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W tym roku odbyło się ono 
w Amber Expo. Organizacja 
nagrodziła najlepsze � rmy w 
regionie i ich menedżerów, 
dbających nie tylko o sukces 
� rmy, ale też o pracowników 
i otoczenie społeczne, co się 
obecnie określa jako społecz-
ną odpowiedzialność biznesu. 

Był to przy okazji najbardziej 
elegancki, a jednocześnie naj-
liczniejszy bankiet karnawało-
wego sezonu – na ponad 600 

uczestników: przedstawicieli 
pomorskich � rm, świata poli-
tyki, samorządów, nauki, kul-
tury i mediów.

Gościem specjalnym uro-
czystości była Krystyna Jan-
da, nie tylko wybitna aktorka 
� lmowa i teatralna, ale rów-
nie doskonała bizneswoman. 
Zasad prowadzenia biznesu 
uczyła się m. in. od prezesa 
Canowieckiego, z którym się 
przyjaźni od ok. 10 lat. 

- Cel, jaki nam przyświeca 
przy organizacji corocznej 
Gali Evening, to wyróżnia-
nie i dostrzeganie osiągnięć 
przedsiębiorców, którzy swo-
im zaangażowaniem i wyzna-
wanymi standardami mogą 
świecić przykładem - powie-
dział Zbigniew Canowiecki, 
prezes zarządu Pracodawców 
Pomorza. - Firma to nie tyl-
ko miejsce generowania zy-
sku dla właścicieli. To przede 

wszystkim miejsce pracy dla 
Pomorzan oraz sąsiad, ma-
jący ogromne znaczenie dla 
najbliższego otoczenia. Dla-
tego osoby i przedsiębiorstwa 
w swojej działalności baczące 
na rozwój i potrzeby kadry 
oraz lokalnego otoczenia na-
leży nagradzać i promować, 
stawiać jako wzór do naśla-
dowania.
Anna Kłos

Więcej – na s.3

Tam skupiamy się na szeroko rozumianej te-
matyce biznesowej oraz na tematach związa-
nych z gospodarką, lokalną polityką, funkcjo-
nowaniem samorządów, czy życiem w wielkim 
mieście – stąd liczne tematy związane z modą, 
urodą, kulturą, designem, najnowszymi tren-
dami, czyli tzw. lifestyle’m.

Wcześniej podobne informacje mogliście 
znaleźć na portalu pomorski.info. Jednak te-
raz rozszerzyliśmy zasięg naszego działania i 
za pomocą prasy oraz internetu docieramy do 

dużego grona odbiorców zarówno na terenie 
województwa pomorskiego, jak i warmińsko-
mazurskiego. Stąd nowy portal, nowa nazwa 
i nowa szata gra� czna. Zapraszamy na www.
metropolia.info!

 

Ruszaj w miasto z metropolia.info! 
Z radością informujemy, że wraz z nowym rokiem uruchomiliśmy 
dla Was nowy portal metropolia.info. 

ZNAMY NAJLEPSZYCH 
PRACODAWCÓW! 
Kto twierdzi, że bale w karnawale przeszły do przeszłości, nigdy nie był na 
zimowym spotkaniu Pracodawców Pomorza nazwanym Gala Evening. 

Uroczysta Gala Evening Pracodawców Pomorza

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

Pomorski
budżet

Projekt budżetu dla wo-
jewództwa pomorskiego 
został przyjęty przez 
sejmik. str. 2

PG kształci 
dla biznesu

Z prof. dr. hab. inż. 
Henrykiem Krawczykiem, 
rektorem Politechniki 
Gdańskiej, rozmawia 
Dorota Korbut. str. 4



2 www.metropolia.info/TYM ŻYJEMY

„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie 
stwierdzenie jest powszechne w środowisku 
dziennikarskim. Co oznacza? Dopóki nie 
spróbujesz swych sił, nie dowiesz się, czy i w 
Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściński, Tomasz 
Lis czy Justyna Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś do-
ciekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich spraw  - 
przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele zmienić, a my – 
z Twoją pomocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy wcześniej nie 
pisałeś artykułów – nie szkodzi. Doświadczony dziennikarz 
służy pomocą w zakresie warsztatu. Może okaże się, że dzien-
nikarstwo jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowa-
łeś – tym lepiej. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: redakcja@expressy.pl

Wyraź opinię, daj sugestię!
Oddajemy w Wasze ręce nowy Express Trójmiasta i okolic, 

powstały z połączenia Expressu Gdyńskiego i specjalnego wy-
dania Expressu Gdańska i Sopotu /Weekend.

W związku z tym pytamy Was, o czym najchętniej przeczyta-
libyście w naszej gazecie. Zachęcamy do zapoznania się z po-
niższą ankietą i do odpowiedzi na pytania. 
A zatem - chcecie:
- więcej polityki,
- więcej gospodarki i biznesu,
- więcej nowinek (designu, gadżetów, zakupów),
- więcej kuchni, mody i urody,
- więcej kultury, imprez i rozrywki. 

Możecie też zgłaszać inne sugestie. Pamiętajcie – piszemy dla 
Was i to Wy tworzycie gazetę razem z nami! Najciekawsze po-
mysły będziemy nagradzali! 
Kontakt: redakcja@expressy.pl

Fani śledzą w każdy wtorek 
losy pięknej prawniczki i jej 
przyjaciół. Realizacja zdjęć 
do nowej serii zaplanowa-
na została w Gdańsku. Tu 
można było zobaczyć zna-
nych i lubianych aktorów 
- Agnieszkę Dygant, Darię 
Widawską, Leszka Lichotę i 
Tomasza Karolaka.

Gdańsk zachwycił akto-
rów i ekipę tak bardzo, iż 
we współpracy z miastem 
postanowili oni jeden z 
głównych wątków szóstej, 
prezentowanej w jesiennej 
ramówce serii, ulokować 
właśnie nad Motławą.

W poprzedniej serii fil-
mowa rodzina Gawronów 
zamieszkała w Gdańsku. 
Dorota (Daria Widawska) 
została sędzią w sądzie ro-
dzinnym, swoje życie zawo-
dowe z Gdańskiem związał 
również jej mąż – Wojtek 
(Tomasz Karolak). Widzo-
wie z całej Polski też mie-
li szansę przenieść się do 
Gdańska, powędrować z 
bohaterami malowniczymi 
uliczkami, odwiedzić kli-
matyczne knajpki i plaże, co 
przyniosło miastu korzyść 
promocyjną i wizerunkową.

W siódmej, wiosennej se-

Zostań dziennikarzem„Prawo Agaty” w gdańskich plenerach
„Prawo Agaty” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. 
Gromadzi przed telewizorami ponad 2 miliony widzów.
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Bohaterowie filmu w szóstej serii

rii, bohaterowie serialu poże-
gnają się z Gdańskiem. Poza 
plenerami pokazane zostaną 
dwa nowe, ważne miejsca  
na kulturalnej mapie mia-
sta – Europejskie Centrum 
Solidarności i Gdański Teatr 
Szekspirowski. Dzięki seria-
lowi oba te obiekty zyskają 
możliwość zaprezentowania 

się widzom w całej Polsce. 
Lokowanie produktu w siód-
mej serii serialu „Prawa Aga-
ty” kosztowało miasto ok. 
160 tys. złotych netto.

Ulubionych aktorów i eki-
pę filmową spotkać można 
było na dworcu PKP Gdańsk 
Główny (Daria Widawska), 
w marinie przed Hotelem 

Gdańsk (Agnieszka Dygant), 
w restauracji Szafarnia 10, na 
plaży w Brzeźnie obok molo 
oraz w Europejskim Centrum 
Solidarności (Daria Widaw-
ska i Tomasz Karolak). DK

W 2015 r. dochody woje-
wództwa mają wynieść 765 
mln zł i będą niższe o ok. 5 
procent w porównaniu z 2014 
r. W zestawieniu z poprzed-
nim rokiem Pomorskie ma 
otrzymać o 40 mln zł niższą 
subwencję. 

- Niższe dochody to nie nasza 
wina - tłumaczył Henryk Hal-
mann, skarbnik województwa. 
- Niższe dochody związane 
są też z niższymi wpływami z 
funduszy unijnych. Kończy się 
realizacja projektów finanso-
wanych z perspektywy 2007-
2013, a realizacja inwestycji z 
nowej perspektywy 2014-2020 
jeszcze może się nie zacząć. 
Wpływy z podatków zosta-
ły oszacowane na podstawie 
prognozy przewidywanej w 
budżecie państwa. Ponad 80 
proc. dochodów Pomorskiego 
stanowią udziały w podatkach 
CIT i PIT. Dochody mają wy-

Pomorskie dochody i wydatki 
Projekt budżetu dla województwa pomorskiego został przyjęty przez sejmik. 
Za jego przyjęciem głosowało 24 radnych koalicji PO i PSL, przeciwko było 7 radnych PiS.  

nieść 765 mln zł., wydatki 786 
mln. Prawie 21 mln zł deficytu 
ma być pokryte z tzw. wolnych 
środków. Województwo po raz 
trzeci z rzędu nie bierze kredytu 
na pokrycie deficytu. Dług wo-
jewództwa na koniec 2015 r. ma 
wynosić 322,6 mln zł. Ostatnia 
rata ma być spłacona w 2027 r. 
Poinformował, że indywidualny 
wskaźnik zadłużenia dla Pomor-

skiego wynosi 14,2 proc., przy 
dopuszczalnym poziomie pra-
wie 16 procent. 

Prawie co druga złotówka w 
2015 r. w Pomorskiem ma być 
wydana na transport. Na ten cel 
zaplanowano 386 mln zł z kwoty 
786 mln zł przeznaczonej na wy-
datki. Budżet 2015 komentuje 
nowy wicemarszałek – Krzysz-
tof Trawicki:

- Projekt budżetu jest nie tylko 
skonstruowany prawidłowo, ale 
zwiera również elementy sprzy-
jające dynamicznemu rozwojo-
wi województwa. Szczególnie 
ważne jest, że zapewnia realiza-
cję zadań współfinansowanych 
ze źródeł zagranicznych, w tym 
w ramach Programów Ope-
racyjnych zarówno w okresie 
2007–2013, jak i 2014–2020. 

Przewiduje realizację zadań bie-
żących i majątkowych ujętych w 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Województwa Pomorskiego. 
Zapewnia realizację zadań w za-
kresie ochrony zdrowia, kultury i 
oświaty. Dobrze, że sporo nakła-
dów inwestycyjnych zaplanowano 
na działania wzmacniające spój-
ność województwa i podnoszące 
szanse rozwojowe terenu.

Czyli na transport – 190 mln zł, 
przede wszystkim na zakup po-
jazdów szynowych do obsługi bu-
dowanej Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej (75 mln zł) oraz zakup 
czterech pojazdów trakcyjnych do 
obsługi trasy Malbork-Grudziądz 
(46 mln zł, ta inwestycja komu-
nikacyjna jest współfinansowana 
przez województwo kujawsko-
pomorskie). Na przebudowę dróg 
wojewódzkich na Powiślu i na 
rozbudowę układów drogowych 
w Sierakowicach i w Pruszczu 
Gdańskim zaplanowano łącznie 
prawie 55 mln zł. W budżecie 
przewidziano też pieniądze na 
przygotowanie dokumentacji in-
westycji drogowych w nowej per-
spektywie finansowej 2014-2020. 

Na rolnictwo przeznaczono 
75,3 mln zł, w tym na melioracje 
41,7 mln zł jako wkład własny w 
ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na sport – 5,5 mln zł 
wydaje się kwotą raczej skromną, 
ale po raz pierwszy realizowany 
będzie program „Aktywizacja 
fizyczna dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym” (za 900 tys. zł)

- Generalnie w budżecie na 
rok 2015 najwięcej środków 
planuje się przeznaczyć na 
transport - 386 mln zł (49,1 
proc.)– uzupełnia Ryszard Świl-
ski, członek zarządu. –  W tym 
- oprócz wymienionych  inwe-
stycji - na bieżące utrzymanie 
dróg i przebudowę mostu w 
Tczewie - 108 mln zł. Ponad 227 
mln zł ma być przeznaczone na 
pasażerskie przewozy kolejo-
we, w tym 101 mln zł to dota-
cja do przewozów kolejowych.  
Prawie 10 proc. (77,8 mln zł) 
ma być przeznaczone na ad-
ministrację publiczną, niewiele 
mniej otrzymają kultura i sport - 
76,9 mln zł (w tym 68 mln zł dla 
instytucji kultury). Na rolnictwo 
- 75,3 mln zł, ochronę zdrowia 
i politykę społeczną - prawie 
55 mln zł. Na oświatę i eduka-
cję ma być wydane 39 mln zł.  
Anna Kłos

Od lewej: Krzysztof Trawicki, wicemarszałek 
pomorski oraz członkowie zarządu: 
Ryszard Świlski i Hanna Zych Cisoń

Od prawej: Mieczysław Struk, marsza-
łek pomorski i Wiesław Byczkowski, 
wicemarszałek pomorski
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Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach. Tytuł Po-
morski Pracodawca Roku 2014 oraz statuetkę otrzymała jedna 
z � rm w każdej kategorii, w myśl łacińskiej sentencji primus in-
ter pares - “pierwszy wśród równych”. Niezależnie od tego jury 
przyznało najbardziej prestiżowy tytuł: Złoty Oxer. W kategorii 
małe przedsiębiorstwo laureatami zostały � rmy: Biuro Kom-
pleksowej Obsługi Firm J&J s.c., Edoradca sp. z o.o. S.K.A., Vi-
vadental sp. z o.o. i Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
Temis Tadeusz Skajewski. Statuetka Primus Inter Pares tra� ła 
do rąk prof. Violetty Szycik, prezes � rmy Vivadental.

W kategorii średnie przedsiębiorstwo laureaci to: Klimawent 
SA, Mostostal Pomorze SA, Secespol sp. z o.o. oraz Zakład 
Usług Inżynierskich Eldro-FL sp. z o.o. Ta ostatnia została uho-
norowana statuetką. 

W kategorii duże przedsiębiorstwo laureatami zostały � rmy: 
Grupa GPEC, Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., 
Prime Food sp. z o.o. oraz WNS Pomorze sp. z o.o. Statuetką 
nagrodzono przedsiębiorstwo Prime Food sp. z o.o.
Anna Kłos

Pracodawca Roku 2014 - laureaci:

Kategoria duże przedsiębiorstwo

PRIME FOOD sp. z o.o. - prezes Paweł Nowak.
Firma powstała w 1999 roku, specjalizuje się w uboju trzody chlewnej 
oraz produkcji wyrobów mięsnych, np. wędzonek i kiełbas. Dzięki 
zapewnieniu najwyższej jakości surowców oraz wprowadzaniu naj-
nowszych rozwiązań technologicznych udało jej się uzyskać wiodącą 
pozycję w branży. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła komputerowy 
system szacujący zawartość mięsa w tuszy bez ingerencji człowieka 
AutoFOM oraz najnowocześniejszy system pakowania w technologii 
MAP. W 2000 roku � rma uzyskała pozwolenia eksportowe na rynek 
Unii Europejskiej. W kolejnych latach uzyskała pozwolenia eksporto-
we do USA, Korei i Japonii. Produkty � rmy dystrybuowane są przez 
największe sieci handlowe. 
Zatrudnienie - 708 osób.

Kategoria średnie przedsiębiorstwo

Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL sp. z o.o. 
- prezes Mirosław Eggert.
Firma działa od 1992 roku. To pomorski lider innowacyjnych rozwią-
zań drogowo-komunikacyjnych, świadczący kompleksowe usługi 
związane z sygnalizacją drogową. Buduje, kompleksowo moderni-
zuje i całodobowo utrzymuje nowoczesne systemy sygnalizacyjne 
województwa pomorskiego, na terenie którego zbudował i zmoder-
nizował ponad 300 tego typu instalacji. Producent m. in. jedynego na 
rynku animowanego przycisku dla pieszych. Firma wykonuje także 
wiele prac związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych, jak 
również świadczy usługi w zakresie budowy i modernizacji instalacji 
telekomunikacyjnych. 
Zatrudnienie - 81 osób.

Kategoria małe przedsiębiorstwo

VIVADENTAL sp. z o.o. - prezes Violetta Szycik.
Międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-badaw-
czy oferujący profesjonalne leczenie estetyczne obejmujące zabiegi 
z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, implantologii stomatolo-
gicznej, dermatologii i chirurgii estetycznej twarzy, przy wykorzysta-
niu najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny i zaawansowa-
nych technologii.
Proces leczenia realizowany jest przez zespół lekarzy specjalistów 
posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyj-
nych metod leczenia i przeprowadzaniu kompleksowej metamorfozy 
twarzy i uzębienia. Firma oferuje najwyższe standardy terapeutyczne, 
oparte na najnowszych osiągnięciach nauki.
Zatrudnienie - 35 osób.

Nagroda specjalna Złoty Oxer 

Nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia Pracodawcy Pomorza przyznali 
Zbigniewowi Ciecholewskiemu, założycielowi i prezesowi � rmy Cie-
cholewski Wentylacje sp. z o.o., zatrudniającej dziś blisko 400 osób. Fir-
ma z blisko 40-letnią historią zajmuje się produkcją oraz wykonaniem 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkuje elementy 
instalacji takie, jak: przewody wentylacyjne, kształtki, nawiewniki, krat-
ki wentylacyjne, okapy, centrale wentylacyjne, nawiewy laminarne i 
inne. Specjalnością są skomplikowane instalacje przemysłu farmaceu-
tycznego, spożywczego, stoczniowego, a także instalacje w szpitalach, 
halach, biurach, centrach handlowych i salach widowiskowych.

Dostrzegać 
i wyróżniać 
dobre wzorce
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Nagrodę 
Złoty Oxer 

odbiera 
Zbigniew 

Ciecholew-
ski, prezes 
� rmy Cie-
cholewski 

Wentylacje 
sp. z o.o.
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- Na rynku usług edu-
kacyjnych istnieje duża 
konkurencja. Co wyróżnia 
Państwa uczelnię i w jaki 
sposób próbuje ona przy-
ciągnąć nowych studentów?

- Politechnika Gdańska zaj-
muje piąty raz z rzędu dru-
gie miejsce wśród wszystkich 
polskich uczelni co do popu-
larności studiów, rozumianej 
jako średnia liczba kandy-
datów na jedno miejsce na 
wszystkich kierunkach na 
uczelni. Staramy się zapewnić 
wysoką jakość kształcenia, 
prowadzić rzetelne badania 
oraz usprawniać organizację 
uczelni. Uczelnia jest otwar-
ta na zmiany, co podoba się 
młodym. W jej starych mu-
rach od 110 lat gości kultura 
innowacyjności. Te działania 
wspomaga realizowany pro-
jekt „Inżynier Przyszłości”, 
który m. in. dotyczy nowego 
modelu kształcenia, zapew-
niającego zdobycie takich 
umiejętności, jak efektywna 
praca zespołowa, analityczne 
rozwiązywanie problemów i 
wybór właściwych wariantów 
rozwiązań ukierunkowanych 
na potrzeby użytkownika, a 
także szerokie wykorzystanie 
umiejętności cyfrowych oraz 
skuteczne eliminowanie sytuacji 
wyjątkowych. Te umiejętności 
są niezbędne dla dzisiejszego 
inżyniera. 

- Jakie kierunki cieszą się 
największą popularnością, a 
jakie – w prognozach – będą 
najpopularniejsze za kilka lat? 

- Obecnie najbardziej po-
pularne kierunki studiów to: 
geodezja i kartografia, infor-
matyka, gospodarka prze-
strzenna, transport, inżynie-
ria materiałowa. 

Za kilka lat nadal będzie się 
liczyła solidna wiedza, umie-
jętności spostrzegania rzeczy-
wistości czy logicznego wnio-
skowania. Intuicyjnie wydaje 
się, że nastąpi dalszy rozwój 
kierunków interdyscyplinar-
nych takich jak: energetyka 
+ technologie informacyjne, 
elektronika + medycyna, czy 
informatyka + socjologia + 
psychologia, itp. Wiele zależeć 
będzie od nowych wyników w 
nauce i technice. Obecnie ob-
serwuje się rozwój inteligent-
nych pojazdów, inteligent-
nych budowli, kreatywnych 
automatów, czy cyfrowych 
dokumentów. Świat rzeczy-
wisty coraz bardziej splata się 
ze światem wirtualnym, tym 
samym wielkie znaczenie bę-
dzie miała inżynieria wiedzy, 
mądre zarządzanie czy admi-
nistracja cyfrowa. To tylko 
drobne sugestie tego, co nas 
tak naprawdę czeka. 

- Czy absolwenci uczelni nie 
mają problemu z odnale-
zieniem się na rynku pracy? 
Nabór jest prowadzony w 
oparciu o analizy rynkowe? 
A może kluczem jest współ-
praca ze środowiskami 
biznesowymi, instytucjami 
zrzeszającymi pracodawców 
lub podmiotami zagranicz-
nymi?

PG kształci przedsiębiorczych
Z prof. dr. hab. inż. Henrykiem Krawczykiem, rektorem Politechniki Gdańskiej, rozmawia Dorota Korbut. 

Integracyjny Przegląd 
Poezji i Piosenki Świątecz-
no-Zimowej odbył się w  
Szkole Podstawowej nr 20. 

Nie od dziś „dwudziest-
ka” jest gospodarzem 
wielu ciekawych inicjatyw. 
Sam przegląd odbył się w 
ramach projektu „Jak żyć w 
przyjaźni”, realizowanego 
pod patronatem Wojciecha 
Szczurka, prezydenta Gdyni. 
Imprezę przygotowali 
wychowawcy klas drugich: 
Katarzyna Arkuszewska, 
Renata Bławat, Wioletta 
Kozak, Krystyna Warsińska 
oraz nauczyciel biblioteki - 
Wiesława Cząstka.

Ideą przeglądu było poko-
nywanie barier społecznych 
w duchu tolerancji, szacun-
ku i przyjaźni. Dlatego też 
w przeglądzie uczestniczyli 
uczniowie i nauczyciele z 
zaproszonych szkół z klasa-
mi integracyjnymi  (SP nr 
34 i 35 z Gdyni oraz SP nr 
6 z Rumi), a także przed-
stawiciele i podopieczni 
Gdyńskiej Fundacji „Dom 
Marzeń” wraz z prezes fun-
dacji Katarzyną Karczewską. 
DK

Piosenka, poezja 
i integracja
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Teatrzyk „Kuferek” 
w spektaklu „Brzydkie 
kaczątko” 

morządowymi, których przed-
stawiciele wchodzą w skład 
Konwentu Politechniki Gdań-
skiej. Najistotniejsze pozostaje 
nadal kreowanie osobowości, 
które przejmą na siebie rozwój 
regionu, czy kraju. Co więcej, 
jest to zagrożenie dla naszej go-
spodarki, mogą oni przy braku 
odpowiednich warunków dzia-
łania na miejscu, wyemigrować 
i stać się pracownikami w skali 
globalnej. 

- Jaka jest w tych realiach rola 
rektora? Musi chyba być nie 
tylko nauczycielem akade-
mickim, ale także wizjonerem 
i sprawnym managerem? 

- Dobry nauczyciel akade-
micki może być również do-
skonałym wizjonerem, czy 
sprawnym managerem. To jed-
no nie wyklucza drugiego. Ge-
neralnie rzecz ujmując, mamy 
w Polsce chyba więcej lepszych 
nauczycieli akademickich, niż 
managerów. Z taką różnicą, 
że dobry manager jest cenio-
ny znacznie wyżej - również 
w sensie wysokości wynagro-
dzenia - niż dobry nauczyciel 
akademicki.

Warto podkreślić, że rek-
torzy (zwłaszcza uczelni pu-
blicznych) znajdują się w sie-
ci różnorodnych przepisów, 
często niejednoznacznych, czy 
sprzecznych ze sobą, co krępuje 
ich działanie. Na ogół przepisy 
prawne wręcz nie umożliwiają 
podejmowania przedsięwzięć 
ryzykownych, co w dzisiejszym 
świecie oznacza brak innowa-
cyjności i konkurencyjności. 
Warto przy tym podkreślić, 
że uzyskanie dalszego rozwo-
ju tylko na drodze zarządzeń 
jest również niemożliwe do 
zrealizowania. Niezbędna jest 
właściwa atmosfera, zaufanie 
i pasja!

- Nasz absolwent potrafi zna-
leźć się na dynamicznym rynku 
pracy, o czym świadczy fakt, że 
w rankingu uczelni najlepiej 
zarabiających absolwentów 
zajmujemy czwarte miejsce w 
kraju. Kształcimy absolwen-
tów przedsiębiorczych, którzy 
są otwarci na sprostanie wy-
magań rynkowych. Co więcej, 

ich rola jest znacznie większa, 
gdyż potrafią oni moderni-
zować procesy, podejmować 
nowe wyzwania, bez których 
nie ma dalszego postępu. Śle-
dzimy nie tylko losy naszych 
absolwentów, ale konsultuje-
my bieżące potrzeby rynku z 
parkami technologicznymi, 
klastrami, czy organami sa-
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Samorząd województwa po-
morskiego rozpoczął właśnie 
działania kierowane do bez-
robotnej młodzieży z naszego 
regionu. Pozyskane fundusze 
to efekt podpisanego poro-
zumienia z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju, 
dzięki któremu Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Gdańsku 
będzie realizował Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). Ze środ-
ków unijnych – łącznie 92,7 
mln euro – przeznaczonych 
w tym programie dla woje-
wództwa pomorskiego, sko-
rzystają młodzi mieszkańcy 
Pomorskiego. 

– Realizacja programu Wie-
dza, Edukacja, Rozwój to dla 
samorządu województwa 

pomorskiego kolejne zada-
nie w zakresie obsługi fun-
duszy europejskich – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- Rozpoczyna ją Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku, któ-
ry jest w tej chwili jedyną in-
stytucją w naszym wojewódz-
twie dysponującą środkami 
z „nowego rozdania”. Tym 
razem pomoc koncentro-
wać będzie się na potrzebach 
młodzieży.  

Dzięki funduszom władze 
województwa będą wspierać 
edukację, rozwój zawodowy 
i mobilność młodych ludzi, 
by ułatwić im start na rynku 
pracy. 

– Korzystając z możliwości, 
jakie stwarza Unia Europej-

ska, młodzi mieszkańcy Po-
morza będą mogli podnosić 
kwalifikacje zawodowe, zdo-
bywać nowe umiejętności i 
kompetencje zgodnie z po-
trzebami lokalnych praco-
dawców, a w konsekwencji 
mieć łatwiejszy dostęp do 
sprawdzonych ofert pracy – 
dodaje marszałek Struk.

Oprócz działań na rzecz po-
prawy sytuacji młodych na 
pomorskim rynku pracy po-
dejmowanych przez powiato-
we urzędy pracy, wsparcie dla 
młodych będą też realizowały 
niepubliczne instytucje ryn-
ku pracy. Pierwsze konkursy 
na wyłonienie najlepszych 
merytorycznie projektów pla-
nowane są na drugą połowę 
roku 2015.

Zaplanowane działania skie-
rowane są do osób młodych, w 
wieku do 29 roku życia – bez-
robotnych, biernych zawodowo 
oraz poszukujących pracy. W 
ciągu czterech miesięcy od dnia 
zarejestrowania w powiatowym 
urzędzie pracy bądź przystą-
pieniu do projektu, uczestnicy 
otrzymają ofertę zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przy-
uczenia do zawodu lub stażu. 
(RaF)

Dziesiątki milionów euro dla młodzieży
POMORZE | Niemal 93 mln euro zostanie wydane na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu. 
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- Pozyskane fundusze 
pomogą skoncentro-

wać się na potrzebach 
bezrobotnej młodzieży 

– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 

pomorskiego

Gościem honorowym jest Katarzyna Sokołowska, najlepszy reżyser i chore-
ograf pokazów mody w Polsce, jurorka programu „Top Model”. Pracuje przy 
największych widowiskach modowych w Polsce, współpracuje z najlepszymi 
polskimi projektantami.

Osobą, która poprowadzi Bal Charytatywny jest Urszula Chincz – dzienni-
karka i prezenterka - profesjonalistka w każdym calu. Obecnie możemy podzi-
wiać jej pracę, oglądając program „Dzień Dobry TVN”,  w którym rozmawia z 
ciekawymi i znanymi postaciami z kraju i ze świata.

Do udziału w Balu Charytatywnym, którego celem jest zebranie funduszy na 
wsparcie działalności Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie włączyli 
się pochodzący z Trójmiasta projektanci. Część z nich przekaże na licytację 
suknie i stroje swojego autorstwa. Na czele tej wspólnie działającej grupy sta-
nął Michał Starost, jeden z czołowych i najbardziej wszechstronnych polskich 
projektantów, który na co dzień wraz z Aleksandrą Mątkiewicz i Katarzyną 
Kmiecik tworzy koncept modowy UFUFU. W grupie projektantów, którzy 
dołączyli do grona sponsorów znajdują się również Magdalena Arłukiewicz 

(Galeria Swetra), Patrycja Kowalczyk (Fabryka Sukienek), Irina Panicheva, 
Katarzyna Nadarzyńska, Anna Leszkiewicz  (Shumik100%), Katarzyna Am-
broziak (Ambris - Atelier Stylu i Wizażu), Dorota Kruchnicka (Keyce), Ola 
Romanowska, Katarzyna Rajczyk-Bauć, Marcelina Rozmus (Mana Mana), 
Joanna Weyna (Pudu), Martyna Lipińska (Manitic), Beata Kołodziejska (Mis-
stery) oraz Karina Dąbrowska (Love&White).

Projektanci szykują na bal specjalne wydarzenie, którego zwieńczeniem bę-
dzie licytacja ich prac.  

Ten wspaniały wieczór nie odbyłby się gdyby nie współorganizator - Shera-
ton Sopot Hotel, Conference Center & SPA. Podczas balu odbędzie się bankiet, 
loterie, aukcje, a całości towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu 
grupy „COCTAIL”. 

Grono sponsorów i darczyńców jest znacznie szersze. Wspaniałe, że każda z 
tych osób i instytucji,  którą reprezentują  jednoczy się by wspólnie zrobić coś 
dobrego dla drugiego człowieka, w tym przypadku dla osób objętych opieka 
paliatywną w Domu Hospicyjnym im. św. Józefa w Sopocie. 

Bal nad bale – z modą i sercem!
7 lutego w Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa odbędzie się niezwykłe 
wydarzenie – Bal Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w Sopocie.
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Studium wymaga bo-
wiem aktualizacji zapisów 
pod względem obo-
wiązujących przepisów. 
Uaktualnianie są między 
innymi kierunki rozwoju 
infrastruktury technicz-
nej i komunikacyjnej, 
granice stref ochronnych, 
granice obszarów Natura 
2000, granice terenów za-
mkniętych. Rozszerzono 
zasięg terenów magazy-
nowo-składowych przy 
projektowanej Obwodni-
cy Północnej Aglomeracji 
Trójmiasta. Studium nie 
wymaga aktualizacji pod 
względem wyznaczania 
nowych obszarów pod 
zabudowę mieszkaniową. 
Zdaniem urzędników, 
obowiązujący dokument 
posiada i tak duże rezer-
wy pod rozwój tej funkcji, 
które nie zostały jeszcze 
wykorzystane. 

Projekt zmiany studium 

udostępniony będzie od 
9 lutego do 9 marca w 
siedzibie Urzędu Gminy 
Kosakowo oraz zostanie 
umieszczony na stronie 
internetowej www.bip.
kosakowo.pl/ogłoszenia. 
Każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w pro-
jekcie zmiany studium, 
może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na 
piśmie do wójta gminy 
Kosakowo z podaniem 
imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca. 
Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie 
zmiany studium rozwią-
zaniami odbędzie się 3 
marca o godz. 16.30 w 
Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie. DK

Prace nad studium
W Kosakowie trwają intensywne prace nad 
zmianą studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W wydarzeniu wzięło udział 
około 100 osób, a rozpoczę-
cie sezonu rozpoczęła kąpiel 
w morzu. W sobotni pora-
nek temperatura powietrza i 
wody wynosiła około 5 stopni 
a poprzebierani miłośnicy zi-

mowych kąpieli w plażowych, 
letnich strojach skorzystali z 
uroków Zatoki Gdańskiej.

Kolejnym punktem progra-
mu wydarzenia był rajd z kij-
kami.  Uczestnicy chodzili na 
dwóch dystansach, 4 i 8 km. 

Trasa wiodła wzdłuż brzegu, 
po plaży, gdzie kierowano się 
w stronę Gdyni i z powrotem. 

Zakończenie odbyło się w 
Barze Nadmorskim przy samej 
plaży, dla każdego uczestnika 
przygotowano herbatę i ciepły 

posiłek. Wśród uczestników 
imprezy wylosowano takze 
nagrody ( koszulki, czapki, 
kubki, albumy, smycze, map-
ki). Imprezę objął patronatem 
Jerzy Włudzik, wójt gminy 
Kosakowo. (PR)

Rozpoczęcie sezonu 
Nordic Walking
Już po raz piąty gmina Kosakowo ściągnęła na plażę do Rewy miłośników łączenia 
dyscyplin – morsowania i chodzenia z kijami. W sobotę 10 stycznia zorganizowano 
tam imprezę o nazwie “Nordic Morsing”.
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300 gospodarstw domowych 
z siedmiu dzielnic Gdyni 
(Chwarzno, Redłowo, Wiel-
ki Kack, Dąbrowa, Witomi-
no, Śródmieście i Karwiny), 
które posiadają taryfę G11 i 
korzystają z liczników zdal-
nego odczytu, ma możliwość 
wzięcia w udziału w jednym 
z najbardziej innowacyjnych 
projektów energetycznych re-
alizowanych w naszym kraju. 
Energa Living Lab to projekt, 
w ramach którego powstanie 
pierwsze w Polsce i jedno z 
niewielu w Europie „żywe la-
boratorium” energetyczne.

Uczestnicy projektu będą 
mieli szansę nie tylko obni-
żyć swoje rachunki za prąd 
i nauczyć się, jak świadomie 
korzystać z energii, ale także 
testować najnowsze rozwią-
zania. Kontrolę nad rachun-
kami, bieżącym zużyciem i 

planowaniem zużycia ener-
gii ułatwią im wielostrefowe 
Programy Cenowe, oferujące 
zmienne stawki za energię w 
ciągu doby oraz innowacyjne 
usługi, takie jak raporty na te-
mat zużycia energii oraz Inte-
ligentna Sieć Domowa (ISD) 
- nowoczesny system zarzą-
dzania energią elektryczną w 
domach. Optymalizacja zu-
życia energii docelowo przy-
czyni się również do poprawy 
jakości środowiska natural-
nego poprzez redukcję emisji 
CO2.  Faza testów potrwa 18 
miesięcy, a udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny.

- Tworząc to laboratorium, 
chcemy nauczyć jego uczest-
ników – klientów Grupy 
Energa – jak racjonalnie za-
rządzać zużyciem energii 
elektrycznej za pomocą no-
woczesnych narzędzi i usług, 

które będą szeroko dostępne 
w najbliższej przyszłości– 
wyjaśnia Beata Ostrowska, 
rzecznik Grupy Energa. -To 
pierwszy tego typu projekt 
w Polsce i jeden z niewielu 
w Europie. Dlatego wyniki 
gdyńskiego projektu zostaną 
wykorzystane podczas wdro-
żenia podobnych rozwiązań 
nie tylko w Polsce.

Energa Living Lab stwarza 
uczestnikom projektu szansę 
na obniżenie rachunków za 
energię: jeśli stosując nowy 
Program Cenowy uda im się 
obniżyć koszty energii elek-
trycznej, otrzymają zwrot 
nadpłaty w stosunku do 
standardowego rachunku. W 
przypadku, gdy wysokość ra-
chunku według nowych cen 
okaże się wyższa od tradycyj-
nego, nie zostaną doliczone 
żadne dodatkowe koszty.

Energa Living Lab rusza w Gdyni
Energa Living Lab to pierwsze w Polsce laboratorium nowoczesnej energetyki, stworzone przez i dla mieszkańców. 300 gospodarstw 
domowych w Gdyni przetestuje najnowsze pilotażowe rozwiązania do zarządzania i świadomego zużycia energii elektrycznej. Rekrutacja 
uczestników, którzy zapoczątkują budowę innowacyjnej społeczności, ruszała już 26 stycznia. 

Ponadto, spośród 300 gospo-
darstw domowych zostanie 
wybranych 30, które zostaną 
wyposażone w urządzenia 
umożliwiające pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł, 
np. panele fotowoltaiczne.

Podczas trwania projektu 
uczestnicy będą regularnie 
otrzymywać wskazówki, które 
pomogą zmienić im dotych-
czasowe przyzwyczajenia zwią-
zane z korzystaniem z energii 
elektrycznej oraz niezbędne 
wsparcie techniczne. Ich po-
stępy i wrażenia będą na bieżą-
co dokumentowane za pomocą 
wywiadów oraz ankiet. Po za-
kończeniu projektu, realizator 
opracuje raporty podsumo-
wujące oraz techniczne, które 
potem wspomogą wdrożenie 
systemu Inteligentnej Sieci 
Domowej.

(GB)
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W siedzibie Morskiego In-
stytutu Rybackiego w Gdyni 
odbyło się uroczyste wręcze-
nie Niebieskiego Certyfikatu 
MCS potwierdzającego, że 
dorsze trafiające do sprzeda-
ży pochodzą ze stabilnych i 
dobrze zarządzanych łowisk.

Certyfikat otrzymało osiem 
grup producentów i dwie 
osoby prywatne, czyli:Koło-
brzeska Grupa Producentów 
Ryb (KGPR),Darłowska 
Grupa Producentów Ryb i 
Armatorów Łodzi Rybackich, 
Krajowa Izba Producentów 
Ryb (Ustka), Organizacja 
Rybaków Łodziowych (Koło-
brzeg),Organizacja Produ-
centów Ryb Władysławowo, 
Środkowopomorska Grupa 
Rybacka z Ustki, Pomorska 
Organizacja Producentów 
– ARKA Sp. z o. o. z Gdyni, 
Zrzeszenie Rybaków Mor-
skich (Gdynia),Rybołówstwo 
Morskie – Jacek Schomburg, 
Hel i Ryszard Groenwald 
(Hel).Certyfikat poświadcza, 
że rybacy wiedzą jak łowić 
dziko żyjące populacje ryb, z 
zachowaniem zasad ekologii, 
aby nigdy nie zabrakło ich w 
naszych morzach i oceanach. 
I mają zamiar ich przestrze-
gać.

- Niebieski Certyfikat 
MCS to wyróżnik tych, 
którzy mieli odwagę być 
odważnymi. Świadczy on, 
że oznaczone nim przedsię-
biorstwa rybackie prowadzą 
gospodarkę połowową w 
sposób odpowiedzialny i 
rzetelny, bez gospodarki 
rabunkowej, nie kłusują, 
posiadają dobry sprzęt , stada 
i połowy dorszowe są pod 
racjonalną kontrolą i opieką.  
Oznacza to, że polscy rybacy 
zachowują zasady ochrony 
środowiska. Taka opinia to 
wsparcie dla naszych – admi-
nistracji rządowej – inicjatyw 
w organach ustawodawczych 
Unii Europejskiej. Konsu-
ment wybierający w sklepach 
produkty z logo MCS, czyli 
niebieskim konturem ryby, 
zwiększa też szanse ekspansji 
na europejskim rynku dla 
polskiego rybactwa i prze-
twórstwa, które ma 4 razy 
procentowo większy udział w 
wyrabianiu PKB niż wynosi 
przeciętna przedsiębiorstw 
ogółem – komentuje wicemi-
nister Kazimierz Plocke.

Organizatorzy zapraszają 
kolejne przedsiębiorstwa i 
organizacje rybackie.
Anna Kłos

Nadal istotnym czynnikiem 
warunkującym osiąganie rekor-
dowych rezultatów pozostaje 
bardzo aktywna działalność 
inwestycyjna Zarządu Portu, 
sprzyjająca utrzymaniu silnej 
pozycji konkurencyjnej Gdyni 
wśród portów Morza Bałtyc-
kiego. 

W latach 2003 - 2014 ZMPG
-a S.A. zainwestował w rozbu-
dowę i modernizację portu ok. 
959 mln zł (w tym ponad 70 % 
w infrastrukturę portową). Z 
zainwestowanych kwot około 
212 mln zł pochodzi z funduszy 
europejskich (Fundusz Spójno-
ści UE, Norweski Mechanizm 
Finansowy). Wielkość plano-
wanych nakładów inwestycyj-
nych na lata 2015-2017 to kolej-
ne 610,3 mln zł. 

Rok inwestycji
Wśród najważniejszych wy-

darzeń ubiegłego roku należy 

wymienić podpisanie umowy 
nabycia od Stoczni Marynarki 
Wojennej S.A. części Nabrzeża 
Gościnnego, niezbędnej dla re-
alizacji inwestycji ,,Pogłębienie 
toru podejściowego i akwenów 
wewnętrznych Portu Gdynia – 
Faza I Rozbudowa Obrotnicy 
nr 2", ujętej w planie inwestycji.

Kolejne istotne wydarzenia to 
m. in.: podpisanie przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
umowy z WYG Internatio-
nal Sp. z o.o. na opracowanie 
studium wykonalności wska-
zującego optymalny zakres 
modernizacji stacji kolejowej 
obsługującej port morski w 
Gdyni, przekazanie do użyt-
kowania nowego magazynu 
wysokiego składowania przy 
ulicy Kontenerowej 27 w Gdy-
ni, podpisanie umowy zbycia 
100% udziałów spółki BTDG 
– Bałtyckiego Terminalu Drob-
nicowego Gdynia Sp. z o.o. na 

Port Gdynia - dobra passa trwa 
Poprzedni rok był kolejnym rekordowym rokiem dla gdyńskiego portu. Osiągnięto najwyższą 
w 92-letniej historii wielkość przeładunków - aż 19,41 mln ton.

nu do składowania zbóż i pasz, 
wybudowanego za ok. 19,5 mln. 
zł (koszty urządzeń i technolo-
gii poniósł najemca – BTZ Sp. z 
o.o.).

Wskaźniki w górę
Port Gdynia otrzymał liczne na-

grody i wyróżnienia, jak choćby: 
„Czas Gdyni” - za budynki biuro-
we przy ul. Polskiej 13 i 13A, "Po-
morski Pracodawca Roku 2013" 
- w kategorii firmy duże, nagroda 
honorowa w kategorii Mecenat 
Kultury od Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego, Medal 
Europejski i wiele innych.

Według wstępnej wersji spra-
wozdania finansowego ubiegły 
rok ZMPG-a S.A. zakończył zy-
skiem netto w wysokości 110,1 
mln zł. Wzrost wyniku finanso-
wego w stosunku do roku 2013, 
wiąże się głównie z prywatyzacją 
spółki BTDG – Bałtyckiego Ter-
minalu Drobnicowego Gdynia 
Sp. z o.o. Zysk z transakcji wy-
niósł 45,4 mln zł.

Pod względem operacyjnym 
miniony rok był bardzo udany. 
Obroty ładunkowe wzrosły o bli-

sko 10% osiągając rekordowy po-
ziom 19,4 mln ton. Przychody ze 
sprzedaży zwiększyły się o 3,2%, 
co przy jednoczesnym zmniej-
szeniu kosztów operacyjnych o 
1,2% zaowocowało wzrostem 
zysku z działalności operacyjnej 
o 26%. Systematycznie rosną-
cy wskaźnik EBITDA obrazuje 
zdolność ZMPG-a S.A. do ge-
nerowania środków na inwesty-
cje z podstawowej działalności. 
Środki te, wsparte funduszami 
unijnymi, stanowią źródło finan-
sowania programu modernizacji 
i rozwoju Portu Gdynia. Rentow-
ność kapitału własnego spółki tj. 
zysk wypracowany na bazie ka-
pitałów własnych wyniósł 7,5%. 
Jest to wynik powyżej średniego 
poziomu tego wskaźnika wśród 
podmiotów zarządzających por-
tami na przestrzeni ostatnich lat. 

Dobre prognozy
Przeładunki towarów osiągnęły 

rekordowy poziom 19408,3 tys. 
ton. Rosnące w ostatnich latach 
przeładunki są dobrym progno-
stykiem na przyszłość. 
Oprac. Dorota Korbut

rzecz spółki OT Logistics S.A. (za 
kwotę 57,83mln zł), podpisanie z 
firmą Strabag Sp. z o.o. umowy 
na realizację robót budowlanych 
 w ramach projektu „Przebudo-
wa nabrzeży w Porcie Gdynia - 
Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza 
I” (na łączną kwotę netto blisko 

45 mln zł), zakończenie reali-
zacji inwestycji „Infrastruktura 
dostępu drogowego i kolejowego 
do wschodniej części Portu Gdy-
nia” (dofinansowanego z UE w 
ramach Funduszu Spójności w 
kwocie ponad 72,6 mln zł), od-
danie do użytkowania magazy-
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Europejski certyfikat 
dla rybaków
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- W roku 2014 dużo się u 
nas działo - powiedział pod-
czas konferencji prasowej 
Tomasz Kloskowski, Prezes 
Zarządu Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałę-
sy. - Rok temu w styczniu 
rozpoczęły się prace nad 
powiększeniem terminala 
T-2 o część bagażową. Ich 
zakończenie planowane 
jest na czerwiec br. W maju 
świętowaliśmy jubileusz 40-
lecia powstania lotniska w 
obecnej lokalizacji, 20-lecie 
rozpoczęcia działalności 
przez spółkę oraz 10-lecie 
nadania lotnisku imienia 
Lecha Wałęsy. W czerwcu 
pojawił się piaty samolot w 
naszej bazie linii WizzAir, w 
lipcu na płycie lotniska stało 
najwięcej samolotów w całej 
jego 40-letniej historii w 
związku z Red Bull Air Race 
w Gdyni, w październiku 
swą bazę założyły u nas linie 
Ryanair oraz rozpoczął się I 
etap prac nad przystosowa-
niem lotniska do uzyskania 
II kategorii podejścia ILS 
(wykonane już w 80%), w 
listopadzie został odprawio-
ny trzymilionowy pasażer.

Powodem do dumy dla za-

rządu i pracowników lotni-
ska jest fakt, że nastąpił tak 
szybki wzrost liczby pasa-
żerów. Po przekroczeniu w 
listopadzie 2014 roku progu 
3 milionów pasażerów, licz-
ba ta została powiększona 
o dodatkową ilość 226744 
pasażerów obsłużonych w 
grudniu (17,2% wzrost w 
stosunku do grudnia po-
przedniego roku). Po dwu-
nastu miesiącach 2014 roku 
suma obsłużonych w Gdań-
sku pasażerów wyniosła 
3288180, co oznacza fanta-
styczny, bo 15,6% wzrost w 
stosunku do poprzedniego 
roku. Gdańskie lotnisko 
stało się jednym z zaledwie 
trzech portów lotniczych w 
naszym kraju, które obsłu-
gują w ciągu jednego roku 
liczbę pasażerów przekra-
czającą 3 miliony. Przed 
nami jest tylko Warszawa i 
Kraków.

Doskonałe wyniki ruchu 
lotniczego dotyczą również 
ruchu cargo. W całym 2014 
roku na gdańskim lotnisku 
obsłużono 5658 ton ładun-
ków, co oznacza 15% wzrost 
w stosunku do poprzednie-
go roku. Duża jest w tym 

Suwnice kosztowały ponad 
55 milionów złotych. Zosta-
ły zbudowane przez firmę 
Shanghai Zhenhua Heavy 
Industries. Przypłynęły do 
Gdyni na pokładzie spe-
cjalistycznego statku. Rejs 
trwał ponad dwa miesiące, 
a samo wejście do Gdyni, w 
związku z niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi, 
było kilkukrotnie przesuwa-
ne. Ostatecznie statek zacu-
mował przy nabrzeżu BCT, a 
dwa dni później rozpoczęła 
się trwająca 48 godzin ope-
racja rozładunku suwnic i 
przenoszenia ich na tory na-
brzeżowe. Zanim oba dźwigi 
mogły zacząć pracę, musiały 
jeszcze przejść odbiory tech-
niczne i szereg prób.

Każda z nowych suwnic ma 
wysięg 48 metrów nad wodę, 
licząc od burty statku przy 
nabrzeżu i mogą udźwignąć 

towar ważący 60 ton. Umoż-
liwia to obsługę statków do 
19 rzędów kontenerów, co 
w praktyce przekłada się na 
pojemność ok. 13 000 TEU, 
a więc statków oceanicznych 
ponad dwukrotnie więk-
szych od tych, które obsłu-
żyć może Kanał Panamski.

To nie ostatnie suwnice, 
które pojawią się w Bałtyc-
kim Terminalu Kontenero-
wym. Jeszcze w tym roku do 
Gdyni przybędą dwie kolej-
ne. 

- Nasz potencjał zwiększy 
się z obecnych 700 tys. TEU 
do 1,2 mln TEU – mówi 
Krzysztof Szymborski, pre-
zes zarządu BCT. - Buduje-
my w ten sposób zdolność 
przeładunkową Gdyni do 
obsługi statków oceanicz-
nych w podróżach bezpo-
średnich z Azji do Europy. 
To jest wielkie i fundamen-

talne przedsięwzięcie dla 
przyszłości Gdyni. 

Poza tym terminal zakupi 
też m. in. 2 suwnice placowe, 
2 suwnice kolejowe, 2 wozy 
podsiębierne, 6 terminalo-
wych ciągników siodłowych. 
To część trwającego od 2012 
roku programu inwesty-
cyjnego, w ramach którego 
modernizowane są także 
place składowe i wdrażane 
nowe systemy informatycz-
ne. Wspólnie z Zarządem 
Morskiego Portu Gdynia 
prowadzona jest również 
rozbudowa terminalu ko-
lejowego, która pozwoli na 
jednoczesną obsługę nawet 
trzech całych składów pocią-
gowych. Jest to o tyle ważne, 
że od kilku lat zaobserwo-
wać można rosnący udział 
przeładunków kolejowych w 
ogólnej liczbie operacji pro-
wadzonych w BCT – utrzy-

muje się on na poziomie 
około 40 proc.

-Polska w swej najnowszej 
historii nie przeżywała jesz-
cze takiego okresu, w któ-
rym troska o dostęp do por-
tów przekładałaby się na tak 
konkretne projekty inwesty-
cyjne, zarówno te, które już 
zostały zrealizowane, jak i 
te, które będą realizowane 
w następnej perspektywie 
unijnej – mówi Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni. 
- Dzięki takiej polityce pań-
stwa port i działający na jego 
terenie operatorzy terminali 
mogą ze spokojem realizo-
wać inwestycje, wiedząc że 
dostęp do portów od strony 
lądu będzie zachowany.
Oprac. DK

Nowe suwnice BCT
Gdynek i Gdynka – to imiona nowych suwnic Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. 

Oficjalna inauguracja nowych suwnic

Gdynka 
może 
udźwignąć 
60 ton
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Gdańskie lotnisko - wciąż w górę!
Port Lotniczy Gdańsk podsumował ubiegły rok. zasługa firm kurierskich.

Oczywiście o sukcesie lot-
niska świadczy nie tylko sam 
wzrost ruchu lotniczego, ale 
również jego wynik finanso-
wy:

Zgodnie ze wstępnymi da-
nymi, w 2014 roku Port Lot-
niczy Gdańsk osiągnął zysk 
netto w wysokości ponad 29 
milionów złotych.

- Pamiętajmy, że jest to wy-
nik, jaki spółka osiągnęła po 
sfinansowaniu swojej bieżącej 
działalności oraz poniesieniu 
kosztów kredytu bankowego 
związanego z pozyskaniem 
części środków na trwające, a 
także już zrealizowane inwe-
stycje – cieszy się prezes Klo-
skowski.

Generowany wysoki poziom 
ruchu związany jest również 
z nieustannie rosnącą ofertą 
połączeń lotniczych. W sa-
mym 2014 roku siatka połą-
czeń z Gdańska wzbogaciła 
się o kolejne siedem połączeń 
do: Modlina, Krakowa, Wro-
cławia, Pizy (Ryanair), Gro-
ningen, Malty (Wizz Air), 
Helsinek (Eurolot). Aktual-
nie, w ruchu regularnym, z 
Gdańska polecieć można do 
57 lotnisk zlokalizowanych w 
15 krajach.

Anna Kłos
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Spółka SEMEKO Grupa In-
westycyjna S.A. została wyło-
niona jako partner do komer-
cyjnego zagospodarowania 
terenu Gdyni Międzytorza. 

Jest to jeden z zainicjowa-
nych przez PKP S.A. projek-
tów deweloperskich, a jego 
szacowana wartość to ok. 700 
mln EURO.

Teren tzw. Międzytorza to 
jedna z najbardziej atrakcyj-
nych działek w Trójmieście. 
Nieruchomość bezpośred-
nio sąsiaduje z dworcem 
kolejowym, a od Placu Ka-
szubskiego dzieli go ok. 1 
km. Podobny dystans należy 
przebyć, aby trafić na Skwer 
Kościuszki. Jednym z atutów 
nieruchomości jest fakt, że 
integruje ona różne środki 

transportu: kolej, samochód 
oraz transport publiczny. 
Koncepcja zakłada komplek-
sową rewitalizację terenu. 
Przeważać będzie zabudowa 
mieszkaniowa. Dodatkowo 
planowana jest także zabu-
dowa handlowa, biurowa i 
hotelowa.

- Zabudowa Międzytorza 
ma wpisać się w tkankę miej-
ską i stać się ważnym elemen-
tem centrum Gdyni – mówi 
Jarosław Bator, członek za-
rządu PKP S.A. - Koncepcja, 
którą wybraliśmy, spełnia te 
założenia. Zależy nam na re-
alizacji projektu, który przy-
niesie korzyści nie tylko PKP 
S.A. i prywatnemu inwesto-
rowi, ale przede wszystkim 
mieszkańcom Gdyni.

Zgodnie z obowiązu-
jącymi trendami - łącz 
industrialne elementy 
i grafikę z naturalnymi 
materiałami.

Jak sugerują dekoratorzy 
wnętrz dla BoConcept, w 
modzie są: jasne drewno, 
beton, wełna, filc i skóry. 
Widać tu zamiłowanie do 
naturalnych materiałów, 
które nadają domu rusty-
kalny charakter. Biel, jasne 
odcienie barw, ręcznie 
wykonywane elementy i 
autentyczne materiały oraz 
industrialne detale stworzą 
proste wnętrze o graficz-
nym wyglądzie. Jasny 
skandynawski styl nigdy 

nie wyjdzie z mody. Ciągle 
pojawiają się w nim nowe 
elementy i połączenia, któ-
re sprawiają, że jest on w 
dalszym ciągu wspaniały. 
Więcej na: boconcept.com.
DK

W skandynawskim stylu

Ślub na zamku może być 
kosztowną, lecz zarazem 
wspaniałą przygodą. Spraw-
dzamy, czy warto taką przy-
godę przeżyć i jak zamkowe 
wesele wygląda w praktyce. 
Na nasze pytania odpowiadał 
konsultant agencji Gustowne 
Wesele, Gabriel Jażdżewski. 
Przede wszystkim chcieliśmy 
sprawdzić, co narzeczeni wi-
dzą w tak nietypowych, histo-
rycznych miejscach na ślub.

- Dla Par Młodych naj-
ważniejsza jest szczególna 

atmosfera miejsca, którą 
współtworzą zabytkowa, czę-
sto gotycka, zamkowa archi-
tektura, dostępne komnaty z 
historycznym wyposażeniem 
i meblami, a także specyfika 
aranżacji wnętrz oraz często 
historycznych lub stylizowa-
nych na dawne strojów obsłu-
gi hotelowej – mówi Gabriel 
Jażdżewski. Konsultant doda-
je, że to połączenie surowości 
murów i nowoczesnego zaple-
cza technicznego gwarantuje 
świętowanie o niezwykłym 

charakterze.
Kolejną ważną kwestią jest 

to, czy istnieją jakiekolwiek 
względy praktyczne przema-
wiające za zamkowym we-
selem. Dlaczego nie lepiej 
wybrać hotel pod miastem 
lub ośrodek w centrum me-
tropolii?

– Pary, które decydują się na 
duże wesele na zamku, mogą 
liczyć na znaczną swobodę 
i dostępność niemalże całe-
go obiektu na wyłączność – 
mówi przedstawiciel Gustow-

nego Wesela. –  W niektórych 
przypadkach daje to także 
gwarancję zorganizowania 
kościelnej ceremonii ślubnej 
dzięki istnieniu kaplicy zam-
kowej lub cywilnego ślubu na 
dziedzińcu czy w salach histo-
rycznych.

Hotele w zamkach są gotowe 
przyjmować weselników przez 
okrągły rok. Nasz rozmówca 
podpowiada  jednak, że nie w 
każdym jego okresie wesele na 
zamku będzie równie udane.
Grzegorz Dzięgelewski

PKP inwestuje w Gdyni
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Projekt podzielony jest na 
kilka etapów, a cała inwestycja 
powinna zostać zakończona 
do 2026 roku. Pierwsze prace 
budowlane mogą się rozpo-

cząć już w 2017 roku. Łączna 
powierzchnia mieszkalna i ko-
mercyjna może wynieść do 345 
tys. m kw.
(GB)

Po królewsku, 
czyli ślub na zamku
Która z kobiet nie marzyła kiedyś o tym, by choć przez jeden dzień poczuć się jak księżniczka 
i poślubić swojego wybranka pośród zamkowych murów? Jak się okazuje spełnienie takiego 
marzenia nie jest aż takie trudne...
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Jaka była rola 
instytucji i regulacji 
państwowych w 
doprowadzeniu do 
kryzysu finansowe-
go? Czy rządzą nami 
chciwe banki? Ile w 
gospodarce powinno 
być wolnego rynku, 
a ile państwa? Jak 
poradzić sobie z kryzysem w 
Europie? Czy Polska ma szansę 
stać się w przyszłości „zieloną 
wyspą”? 

Na te i inne pytania w swojej 
nowej książce pt. „Koniec wol-
nego rynku? Geneza kryzysu” 
odpowiada jeden z najbardziej 
znanych polskich ekonomistów, 
Ryszard Petru.

Globalny kryzys spędzał, 
a często nadal spędza sen z 
powiek przedsiębiorcom, poli-
tykom, ekonomistom, a przede 
wszystkim zwykłym ludziom. 
Jednak debata, zrozumienie 
przyczyn i – co najważniejsze – 
lekcje z tego wydarzenia miały 
charakter fragmentaryczny. Co 
więcej, narosło wiele mitów 
wokół przyczyn największego 
po wojnie załamania gospodar-
czego. W książce staram się te 

fakty uporządkować, 
a z mitami rozprawić 
– mówi Ryszard Petru, 
Przewodniczący Towa-
rzystwa Ekonomistów 
Polskich.

Książka wydana 
nakładem Narodowego 
Centrum Kultury jest 
efektem pytań zadawa-

nych Ryszardowi Petru przez 
dziennikarza Łukasza Lipiń-
skiego, który wciela się w rolę 
zainteresowanego laika. Tworzy 
ją opowieść o wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w świato-
wej gospodarce od początku 
kryzysu, o mechanizmach, jakie 
do niego doprowadziły i jego 
konsekwencjach. W książce po 
raz pierwszy całościowo opi-
sany został fenomen „zielonej 
wyspy” i jego późniejsze konse-
kwencje dla gospodarki.  
To lektura obowiązkowa dla 
wszystkich, których interesują 
przyczyny i mechanizmy kry-
zysu przetaczającego się przez 
świat od 2008 roku.

Książka dostępna w sprze-
daży na stronie Narodowego 
Centrum Kultury oraz w sieci 
księgarni Empik.

Barbara Piórkowska to jed-
na z najbardziej rozpozna-
walnych osób w gdańskim 
środowisku kulturalnym. 
Od wielu lat związana jest z 
Gdańskim Archipelagiem 
Kultury. Uczestniczyła w pro-
jektach teatralnych, pomaga-
ła przy organizacji festiwalu 
FETA, organizowała imprezy 
poetyckie. Regularnie prowa-
dzi zajęcia twórczego pisania 
dla dorosłych i dla młodzie-
ży.

W tym roku artystka ob-
chodzi jubileusz 20-lecia 
pracy twórczej, bowiem w 
roku 1994 debiutowała tomi-
kiem poetyckim „Żyrafa”. W 
2010 roku wydała powieść 
„Szklanka na pająki”, na prze-
łomie 2011 i 2012 roku tomik 
wierszy „International”. 

Okazją do wręczenia na-
grody od prezydenta mia-
sta był jubileuszowy benefis 
Barbary Piórkowskiej, który 
odbył się w klubie „Plama” 

Nowa książka Ryszarda Petru Nagroda i benefis dla poetki
Barbara Piórkowska - gdańska poetka, pisarka i animatorka kultury - otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska 
w Dziedzinie Kultury. Nagroda zbiegła się w czasie z jubileuszem 20-lecia pracy twórczej artystki. 
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GAK na gdańskiej Zaspie. W 
programie znalazło się wiele 
niespodzianek. Wystąpili: An-
drzej Fac i Ewa Miłek z Oficy-
ny Wydawniczej Tysiąclecia, 
Chór (głosów) Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku, Natala Grzebała 
z piosenkami z płyty „Piórko”, 

Jakub Noga (sithar) i Lataw-
ce, Patryk Zimny z wierszami, 
młodzież z pracowni kreacji 
literackich i bloga Pałacu Mło-
dzieży w Gdańsku, Weronika 
Wróbel (wizualizacje), Cyprian 
Wieczorkowski (Lud Hauza), 
Teatr Feta, Sławomir Lipnicki 
z ilustracjami do „Utkanek”, 

Aleksandra Perzyńska - po-
etka, Wojciech Boros - SPP i 
inni.

A już 29 stycznia o godz. 
18.00 w sieni Instytutu Kultury 
Miejskiej odbędzie się premie-
ra nowej książki Barbary Piór-
kowskiej „Utkanki”.
Dorota Korbut

Barbara 
Piórkowska 

- gdańska 
poetka, pisarka 

i animatorka 
kultury



kowe 200 litrów. Idealne na 
działkę i paliwo odporne 
na mrozy, 50 zł. Tel: 503-
631-333

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4lata 
cena 50zł, Wejherowo. Tel: 
798-020-532

SPRZEDAM telewizor 
PHILIPS (nie płaski) mały 
stan bardzo dobry. Cena 
50 zł. Tel: 798-020-532 
Wejherowo

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

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

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

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z fu-
tryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 
zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � guro-

we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 
549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM mieszkanie 
na osiedlu kaszubskim 
150000 zł. Tel: 514-689-930

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

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

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

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

SPRZEDAM działkę 

budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 465 
tys. zł, tel. 502 686 196

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

DO WYNAJĘCIA

WEJHEROWO – Nanice, 
55m2, wynajmę mieszka-
nie 3 pokojowe, kuchnia 
umeblowana z wyposa-
żeniem AGD, łazienka z 
wanną, ubikacja oddzielna, 
700 zł/msc + media, tel. 
696 304 553

WYNAJMĘ lokal o po-
wierzchni 55m2 położony 
w Wejherowie przy ul 
Gulgowskiego 2B. Tel: 665-
060-275

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM telewizor 
Panasonic 29 cali. Cena 50 
zł. Tel: 500-761-082

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

PRZEDŁUŻANIE włosów 
na ringi, koloryzacja, 
strzyżenie. Niskie ceny! Tel: 
519-464-623.

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 

wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

ZADBANY, wysoki, sa-
motny, pracujący 45 - latek 
pozna zadbaną kobietę do 
stałego związku z okolic 
Wejherowa. Tel: 730-499-
146

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

DREWNO kominkowe i 
do co, także gałęziówka. 
Sprzedam możliwy trans-
port gratis. Tel: 606-522-
604

SPRZEDAM beczki plasti-
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- Bigdynia.pl: W trakcie 
obecnego sezonu zde-
cydowałaś się na zmianę 
barw klubowych. Jak z 
perspektywy czasu oce-
niasz tą decyzję?

- Ewelina Gala: Zdecydo-
wałam się na zmianę klubu, 
dlatego że w Bydgoszczy 
nie miałam szans na granie. 
Zrozumiałam dość późno, 
że nieważne jak ciężko będę 
trenować na treningu i indy-
widualnie, to i tak nie dosta-
nę tego grania. Z perspekty-
wy czasu troszkę żałuję, że 
zmarnowałam pół sezonu, 
ale z drugiej strony trenowa-
łam z dobrymi zawodniczka-
mi i pod względem szkole-
niowym również od trenera 
Herkta wiele się nauczyłam. 
Klub z Bydgoszczy wyciągnął 
do mnie rękę i bardzo mi po-
mógł, ale nie mogę tego po-
wiedzieć o trenerze. Byłam 
jednostką treningową i to 
miała być moja rola w zespo-
le. Miałam większe ambicje, 
dlatego wybrałam Gdynię.  I 
myślę, że to była bardzo do-
bra decyzja. Zależało mi na 
graniu, a tutaj od razu trener 
dał mi duży kredyt zaufania. 
Jestem taką koszykarką, że 
to dla mnie bardzo ważne, 
dlatego cieszę się, że tu przy-
szłam.

- Co myślałaś przenosząc 
się do Gdyni? Dwóch 
poprzednich prób nie 
zaliczysz do udanych….

– Można powiedzieć, że 
miałam tu niedokończoną 
misję. Prezes Krawczyk po-
wiedział kiedyś, że mamy coś 
wspólnie do udowodnienia 
i myślę, że to może być ten 
czas. To już zupełnie inna 

Gala: Miałam tu niedokończoną misję
KOSZYKÓWKA | W połowie grudnia do gdyńskiego Basketu dołączyła Ewelina Gala. 
Co nowa zawodniczka powiedziała o swoim transferze i dyspozycji drużyny? Zapraszamy do lektury!

zawodniczką, która była moc-
no nastawiona na dużą ilość 
punktów. Nadal jest to dla 
mnie istotne, bo to moja pra-
ca i z tego jesteśmy rozliczane. 
Jednak dorosłam i mam nieco 
inne podejście. Jeśli nie wy-
chodzi mi punktowo w danym 
dniu, to chce pomóc drużynie 
w inny sposób.

- Jesteś już w Gdyni 
ponad miesiąc. Co twoim 
zdaniem jest silną stroną 
gdyńskiego zespołu, a 
nad czym musicie jeszcze 
pracować?

– Tu jest mnóstwo pracy. 
Większość dziewczyn to mło-
de zawodniczki i to ich pierw-
sze starcie z dorosłą koszyków-
ką. To już nie są rozgrywki 
młodzieżowe czy szkoła. To 
jest inna bajka. Potrzebujemy 
przede wszystkim nawyków 
w obronie, współpracy w ata-
ku, komunikacji na boisku  i 
troszkę pokory w niektórych 
przypadkach.

- W meczu przeciwko 
Ślęzie Wrocław doznałaś 
urazu stawu skokowego. 
Wydawał się on być nie-
groźny, jednak zabrakło 
cię w składzie w meczu z 
Lublinem. Jak poważna 
jest twoja kontuzja?

– Zawodniczka Rybnika 
wbiegła mi w nogi i stopa mi 
„uciekła”. Nie jest to nic groź-
nego, aczkolwiek pierwszy raz 
podkręciłam kostkę i dlate-
go chciałam wyleczyć to do 
końca. Nie trenowałam cały 
tydzień przed meczem z Lubli-
nem, dlatego że głupotą byłoby 
wchodzić w pełne obciążenie 
meczowe bez treningu.

- Czy 1 lutego w meczu z 
drużyną z Gorzowa zoba-
czymy cię na boisku?

– Jak najbardziej! W kolej-
nym meczu jestem w pełnej 
dyspozycji.

drużyna, ale klub ten sam. 
Cieszę się, że dostałam propo-
zycje ponownej gry dla Gdy-
ni.

- W 4 rozegranych me-
czach spędzałaś na par-
kiecie średnio 22 minuty, 

notując przy tym ponad 
9 punktów. Czy jesteś 
zadowolona ze swojej 
postawy w tych spotka-
niach?

– Jak mówi mój tato: „zawsze 
może być lepiej” i faktycznie 
tak jest. Gdzieś jest niedosyt, 

że te mecze jednak są przegra-
ne. Statystyki indywidualne to 
nie wszystko. Jestem zadowo-
lona, że mam minuty i mogę 
grać i na pewno będę starać 
się, aby wypaść lepiej.

- Można powiedzieć, że 

od razu stałaś się liderką 
gdyńskiego zespołu. Czy 
jesteś gotowa na taką 
rolę?

– Hmm… Nie podchodzę 
do tego w taki sposób. Staram 
się dać z siebie wszystko w 
każdym meczu. Kiedyś byłam 

- Gdzieś jest nie-
dosyt, że te mecze 
jednak są przegrane 
- mówi Gala
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W grupie 25 zawodników 
trenujących z zespołem znaj-
dują się między innymi nowo 
pozyskany Michał Renusz, 
który kilka dni temu został 
formalnie piłkarzem Arkow-
ców. W minionych rozgryw-
kach występował w PGE GKS 
Bełchatów, gdzie zaliczył 29 
meczów i zdobył 1 gola. Jego 
kontrakt będzie obowiązywać 
do końca bieżącego sezonu z 
klauzulą umożliwiającą prze-
dłużenie umowy. Do pierw-
szej drużyny zostali też do-
kooptowani Przemysław Stolc 
oraz Tomasz Wojcinowicz. 
Na testach przebywają cały 
czas Patrik Lomski oraz Piotr 
Karłowicz. Obaj mają czas do 
końca tygodnia, aby przeko-
nać do siebie sztab szkolenio-
wy. Wyznacznikiem decyzji 
co do ich przyszłości może 
okazać się sobotni sparing 
przeciwko Stomilowi Olsztyn, 
który odbędzie się w sobotę o 
15:30 w Gdyni. Niewykluczo-
ne, że do wspomnianej dwójki 
testowanych dołączy kolejny 
zawodnik mający udowodnić 
swoją przydatność do zespo-
łów na treningach i podczas 
spotkań kontrolnych. 

Praca wre pośród Arkowców
O planach na trwające już 

zgrupowanie opowiedział na 
łamach oficjalnej strony klu-
bu drugi trener żółto-niebie-
skich, który nie ukrywa, że 
obciążenia mają oscylować na 

wyższym poziomie niż zwy-
kle. 

- Wysiłek będzie największy 
ze względu na objętość i ilość 
tych treningów. To spowoduje 
nałożenie się zmęczenia. W 
ciągu 6 dni, do których za-
liczamy także poniedziałek, 
przeprowadzimy po 3 trenin-
gi dziennie. Będą one miały 
różny charakter, skorzystamy 
także w tym czasie z basenu - 
przyznał Grzegorz Witt. 

Ten na pozór krótki wyjazd 
powinien przynieść wiele ko-
rzyści na przyszłość, a o efek-
tach będzie można się przeko-
nać w trakcie trwania kolejnej 
rundy. 

- Zaczynamy pracować nad 
wytrzymałością ukierunko-
waną. Z odcinków zadań, 
które były długotrwałe, prze-
chodzimy na kształtowanie 
wytrzymałości poprzez pracę 
interwałową. Oczywiście cały 
czas będzie piłka i nie zabrak-
nie elementów techniczno-
taktycznych. W trakcie obo-
zu poznajemy zawodników 
przez 24 godziny na dobę. Ten 
zespół jest w pewnym sensie 
cały czas na etapie tworzenia 
się, bo powstał praktycznie w 
lipcu, a to zaledwie kilka mie-
sięcy. Często drużynę buduje 
się przez znacznie dłuższy 
okres, ale pewnych rzeczy się 
nie przeskoczy - podkreślił 
asystent trenera Nicińskiego. 

Wszystko w jednym miejscu
Niebagatelnym atutem prze-

bywania na terenie ośrodka 
COS w Cetniewie jest infra-

Przygotowania Arki w Cetniewie
W poniedziałek gdynianie udali się na zgrupowanie do władysławowskiego Cetniewa, 
gdzie będą przygotowywać się przez kilka dni do rundy wiosennej.

struktura i możliwość wyci-
szenia się, jak i samo skupienie 
się na wykonaniu dobrej pracy, 
która później będzie owoco-
wać. 

- Na miejscu mamy wszystko 
- halę, siłownie, boiska, pły-
walnię na odnowę biologiczną. 
Zawodnikowi trzeba stworzyć 
także odpowiednie warunki 
do działania. Lepiej jest wyko-
nać pracę treningową, pójść do 
pokoju, odpocząć na miejscu, 
zjeść i wrócić do zajęć niż w 
przypadku ćwiczeń nawet na 
obiektach w Gdyni robić to w 
tak zwanym trybie dochodze-

niowym. Od lat drużyny wy-
jeżdżają na zgrupowania i my 
możemy tylko cieszyć się z fak-
tu, że do takiego ośrodka jest z 
naszej perspektywy bardzo bli-
sko. Są to warunki profesjonal-
ne i należy być zadowolonym z 
tego, że możemy tutaj odbywać 
przygotowania - dodał Grze-
gorz Witt w rozmowie z arka.
gdynia.pl. 

Okocimski rozbity 
w sparingu

W pierwszym zimowym 
pojedynku kontrolnym żółto-
niebiescy nie mieli większych 

problemów z odprawieniem 
Okocimskiego Brzesko. Na li-
stę strzelców wpisali się odpo-
wiednio: Karłowicz, Jagiełło, 
Lomski oraz Szubert. Szkole-
niowiec gdynian miał zatem 
powody do satysfakcji. 
- Wynik cieszy, ale jesteśmy 
na etapie ciężkiej pracy, a to 
była dopiero nasza pierwsza 
gra kontrolna. Z dobrej strony 
pokazał się Lomski, kolejną 
bramkę po tej w testowej grze 
zdobył Karłowicz. To są sygna-
ły od wszystkich zawodników 
, że każdy się stara i walczy o 
miejsce w pierwszej jedenastce 

- stwierdził Grzegorz Niciński.
Okocimski Brzesko - Arka 
Gdynia 0:4 (0:3)
Bramki: Karłowicz 27’ , Jagieł-
ło 29’ , Lomski 44’, Szubert 72”
Arka I połowa: Kędra - Glau-
ber (30’ Stolc), Szur, Sobieraj, 
Dampc - Lomski, Łukasiewicz, 
Mrozik, Jagiełło - Lech, Karło-
wicz
Arka II połowa: Miszczuk – 
Stolc (60’ Kowalski), Marcja-
nik, Wojcinowicz, Warcholak 
– Da Silva, Mrozik (60’ Nale-
pa), Gałecki, Wojowski – Kar-
łowicz (60’ Szubert), Koziara 
(71” Stolc).

Zawodnicy Arki są w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu
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Krzysztof Handke: Chociaż 
przyszło wam się zmie-
rzyć z przeciwnikiem z 
dolnych rejonów tabeli, to 
jednak nawet w spotkaniu 
pucharowym rozgrywanym 
w Elblągu było widać, że 
zawodnicy BBTS-u nie są 
chłopcami do bicia i teraz 
się to potwierdziło jeszcze 
bardziej. Jak pan ocenia to 
spotkanie?

Wojciech Sera� n: To dobry 
przykład, że pozycja w tabe-
li wcale nie świadczy o sile 
zespołu. Bielszczanie zdecy-
dowanie poprawili swoją grę 
względem początku sezonu. 
Znaleźli swój sposób na gra-
nie i rzeczywiście w rywaliza-
cji w ramach Pucharu Polski 
pokazali dobrą siatkówkę, a w 
sobotę zademonstrowali swoje 
możliwości na tyle, że prze-
graliśmy. Nie zmienia to faktu, 
że bardzo chcieliśmy wygrać, 
choć wiedzieliśmy, że będzie 
ciężko.

- Paradoksalnie po takim 
meczu może być łatwiej 
o motywację na kolejne, 
jeszcze trudniejsze mecze, 
bowiem celem będzie 
przełamanie, a być może po-
kazanie, że to tylko wypadek 
przy pracy.

- Uważam, że najłatwiej mo-
tywuje się do grania przeciwko 
takim zespołom jak Asseco 
Resovia Rzeszów, PGE Skra 
Bełchatów, Jastrzębski Węgiel, 
ale też wobec grającego bardzo 
dobrze w tym sezonie Cuprum 
Lubin. A te ekipy właśnie 
wkrótce staną naprzeciwko 
nas. Myślę, że pod tym wzglę-
dem nie będzie problemów 
i szybko wrócimy do naszej 
dobrej dyspozycji sprzed kilku 
tygodni. Liczę na to, że będzie 
wyrównana rywalizacja, oczy-
wiście z powodzeniem w naszą 
stronę. Wiadomo, że najważ-
niejsza jest faza play-o� , obec-
ne miejsca w tabeli nie są tak 
istotne, choć też trzeba dawać 
z siebie wszystko i wygrywać, 
by mieć łatwiejszą drogę w 
tym kulminacyjnym punkcie 
sezonu. Dlatego też będzie peł-
na mobilizacja przed zbliżają-
cymi się pojedynkami.

Czy minione niepowo-
dzenia wleją jeszcze więcej 
animuszu w poczynania 
nadmorskiego  zespołu i do-
datkowo wpłyną mobilizująco 
przed konfrontacjami ze ściśle 
rozumianą czołówką? 

Takiej reakcji zapewne ży-
czyliby sobie sztab szkolenio-
wy i sami zawodnicy obecnie 
trzeciej siły PlusLigi. W środę 
28 stycznia nadarzy się okazja 
do rehabilitacji, gdyż w Ergo 
Arenie pojawi się dobrze dys-
ponowany Transfer Bydgoszcz, 
a stawką pojedynku będzie 
udział w Final Four Pucharu 
Polski. W elitarnej czwórce 
Lotos Tre�  Gdańsk nie grał 
jeszcze nigdy, zatem pod-

Ścieżkę zdrowia czas zacząć

Rozkład gier Lotosu Tre� a Gdańsk na najbliższe tygodnie:

28.01 (środa) - Transfer Bydgoszcz (Ergo Arena, godz. 19)
31. 01 (sobota) - Cuprum Lubin (mecz wyjazdowy, godz. 14:45)
04.02 (środa) - PGE Skra Bełchatów (Ergo Arena, godz. 20:30)
07.02 (sobota) - Asseco Resovia Rzeszów (mecz wyjazdowy, godz. 17:30)
15.02 (niedziela) - Jastrzębski Węgiel (Ergo Arena, godz. 14:45)

opieczni Anastasiego stoją przed 
historyczną szansą znalezienia 
się w doborowym towarzystwie 
(czekają tam już Asseco Resovia 
Rzeszów i PGE Skra Bełchatów) 
prestiżowych rozgrywek. Na fre-
kwencję przedstawiciele klubu 
nie mogą narzekać i zapewne 
przeciwko bydgoszczanom na 
trybunach znów zasiądzie spora 
liczba kibiców, ale apogeum ma 
zdecydowanie nadejść 4 lutego, 

kiedy na wybrzeże przyjedzie 
mistrz Polski z Bełchatowa. Trwa 
tradycyjna oraz internetowa 
sprzedaż biletów na to spotkanie 
i już na ponad tydzień przed za-
wodami można domniemywać 
o rekordowej ilości sprzedanych 
wejściówek na mecz Lotosu Tre-
� a w trwającym sezonie, a może 
i w całej historii Ergo Areny 
podczas zmagań ligowych. 
KH

Ogrom grania 
zostaje w rękach 
i nogach
SIATKÓWKA | - Musimy nadal udowadniać, że jesteśmy silną 
ekipą i spełniać kolejne cele - mówi Wojciech Serafin, asystent An-
drei Anastasiego, w rozmowie z Expressami.

- Wracając jeszcze do 
niedawnych porażek. Czy 
mogą być one spowodo-
wane odczuwanymi już z 
całą pewnością trudami 
obecnych rozgrywek?

- Nie można tego wyklu-
czyć. Czternaście drużyn w 
stawce PlusLigi sprawia, że 
jest mnóstwo meczów, na-
stępują właściwie jeden po 
drugim. Sama liga jest trud-
na, do tego dochodzi jeszcze 
Puchar Polski, w którym też 
walczymy. Szczerze powie-
dziawszy, to współczuję ze-
społom grającym w europej-
skich pucharach. Ten ogrom 
grania zostaje w rękach i 
nogach, każdy już to powoli 
czuje. Czy ubiegłotygodnio-
wa porażka wpłynęła na tę 
stratę punktów? Myślę, że 
nie. Przygotowywaliśmy się 
dobrze przez cały tydzień i 
tak po prostu wyszło. Musi-
my nadal udowadniać, że je-
steśmy silną ekipą i spełniać 
kolejne cele.

- Nieoczekiwane rezul-
taty, o których już wspo-
minaliśmy i które stały 
się też udziałem Lotosu 
Trefla, to efekt prawdziwej 
siły PlusLigi? Wystarczy 
przytoczyć porażki Asseco 
Resovii z Indykpolem AZS-
em Olsztyn czy PGE Skry w 
potyczce przeciwko MKS-
owi Banimex Będzin.

- Każdy ma swoje proble-
my i to nie ulega wątpliwo-
ści. Na przykład siatkarze 
BBTS-u na początku grali 
znacznie słabiej, w trakcie 
sezonu zaczęła się tworzyć 
prawdziwa drużyna, pewne 
elementy zaskoczyły i osią-
gają korzystniejsze wyniki. 
U nas z kolei u progu rozgry-
wek było bardzo fajnie, teraz 
pojawiła się mała zadyszka, 
ale nie tracimy wiary. Cięż-
ko mówić jednoznacznie o 
przyczynach takich zwrotów 
akcji. Liga jest mocna, jed-
nak na całość składa się wie-
le czynników.

Przygotowy-
waliśmy się do-
brze przez cały 

tydzień i tak po 
prostu wyszło. 
Musimy nadal 

udowadniać, że 
jesteśmy silną 

ekipą i spełniać 
kolejne cele.
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