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Zainteresowanie sta-
rymi zegarami, które 
mają piękne, skompli-
kowane mechanizmy, 
wyniósł z lat chłopię-
cych. Podczas ii wojny 
w lidzie jako 14-latek 
pracował w warsztacie 
ślusarskim, a był tak 
małego wzrostu, że stał 
na stołeczku przy warsztacie. Po wojnie, już w Gdańsku, ma-
rzył o politechnice, ale na skutek działań „życzliwych” z Zms-u, 
nawet go nie dopuszczono do egzaminów wstępnych. jako 
absolwent liceum mechanicznego dostał nakaz pracy, a po-
tem upomniało się o niego ludowe wojsko. Później postano-
wił zmienić życiowe plany – stąd uczelnia artystyczna – miał 
zdolności po ojcu – rzeźbiarzu w drewnie.
Żuławskie zegary (ścienne i szafkowe), które wyszukiwał na 
targach i rynkach, łączyły w sobie obie jego pasje – do piękna 
i mechaniki.  
 - Przed śmiercią zadeklarował przekazanie nam tej kolekcji, 
wiedząc, że nasze muzeum interesują nie tylko mechanizmy 
wieżowe, ale także cała spuścizna zegarmistrzowska Gdańska 
i naszego regionu – mówi Grzegorz szychliński, kierownik 
Działu muzeum Zegarów. Był zresztą niejednokrotnie konsul-
tantem i przyjacielem tutejszego oddziału. Niespodziewana 
śmierć nie pozwoliła mu osobiście przekazać swoich zega-
rów, tym większa wdzięczność, że wykonawcy testamentu  
- rodzina Państwa Fietkiewiczów, ściśle zrealizowali wolę 
zmarłego.

Prezentowane zegary 
mierzyły czas w domach 
żuławskich (potem nie-
jednokrotnie rozpro-
szono je  po różnych 
regionach). Wytwarza-
niem zegarów przez 
stulecia zajmowała się 
rodzina kruegerów.  
Była to znaczna fami-

lia. Protoplasta rodu – profesor Peter krueger (1580 – 1639) 
w gdańskim Gimnazjum akademickim uczył matematyki 
samego jana Heweliusza. Pierwsze zegary, które odmierza-
ły czas żuławskim i gdańskim obywatelom, były dość proste 
– z jedną wskazówką, wskazywały tylko godziny (na rynku 
we Wrzeszczu nazywano je żelaźniakami), potem pojawiła 
się też wskazówka minutowa, a następnie wyrabiano takie, 
które mogły być dodatkowo budzikiem. robiły się też coraz 
bardziej ozdobne. Na początku 19 wieku Prusacy gwałtownie 
zaczęli wcielać młodych do wojska, a jednocześnie dobrymi 
warunkami osiedlenia kusiła caryca katarzyna ii. Wielu men-
nonitów wyjechało wtedy z Gdańska i osiedliło się na Zapo-
rożu, wśród nich johann krueger. W miejscowości o pięknej 
nazwie rosenthal, na nowo zajął się produkcją zegarów – tym 
razem o zasięgu europejskim. Niestety po rewolucji Paździer-
nikowej zaczął się terror i czystki etniczne, dwu kruegerów ze-
słano na sybir, więc reszta szybko wyemigrowała na zachód 
- aż do kanady. arthur krueger (urodzony jeszcze na Ukrainie) 
w roku 2006 odwiedził Gdańsk i swego korespondencyjnego 
przyjaciela Pawła Fietkiewicza.  Anna Kłos

Baza tego przewoźnika została założona w Gdańsku 1 marca 
2006 r. i była trzecią, po katowicach i Warszawie. obecnie na 
lotnisku im. lecha Wałęsy stacjonuje pięć samolotów tej firmy. 
miłość bratanków Węgrów do nas jest głęboka ( właściwie wy-
soka ) i odwzajemniona, bo jak mówi adam  skonieczny – kie-
rownik Działu analiz Ekonomicznych i marketingu:
-W ubiegłym. roku gdańskie lotnisko obsłużyło ponad 3 mln pa-
sażerów, w tym było 1. 700 tys. podróżnych linii WiZZ air, czyli 
powyżej 50% wszystkich. od pierwszego lotu w 2004 roku linia 
przewiozła do i z Gdańska ponad 11 mln pasażerów. obecnie 
proponuje z Gdańska 30 celów podróży w 13 krajach. a w ofer-
cie na 2016 r. jest zamiar sprzedaży ponad 2 mln biletów! Gdań-
ska baza zatrudnia około 200 członków załogi i wspiera ponad 
1300 miejsc pracy w regionie w branżach pośrednio związa-
nych ze swą działalnością.
Z okazji jubileuszu na gdańskie lotnisko najnowszym nabyt-
kiem firmy - airbusem a321 przyleciał bezpośrednio z Wilna 
prezes i twórca przedsiębiorstwa józsef Varadi. opowiedział jak 
to z początkiem firmy było:
-Wszystko stało się w jedną noc – 1 maja 2003, kiedy  Unia Euro-
pejska została poszerzona o kraje środkowo-europejskie, w tym 
Węgry.  Było nas sześciu – miłośników lotnictwa, którzy posta-
nowili błyskawicznie zareagować na to, że branża weszła na 

wolny rynek. Postanowiliśmy postawić na demokrację, 
czyli stworzyć firmę oferującą tanie loty dostępne dla 
szerokiego spectrum społecznego. To było rewolucyj-
ne myślenie, bo dotąd w krajach obozu socjalistyczne-
go latanie samolotami traktowano jako komunikację dla 
elity – tłumaczył twórca przedsiębiorstwa.
jubileuszowe lądowanie airbusa a321 było bardzo 
uroczyste. strażackie wozy utworzy-
ły mu bramę powitalną 
ze strumieni 
wodnych. Na 
płycie lotni-
ska zatańczyły 
r e w e l a c y j n e 
gdyńskie czir-
liderki a jubi-
leuszowy tort 
kroili osobiście 
i zgodnie pre-
zes józsef Varadi 
i adam skoniecz-
ny.
(AK)

jak podała spółka, umowa 
obejmuje wykonanie (wraz 
z dostawami) instalacji 
elektrycznych i teletech-
nicznych. kontrakt netto 
wynosi 10,5 mln UsD, czyli 
ok. 40,5 mln zł. Termin re-
alizacji ustalono na 30 paź-
dziernika 2017 r.
Według planów, zlokali-
zowana pod słupskiem 
amerykańska baza rakiet 
przechwytujących 
pociski balistycz-
ne, ma osiągnąć 
pełną gotowość 
do działania 
w 2018 r. Będzie 
ona elementem 
europejskiej czę-
ści tarczy anty-
rakietowej (Eu-
ropean Phased 
adaptive appro-
ach), którą współ-
tworzy także baza 

rakiet przechwytujących 
w rumunii.
Personalną pomorską cie-
kawostką jest, że z firmą 
Elektrobudowa związany 
jest b. wojewoda pomorski 
i b. wiceminister infrastruk-
tury, inicjator rozpoczęcia 
budowy autostrady a-1 jan 
ryszard kurylczyk. czuwa 
nad dużą inwestycją tej fir-
my na terenie rosji. (AK)

WIZZ AIR 
12 lat w Polsce

TRANSPORT | Węgierski przewoźnik Wizz Air świętował 18 maja br 12. rocz-
nicę swego pojawienia się w Polsce. Pierwszy lot odbył się z Katowic 19 maja 
2004 roku.  Dopiero po trzech miesiącach samoloty Wizz Air startowały z Buda-
pesztu, następnie z Warszawy i Gdańska.

Przyjacielski dar
WYSTAWA| Kolekcję dawnych zegarów żuławskich można oglądać w Muzeum 
Zegarów Wieżowych (oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska) 
w wieży Kościoła Świętej Katarzyny. Powstawała przez długie lata dzięki pasji 
i wytrwałości Pawła Fietkiewicza - artysty i kolekcjonera. To jego dar zza grobu. 

Elektrobudowa
podwykonawcą 
w redzikowie

INWESTYCJA| Katowicka firma Elektrobudowa pozyskała 
od Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure 
zlecenie o wartości ponad 40 mln zł netto, które dotyczy 
prac w ramach budowy Systemu Obrony Przeciwrakieto-
we AEGIS w podsłupskim Redzikowie.
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Trzy dni tegorocz-
nego spotkania 
(18-20 maja br.) 
upłynęły pod zna-
kiem spotkań, wy-
kładów, warszta-
tów i networkingu. 
Ponad 100 prele-
gentów, 10 scen, do tego imprezy towarzyszą-
ce – nawet najbardziej wymagający uczestnicy 
mieli w czym wybierać. organizatorzy pod-
kreślają, że to wszystko sprawia, że infoshare 
przyciąga najciekawsze nazwiska z branży. Pre-
legenci, inwestorzy, managerowie dużych firm, 
przedstawiciele startupów, uczelni. To na info-
share zawiązują się nowe znajomości, powstają 
firmy, rodzą się pomysły na projekty.
-jestem szczęśliwy, że infoshare dostarcza wy-
sokiej jakości merytoryki, ale jeszcze bardziej 
cieszę się z faktu, iż nasze wydarzenie pełni już 
także rolę miejsca, w którym odbywa się praw-
dziwy biznesowy networking. – mówi Grzegorz 
Borowski, prezes Fundacji infoshare organizu-
jącej konferencję – Tysiące spotkań inwestorów, 
startupów i menadżerów wysokiego szczebla 

zaowocowały już 
podczas konferen-
cji. jako przykład 
mogę podać po-
wołanie przez fun-
dusz FerberVc oraz 
gdański software 
house Neoteric 

spółki saas manager właśnie w ostatnim 
dniu konferencji.
W tym roku zobaczyć można było Davida 
allena, autora biblii biznesu „Getting Things 
Done”, kevina Goldmitha ze spotify, anthony-
’ego le roux z Ubera, Petera sunde kolmisop-
pi z portalu The Pirate Bay, jona von Tetzchne-
ra, twórcę przeglądarek internetowych Vivaldi 
i opera, linnara Viika, doświadczonego wykła-
dowcę i doradcę rządu Estonii ds. cyfryzacji. 
Ważną częścią konferencji infoshare był kon-
kurs dla startupów organizowany we współpra-
cy z Gdańskim inkubatorem Przedsiębiorczości 
starterem. Główną nagrodą było 20.000 euro.  
Wielkim wygranym został Nexbio, który zajmu-
je się ulepszaniem metody analizy kodu DNa 
na rzecz nauki i biznesu. (PP)

infoShaRe
RELACJA | Za 
nami 10. edycja 
infoShare – naj-
większej konfe-
rencji na temat 
technologii i 
nowych mediów 
w tej części Eu-
ropy. W tym roku 
wzięła w niej 
udział rekordowa 
liczba uczest-
ników z całego 
świata – prawie 
5000 osób. 

The sunday 
Times okrzyk-
nęło ją nową 
lauryn Hill 
i oceniło jej 
debiutancki 
album jako „tak 
samo dobry jak 
„The misceduca-
tion, lauryn Hill”. 
a teraz, wielo-
krotnie nagra-
dzana nigeryjska 
piosenkarka 
Nneka powraca 
– ze zniewalają-
cym, czwartym 
albumem „my 
Fairy Tales”, pełnym 
rytmów reggae. 
Występ artystki 
dopełnia line up 
sceny głównej 
cudawianków. 
inne gwiazdy 
powitania lata to 
Taco Hemingway 
i organek.
cudawianki 2016 
to także intensyw-
ne, artystyczne 
działania w prze-
strzeni miejskiej 
połączone z warsz-
tatami dla wszyst-

kich, w tym akcja 
Wianki, czyli wspól-
ne plecenie eko 
i etnowianków, 
wielki cudapikinik 
zachęcający do 
aktywnego wy-
poczynku, strefa 
Dj-ska oraz 
strefa Gastro 
z najlepszymi 
food truckami. 
(UM)

DNV Gl działa na rynku od 1864 roku, 
kiedy morskie firmy ubezpieczeniowe 
działające w Norwegii powołały do 

życia stowarzyszenie, wprowadzające 
wspólne zasady i procedury w oce-
nach ryzyk w ubezpieczaniu indywi-

dualnych jednostek. celem grupy było 
zapewnienie wiarygodnej i jednolitej 
klasyfikacji i opodatkowania statków 
norweskich. od tego czasu, firma roz-
rosła się, działa w 100 krajach i zatrud-
nia blisko 16 tysięcy pracowników.
Na trójmiejskim rynku pojawiła się 
w 1972 roku. W międzyczasie utwo-
rzono dział iT i dział tworzący opro-
gramowanie, które z powodzeniem 
obsługuje międzynarodową organi-
zację. 
- Do istniejącego już w Gdyni Global-
nego centrum Usług iT dołączymy 
teraz pierwsze tego typu w naszej 
organizacji centrum obsługujące 
finanse, księgowość, Hr, zamówie-
nia i zarządzanie nieruchomościami. 
Biorąc pod uwagę wysokiej jakości 

uczelnie wyższe w regionie wiem, że 
zatrudnimy w Gdyni kompetentnych 
pracowników - mówi Thormod Fjell, 
który kieruje Globalnym centrum 
Usług Wspólnych DNV Gl.
Firma poszukuje osób na wszystkich 
poziomach, od absolwentów, przez 
doświadczonych profesjonalistów, na 
wyższej kadrze menedżerskiej koń-
cząc. 
- szukamy zmotywowanych osób 
o wysokich kompetencjach z dobrą 
znajomością języka angielskiego oraz 
niemieckiego lub języków skandy-
nawskich. oferujemy interesujące 
i ambitne zadania, a przede wszystkim 
rozwój umiejętności i kariery zawodo-
wej - tłumaczy aleksandra czerwiń-
ska, która po ośmiu latach pełnienia 

funkcji regionalnego managera ds. 
finansowych i administracyjnych DNV 
Gl w chinach wraca do Polski, by ob-
jąć to stanowisko. 
jak duże znaczenie ma dla miasta DNV 
Gl, podkreśla wiceprezydent Gdyni 
katarzyna Gruszecka-spychała: 
-jesteśmy dumni, że firma postano-
wiła rozwijać się u nas, że możemy 
kooperować i tym samym wysłać 
pozytywną wiadomość innym inwe-
storom. To bardzo ważne dla naszego 
biznesu. Ponadto, firma jest znakomi-
tym pracodawcą i wnosi do gospo-
darki miasta znaczną wartość dodaną. 
jesteśmy przekonani, że nowy doda-
tek do istniejącego centrum okaże się 
kolejnym sukcesem. 
(UG)

DNV Gl otwiera Globalne centrum Usług Wspólnych

INWESTYCJA| Norweska firma Det Norske Veritas - światowy lider 
przemysłu morskiego w zakresie klasyfikacji, certyfikacji systemów, 
doradca techniczny branży paliwowej, a także ekspert w sferze ener-
gii odnawialnej otworzył w Gdyni Globalne Centrum Usług Wspól-
nych. W Centrum znajdzie się miejsce dla 200 nowych pracowników.

Nneka zagra 
na cudawiankach

KONCERT | Nnneka, określana jako „Nowa Lauryn Hill” 
będzie główną gwiazdą czerwcowej imprezy „Lato za-
czyna się w Gdyni: Cudawianki”, którą zapowiedziano 

na 25 czerwca na Plaży Śrómieście.

Rekordowa edycja
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szerokie społeczne zaufanie 
do marki Poczty Polskiej, do-
świadczenie przy wypłatach 
rent  i emerytur, rozwinięta 
infrastruktura i przeszkoleni 
pracownicy to kluczowe za-
soby spółki, które umożliwią 
jej zapewnienie sprawnej 
obsługi wszystkich grup oby-
wateli przy wdrożeniu i ob-
słudze programu świadczeń 
roDZiNa 500+. 
- roDZiNa 500+ to najbar-
dziej kompleksowy, prode-
mograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program roDZi-
Na 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi rodzinom 
– podkreślił marek chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.
Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stro-

nę www.pocztapolskaro-
dzina.pl na której znajdują 
się wszystkie najważniejsze 

informacje o programie i de-
dykowanych dla niego pro-
duktach Grupy kapitałowej 
Poczty Polskiej. 
klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty po-
trzebne do złożenia wnio-
sku do wysyłki w Placówce 
Pocztowej. osoby niesłyszą-
ce mogą uzyskać na stronie 
www Poczty pomoc w wypeł-
nieniu wniosku o przystąpie-
niu do Programu dzięki funk-
cji video czat. Poczta Polska 
uruchomiła również infolinię 
- 436 500 500 - dedykowaną 
programowi rodzina 500+.
Po pozytywnej weryfikacji 
wniosku, Poczta doręczy 
decyzje o przyznaniu świad-
czenia. Beneficjenci, którzy 
wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków 
– wypłata gotówki w placów-
ce pocztowej, przekazem 
pocztowym lub na rachunek 
w Banku Pocztowym.
Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom 
z niepełnosprawnością np. 
poprzez odebranie wniosku 
z miejsca zamieszkania i do-
ręczenie świadczenia w for-
mie gotówkowej.
osoby niesłyszące mogą 
uzyskać na stronie interne-
towej  pomoc w wypełnieniu 
wniosku o przystąpieniu do 
Programu dzięki funkcji na-
tychmiastowego połączenia 
wideo z tłumaczem języka 
migowego z poziomu prze-
glądarki internetowej, aplika-
cji mobilnej oraz dowolnego 
urządzenia wyposażonego 
w kamerę i z podłączeniem 
do internetu.

PRogRam 500 PluS 
na Poczcie
Poczta Polska została partnerem Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

SAMORZĄD | Sopot jest wymarzonym 
miastem dla organizacji pozarządo-
wych. Miasto jest niekwestionowanym 
liderem w zachęcania swoich miesz-
kańców do podejmowania inicjatyw 
służących miastu, o czym informuje 
najnowszy ranking pisma „Wspólnota”, 
poświęconego tematyce samorządo-
wej.
W 2016 roku sopot, zdecydowany zwy-
cięzca w kategorii mniejszych miast, prze-
znaczy na dotacje dla organizacji poza-

rządowych 6 mln zł. To tutaj 
swoją siedzibę mają 382 
organizacje pozarządowe. 
Dzięki tak silnej partycypacji, 
znajdującej swoje odzwier-
ciedlenie także w wynikach 
budżetu obywatelskiego, 
którego sopot był w Polsce 
prekursorem, sopot staje się 
liderem w dziedzinie włącza-
nia mieszkańców do działań 
społecznych. Domy sąsiedz-

kie, programy profilaktyczne, 
a przede wszystkim – dzia-
łania organizacji pozarzą-
dowych w sektorze kultury 
to tylko niektóre dziedziny 
w których miasto wytworzy-
ło niepowtarzalne modele, 
wzbudzące coraz większe 
zainteresowanie w Polsce 
i stanowiące wzór dla miast 
partnerskich.
(UM)

rekordowe wydatki na organizacje pozarządowe
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słynny podróżnik, który jednocześnie jest 
mieszkańcem gminy  pełnić będzie funkcję 
jej ambasadora. marcin Gienieczko przepro-
wadzi kolejne zajęcia z gminną młodzieżą, 
zachęcając do aktywnego i kreatywnego 
stylu życia; zapewne również zdradzi intry-
gujące szczegóły z niezwykłych wypraw ko-
sakowskiego obieżyświata. 
odważny podróżnik ma już w planach kolej-
ną wyprawę. o najnowszym wyzwaniu  „solo 
antarctica – marsz przez pustynię lodu” po-
informował podczas Uroczystej akademii 
z okazji Święta Niepodległości, którą zor-
ganizowano w  Domu kultury w Pierwoszy-
nie. W trakcie akademii podróżnik otrzymał  
z rąk wójta gminy statuetkę Złotego kłosa.
„solo antarctica” będzie samotny pieszym 
trawerse przez antarktydę, to wydarzenie 
określane jest jako  z największych wyzwań 
w dziejach eksploracji. Wymaga wyjątkowo 
precyzyjnego programu przygotowawcze-
go, wielkiej determinacji, a także niezłom-
nego ducha walki.
Przebieg wyprawy zakłada: dopłynięcie 
jachtem z chile w stronę antarktydy, prze-
płynięcie  jachtem oceanu Południowego, 
opłynięcie Przylądka Horn. Wyniesienie 

sprzętu na pak lodowy (sań), zaatakowanie 
Bieguna Południowego w stylu „pioniersko-
sportowym” –  wejście na Płaskowyż  an-
tarktydy z oceanu Południowego, przejście 
trasy  2700 km z sańmi od morza Wedella 
przez biegun południowy do morza ros-
sa (lub odwrotnie) w temperaturze 
minus 30/40 stopni. Będzie to także 
próba ustanowienia  najszybszego 
w historii zdobycia pieszo Bieguna 
Południowego.
Podróżnik podkeśla, że  to 
pierwsza tego typu eks-
pedycja z użyciem jach-
tu. jedynie mike Horn 
wcześniej realizował po-
dobny projekt w 2009 
r. (ale nie był to trawers 
antarktydy, którego nie 
należy mylić ze zdoby-
ciem bieguna). 
Podobna wyprawa sta-
nowi niespełnione ma-
rzenie marka kamińskie-
go oraz Ernesta shackeltona, 
irlandzkiego podróżnika. 
(GB)

Podróżnik 
ambaSadoRem gminy

 
SAMORZĄD| Marcin 
Gienieczko, słynny po-
dróżnik, który niedawno-
otrzymał światowy rekord 
Guinnessa za najdłuższa 
podróż w canoe Ama-
zonką została Ambasa-
dorem Gminy Kosakowo. 
W ramach współpracy z 
gminą Gienieczko będzie 
przeprowadzał zajęcia dla 
młodzieży.
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konkurs organizowany 
były wraz z organi-
zacją association for 
information systems 
(ais).  W zmaganiach 
organizowanych pod 
nazwą ais sc compe-
tition, co roku udział 
biorą setki studentów 
z całego świata. ais jest 
to globalna organizacja, 
obecnie największa, zaj-
mująca się zagadnieniem 
wykorzystania informa-
tyki w biznesie. celem 
tegorocznego konkursu 
było stworzenie najbardziej in-
nowacyjnego rozwiązania wspie-
rającego przeciwdziałanie niele-
galnych aktywności w internecie, 
takich jak m.in.: cyberprzemoc, cy-
berterroryzm, wymuszenia itp.
Projekt o nazwie cyberWatch 
opracowany przez zespół studen-
tów z Polski, pod kierownictwem 
młodego mieszkańca Gminy kosa-
kowo – kamila Wojewskiego, przy-
gotował rozwiązanie służące do 
rozpoznawania aktów cyberprze-
mocy w internecie, takich jak: pe-
joratywna komunikacja społeczna 
(wiadomości, komentarze), rozgła-
szanie nieprawdziwych informacji, 
stalking, wymuszanie niepożąda-
nych zachowań. integracja rozwią-
zania u klientów jako dedykowane 
rozszerzenie przeglądarki pozwala 
uniknąć, jak i odpowiednio reago-
wać na wymienione zagrożenia. 
innowacyjny system integruje naj-
nowsze technologie przetwarzania 
treści w sieci, takie jak: rozproszo-
ny Watson oraz zintegrowany rEsT 
service, co zapewnia komplekso-
wość i wieloplatformowych wdro-
żenia m.in. na aplikacje webowe, 
mobilne i desktopowe.

r o z -
wiązanie studentów 

zostało docenione podczas finału 
konkursu i zajęło bardzo wyso-
kie iii miejsce. Ponadto, jury skła-
dające się z członków koncernu 
technologicznego iBm, przyznało 
nagrodę dodatkową za najbardziej 
efektywne wykorzystanie chmury 
iBm Bluemix.
mieszkaniec mostów, kamil Wo-
jewski jest prezesem organizacji 
Gdansk association for informa-
tion systems sc oraz prezesem 
koła naukowego systemów infor-
matycznych E-XPErT działającego 
przy katedrze informatyki Ekono-
micznej, Uniwersytetu Gdańskie-
go. W zeszłym roku jego zespół 
stworzył rozwiązanie safeWatch 
pozwalające na dyskretne wzywa-
nie pomocy w sytuacji zagrożenia 
przy użyciu gestów, wówczas jego 
zespół jako jedyny z Europy zakwa-
lifikował się do finału konkursu ais 
sc, podczas którego studenci za-
jęli iii miejsce w kategorii systemu 
służącego społeczeństwu. od tego 
czasu zespół rozpoczął procedurę 
patentową rozwiązania i planuje je 
wypuścić na rynek po zakończeniu 
fazy beta testów. (UG)

informatyczny sukces
INFORMATYKA| Projekt o nazwie CyberWatch opracowany przez zespół 
studentów z Polski, pod kierownictwem młodego mieszkańca Gminy 
Kosakowo – Kamila Wojewskiego  zajęło bardzo wysokie III miejsceo 
podczas finału konkursu IBM Bright ICT w Stanach Zjednoczonych.

rozstrzygnięcie XXVi edycji kon-
kursu odbyło się 24 maja 2016 
roku w Warszawie. Nagrodę dla 
Gdyńskiego centrum Filmowego 
odebrali wiceprezydent Gdyni 
michał Guć oraz markos Pagudis 
- prezes agencji rozwoju Gdyni. 
inwestycja pod nazwą „Budo-
wa Gdyńskiej szkoły Filmowej 
z parkingiem podziemnym pod 
Placem Grunwaldzkim i zagospo-
darowanie Placu Grunwaldzkiego 
wraz z budową kolejki torowej 
z Placu Grunwaldzkiego na ka-
mienną Górę w Gdyni” zwyciężyła 
w kategorii projektów do 100 mln 
złotych. Nagrodę przyznano za 
„wyróżniające się wyniki realiza-
cyjne”.
To nie pierwsza nagroda dla 

otwartego we wrześniu 2015 
obiektu. Projektant siedziby 
Gdyńskiego centrum Filmowe-
go firma arcH-DEco, otrzymał 
główną nagrodę architektonicz-
ną Eurobuild awards 2015 za 
„Projekt architektoniczny roku” 
w Polsce. rewitalizację przyległe-
go placu Grunwaldzkiego wyróż-
niono z kolei w głosowaniu inter-
nautów w ramach konkursu Eko 
inwestycja Pomorza - plebiscytu 
organizowanego przez portal 
miastoNaPlus.pl oraz Wojewódz-
ki Fundusz ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Podczas gali nagrodzone zostały 
także inne gdyńskie inwestycje:

nagroda I stopnia w kategorii biu-•	
rowce dla Gdynia Water Front
nagroda II stopnia w kategorii bu-•	
dynki mieszkalne dla Baliq Plaza,
nagroda II stopnia za obiekt konfe-•	
rencyjno-zdrowotny dla Quadrille 
Conference & spa,
nagrodę III stopnia w kategorii bu-•	
dynki mieszkalne dla Silver House,
nagrodę III stopnia w kategorii biu-•	
rowce dla budynku Enter.

„Budową 
Roku 2015”!GCF

NAGRODA| Gdyńskie 
Centrum Filmowe zosta-
ło uznane za „Budowę 
Roku 2015”. Prestiżo-
wą nagrodę przyznał 
Polski Związek Inży-
nierów i Techników 
Budownictwa, przy 

współudziale Minister-
stwa Infrastruktury 
i Rozwoju oraz Głów-
nego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. Również 
inne gdyńskie inwesty-
cje zostały docenione 
w tym konkursie.

roboty będą polegały na wy-
mianie przęsła oraz skrajnych 
podpór stalowych. Podpora 
środkowa zostanie usunięta. 
konstrukcję nośną stanowić 
będzie stalowa, trójprzęsłowa, 
dwudźwigarowa belka ciągła. 
Przęsła kładki dla pieszych 
zaprojektowano jako dwudź-
wigarowe w rozstawie 1,5 m. 
lokalizacja podpór skrajnych 
pozostaje bez zmian. istnie-
jące przyczółki zostaną prze-
murowane z uwagi na ich zły 
stan techniczny oraz dostoso-
wane do nowych łożysk kładki. 
W ramach zadania wykonane 
zostaną nowe filary stalowe 
o geometrii i kształcie zgod-
nym z istniejącymi. 
-Według projektu przewiduje 
się wykonanie podświetlenia 
kładki na dwa sposoby: oświe-
tlenie zlokalizowane w poręczy 
barierki i oświetlenie dodatko-
we, zamontowane w pylonach, 
doświetlające pomost kładki. 
Tym samym miejsce to stanie 
się jeszcze bardziej magiczne, 
klimatyczne i sprzyjać będzie 
wieczornym spacerom – pod-
kreślają urzędnicy miejscy.
(US)

Przebudowa malowniczej kładki
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INWESTYCJA| Rozstrzygnięty został 
przetarg na przebudowę, malowniczo 
umiejscowionej kładki w Sopocie. We 
wtorek 24 maja nastąpi rozpoczęcie ro-
bót budowlanych związanych z remon-
tem i przebudową kładki dla pieszych 
nad jarem w ciągu ulicy Obrońców 
Westerplatte w Sopocie.
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instalacja w sposób szybki, łatwy 
i ekologiczny pozwala zutylizować 
osad ściekowy, co jest niezwykle 
istotne w obliczu zmiany przepisów 
zakazujących składowania odpadów 
i osadów ściekowych o kaloryczno-
ści powyżej 6 mj/kg suchej masy. 
jednostka do pirolizy osadów ścieko-
wych jest rozwiązaniem kontenero-
wym, przeznaczonym do lokalnego 
zagospodarowania problematycz-
nych odpadów w oczyszczalniach 
ścieków. Wydajność jednostki to 
około 100kg/h odwodnionego 
osadu. W procesie suszenia osadu 
wykorzystywana jest para techno-
logiczna. mobilność instalacji oraz 
usytuowanie na terenie oczyszczal-
ni pozwala wyeliminować problem 
transportu odpadu na duże odle-
głości. Ponadto instalacja eliminuje 
odory i produkuje sterylny produkt 
bez patogenów i jaj pasożytów. Tak 

powstały biowęgiel 
znajduje zastosowa-
nie np. jako nawóz 
lub opał. Wielką za-
letą instalacji jest 
redukcja masy po-
dawanego wsadu 

o około 95%. Polska firma z Elbląga 
-metal Expert, wprowadzająca in-
stalację do utylizacji osadów ścieko-
wych na rynek, będzie przeprowa-
dzać testy jednostki w trybie 
ciągłym przez okres 
minimum 3 miesię-
cy. Ekologiczna in-
stalacja na terenie 
oczyszczalni ście-
ków w cedrach 
Wielkich już 
wzbudza wielkie 
zainteresowanie 
wśród inwesto-
rów, planowane  
są liczne wizyty 
krajowych oraz 
zagranicznych 
gości. ostat-
nio wizytowali 
goście z japonii. 

-Nowoczesne instalacje, takie jak 
jednostka do utylizacji osadów ście-
kowych niewątpliwie przyczyniają 
się do pro-środowiskowej promocji 
regionu – podkreśla janusz  Goliń-
ski, Wójt Gminy cedry Wielkie.
instalacja powstała w ramach pro-
jektu „spalanie osadów ścieków ko-
munalnych innowacyjną instalacją 
do pirolizy” współfinansowanego 
przez Wojewódzki Fundusz ochrony 
Środowiska.

(GB)

Ekologiczna 
inweStycja

EKOLOGIA| Na terenie Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków w Cedrach 
Wielkich stanęła instalacja do 
pirolizy osadów.

INWESTYCJA|  Przez teren 
gminy Cedry Wielkie będzie 
przebiegała nowa ścieżka 
rowerowa, która w powstanie 
w ramach projektu Pomorskie 
Trasy Rowerowe.

Umowa na wykonanie 
projektu budowy ścież-
ki rowerowej została 
podpisana 20 maja w  
Urzędzie Gminy cedry 
Wielkie. Dokument podpi-
sał janusz Goliński, Wójta 
Gminy cedry Wielkie oraz  
Prezesa spółki Znak z Gdań-
ska. W ramach podpisanej 
umowy Wykonawca  zajmie s i ę 
opracowaniem dokumentacji projek-
towej ścieżki rowerowej.
Wstępna koncepcja przebiegu i tra-
sy ścieżki rowerowej w Gminie cedry 
Wielkie zakłada początek trasy w miej-
scowości Giemlice po koronie wału 
przez kiezmark do miejscowości Błot-
nik. Przebieg ii trasy rowerowej roz-
pocznie się w centrum miejscowości 
cedry Wielkie, ul. Pionierów Żuław, 
kolejno ul. leśną wzdłuż spółdzielni 
mieszkaniowej „Żuławy” a następnie 
przez cedry małe do miejscowości 
Błotnik. W ramach projektu powstaną 
również tablice informacyjne, punk-
ty obsługi rowerzystów oraz miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów. Łączna 
kwota wykonania dokumentacji pro-
jektowej wynosi 232 470,00 złotych 
brutto, a planowany termin jej wyko-
nania to grudzień 2016 roku. 

Projekt Pomorskie Trasy rowerowe 
dotyczy przygotowania i uruchomie-
nia spójnej trasy rowerowej w Woje-
wództwie Pomorskim. celem projektu 
jest stworzenie podstawowej 

infrastruktu-
ry związanej 
z obsługą 
ruchu ro-
werowego. 
P r o j e k t 
będzie re-
alizowany 
w ramach 
regional-

nego Pro-
gramu operacyjne-

go dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. ideą stworzenia „Wi-
ślanej Trasy rowerowej” jest promocja 
dużej części Polski oraz rzeki Wisły. jako 
narodowy produkt turystyczny trasa 
WTr ma być skierowana do turystów 
rowerowych i na tle konkurencyjnych 
europejskich szlaków wyróżniać się ma 
m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami 
i oryginalną filozofią funkcjonowania 
trasy. Ważnym aspektem wpływającym 
na konkurencyjność trasy jest jej prze-
bieg wzdłuż rzeki Wisły, która obejmu-
je swoim oddziaływaniem znaczny 
obszar kraju oraz demonstruje polskie 
dziedzictwo kulturowe. 
Gmina cedry Wielkie po uzyskaniu do-
kumentacji projektowej oraz pozwo-
lenia na budowę ścieżki rowerowej, 
będzie składała wniosek na dofinan-
sowanie budowy ścieżki rowerowej do 
Urzędu marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. (GB)

Nowa ścieżka 
rowerowa w gminie

INWESTYCJA| Katowicka firma Elektrobudowa pozyskała 
od Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure 
zlecenie o wartości ponad 40 mln zł netto, które dotyczy 
prac w ramach budowy Systemu Obrony Przeciwrakieto-
we AEGIS w podsłupskim Redzikowie.
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Dyrektor Elżbieta januszewska postanowiła pogodzić kształ-
cenie ogólne (ale profilowane) ze wstępnym przygotowa-
niem do przyszłego zawodu. W dodatku jest to szkoła mun-
durowa, co automatycznie wpływa na styl zachowania kadry 
i młodzieży.
-szkoła wprawdzie nie daje uczniom zawodu, ale daje świetną 
orientację zawodową – mówi wiceprezydent Gdańska Piotr 
kowalczuk. Łatwiej wiedzieć co się chce robić po jej ukończe-
niu.

BO W KRYNICY JEST GRANICA, 
NA GRANICY JEST STRAżNICA...

W dniu 17 maja br. uczniowie klas pod patronatem straży Gra-
nicznej uczestniczyli w wycieczce do krynicy morskiej.odwie-
dzili placówkę straży Granicznej, która odpowiada za ochronę 
odcinka granicy państwowej z Federacją rosyjską. obejrzeli 
sprzęt, którym dysponują funkcjonariusze i zapoznali się ze 
specyfiką ich pracy. ciekawym doświadczeniem był spacer 
po terenach przygranicznych, oczywiście w towarzystwie 
funkcjonariusza sG. oprócz materiału z zakresu przedmiotów 
ogólnokształcących (w tym przypadku o profilu biologiczno-
chemicznym), młodzież zdobywa wiedzę dotyczącą pracy 
w tej formacji. Zajęcia specjalistyczne prowadzą oficerowie 
mosG. 
Na lotnisku w rębiechowie uczniowie mogą z bliska zobaczyć 
jak wygląda pierwsza i druga linia kontroli dokumentów, pra-
ca przewodnika psa i niebezpieczna praca pirotechników. 
W Dywizjonie kaszubskim młodzież zwiedza jednostki pływa-
jące. Zapoznaje się ze specyfiką i warunkami pracy na morzu. 
absolwenci doskonale orientują się w zakresie działań i specy-
fice pracy w straży Granicznej, co w dużej mierze pomaga tej 
jednostce w rekrutacji do służby i jest dla młodzieży doskona-
łym startem do podjęcia studiów wyższych w tym kierunku.

A MOżE MUNDUR POLICJANTA...

Ten profil kształcenia należy do najstarszych w tym liceum. Po-
rozumienie o współpracy dyrekcja podpisała jeszcze z  Zastęp-
cą komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Zbigniewem 
macczakiem. Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w klasie 
tego typu, oprócz przedmiotów standardowych (o profilu hu-
manistycznym), poznają elementy prawa, psychologii, historię 
i organizację Policji, zgłębią tajniki wychowania komunikacyj-
nego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. lekcje te prowadzą 
funkcjonariusze z uprawnieniami pedagogicznymi. rozszerzo-
ny jest program nauki z wiedzy o społeczeństwie, wychowania 
fizycznego z elementami samoobrony oraz języków obcych. 
Wszystkie zajęcia uwzględniają wymogi stawiane kandydatom 
do służby w Policji.

KLASA MUNDUROWA O KIERUNKU BEZPIECZEńSTWO 
PUBLICZNE (PROFIL HUMANISTYCZNO-SPOłECZNY)

Po utworzeniu klas mundurowych policji i straży granicznej 
przyszła kolej na kształcenie pod patronatem straży miejskiej.
-  Dla nas jest bardzo ważne, aby również służba, jaką na co 
dzień pełnią strażnicy miejscy, miała swoje odzwierciedlenie 
w takim liceum – mówi Piotr kowalczuk.,zastępca prezydenta 
Gdańska. Patrzymy przez pryzmat tego, co robią funkcjonariu-
sze dla miasta. jest to ogrom pracy, którą podejmują codzien-
nie, aby mieszkańcy czuli się lepiej i bezpieczniej, by mieszkali 
w czystym i przyjaznym mieście. Takie idee i takie cechy chce-
my zaszczepić w młodych ludziach. 
Dla poszerzenia zakresu kształcenia w dziedzinie  bezpieczeń-
stwa publicznego, 19 marca 2015 roku, dyrektor  szkoły Elżbie-
ta januszewska  podpisała porozumienie o współpracy. z płk 
radosławem chmielewskim - dyrektorem okręgowym służby 
Więziennej w Gdańsku.

TO POMYSł
NASZYCH UCZNIóW

- Dopytywali, czy i kiedy będzie u nas klasa lotnicza. ja tylko 
poszłam za ich głosem - mówi dyrektor Elżbieta januszew-
ska.
- W efekcie uczniowie będą mogli rozwijać lotniczą pasję 
już od września tego roku w klasie o profilu matematyczno-
fizyczno-geograficznym. Zostało podpisane porozumienie 
o współpracy w zakresie specjalistycznej edukacji pomiędzy 
49. Bazą lotniczą z Pruszcza Gdańskiego i aeroklubem Gdań-
skim a Zespołem szkół ogólnokształcących nr 5 (do którego 
należ lo nr 4). Bazę lotniczą reprezentował z-ca dowódcy płk 
nawig. adam Foremny, aeroklub - dyrektor joanna jakubow-
ska.

KLASA CELNO-PODATKOWA 
(PROFIL HUMANISTYCZNY)

To kolejna nowość najbliższego roku szkolnego.  W dniu 14 
kwietnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomię-
dzy Dyrektorem Zso nr 5 w Gdańsku, p. Elżbietą januszewską, 
a p.o. Dyrektora izby celnej w Gdyni, p. Beatą kosk. od 1 wrze-
śnia rozpoczną naukę uczniowie kolejnej klasy mundurowej, 
tym razem o kierunku celno - podatkowym. Uczniowie będą 
realizować program nauczania liceum ogólnokształcącego, 
poszerzony o treści z zakresu min.: ekonomii, prawa celne-
go, prawa podatkowego. Profil klasy doskonale wpisuje się 
w zakres zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2017 
roku, który  reformuje i łączy niejako służbę celną z organami 
administracji podatkowej.
Anna Kłos

Przyzwyczailiśmy się sądzić, że tylko szkoły zawodo-
we przygotowują młodzież pod kątem potrzeb przy-
szłego pracodawcy, natomiast licea ogólnokształcące 
to trochę preludium do studiów wyższych a trochę 
nobilitacja towarzyska. O tym, że może być inaczej, 
świadczy przykład Liceum Ogólnokształcącego nr 4 
mieszczącego się w Nowym Porcie w Gdańsku. 
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Z powodu m.in. zjawiska sezonowości 
przewozów, pierwszy kwartał charakte-
ryzuje się zwykle niskim zapotrzebowa-
niem na kolejowe przewozy towarowe. 
Nowy zarząd PkP carGo zdecydowa-
ne wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
klientów poprzez m.in. przyśpieszenie 
procesu decyzyjnego, a w efekcie – po-
stawienie klienta w samym środku biz-
nesu.
- Grupa PkP carGo jest organizacją 
o ogromnym potencjale, zdolną do 
sprawnego obsługiwania polskiego prze-
mysłu oraz ambitnego rozwoju w kraju 
i za granicą. jesteśmy stabilnym praco-
dawcą i pozostajemy atrakcyjną spółką 
dla inwestorów. Utrzymując podstawo-
we cele postawione w strategii rozwoju 
Grupy na lata 2016-2020 elastycznie re-
agujemy na potrzeby rynku. Dokonuje-
my korekt w filozofii i sposobie zarządza-
nia oraz w polityce handlowej. Pozwolą 
one Grupie PkP carGo powrócić na tor 
szybkiego wzrostu – mówi maciej libi-
szewski, Prezes Zarządu PkP carGo.
Po pierwszym kwartale 2016 roku są już 
widoczne rezultaty realizacji strategii 
rozwoju PkP carGo za granicą. W tym 

czasie polski przewoźnik zwiększył wo-
lumen masy przewiezionej poza krajem 
o 12 proc., a wykonana za granicą praca 
przewozowa wzrosła o ponad 85 proc. 
w porównaniu do pierwszego kwartału 
2015 roku. To efekt m.in. większych prze-
wozów węgla kamiennego i kruszyw 
oraz bardzo perspektywicznego seg-
mentu intermodalnego.
W tym samym okresie przewozy zwięk-
szyło także aWT – na-
leżący do Grupy PkP 
carGo drugi pod 
względem wielkości 
przewoźnik w cze-
chach. W pierwszym 
kwartale przewozy 
tego operatora wro-
sły o blisko 20 proc. 
w ujęciu masy i 13 
proc. w ujęciu pracy 
przewozowej.
- aby skuteczniej za-
spokajać potrzeby 
klientów, zmieniamy 
podejście do naszych 
partnerów bizneso-
wych. Priorytetem 

PKP CARGO
Świetne wyniKi

TRANSPORT| Grupa PKP 
CARGO utrzymuje pozycję 
największego przewoźnika 
na pełnym wyzwań rynku 
w Polsce. Na koniec pierwsze-
go kwartału 2016 roku miała 
44,3-proc. udział pod wzglę-
dem masy i ponad 52-proc. 
pod względem pracy przewo-
zowej. Przy wyższych przycho-
dach (1,03 mld zł, wzrost o 15 
proc. rdr) i nakładach inwe-
stycyjnych (185 mln zł, wzrost 
o 73 proc. rdr) spółka zanoto-
wała ujemny wynik netto (-66 
mln zł). 

Grupy PkP carGo jest postawienie klienta 
w samym środku naszego biznesu. ofertu-
jemy kompleksową obsługę logistyczną, 
i w każdym indywidualnym wypadku ofertę 
i jej warunki dostosowujemy do konkretnych 
potrzeb – mówi Grzegorz Fingas, członek Za-
rządu PkP carGo ds. Handlowych.
W pierwszym kwartale 2016 roku praca prze-
wozowa Grupy PkP carGo wyniosła 6,54 
mld tkm, o 2 proc. więcej niż przed rokiem. 
W porównaniu do analogicznego okresu 
2015 roku, największe wzrosty zanotowano 
w przewozach paliw płynnych (+110 proc.), 
intermodalnych (+17 proc.), drewna i płodów 
rolnych (+10 proc.) oraz węgla kamiennego 
(+6 proc.). jedynym segmentem z ujemną 
dynamiką pracy przewozowej były kruszywa 
i materiały budowlane.
Przewieziony w pierwszym kwartale przez 
Grupę PkP carGo wolumen masy osiągnął 
25,44 mln ton, o 5 proc. więcej niż przed ro-
kiem. (GB)
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celem wystawy jest przekazanie zwiedzającym komplekso-
wej wiedzy o trzystuletnich dziejach tego miejsca. Narracja 
w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej - wy-
chodzi naprzeciw potrzebom turystów zagranicznych, a no-
woczesna forma wizualna wystawy, będąca kompromisem 
pomiędzy plakatem a opisem historycznym, pozwala zwie-
dzać to miejsce pamięci narodowej w sposób ciekawy, i jed-
nocześnie pogłębić wiedzę historyczną.
Dzieje Westerplatte zostały przedstawione za pomocą ponad 
200 planów, rycin, fotografii i dokumentów. Wystawa jest po-
dzielona na cztery obszary, odpowiadające kolejnym etapom 
dziejów Westerplatte. Pierwszy z nich opowiada o powstaniu 
półwyspu i usytuowanym tu kurorcie, który funkcjonował do 
momentu zakończenia i wojny światowej. Drugi obszar zo-

stał poświęcony polskiej Wojskowej składnicy Tranzytowej 
istniejącej tu w okresie międzywojennym. Trzecia część kon-
centruje się na obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku, 
a w czwartej zwrócono uwagę na rolę, jaką Westerplatte od-
grywało w zbiorowej pamięci historycznej Polaków i polityce 
władz komunistycznych w latach 1945-1989. 
otwarto też przygotowaną przez muzeum ścieżkę edukacyj-
ną na Westerplatte, która rozciąga się od reliktów Bramy ko-
lejowej do Pomnika obrońców Wybrzeża. jest to praktyczny 
przewodnik po istniejących i nieistniejących obiektach byłej 
Wojskowej składnicy Tranzytowej. Tworzą ją tablice informa-
cyjne, które mają pokazać zwiedzającym jak wyglądał teren 
w trakcie walk wrześniowych. 
Wstęp na wystawę jest bezpłatny. /r/

WESTERPLATTE | Plenerowa 
wystawa, otwarta kilka lat 
temu przez Muzeum II Wojny 
Światowej, no si tytuł „Wester-
platte. Kurort – Bastion – Sym-
bol”. Od tej pory została uzu-
pełniona i poszerzona. 

Odwiedź  plenerowa wystawę
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Wojciech Szczepański obok makiety domu 
energooszczędnego w pracowni Akademii 
STEICO

Zestawienie tygodnika Polityka, którego partne-
rem merytorycznym jest firma doradcza Deloitte, 
gromadzi firmy, które w swojej działalności  sto-
sują zasady zrównoważonego rozwoju (w skrócie  
csr - z ang. corporate social responsibility), czyli 
biorą odpowiedzialność za swój wpływ na oto-
czenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. 
istotny jest też sposób, w jaki komunikują efekty 
swoich działań lub zaniechań.
Na ankietę, która została skierowana do kilkuset 
największych firm o przychodach powyżej 250 mln 
zł, odpowiedziały 104 spółki. Pytania  dotyczyły 
siedmiu najważniejszych dla csr obszarów: ładu 
korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wo-
bec pracowników, ochrony środowiska, dbałości 
o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania 
społecznego. Bazują one na wytycznych między-
narodowej normy społecznej odpowiedzialności 
iso 26000. Tegoroczna ankieta uległa nieznacznej 
modyfikacji, m.in. w części dotyczącej zarządzania 
wpływem środowiskowym została ona uzupełnio-
na o pytanie dotyczące sposobu dostosowania 
działań firmy względem wybranych celów Zrów-
noważonego rozwoju (z ang. sDGs) ogłoszonych 
jesienią 2015 przez organizacją Narodów Zjedno-
czonych.

 W przypad-
ku Grupy Energa 
znacznej popra-
wie w stosun-
ku do roku po-
przedniego uległ 
obszar zintegro-
wanego podej-
ścia do mierze-
nia i zarządzania 
wpływem eko-
nomicznym, spo-
łecznym i środo-
wiskowym, co 
wynika z pierw-
szy raz zaprezentowanej w raporcie csr oceny 
wpływu podejmowanych przez nas działań. Po-
nadto dodatkowe punkty otrzymaliśmy  za zwięk-
szenie efektywności systemu zarządzania kwe-
stiami  etycznymi, między innymi poprzez system 
do zgłaszania nieprawidłowości umożliwiający 
wszystkim pracownikom anonimowe przekazanie 
informacji o zaobserwowanych lub doświadczo-
nych problemach etycznych oraz  kompleksowy 
program szkoleniowy zapewniający znajomość 
kwestii etycznych wśród pracowników.

 Złoty listek csr 
Polityki otrzymują 
firmy, dla których re-
alizacja wytycznych 
zawartych w normie 
iso 26000 jest klu-
czowym elemen-
tem strategicznych 
działań w biznesie 
i w relacjach z inte-
resariuszami. Firmy 
te często opiera-
ją swoje działania 
o najlepsze lokalne 
i globalne praktyki 

oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodat-
kowo istotnym elementem ich zarządzania jest 
system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny 
dokument, który definiuje zasady postępowania 
biznesowego oraz najwyższe standardy zarządza-
nia personelem. o efektach swoich działań, in-
formują cyklicznie w raportach pozafinansowych 
lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej 
weryfikacji.
(RK)

Energa doceniona 
za Społeczną odpowiedzialnoŚć bizneSu

W piątej edycji 
rankingu firm, któ-
re w swojej dzia-
łalności stosują 
zasady społecznej 
odpowiedzialno-
ści, Grupa Energa 
ponownie została 
wyróżniona Zło-
tym Listkiem CSR. 
To już czwarte 
wyróżnienie w tym 
rankingu dla Gru-
py, a drugie z rzę-
du najwyższe.  

fo
t. 

En
er

ga
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jego życie zawodowe to przede wszystkim szpital specjalistyczny Św. 
Wojciecha w Gdańsku na Zaspie. Dr nauk medycznych lech Bolt był 
tam ordynatorem oddziału Ginekologiczno-Położniczego przez 27 
lat, czyli od początku istnienia tej placówki. Tworzył ten oddział od 
początku. jego życie skończyło się po trwającej 9 miesięcy ciężkiej 
chorobie. mszę żałobną 12 stycznia br. w katedrze oliwskiej odprawił 
ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski. W pogrzebie na cmentarzu kato-
lickim w sopocie uczestniczyła masa ludzi. Wśród nich kilkoro  trój-
miejskich prominentów przybyłych tu z potrzeby serca, a nie odde-
legowanych służbowo.   Bo, jak zaznaczył w przemówieniu nad jego 
grobem profesor józef Borzyszkowski: Zawdzięczam mu szczęśliwe 
przyjście na świat dwu wnuków. mogiłę zasypano górą drogich wień-
ców i wiązanek, choć w jego przypadku:

STARCZY JEDEN LIŚć, JEŚLI MA KSZTAłT SERCA

Dla niego życie było przede wszystkim wezwaniem do miłości, do-
bra i bezinteresowności. Dlatego już w młodości ten najstarszy syn 
inteligenckiej poznańsko-pomorskiej rodziny (z której pochodziło 5 
księży i prezydent Torunia z czasów międzywojennych), postanowił 
zostać lekarzem pomagającym tym najmniejszym, przychodzącym 
na świat ludziom i ich matkom. Będąc absolwentem akademii me-
dycznej w Gdańsku, najpierw zdobywał doświadczenie zawodowe na 
tejże uczelni, potem pracując zarówno wśród społeczności tak dla nas 
egzotycznych i pierwotnych jak libia, ( gdzie był organizatorem i or-
dynatorem działu położniczo-ginekologicznego polikliniki), jak w wy-
soce nowoczesnych, stechnicyzowanych klinikach w Bremie i w sta-
nach Zjednoczonych. Na stworzonym przez siebie oddziale w szpitalu 
na Zaspie wykorzystywał wiedzę z obu źródeł. szpital zaczął funkcjo-
nować w 1985 roku i pierwszym problemem, z którym musiał się 
zmierzyć nowo mianowany ordynator, był niedostatek nowoczesnej 
aparatury, takiej na światowym poziomie. Ściągał ją głównie ze sta-
nów Zjednoczonych, korzystając z zawartych tam znajomości i tzw. 
układów. Nie bez znaczenia był fakt, że osiedlił się tam jego młodszy 
brat – prawnik.  Potrafił też, co podkreśla była dyrektor szpitala krysty-
na Grzenia, pozyskiwać tu, na miejscu sponsorów, którzy szpitalowi 
te urządzenia fundowali. Był takim miejscowym owsiakiem, choć bez 
takiego medialnego przebicia. jednocześnie gromadził wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę. 
-Powstała na Pomorzu niepisana zasada – mówi krystyna Grzenia, że 
jeśli gdzie indziej trafiała ciężarna z zagrożoną ciążą, to i tak ją przy-
wiozą do szpitala na Zaspie. szczególnie, że jako pierwsi mieliśmy od-
dział intensywnej opieki medycznej dla noworodków.
Doktor lech Bolt nie bał się wyzwań. W roku 2006 szczęśliwie prze-
prowadzono na jego oddziale poród kobiety cierpiącej na ciężką cho-
robę genetyczną – wrodzoną łamliwość kości. Takie kobiety bardzo 
rzadko decydują się na ciążę, a  jeśli już, pomyślne jej zakończenie 
zdarza się w Polsce raz na kilkanaście lat. Tu się udało. Po cesarskim 
cięciu, przeprowadzonym w 36 tygodniu ciąży na świat przyszła zdro-
wa dziewczynka.
-Fizjologiczny poród biorą wszystkie szpitale, gdy zapowiadają się 
komplikacje i kłopoty, wymigują się – uśmiecha się krystyna Grzenia.
W grudniu 2011 urodziła się w szpitalu na Zaspie największa w Polsce 
dziewczynka. Noworodek ważył prawie 7 kg i mierzył 70 cm. odbie-
rający poród nie spodziewali się aż tak dużego dziecka. Badania UsG 
przeprowadzone, gdy była jeszcze w brzuchu matki, nie wykazały 
tego, bo skala w aparaturze kończy się na 6 kg. 
W marcu 2005 roku przyszły na świat trojaczki. Najmniejsze dziecko 
ważyło niespełna kilogram. 
ale to nie rekord. W 1998 roku uratowali po prostu okruszek. Nowo-

rodek ważył 480 gram. rok wcześniej maleństwo 600-gramowe. To 
sukcesy współpracy dwu oddziałów – oddziału dr. lecha Bolta, gdzie 
maleństwa przyszły na świat i kierowanego przez dr alinę Bielaw-
ską – sowę oddziału Neonatologii i intensywnej Terapii Noworodka.  
obydwoje ordynatorzy byli ciekawi jaki był dalszy rozwój maleństw. 
To 600-gramowe ma obecnie 19 lat i nie różni się od rówieśników. To 
480-gramowe obserwowali przez kilka lat, po czym przestali, bo też 
dobrze się rozwijało. 
-Dr Bolt stworzył u nas trójfazowy system opieki nad matką i dziec-
kiem, obejmujący czas przedporodowy, porodowy i  poporodowy 
– mówi P. Grzenia, był nie tylko świetnym fachowcem ale i lekarzem 
z powołania, walczył o życie i zdrowie kobiet i dzieci do końca, nigdy 
się nie poddawał, przy tym był skromny, kompetentny, konkretny, 
ciepły, wyczulony na ból innych. Wymagał mało od świata, a dużo od 
siebie.

NIESZCZęŚCIE PRZYCHODZI, 
GDY SIę GO NAJMNIEJ SPODZIEWAMY

ostatnie lata życia były dla doktora Bolta czasem żniw, zbierania 
efektów wieloletniej, wytężonej pracy. Wprowadził i zorganizował 
na oddziale system trójstopniowej opieki perinatalnej, dzięki czemu 
zmniejszyła się umieralność noworodków – co nie było łatwe, bo do-
tyczyło głównie wcześniaków, dzieci z niską wagą urodzeniową. Przy 
oddziale zorganizował szkołę rodzenia. Z jego inicjatywy oddział przy-
stąpił do wdrażania programu „szpital Przyjazny Dziecku”, w wyniku 
czego podniesiono kwalifikacje personelu i otwarto Poradnię lakta-
cyjną. Uzyskanie tego tytułu oznacza wzmocnienie najwyższego, tzn. 
iii stopnia opieki perinatalnej. Przygotowania do jego zdobycia trwa-
ły 5 lat i nie były prostą sprawą dla szpitala, gdzie tradycyjnie trafia-
ły najtrudniejsze przypadki z województwa i rodziły się najmniejsze 
wcześniaki. ale udało się. W styczniu 2012 roku dyr krystyna Grzenia 
w towarzystwie ordynatora l. Bolta odebrała ów tytuł. kilka miesięcy 
wcześniej – 20 października 2011 dr Bolt otrzymał Główną Nagrodę 
Prezydenta Gdańska dla służby zdrowia. 
Tylko Złoty krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta B. komorow-
skiego 24 maja 2012 przyszedł za późno, aby laureat mógł się nim 
ucieszyć. To było miesiąc później od daty, gdy dotknęła go choroba, 
z której już nigdy się nie wydźwignął.
-Bóg widzi śmierć inaczej niż my. Widzimy ją jako ciemny mur, Bóg 
jako bramę – napisał poeta z Pelplina ksiądz stanisław Pasierb. 8 
stycznia 2013 dr lech Bolt przekroczył tę bramę. Anna Kłos

Miał serce 
dla najMniejszych

 z Maleńkich

Minęły trzy lata od śmier-
ci doktora Lecha Bolta. 
24. maja 2012 roku miał 
otrzymać Złoty Krzyż Za-
sługi od prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego. 
Złoty Krzyż przyszedł za 
późno. Miesiąc po tym,  
gdy zwaliła go z nóg 
nagła choroba po której 
już nigdy nie odzyskał 
świadomości. Był wtedy 
kwietniowy pogodny 
poranek. Zapowiadał się 
normalny dzień pracy. 
Doktor wybierał się, jak 
co dzień na dyżur do 
szpitala. Wtedy pękło mu 
– nie serce tylko tętnicz-
ka przetaczająca krew do 
mózgu. Serce już wcze-
śniej oddał maleńkim 
dzieciom – najmniej-
szym z maleńkich.

Lech Bolt: 

Dzień otrzymania przez dr lecha Bolta nagrody Prezydenta Gdańska. od pra-
wej: dr alina Bielawska-Sowa, wicedyrektor ds. lecznictwa w szpitalu na Za-
spie, dr lech Bolt,   wiceprezydent Gdańska Ewa kamińska,  krystyna Grzenia 
- dyr szpitala, dr Marek Bogdański – ordynator oddziału chirurgii urazowo-or-
topedycznej, przewodniczący Rady ordynatorów Szpitala
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- Poczta Polska w ostatnich latach prze-
chodziła dość duże zmiany restruktury-
zacyjne. W dużej mierze polegały one na 
tym, że zmieniano sposób funkcjono-
wania urzędów, poprzez ich likwidację 
i tworzenie ich fili albo przekazywanie 
tych zleceń w formie agencji. likwidacja 
ta doprowadziła do ograniczania usług 
oferowanych na najniższych szczeblach 
-  mówił..
kazimierz smoliński podkreślił, że w la-
tach 2012-2015 z Poczty Polskiej ode-
szło 12 tys. 562 pracowników. Zapowie-
dział, że PDo ulegnie zmianie tak, aby 
nie odchodziły osoby, które są potrzeb-

ne na Poczcie. jego zdaniem zwolnienia 
powinny dotyczyć centrali, czy admini-
stracji dyrektorskiej, a nie np. urzędów 
pocztowych.
Wiceszef resortu poruszył także kwestię 
wynagrodzeń dla pracowników. Zwrócił 
uwagę, że poprzedni rząd przez 6 lat 
nie zwiększył wynagrodzeń dla pracow-
ników PP. Dzięki podwyżkom w lutym 
i marcu 2016 r. najniższe wynagrodzenie 
pracowników PP wynosi obecnie 2050 
zł brutto. k. smoliński zapowiedział, że 
planowane kolejne podwyżki muszą 
wynikać ze zwiększenia przychodów 
spółki, z kolejnych oszczędności, które 

będą wprowadzane m.in. w administra-
cji.
Wiceminister wspomniał także o wyso-
kich kosztach zmiany logotypu Poczty 
Polskiej, które nie zostały jeszcze do 
końca oszacowane. opowiedział się 
również za powrotem do umundurowa-
nia pracowników Poczty Polskiej.
-Poczta, która jest narodowym operato-
rem, powinna reprezentować państwo 
Polskie także zewnętrznie w postaci 
umundurowania i oznaczenia tego 
umundurowania orzełkiem – podkreślił 
kazimierz smoliński.
(BG)

o wynikach audytu 
w Poczcie PolSkiej

Kazimierz Smoliński

RZĄD |12 maja 2016 r wiceminister Kazimierz Smoliński relacjonował w Sejmie wyni-
ki audytu przeprowadzonego w resorcie dotyczącego Poczty Polskiej SA. Sekretarz 
stanu w resorcie infrastruktury zapowiedział podwyżki wynagrodzeń dla pracowni-
ków Poczty Polskiej oraz ograniczenie tzw. Programu Dobrowolnych Odejść (POD).

To 
kolejny statek zbudowany 
w stoczni remontowa ship-
building przeznaczony na 
rynek północno-amerykań-
ski i jednocześnie pierwszy 
z możliwością wykorzysta-
nia w trudnych warunkach 
arktycznych Północnego 
atlantyku.
Eksploatowany będzie przez 
jednego z wiodących produ-
centów ropy naftowej oraz 
gazu w kanadzie - Exxonmo-
bil. avalon sea swoje zada-
nia realizować będzie wokół 
platform wydobywczych „Hi-
bernia” i „Hebron” w rejonie 
labradoru i Nowej Fundlan-
dii. statek spełniać będzie 
wszystkie zadania przewi-
dziane dla jednostek typu 
aHTs, takie jak: transport 
oraz ewakuacja załóg plat-
form wiertniczych, przewóz 
różnorodnych ładunków, 
asysta przy kotwieniu innych 
jednostek, likwidacja skut-
ków rozlewów olejowych, 
pełnienie funkcji holownika 
ratowniczego oraz ochrony 
przeciwpożarowej instalacji 

o f -
fshore.
W odróżnieniu od innych 
jednostek tego typu prze-
znaczony jest również do 
monitorowania i kontro-
lowania stanu zalodzenia, 
a w razie potrzeby również 
odpowiedniego korygo-
wania kursu przemieszcza-
jących się gór lodowych 
chroniąc w ten sposób mor-
skie instalacje wydobywcze 
przed ewentualną kolizją 
z „wędrującą” górą lodową.
realizację tego zadania 
umożliwia nietypowy kształt 
dziobu oraz całego kadłuba 
„Wave Piercing” opatento-
wany przez rolls-royce ma-
rine, dostosowany do ob-
sługi platform wiertniczych 
w warunkach arktycznych. 
Ponadto, na dziobie statku 
zainstalowany został mo-
nitor wodny, który rozbijać 
będzie pak lodowy wokół 
platform zapobiegając two-
rzeniu się zwartej pokrywy 
lodowej.
(AK)

Z rEmoNToWEj 
na podbój arktyki

GOSPODARKA MORSKA | Nawet nafciarze z krainy wiecz-
nych lodów korzystać będą z nowoczesnego produktu 
gdańskiej „Remontówki”. W czwartek, 12 maja br. stocznia 
Remontowa Shipbuilding SA, należąca do grupy kapitało-
wej Remontowa Holding, przekazała armatorowi specjali-
styczny, wielozadaniowy statek typu AHTS - Avalon Sea. 
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Sprzedam komodę olcha 
szerokość 130 cm, wysokość 
93 cm, głębokość 43 cm, cena 
280 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam kamerę tv skype 
Samsung VG-STC 4000 oraz 
mysz bezprzewodową, cena 
230zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam bryczkę na 1 konia 
dla 5 osób, dokard, stan idealny, 
hamulec, cena 2200zł. Tel: 507-
724-008

Sprzedam drewno opałowe z 
transportem od 130 zł. Tel: 500-
640-327

Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

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

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

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

Lekcje dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

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

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

jeStem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OpakOwania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

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

kUpię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

Sprzedam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

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

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

ZłOta rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA metropolia.info

redakcja
Aleja Zwycięstwa 24, 

80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 

tel. 58 736 33 22

redaktOr NaczeLNY: 
Piotr Ruszewski 

dYrektOr HaNdLOWY: 
Rafał Laskowski
DZiennikaRZe: 

Grzegorz Bryszewski
Rafał Korbut

Anna Dalecka

skłaD: Jagoda Lezner
j.lezner@expressy.pl

Sekretarz dS. 
aDministRacyjnych:
Magdalena Chmielewska

tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

www.metropolia.info

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz 

zastrzega sobie prawo ich 
redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

issn 1899-6132

wyDawnictwO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 
Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 

NIP 588-131-07-65
BiURO OgłOsZeŃ
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7

tel.fax 58 736 16 92

BiURO RekLam
Beata Michalak
tel. 733 737 155

b.michalak@expressy.pl

druk Express Media, 
Bydgoszcz

nakłaD 20 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie 
redakcyjnych materiałów 

publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

510 894 627

Festiwal będzie trwał ponad 6 
godzin.Będzie to impreza maso-
wa, płatna, nastawiona na po-
nad 15 tysięcy osób. 6 sierpnia 
na scenie, która powstanie na 
placu przy szkole Podstawo-
wej w Łebie, na żywo wystąpi 
sześciu znanych wykonawców 
zagranicznych z tamtych lat. or-
ganizatorzy zdradzili czterech 
z sześciu wykonawców , a są to 
m.in.: Fun Factory, layZee aka mr 
President, znany z takich hitów 
jak „coco jambo”, zespół loona 
„Bailando”, Nana „lonely” czy Fun 
Factory „i Wanna Be With U”.
- Będzie to pierwsze tak duże wy-
darzenie w naszym regionie. jak 
widać zapowiada się
naprawdę gorący sezon tego 
lata w Łebie, pełen wielu atrak-

cji dla odwiedzających nas 
gości - mówi 
michał sała-
ta, asystent 
B u r m i s t r z a 
miasta Łeby 
ds. kultury 
i sportu.
Bilety na festi-
wal kosztują 45 
złotych, można 
je kupić na stro-
nie internetowej 
-www.lovemes-
sagefestival.pl.

(GB)

PoD NasZym PaTroNaTEm

Gwiazdy z lat 
90-tych 

w Łebie
FESTIWAL| To będzie wiel-
kie wydarzenie muzyczne 
i wyjątkowa atrakcja dla 
miłośników muzyki z lat 
90-tych. 6 sierpnia 2016 
roku w łebie odbędzie 
się festiwal w tym klima-
cie - łeba Love Message 
Festival. Zapowiedziano 
występy prawdziwych 
gwiazd – Fun Factory, 
LayZee aka - MR. PRESIDENT, Loona, 
Fun Factory,  Nana, MasterBoy.

- Formuła imprezy jest pro-
sta - przez dwa dni, sobotę 
i niedzielę, będzie można 
przyjść na miejsce imprezy 
i grać, grać, grać. czeka na 
Was hala wypełniona sto-
likami do gry oraz ponad 
700 planszówek, od pro-
stych gier imprezowych po 
zaawansowane strategie 
– zapowiadają organizato-
rzy.
Przez cały czas trwania im-
prezy będzie funkcjono-
wała wypożyczalnia gier, 

w której każdy uczestnik 
bezpłatnie będzie mógł 
wypożyczyć dowolną grę, 
a osoby z obsługi wyjaśnią 
jej zasady. Zapowiedziano 
także kilkanaście turniejów 
wybranych gier plaszo-
wych z nagrodami.
jednodniowy bilet wstę-
pu na imprezę kosztuje 15 
złotych, bilet dwudniowy 
to koszt 20 złotych. Bilet 
rodzinny kosztuje 10 zło-
tych/dzień.
(GB)

Święto planszówek
FESTIWAL| To będą dwa pełne gier planszowych. 
W sobotę i niedzielę 28 i 29 Maja w Gdynia Arena 
odbędzie się wiosenna edycja Festiwalu Gramy – 
Trójmiejskich Spotkanń  z Grami Planszowymi.
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Przygodę z maratonem w Gdańsku zawodni-
cy rozpoczęli od przebiegnięcia przez murawę 
stadionu Energa Gdańsk, następnie przez wnę-
trze Europejskiego centrum solidarności i bra-
mę stoczni przemieścili się w kierunku ul. Długi 
Targ i Fontanny Neptuna. Następnie pokonali 
długą prostą ze Śródmieścia przez Wrzeszcz, 
Przymorze i Żabiankę i przy Ergo arenie skie-
rowali się na Zaspę. Trasa prowadziła również 
przez Park Nadmorski im. r. reagana tuż przy 
plaży, z finiszem w centrum Wystawienniczym 
amBErEXPo.
jako faworyci biegu typowani byli m.in. Paweł 
Piotraschke, Łukasz Gurfinkiel czy jarosław ja-
nicki. Na starcie stanęła również zwyciężczyni 
z ubiegłego roku, Ewa Huryń. czołówkę biegu 
utworzyła grupa trzech zawodników: krzysztof 
Grabowski, Gurfinkiel oraz Piotraschke. W ślad 
za nimi podążał janicki, chociaż między 15 ki-
lometrem a półmetkiem prowadząca trójka za-
częła mu już dość wyraźnie odchodzić. Przed 30 
km Piotraschke i Gurfinkiel minimalnie odsko-
czyli Grabowskiemu. To był też moment Pawła 
Piotraschke /lkB Braci Petk lębork - szkoła Po-
licji słupsk/, który znakomicie rozplanował siły 
i zostawił konkurenta wyraźnie z tyłu. Na mecie 
zameldował się z nowym rekordem PZU Gdańsk 
maratonu. jego nieoficjalny czas to 2:36,15. 
- Trasa była bardzo fajna, urozmaicona. Byłem 
dzisiaj bardzo dobrze przygotowany do tego 
biegu. Trzymałem się czołówki, zaatakowałem 
na 29 kilometrze – cieszył się na mecie zwycięz-
ca 2. PZU Gdańsk maratonu.

Drugi dobiegł krzysztof Grabowski /lks Zantyr 
sztum km Umk Toruń/ ze stratą ponad 3 min. 
do zwycięzcy (2:39,17). ostatnie miejsce na po-
dium uzupełnił antoni Grabowski /porannybie-
gacz.pl/ z czasem 02:40,29.
W grupie kobiet, praktycznie od startu samot-
nie prowadziła Ewa Huryń. Na 15 km około mi-
nuty za nią podążała agnieszka lebiedzińska. 
Przewaga tryumfatorki z 2015 r. rosła z każdym 
kilometrem. W międzyczasie na drugą pozycję 
przesunęła się gdańszczanka Elżbieta Tuwal-
ska. ona jednak też traciła sporo do liderki. jako 
pierwsza metę minęła zwyciężczyni z ubiegłe-
go roku, Ewa Huryń /Grupa Biegowa runner-
sclub.pl – szczecin/. ona też poprawiła swój 
czas z 2015 r., kończąc maraton z wynikiem 
03:01,17. 
kolejna na mecie ania karolak /stopa słupsk - 
siemianice/ potrzebowała 03:09,11 na pokona-
nie całego dystansu. Trzecia na finiszu pojawiła 
się Elżbieta Tuwalska/lks Zantyr sztum/ z wy-
nikiem 03:10,25.
klasyfikację sztafet wygrała grupa Dudycz 
Team (Paweł Borawski, jacek  Biskup, adam 
Thiel, justyna Thiel) prowadzona przez trene-
ra programu „aktywuj się w maratonie”, radka 
Dudycza. jej wynik to 2:40,30. Wielu uczestni-
ków 16-tygodniowego cyklu przygotowań do 
gdańskiej imprezy osiągnęło swoje „życiówki” 
a najlepszy wynik na mecie jednego z uczest-
ników to rewelacyjne ósme miejsce Piotra Pie-
trzaka (02:48,05). (UM)

Rekordy
w 2. PZU 
Gdańsk 

Maratonie
Prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz dał 
sygnał do startu 2. PZU 
Gdańsk Maratonu w 
dniu 15 maja 2016 r. 
Uczestnicy biegu głów-
nego oraz sztafet przy 
gorącym dopingu ru-
szyli spod AMBEREXPO 
na wyjątkową trasę, 
która gościom z Polski 
izagranicy umożliwia-
ła zwiedzenie wczasie 
pokonywania trasy 
najciekawszych miejsc 
w mieście.

1 maja 
2016 na scenie pojawili 
się Debiutanci, zaś 2 maja 2016 odbyły 
się mistrzostwa Polski, na które przyjechali za-
wodnicy z całej Polski, którzy mają za sobą start 
w niejednych zawodach.
Podczas i bloku w godzinach porannych na 
scenie pojawiły się najbardziej roztańczone 
i wysportowane dzieci,  które zaprezentowa-
ły swoje układy Fitness. Najmłodsi uczestnicy 
mieli 6 lat – w tej kategorii złoty medal zdobyła 
zawodniczka z akademii Fitness sportowego 

aleksandry kobielak z Gdańska.  Z roku na 
rok rośnie zainteresowanie Fitness Gimna-
stycznym. Podczas zawodów widownia mo-
gła podziwiać ponad 200 występów! kategorie 
FiT-kiD oraz Fitness aerobic mocno zachęcają 
dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, jest 
to także wspaniałe widowisko dla dorosłych, 
które nieraz wywołuje łzy wzruszenia.
W godzinach popołudniowych podczas ii blo-
ku widownia mogła podziwiać kategorie spor-
tów sylwetkowych oraz kulturystykę mężczyzn. 
Na scenie pojawiły się smukłe i wysportowane 
panie oraz imponująco wyrzeźbieni mężczyź-
ni. kobiety występowały w dwóch rundach 
– w bikini oraz w sukniach wieczorowych, pa-
nowie prezentowali swoje umięśnione ciała 
do muzyki  następnie walczyli o medale pod-
czas porównań sylwetki w swoich kategoriach. 
(AW)

Gimnastyczne zawody na aWFis
FITNESS |  To było wielkie dwudniowe widowisko 
w sportach sylwetkowych oraz gimnastycznych. 

W dniach 1-2 Maja 2016 w Hali Widowiskowo-Spor-
towej AWFiS  w Gdańsku miały miejsce 

Debiuty i Mistrzostwa Polski w FIT-
KID, Fitness i Kulturystyce Federacji 

WFF-WBBF!




