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Pruszczańskie witraże 
to zabytki

Dzieła Theo Landmanna – dwa witra-
że w kościele Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Pruszczu Gdańskim, 
trafi ły do Rejestru Zabytków Rucho-
mych Województwa Pomorskiego.

Wręczono nagrody „Sopocka Muza” 
przyznawane sopocianom za wybitne 
osiągnięcia na polu kultury i nauki, 
młodym twórcom – za obiecujący 
i pełen sukcesów początek karie-
ry zawodowej. Przyznano też 
nagrody „Mecenasa Sportu” 
i „Mecenasa Kultury”.
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Będzie nowa obwodnica

GDDKiA Oddział Gdańsk ogłosiła 
przetarg na generalnych wykonaw-
ców Obwodnicy Metropolii Trójmiej-
skiej w ciągu drogi ekspresowej S6. 
Ma być to obwodnica równoległa do 
istniejącej, bardzo zatłoczonej ob-
wodnicy zachodniej, przechodząca 
m. in. przez Żukowo. Ma ona mieć 
ponad 37 km długości.
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Podczas prac konserwatorskich proboszcz parafii, Ks. Andrzej 
Żebrowski zauważył, że witraże, znajdujące się od zawsze 
w bocznych oknach chóru posiadają sygnatury. Okazało się, 
że ich autorem był Theo Landmann. Tropem samego dzieła, 
jak i ich autora ruszyli pruszczańscy historycy Bartosz Gondek 
i Marek Kozłow.
Okazało się, że Theo Landmann był w chwili powstania dzie-
ła młodym artystą gdańskim, dopiero torującym sobie drogę 
i pozycję pośród artystów. Witraże w budującym się właśnie 
pierwszym kościele katolickim w Pruszczu były jednym z jego 
pierwszych zleceń. Niedługo po ukończeniu pruszczańskich 
witraży Landmann opuścił Gdańsk i udał się do zachodnich 
Niemiec, gdzie rozwijał swoją pasję pod okiem znanych wi-
trażystów i mozaikarzy tego okresu. Z czasem sam Landmann 
stał się jednym z najważniejszych artystów kraju. Tematy 
swoich dzieł w naturalny sposób wiązały się z sacrum, gdyż 
to właśnie kościoły są naturalnym miejscem dla tej formy ar-
tystycznej. Istniejące od kilku lat Archiwum Theo i Ruth (jego 
małżonki) Landmann skatalogowało dotychczas niemalże 
400 dzieł artysty. Z czego zaledwie kilka można podziwiać 
w Polsce. (BG)

Finały powiatu słupskiego, 
wejherowskiego, puckiego 
oraz Miasta Gdynia i Słupsk  
zorganizowano  pod ko-
niec września   w Rumi, 
w Hali Widowiskowo- 
Sportowej MOSIR przy ul. 
Mickiewicza 49.
W konkursie wzięło udział 
prawie 50 uczestników 
z kilkuset zgłoszonych 
kandydatów, którzy po-
siadają talenty w różnych 
dziedzinach życia: w mu-
zyce, sztuce, sporcie itp. 
Wśród nich byli uczniowie 
szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół ponadpod-
stawowych oraz studenci.
Zespół Szkolno Przedszkol-
ny w Mostach reprezen-
towała aż pięcioosobowa 
ekipa: Helenka Grudzień, 
uczennica klasy IV w kate-
gorii poezja i proza, Vanes-
sa Sarkissian, uczennica 
klasy VI w kategorii mu-
zyka oraz zespół “Samara” 
złożony z absolwentek 
szkoły: Sary Muża, Magda-
leny Mikulskiej i Klary Filar.

Helenka zachwyciła 
wszystkich wykonaniem 
swoich wierszy ( pisze  je 
już od drugiej klasy i two-
rzy do nich ilustracje pla-
styczne) dzięki którym 
otrzymała wyróżnienie. 
Konkurs poprowadził 
prezes Regionalnego 
Stowarzyszenia Nauko-
wo – Edukacyjnego pan 
Roman Liebrecht. Stowa-
rzyszenie wspiera i czuwa 
nad rozwojem młodych 
talentów.  W jury zasiadł 
między innym znany aktor 
polskiego kina - Jarosław 
Jakimowicz. Uczestnikom 
konkursu dyplomy wrę-
czał Marcin Kurkowski, wi-
ceburmistrz Rumi.
Patronat nad konkursem 
objęli m.in. poseł Parla-
mentu Europejskiego Ja-
rosław Wałęsa, Wojewoda 
Pomorski Ryszard Stachur-
ski, Marszałek Woj. Pom. 
Mieczysław Struk, Pomor-
ski Kurator Oświaty Elżbie-
ta Wasilenko.
(UM)

Pruszczańskie witraże 
to zabytki
Dzieła Theo Landmanna – dwa witraże w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Prusz-
czu Gdańskim, trafiły do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa Pomorskiego.

Jak każdego roku tak i w tym, obecna była Zdzisława Hacia 
- Przewodnicząca Związków Zawodowych Komisji Międzyza-
kładowych Pracowników Oświaty i Wychowania NSSZ „Soli-
darność”. W tym szczególnym dla pracowników oświaty dniu, 
Wójt oraz dyrektorzy szkół wręczyli wyróżnionym nauczycie-

lom nagrody. Przyznając nagrody finansowe szczególną uwa-
gę zwracano na efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
projekty autorskie oraz zaangażowanie w ich realizację.
W ramach Dnia Edukacji Narodowej  swoje umiejętności za-
prezentowali młodzi artyści z każdej z gminnych szkół. (GB)

DEN w Kosakowie
W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła się uroczystość związana z Dniem 
Edukacji Narodowej. Wydarzenie, które zorganizowano 14 października Wójt  Gminy 
Kosakowo zaprosił dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pozostałych pracowników działa-
jących na rzecz gminnej oświaty. 

Talent z Mostów
Uczennica Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mostach 
zdobyła wyróżnienie w finałach konkursu Odkrywany 
Talenty na Pomorzu.
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Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie części.Pierwsze 
zadanie to odcinek węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł 
Żukowo (bez węzła) o długości ok. 15,6 km.Natomiast drugie 
zadanie obejmuje odcinek węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł 
Gdańsk Południe (z węzłem) o długości ok. 15,1 km oraz ob-
wodnicę Żukowa ok. (6,6 km).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu 
mija 29 października. Wadium dla pierwszego zadania wynosi 
8 mln zł, a dla drugiego jest to 5 mln zł. Do każdego z zadań 
zostanie dopuszczonych maksimum 20 podmiotów. Przy wy-
borze wykonawców pod uwagę będą brane cena (90 proc.), 
gwarancja (5 proc.) oraz termin (5 proc.). Zamawiający wyma-
ga udzielenia gwarancji na okres 5-10 lat oraz realizacji w ter-

minie 34-37 miesięcy. Do czasu realizacji robót budowlanych 
nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 mar-
ca).
Jak podała GDDKiA, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej za-
pewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż 
obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa 
i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą zachodnią 
Obwodnicę Trójmiasta w ciągu S6.
Trasa będzie drogą ekspresową dwujezdniową z rezerwą pod 
trzeci pas ruchu. Zaplanowano cztery węzły: Miszewo, Żuko-
wo, Lublewo, Gdańsk Południe - węzeł z S6 Obwodnicą Trój-
miasta (zachodnią) i S7 Południową Obwodnicą Gdańska).
Anna Kłos

Będzie nowa 
obwodnica
GDDKiA Oddział Gdańsk ogłosiła przetarg na generalnych wykonawców Obwodnicy Me-
tropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6. Ma być to obwodnica równoległa do 
istniejącej, bardzo zatłoczonej obwodnicy zachodniej, przechodząca m. in. przez Żukowo. 
Ma ona mieć ponad 37 km długości.
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Do wspólnego działa-
nia Inicjatorzy zaprosili 
wszystkie pomorskie orga-
nizacje zrzeszające przed-
siębiorców i pracodawców 
niezależnie od formy orga-
nizacyjnej (stowarzyszenia, 
izby samorządu gospodar-
czego, związki pracodaw-
ców) oraz wielkości i zasię-
gu działania. Jako pierwsze 
deklarację współpracy uro-
czyście podpisały następu-
jące organizacje wspiera-
jące inicjatywę: Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
(z siedzibą w Gdańsku), 
Krajowa Izba Gospodarki 
Morskiej (Gdynia), Pomor-
ska Izba Rolnicza (Pruszcz 
Gdański), Starogardz-
ki Klub Biznesu Związek 
Pracodawców (Starogard 
Gdański), Kaszubski Zwią-
zek Pracodawców (Żu-
kowo), Regionalna Izba 
Przedsiębiorców (Wejhe-
rowo).
Wiadomo, że w życiu, 
szczególnie przy prowa-
dzeniu biznesu, łatwo o sy-
tuacje konfliktowe. Spory 
między przedsiębiorstwa-
mi, przedsiębiorcą a pra-
cownikiem, przedsiębiorcą 
a klientem można rozstrzy-

gać na drodze sądowej, 
co jest kosztowne i dłu-
gotrwałe, ale można też 
poprzez mediacje. W obu 
przypadkach efekt po-
winien być ten sam – za-
kończenie sporu, ugoda, 
porozumienie, lub wyrok 
sądowy, jeśli sprawy nie 
udało się zakończyć polu-
bownie. Na obu drogach 
przewidziana jest też moż-
liwość sięgnięcia do arbi-
trażu.
Zalety drogi mediacyjnej 
to szybsze zakończenie 
sporu, oszczędność kosz-
tów i czasu, elastyczność 
w kwestii wyznaczenia 
miejsca i terminów roz-
mów, brak formalizmu, po-
ufność. Dodatkową zaletą 
arbitrażu jest fachowość 
arbitrów.
Postępowanie mediacyj-
ne może być wszczęte na 
wniosek strony sporu, obu 
stron oraz skierowania 
sprawy przez sąd.
Centrum Arbitrażu i Media-
cji posiada Radę w skład 
wchodzą przedstawiciele 
wszystkich organizacji a na 
jej czele stoją dziekani pra-
wa Uniwersytetu Gdańskie-
go i Wyższej Szkoły Biznesu 
i Administracji w Gdyni.

Łatwiejsza droga 
do ugody
Aby ułatwić życie i działalność przedsiębiorcom powstało 
w Gdańsku Centrum Arbitrażu i Mediacji, które utworzy-
ła Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy 
Pomorza.

O miano organizatora Gdynia rywalizowała 
z Belfastem i San Sebastian. Za Gdynią, jak pod-
kreślił przewodniczący komitetu politycznego 
Inicjatywy CIVITAS - Steen Moller, przemawia-
ją realizowane od lat, liczne i ważne z punktu 
widzenia miasta i mieszkańców działania na 
rzecz równoważenia transportu i mobilności. 
Ponadto, Gdynia, jako jedyne miasto w Euro-
pie realizowała 2 projekty w ramach Inicjatywy 
CIVITAS, tj. TELLUS (2002-2006) oraz DYN@MO 
(2012-2016).
Organizacja CIVITAS Forum w Gdyni jest du-
żym wyróżnieniem dla miasta oraz szansą na 
pozyskanie kolejnych projektów unijnych, 
w ramach których poprawiona zostanie jakość 
transportu i mobilności poprzez m.in. rozwój 
transportu zbiorowego i rowerowego, tworze-
niu stref przyjaznych pieszym.

Tegoroczna edycja CIVITAS Forum, która odby-
ła się od 7 do 9 października 2015 r. w stolicy 
Słowenii - Ljubljanie była w większości poświę-
cona strefom przyjaznym pieszym w centrach 
miast. W czasie 3-dniowego forum, Gdynia 
zaprezentowała swoje działania na rzecz udo-
stępniania i dostosowywania przestrzeni dla 
osób starszych i niepełnosprawnych.
Inicjatywa CIVITAS została powołana w 2002 
roku w ramach działań Unii Europejskiej. Jest 
to najbardziej znany i największy program 
unijny dotyczący rozwoju mobilności w mia-
stach, który umożliwia wymianę wiedzy i do-
świadczeń oraz realizację licznych i różnorod-
nych działań dot. mobilności. Obecnie zrzesza 
ona ponad 200 europejskich miast oraz orga-
nizacji i instytucji, które działają w nich na rzecz 
rozwoju zrównoważonego transportu. (GB)

Gdynia gospodarzem CIVITAS Forum 2016!
Gdynia otrzymała prawo organizacji CIVITAS Forum - międzynarodowej konferencji po-
święconej rozwojowi zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej. Pod koniec 
września 2016 r. do Gdyni przyjedzie około 500 ekspertów i praktyków, którzy z sukcesa-
mi prowadzą politykę równoważenia transportu w europejskich miastach.
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- To fantastyczne wydarzenie dla Pomorza, Gdańska i naszej or-
ganizacji – cieszył się prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew  
Canowiecki, szczególnie że Tomasz Balcerowski jest w niej wice-
prezesem a w uroczystości uczestniczy wielu naszych członków.
Fabryka została wybudowana na terenach Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej – jednej z czternastu specjalnych stref 
ekonomicznych działających na terenie Polski, zatem powody do 
radości ma także jej prezes  - Teresa Kamińska oraz prezes Inve-
stGDA Alan Aleksandrowicz. Finanse w 60 procentach pochodzą 
z Unii Europejskiej, która wsparła gdańską fabrykę ze względu na 
jej proekologiczny charakter. Projekt został współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 4.3 – kredyt technologiczny. 
Prezes Tomasz Balcerowski osobiście oprowadził pierwszą grupę 
zwiedzających po terenie fabryki oraz z entuzjazmem opowia-
dał o nowej technologii:
- Jej rewolucyjność polega na tym, że części – ściany, stropy, 
dachy – są produkowane w fabryce, a następnie montowane 
w miejscu, gdzie ma stanąć dom jednorodzinny czy np. żło-
bek. Budowa domu trwa więc trzy miesiące, a nie dwa lata. To 
ogromna oszczędność czasu. Mój ojciec po pracy zajmował się 
remontowaniem swojego wartburga. Zajmowało mu to długie 
godziny. Podobnie dziś specjaliści w wielu dziedzinach, na przy-
kład dentyści czy informatycy, zamiast zajmować się swoją pra-
cą, tracą cenny czas na malowanie ścian czy robienie wykopów 
na swoich budowach. Po co? Szkoda czasu na dwuletnie doglą-
danie budowy, kłótnie z ekipami. Montaż domów Ecologiq trwa 
tydzień, a cała budowa z wykończeniem trzy miesiące. Klient nie 
zawraca sobie głowy schnącym betonem, tylko podejmuje de-
cyzje o kolorze ścian i wyborze firanek.
Ekoinbud, a ściślej jego siostrzana spółka Ecologicq, już zaczyna 
produkcję i sprzedaż domów z modułów w nowo otwartej fa-
bryce w Gdańsku - Kokoszkach.
Nowa technologia w stu procentach wykorzystuje drewno 
(głównie sosnowe): z drewna, i jego pochodnych wykonane są 
ściany, stropy, dach, łączenia. W gdańskiej fabryce belki łączy się 

w ściany, ściany uzupełnia oknami i drzwiami, dodaje izolację 
i okładziny. Takie gotowe moduły dostarczane są na budowę. 
Balcerowski zapewnia, że wszystko jest trwałe i solidne, ekolo-
giczne, no i energooszczędne:
- Norma współczynnika przenikania ciepła w Polsce to 0,25 wata 
na metr. Nasza norma to 0,13. Koszty ogrzewania spadają więc 
o 60-70 procent. To oszczędność i komfort, bo zimą jest ciepło, 
a latem ciepło nie nagrzewa wnętrza -zapewnia.
Domy będą dostępne w różnych wersjach architektonicznych 
i różnym metrażu, od 80 do 270 metrów kwadratowych. Cena? 
- To około 1600-1700 złotych za metr kwadratowy, plus dodatki.
W nowej hali, mierzącej 2450 metrów kwadratowych, ma być 
zatrudnionych na razie 10 osób. Tyle wystarczy, bo resztę robią 
zautomatyzowane maszyny. Balcerowski informuje, że serce fa-

bryki, czyli stojąca na środku olbrzymia obrabiarka do drewna 
Weimanna, to „mercedes wśród obrabiarek”, która z ogromną 
precyzją tnie, szlifuje, zszywkuje i gwoździuje. Takie maszyny 
mogą już właściwie same odbierać pliki z informacją z biura pro-
jektów i pracować bez udziału człowieka , ale oczywiście u nas 
jest nadzór – zapewnia.
Powody do zadowolenia ma też prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz. W fabryce powstają już  moduły, które posłużą do mon-
tażu żłobka w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej. Miasto chce, by ta-
kich eko-żłobków (i innych budynków użyteczności publicznej) 
było więcej. Balcerowski też nie może się doczekać, aż postawi 
pierwszy żłobek. – Złożymy bryłę budynku w dziesięć dni! – 
obiecuje. – Zobaczycie, jakie cudeńka można z drewna zrobić. To 
będzie duży show! Anna Kłos

Ekoinbud buduje na jutro
Tomasz Balcerowski – prezes firmy budowlanej Ekoinbud  miał 15 października br. swój wielki dzień – otwarcie nowej fabryki w Gdańsku 
Kokoszkach  u zbiegu ulic Kartuskiej i Stokłosy . 
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Zastępca prezydenta Gdańska, ds. polityki społecznej Piotr Kowal-
czuk postanowił słuszną ideę mediacji przenieść na szczebel niżej, 
podpisując 13 października br. porozumienie dotyczące  współpra-
cy Miasta Gdańska oraz Polskiego Centrum Mediacji – reprezento-
wanego przez prezes Katarzynę Stryjek, w dziele wprowadzania 
i promowania mediacji w placówkach oświatowych w Gdańsku. 
Nie jest to zupełna nowość. W Gdańsku już od blisko roku z powo-
dzeniem funkcjonuje Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśnicznej.
- Chcemy, by mediacja była codzienną praktyką wychowawczą 
w gdańskich szkołach – mówi wiceprezydent.- Nasze Centrum 
jest platformą wymiany doświadczeń i konkretnych działań – m.in. 
szkolimy gdańskich liderów mediacji w placówkach oświatowych. 
Co ważne do roli mediatora przygotowujemy zarówno przedsta-
wicieli kadry pedagogicznej, jak i uczniów każdej ze szkół - tzw. 
mediatorów rówieśniczych.
W ciągu jednego roku szkoleniem objęci zostali dyrektorzy wszyst-

kich gdańskich szkół,  docelowo w zakresie mediacji będą prze-
szkoleni także pedagodzy. Ogromną nadzieję władze oświatowe 
pokładają w młodych – mediatorach ze szkolnej ławki:
- Chcemy wyposażać ich w wiedzę o sposobach rozwiązywania 
trudnych sytuacji poprzez zdrowy dialog, któremu towarzyszy 
wzajemny szacunek i empatia – podkreśla zastępca prezydenta.
Z inicjatywy tej zadowolony jest też prezes Sądu Okręgowego 
w Gdańsku dr Przemysław Banasik - patron honorowy projektu:
- Mediacje stanowią szansę uniknięcia wielu rozpraw w sądzie ro-
dzinnym, które mogą zakończyć się już na terenie szkoły, a Cen-
trum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej może być kuźnią przyszłych 
profesjonalnych zawodowych mediatorów.
Siedziba Centrum mieści się w Zespole Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej. Tu znaj-
duje się punkt informacyjno-konsultacyjny, centrum szkoleniowe 
i ośrodek mediacyjny. Anna Kłos

Nie pięścią ale słowem będą rozstrzygać spory
W dniach 12-15 października obchodzony jest Tydzień Mediacji 2015. Ten sposób kończenia konfliktów i sporów robi się w Polsce coraz po-
pularniejszy. Zaczęło się od środowisk biznesowych, zniecierpliwionych nieraz kilkuletnim oczekiwaniem na wyroki sądowe. Kilka dni temu 
zostało powołane Centrum Arbitrażu i Mediacji przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza i Pracodawców Pomorza, które widzą w tym 
szansę szybszego i sprawniejszego kończenia sporów.
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- Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa w plebiscycie. 
Pewnie życzyłby pan sobie powtórzenia wyniku 25 paź-
dziernika?

- Bardzo dziękuję za gratulacje. Muszę powiedzieć, że podob-
ne miłe słowa otrzymuję od wielu osób, które znam oraz od 
ludzi spotkanych na ulicy, których nie miałem okazji wcze-
śniej poznać. Takie gesty naprawdę potrafią dać jeszcze więk-
szą wiarę w sukces. Wracając jednak do pytania, uzyskałem 
świetny wynik i na pewno chciałbym powtórzyć go  w dniu 
wyborów, to oczywiste. Jak będzie w rzeczywistości przeko-
namy się niebawem, z natury jestem optymistą, więc wierzę, 
że będzie dobrze.

- Tegoroczne wybory parlamentarne to pana pierwszy 
start w wyścigu o mandat posła...

- Rzeczywiście jestem debiutantem w wyborach parlamentar-
nych, startuję po raz pierwszy. Niemniej doświadczenia abso-
lutnie mi nie brakuje, jestem dobrze przygotowany do pracy 
w Sejmie RP. Doświadczenie zdobywałem najpierw jako radny 
Rady Gminy Nowa Karczma, na następnie jako radny Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego. W sejmiku na rzecz naszego 
regionu pracuję już dziewięć lat, pełniąc w tej kadencji funk-
cję przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu. Proszę 
mi wierzyć, tyle lat pracy w samorządzie powoduje, że wiem 
czego potrzeba w naszym regionie i co najważniejsze mam 
pomysł jak to zrobić. 

- No właśnie, co ma pan w planach, czym chciałby zając się 
poseł Dariusz Męczykowski?

- Do wyborów idę z hasłem „Edukacja, zdrowie, praca”. Tak 
więc to są zagadnienia, słowa klucze, na których chcę się sku-
pić i konsekwentnie dążyć do realizacji zamierzeń. Myślę, że 
nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, jak ważne jest wła-
ściwe wykształcenie dostosowane do własnych preferencji 
i umiejętności oraz zapotrzebowania rynku pracy. Jak istotne 
przy tym jest bezpieczeństwo zdrowotne. Ile znaczy perspek-

tywa znalezienia dobrej pracy za godną płacę. Jeżeli połączy-
my w jeden ciąg te trzy priorytety, to rysują się nam podwa-
liny pod szczęśliwą rodzinę i w konsekwencji zadowolone 
społeczeństwo. Wiem, że aby zrealizować te cele konieczne są 
zmiany systemowe, nie tylko jakieś doraźne działania. Potrze-
ba też innego „świeżego” myślenia o przyszłości młodych po-
koleń. Na szczęście jest wiele osób myślących podobnie. Je-
stem przekonany, że wspólnie, nawet ponad podziałami, uda 
się stworzyć warunki do nowych rozwiązań. Jeżeli miałbym co 
do tego wątpliwości, to proszę mi wierzyć, nie zawracałbym 

sobie głowy wyborami.

- W kontekście Pomorza 
dużo się mówi o użeglowa-
niu Wisły, jakie jest pana 
zdanie?

- Województwo pomorskie 
ma takie położenie, że infra-
struktura wodna, oczywiście 
obok kolejowej i drogowej, ma 
istotne znaczenie dla rozwoju 
naszego regionu. W przypad-
ku dwóch ostatnich dużo się 
dzieje i równie dużo dziać się 
będzie m.in. w ramach nowej 
perspektywy unijnej. GDDKiA 
planuje w najbliższych latach 
znaczące inwestycje w zakre-
sie modernizacji i budowy no-
wych odcinków dróg ekspre-
sowych. Dzięki temu za ok.4-5 
lat powinniśmy mieć dobrą 
sieć dróg krajowych. W dro-
gach kolejowych też w ostat-
nich latach się wiele zmieniło 
i nadal się zmienia. Wybudo-
wana nowa infrastruktura Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej 
już pracuje. Szybka Kolej Miej-
ska planuje wybudowanie 
nowego odcinka z Rumi do 
Wejherowa. Polskie Linie Kole-
jowe mają przygotowany cały 

pakiet modernizacji dróg kolejowych z czego warto wspo-
mnieć o nowym układzie torowym od Słupska do Lęborka. 
Niestety infrastruktura wodna jest zaniedbana i w związku 
z tym wymaga interwencji. Dlatego z pewnością warto po-
chylić się nad pomysłem realizacji kaskady Dolnej Wisły. To 
projekt, który dla Pomorza może być kluczowy w rozumieniu 
gospodarczym i wytwórczym. Podjęcie tego przedsięwzięcia 
z pewnością może przynieść wymierne efekty w postaci pozy-
skania energii z elektrowni wodnych, uregulowanie poziomu 
wody oraz żeglowności. Tym ostatnim aspektem bardzo zain-
teresowane są niektóre firmy, którym zależy na dobrej komu-
nikacji z portami.

 - Sporo miejsca poświęca się także energii jądrowej, czy 
w Pomorskiem powinna powstać elektrownia?

- Energetyka jądrowa to najczystsze źródło wytwarzania ener-
gii, wymagające co prawda stosowania wysokich procedur 
bezpieczeństwa ale aktualnie na świecie buduje się kilkadzie-
siąt elektrowni jądrowych (najwięcej w Chinach). Oczywiście 
te kraje rozwinięte, które mają u siebie już takie źródła nie 
rozwijają tego dalej bo ich rynek zapotrzebowania na energię 
jest zaspokojony. W przeciwieństwie do naszego rynku. Do-
datkowo województwo pomorskie posiada bardzo duży defi-
cyt w wytwarzaniu energii konwencjonalnej, którą trzeba do-
starczyć z południa kraju, a to kosztuje. Tak więc odpowiedź 
czy budować można odnieść do mieszkańców tych gmin, 
gdzie planuje się budowę elektrowni. Otóż w tych gminach 
około 70 proc. mieszkańców jest za lokalizacją na ich terenie 
tej inwestycji. To przedsięwzięcie, które może przynieść oko-
ło sześć tysięcy miejsc pracy podczas budowy i ponad  tysiąc 
osób do pracy  podczas jej funkcjonowania.

Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, 
zwycięzcą Plebiscytu Prawybory „Dziennika 
Bałtyckiego”. 

Edukacja, zdrowie, praca
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„Sopocka Muza” to statuetka z brązu przedsta-
wiająca pół kobietę pół muszlę, autorstwa Pro-
fesora ASP Jana Szczypki. Nagroda Prezydenta 
Miasta Sopotu w dziedzinie nauki, kultury i sztu-
ki ustanowiona została w 1974 roku na wniosek 
środowisk twórczych, od 1993 roku funkcjonuje 
pod nazwą „Sopocka Muza”. W 2002 roku wyod-
rębniono Nagrodę w dziedzinie nauki (jako od-
dzielną), a w roku 2005 ustanowiono Nagrodę 
dla młodych twórców. 
Podczas uroczystej gali w Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie, „Sopocką Muzę” w dziedzinie 
nauki odebrał profesor dr hab. Edward Breza – 
językoznawca, badacz języka polskiego na Po-
morzu, zwłaszcza na Kaszubach, zajmujący się 

także badaniami nad regionalnym nazewnic-
twem, miejscowymi nazwiskami, genealogią. 
„Sopocka Muza” w dziedzinie kultury trafi ła do 
rąk Joanny Czajkowskiej – tancerki, choreografki 
i pedagoga tańca. 
Sopocką Muzę dla młodych twórców odebrał 
Piotr Kosewski, który jest młodym aktorem ak-
tywnie działającym i tworzącym na terenie  So-
potu. 
Podczas sopockiej gali nagrodzono również fi r-
my, które w ubiegłym roku wspierały sopocką 
kulturę i sport. Nagroda „Mecenasa Kultury” tra-
fi ła do Totalizatora Sportowego Sp.z o.o., a statu-
etkę „Mecenasa Sportu” otrzymała fi rma Energa 
S.A. (RP)

Sopot nagrodził ludzi kultury
Wręczono nagrody „Sopocka Muza” przyznawane sopocianom za wybitne osiągnięcia na polu kultury i nauki, młodym twórcom – za obie-
cujący i pełen sukcesów początek kariery zawodowej. Przyznano też nagrody „Mecenasa Sportu” i „Mecenasa Kultury”.
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Budynki Allconu naszpikowane są nowo-
czesną technologią, która jest niezbędna 
do działań badawczych: w pomieszcze-
niach musi być nie tylko odpowiednia tem-
peratura i wilgotność, ale również niezależ-
ne systemy zasilania. To dlatego, że działać 
tu będą m.in. laboratoria techniczne, oraz 
tzw. komora bezechowa.
Warto przypomnieć, że fi rma Intel jest 

współtwórcą programu „Nowe technologie 
dla dziewczyn” w ramach którego ufundo-
wała stypendia 20 studentkom kierunków 
technicznych i informatycznych, wybiera-
jąc je spośród 600 kandydatek. W tej dwu-
dziestce znalazły się trzy gdańszczanki. Sty-
pendystki otrzymają opiekę mentora oraz 
stypendium w wysokości 12 tys. zł. 
(GB)

Intel rozrasta się w Gdańsku
Gdańska fi lia Intela wkrótce stanie się drugim pod względem wielkości centrum badaw-
czorozwojowym tej fi rmy w Europie. Intel przejął budynki IGK4 i IGK5 w kompleksie AL-
LCON@park przy ul. Słowackiego, oferujące łącznie 5 tys. m2 powierzchni. Wkrótce znaj-
dzie tu pracę nawet 420 osób.

PRENUMERATĘ
ZAMÓW e-mail: redakcja@expressy.pl, 

fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Docieramy do źródeł, 
prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
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25 lat temu, 10 października 1990 r. została reaktywowana 
Caritas Polska jako duszpasterska instytucja charytatywna Ko-
ścioła Katolickiego w Polsce, nawiązująca w swojej działalno-
ści do tradycji Caritas sprzed 1950 r.
Z okazji jubileuszu świętowano w całej Polsce, również na Po-
morzu. Uroczysta gala 25-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
odbyła się w Filharmonii w Gdańsku, podczas niej wspomi-
nano ćwierć wieku działań na rzecz pomocy osobom potrze-
bującym w Polsce i za granicą. Podczas gali wręczone zosta-
ły medale, nagrody i wyróżnienia, nie zabrakło też gratulacji 
i ciepłych słów podziękowań za ciężką, bezinteresowną pracę 
na rzecz potrzebujących.
W gali uczestniczyło ponad 1 tys. osób, wśród nich przedsta-
wiciele rządu, samorządów, kościoła katolickiego, instytucji 
współpracujących z Caritasem, biznesu oraz oczywiście człon-
kowie Caritasu i wolontariusze.
Bożena Olechnowicz, prowadząca galę, powitała gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: ks. abp Sławoj Leszek Głódź, ks abp 
senior Tadeusz Gocłowski , ks bp Wiesław Szlachetka – prze-
wodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, ks bp 
nominat Zbigniew Zieliński – członek rady nadzorczej Caritas, 
Maciej Grabowski, minister - Ministerstwo Środowiska, Elżbie-
ta Seredyn wiceminister - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, Paweł Orłowski wiceminister - Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, Bogdan Dombrowski wiceminister - Ministerstwo 
Cyfryzacji i Administracji, Teresa Hernik prezes zarządu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Hanna Zych Cisoń – wice marszałek woj. pomorskiego, ks. 

Marek Dec – z-ca dyrektora 
Caritas Polska, ks. prof. dr hab. 
Maciej Bała Prorektor Uniwer-
sytetu Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu, 
Piotr Kowalczuk, zastępca pre-
zydenta Gdańska, Michał Guć, 
wiceprezydent Gdyni.
Po wystąpieniu ks. Janusza 
Stecia, dyrektora gdańskiej 
Caritas odbył się koncert An-
tonio Vivaldiego „Cztery pory 
roku” w wykonaniu Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Woj-
ciecha Rajskiego z Sopotu 
pod dyrekcją Ariela Ludwicza-
ka, połączony z prezentacją 
multimedialną pt. „Caritas w 4 
porach roku”.

Później przyszedł czas na ceremonię wręczania nagród i wy-
różnień. Nazwiska wszystkich wyróżnionych oraz galeria zdjęć 
– na portalu GWE24.pl. 
Rafał Korbut

Pomagają już ćwierć wieku
Jedna z najbardziej znanych i największych organizacji charytatywnych w naszym kraju świętowała swoje 25-lecie istnienia. Uroczysta gala 
jubileuszowa pomorskiego oddziału Caritasu odbyła się w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina.
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Jest ustawa o związkach 
metropolitalnych
Niemal w ostatniej chwili Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych. Zgodnie z ustawą tego typu związkiem może być zrzeszenie 
jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. 

W jego skład wejdą gminy położone w granicach obszaru me-
tropolitalnego i powiaty, na obszarze których leży co najmniej 
jedna gmina mieszcząca się w granicach obszaru metropolital-
nego.
Jądrem obszaru metropolitalnego będzie  miasto, będące sie-
dzibą wojewody lub sejmiku województwa, zamieszkałe przez 
co najmniej 500 tysięcy mieszkańców, oddziałujące na cały ob-
szar. W przypadku takiego związku jak Obszar Metropolitalny 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, oczywiście sumuje się te trzy miasta. 
Związek metropolitalny realizuje zadania publiczne w zakresie: 
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związ-
ku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, 
współdziałania w ustalania przebiegu dróg krajowych i woje-
wódzkich na swym obszarze, oraz promocji związku. 
Granice obszarów metropolitalnych określa Rada Ministrów 
w drodze rozporządzenia, wskazując  gminy wchodzące w ich 
skład. Tworząc w poszczególnych obszarach metropolitalnych 
związki metropolitalne ustala jednocześnie ich nazwy. Wydając 
rozporządzenia Rada Ministrów uwzględnia koncepcję prze-
strzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodaro-
wania przestrzennego województwa.

Decyzję o tworzeniu związku metropolitalnego podejmuje pre-
mier na wniosek wojewody, zgłoszony za pośrednictwem mini-
stra właściwego do spraw administracji publicznej. O utworze-
nie związku metropolitalnego może wystąpić rada gminy lub 
powiatu ( z zastrzeżeniem , że musi uzyskać zgodę co najmniej 
50% gmin, których sprawa dotyczy, 70% miast na prawach po-

wiatu i 50% powiatów). Do-
puszczalne jest też tworzenie 
takich związków z inicjaty-
wy Rady Ministrów. Premier 
wyznacza pełnomocnika do 
sprawy utworzenia związku 
metropolitalnego spośród 
pracowników podległych 
wojewodzie. Działalność 
pełnomocnika trwać ma 
do czasu wyboru organów 
związku.
Finansowanie związku po-
chodzić ma z dwóch źródeł 
– z udziałów w podatkach 

i składek członkowskich samorządów. Wysokość udziału 
związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, od podatników tego podatku za-
mieszkałych na obszarze związku metropolitalnego, wynosić 
ma 5 proc. 
Anna Kłos
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Uroczystość z udziałem Am-
basadora Francji w Polsce 
oraz zastępczyni mera Pary-
ża odbyła się 14 październi-
ka 2015 r. w Warszawie. 
Przyznawana po raz pierw-
szy nagroda „Teraz Środo-
wisko” zostaje przyznana 
miastu, które wyróżnia się 
zwiększoną świadomością 
środowiskową i prowadzi 
kompleksową politykę przy-
czyniającą się do zrówno-

ważonego rozwoju miasta. 
W wyborze laureata brane 
jest pod uwagę przemyśla-
ne zarządzanie odpadami, 
działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza, 
promowanie transportu 
zbiorowego i polepszanie 
jego infrastruktury, przyszło-
ściową politykę energetycz-
ną oraz skuteczną gospo-
darkę wodną. 
(UM)

Jest to konkurs mający na celu popula-
ryzację API (Application Programming 
Interfaces) udostępnianych przez ope-
ratorów telekomunikacyjnych i usługi 
Smart City. BIHAPI zaprasza wszystkich 
programistów (małe i średnie przedsię-
biorstwa, przedsiębiorców, studentów 
i osoby indywidualne) do tworzenia 
nowych, innowacyjnych aplikacji, sys-
temów i usług przy użyciu Telco, inter-
fejsu komunikacyjnego Web API, kon-
ceptu Open Data i standardu WebRTC.  
Twórcy najciekawszych aplikacji wy-
grać mogą nawet 24 tys. zł, nie licząc 
1 mln zł przeznaczonego na wsparcie 
wybranych w procedurach konkursu 
kilkorga uczestników. Jest też specjal-
na nagroda Prezydenta Gdańska za 
program, który najlepiej przysłuży się 
mieszkańcom naszego miasta.Konkurs organizuje firma Oran-
ge. Uczestniczą w nim samorządy miast: Gdańska, Warszawy, 
Krakowa i Poznania. Konkurs łączy trzy niezależne obszary: 
otwarte dane udostępniane przez samorządy, Internet, oraz API 
(Aplikacyjne Interfejsy Programistyczne) ICT. Domeny te stano-
wą unikalne, niewyczerpane źródła informacji, a połączenie ich 
na płaszczyźnie społecznej otwiera nowy rozdział w dziedzinie 
komunikacji. Idea konkursu kładzie duży nacisk na młodych 
kreatywnych polskich programistów tak, aby mogli rozwijać się 
w Polsce, zakładając swoje firmy w ekosystemie stworzonym 

przez sektor samorządowy przy wsparciu sektora prywatnego.  
W Gdańsku 13 października br. w konferencji zapowiadającej 
konkurs uczestniczyli:zastępca prezydenta Gdańska - Piotr 
Grzelak,przedstawiciel Politechniki Gdańskiej - dziekan Krzysz-
tof Goczyła,przedstawiciel Black Pearls – dyrektor Wojciech 
Drewczyński,- przedstawicielka Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej SSE, Izabela Disterheft - dyrektor Gdańskiego 
Parku Naukowo – Technologicznego,- przedstawiciel Orange 
Polska - Dyrektor Integracji Technologii i Innowacji – Daniel Pie-
chocki. Anna Kłos

BIHAPI szansą dla młodych programistów
W Gdańsku rozpoczęła się druga edycja konkursu BIHAPI (Business Intelligence Hackathon 
API), poświęconego popularyzacji tzw. otwartych danych dostarczanych m.in. przez admini-
strację samorządową. 

Eco-Miasto Gdynia
Działania Gdyni na rzecz środowiska zostały docenione 
w konkursie Eco-Miasto organizowanym przez Amba-
sadę Francuską w Warszawie. W grupie miast powyżej 
100 000 mieszkańców jury przyznało nagrodę specjalną 
„Teraz Środowisko” i trzy wyróżnienia - w kategorii „Mo-
bilności zrównoważonej” oraz „Gospodarki odpadami” 
i „Efektywności energetycznej”. 
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Od początku wyróżnienie to kreuje Związek Pracodawców 
Forum Okrętowe wraz z pomysłodawcą Piotrem Soyką – pre-
zesem Remontowa Holding, twórcą sławy i chwały Grupy 
Remontowa. Od lat protestuje on przeciwko krzywdzącym 
opiniom, że Polska gospodarka morska jest w kryzysie.
- Budujemy a także projektujemy nowoczesne statki. Projek-
towanie jednostek pływających różnego typu staje się naszą 
specjalnością. Powstaje u nas coś na kształt zagłębia biur 
projektowych Europy. Cieszymy się ze wsparcia dla branży 
morskiej ze strony rządowej. Jednak, jak pokazuje Forum, to 
przede wszystkim w firmach musi być chęć do zmian i ak-
tywnego działania na rynku. Na szczęście jest coraz więcej 
powodów do zadowolenia i nagradzania ludzi oraz kolej-
nych firm.
W tym roku nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska przy-
znano w trzech kategoriach:
-W kategorii „Osobowość” wyróżniono Jerzego Litwina - dy-
rektora Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - za wie-
loletnią działalność na rzecz gospodarki morskiej i wystawę 
„Statki. Nasza pasja” w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku.
-W kategorii „Produkt” nagroda przypadła spółce Salt Ship 
Design za opracowanie projektu specjalistycznego statku.
-W kategorii „Przedsięwzięcie Organizacyjne” nagroda trafiła 
do Gdańskiej Stoczni Remontowa za przeprowadzenie licz-
nych projektów przebudowy jednostek typu FPSO i FSO.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał An-
drzej Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodaw-
ców Forum Okrętowe i Remontowa Shipbuilding.  
- Na Wybrzeżu i w Trójmieście dzieje się bardzo dużo pozy-
tywnych rzeczy, jeśli chodzi o gospodarkę morską. Jako Trój-
miasto stajemy się jednym z czołowych ośrodków przemysłu 

morskiego i coraz ważniejszym elementem gospodarki kra-
ju. Obecnie w spółkach Remontowa Holding jest budowa-
nych równocześnie 19 rożnego rodzaju statków, a wartość 
poszczególnych kontraktów waha się od 20 do ponad 100 
mln euro.
Prezes Piotr Soyka, zapytany jak to się dzieje, że kierownic-
two Remontowej zawsze wie na co postawić, aby mieć zamó-

wienia i pieniądze, odpowiada:
-To wynik nieustannej obserwacji rynku i logicznych analiz. 
Dzięki naszym inżynierom zawsze jesteśmy w stanie zastąpić 
dotychczasowy rodzaj produkcji innym. Właśnie zaczęliśmy 
ograniczać produkty off shore związane z elektrowniami 
wiatrowymi, przechodzimy do promów pasażersko-samo-
chodowych i produkcji na rzecz wojska. Anna Kłos

Nagrody dla innowatorów
XV Forum Gospodarki Morskiej, było okazją do uhonorowania tych, którzy napędzają jej rozwój. To już III edycja nagrody Innowacyjna Gospodarka Morska.
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Aczkolwiek prodziekan Wy-
działu Bogdan Chrzanowski 
od razu zastrzegł, że nie za-
wsze można im zaufać. Mogą 
swą wiedzą manipulować do 
woli, nawet fotografią, która 
uchodzi za realistycznie od-
zwierciedlającą życie.
Uczestnikami dyskusji byli 
też rzecznicy prasowi, z zało-
żenia zajmujący się pijarem. 
Najtrafniejszą była wypo-
wiedź Joanny Grajter – rzecz-
niczki Urzędu Miasta Gdynia, 
która stwierdziła, że pijar to dobrze opakowana, rzetelna infor-
macja, konieczna dla kontaktowania się władzy samorządowej 
ze społeczeństwem. Czekano z zainteresowaniem na opinie lu-
dzi biznesu i słusznie, bo okazały się oryginalne.
Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki wypunk-

tował dwie cechy obecnego medialnego świata. Pierwszy to 
tabloizacja, kiedy dziennikarz stawia na lenistwo intelektualne 
i nieszlachetne cechy charakteru odbiorcy. Drugi to niekontrolo-
wany rozwój mediów elektronicznych, internetowych. Co chwila 
pojawia się nowa możliwość komunikowania się, dostępna dla 

O mediach, wokół mediów, 
z mediami
Międzynarodową konferencję Media.Biznes.Kultura.Pomorze 2015, która odbyła się w dn. 
8-9 października br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął 
prodziekan Józef Arno Włodarski od maksymy Plutarcha: Ze wszystkich ludzkich rzeczy 
tylko wiedza jest nieśmiertelna. A że konferencja dotyczyła znaczenia i wpływu mediów na 
życie społeczeństwa, i główną cechą mediów jest wiedzieć, wszyscy się z tym zgodzili.

wszystkich, a przy okazji zalew złośliwych, nienawistnych komen-
tarzy, które mogą zniszczyć najszlachetniejszą ideę i zniszczyć 
najwartościowszą działalność. Jedyna na to rada – nie czytać tzw. 
komentarzy i robić swoje.
Prezes Canowiecki podał przykład świadczący o niepożądanej 
społecznie działalności mediów, które niedostatek wiedzy zastę-
pują wzmacnianiem stereotypów. Powtarzane często, twierdze-
nie o trudnej sytuacji portów morskich – zamieszczone nawet na 
pierwszej stronie Dziennika Bałtyckiego, jest jaskrawym naduży-
ciem, ponieważ porty przeżywają okres wyjątkowej prosperity. 
Podobnie fałszywe jest twierdzenie o upadku przemysłu stocz-
niowego. To po prostu restrukturyzacja. Obecnym stoczniom 
niepotrzebne są, jak dawniej, ogromne przestrzenie, stocznie są 
mniejsze, mimo to zatrudniają na naszym Wybrzeżu ponad 20 tys. 
pracowników. Budują najlepsze jachty świata i katamarany a także 
statki specjalistyczne. Niestety w dzisiejszym świecie medialnym 
trudno się przebić z pozytywną informacją.
Chociaż zdarza się to przy wytrwałym, uporczywym wzmacnianiu 
przekazu. 
Maciej Grabski – inwestor zespołu biurowego Olivia Business Cen-
tre, przypomniał, że zaczynał działalność w sektorze medialnym, 
jako współtwórca portalu Wirtualna Polska , aby przejść potem do 
działalności biznesowej. Stwierdził, że działalność mediów wiąże 
się z wielką odpowiedzialnością. Niestety, patrząc z perspektywy 
międzynarodowej musi zauważyć, że silnych przedstawicielstw 
mediowych jest w Polsce niewiele.
Wykład inauguracyjny o temacie: Fatalne zauroczenie Związkiem 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Postawy angielskich elit in-
telektualnych w okresie II wojny światowej, wygłosił prof. Wiktor 
Pepliński – twórca (przed 10 laty) kierunku dziennikarstwo na Uni-
wersytecie Gdańskim. Anna Kłos
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Inicjatorem tej imprezy jakże ważnej z punktu widzenia bu-
dowania tożsamości, integracji i rozwoju Żuław, było Stowa-
rzyszenie Miłośników Nowego Dworu - Klub Nowodworski, 
Miasto i Gmina Nowy Dwór oraz MiG Nowy Staw. 

W trakcie konferencji prelekcje wygłosili dr Marcin Owsiń-
ski z Muzeum Stutthof, prof. dr hab. Cezary Obracht Pron-
dzyński oraz Łukasz Kępski. Tematami wystąpień były m.in. 
Żuławy po II wojnie światowej i tożsamość Żuławska. Wśród 
zaproszonych gości udział wzięli:  Hanna Zych Cisoń, wice-
marszałek województwa pomorskiego, Senator RP Leszek 

Czarnobaj, Magdalena Pramfelt - konsul Honorowa Króle-
stwa Niderlandów, Maria Pawłowska -  radna Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego. W wydarzeniu uczestniczyli również 
przedstawiciele samorządów żuławskich w tym Janusz Go-
liński, Wójt Gminy Cedry Wielkie. 
Widowiskowym akcentem wydarzenia, które miało miejsce 
na terenie Żuławskiego Parku Historycznego była insceni-
zacja zakwaterowania pierwszych osadników na Żuławach. 
Taki pokaz zrealizowała grupa rekonstrukcyjna SGO Pomo-
rze. 
(GB)

Była to już kolejna wizyta 
Pana Adama Korola, ale 
pierwsza jako Ministra, 
na przystani żeglarskiej 
w Błotniku.
Szef resortu sportu i tury-
styki był pod ogromnym 
wrażeniem lokalizacji ma-
riny i jej funkcjonalności. 
W sposób szczególny zain-
teresowany był działalno-
ścią szkółki żeglarskiej, któ-
ra po rocznej pracy może 
pochwalić się tak liczną 
grupą fanów tego sportu. 
Życzył Klubowi GKM „Ce-
drus” dalszej owocnej pra-
cy z młodzieżą.
Adam Korol wyraził ogrom-
ną radość , że  na mapie 
sportu żeglarskiego poja-
wił się nowy, tak aktywnie 

działający  ośrodek sportu. 
Szkółka otrzymała od Pana 
Ministra indywidualny 
sprzęt ratowniczy dla mło-
dzieży. Na zakończenie tej 
wizyty po odebraniu przez 
Wójta podziękowań Pan Mi-
nister spontanicznie ubrał 
koszulkę z logo Gminy. Pro-
sił o przekazanie młodym 
żeglarzom podziękowań 
i życzeń dalszego rozwija-
nia swoich pasji i marzeń. 
Podkreślił jednocześnie, że 
wobec dużej absencji dzie-
ci na lekcjach wychowania 
fizycznego takie działania 
w doskonały sposób służą 
promocji aktywności spor-
towej wśród dzieci i mło-
dzieży.
(GB)

Minister Sportu 
w Błotniku
Przystań żeglarską w Błotniku (gmina Cedry Wielkie) 
odwiedził Adam Korol, minister Sportu i Turystyki. Szef 
resortu uczestniczył w uroczystości zakończenia sezonu 
żeglarskiego, którą zorganizowano 26 września.

I Kongres Żuławski
Gmina Cedry Wielkie oraz restauracja Cedrowy Dworek przyłączyła się do realizacji I Kon-
gresu Żuławskiego, który miał miejsce w Nowym Dworze Gdańskim.
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Instytucja ta pojawiła się w systemie prawnym 
stosunkowo niedawno. Sama odpowiedzial-
ność władzy publicznej jest problemem rangi 
konstytucyjnej, wprowadzenie jej do przepisów 
kodeksu cywilnego musiało pozostać w zgodzie 
z podwójnym ograniczeniem suwerenności pań-
stwa, która przejawiała się w możliwości stano-
wienia prawa wiążącego jednostki oraz brakiem 
odpowiedzialności za podejmowane działania 
i zachowania. Odpowiedzialność odszkodowaw-
cza władzy publicznej powoduje umniejszenie 
wskazanych zasad. Obecne uregulowanie tej 
materii zostało zawarte w art. 77 ust. 1 Konstytu-
cji, zgodnie z którym każdy ma prawo do wyna-
grodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona 
przez niezgodne z prawem działanie organu wła-
dzy publicznej. Rozwinięciem wskazanej normy 
są przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 
art. 417 i 417¹ ust. 1 – 4. Wskazać należy, że przy-
wołane normy kreują odpowiedzialność władzy 
publicznej nie tylko za działanie stanowiące na-
ruszenie prawa ale także działanie bez podsta-
wy prawnej i brak działania, jeżeli przepis prawa 
przewidywał taki obowiązek. Nie budzi przy tym 
wątpliwości, że działań objętych reżimem odpo-
wiedzialności odszkodowawczej może dopuścić 
się osoba występująca w imieniu organów, a więc 
przykładowo wójt, burmistrz, prezydent. Pod-

stawową przesłanką warunkującą skuteczność 
dochodzenia odszkodowania jest bezprawność 
wykonywania władzy publicznej. Od zasady tej 
istnieje jednak wyjątek wskazany w art. 417² ko-
deksu cywilnego, zgodnie z treścią którego jeżeli 
przez zgodne z prawem wykonywanie władzy 
publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, 
poszkodowany może żądać całkowitego lub czę-
ściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okolicz-
ności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego 
do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, 
wskazują, że wymagają tego względy słuszności. 
Obecne uregulowania prawne w tym zakresie 
są konsekwencją dostosowywania norm prawa 
polskiego do standardów europejskich. Dzięki 
wprowadzonym w 2004 r. rozwiązaniom, prze-
stała obowiązywać anglosaska zasada ,,The Qu-
een can do no wrong’’, a samo Państwo stało się, 
na równi  z obywatelami, odpowiedzialne za 
swoje własne działanie.

Odpowiedzialność 
odszkodowawcza 
władzy publicznej.

Aplikant radcowski 
Łukasz Kamiński, 
doktorant na Wydziale Prawa 
i Administracji UG,
81 - 401 Gdynia, ul. Świętojańska 126/10
tel. 512 949 227

Szanowni Państwo!
Mój Kraj - najpiękniejszy. Moja Ojczyzna - najukochańsza. 
Moje Państwo - opiekuńcze. Chciałbym tak się wyrażać, jak 
wyraża się Duńczyk…  o Danii.
Polska, to piękny kraj. Dlaczego więc przezywamy Ojczyznę  
od najgorszych,  że chore Państwo, że chora służba zdrowia, 
że chore szkolnictwo, że chora Władza? 
Może mamy trochę racji? 
Może Polska rzeczywiście wymaga naprawiania, uzdrawia-
nia? Może potrzeba nam „sanacji”, może czekają nas lata „rzą-
dów sanacyjnych”? 
Mamy prawo  /i mamy obowiązek/ wybrać, wyrazić w tej 
sprawie swój pogląd.  
Bez naszego udziału, Polskę będą uzdrawiać różni „uzdrowi-
ciele”, różni „szarlatani”, polityczni „znachorzy”.  
Mamy wolne wybory ! Możemy wybrać i Władzę, 
i Opozycję.  
Mamy trochę czasu na przemyślenia, a potem – wybierajmy. 
Wybierajmy najlepszych, szlachetnych, mądrych, wrażliwych 
na krzywdę społeczną. Patrzą nam w oczy z plakatów Kan-
dydaci,  pokazują wrażliwe społecznie serduszka   i obiecu-
ją:   „Edukacja, Zdrowie, Praca”, „Praca, zdrowie, rodzina, 
pogoda dla Wszystkich”. Zdrowie dla Wszystkich !  Raj na 
ziemi! 
Aż dziw, że reprezentując partie prawicowe, liberalne  – 
Kandydaci głoszą poglądy żywcem przepisane z programów 
lewicowych … Czy kłamią? Może na tym polega  polityczne 
szalbierstwo i cyniczna gra, przed którą przestrzega nas Lech 
Wałęsa?
Sprawdzimy. 

Demokrację wymyślono jako zabezpieczenie przed dykta-
turą, totalitaryzmem, sobiepaństwem, samowolą.  Instytu-
cją chroniącą nas  jest opozycja parlamentarna.  Opozycja 
parlamentarna, opozycja silna, mądra i skuteczna  może w 
odpowiednim momencie być hamulcowym, katalizatorem, 
rodzajem kontroli wewnętrznej. 
Wybierając Władzę, zadbajmy o Opozycję.

Szanowni  Państwo!
Skoncentrujmy się przez chwilę na problemach zdrowia:
Jest oczywistą oczywistością, że dla każdego zdrowie jest 
najwyższą wartością.
Każdy z Kandydatów powinien więc przedstawić swoje oso-
biste poglądy na temat poprawienia, naprawienia, uzdro-
wienia systemu opieki zdrowotnej. Każdy powinien być od-
pytany z podstawowych wiadomości o zdrowiu jednostki, 
rodziny, grup społecznych , dzieci, kobiet, o zdrowiu senio-
rów. 
Problemem jest też zdrowie naszych rządzących… 
Jest o czym porozmawiać, jest nad czym zastanowić się.  Zbyt 
dużo jest w naszym pięknym, może nawet najpiękniejszym 
kraju  – niepełnosprawności, smutku, lęku, agresji, depresji. 
Upychamy „pod dywan” nadumieralność na choroby cywili-
zacyjne, epidemię samobójstw /!/ i inne problemy zdrowia 
publicznego. 
Rośnie dysproporcja między tymi, którym rosną wskaźniki 
„poczucia szczęścia” i tymi z „poczuciem wykluczenia”. Zbyt 
mało jest radości życia, uśmiechu, życzliwości. 
A przecież Polska to piękny kraj! 

Rudolf Greczko

LIST OTWARTY  -  DO WYBORCY Życzę Ci, Wyborco: 
Władzy Praworządnej i Sprawiedliwej,
Władzy Opiekuńczej, Służebnej i Spolegliwej... 

Od Redakcji: 
Autor jest lekarzem praktykującym od ponad 50 lat, od 25 
lat w Łebie.   Jest specjalistą medycyny społecznej, tutorem 
medycyny rodzinnej. Doktor Greczko jest jednym z intelek-
tualistów socjaldemokracji.
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- W związku z intensyfikacją prac nad planami rozwoju Grupy 
Energa podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu Spół-
ki do czterech osób. Pan Waldemar Kamrat będzie odpowie-
dzialny za koordynację prac nad aktualizacją strategii rozwoju 
Grupy Energa i w tym obszarze wzmocni obecny Zarząd Spółki 
-  mówi Bogusław Nadolnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Energa SA.
- Grupa Energa jest jedną z kluczowych polskich spółek o stra-
tegicznym znaczeniu. Dlatego powierzone mi zadanie zwią-
zane z koordynacją prac nad strategią traktuję jako wyzwanie 
i jednocześnie odpowiedzialną misję – mówi Waldemar Kam-
rat, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Energa SA.
Waldemar Kamrat jest absolwentem Politechniki Gdańskiej - 
Wydziału Elektrycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego - Wy-
działu Ekonomiki Produkcji. Jest profesorem tytularnym w dzie-
dzinie nauk technicznych oraz specjalistą w zakresie energetyki 
kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie po-
lityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując Certifica-
te of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency 
– Berkeley/ Washington DC.
W latach 1977-1983 pracował w przemyśle na różnych stanowi-
skach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w za-
kresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudnio-
ny na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej 
(obecnie Wydział  Elektrotechniki i Automatyki). W Politechnice 
Gdańskiej pełnił w latach 1990-1997 funkcje kierownika Stu-
diów Podyplomowych w zakresie energetyki. Od 2001 roku jest 
kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej 
w Katedrze Elektroenergetyki. W latach 2008-2012 był Prorek-

torem ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej, a od 
1.09.2012 roku do 28.02.2015 roku był Dyrektorem  Centrum 
Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej. 
W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w za-
rządach firm energetycznych, a od 2004 do 2006 roku był 
przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Pol-
skiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organi-
zacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Jest 
członkiem: Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium 
PAN, Editorial Board międzynarodowego pisma „The Interna-
tional Journal of Power and Energy Systems”, indeksowanego 
przez Cambridge Scientific Abstracts oraz polskiej afiliacji Inter-
national Association for Energy Economics (USA). Był Członkiem 
Rady Nadzorczej Litpol Link (2008-2010), Wiceprzewodniczą-
cym Rady Nadzorczej PSE Północ w Bydgoszczy (2010-2013), 
Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Ga-
zownictwa w Gdańsku (2009-2013) oraz Członkiem Rady Nad-
zorczej GAZ-SYSTEM SA (od 2013 roku do momentu złożenia 
rezygnacji z dniem 1.10.2015 roku). Jest autorem  ponad  220 
publikacji, w tym 4 samodzielnych książek, na temat elektro-
energetyki, gospodarki energetycznej i energetyki komplek-
sowej. Jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej 
Polskiej ds. Energetyki.
Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym ope-
ratorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod wzglę-
dem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna skła-
da się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. 
km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co 
stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. (GB)

Kamrat Wiceprezesem Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki delegowała członka Rady Nadzorczej, Pana Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności wicepreze-
sa Zarządu ds. Strategii Rozwoju. Będzie wykonywał czynności na stanowisku członka Zarządu, wobec którego postępowanie kwalifikacyj-
ne nie zostało rozstrzygnięte w kwietniu br. Waldemar Kamrat będzie wykonywał swoje obowiązki przez okres do trzech miesięcy.

Nowy punkt na startupowej mapie mieści się w Gdańsku, na 
terenie Garnizonu Kultury. Przedsięwzięcie zostało powoła-
ne do życia przez twórców programów akceleracyjnych: Al-
fabeat oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 
prowadzący Starter Rocket.
Clipster to unikalne na skalę krajową miejsce, gdzie pra-
cujący nad swoim pomysłem dostaną nie tylko wsparcie 
tutorów, ale i dach nad głową. W przeznaczonej na te cele 
przestrzeni znalazło się m.in. 16 mikroapartamentów oraz 
strefa coworkingu, która pozwoli społeczności zgromadzo-
nej wokół obiektu na wspólną, kreatywną pracę i spotka-
nia z tutorem. W ramach trwającego trzy miesiące okresu 
preakceleracji każdy z projektów otrzyma pomoc jednego 
z ekspertów, który otoczy swoją opieką i wspomoże do-
świadczeniem rodzące się pomysły na biznes. W zależności 
od ich rozwoju rezydencja w Clipsterze może trwać 3, 6 lub 
9 miesięcy. Niedawno rozpoczęła się pierwsza tura rekrutacji 
– nabór pomysłów poprzez formularz dostępny na stronie 
internetowej www.clipster.pl. Po niej nastąpi etap rozmów 
z aplikującymi.
– Szukamy osób – zarówno z Polski, jak i z całego świata – 
które pragną oddać się pracy nad rozwojem projektu i sko-
rzystać zarówno z wiedzy i opieki doświadczonego tutora, 

jaki z możliwości kooperacji z innymi zespołami, czerpania 
inspiracji, dzielenia pasji i wykorzystania zapału twórczego 
kolegów. Clipster jest otwarty na błyskotliwe pomysły z każ-
dej branży. Zapraszamy też osoby bez konkretnego pomysłu, 
ale z pasją i energią – zarówno studentów, jak i przedsiębior-

ców. Obie strony mogą skorzystać ze swojego doświadcze-
nia, a nawet stworzyć coś wspólnie! Jak najbardziej prze-
widujemy możliwość łączenia się startupowców w zespoły 
i pracę nad jednym projektem – mówi Jan Wyrwiński, Co-
Founder Alfabeat.
Absolwenci Clipstera, czyli najciekawsze projekty, które przej-
dą przez etap weryfikacji trzymiesięcznej pracy, otrzymają 
szansę na udział w jednym z programów akceleracyjnych 
i możliwość dalszej rezydencji (na kolejne 3 lub 6 miesięcy) 
w kreatywnej przestrzeni Garnizonu. Niemal równolegle ze 
startem Clipstera rusza nabór pomysłów do Alfabeat – pro-
gramu współtworzonego przez kilku najbardziej doświad-
czonych pomorskich przedsiębiorców – oraz do drugiej 
edycji Starter Rocket prowadzonej przez Inkubator STARTER. 
Oba rozpoczną się z początkiem stycznia 2016 roku.
Ceny udziału w programie wraz z najmem mikroapartamen-
tów w Clipsterze wahają się od 900 zł brutto miesięcznie za 
apartament jednoosobowy do 1500 zł brutto miesięcznie za 
apartament dwuosobowy - z większością opłat w cenie. Do 
dyspozycji rezydentów będą również ośrodki artystyczno-
koncertowe (Stary Maneż), winiarnia, minibrowar, siłownia, 
panel wspinaczkowy, park, kawiarnie oraz restauracje, znaj-
dujące się na terenie Garnizonu Kultury. (GB)

Clipster – przestrzeń do życia i tworzenia
Dom, kreatywna przestrzeń coworkingowa, miejsce do pracy nad projektem, miejsce na rozwój i preakceleracja dla osób myślących o re-
alizacji ciekawego pomysłu (studentów, startupowców, osób z doświadczeniem biznesowym). Tak w kilku słowach można opisać Clip-
ster, jedyne w Polsce miejsce dla młodych projektów zapewniające aktywnej i pełnej pasji społeczności synergię elementów coworkingu 
(wspólnej pracy) z colivingiem (wspólnym mieszkaniem) oraz możliwością akceleracji (szybszego rozwoju biznesu).
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- 6 Sopockie Targi Seniora, 
okazały się wspaniałym wy-
darzeniem, które jak pokazu-
je frekwencja jest potrzebne 
pomorskim seniorom. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne tar-
gi sprostały oczekiwaniom 
uczestników oraz wystawców 
– mówi Joanna Woźniczka, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Kooperacja, współorganizator 
targów. Było nam niezmiernie 
miło widzieć uśmiechnięte 
twarze i pełne sale warsztato-
we. Energia i zaangażowanie 
jakie pokazali podczas minio-
nego weekendu seniorzy były 
naprawdę imponujące. Pro-
gram tegorocznych targów był 
bardzo bogaty i nawiązywał do hasła targów „Innowacje i inspi-
racje”. Inspirowaliśmy do aktywności w różnych dziedzinach życia 
a także promowaliśmy nowoczesne rozwiązania podwyższające 
jakość życia osób starszych – dodaje Joanna Woźniczka.
Oficjalnie 6 Sopockie Targi Seniora zostały otwarte przez Pana 
Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju, Pana Michała Owczarczaka, Wicewojewodę 
Pomorskiego, Pana Tadeusza Adamejtisa, pełnomocnika Marszał-
ka Województwa Pomorskiego ds. polityki senioralnej oraz Panią 
Joannę Cichocką – Gula, Wiceprezydent Miasta Sopotu. Oficjalni 
goście uczestniczyli również w rozstrzygnięciu konkursu na Su-

per Seniora 2015. Tytuł ten otrzymały seniorki i seniorzy zgłoszeni 
przez mieszkańców Pomorza – osoby pełne pozytywnej energii, 
aktywne, dla których nie ma rzeczy niemożliwych i swoją posta-
wą potwierdzają, że nigdy nie jest za późno aby realizować swoje 
pasje i marzenia. W kategorii sport i rekreacja tytuł Super Senior 
2015 otrzymała Pani Ludmiła Meksiak z Sopotu, w kategorii kul-
tura, edukacja, sztuka Pani Władysława Andrzejewska – Kessler 
z Gdyni a w kategorii działalność społeczna, sopocianin Pan Józef 
Abratański. Przyznano również 3 wyróżnienia. Wszyscy laureaci 
otrzymali koszulki Super Seniora 2015 a osoby nagrodzone vo-
uchery na wycieczki ufundowane przez sponsorów.

Osoby odwiedzające targi, na ok. 60 stoiskach mogły zapoznać 
się z różnorodną ofertą produktów oraz usług skierowanych do 
osób starszych, zarówno tych aktywnych, jak i wymagających 
wsparcia. - W tym roku chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę 
na nowinki technologiczne, które wspierają samodzielność 
i bezpieczeństwo osób starszych, dlatego do udziału w targach 
zaprosiliśmy naukowców z Politechniki Gdańskiej, którzy pre-
zentowali stworzone przez siebie urządzenia – mówi Anna Ja-
rosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopo-
cie, organizator Targów. Mamy nadzieję, że te urządzenia będą 
w powszechnym użyciu, podobnie jak teleopieka, system przy-
woławczy, który daje możliwość wezwania pomocy w przypad-
ku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenia te 
testowane są obecnie m.in. przez sopockich seniorów – dodaje 
Anna Jarosz. 
Uczestnicy targów mieli okazję spotkać się z inspirującymi oso-
bami, które opowiadały o swoich pasjach i o tym co ich moty-
wuje do aktywności a także skorzystać z bezpłatnych badań 
oraz porad specjalistów. Seniorzy chętnie brali udział w zaję-
ciach ruchowych, dostosowanych do ich wieku i sił. Uczyli się 
tańczyć, ćwiczyli na specjalnych piłkach a także tai-chi i qigong 
oraz uczestniczyli w treningu razem z siatkarkami z PGE Atomu 
Trefla Sopot.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ogrodnicze 
i warsztaty kulinarne.Nowym, ciekawym przedsięwzięciem były 
Szybkie randki, które przyciągnęły wielu seniorów i umożliwiły 
im nawiązanie nowych znajomości. Panie chętnie uczestniczy-
ły w warsztatach z makijażu a pokaz mody w nowoczesnych 
modnych stylizacjach spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 
publiczności. 

Inspirujące Targi Seniora 
Seniorzy, którzy tłumnie przybyli na 6 Sopockie Targi Seniora, udowodnili, że jesień życia ma wiele barw, i że może być pełna optymizmu 
i pozytywnej energii. Aktywnie uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach. Były inspirujące spotkania, warsztaty, kon-
certy i pokazy, porady specjalistów i bezpłatne badania.

Obecnie hospicjum w Gdyni może przyjąć 27, zamiast 15 chorych. 
Prace remontowe skoncentrowano na unowocześnieniu lub 
całkowitej wymianie infrastruktury oraz wyposażeniu w nowy, 
niezbędny sprzęt. Koszt inwestycji wyniósł niemal milion  zło-
tych (909 679,52 zł brutto). Pokryty został ze środków Stowa-
rzyszenia Hospicjum św. Wawrzyńca, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dzięki pomocy 
lokalnego samorządu. Wykonawcą była firma Allcon, która 
zrealizowała remont non profit, natomiast architekt Magdalena 
Fijałkowska nieodpłatnie przygotowała projekt przebudowy. 
- Po prawie trzech dekadach działalności mało kto pamięta 
o trudnych początkach. Trzeba było przełamywać stereotypy. 
Zajęło to sporo czasu i pochłonęło wiele energii, aby przekonać 
sceptyków. Dziś mieszkańcy Oksywia są dumni, że w ich dzielnicy 
są dwa hospicja i nie stanowią żadnego zagrożenia dla lokalnej 
społeczności – wspomniał podczas uroczystości ksiądz Grzegorz 
Miloch, dyrektor Hospicjum św. Wawrzyńca.
-Dzięki wykonywanej tu pracy dziś nie musimy nikogo przeko-
nywać, że ruch hospicyjny, to ruch wsparcia. Nie tylko w war-
stwie medycznej, ale psychologicznej i duchowej, niezwykle 
istotnej. W tym miejscu pomoc znalazło ponad 5 tysięcy osób, 

co jest wspaniałym wymiarem dobra, jakie niesie gdyńskie 
hospicjum - podkreślił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. 
W trakcie otwarcia, uczestnicy uroczystości posadzili także 
żonkile - kwiaty symbolizujące pola nadziei. (GB)

Rozbudowa gdyńskiego hospicjum
Wyremontowane i rozbudowane hospicjum stacjonarne dla dorosłych w Gdyni oficjalnie 
otwarto 12 października 2015 r. Dzięki inwestycji blisko dwukrotnie wzrosła liczba miejsc 
dla chorych, placówka zyskała także między innymi tak potrzebną windę. Prace były możli-
we także dzięki wsparciu środków samorządów: Gdyni, Rumi i Kosakowa. 
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om Program „Gdynia na Fali” nie 
jest programem stricte spor-
towym. Moim marzeniem 
jest pokazać mieszkańcom 
Gdyni, że żeglarstwo to nie 
tylko sport elitarny, luksuso-
wy, przeznaczony dla garst-
ki ludzi ale, że jest to sposób 

na spędzanie wolnego cza-
su. Mam nadzieję, że wśród 
dzieci, które wezmą udział 
w projekcie znajdą się 
przyszli mistrzowie w tym 
mistrzowie olimpijscy. - tłu-
maczy Maciej Grabowski. 
(GB)

Przygoda z żeglarstwem
20 października rusza kolejna edycja programu „Gdynia 
na Fali”. W tym roku wezmą w niej udział uczniowie gdyń-
skich szkół podstawowych z klas I - III. Przed nimi wspa-
niała przygoda z żeglarstwem, w której młodym „wilkom 
morskim” towarzyszyć będzie 3-krotny olimpijczyk - re-
prezentant Polski w żeglarstwie - Maciej Grabowski.
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zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX – sex – sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

POMOC mam 5 - cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości, artyku-
łów szkolnych. Z góry dzię-
kuję. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM dwa czarne 
kaski jak nowe, silnik 7,5kw 

oraz piłę motorową marki 
Makita. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM tapczan 
mało używany, tanio. Tel: 
608-325-376

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

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżecz-
ko 30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 450 zł, tel. 
517-782-024

SPRZEDAM łyżwy fi 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 wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

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

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, 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 lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

WYNAJMĘ mieszkanie. 
Tel: 888-845-156

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 bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze 
prosperujący. Udokumen-
towane obroty wg kasy 
fi skalnej. Zysk gwaranto-
wany, tel. 536 999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-

licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części, tel. 
789 345 593

INNE

SPRZEDAM komplet kół 
zimowych 15” oryginal-
ne do Fiata Grande Plus, 
oryginalne kołpaki. Felgi 
i kołpaki stan idealny, Go-
ścicino, cena 720zł. Tel: 
695-230-080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zy-
ki 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 
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I blok w Fitness Gimnastycznym rozpoczął się o godzinie 
10:30. Konferansjerem zawodów był Krzysztof Skiba, który 
wspaniale motywował zawodników oraz zachęcał widownię 
do kibicowania. Na scenie pojawiła się kategoria FIT-KID – do-
wolne układy fitness z elementami show do muzyki, dzieci już 
od 6 do 14 roku życia. Wielkim widowiskiem była kategoria 
FIT-KID BOYS oraz FITESS AEROBIC w wykonaniu młodzieży 
w wieku od 16 roku życia. Poprzeczka została ustawiona bar-

dzo wysoko. Sędziowie oceniali precyzyjność, siłę, elementy 
fitness oraz choreografię. O godzinie 14:00 miała miejsce ko-
ronacja zawodników. Polska zdobyła największą ilość medali 
w kategoriach dzieci i młodzieży. Kategorię Fitness Aerobic 
OPEN wygrała Nikola Szydłowska z Gdańska z Klubu Akademii 
Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak. 
Kolejnym punktem był II blok zawodów w Fitness oraz Kul-
turystyce, gdzie oceniane były najbardziej wysportowane 
ciała kobiet i mężczyzn. Na scenie zmierzyli się zawodnicy ze 
Słowacji, Białorusi, Rosji, Serbii, Litwy, Chorwacji, Paragwaju, 
Czarnej Góry oraz z Polski. 
Jako pierwsze na scenie pojawiły się kobiety w strojach biki-
ni w butach na wysokim obcasie. Na scenie odbywa się tzw. 
„Prejudging”, czyli przydzielenie zawodniczek przez panel 
sędziowski oraz sędziego głównego do poszczególnych kate-
gorii na podstawie porównania sylwetek. Zawodniczki zostały 
podzielone oraz oceniane w półfinałach wg 4 kategorii Fitness 
Model oraz Fitness Model 
Junior. Kobiety reprezentu-
jące bardziej wyrzeźbioną 
sylwetkę zostały podzielo-
ne na kategorie Miss Figure 
Classic, Performance, Ath-
letic oraz kategorię wieko-
wą Miss Figure  powyżej 40 
roku życia. Następnie odbył 

się prejudging Kulturystyki Mężczyzn, gdzie sędziowie oce-
niali zawodników w kategoriach Bodybuilding Classic, Per-
formance, Athletic, Extreme, Super Extreme oraz kategorii 
wiekowych: Bodybuilding Junior, powyżej lat 40, 50 oraz 60. 
Na scenie pojawiła się także Para Kulturystyczna z Rosji oraz 
Kategoria Męska Sylwetka (Men Physique), w której zawodni-
cy na scenie prezentują się w bokserkach. 
O godzinie 20:30 rozpoczęły się finały, które poprowadził 
znany strongman oraz zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski 
wraz z Aleksandrą Kobielak.
Po oficjalnej koronacji złoci medaliści w danych kategoriach 
stawali do ostatecznego porównania, w którym sędziowie 
wyłaniali Mistrzów Świata w kategorii Open. Kategorię Fitness 
Model Open wygrała Ysikeava Zinaida z Białorusi, Miss Figure 
Open Senchugova Ludmila z Rosji, Men Bodybuilding Open: 
Kanasz Maros ze Słowacji oraz Fitness Aerobic Open: Nikola 
Szydłowska z Polski! (MB)

Wybrano mistrzów fitness
W Klubie B90 na terenie Stoczni Gdańskiej, odbyła się prestiżowa impreza sportowa - Mistrzostwa Świata w Fitness i Kulturystyce! Zawody 
organizowane były na międzynarodowej licencji Federacji WFF-WBBF (World Fitness Federation – World Body Building Federation). 



Już od początku pierw-
szej kwarty widać było, że 
Agnieszka Bibrzycka nie za-
mierza dopuścić dodrugiej 
porażki z rzędu. W ciągu 
pierwszych 10 minut gry 
tylko dwie zawodniczki zdo-
bywały punkty dla Basketu. 
13 miała ich Agnieszka, a 5 
dołożyła wysoka środkowa 
Shawnice Wilson i dzięki 
nim na tablicy widniał wy-
nik 18:18.
Druga kwarta wygrana 19:6 
przez zespół z Gdyni to dal-
sze popisy strzeleckie star-
szej z sióstr Bibrzyckich. Bar-
dzo dobre wejście zaliczyła 
również Anna Jakubiuk. 
Najpierw celnie rzuciła za 
trzy punkty, a w następnej 
akcji trafi ła rzut z półdystan-
su. Nad atakiem zespołu 
czuwała niezawodna Jelena 
Skerović, która schodziła 
na przerwę do szatni mając 
na swoim koncie 2 punkty, 
6 zbiórek, 5 asyst i 3 prze-
chwyty.
Tak słaba kwarta w wykona-
niu akademiczek była głów-
nie spowodowana stratami 
oraz dobrą grą defensywna 
przeciwniczek. Wynik do 
przerwy wynosił 37:24 dla 
Basketu.
Po zmianie stron zawodniczki z Gorzowa zabrały się do odra-
biania strat. Najpierw Angel Goodrich zaliczyła asystę w szyb-
kim ataku podając do Katarzyny Dźwigalskiej, a w następnej 
akcji sama zdobyła punkty celnym rzutem za 3 punkty. Po serii 
strat i niecelnych rzutów po stronie Gdynianek, akademiczki 
wyszły na prowadzenie 40:44. Wtedy 3 celnymi rzutami za 2 
punkty popisała się Aneta Kotnis, a kwartę zakończyła Skero-
vić celnym rzutem za trzy i po 30 minutach mieliśmy wynik 
49:44 dla Basketu.

Początek 4 części spotkania to wymiana punkt za punkt. W 5 
minucie Gorzowianki zaliczyły 7 punktową serię i doprowadziły 
do kolejnego remisu w tym spotkaniu. Wtedy do głosu doszły 
siostry Bibrzyckie. Najpierw Magda zdobyła 4 punkty, a następ-
nie Agnieszka 5 i na tablicy widniał wynik 66:61. Na 40 sekund 
do końca akademiczki jeszcze walczyły ale po stracie Cassandry 
Brown faulowana była Skerović i po jej dwóch celnych osobi-
stych nie było już szans wydrzeć Gdyniankom wygranej.
Na uwagę zasługują dokonania strzeleckie Agnieszki Bibrzyc-

kiej. Na swoim koncie miała 26 punktów oraz 9 zbiórek. Równie 
udane spotkanie zaliczyła Jelena Skerović, która zgromadziła 7 
punktów, 10 asyst i 10 zbiórek. Dobrą zmianę w 3 kwarcie dała 
Aneta Kotnis. Mecz zakończyła z dorobkiem 14 punktów.
Po stronie akademiczek najlepiej wypadły Amerykanki. 17 
punktów zdobyła rozgrywająca Angel Goodrich, a 15 dołożyła 
Cassandra Brown.
Po tym zwycięstwie Basket Gdynia z bilansem 3:2 zajmuje 6 
miejsce.

Basket Gdynia triumfuje w Gorzowie 
Zawodniczki Basket Gdynia pokonały na wyjeździe  KSSSE AZS PWSZ GorzówWielkopolski 68:61 w ramach 5 kolejki ligi TBLK.
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