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„małżeństwo się opłaca. Badania wyka-
zały, że ludzie żyjący w małżeństwach są 
szczęśliwsi, żyją dłużej, i posiadają więk-
szą stabilizację ekonomiczną. Dzieci par 
zamężnych radzą sobie lepiej w szko-
łach, mają mniej problemów prawnych 
i rzadziej uzależniają się od substancji 
odurzających” - i nie jest to opinia ojca 
rydzyka ani tzw. „ciemnogrodu” tylko 
sheili Weber z Usa, a pomysłodawcą 
Tygodnia małżeństwa” jest anglik - ri-
chard kane. inicjatywa wykiełkowała 
w 1997 roku, obecnie marriage Week 
organizowany jest w 22 krajach na 4 
kontynentach. W Gdańsku odbywa się 
po raz drugi – tym razem w dniach 7 – 
14 lutego.  inauguracja miała miejsce 7 
lutego br. w Europejskim centrum soli-
darności. Tydzień małżeństwa odbywać 
się będzie nie tylko w Gdańsku, ale rów-
nież w Gdyni, rumi, Wejherowie, jastar-
ni i Pierwoszynie.
- jestem przekonany o sukcesie tego 
pomysłu. Dzisiaj dużo rozmawiamy 
o rodzinie, głównie w kontekście pro-
gramu „500+”. Uważam jednak, że 500 
czy nawet 1000 plus nie wystarczy,
jeśli nie będziemy mieli dobrych rodzin, 
w tym dobrych, trwałych małżeństw. 
Ta podstawowa wspólnota, bo nie ma 
bardziej podstawowej niż małżeństwo, 
wymaga pokazania jak jest atrakcyjna. 
Tymczasem liczba rozwodów, separa-
cji czy związków nieformalnych, bar-
dzo słabych i nietrwałych, pokazuje, że 
mamy problem – mówi senator antoni 
szymański.
Program Tygodnia małżeństwa jest bar-
dzo bogaty i urozmaicony.  są w nim 
wykłady i warsztaty psychologiczne, 
np. „jak ci powiedzieć żebyś usłyszał/a? 
jak ci powiedzieć żebyś zrozumiał/a?. 
jest obszar duchowy – z bezpłatnym 
chrześcijańskim poradnictwem małżeń-
skim i przedmałżeńskim. ale są i lżejsze 
punkty programu: małżeńska Zumba 
Gold, szkoła Tanga, czy warsztaty kuli-
narne pod ekscytującym tytułem: seks 
zaczyna się w kuchni. są koncerty i pro-

mocyjne biletydla małżonków w Teatrze 
szekspirowskim czy muzeum archeolo-
gicznym, aby je otrzymać nie jest po-

trzebne świadectwo zawarcia małżeń-
stwa – wystarczy ślubna fotografia. 
Anna Kłos

Małżeństwo się opłaca
W Gdańsku zaingurowano Europejski Tydzień Małżeństwa. Ta kampania społecz-
na promująca podstawową więź kobiety i mężczyzny potrwa do Walentynek.

AKCJA

To oni za kilka lat będą budo-
wać domy, domki i całe osie-
dla. Dzięki otwartej w styczniu 
akaDEmii sTEico, w której 
zdobędą praktyczne umiejęt-
ności profesjonalnego monta-
żu, absolwenci Państwowych 
szkół Budownictwa będą 
świetnie przygotowani do 
wyzwań nowoczesnego rynku 
budowlanego.
- Parafrazując słowa słynnego 
Polaka: „Takie będą rzeczy-
pospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”, ja bym powiedział, 
że taka będzie przyszłość eko-
logicznego, energooszczęd-
nego budownictwa w Polsce, 
jakich wykształcimy sobie 
fachowców, którzy będą tą 

szczytną ideę realizować – 
powiedział Waldemar moty-
ka, wiceprezes zarządu firmy 
sTEico cEE podczas otwarcia 
pierwszej, skierowanej nie do 
profesjonalistów, ale właśnie 
młodzieży, akaDEmii sTE-
ico, która 21 stycznia została 
otwarta w Państwowych szko-
łach Budownictwa w Gdań-
sku. To trzecia – po akademii 
w monachium i czarnkowie, 
taka inicjatywa, pozwalają-
ca w praktyce kształcić fa-
chowców w zakresie nowych 
technologii budowy, nowo-
czesnych materiałów inżynie-
ryjnych, spełniających wymo-
gi stawiane przez współczesną 
cywilizację. /BG/

AKADEMIA STEICO 
dla szkół budowlanych
NAUKA - Ta technologia może być pomorską spe-

cjalnością – zapowiedział Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego pod-

czas otwarcia AKADEMII STEICO w Państwowych Szkołach 
Budownictwa w Gdańsku. To pierwsza Akademia skierowana 
do młodzieży, która będzie kształcić fachowców w zakresie 
nowych technologii budowy i nowoczesnych materiałów in-
żynieryjnych.

Gdańsk złożył wniosek do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa o przyznanie środków z re-

zerwy subwencji ogólnej na budowę mostu w Sobieszewie. 

Most w sobieszewie. Miasto 
wnioskuje o pieniądze

INWESTYCJA

- Wierzymy, że powyborcze 
zmiany w rządzie nie wpłyną 
na zmianę decyzji i obiecana w 
ubiegłym roku dotacja zostanie 
nam przyznana. Zwłaszcza, że 
politycy bardzo różnych opcji 
deklarują poparcie dla budowy 

nowego mostu w sobiesze-
wie – mówi Paweł adamowicz, 
prezydent Gdańska. – Warto 
podkreślić, że ostatni raz ze 
środków z rezerwy subwencji 
ogólnej korzystaliśmy dość 
dawno, bo w 2011 roku.
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Pomysłodawca programu Fiveapp mateusz 
mach chciał stworzyć rozwiązanie dla mło-
dych ludzi, miłośników kultury hip-hop, 
które pozwoli im na komunikację za pomo-
cą gestów. 
- Program może służyc po przekazywania 
krótkich komunikatów. Prosty przykład. 
Wracamy do domu. Zamiast wysyłać sza-
blonową wiadomość „ Za 15 minut jestem 
na miejscu” wysyłam ustalony gest. szybsze 
i bardziej kreatywne – tłumaczy twórca. 
aplikacja Fiveapp zadebiutowała na po-
czątku maja 2015. Program jest dostępny 
na systemy apple i android, można go po-
łączyć z portalem Facebook. W planach jest 
stworzenie wersji na smartwatche marki 
apple.
Program, który w założeniu miał trafić do 
młodych ludzi i miłośników kultury hip-
hop okazał się być wyjątkowo przydatny 
dla osób niesłyszących korzystających z in-
ternetu i telefonów komórkowych. Tym, 

bardziej, że ta grupa użytkowników była 
wcześniej ignorowana przez producentów 
oprogramowania. kreatywną i oryginalną 
aplikację licealisty zauważył amerykański 
portal informacyjny „Business insider”, po 
publikacji rozwiązanie stało się sławne na 
cały świat. 
Pomysł mateusza macha zauważyli również 
inwestorzy. Pod koniec stycznia projekt 
został dofinansowany przez fundusz Euro-
pean Venture investment Group s.a. z Po-
znania. Fundusz wyłożył na rozwój spółki 
400 tysięcy złotych, wyceniono ją na ponad 
milion złotych.
Dofinansowanie ma zostać przeznaczone 
na stworzenie nowej wersji aplikacji, która 
teraz będzię koncentrować się wyłącznie 
na osobach głuchoniemych. Z twórcami 
aplikacji pracuje już osoba z ramienia oNZ,  
ta organizacja zagwarantowała także środ-
ki na promocję oprogramowania w Usa.
/GB/

 
podbije aMerykański 

RYNEk?

Trójmiejska aplikacja

Firma FiveApp - twórca aplikacji, która pozwala użytkownikom na komunikację za pomocą gestów została wy-
ceniona na milion złotych. Jej założyciel - 18 letni Mateusz Mach z Lęborka i uczeń gdyńskiego liceum otrzymał 
właśnie 400 tysięcy złotych na rozwój od funduszu European Venture Investment Group S.A.

STARTUP

Co nas zainteresowało w projekcie FiveApp? Po pierwsze projekt ten 
rozwiązuje realny problem z jakim codziennie zmagają się ludzie głu-
choniemi. Po drugie aplikacja kierowana jest to bardzo szerokiej grupy 
odbiorców: na świecie w krajach wysoko rozwiniętych żyje 60 mln ludzi 
głuchoniemych. Po trzecie aplikacja umożliwia komunikowanie się nie tyl-
ko ludzi głuchoniemych między sobą, ale również osób głuchoniemych 
z osobami sprawnymi co w dzisiejszych czasach jest praktycznie niemoż-
liwe. Po czwarte zespół, który stoi za projektem jest dla nas bardzo moc-
nym elementem całości i uważamy, że jest zdolny do zrobienia z FiveApp 
międzynarodowego narzędzia komunikacji dla osób głuchoniemych.

Międzynarodowe 
NArZęDZiE

dawid wesołowski
prezes funduszu European Venture 

investment Group ”

fo
t. 

 E
ur

op
ea

n 
Ve

nt
ur

e 
in

ve
st

m
en

t G
ro

up
 s

.a
.



| biznes |                  | www.metropolia.info4

rusza 14. edycja popularne-
go konkursu sTarTEra „Go 
creative. Biznes na start”. Pro-
jekt, finansowany ze środków 
miasta Gdańska, skierowany 
jest do osób z kreatywnym 
pomysłem na biznes. Na 
uczestników czeka cykl szko-
leń z zakresu przedsiębiorczo-
ści, spotkania z ekspertami 
i praktykami branży i przy-
gotowanie do stworzenia 
modelu biznesowego swojej  
działalności – w sumie 80 go-
dzin intensywnej pracy nad 
rozwojem pomysłów, dzięki 
którym będą mogły się one 

Nagrodzą kreatywNe poMysły
Gdański  Inkubator  Przedsiębiorczości  STARTER  poszukuje  kre-
atywnych pomysłów! 15 lutego rozpocznie się rekrutacja do kolej-

nej edycji konkursu „Go Creative. Biznes na Start” oferującego wsparcie osobom 
planującym założenie własnej firmy w obszarze branż kreatywnych.

INICJATYWA przerodzić w biznes. celem 
projektu jest propagowanie 
kreatywnej przedsiębiorczo-
ści oraz zapewnienie nowo 
zarejestrowanym przedsię-
biorcom pomocy tak, by 
ułatwić im pokonanie barier 
utrudniających rozpoczęcie 
działalności i zminimalizo-
wać ryzyko w pierwszym 
roku jej prowadzenia. Pod-
czas czerwcowego finału 
najlepszy projekt zdobędzie 
nagrodę główną w wysoko-
ści 15 tys. zł na rozwój biz-
nesu. Dodatkowo uczestnicy 
powalczą o fundusze z puli 
nagród w wysokości ok. 60 
tys. zł. 
Pierwsze kroki w konkursie 
stawiały firmy, które obecnie 
posiadają ugruntowaną po-
zycję na rynku. Wśród nich 
znajduje się aeon Form – 
zwycięzca 11. edycji – propo-

nujący oryginalne, wysubli-
mowane nagrobki. ich sukces 
oparty jest na kreatywnym 
pomyśle, który przy wspar-
ciu ekspertów przeobrażono 
w udany biznes.
Z okazji konkursu sTarTEr 
zaprasza do udziału w bez-
płatnym speed datingu, jest 
to jedna z nielicznych oka-
zji na konsultację pomysłu 
z czołowymi ekspertami 
w środowisku startupowym. 
W środę, 17 lutego, swoimi 
radami podzielą się m.in. 
Piotr Bucki – coach bizneso-
wy, ekspert od komunikacji 
marketingowej i wystąpień 
publicznych oraz agniesz-
ka oleszczuk-Widawska 
– współzałożycielka firmy 
Eventlabs i współtwórczyni 
serwisu Evenea, a także Ewa 
ropela – doradca z zakresu 
strategii biznesowej. /GB/

Przykładowo: powiatowy transport auto-
busowy będzie się spotykać z koleją aglo-
meracyjną i regionalną oraz z autobusową 
komunikacją miejską (metropolitalną) i re-

gionalną. Na terenie powiatu gdańskiego do 
ewentualnego dofinansowania ze środków 
ZiT zostały wytypowane trzy węzły: Pruszcz 
Gdański, Pszczółki i cieplewo.
o węzeł Pszczółki zapytaliśmy wójt gminy 
Pszczółki – Hannę Brejwo:
- W ramach naszego węzła integracyjnego 
planujemy wykonanie parkingu przy dwor-
cu kolejowym w Pszczółkach, wyposażone-
go m.in. w wiaty dla rowerów oraz całodo-
bowy monitoring. inwestycja obejmować 
będzie również drogi dojazdowe do węzła, 
od strony ul. Dworcowej i od ul.ogrodowej. 
Dodatkowo chcielibyśmy wybudować ścież-
ki rowerowe: przy drodze krajowej nr 91 na 
trasie z Pszczółek do kolnika, przy drodze 
powiatowej w Pszczółkach w kierunku do 
cmentarza, a także wspólnie z Gminą Trąbki 
Wielkie odcinek ścieżki na dawnym nasypie 
kolejowym z Żelisławek do sobowidza, który 
połączy istniejącą trasę rowerową Pszczółki 
– Żelisławki. Wszystkie te działania mają za-
chęcić mieszkańców naszej gminy oraz gmin 
ościennych do zrezygnowania z transportu 
indywidualnego na rzecz zbiorowego, w tym 
przypadku kolejowego.
Do dofinansowania planujemy złożyć wnio-
sek w partnerstwie z miastem Pruszcz Gdań-
ski, gminami Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie 
oraz powiatem gdańskim. Anna Kłos

węzeł 
PRZESIADkOWY 
pszczółki

Węzły  przesiadkowe  należą  do  priorytetów 
inwestycyjnych Metropolii,  ponieważ  od  ich 

funkcjonalności zależy intensywność i sprawność komunika-
cji publicznej. Są to miejsca, gdzie zbiegają się bądź krzyżują 
linie komunikacyjne różnego typu i zasięgu. 

INWESTYCJA

- W ramach węzła integra-
cyjnego planujemy wykona-
nie parkingu przy dworcu 
kolejowym w Pszczółkach, 
wyposażonego m.in. w wiaty 
dla rowerów oraz całodobowy 
monitoring. Inwestycja obej-
mować będzie również drogi 

dojazdowe do węzła, 
od strony ul. Dworcowej
i od ul. Ogrodowej. 
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W związku z zakończeniem prac zor-
ganizowano specjalne spotkanie. sa-
morządowcy: starosta Powiatu Nowo-
dworskiego - Zbigniew Ptak, Burmistrz 
Nowego stawu - jerzy szałach, Bur-
mistrz Nowego Dworu Gdańskiego - 
jacek michalski oraz Wójt Gminy cedry 
Wielkie - janusz Goliński złożyli Halinie 
czarneckiej, Dyrektor regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku podziękowania za możliwość wdro-
żenia i realizacji  projektu.
Projekt obejmował swoim zasięgiem cały 
obszar Żuław (tj. 2150 km2) i zamieszku-
jącą go ludność (250 tys. osób). Działanie 
podzielono na 6 zadań – przebudowa uj-
ścia Wisły, odbudowa ostróg na rzece Wi-
śle, przebudowa koryta rzeki motława, 

przebudowa koryta rzeki Wąska, przebu-
dowa koryta rzeki Dzierzgoń oraz system 
monitoringu ryzyka powodziowego.
jednym z elementów zadania system 
monitoingu ryzyka Powodziowego była 
kampania edukacyjno - informacyjna, 
w ramach której powstała m.in. gra mul-
timedialna dla dzieci  „Wiesz więcej o po-
wodzi, lepiej się chronisz”. /UG/

zakończoNo żuławski 
PROJEkT

Zakończono  realizację  projektu  pn.”Kompleksowe  zabezpiecze-
nie Żuław etap I”, którego celem była odbudowa i modernizacja 

systemu  ochrony  przeciwpowodziowej  Żuław,  zabezpieczenie  ludzi  i  gospodarki 
przed stratami a przyrody przed degradacją.

INWESTYCJA

Gmina  cedry Wielkie pla-
nuje przystąpienie do 
konkursu ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz 
ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku pn.: „Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest 
z terenu województwa po-
morskiego (edycja 2016)”. 
Udział gminy w konkursie 
to szansa dla mieszkańców 
na otrzymanie dofinanso-
wania kosztów usunięcia 
azbestu.
Dofinansowanie obejmie 
pokrycie kosztów: demon-
tażu, zabezpieczenia, zbie-
rania, transportu i uniesz-

kodliwienia wyrobów 
zawierających azbest. Wy-
datki związane z zakupem 
i montażem nowych pokryć 
dachowych nie podlegają 
dofinansowaniu przez UG. 
-Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców, którzy planu-
ją w roku 2016 dokonać de-
montażu wyrobów zawiera-
jących azbest do składania 
wniosków w terminie do 31 
marca 2016 r. szczegółowe 
informacje można uzyskać 
w pokoju nr 14 tut. Urzę-
du Gminy lub telefonicznie 
pod numerem (58)692-20-
37 – zachęcają urzędnicy 
gminni. /GB/

szansa 
na dofinansowanie 
usuwania azbestu

Mieszkańcy Cedrów Wielkich mogą 
składać wnioski o przyznanie dota-
cji na usuwanie azbestu z obiektów 
budowlanych (mieszkalnych i gospo-
darczych).

PROJEKT
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Co Pan uważa za najważniejsze dla Obszaru Metropolitalne-
go wydarzenie roku 2015?

- chyba to, że Walne Zebranie członków Gom podjęło 
w kwietniu decyzję o przyjęciu nowego statutu stowarzysze-
nia oraz zmianie jego nazwy. To był taki kongres zjednocze-
niowy, koniec rozbicia na samorządowców sympatyzujących 
z Gdańskim obszarem metropolitarnym a tymi z Forum Norda 
- stowarzyszeniem powstałym z inicjatywy prezydenta Gdyni 
Wojciecha szczurka.

Było to trochę małżeństwo z przymusu i z rozsądku...

- To prawda, członkowie Gdańskiego obszaru metropolitalne-
go i Nordy przegłosowali przyjęcie nowego statusu i zmianę 
nazwy w związku z podjęciem przez stowarzyszenie funkcji 
Związku ZiT.

Co oznaczało.... 

- ...że obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-sopot będzie 
pełnić funkcję Związku Zintegrowanych inwestycji Terytorial-
nych i instytucji Pośredniczącej dla regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Ure-
gulowanie tych kwestii było kluczowe, aby spełnić wymaga-
nia stawiane przez komisję Europejską dla uruchomienia in-
strumentu ZiT, na który na Pomorzu przeznaczono ok 1 mld zł. 
a obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-sopot zamieszkuje 
obecnie 1,507 milionów mieszkańców. To najdynamiczniej 
rozwijający się obszar w północnej Polsce i południowej części 
regionu morza Bałtyckiego. Zbrodnią byłoby zaprzepaszcze-
nie takiej szansy rozwoju.

Jakie powinny być zadania polskich metropolii?

- sporo się ich wymienia, ja uważam za najważniejsze kształ-
towanie infrastruktury i środowiska gospodarki opartej na 
wiedzy m.in. poprzez organizowanie instytucji współpracy 
w trójkącie władza - biznes - wiedza. Wsparcie oraz pomoc 
w rozwoju nowych firm sektora high-tech zapewniają inwe-
storom w naszym obszarze metropolitalnym: specjalna strefa 
ekonomiczna, dwa parki naukowo-technologiczne w Gdań-
sku i Gdyni oraz inkubatory przedsiębiorczości. Poza tym istot-
ne jest budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, wraz 
z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru me-
tropolitalnego, w tym planu odnowy i rozbudowy węzła sieci 
TEN-Transport, oraz sieci korytarzy przesyłowych, zarządzanie 
tym węzłem, w szczególności siecią dróg metropolitalnych, 

poza którymi pozostają autostrady oraz drogi, ulice, place 
i parkingi gminne. Dodałbym do tego ustalanie, w trybie aktu 
prawa miejscowego, lokalizacji: dróg metropolitalnych, linii 
kolejowych, lotnisk cywilnych oraz obszarów nowego osad-
nictwa masowego i hipermarketów (jako kluczowych źródeł 
i celów ruchu), a także korytarzy przesyłowych. 

Czy chodzi też o transport publiczny?

- Przede wszystkim. Ważna jest koordynacja rozwoju transpor-
tu publicznego na obszarze metropolitalnym, w tym ustalanie 
cen urzędowych za usługi przewozowe świadczone w aglo-
meracji oraz odpowiednie dofinansowanie „wspólnego biletu”, 
co zresztą już robimy. Bardzo ważną dla samorządów okazała 
się idea tworzenia tzw. węzłów przesiadkowych w miejscach, 
gdzie krzyżują się różnego typu linie komunikacyjne. aby lu-
dzie mogli w tych miejscach zostawić samochód i przesiąść 
się np. do Pomorskiej kolei metropolitarnej czy skm-ki. Dzięki 
temu liczne miasta metropolii – oprócz rdzenia również ru-
mia, Pruszcz Gdański, Żukowo, Tczew czy Wejherowo - będą 
mniej zakorkowane samochodami, a dojazdy do pracy czy 
szkół sprawniejsze i tańsze.

Uważa się, że sieć transportowa jest krwiobiegiem gospo-
darki, czy podziela Pan tę opinię? 

- Trudno się z nią nie zgodzić. metropolia Gdańska jest naj-
większym węzłem transportowym w północnej Polsce. Dzięki 
wartej ponad 5 miliardów złotych intensywnej rozbudowie 
infrastruktury, metropolia przezwycięża obecnie mankamen-
ty niegdyś peryferyjnego położenia. Powstają coraz ściślejsze 
powiązania lotnicze, drogowe, kolejowe i morskie z miastami 
Europy i świata. obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-sopot 
wyznacza centrum krzyżowania się europejskich drogowych 
i kolejowych korytarzy transportowych. Dzięki rozbudowie in-
frastruktury drogowej, w tym m.in. autostrady a1 metropolia 
gdańska jest zlokalizowana na szlakach korytarzy transporto-
wych łączących skandynawię i Europę Północno-Wschodnią 
z Europą Południową i morzem Śródziemnym oraz północną 
część Europy Zachodniej z Europą Wschodnią. Dzięki zmoder-
nizowanej infrastrukturze wewnętrznej metropolii – drogom 
s6 i s7 oraz obwodnicy – europejski standard zyskują połą-
czenia w ramach obszaru metropolitalnego. systematyczna 
modernizacja połączeń kolejowych – omG-G-s posiada jeden 
z najwyższych w Polsce wskaźników gęstości sieci kolejowej – 
wpływa zarówno na bardzo dobre skomunikowanie portów 
z obszarem Polski, jak i terenu metropolii z republiką Federal-
ną Niemiec (przez szczecin), republiką czeską i republiką sło-

OBSZAR 
METROPOLITALNY

IMPULSEM DOIMPULSEM DO
ROZWOJU 
POMORZA

wacką (przez kraków i katowice), obwodem kaliningradzkim 
(przez Elbląg i olsztyn), jak również z Białorusią (przez Białystok) 
i Ukrainą (przez Terespol). Z tych właśnie powodów metropolia 
gdańska określana jest coraz częściej jako gateway, czyli bramę 
transportową do całej Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki 
intensywnym procesom inwestycyjnym nasz obszar metropo-
litalny w coraz większym stopniu spełnia rolę kluczowego wę-
zła multimodalnego w Europie. To bardzo ważne dla rozwoju 
gospodarczego.

Zadania Metropolii są ogromne, czy są możliwości, aby im 
sprostać?

- oczywiście. Zintegrowane inwestycje Terytorialne to nowe 
narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie tery-
torialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Przy 
pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorzą-
du terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą 
realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania 
finansowane z Europejskiego Funduszu rozwoju regional-
nego i Europejskiego Funduszu społecznego – na poziomie 
poszczególnych województw, w ramach regionalnych Progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020. ZiT będą realizowane 
przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie tj. składających się z różnych 
jednostek administracyjnych, za które odpowiadają poszcze-
gólne samorządy lokalne. istotą zastosowania ZiT jest wsparcie 
projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju ośrodków miej-
skich, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego.

Aby podejmowane przez samorządy w terenie decyzje były 
w jak największym stopniu korzystne dla społeczeństwa, 
potrzebna jest jakaś przyszłościowa wizja dotycząca całości 
Metropolii, inaczej działania mogą być chaotyczne, a nawet 
sprzeczne z sobą...

- Taką wizję mamy, uzgodniliśmy ją w przyjętej w ubiegłym roku 
strategii omG-G-s do roku 2030. jednak wyzwaniem wielu am-
bitnych strategii, jest to, że się nie wdraża w życie. Pomyśleliśmy 
i o tym, dlatego powołaliśmy komisję ds. strategii metropolii 
2030. W listopadzie  2015 r. nowym przewodniczącym komisji 
został Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, wiceprzewodni-
czącym  natomiast mateusz szulc - dyrektor Wydziału ds. strate-
gii i rozwoju w starostwie Powiatowym w kartuzach. Podczas 
spotkania dyskutowano nad koncepcją i trybem prac nad Pla-
nem Działania do strategii metropolii 2030. ale to już materiał 
na kolejną rozmowę.

WYWIAD Z prezesem OM G-G-S Pawłem Adamowiczem oraz 
prezydentem Miasta Gdańska rozmawia Anna Kłos.
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jedne z najbardziej popularnych 
i utytułowanych sportowych grup 
tanecznych – cheerleaders Gdynia – 
zaprezentowały się w nowej roli.  Tym 
razem, w przerwie między treningami 
wystąpiły  w roli modelek, prezentując 

nowe stroje o patriotycznym charakte-
rze, które zaprojektowała firma surge 
Polonia. sesję zdjęciową zorganizowa-
no w akademii marynarki Wojennej 
w Gdyni.
Właśnie w tych strojach dziewczyny 

będą reprezentować Polskę w stanach 
Zjednoczonych 5 marca podczas Pol-
skiej Nocy NBa w Waszyngtonie. Pod-
czas meczu Washington Wizards będą 
kibicować marcinowi Gortatowi. 
/RP/

ChEERLEADERkI 
W NOWEJ ROLI

Gdyńskie  cheerleaderki  dopingowały  polskich  szczypiornistów,  a  teraz 
miały okazję sprawdzić się w nowej roli. Udało nam się zajrzeć za kulisy 
ekskluzywnej sesji zdjęciowej Cheerleaders Gdynia.

SESJA
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Za około 1,5 roku w miejscu, w którym 
obecnie straszy grożący zawaleniem 
obiekt, oddany zostanie do użytku ele-
gancki budynek. W jego zrewaloryzowanej 
części znajdzie się przychodnia zdrowia 
i apteka, a w nowym skrzydle hotel ze 100 
pokojami oraz sklep popularnej sicie lidl 
o powierzchni 1500 m kw. Będzie  tu też 
170 miejsc parkingowych – przy budynku 
i w podziemnej hali garażowej. Wartość in-
westycji to około 60 mln zł.

Prace budowlane, uzgodnione z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, roz-
poczną się jeszcze w lutym od rozbiórki 
zdewastowanego budynku. 
– Wielokrotnie podkreślałem, że oliwa jest 
dla mnie ważna, ponieważ tu się wycho-
wałem i wiele lat mieszkałem. Z przyjem-
nością wracam tu teraz jako inwestor, który 
może dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju 
tej części miasta– mówi adam małaczek, 
Prezes Zarządu moderna investment. /GB/

NOWY HOTEL
W cENTrum  OLiWY

W budynku po przychodni w Oliwie powsta-
nie hotel sieci Hilton. Inwestor, firma Moder-

na Investment właśnie otrzymała pozwolenie na budowę.

INWESTYCJA
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Wizyta mobilnego miasteczka „Planeta Energii” 
to główna nagroda w konkursie edukacyjnym 
organizowanym przez Grupę Energa. Do kon-
kursu może przystąpić każdy nauczyciel eduka-
cji wczesnoszkolnej, który przeprowadzi w swo-
jej klasie minimum trzy lekcje dotyczące energii 
elektrycznej, w oparciu o udostępnione przez 
Energę materiały oraz podejmie dodatkowe, 
autorskie działania. sprawozdanie z przepro-
wadzonych zajęć należy złożyć do 15 lutego. 
Zwycięzców konkursu poznamy 18 marca.
Dziesięć klas, które zrealizują najciekawsze za-
jęcia, wygra dla swojej miejscowości wizytę 

pełnego atrakcji mobilnego centrum nauki. co 
ważne, miasteczko będą mogli odwiedzać nie 
tylko laureaci konkursu, ale wszyscy mieszkań-
cy. Na „Planecie Energii” na gości czekać będą 
m.in. laboratorium na kółkach, czyli kosmiczny 
Energobus, liczne eksponaty, w tym mini-e-
lektrownie: wodna i słoneczna, eksperymenty 
i doświadczenia prowadzone przez pracowni-
ków akademickich, projekcja filmu 3D oraz mul-
timedialne zabawy i quizy z nagrodami. Po raz 
kolejny rozegrany zostanie także Energetyczny 
Turniej miast, w którym mieszkańcy będą samo-
dzielnie wytwarzać prąd i walczyć o dodatkową 

nagrodę dla swojej zwycięskiej klasy.
– „Planeta Energii” to dla dzieci świetna zabawa 
połączona z edukacją na wysokim poziomie. 
Podczas lekcji w szkole i później w czasie wizy-
ty miasteczka „Planeta Energii”, dzieci uczą się 
o prądzie elektrycznym i zasadach jego użytko-
wania. a dzięki temu, że nauka odbywa się po-
przez zabawę, najmłodsi nie tylko szybciej rozu-
mieją materiał, ale również fascynują się nauką 
– mówi dr Tomasz rożek, popularyzator nauki, 
dziennikarz i ambasador „Planety Energii”.
mobilne miasteczko wyruszy w podróż po Pol-
sce w kwietniu i maju. W każdej miejscowości, 
którą odwiedzi, będzie stacjonować przez dwa 
dni. Energa bezpłatnie przywiezie do miastecz-
ka także 50 wyróżnionych w konkursie klas z in-
nych miejscowości.
– Grupa Energa już od niemal 6 lat zachęca na-
uczycieli i rodziców do edukacji najmłodszych 
na temat bezpiecznego i racjonalnego korzy-

stania z prądu. Dzięki naszemu wspólnemu za-
angażowaniu, w  ciągu pięciu edycji programu 
o energii elektrycznej uczyło się niemal 217 tys. 
dzieci z całej Polski – mówi marta Dankowska, 
koordynator programu.
Honorowy patronat nad programem „Planeta 
Energii” sprawują minister Edukacji Narodowej 
oraz rzecznik Praw Dziecka. Patronem meryto-
rycznym jest Uniwersytet Warmińsko-mazurski
Grupa Energa jest jedną z czterech największych 
grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozy-
cją na polskim rynku pod względem udziału 
energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych w produkcji własnej. Podstawowa 
działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dys-
trybucję oraz obrót energią elektryczną i ciepl-
ną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 
mln klientów, zarówno gospodarstwom domo-
wym, jak i przedsiębiorcom.
/BG/

   Już wiosną mieszkańców dziesięciu miejscowości       
    odwiedzi  pełne  eksperymentów  mobilne  centrum 

nauki  „Planeta  Energii”.  Jeszcze  tylko  do  15  lutego  o  jego 
przyjazd walczą najmłodsi uczniowie z całej Polski.

OSTATNI
DZWONEk 
NA „PLANECIE 
ENERgII”!
AKCJA
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Podczas spotkania, które miało miejsce 8 
lutego w siedzibie UG kosakowo poruszo-
no wiele ważnych dla mieszkańców gmi-
ny kwestii. Wójt przedstawił posłowi sytu-
ację niedotrzymania zobowiązań Grupy 
kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo s.a.wobec gminy kosa-
kowo oraz dalszy bieg wydarzeń związa-
ny z działalnością PGNiG na tym terenie. 
Gospodarz spotkania zwrócił się z proś-
bą do polityka o wsparcie dla kosakowa 
w dążeniu do pomyślnego rozwiązania 

trwającego sporu pomiędzy Polskim Gór-
nictwem Naftowym i Gazownictwem s.a. 
a Gminą kosakowo. Przyczyną tego sporu 
jest  nie wywiązanie się spółki z zawarte-
go w roku 1988 porozumienia o wzajem-
nej współpracy. /GB/

spotkaNie z posłeM
Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo spotkał się z  Janem Klawiterem, po-
słem na Sejm VIII kadencji i członkiem Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. 

SAMORZĄD
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Wśród autorów publikacji są 
mieszkanki gminy kosakowo 
- lucyna sorn i aleksan-
dra Pająk napisa-
ły kolejny 
podręcz-
nik do na-
uki języka 
kaszubskie-
go dla klasy 
V – „Z kaszëb-
sczim w szkòle”.
recenzentem 
podręcznika jest  
Danuta Pioch,  
która wyraziła 
w Żukowie sporo 
pozytywnych opinii na temat 
publikacji. W podręczniku 

umieszczono kilka zdjęć zwią-
zanych z gminą kosakowo, 

np.: zdjęcia kapliczek i sta-
cje Drogi krzyżowej z ko-
sakowa. Do podręczni-
ka została załączona 
płyta cD z nagrania-
mi dialogów, legend, 
wyliczanek i pieśni 
wykonanych przez 
Zespół „kosako-
wianie”. Nad re-
alizacją nagrań 
i przygotowa-

niem płyty czu-
wał p. Tadeusz korthals. 

Podręcznik wydany został 
przez Zrzeszenie kaszubsko – 
Pomorskie, Gdańsk. /BG/

podręcznik z kosakowa
OŚWIATA 3 lutego 2016 r. w Żukowie odbyła 

się promocja nowych publikacji do 
nauczania języka kaszubskiego i hi-
storii regionu w szkołach. 

Nagroda trafiła do pla-
cówki w dowód uznania 
profesjonalizmu oraz za-
angażowania w rozwija-
nie talentów i zaintereso-
wań uczniów biorących 
udział w ogólnopolskich 
konkursach przedmio-
towych organizowanych 
w ramach ogólnopol-

skiego programu eduka-
cyjnego Łowimy Talenty 
2015/2016 realizowanego 
przez Łowców Talentów 
jersz pod patronatem Po-
litechniki Wrocławskiej.
Nagroda stanowi  doce-
nienie licznych sukcesów 
naukowych i wychowaw-
czych szkoły. /GB/

nagroda dla sp pogórze
OŚWIATA Certyfikat „Łowcy talentów” trafił 

do Szkoły Podstawowej w Pogórzu.



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

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-

wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

Dom w Wejherowie, działka 1202 
m2, sprzedam, zamienię na dwa 
pokoje z kuchnią z dopłatą, tel. 501 
549 579

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

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

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

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

Jestem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermino-
wa umowa, tel. 665 117 489

Skup aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprzedaż 
części, pomoc drogowa. Tel: 789-
345-593

Sprzedam pompę układu chło-
dzenia, silnik 1,4 16V VW Golf IV, 
Skoda, Seat. Tel: 501-611-012

Lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

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

usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

opaKowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

profesJonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

nieZależny samotny 64-latek, 
180 cm wzrostu,  pozna ładną, 
szczupłą Panią w wieku do 62 lat 

z Lęborka. Tel: 598-624-765

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 obro-
tów. Tel: 601-638-877

Kupię bursztyn. Tel: 532-110-190

pomoc mam pięcioro dzieci. Po-
trzebuję ubrań, środków czystości 
i artykułów szkolnych. Z góry dzię-
kuję. Tel: 788-245-594

Sprzedam drewno do co i gałę-
ziówkę. Możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

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

Sprzedam fotelik samochodowy 
0-13 kg, granatowy, 50 zł, Wejhero-
wo, 505-567-034

Sprzedam sofę 2 os. rozkłada-
ną, pojemnik na pościel, 190x112, 
welur, stan idealny, 200 zł, tel. 517-
782-024

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
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szwedzki artysta zaprezentuje się 
w ramach wydarzenia music Power 
Explosion. a wszystko na gigantycz-
nej scenie, w rytm wielkich przebojów 
z towarzyszeniem imponujących wi-
zualizacji i gry świateł. organizatorem 
wydarzenia będą: agencja Prestige 
mjm oraz arena Gdańsk operator. 

Tim Bergling, bo tak naprawdę nazy-
wa się avicii, swoją przygodę z mu-
zyką rozpoczął w 2007 roku, gdy jako 
osiemnastolatek po raz pierwszy sta-
nął za profesjonalną konsolą. Drzwi do 
największych klubów Europy otworzył 
mu jednak wydany w 2010 roku sin-
giel „seek Bromance”, który zdobył li-
sty przebojów m.in. w Belgii, Holandii, 
ojczystej szwecji, a także, jako wersja 
z wokalem, w Wielkiej Brytanii. od tego 
momentu kariera Dj’a nabrała rozpę-
du, a jego utwory regularnie zaczęły 
trafiać na wysokie miejsca rankingów 
muzycznych na całym świecie. 
- avicii jest jednym z najlepszych i naj-
popularniejszych didżejów na świe-
cie, choć ma niespełna 26 lat. W tak 
młodym wieku osiągnął już napraw-
dę bardzo wiele, szczególnie w ciągu 
ostatnich 2 - 3 lat, gdy stał się dosko-
nale znaną na całym świecie, postacią 

sceny klubowej  - przyznaje marek 
sierocki, znany dziennikarz i prezenter 
muzyczny. 
Warto podkreślić, że mimo młodego 
wieku avicii został już dwukrotnie no-
minowany do nagrody Grammy.
koncert avicii’ego odbędzie się 15 
lipca 2016 roku na stadionie Energa 
Gdańsk. Wejściówki będzie można na-

bywać za pośrednictwem stron: www.
prestigemjm.com, eBilet.pl, a także 
w salonach EmPik na terenie całego 
kraju. sprzedaż biletów rozpocznie 
się w poniedziałek, 8 lutego, o godzi-
nie 10:00. Będzie można je nabywać 
w przystępnych cenach – najtańsze już 
od 135 złotych. 
/KJ/

avicii wystąpi w gdańsku!
KULTURA 15 lipca 2016 na Stadionie Energa Gdańsk czeka nas niezwykłe widowisko. Wy-

stąpi jedna z największych gwiazd muzyki klubowej ostatnich lat, DJ Avicii.

W gdańskim klubie B90 wystąpi 
Dawid Podsiadło. Koncert odbę-
dzie się 19 lutego w ramach trasy 
„Son Of Analog”.

dawid podsiadło 
ZAgRA W B90
ZAPOWIEDŹ

Niespełna trzy lata temu, 
kiedy szykował się do wy-
dania debiutanckiej płyty, 
był dobrze zapowiadającym 
się zwycięzcą telewizyjnego 
talent show. Dzisiaj przedsta-
wia swój drugi album solowy 
– i jest jedną z największych 
gwiazd polskiej muzyki po-
pularnej. Wielbiony przez 
fanów, ceniony przez kry-
tyków, nagradzany i zapra-
szany, Dawid Podsiadło to 
prawdziwy fenomen – a przy 
tym niezmiennie skromny, 
twardo stąpający po ziemi 
facet i nadzwyczajnie utalen-
towany artysta.
„annoyance and Disappoint-

ment” – choć tytuł oznacza 
rozdrażnienie i rozczarowa-
nie, to trudno o bardziej od-
ległe od realiów skojarzenia. 
Po listopadowej premierze, 
w niespełna dwa miesiące 
wydawnictwo ma już status 
platynowej płyty, a pierwszy 
singiel „W Dobrą stronę” jest 
jednym z najczęściej emito-
wanych utworów w stacjach 
radiowych i utrzymuje się 
w czołówce list przebojów.
Teraz Dawid i jego Zespół 
znów ruszają w trasę z dro-
biazgowo wyprodukowany-
mi koncertami, które nikogo 
nie pozostawią obojętnym.
Bilety kosztują 59/70 zł. /GB/
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- Naszym celem jest całkowite 
zapełnienie stadionu miejskie-
go - mówi Paweł Brutel, który 
został powołany przez Wojcie-
cha szczurka na Pełnomocnika 
ds. organizacji Turnieju Finało-
wego mistrzostw Europy U-21. 
rozgrywki odbędą się od 16 
do 30 czerwca 2017 roku.
młode piłkarskie talenty 

w 2017 roku, oprócz Gdyni 
gościć będą Bydgoszcz, kiel-
ce, kraków, lublin oraz Tychy. 
informację o przyznaniu praw 
do organizacji meczów mło-
dzieżowych mistrzostw Europy 
Gdynia otrzymała już w listo-
padzie. 30 grudnia 2015 roku 
wcześniejsze stanowisko Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej za-

twierdziła UEFa. jest to wstęp-
na decyzja komisji rozgrywek 
Drużyn Narodowych UEFa, 
która w niedalekiej przyszłości 
zostanie oficjalnie potwierdzo-
na przez komitet Wykonawczy. 
- liczymy, że kolejne piłkarskie 
wydarzenie w naszym mieście 
przyciągnie rzesze kibiców 
oraz turystów - z Polski i za-

PRZYgOTOWANIA 
DO UEFA EURO U-21 2017

Gdynia  rozpoczyna  przygotowania  do  Mło-
dzieżowych Mistrzostw Europy, które w 2017 

roku odbędą się w 6 miastach Polski. 

PIŁKA NOŻNA

granicy. Prawo do organizacji 
zawodów, ma także ogromną 
wartość promocyjną, ponie-
waż relacje będą pokazywane 
w wielu stacjach telewizyjnych - 
mówi Paweł Brutel, pełnomoc-
nik prezydenta ds. projektu. 
Wybór Gdyni na miasto-go-
spodarza nie jest przypadkiem. 
miasto od lat angażuje się we 
współpracę z Polskim Związ-
kiem Piłki Nożnej, czego przy-
kładem jest liczne wsparcie dla 
młodzieżowych reprezentacji 
Polski. Na stadionie miejskim 
grały kadry do lat 18, 19 i 21. 
W 2012 roku Gdynia była rów-
nież partnerem podczas Euro 
2012, a miastu zaufała reprezen-
tacja irlandii, która trenowała na 
stadionie przy ulicy olimpijskiej. 
Na obiekcie przed meczem 
towarzyskim z Polską, trening 
przeprowadziła również repre-
zentacja Urugwaju ze swoimi naj-
większymi gwiazdami: luisem 
suarezem i Edinsonem cavanim. 
Drużyny do lat 21 stanowią bez-
pośrednie zaplecze pierwszych 
reprezentacji, stąd na młodzie-
żowych mistrzostwach Europy 
zawsze można zobaczyć aktu-
alne i przyszłe gwiazdy świato-
wego futbolu. Według opinii 
ekspertów, turnieje U-21 można 
określić mianem okna wysta-
wowego dla najbardziej uta-
lentowanych zawodników. Na 
młodzieżowych mistrzostwach 
Europy rozbłysły gwiazdy mię-
dzy innymi takich piłkarzy 
jak cristiano ronaldo, manu-
el Neuerczy Wayne rooney. 
/BG/

Biało-czerwoni we wrześniu 
ubiegłego roku awansowa-
li do grona 16. najlepszych 
zespołów w drużynowych 
rozgrywkach. W Gdyni poko-
nali słowaków 3:2. Wcześniej 
wygrali w Płocku z litwą 3:2 
i w szczecinie z Ukrainą 3:1. 
argentyńczycy czterokrot-

nie występowali w finałach 
Pucharu Davisa – w latach 
1981, 2006, 2008, 2011.
spotkanie zostanie rozegra-
ne w dniach 4-6 marca 2016 
roku w Ergo arenie na twar-
dej nawierzchni (rebound 
ace).
/GB/

Davis Cup: 
polska – argentyna

TENIS Po raz pierwszy w historii dru-
żyna polskich tenisistów zagra 

w  Grupie  Światowej  Davis  Cup  by  BNP 
Paribas! Rywalami Polaków będą Argen-
tyńczycy, z mistrzem US Open 2009 – Ju-
anem Martinem Del Potro, na czele!
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BASKET GDYNIA
oFicjalNa sTroNa klUBoWa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN PEŁEN WRAŻEŃ ZaPrasZajĄ:

express
TrójmiasTa i okolic

spotkanie pomiędzy Basketem 90 a Energą zapowiadało się 
wyjątkowo emocjonująco. Z jednej strony gospodynie wal-
czące o jak najlepsze rozstawienie przed fazą play-off, a z dru-
giej Torunianki, które potrzebowały zwycięstwa po pechowej 
porażce ze ŚlęząWrocław. kibice mogli być także ciekawi, jak 
zaprezentuje się nowa zawodniczka Basketu 90 – marie malo-
ne, wcześniej występująca w siedlcach.
Pierwsze minuty rozpoczęły się od wyrównanej gry obu 
drużyn. W zespole z Gdyni świetnie prezentowała się aneta 
kotnis, która pokazywała, dlaczego otrzymała powołanie do 
reprezentacji Polski. Po drugiej stronie parkietu pokazywały 
się niskie zawodniczki – renee Taylor i Paulina misiek. Dłuższy 
fragment gry punkt za punkt przerwały zawodniczki Energi 
Toruń, które po dobrych akcjach w ostatniej minucie kwarty 
wyszły na czteropunktowe prowadzenie.
rozpędzone zawodniczki z Torunia kontynuowały dobrą pas-
sę także w pierwszych minutach drugiej kwarty, dzięki czemu 
po minucie ich prowadzenie wzrosło do 10 punktów. szczę-
śliwie skuteczne rzuty Paris johnson i magdaleny Bibrzyckiej 

pozwoliły Basketowi 90 zbliżyć się do rywalek. skuteczne 
okazało się również wprowadzenie przez trener katarzyna 
Dydek na parkiet dwóch wież – malone i johnson. W ostat-
niej minucie Gdynianki w dalszym ciągu grały dobrze i dzięki 
temu na 15-minutową przerwę schodziły z tylko jednopunk-
tową stratą.
Początek trzeciej kwarty nie był przełomowy – Basket 90 zdo-
łał odrobić stratę, ale brakowało mu sił, żeby zbudować więk-
sze prowadzenie. Dopiero pod koniec tej części spotkania, po 
punktach świetnej jeleny skerović, kamili Podgórnej i anny 
jakubiuk gospodynie wyszły na siedem punktów przewagi. 
kibice zgromadzeni w Gdynia arenie mogli się jednak mar-
twić faulami skerović – na 10 minut przed końcem spotkania 
rozgrywająca miała już 4 przewinienia.
ostatnie kwarta to pokaz coraz lepszej gry Gdynianek, które 
przestały popełniać straty i znacznie lepiej zagrały w obronie. 
Duża w tym zasługa młodych jakubiuk i Podgórnej, skutecz-
nych i zaangażowanych pod obydwoma koszami. Wysokie 
prowadzenie było jednak dekoncentrujące dla koszykarek 

zwycięstwo 
Z TORUNIANkAMI

Basket  90 Gdynia  pokonał  Energę  Toruń  76:74.  Gospodynie  do 
zwycięstwa  kolejny  raz  poprowadziła  Jelena  Skerović,  która 

zdobyła 16 punktów, 7 asyst i 5 zbiórek.

KOSZYKÓWKA

Basketu 90, które na dwie minuty przed końcem prowa-
dziły różnicą zaledwie 4 punktów. Zmęczenie gospodyń 
wykorzystywała zwłaszcza matee ajavon oraz Taylor, któ-
ra jednak nie wykorzystała rzutu mogącego doprowadzić 
do dogrywki. ostatecznie Basket 90 pokonał Energę 76:74 
i umocnił się w górnej części tabeli.
ostatni gwizdek nie zakończył jednak emocji w Gdynia 
arenie. Na pomeczowej konferencji prasowej, która zgod-
nie z ostatnią tradycją odbyła się na boisku i była otwarta 
dla wszystkich kibiców, agnieszka Bibrzycka ogłosiła, że 
w tym sezonie nie wybiegnie już na parkiet. jedna z naj-
lepszych polskich koszykarek w historii została pożegnana 
przez kibiców, koleżanki z parkietu i pracowników klubu 
kwiatami i owacją na stojąco. 
/MB/

13.02.2016 •	
                     (sobota):

 
10:00    a4 – B4 
12:30    B3 – a3 
15:00    a2 – B1 
17:30    B2 – a1
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TrwAją Mistrzostwa U 22
Od środy 10 lutego trwają Mistrzostwa Polski Juniorek Star-
szych. Rozgrywki, które organizowane są na terenie Gdyńskie-
go Centrum Sportowego potrwają do niedzieli 14 lutego.

12.02.2016 (piątek):•	
 
10:30   Ślęza Wrocław - mUks Widzew Łódź 
12:45   Uks Huragan Wołomin - ENEa aZs PWsZ Gorzów Wlkp. 
15:00   ks Basket 25 Bydgoszcz 
              - Uks Basket sms aleksandrów Łódzki 
17:30   VBW GTk Gdynia - mUks Poznań

14.02.2016 (niedziela):•	
 
11:00   o miejsca 3-4 pokonane zespoły
               ze spotkań a2 – B1 i B2 – a1 
13:15   o miejsca 1-2 zwycięzcy 
               spotkań a2 – B1 i B2 – a1 
15:30   Uroczyste zakończenie turnieju




