowa inwestycja (Ośrodek Edukacji Leśnej w Miszewie) wpłynie na rozwój regionu
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siedziby mają wielkie korporacje.
Niemal naprzeciwko znajduje się
siedziba amerykańskiego potentata
informatycznego – firma Intel. Tuż
obok, biura ma kolejny przedstawiciel rynku komputerowego: polski Young Digital Planet. Nieopodal
znajdują się też wielki koncern
motoryzacyjny Delphi, polski serwis
drukarek Sietom oraz Eaton Electric.
Tylko te firmy zatrudniają około
1200 osób.

Maciej Wyskiel

Tak wyglądać będzie ponad 200 hektarów portu lotniczego nocą.

S

tworzenie Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo jest
wielką szansą całego regionu na dogonienie rozwiniętej
Europy Zachodniej. To nowe
miejsca pracy, nowe drogi i
nowe inwestycje. To nowa, lepsza przyszłość regionu.

Kiedy pod koniec XIX wieku Otto
Lilienthal z powodzeniem odbył
kilka lotów na szybowcach własnej
konstrukcji, nie wyobrażał sobie
zapewne jak wielką przysługę
oddał przyszłym pokoleniom.
Uważany za „pierwszego prawdziwego lotnika” Niemiec zainspirował
tym samym rzesze naśladowców,
którzy marzyli o wzbiciu się w niebo. Dla współczesnego człowieka
latanie nie jest niczym specjalnym. Szczególnie od momentu,
kiedy realna stała się eksploracja
bezkresnej przestrzeni kosmicznej.
Wraz z upływem czasu korzystanie z samolotów przestawało
być domeną jedynie najbogatszych
sfer społecznych. Obecnie trudno
sobie wyobrazić przemieszczanie
się na dalsze odległości bez skorzystania z usług jednej z linii lot-

niczych. I nie mówimy tutaj jedynie
o ludziach biznesu. Wszystkim nam
spowszedniało podróżowanie samolotami. W niepamięć odchodzą
czasy, kiedy przelot samolotem
był wielkim świętem i niecodziennym wydarzeniem. Z czasem
zaczęliśmy jednak dążyć do tego,
aby w Polsce zaczęto budować
więcej lotnisk. Regionalne porty
lotnicze zaczynają konkurować
z międzynaro-dowymi. Zyskują na
tym przede wszystkim pasażerowie.
Faktem jest jednak, że lotnisk
w naszym kra-ju jest wciąż za mało,
jeśli porównamy się do rozwiniętej
części Starego Kontynentu. Dobry
przykład zwiększającego się zapotrzebowania na latanie można
zaobserwować w Gdańsku. Jeszcze
35 lat temu mało kto wiedział
o niewielkiej wsi Rębiechowo. Teraz
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha
Wałęsy przynosi sławę miejscowości
w Polsce, ale i w Europie. Od 1999
roku cały czas zwiększa się ruch
pasażerski. 19 października 2006
roku gdański port osiągnął po raz
pierwszy milion pasażerów w ciągu
jednego roku. Według najnowszych
danych za ubiegły rok, z lotniska

w
Gdańsku-Rębiechowie
skorzystało
bez
mała
2
miliony
pasażerów
i wykonano ponad 31 tysięcy
ope-racji lotniczych. Tak dobre
wyniki zdecydowały o rozbudowie gdańskiego portu lotnicze-go. Jest to jednocześnie
wyraźny znak dla całego Trójmiasta, że mie-szkańcy oraz turyści chcą podróżować samolotami.
Tym bardziej nie dziwi więc idea
gospodarzy Gdyni oraz Kosakowa,
aby w ramach współpracy otworzyć
cywilny port na istniejącym już lotnisku wojskowym Gdynia-Oksywie.
Ta decyzja budzi dużo mieszanych
uczuć wśród mieszkańców okolicznych gdyńskich osiedli takich jak
Biabie Doły, Oksywie, Pogórze oraz
mniejszych miejscowości - Kosakowa, Mostów, Mechalinki czy Pierwoszyna. Boją się zagrożeń, które
mogą być związane z rozwojem
portu lotniczego. Z pewnością część
z nich ma realne uzasadnienie,
ale większość wynika po prostu z
nie-wiedzy i powtarzanych mitów.
Warto jednak postarać się przekuć
na własny użytek fakt powstania portu. Nie należy bowiem

zapominać, że lotnisko wojskowe
Gdynia-Oksywie nigdy nie przestanie istnieć. Jako baza NATO jest
strategicznym miejscem, które
może być wykorzystane w sytuacji konieczności użycia lotnictwa
wojskowego.
Gdyńskie lotnisko ma niezwykle długą historię i na stałe
wpisało się w krajobraz regionu.
Jego niewątpliwym atutem jest
wyśmienite położenie.
- Lądowanie od strony Zatoki
Gdańskiej w 85 procentach odbywa się nad wodą, poza terenami
zamieszkanymi - wyjaśnia Janusz
Stateczny, prezes Portu Lotniczego
Gdynia-Kosakowo. - Z drugiej strony, od wysokości Pucka samoloty
będą przelatywały nad terenami
o niewielkim stopniu zagęszczenia
ludności.
Co ważne, ani Gdynia, ani Kosakowo
nie przewidują intensywnej zabudowy w pasie lądowania. Wynika
to z ograniczeń geograficznych. Zatoki Gdańskiej rzecz jasna nie da się
zagospodarować, a od strony Pucka
przeważają tereny podmokłe.
Nie bez znaczenia jest również
bliskość lasu, który jest naturalnym
ekranem akustycznym dla samolotów na płycie lotniska. Nikt więc
nie za-mierza go likwidować.
Pojawienie się lotniska cywilnego to jednak przede wszystkim
zwiększenie szans okolicznych
mieszkańców na znalezienie pracy.
W pierwszym rzędzie zatrudnienie znajdą tutaj osoby w zawodach
związanych z obsługą samolotów.
Port lotniczy będzie potrzebował
ludzi, którzy zadbają o obsługę
maszyn i urządzeń do utrzymania
nawierzchni lotniskowych, czyli na
przykład kierowców i operatorów.
A to nie wszystko. Niezbędni będą
specjaliści z zakresu ochrony Trwa
Trwa wyścig z czasem, by pierwsze
cywilne maszyny mogły wylądować
w Gdyni na Euro 2012. Na początku
port lotniczy będzie obsługiwał
tylko nieregularny ruch samolotów
prywatnych General Aviation obecnie najprężniej rozwijającej
się gałęzi lotnictwa. Później mają
pojawić się pierwsze operacje lotnictwa komercyjnego - połączenia
czarterowe, tanich linii oraz cargo.

Natalia Kaczor
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Naprawdę przyjemnie wylądować w Kosakowie
Mieszkańcy Kosakowa zaufali panu, dzięki czemu rozpoczyna pan trzecią kadencję.
Jak podsumuje pan swoją
dotychczasową pracę?
Dzięki
aktywnemu
zaangażowaniu się mieszkańców
i urzędników, gmina systematycznie się rozw ija. Wspólnymi
siłami udało się nam zrealizować
szereg inwestyc ji, między innymi stworzyliśmy Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, salę
gimnastyczną przy szkole podstawowej w Dębogórzu oraz
rozpoczęliśmy budowę stadio nu
piłkarskiego. Trzeba również
pamiętać o programie „Orliki”,
dzięki któremu powstają nowe
boiska dla dzieci i młodzieży.
Mamy nowy komisariat policji,
a obecnie budujemy mieszkania
socjalne. Ale to nie wszystko –
gmina jest spokojna i bezpieczna, dzięki czemu stała się dobrym miejscem do mieszkania
i życia.
Co
zyskali
mieszkańcy
oddając na pana głos?
Sprawiliśmy, że gmina posiada tereny rekreacyjne, stale
rozbud owywane obiekty sportowe oraz obfitość wydarzeń
kulturalnych i rozrywkowych.
Tworzymy ścieżki rowerowe i
parki. Bardzo ważnym elementem, wpływającym na jakość
życia są drogi oraz sprawna sieć
kanalizacyjna, dlatego stale
pracujemy nad ich renowacją
i budową. Przy współpracy
pedag ogów, rodziców i entuzjastów sportu dbamy o rozwój
młodzieży. Doskonałym tego

przykładem jest działający już
drugi rok Klub Żeglarski Rewska
Szkuta, który funkcjonuje dzięki
zaangażowaniu
miłośników
żeglarstwa i miesz-kańców. W
chwili obecnej, każdy uczeń
kończący gimnazjum może
uzyskać patent żeglarski.
Pamiętamy również o osobach
starszych, w zeszłym roku w
naszej gminie funkcjonował
Uniwers ytet Trzeciego Wieku,
a teraz zamierzam wprowadzić
pilotażowy program dla najbardziej potrzebujących osób
samotnych w gminie - tele
opiekę.
Czy podczas litopadowych
wyborów obawiał się pan
konkurencji?
Zdawałem sobie sprawę, że
konkurencj a nie śpi. Jednak
najważniejsze było dla mnie
prowadzenie
merytorycznej
kampanii. Zawsze uważałem,
że „Czarny PR” i próba zdobycia
stanowiska za wszelką cenę, nie
są dobrą drogą i najwyraźniej
miałem rację. Najważniejsi są
przecież mieszkańcy i ich zadowolenie. Zrobiliśmy już tyle
dobrego razem.
Pomysł na zagospodarowanie terenów wojskowych
na lotn isko Gdynia-Kosakowo sięga 2005 roku.
Jakie najważniejsze decyzje
zapadły w ciągu 5 lat?
W historii projektu budowy lot
niska Gdynia-Kosakowo były dwa
kluczowe momenty. Pierwszy to
podpisanie listu intencyjnego
przez Jerzego Szmajdzińskiego

- ówczesnego Ministra Obrony
Narodowej, dowódcę Marynarki
Wojennej RP, wojewodę pomor
skiego, marszałka wojewódz
twa pomorskiego, prezydentów
Trójmiasta,
wójta
gminy
Kosakowo oraz prezesa Portu
Lotniczego im. Lecha Wałęsy.
List ten miał na celu uczynić lotnisko Kosakowo filią gdańskiego
lotniska.
Zarząd Portu Lotniczego w
Rębiechowie nie spieszył się jed
nak z jakimikolwiek działaniami.
Aby lekko ponaglić, 2 lata po
podpisaniu listu intencyjnego
powołaliśmy z prezydentem
Szcz urkiem spółkę pod nazwą
„Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo”. Jej głównym zadaniem
było pozysk anie terenów pod
budowę lotn iska, a następnie stworzenie pasażerskiego portu
lotniczego.
Drugim istotnym momentem
był 16 września ubiegłego roku,
kiedy to otrzymałem certyfikat
przekazania gminie Kosakowo
gruntów pod lotnisko cywilne.
Jak wyobraża pan sobie
lotnis ko za 10 lat?
Mam nadzieję, że za 10 lat
lotnisko w Kosakowie będzie
tętnić życiem. Myślę, że do tego
czasu powsta nie tam niezbędna
infrastrukt ura oraz rozwiną
się inwestycje związane z
jego działalnością. Główny
pas startowy już jest, trzeba
teraz zbudować terminale oraz
dobudować drogi i miejsca
postojowe. Wokół działających
lotnisk wiele się dzieje. Myślę,
że i Kosakowo czeka taka

przyszłość. Nie znaczy to jednak, że pozostaje nam tylko
czekać na pierwsze sam oloty.
Przed nami dużo pracy. Dla
gminy, a przede wszystkim jej
mieszkańców, bardzo istotne
jest jak najlepsze wykorzystanie
szansy, jaką daje lotnisko. To in
westycja długoterminowa, co
oznacza, że aby na niej zarobić,
najpierw należy ponosić koszty.
Jesteśmy w tej komfortowej
syt uacji, że większość wydatków pokryje Gdynia. Kosakowo
musi jednak mieć zapewnione
znacz ne wpływy z działalności
portu lotniczego, które pozwolą
nam inwestować w dalszy rozwój. Będę dążył do tego, żeby
właśnie taka była przyszłość.
Bo nie są to już marzenia, ale
realne możliwości.
Podczas pana poprzedniej
kadencji
rem ontowano
drogi, ale wiele odcinków
komunikacyjnych nadal jest
w opłakanym stani e. Czy
mieszkańcy mogą liczyć na
kolejne renowacje?
Oczywiście, że tak. Od kilku lat
konsekwentnie realizujemy har
monogram realizacji budowy
dróg gminnych. W ubiegłym
roku zbudowaliśmy 20 odcinków
dróg. Musimy sobie jednak
zdawać sprawę, że na terenie
naszej gminy znajdują się także
drogi kraj owe, wojewódzkie i
powiatowe, których utrzymanie
nie leży w kompetencjach gminy.
Staramy się jednak rozwiązywać
i ten problem. Dofinansowujemy rem onty dróg wojewódzkich i powiatowych. Dobrym

przykładem takiej współpracy
jest rondo w Kosakowie,
którego budowę wsparliśmy
kwotą pół miliona złotych.
Ponadto, zawsze możemy liczyć
na współpracę mieszkańców.
Dzięki programowi Lokalnych
Inicj atyw Inwestycyjnych udało
nam się wyasfaltować część ulic,
np. Rzepakową. Gmina rośnie, a
mieszkańcy oczekują bezpiecznego i wygodn ego dojazdu do
domu.
Dość uporczywym problemem dla mieszkańców
są zaniki ene rgii. Czy w tej
kwestii nie da się nic zrobić?
Do tej pory do Urzędu Gminy
nie wpłynęły żadne skargi od
mieszkańców w tej kwestii.
Gdyby tak się stało na pewno
podjęlibyśmy
odpowiednie
działania. Wedle mojej wiedzy
zaniki w dostawie energii
zdarzają się dość sporadyc znie
i są konsekwencją moderni zacji
elektrowni. Jednak jeśli okaże
się, że problem będzie narastał,
na pewno będę interweniował.
Jak ocenia pan stan komu
nikacji miejskiej w Kosakow
ie? Zmienił się przewoźnik,
ale czy w związku z tym
polepszyła się jakość usług?
Mieszkańcy narzekają na
niską częstotliwość kursów.
Gmina Kosakowo ma bardzo ko
rzystne położenie - nad samym
morzem i blisko Gdyni. Wynikają
z tego jednak pewne trudności.
Nie możemy liczyć na transport
PKS-ami, gdyż nie jesteśmy
wystarczająco oddaleni od

aglome racji trójmiejskiej. Dlatego kos zty transportu pokrywane są z budżetu gminy. To
prawda, że na niektórych liniach
zmienił się przewoźnik. Jest on
tańszy od pop rzedniego i dlatego udało nam się zaoszczędzić
200 tysięcy złotych. Zdaję sobie
jednak sprawę, że częstotliwość
kursów odgrywa dużą rolę dla
mieszkańców. Utrzym anie obecnej komunikacji kos ztuje ponad
2,2 mln zł rocznie. Zwiększenie
częstotliwości kursów pociąga
za sobą automatyczny wzrost
tej kwoty. Osobiście uważam,
że idealną sytuacją byłoby gdyby autobusy jeździły co 15 – 20
min. i wierzę, że ostatecznie
uda nam się to osiągnąć.
Na co przeznaczone zostały
pieniądze
przekazane
zalanej Bogatyni?
Decyzją
Rady
Gminy
zdecydowaliśmy się przekazać
30 tysięcy złotych na pomoc
poszkodowanej przez powódź
Bogatyni. Wielu ludzi straciło
tam dach nad głową i dobytek
całego swojego życia. Dzięki
naszemu wsparciu udało się
przystosować część domów
do zamieszkania dla poszkodowanych
mieszkańców.
Mieszkańcy Bogatyn i są bardzo
wdzięczni za pomoc. Otrzymaliśmy nawet specjalny list z
podzię-0kowa-niami.
Ma pan spore pole do popisu. Na czym skupi się pan
szczególnie?
Rozpoczęliśmy wiele projektów,
które trzeba dokończyć. Ponadto

zamierzam skupić się na trzech
bardzo ważnych dla naszej
społeczności zadaniach. Pierwsze z nich
to budowa przedsz
kola z prawdziwego zdarzenia.
W chwili obecnej
wszystkie dzieci
mieszkające
na
terenie
gminy mają
możliwość
bezpłatn e g o
korzysta
nia z pięciogodzinnych
klas przed
szkolnych. Tego nie
ma żadna inna gmina,
ale nie zmienia to faktu, że potrzebujemy
nowego obiektu dla
najmłodszych. Drugim
ważnym zadaniem jest
rozbudowa infrastruk
tury oświatowej. Gmina
się rozrasta, ciągle powstają
nowe domy, a szkoły, które
mamy w gminie są zbyt
małe. W pierwszej kolejności
rozbudowy potrzebuje szkoła
w Pogórzu. Istniejące szkoły,
wymagają remontów, naprawy
dachów. Chcę, aby dzieci uczyły
się w nowoczesnych warunk
ach. Trzecią sprawą jest kanalizacja burzowa. To projekt, który
powinniśmy zacząć realizować
w pierwszej kolejności, aby zapobiec zalaniom naszych terenów
i domów. Czeka mnie dużo ciężkiej
pracy.
rozm. Maciej Wyskiel

Podglądamy wójta...

...z żoną Jadwigą na Festiwalu Piosenki ...i przed laty
Żołnierskiej w Pierwoszynie

...podczas Dożynek na Litwie

...w Ochotniczej Straży Pożarnej

...w trakcie tego wywiadu

... na zabawie z najmłodszymi w gminnym Domu Kultury
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Bez kogo nie polecimy, czyli
praca w Gdyni - Kosakowie
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo zatrudni pracowników
służby ochrony – takich i
podobnych ogłoszeń na stronie
gdyńskiego lotniska będzie
można szukać już w drugiej
połowie przyszłego roku.
Zgrany zespół specjalistów od
pierwszych startów i lądowań
będzie dbał o bezpieczeństwo i
komfort pasażerów portu.
Koordynacja pracy całego lotniska powierzona zostanie
dyżurnemu portu lotniczego.
Będzie on nadzorować pracę
terminali, kontrolować stan
płyty lotniska oraz pól manewrowych. Dyżurnemu portu
lotniczego podlegać będą
wszystkie służby w obrębie lotniska z wyjątkiem straży granicznej. Idealny kandydat do
pracy na tym stanowisku musi
potrafić dowodzić zespołem
ludzi i być odporny na stres.
Wymagane są również kierunkowe wykształcenie, znajomość
języka angielskiego oraz specjalistyczny kurs. Dobre przygotowanie dla przyszłych zawiadowców portu lotniczego dają
studia z zakresu zarządzania
(niektóre polskie uczelnie
oferują studia podyplomowe z
zarządzania portem lotniczym)
przydatne może być również
doświadczenie w pracy przy
naziemnej obsłudze lotów czyli
przy obsłudze handlingowej.
Pracownicy
tej
sekcji
odpowiadać będą za całość
czynności
od
momentu
wylądowania aż do startu samolotu. Ich zadania to również
tankowanie
i
sprzątanie
maszyny, dostarczenie przed
odlotem cateringu, przygotowanie dokumentacji dla
załogi, a przede wszystkim
odprawa i bezpieczne wprowadzenie pasażerów na pokład
oraz kompleksowa obsługa
bagażu od momentu ich nadania do zamknięcia w luku
bagażowym.

Samolot hałasuje jak... kosiarka
Przekracza poziom normy
prawie w każdym dużym
mieście i przeszkadza nawet
kilkunastu milionom Polaków. Hałasu, czyli dźwięku
niepożądanego, nieprzyjemnego i najczęściej -generowanego przez człowieka często
doszukujemy się tam, gdzie
go nie ma.
Jednym z rodzajów hałasu antropogenicznego jest hałas komunikacyjny, który powstaje
podczas funkcjonowania środków
transportu takich jak samochody,
pociągi i samoloty. Dźwięk tego
typu dosięga nas niemal wszędzie
i narasta między innymi przez
coraz większą liczbę pojazdów
motorowych. Co ciekawe, często
nie zwracamy na niego uwagi,
bo jest ciągły i monotonny.
Występuje każdego dnia z
podobną częstotliwością.
Jeśli sąsiad włączy wiertarkę

Na terenie cywilnego portu lotniczego znajdą się setki miejsc pracy
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym
poziomie
władze
lotniska zatrudnią wspomnianych
wcześniej pracowników służby
ochrony, którzy z biegiem lat
przejmować będą obowiązki
funkcjonariuszy straży granicznej. Głównym wymaganiem
wobec kandydatów chcących
strzec bezpieczeństwa lotniska jest licencja pracownika
ochrony, którą otrzymuje się po
odbyciu kursu (w Gdyni szkolenia prowadzi m.in. Akademia
Marynarki Wojennej) i zdaniu
egzaminu państwowego.
Na wypadek niespodziewanych
komplikacji na lotnisku zawsze
czuwać będzie przynajmniej
jedna pięcioosobowa sekcja
strażaków z uprawnieniami
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferta
zatrudnienia na tym polu
będzie kierowana nie tylko
do strażaków, którzy mają
doświadczenie w pracy na lot-

nisku, ponieważ zarówno dla
nich, dla pracowników ochrony
oraz dla obsługi handlingowej
prowadzony będzie dodatkowy
kurs przygotowujący do specyficznych warunków pracy przy
obsłudze portu lotniczego oraz
umożliwiający osobisty rozwój i
późniejsze awanse.
Kluczową rolę na lotnisku
odgrywają także kontrolerzy ruchu, których zadaniem
jest prowadzenie samolotów
będących w powietrzu, tak aby
mogły bezkolizyjnie wznosić się
i lądować. Niewątpliwie wobec
kontrolerów ruchu zawsze stawiane są najwyższe wymagania.
Biegłość w liczeniu w pamięci,
odporność na stres, doskonała
znajomość języka angielskiego,
nienaganna dykcja, umiejętność
szybkiego analizowania sytuacji
i podejmowania decyzji – tyle
na początek. Do tego testy psychofizyczne; jeśli i te kandydat
przejdzie pomyślnie czeka go
około dwóch lat intensywnej

nauki: nawigacja, meteorologia, przepisy ruchu lotniczego,
ćwiczenia na symulatorach, liczne egzaminy – do ostatniego
etapu rekrutacji przechodzi
tylko kilka procent wszystkich
chętnych. Ich późniejsza praca
jest ciężka, stresująca niezwykle odpowiedzialna, ale za to
bardzo prestiżowa i świetnie
płatna.
Dobrze prosperujące i atrakcyjne lotnisko to oprócz
bezpieczeństwa również profesjonalna obsługa pasażerów.
By spełnić i ten warunek w
skład pracowników lotniska wejdzie kilkunastoosobowa
ekipa obsługi technicznej lotniska, pracownicy informacji,
gastronomi, czy wypożyczalni
samochodów. Wraz z rozwojem
obiektu, ilość miejsc pracy
będzie się zwiększać, co bez
wątpienia wpłynie korzystnie
nie tylko na przylatujących do
Gdyni turystów.

Natalia Kaczor
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od razu czujemy różnicę, ale gdy
budzimy się rano, nawet nie
zwracamy uwagi na jeżdżące za
oknem samochody.
To właśnie ludzie generują
dźwięki tak głośne, że zaczynamy
nazywać je hałasem np. dzwonek
na przerwę w szkole – 95 decybeli, sprzątanie odkurzaczem – 60
dB. Dźwięk, który wydobywa się
z lecącego samolotu jest taki sam,
jak przy trzaśnięciu drzwiami od
windy. Nie możliwe? A jednak.
Odczuwanie hałasu zależy od jego
zmian w czasie, natężenia, długości
oddziaływania, a także zawartości
składowych niesłyszalnych i widma częstotliwości. Dlatego odbieranie niepożądanych dźwięków
jest
subiektywnie i uzależnione
od kombinacji wartości poszczególnych
parametrów
charakteryzujących sygnał akustyczny. Ze względu na czas trwania
rozróżnia się hałas ciągły (np. szum
telewizora) i hałas impulsowy (np.
wybuch), a pod względem widma
częstotliwości: na hałas złożony i
prosty. Zwalczanie hałasu polega
głównie na eliminacji źródeł lub

Od samolotu głośniejsze są m.in: trzaskające drzwi windy i wybuch petardy
ograniczaniu emisji oraz izolowaniu miejsc uciążliwych sygnałów
akustycznych.
Granica podziału między hałasem
dokuczliwym, a niedokuczliwym
jest płynna i również - subiektywna. Zależy oczywiście od rodzaju
zakłóceń oraz od odporności nerwowo-psychicznej człowieka, jego
chwilowego nastroju lub rodzaju
wykonywanej pracy. Bardzo
często ten sam zespół dźwięków
może w pewnych przypadkach
wywołuje wrażenie przyjemne,
a w innych dokładnie odwrotne.
Dlatego wyniki badań pomiarowych hałasu nie zawsze są trafne i
wymagają weryfikacji oraz konfrontacji z opinią ludności. Wiele
razy wydaje się, że maszyna tak
ogromna jak samolot
będzie zakłócać funkcjonowanie
,a ostatecznie może okazać się, że
jest to znacznie bardziej komfortowe, niż mieszkanie przy ciągu
komunikacyjnym dużego miasta.
Program działań dotyczących
ochrony środowiska przed
hałasem i wibracjami jest w
Polsce realizowany w niewielkim

zakresie, ze względu na niewielkie fundusze przeznaczane na
ten cel. Jedne z najistotniejszych
osiągnięć w tej to przeprowadzone w latach 1986-1990, które
doprowadziły do opracowania
zbioru
skomputeryzowanych
instrukcji,
umożliwiających
kontrolowanie stanu akustycznego środowiska, a później – do
wprowadzenia systemu ewidencji hałaśliwych obiektów przez
Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska. Możliwa stała się
także

nowelizacja ustaw i przepisów
dotyczących ochrony środowiska
przed
hałasem
i wibracjami. W Polsce budowane są więc ekrany urbanistyczne i antywibracyjne podtorza
tramwajowe. Wykonywane są
również liczne oceny obiektów szczególnie uciążliwych
dla środowiska, pomiary
kontrolne, mapy akustyczne
terenów wokół lotnisk i całych
miast.
Olga Muchowska

Co jest głośniejsze?
• 10 dB oddech, szept
• 20 dB szum liści
• 35-cisza domowa (noc
• 40 dB rozmowa
• 45-cisza domowa (dzień)
• 50 dB nowoczesny samochód
• 55 dB suszarka dobrej jakości
• 60 dB odkurzacz dobrej jakości
65 dB przeciętny szum w polskich
miastach
• 69 dB jadący pociąg
75 dB nowoczesny samochód
małolitrażowy
• 79-87 dB motocykl

• 80 dB klakson samochodowy
• 80 – 100 dB samoloty w fazie
wzlotu
• 85 dB uszkodzony kran
• 90 dB dzwonek na przerwę
w szkole
• 95 dB stary odkurzacz
• 95-kosiarka do trawy
• 105-nisko lecący samolot odrzutowy
• 110 dB trzaskające drzwi windy
•115 dB - koncert rockowy
• 130-160 dB wybuch petardy
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Środowisko naturalne na terenie lotniska: alfabet faktów i mitów
A jak awifauna.
Specjaliści nazywają tak ogół gatunków ptaków zamieszkujących
dany obszar. Wiele osób
przypuszczało, że rozwoju lotniska nie będzie można pogodzić
z dobrem skrzydlatych zwierząt.
Z analizy specjalistów wynika
jednak, że prace budowlane
na terenie portu nie stanowią
zagrożenia dla miejscowej awifauny. Gatunki, które gniazdują
w miejscu planowanej inwestycji i jej pobliżu mają w okolicy
wystarczająco dużo odpowiednich siedlisk lęgowych.
B jak badacze.
Podczas prac związanych z
ochroną środowiska na terenie
portu w Gdyni – Kosakowie
pracowało około dziesięciu
specjalistów.
Florą
zajeły
się dr inż. Katarzyna Żółkoś
i dr Joanna Bloch – Orłowska

z Katedry Taksonomii Roślin i
Ochrony Przyrody Uniwersytetu
Gdańskiego, a bezpieczeństwem
ptactwa - prof. Włodzimierz
Meissner z Pracowni Ekofizjologii Ptaków Katedry Ekologii
i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego.
C jak czubajka.
Czubajka Kania to jeden z sześciu
gatunków grzybów odnalezionych na terenie lotniska. Poza kanią
w Kosakowie występują też
między innymi.: huba korzeniowa i czernidłak błyszczący.
Czubajka należy do rodziny
pieczarkowatych, występuje na
terenach całej Polski, od lipca do
listopada. Ze względu na kształt
biało - brązowego kapelusza
o średnicy 10 - 30 cm, nazywana jest także parasolnikiem.
Grzyb jadalny, bardzo smaczny.
Uważać trzeba jedynie na młode

grzyby, które łatwo jest pomylić
z białymi muchomorami sromotnikowymi.
D jak derkacz.
To jeden z kilku najcenniejszych
elementów ptaków lęgowych,
których
występowanie
zauważono na terenie Gdyni –
Kosakowa. Do grupy rzadko spotykanych ptaków należą także
m.in.: gąsiorek, dzięcioł czarny
i dzięcioł zielonosiwy. Są to gatunki wymienione w Załączniku
I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej (mówiącej o ochronie dziko
żyjących ptaków). W dodatku
spotkać można świergotka polnego, który jest gatunkiem
rzadko występującym w rejonie
Zatoki Gdańskiej.
E jak eksmisje.
Mieszkańcy obawiali się, że
zwierzęta, a przede wszystkim ptaki, będą zmuszone do
opuszczenia
zamieszkałych
terenów, m.in. z powodu niszczenia gniazd przy wycince drzew
i krzewów. Eksperci uspokajają
– żadnych eksmisji nie będzie,
bo roboty przeprowadzane są
w odpowiednich terminach.
- Prace na terenie lotniska nie
stanowią zagrożenia dla miejscowej awifauny - mówił kierownik Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej Mariusz Lewczuk. - Gatunki, które gniazdują
w miejscu planowanej inwestycji i jej pobliżu mają w okolicy
wystarczająco dużo odpowiednich siedlisk lęgowych.
F jak filharmonia decybeli,
którą często bywa lotnisko.
Nie jest to problem nie do
rozwiązania. Eurpejskie porty
coraz częściej wykorzystują cichy
system Continuous Descent Approach (tak zwane “lądowanie
w kapciach”), który polega na
nietradycyjnym, „bezschodkowym” schodzeniu na ziemię.
G jak giełda.
Stała się symbolem sporów
mieszkańcy kontra nowe inwestycje. Gdy miała powstać
w Barniewicach, mieszkańcy

Osowy byli zdecydowanie
przeciwni. Giełda miała równać
się wielkiemu kataklizmowi,
demoralizować dzieci (na
każdym rogu miały stać panie
do towarzystwa), myszy i szczury, miały atakować dzieci,
które będą szły do szkoły, samoloty miały spadać, bo wpadałyby
w ptaki, które przylatujące
z wysypiska w Szadółkach
w poszukiwaniu jedzenia, a
domy miały się zburzyć, gdy w
pobliżu kursować będzie dużo
ciężarówek. Zgodnie z tym co
było mówione, teraz w okolicach
Barniewic powinny być ruiny i
prawdziwa katastrofa ekologiczno - sanitarna, a jak się okazało
wszystko jest w porządku. I
twórcy raportu środowiskowego
mieli rację.
H jak hektary.
Port lotniczy Gdynia – Kosakowo
do 2040 roku ma zapewnione
użytkowanie na terenach

należących do Skarbu Państwa
(na Pogórza, w Pierwoszyna
i Kosakowie), o powierzchni
prawie 253 hektarów.
I jak inwentaryzacja.
Inwentaryzacja środowiska to
proces żmudny, czasochłonny
i niezbędny do rozpoczęcia
wszystkich dużych zadań inwestycyjnych. To ile trwa, zależy
przede wszystkim od powierzchni badanego terenu. Penetruje
się go w różnych porach doby
oraz roku i krok po kroku, stwierdza się co na nim występuje.
Wszystko co związane jest z
przyrodą a szczególnie jej cennymi elementami, poddawane
jest takiej obserwacji. Roślinami
trzeba zająć się wtedy, gdy przyroda żyje, natomiast inwentaryzacja ptaków jest już bardziej
skomplikowana i dłuższa, bo od-

bywa się w wielu etapach. Bez-

pieczne mogą czuć się gryzonie.
J jak jarząb.
Jarząb Szwedzki to jeden z trzech
gatunków roślin występujących
na obszarach Gdyni – Kosakowa,
które objęte są ścisłą ochroną
prawną. W Polsce w stanie dzikim
spotkać go można jedynie na Pomorzu: na terenach nadmorskich,
miedzy Kołobrzegiem a Trójmiastem. Zazwyczaj przypomina
wysoki (około 15-metrowy)
krzew lub drzewo. W maju
pojawiają się na nim owłosione,
dziesięciocentymetrowe kwiaty.
K jak kenofity.
Dwadzieścia siedem gatunków
obcego pochodzenia specjaliści
odnaleźli na terenie portu
Gdynia – Kosakowo. Oznacza to,
że teren lotniska to obszar silnie
przekształcony przez człowieka, a
struktura socjologiczna flory jest
umiarkowanie zróżnicowana.
Na terenie Polski występuje
ponad 200 kenofitów. Zazwyczaj zakłada się, że początkiem
masowego rozprzestrzeniania
się roślin na obcych terenach
było odkrycie Ameryki.
L jak lęg.
Okres lęgowy to wyjątkowy czas
na terenie air portu. Zarówno dla
płazów, gadów jak i ptaków. Z
uwagi na te ostatnie, wszystkie

“ciężkie roboty” wykonywane
są w odpoiednich terminach.
Wycinkę należy wykonać poza
okresem wegetacyjnym, a prace
rozpocząć zawsze przed sezonem
lęgowym (w okresie wrzesień –
luty).
M jak militaria.
Przez wiele lat nad Kosakowem
latały głośne wojskowe odrzutowce MIG-21, które są znacznie
głośniejsze niż samoloty, które
będą obsługiwane przez lotnisko
cywilne.
N jak nietoperze.
Pomimo spekulacji, wynik inwentaryzacji
prowadzonej
przez naukowców jest negaty-

O jak odrzutowce.
Kojarzone z hukiem i bólem uszu,
są coraz bardziej nowoczesne i co

za tym idzie – cichsze. Specjaliści
podkreślają, że tych dzisiejszych
nie można nawet porównywać
z maszynami sprzed dwóch
dekad.
P jak Ptasia Dyrektywa UE.
Potoczna nazwa dyrektywy
2009/147/WE z 30 listopada
2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Składa się z 20
artykułów i 7 załączników, które
precyzują metody jej realizacji
i ma przede wszystkim chronić
współcześnie populacje ptaków
występujących w stanie dzikim
w państwach Unii Europejskiej.
R jak raport.
Raport Środowiskowy to dokument, który każdy ma prawo
przeczytać. Zgodnie z przepisami
krajowymi i Unii Europejskiej jest
wymagany przy każdej dużej in-

wny. Wynika to głównie z
niekorzystnego mikroklimatu
dla hibernacji – obiekty są
zbyt suche i przewiewne,
a budynki o stosunkowo cienkich
ścianach, wzniesione całkowicie
nad powierzchnią ziemi (brak
pomieszczeń podziemnych),
co silnie naraziłoby zwierzęta
na wymarzanie. 25 gatunków
nietoperzy zamieszkujących
Polskę to ssaki wybitnie
ciepłolubne. Dlatego też spora
część z nich żyje w tropikach.
Zdecydowanie wolą przebywać
w nagrzanych słońcem strychach lub przy ciepłych kominach. Takie warunki umożliwiają
im prawidłowe rozmnażanie.
Nietoperze wykorzystują też
termoregulację socjalną: śpią
w skupiskach, przylegając do
siebie, a to zmniejsza straty
ciepła.

Polsce jako roślina pospolita,
a teraz spotyka się go coraz
rzadziej.
Wieloletni
egzemplarz o pojedynczym
wzniesionym pędzie może
osiągnąć długość nawet 80 cm,
a na jego łodydze występuje

westycji. Bez raportu żaden duży
projekt nie może powstać.
S jak storczyk.
800 egzemplarzy kruszczyka
szerokolistnego znajdującego
się pod ochroną, zostało przesadzonych z terenu portu
lotniczego do Nadleśnictwa
Gdańsk (m.in. w obręb
Leśnego Ogrodu Botanicznego
w Marszewie, do kolekcji gatunków chronionych, rzadkich
i zagrożonych w naszym regionie). Storczyk jest chroniony
bo przed laty występował w

od 3 do 12 liści jajowatego
kształtu oraz kwiatostan z
kilkudziesięcioma kwiatami.
T jak trasy.
Wszyscy, którzy uważają, że
samoloty będą krzyżowały się
z trasami przelotów ptaków, są
w błędzie. Samoloty wojskowe
na
pobliskich
terenach
kursowały znacznie częściej,
niż będą latały maszyny cywilne i nie zdarzały się kolizje
z ptakami. - Obserwacje przelotów ptaków dały wyniki
bardzo zmienne i najprawdopodobniej w dużym stopniu
uzależnione od panujących
warunków pogodowych i kierunku lotu – opowiadał
jeden z współtwórców raportu
środowiskowego Mariusz Lewczuk. - Stada gęsi, żurawi oraz
ptaki szponiaste nadlatujące
od strony Zatoki Puckiej
przelatywały na wysokościach
około 100 m i wyżej, natomiast przelot ptaków wróblowatych odbywał się na pułapie
do około 50 m nad lotniskiem,
lub poniżej poziomu lotniska
wzdłuż zbocza klifu nadmorskiego. Jak wiemy, samoloty
szybko wchodzą na wyższy
pułap, więc szlaki migracyjne
nie są zagrożone.

U jak uzupełnienie.
Po
opracowaniu
raportu
środowiskowego, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
zaznacza co jeszcze można
zmienić, by zadbać o naturę.
Jeszcze raz zinwentaryzowali
więc 56 gatunków ptaków,
płazy: żabę trawną i grzebiuszkę
ziemną, gady - jaszczurkę
zwinkę i żyworódkę oraz grzyby,
wśród których nie znalazł się
ani jeden gatunek rzadki czy
chroniony. Tak było i tym razem.
RDOŚ zasugerował poprawki, a
eksperci wprowadzili je w życie.
Teraz więc można mieć pewność,
że fauna i flora są pod doskonałą
ochroną.
W jak wątpliwości.
Wszyscy, którzy niepokoją się,
że stan roślin i zierząt na terenie
lotniska znacznie się pogorszy
może rozwiać swoje wątpliwości
czytając raport środowiskowy,
a dokłądnie jego streszczenie,
które jest zrozumiałe dla osoby,

któ®a nie jest ekspertem w
dziedzinie ekologii. Po dokument
należy udać się do gminy, miasta
lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
Z jak zero stopni.
W
takiej
temperaturze
bezkręgowce
przebywające
na terenie lotniska w zimę
wykorzystują, że woda może
istnieć w stanie przechłodzenia. Nie
dopuszczają więc do zamarznięcia
swoich płynów, niszcząc wszelkie powstające kryształki lodu,
poprzez specjalnie produkowane
substancje
uniemożliwiające
uporządkowanie cząsteczek wody
w sieć krystaliczną, czyli lód.
Olga Muchowska
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WAŻNE DATY

Kalendarium lotniska
kwiecień 2005: podpisanie listu
intencyjnego, którego sygnatariuszami byli ówczesny Minister
Obrony Narodowej, marszałek
Województwa
Pomorskiego,
Dowódca Marynarki Wojennej RP,
Wojewoda Pomorski, prezydenci
Gdańska, Sopotu i Gdyni, wójt
gminy Kosakowo i PrezesPortu
Lotniczego im. Lecha Wałęsy.
2006: podpisanie umowy w
sprawie wykorzystania lotniska w
Kosakowie na “potrzeby lotnictwa
cywilnego”
sierpień 2007: samorządy Gdyni
i Kosakowa powołują spółkę „Port
Lotniczy Gdynia – Kosakowo”

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo 2012: zakończenie pierwszej fazy
znajduje się w Związku Region- inwestycji i rozpoczęcie drugiej.
alnych Portów Lotniczych
Nadal nie odbywają się loty ko18 grudnia 2009: nowa wieża mercyjne.
kontroli lotów zostaje oddana do 2013: pojawiają się operacje lotużytku
nictwa komercyjnego, które roz28 stycznia 2010: pierwsze kon- wijane jest do obsługi na poziomie
sultacje społeczne, które odbyły się 0,5 mln pasażerów. Nadal rozwija
się infrastruktura General Aviation.
Festiwal Open’er Heineken w Domu Kultury w Pierwoszynie
doskonale przyjął się w Gdyni. 5 lutego 2010: druga runda kon- 2015: zakończenie drugiej fazy
sultacji z mieszkańcami
inwestycji.
09 września 2010: wojewoda 2016: Rozpoczęcie trzeciej fazy innym
4-6 lipca 2008: Open’er Festiwal pomorski Roman Zaborowski westycji, dalszy rozwój i wykorzyspo raz szósty odbywa się na tere- przekazał gminie Kosakowo tanie infrastruktury wymaganej
prawie 253 ha terenów wojskow- do obsługi ruchu komercyjnego na
nie portu lotniczego
8 sierpnia 2008: podpisana ych należących do Skarbu Państwa poziomie miliona pasażerów.
zostaje nowelizacja ustawy, która na utworzenie cywilnego Portu 2019: zakończenie trzeciej fazy
inwestycji.
dotyczy m.in. niewykorzysty- Lotniczego Gdynia - Kosakowo.
wanych lotnisk wojskowych, które październik 2010: Regionalna 2040: do tego roku trwa rozwój i
mogą trafić do samorządów loka- Dyrekcja Ochrony Środowiska
lnych i zostać przekształcone do wydaje pozytywną decyzję
środowiskową dla lotniczej inpotrzeb lotnictwa cywilnego
październik 2008: Projekt lotni- westycji
października
2010:
ska w Babich Dołach trafia do re- 18
gionalnej Strategii Rozwoju Trans- ogłoszenie przetargu na budowę
portu województwa pomorskiego terminalu pasażerskiego
W 2007 wykonano pierwszy do 2025 roku
krok w kierunku utworzenia 2009: trwa inwentaryzacja elportu lotniczego Gdynia-Kosa- ementów cennych przyrodniczo,
kowo.
występujących na terenie lotniska
luty 2009: studenci Zakładu
24 listopada 2007: premier Technik Wizualnych Wydziału ArDonald Tusk wyraża poparcie dla chitektury Politechniki Gdańskiej
Umowa użyczenia gruntu
przekazywania terenów lotnisk przygotowują projekty dotyczące
została podpisana na okres 30
wojskowych do dyspozycji portów lotniska w Kosakowie
lat.
lotniczych
2-5 lipca 2009: odbywa się kole6 marca 2008: opublikowanie jna edycja festiwalu Open’er na
streszczenia raportu wykonanego terenach airportu
wykorzystanie infrastruktury wyna zlecenie Portu Lotniczego 3 września 2009: ogłoszenie
maganej do obsługi ruchu komerGdańsk im. Lecha na temat “Oceny przetargu na plan generalny portu
cyjnego na poziomie 1,4 miliona
zasadności i koncepcji przejęcia roli lotniczego
pasażerów.
zarządzającego w porcie lotniczym 16 września 2009: certyfikat
oprac. Olga Muchowska
Gdynia Kosakowo”.
przekazania gminie Kosakowo
Inwentaryzacja natury na te7 marca 2008: wiceminister in- gruntów pod lotnisko cywilne.
frastruktury Tadeusz Jarmuzewicz listopad 2009: rozstrzygnięcie renie portu lotniczego trwała Aviator. Magazyn lotniska
odwiedza port lotniczy w babich konkursu na najlepszy projekt lot- wiele miesięcy.
Gdynia - Kosakowo
Dołach
niska w Gdynia - Kosakowo
Redaktor naczelny: Janusz Stateczny
7 kwietnia 2008: W gdyńskim 19 listopada 2009: od tego dnia 27
października
2010:
Wydawca: Port Lotniczy Gdynia
Muzeum Miasta spotykają się
specjaliści i ekolodzy przesadzają
- Kosakowo Sp. z o.o.
samorządowcy, naukowcy i biznes800 storczyków z terenu lotniska
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
meni na konferencji pt. “Przyszłosć
w bezpieczne miejsce na terenie
tel. (+48 58) 713 29 42
portu lotniczego Gdynia-KosakoNadleśnictwa Gdańsk.
fax (+48 58)713 29 44
wo”.
2011: rozpoczęcie pierwszej fazy
www.airport.gdynia.pl
17 kwietnia 2008: Delegat UEFA
inwestycji. Tym samym: początek
Redakcja: Maciej Siembieda
Peter Hampton ds. lotnisk odwieddziałalności General Aviation
Media Consulting
za lotnisko w Kosakowie.
i zapewnienie potrzebnej inDruk: Zakład Poligraficzny
28-29 maja 2008: odbyło się
frastruktury.
Wejherplast, ul. Przemysłowa 41,
VIII Międzynarodowe Forum Gos- Władze lotniska zorganizowały 30 czerwca 2011: start corocznej
84-200 Wejherowo,
podarcze w Gdyni, tym razem dwie
rundy
spotkań imprezy Heineken Opener Festi- tel. (058) 572 24 11,
poswięcone lotniskom regional- z mieszkańcami Kosakowa.
wal
www.wejherplast.com.pl
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Odpowiedzi na pytania, które
chciałbyś zadać
Czy lotnisko spowoduje gigantyczne korki?
W pierwszej fazie rozwoju lotniska
(od 2011 do 2012 roku) planowana
jest realizacja inwestycji drogowej
wraz z chodnikami i ścieżką
rowerową, która prowadziłaby od ul.
płk Dąbka w stronę lotniska. Planowane jest również zorganizowanie
transportu zbiorowego: autobusów
lub trolejbusów. Jednocześnie wraz
z rozwojem lotniska, najprawdopodobniej wybudowana zostanie
linia kolei metropolitalnej, między
portem Gdynia-Kosakowo a syste-

Remonty dróg to tylko jedna z
wielu inwestycji w gminie.
mem kolejowym Trójmiasta.
Jaki jest podział udziałów w
spółce?
Na chwilę obecną kapitał spółki jest
podzielony pomiędzy gminę miasta
Gdyni a Gminę Kosakowo, z czego
Gdynia posiada około 98% udziałów.
Jednocześnie nieruchomości, na
których znajduje się lotnisko leżą
w większości po stronie Gminy
Kosakowo. Wszelka działalność
okołolotniskowa:
edukacyjna,
handlowa, produkcyjna czy magazynowa, będzie miała więc miała
znaczny wpływ na rozwój gminy.
Kiedy zaczną się pierwsze prace
budowlane na terenie portu?
Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz mapy do
celów projektowych. Trwają roboty
przygotowawcze terenu budowy,
w tym także działania związane
z ochroną środowiska wynikające
z pozytywnej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Niezbędne prace rozbiórkowe mają
być realizowane wiosną przyszłego
roku, a tuż potem ruszy budowa.
Czy zdążymy na Euro 2012?
Nie można jeszcze stwierdzić tego z
całą pewnością. Powodzenie w tej
kwestii zależy od wielu czynników.
Ruszył przetarg na projekt terminalu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem lotnisko będzie gotowe na
przyjęcie pierwszych samolotów na
Euro 2012.
Kim jest prezes spółki
zarządzającej lotniskiem?
Janusz Stateczny ukończył Wyższą
Oficerską Szkołę Radiotechniczną,
Politechnikę Gdańską, a później
- studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii
Obrony Narodowej. Przez blisko
30 lat związany był z lotnictwem
wojskowym, ostatnio na stanowisku
dowódcy bazy lotniczej. Funkcję Prezesa Zarządu Portu Lotniczego
Gdynia - Kosakowo pełni od trzech
lat. Zarówno zawodowo jak i prywatnie, jest pasjonatem lotnictwa.
Gdzie
zdobyć
raport
środowiskowy?
Raport środowiskowy jest dokumentem jawnym, można się z nim
zapoznać w Regionalnej Dyrekcji

Euro 2012 będzie pierwszym
sprawdzianem dla portu lotniczego.
Ochrony Środowiska w Gdańsku,
bądź w siedzibie spółki przy al.
Piłsudskiego 18 w Gdyni.
Czy Unia Europejska pomoże
przy finansowaniu inwestycji?
Spółka nie kwalifikuje się do ubiegania o pomoc z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2007 - 2013.
W następnych latach zostaną jednak poczynione starania o pozyskanie środków unijnych nie tylko
dla rozwiązań infrastrukturalnych,
ale również innych wydatków - na
przykład szkoleń pracowniczych.
Ile kosztuje budowa lotniska?
Całość inwestycji szacowana jest na
130 milionów złotych.
Czy Open’er zostaje?
Tak, zostaje. Organizatorzy festiwalu
oraz pracownicy spółki współpracują
nad ciągłym doskonaleniem organizacji imprezy. Dodatkowo na lot- Tak ostatecznie wyglądać
nisku będzie możliwa organizacja będzie lotnisko w Kosakowie.
innych wielkich atrakcji, m.in. pokaroczenia ewentualnych poziomów
zów Air Show.
Czy w Kosakowie nadal będą hałasu znajdują się na terenie lotniska bądź na terenach obecnie nie
latały wojskowe samoloty?
Lotnisko
będzie
lotniskiem zamieszkałych, a plan zagospowspółużytkowanym, w związku z darowania przestrzennego w tych
tym będą się odbywały zarówno miejscach Gdyni nie przewiduje
mieszkaniowych.
wojskowe operacje lotnicze jak zabudowań
i cywilne. Obecnie na wojsko w Rezerwat Beka usytuowany na
Gdyni-Kosakowie realizuje loty północny zachód od lotniska
śmigłowcowe (ratunkowe i szko- znajduje się poza zasięgiem jego
leniowe) oraz w ograniczonym oddziaływania. Ponadto rezerwat
stopniu - loty innych statków powi- istniał przez wiele lat równolegle
z działającym lotniskiem wojskowetrznych.
Czy jest choćby minimalna szan- ym. Nic więc nie wskazuje na to, by
sa, że lotnisko stanie się jeszcze lotnisko miało negatywny wpływ
na funkcjonowanie rezerwatu.
kiedyś obiektem wojskowym?
Taka sytuacja może nastąpić tylko w Dlaczego lotnisko Kosakowo a
skrajnych przypadkach, na przykład nie Babie Doły?
na potrzeby obrony Państwa Pol- Wokół nazwy lotniska powstało
wiele nieporozumień i nadinterskiego.
Czy bliskość lotnisk nie sprawi, pretacji. Lotnisko położone jest
że zrobi się za ciasno i może faktycznie w przeważającej części
na terenie Gminy Kosakowo oraz
dojść do kolizji samolotów?
Eksperci z Państwowej Agencji w kilku procentach na terenie
Żeglugi Powietrznej stwierd- Gminy Miasta Gdynia. Jego oficzili, że nie zachodzi jakiekolwiek jalna nazwa występująca w dokuprawdopodobieństwo kolizji. Wszyst- mentach rejestracyjnych lotniska
kie samoloty znajdujące się w rejonie wojskowego to Gdynia - Oksywie,
Trójmiasta, kontrolowane będą przez natomiast zwyczajowa nazwa to
oczywiście Gdynia-Babie Doły.
doświadczonych nawigatorów.
Jaki wpływ będzie miało lotnisko Nazwy lotniska nie zamierzaliśmy
cywilne w Kosakowie na rezer- ani nie zamierzamy zmieniać jednak planowany cywilny port
wat przyrody w Mechelinkach?
W trakcie prac nad Elektroniczną lotniczy ma nosić nazwę GdyniaMapą Akustyczną Miasta Gdyni, Kosakowo. Nie zmienia to w
uwzględniono również tereny lot- żaden sposób faktu, że lotnisko
niska wykraczające poza obszar będzie oficjalnie zarejestrowane
Gminy Gdynia. Wyliczenia i analizy jako Gdynia-Oksywie.
pozwalają stwierdzić, że przek- Natalia Kaczor

16

WARTO WIEDZIEĆ

Nowa odsłona, adres ten sam
Gdy
zmienialiśmy
stronę
internetową Portu Lotniczego
Gdynia - Kosakowo, chcieliśmy, aby
była bardziej przyjazna, przejrzysta
i funkcjonalna. Po trzech miesiącach
i głosach zadowolenia internautów,
możemy powiedzieć, że się udało.
Zachowaliśmy wcześniejsze funkcje
i podstawowe działy, takie jak
Aktualności, Lotnisko w pigułce,
Korzyści, Galeria i specjalna zakładka
festiwalu Open’er.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o
interaktywnej bramce, z której
wszyscy, mający wątpliwości, mogą
wysyłać pytania dotyczące lotniska. Na bieżąco odpowiadają na nie
specjaliści poszczególnych dziedzin,
a później publikujemy je na stronie.
Strona działa od marca 2008
roku. Powstała, by na bieżąco
informować mieszkańców i wszystkich zainteresowanych o zmianach
na terenie lotniska Gdynia - Kosakowo oraz przedstawiać postęp prac
związanych z budową portu cywilnego. A w formie relaksu, na www.
airport.gdynia.pl sprawdzić można
pogodę, wiadomości oraz ciekawostki z historii lotniczego świata.

Olga Muchowska

CZY WIESZ, ŻE...
Pierwszym Polakiem, który
zbudował w pełni udany
samolot, był inż. Adolf Warchałowski.
Pracował dla austriackiej wytwórni samolotów Autoplan.

Leonardo da Vinci stworzył
projekty statków powietrznych, spadochronu, a nawet
śmigłowca. Żadnego ze swoich projektów nie zrealizował.

Data 4 X 1957 roku zapisała
się w kronikach lotnictwa
wyniesieniem w przestrzeń kosmiczną
pierwszego sztucznego satelity Ziemi,
Sputnika-1 przez ZSRR.

Na oczach zdumionych
paryżan w roku 1783,
wznieśli się w powietrze balonem bracia Montgolfier. Ogromny papierowy
balon napełnili gorącym powietrzem.

Korytarz powietrzny to
droga lotnicza, przeznaczona do lotu, w której obowiązują specjalne warunki lotu. Szerokość korytarza
wynosi 10- 20 mil morskich.

29 września 1909 roku Wilbur Wright samolotem Flyer
III okrążył Statuę Wolności w Nowym
Jorku.

Motolotnia to bardzo
lekki statek powietrzny. Składa się ze skrzydła z
podwieszonym wózkiem. Wózek
ma jedno lub dwa miejsca
siedzące oraz silnik ze śmigłem
pchającym.

ustanawia nowy rekord światowy
długości lotu z pasażerem- 37 km,
przelatując z Petersburga do Kronsztadu.

a później z wieży kościelnej w Lionie
Francuz Sebastian Lenormand w roku
1783.

Za pierwszy lot samolotu
uznawany jest lot Orville’a
Wrighta z 17 grudnia, który wzbił się w
powietrze na odległość 39 metrów.

Największymi liniami lotniczymi w Europie są; Grupa
Lufthansy, Air France/KLM oraz British
Airways, które razem przewożą rocznie
150 milionów pasażerów.

Do czasu II Wojny Światowej
Gdynia miała połączenia
z Warszawą, Helsinkami, Budapesztem
i Kopenhagą. Po wojnie lotnisko w Kosakowie służyło wojsku.

W korytarz powietrznym
obowiązują specjalne warunki lotu. Jego szerokość wynosi 10- 20
mil morskich.

Szybki rozwój lotnictwa
nastąpił w okresie I Wojny
Światowej. Pod jej koniec wytwarzane
samoloty były niezawodne i jak na owe
czasy nowoczesne.

15 X 2007 roku koncern
lotniczy Airbus przekazał
do eksploatacji największy samolot pasażerski świata Airbus A380
mieszczący na pokładzie ponad 500
osób.

W roku 1910 polski lotnik Grzegorz Piotrowski

Jako pierwszy ze spadochronu skacze z drzewa

Największy ruch pasażerski
na świecie odnotowano w
2004 na lotnisku Atlanta (ATL), w którym
obsłużono prawie 84 mln pasażerów.
Podczas III zawodów lotniczych Challenge w 1934 r.
triumfowali Polacy F. Żwirko i S. Wigura.
Zwycięstwo to przerwało dobrą passę
faworytów - Niemców.

