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To będzie pierwszy w Polsce ośrodek świadczący usługi z za-
kresu diagnostyki talentów, nowoczesny punkt doradczo-
coachingowy. Będzie to też pierwsze w historii działalności 
Urzędu Pracy centrum, z usług którego będą mogli korzystać 
mieszkańcy całej metropolii.
W ramach crT zostaną uruchomione trzy  strefy:

akademia kariery (dla mieszkańców, w tym osób pra-•	
cujących),
strefa rozwoju osobistego (dla osób zarejestrowanych •	
w PUP w Gdańsku),
młodzieżowa kraina Talentów (dedykowana uczniom, •	
rodzicom oraz nauczycielom).

jednym z jej głównych zadań będzie współpraca z sektorem 
edukacji - zarówno z podstawówkami, gimnazjami, szkoła-
mi ponadgimnazjalnymi, jak i uczelniami wyższymi. rusza 
ona od września br.
- Propagujemy nowy trend patrzenia na człowieka, jego isto-
tą jest koncentracja na jego silnych stronach, czas zerwać 
z kompleksami – przekonywał prezydent Paweł adamo-
wicz. ma być tu otwarte miejsce rozwoju talentów, platfor-
ma współpracy między służbami zatrudnienia, placówkami 
oświatowymi i pracodawcami.
rzeczywiście na sali byli obecni przedstawiciele pracodaw-
ców: reprezentanci władz PracoDaWcóW PomorZa: wi-
ceprezes Wojciech szczepański i członek zarządu Tomasz 
limon, prezes regionalnej izby Gospodarczej Pomorza sła-
womir Halbrycht i dyrektor Pomorskiej izby rzemieślniczej 
małych i Średnich Przedsiębiorstw Dariusz Gobis.
Zarówno pracodawcy jak przedstawiciele urzędów pracy 
wszystkich szczebli, wciąż ubolewają, że osoby rozpoczyna-
jące karierę zawodową nie są właściwie do tego przygotowa-
ne a to co robią nie odpowiada zarówno ich predyspozycjom 
jak potrzebom rynku pracy. Dlatego rolą centrum będzie 
– jak mówi jego kierowniczka kariona chamier-ciemińska 
– wspierać doradców zawodowych w gimnazjach, ich absol-
wentów wybierających dalszą ścieżkę kształcenia, pomagać 
dokonywać właściwych wyborów na etapie ewentualnych 
studiów i kiedy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy.

Znajdź 
swój talent. 
To CenTrum Ci pomoże
Otwarcie Centrum Rozwoju Talentów odbyło się w piątek 17 czerw-
ca  w Olivia Business Centre (budynek Olivia Six, Al. Grunwaldz-
ka 472 D) w Gdańsku. Wstęgę przecięli: właściciel i prezes Olivia 
Bussines Centre Maciej Grabski, prezydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku – Ro-
land Budnik, wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski i Kariona 
Chamier-Ciemińska, kierownik CRT. 

TEksT: Anna Kłos

jak nam wyjaśniła prelegentka – renata Gut, pomyłki na 
etapie życiowego startu w dorosłość to efekt niewłaściwego 
ukierunkowania i fatalnego podejścia do rozwoju dziecka 
od jego najmłodszych lat. Wbrew naciskom rodziców i na-
uczycieli, niepotrzebne są piątki czy szóstki z każdego przed-
miotu, bo człowiek ma umysł stworzony do specjalizacji, co 
niektórzy nazywają  talentem. każdy człowiek ma mózg, ale 
nie cała populacja taki sam. istotą talentu jest szybka ścieżka 
połączeń międzykomórkowych w mózgu a można go zdia-

gnozować już na poziomie 7 – 8 lat. raz zauważony należy 
rozwijać. inaczej robimy dziecku krzywdę. jak Powiedział 
Einstein:
- jeśli osądzasz rybę po tym, jak wspina się na drzewa, będzie 
całe życie wierzyć, ze jest głupia.  
człowiek może pójść zielona ścieżka rozwoju lub czerwoną.
Zielona ścieżka zaczyna się od wyboru tego, co lubię robić. 
Wtedy mam motywację wewnętrzną, chęć działania i pasję. 
Natychmiast włączają się pozytywne emocje. są one zaraźli-

PrZEcięciE WsTęGi. oD lEWEj: PrEZEs olivia BUsi-
NEss cENTrE maciEj GraBski, PrEZyDENT PaWEŁ 
aDamoWicZ, Dyr PoWiaToWEGo UrZęDU Pracy W 
GDańskU rolaND BUDNik, WicEPrEZyDENT aNDrZEj 
BojaNoWski, Dyr crT karioNa cHamiEr-ciEmińska

we, więc zarażam innych. moje poczucie własnej wartości ro-
śnie. szukam mistrzów. chętnie się od nich uczę. mam praw-
dziwe autorytety. Wyróżniam się w tym co robię i uzyskuję 
specjalizację. Dochodzę do mistrzostwa osobistego. mogę 
uczyć innych, bo wiem jak, mam ciekawość nowych odkryć 
i jestem praktykiem.
Niestety najczęściej wkraczamy na czerwoną ścieżkę, która 
zaczyna się od tego, że nie mam wyboru lub podejmuję nie-
właściwą decyzję. Zatem wykonuję rzeczy, których nie lubię 
i potrzebuję silnej motywacji zewnętrznej ( najczęściej przy-
musu) do działania. szarpią mną negatywne emocje. one też 
są zaraźliwe, więc demotywuję innych. moje poczucie warto-
ści spada. Niechętnie się uczę. Unikam wysiłku. Nie rozwijam 
się. Dopada mnie ogólny kryzys i poczucie wypalenia zawo-
dowego. 
Na szczęście z czerwonej ścieżki można zejść na każdym eta-
pie życia.
W nowoczesnych pomieszczeniach centrum rozwoju Ta-
lentów na swoich klientów czekać będzie aż 12 specjalistów 
z obszaru Hr oraz doradztwa zawodowego. Z oferty crT będą 
mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy metropolii. Do ich dys-
pozycji oddana zostanie akademia kariery. Zadaniem specja-
listów będzie kompleksowe wsparcie mieszkańców Gdańska 
w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego 
i kształtowania własnej kariery poprzez użycie innowacyj-
nych narzędzi, takich jak assesment center, coaching kariery 
oraz kryzysowy, a także doradztwo relacyjne czy testy Gallu-
pa. Porady specjalistów będą miały pomóc uczestnikom nie 
tylko lepiej zaprezentować się podczas spotkania z potencjal-
nym pracodawcą, ale też inaczej spojrzeć na proces poszuki-
wania pracy i zawodowej autopromocji. To tu będzie można 
wziąć udział w warsztatach samopoznania oraz kreatywnego 
myślenia, a także przekonać się o sile nowoczesnych metod 
szkoleniowych pracy w grupie.
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Pierwszego dnia marzenia wielu fanów nareszcie się spełnią. 
Środowym headlinerem będzie bowiem wyczekiwana od lat 
na gdyńskiej scenie Florence + The machine.
Drugiego dnia festiwalu na głównej scenie wystąpią zespo-
ły: Foals, m83 oraz, najbardziej wyczekiwany, red Hot chili 
Peppers. Także podczas weekendu zapowiada się niezwy-
kle udanie. organizatorzy proponują wyborną mieszankę 
polskich i zagranicznych artystów, na Tent stage zagra m.in 
Dawid Podsiadło. Trzeciego dnia wystąpią także lcD sound 
system oraz islandzcy mistrzowie nastroju - sigur ros. ostat-
niego dnia na lotnisku w kosakowie pojawi się mocniejsze 
uderzenie za sprawą amerykańskiej grupy at the Drive-in. 
sam festiwal to, oprócz ogromnej porcji muzyki na kilku 

scenach, także alterkino, silent Disco, 
kidsZone, strefa mody, strefa organizacji 
pozarządowych i książka na open’erze.
mocnym akcentem jest obecność sztu-
ki współczesnej. W te działania wpisuje 
się specjalna strefa przygotowana przez 
Gdynię. W tym roku będzie to spektaku-
larny projekt muzeum Emigracji, którego centralnym 
punktem będzie wideoinstalacja światowej sławy artysty, 
krzysztofa Wodiczki Goście. 
Tego lata open’erowa scena stanie także w samym centrum 
Gdyni, kilka kroków od plaży miejskiej. koncerty odbywać się 
będą w muszli na Placu Grunwaldzkim, u stóp kamiennej Góry. 

Z a -
planwano je na godziny przedpołu-
dniowe i wczesnopopołudniowe, jeszcze przed otwarciem 
bram festiwalu. i co ważne, te koncerty będą dostępne dla 
wszystkich.
(UM)

Cztery dni
z muzyką na Open’er Festival

nie tylko

Focus Hotel Premium Gdańsk to obiekt zarządzany przez polską 
sieć Focus Hotels, należącą do Grupy kapitałowej immoBilE. 
Hotel mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PkP Gdańsk 
Wrzeszcz i jest częścią rozległej inwestycji realizowanej przez 
Przedsiębiorstwo Budowlane Górski. W jej ramach powstaje rów-
nież nowoczesny obiekt handlowy - Galeria metropolia. 
czterogwiazdkowy hotel wstandardzie Premium oferuje 116 
przestronnie i nowocześnie wyposażone pokoje w trzech stan-
dardach na siedmiu kondygnacjach. obiekt dysponuje także 
nowoczesną przestrzenią konferencyjną o powierzchni aż 720 
m2 - największą tego typu w Gdańsku. centrum konferencyjne 
wyposażone jest w nowoczesny sprzęt multimedialny samsung, 
nagłośnienie firmy Bose oraz system mobilnych ścian, które 
umożliwiają różne aranżacje powierzchni. 

Nowy hotel na mapie TrójmiasTa
INWESTYCJA | 4-gwiazdkowy Focus Hotel Premium 
Gdańsk, który powstawał w ramach prestiżowej inwe-
stycji - Galeria Metropolia, przyjął już pierwszych gości. 

-jesteśmy zadowoleni, że całość prac związanych z budową oraz 
finalne przygotowania hotelu przebiegły zgodnie z planem. Wraz 
z początkiem czerwca obsłużyliśmy już naszych pierwszych Gości, 
którzy bardzo chwalili sobie pobyt.Dzięki dobrze wykonanej pracy 
centralnego Biura sprzedaży w czasie pre-openingu nie martwi-
my się o obłożenie w nadchodzących miesiącach – mówi Łukasz 
Płoszyński, członek Zarządu sieci Focus Hotels.
Podobnie jak inne hotele sieci Focus, nowy obiekt ma oferować 
szybki bezpłatny internet Wi-Fi w całym budynku oraz darmo-
wy dostęp do sauny i siłowni. każdy pokój zostanie wyposażony 
w duże i wygodne łóżko, przestronną łazienkę, płaski telewizor, 
biurko do pracy oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Ponad-
to goście otrzymywać będą kawę i kanapkę na wynos gratis, tak 
jak ma to miejsce we wszystkich obiektach sieci. Natomiast dzieci 
i młodzież do lat 18-stu, zakwaterowane w pokoju z rodzicami lub 
opiekunami, zgodnie ze standardem marki, będą nocować bez-
płatnie. (HB)
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Wiceminister przedstawił założenia programu 
mieszkanie Plus. mówił o trzech filarach polityki 
mieszkaniowej obecnego rządu: budowie do-
stępnych mieszkań na wynajem, oszczędzaniu 
na cele mieszkaniowe i wsparciu budownictwa 
komunalnego i społecznego.
-Dostępne cenowo mieszkania na wynajem 
z opcją dochodzenia do własności, zachęty dla 
systematycznego oszczędzania na cele miesz-
kaniowe i zwiększenie wparcia dla społecznego 
budownictwa czynszowego to najważniejsze 
elementy programu mieszkanie Plus – przypo-
mniał kazimierz smoliński.
Prezentując założenia programu, wiceminister 
dodał, że pod względem warunków miesz-
kaniowych Polska zajmuje jedno z ostatnich 
miejsc wśród państw Europy. Przyczyną niskiej 
dostępności mieszkań są m.in. niskie dochody 
uniemożliwiające zakup lub najem mieszkania 
na warunkach rynkowych. stąd priorytety rzą-
du - budowa dostępnych cenowo mieszkań na 
wynajem, w tym z opcją dochodzenia do wła-
sności oraz umiarkowane czynsze, dostępne 
dla rodzin o niższych dochodach.

Wiceminister mówił też, że program miesz-
kaniowy rządu składa się z wielu uzupełnia-
jących się elementów.
- Zwiększenie możliwości zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb mieszkaniowych osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze 
względu na niskie dochody lub szczególnie 
trudną sytuacją życiową a także poprawa wa-
runków mieszkaniowych społeczeństwa, sta-
nu technicznego zasobów mieszkaniowych 
oraz zwiększenie efektywności energetycz-
nej – to główne cele Narodowego Programu 
mieszkaniowego – powiedział k. smoliński.
Wiceminister podkreślił także gospodarcze 
znaczenie programu. Zaznaczył, że głównym 
zadaniem Narodowego Programu mieszka-
niowego jest wykorzystanie potencjału in-
westycyjnego polskiej gospodarki.
konferencja „Forum rynku Nieruchomo-
ści” została zorganizowana się w dniach 6-7 
czerwca w sopocie. (GB)

O pOlityce 
mieszkaniowej 
na Forum

- Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych 
potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym ze względu na niskie dochody lub 
szczególnie trudną sytuacją życiową a także poprawa 

warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu tech-
nicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej – to główne cele Narodowe-
go Programu Mieszkaniowego – podkreślał wiceminister 
Kazimierz Smoliński podczas konferencji „Forum Rynku 

Nieruchomości” w Sopocie.

”

Wystąpieniem dotyczącym polityki mieszkaniowej rządu, wicemini-
ster infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński zainaugurował  
6. edycję konferencji „Forum Rynku Nieruchomości”.

jest to kolejny sukces sopockiej oświaty, ponie-
waż niespełna miesiąc temu uczniowie sopockich klas vi 
szkół również uzyskali najlepsze wyniki ze sprawdzianu 
zewnętrznego w województwie.
-osiągnięte wyniki to efekt wspólnej pracy i zaangażowa-
nia nauczycieli, uczniów i rodziców. serdeczne gratulacje 
i podziękowania dla całej społeczności szkolnej – mówi 
Piotr Płocki, naczelnik Wydziału oświaty Urzędu miasta 
sopotu. 

Duże znaczenie ma również polityka miasta w zakresie 
edukacji szkolnej. miasto finansuje dodatkowe godziny 
zajęć dydaktycznych, wprowadza nowe formy i programy 
edukacyjne (np. indywidualni.pl) oraz zapewnia bardzo 
dobre warunki lokalowo-organizacyjne do nauki.
Warto przypomnieć, że to nie pierwszy sukces sopockiej 
oświaty. To, że uczniowie z sopotu prowadzą w rankin-
gach najlepiej zdawanych egzaminów szóstoklasisty 
i gimnazjalnych, stało już niemal regułą. Po raz kolej-
ny w tym roku sopot stanął na podium w jeszcze innej 
oświatowej konkurencji.

91 sześcioletnich uczniów pójdzie w tym roku do klas 
pierwszych. To oznacza, że aż 41% sześciolatków zostało 
zapisanych przez rodziców do szkoły. To zdecydowanie 
najwyższy wskaźnik w województwie pomorskim i drugi 
w Polsce po Warszawie.
- Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli nas rodzice sze-
ściolatków. jesteśmy pewni, że sopockie szkoły zapewnią 
maluchom najlepsze warunki, dzięki m.in. świetne przy-
gotowanej ofercie opiekuńczo-edukacyjnej i rozbudo-
wanemu programowi świetlicowemu – komentuje Piotr 
Płocki. (UM)

sukcesy 
sopockiej 
oświaTy

WYNIKI | Sopoccy gimnazjaliści klas trzecich ponownie bardzo dobrze napisali egza-
miny zewnętrzne w woj. pomorskim. Młodzież sopocka osiągnęła najlepsze wyniki 
w naszym regionie z j. polskiego – 73 % ( średnia w województwie 67%) z historii 
i WOS-u – 62% (średnia wojewódzka to 55%), z matematyki – 59% (średnia48%), z j. 
angielskiego – 75 % poziom podstawowy (średnia 67%) i 60% poziom rozszerzony 
(średnia 45%). Tymczasem kończący się pierwszy etap rekrutacji do szkół podstawo-
wych pokazał, że i tu Sopot ma się czym pochwalić…
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katamaran został wybudowa-
ny dla Wydziału oceanografii 
i Geografii UG przez konsor-
cjum stocznia remontowa 
„NaUTa” s.a. i crisT s.a., pod 
nadzorem Polskiego rejestru 
statków. jest to jedna z naj-
nowocześniejszych jednostek 
badawczych pływających 
pod polską banderą. Został 
wyposażony w specjalistycz-
ny sprzęt, potrzebny do in-
terdyscyplinarnych badań 
środowiska morza Bałtyc-
kiego. statek umożliwi za-
równo prowadzenie badań 
naukowych, jak i kształce-
nie studentów. Pieniądze 
na budowę i wyposażenie 
jednostki zostały przeka-
zane uniwersytetowi mini-
sterstwo Nauki i szkolnic-
twa Wyższego.
chrzest jednostki odbył 
się w piątek, 24 czerwca. 
matką chrzestną została 

dr Barbara szczurek, absol-
wentka Uniwersytetu Gdań-
skiego i jednocześnie żona 
prezydenta miasta. 
W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz Uniwer-
sytetu Gdańskiego, minister-
stwa, władz miasta, wykonaw-
cy oraz wielu zaproszonych 
gości. Na nabrzeżu tłum wi-
dzów czekał z niecierpliwością 
na chwilę, w której butelka 
szampana rozpryśnie się o bur-
tę statku. 
 – oceanograf to spełnienie 
marzeń wielu roczników oce-
anografów wykształconych 
na Uniwersytecie Gdańskim 
– powiedział podczas uroczy-
stości prof. Waldemar surosz, 
dziekan Wydziału oceanografii 
i Geografii UG. - Ta nowoczesna 
jednostka pozwoli podnieść 
jakość prowadzonych badań, 
co z kolei otworzy nowe moż-
liwości przed uczelnią, w tym, 

gotowość do wykonywania 
zadań monitoringowych dla 
sektora prywatnego.
Z kolei sławomir latos, prezes 
zarządu stoczni Nauta, pod-
kreślił, że dla stoczni współpra-
ca z UG była bardzo owocna 
i pozwoliła zdobyć nowe do-
świadczenia. 
– Budując statki o przezna-
czeniu naukowo-badawczym 
współpracujemy ze środo-
wiskiem akademickim, co 
daje nam dostęp do nowych 
rozwiązań technologicznych 
– wyjaśnia prezes. - W ten 
sposób stale ulepszamy nasze 
produkty i doskonalimy swoje 
kompetencje. 
statek ma 49,5 m długości i 14 
m szerokości i może osiągać 
prędkość 12 węzłów. może za-
bierać na pokład maksymalnie 
20 osób. Będzie pływał przede 
wszystkim po morzu Bałtyc-
kim.  (RK)

Oceanograf ochrzczony
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NAUKA | Oceanograf to statek naukowy, należący do Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Właśnie odbył się uroczysty chrzest jed-
nostki, matką chrzestną została Barbara Szczurek. 

OBRONNOŚĆ | Sodermanland - okręt 
Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji 
zacumował przy nabrzeżu Wolnego Obsza-
ru Celnego w Nowym Porcie w Gdańsku. 
Prezentacja jednostki była częścią odbywa-
jących się pod koniec czerwca br. w Amber 
Expo XIV Bałtyckich Targów Militarnych. 

Dariusz Drelich - wojewoda 
pomorski, w towarzystwie ingi 
Eriksson Fogh - ambasador 
szwecji i admirała jens’a Nykvi-
st’a - dowódcy szwedzkiej ma-
rynarki Wojennej zwiedził jed-
nostkę. W grupie oglądających 
ją była też magdalena Pramfelt 
– konsul honorowa szwecji 
w Gdańsku i Barbara sergot-Go-
lędzinowska – prezes Base Group sp. z o.o.,, fir-
my zajmującej się produkcją metalową, w tym 
wysyłanych do szwecji części do wytwarzania 
jednostek podwodnych. Przedsiębiorstwo to 
znane jest ze stosowania nowoczesnych tech-
nologii, w tym wykonywania produktów z naj-
nowszej generacji super wytrzymałego alumi-
nium, które służy zarówno do budowy okrętów 
jak supernowoczesnych pociągów.
Najbardziej okazałe na Targach było stanowi-
sko szwedzkiej firmy saab. Widać wyraźnie, że 
szwedzi potraktowali pobyt w Gdańsku jako 
okazję do załatwienia ważnych interesów. rze-
czywiście. Wśród wystawców na Targach były 
m.in., firmy, które proponują Polsce swój sprzęt 
w ramach programów modernizacyjnych ma-
rynarki Wojennej, w tym programu orka, prze-

widującego budowę trzech nowych okrętów 
podwodnych. o kontrakt ten mocno zabiegają 
prócz szwedów Niemcy i Francuzi. 
szwedzi zachwalają atuty swych jednostek oraz  
podkreślają zadawnioną współpracę z Pol-
ską. We wrześniu ub. roku ministrowie obrony 
szwecji i Polski podpisali porozumienie o stra-

tegicznym dialogu między resortami obrony 
obu państw. Dialog taki ma doprowadzić do 
wypracowania planów współpracy wojskowej 
w postaci m.in. wymiany informacji, ćwiczeń 
i innych wspólnych przedsięwzięć wojskowych.  
obecnie trwają ustalenia, w jakich obszarach 
możliwe byłoby poszerzenie współpracy po-
między marynarkami Wojennymi obu krajów. 
 - chcemy pokazać swe możliwości, podzie-
lić się wiedzą -stwierdziła ambasador szwecji 
w Polsce inga Eriksson Fogh. -  Polska i szwe-
cja działają na tym samym morzu Bałtyckim.  
możemy się od siebie nawzajem bardzo dużo 
nauczyć, ponieważ funkcjonujemy w tym 
samym środowisku i mamy własne doświad-
czenia, więc ta wymiana wiedzy i doświad-
czeń ma ogromne znaczenie.  Anna Kłos

szwedzi przypłynęli 
okrętem podwodnym
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Pan ambasador list (dokument powołują-
cy konsula) osobiście odczytał – po hisz-
pańsku i angielsku. Z polskiego przekładu 
obecni na uroczystości w Ecs-ie dowie-
dzieli się, że wspomniany nie tylko jest 
upoważniony do reprezentowania Peru 
na terenie województwa pomorskiego, 
ale też nadaje mu się uprawnienia do 
spełniania swej misji na terenie Peru. Wo-
bec tego nakazuje się kupcom, żeglarzom 
i innym obywatelom Peru okazywać mu 
posłuszeństwo.
W uroczystości uczestniczył też – a jakże, 
konsul honorowy Peru z Poznania oraz 
konsul honorowy z Torunia stanisław 
rakowicz. konsul Walasiński podkreślał, 
że jeśli chodzi o konuslowanie, dużo mu 
zawdzięcza.
Przedstawiciele służb dyplomatycznych 
z Gdańska zjawili się licznie, na czele z p. 
konsul honorową Niderlandów magda-
leną Pramlet, pełniącą też obowiązki pre-

zydenta stowarzyszenia konsulów Ho-
norowych w Polsce. oprawę muzyczną 
zapewniła – z właściwym sobie mistrzo-
stwem - cappella Gedanensis, wykonując 
tak trudne i prestiżowe utwory jak ulubio-

ny przez królową Elżbietę ii Hymn koro-
nacyjny Haendla napisany na cześć króla 
jerzego ii oraz utwór „alleluja” z oratorium 
„mesjasz”  Haendla.
(AK)
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Peru
DYPLOMACJA | Gościem w Gdańsku 
był 14 czerwca ambasador Republiki 
Peru w Polsce Alberto Salas Bara-
hona, Jego wizyta związana była 
z wręczeniem listów komisyjnych 
nowemu konsulowi honorowemu 
tego kraju Romanowi Walasińskie-
mu – prezesowi Swissmedu.

NAUKA | Naukowcy Politech-
niki Gdańskiej zostali wyróż-
nieni prestiżową nagrodą za 
polskie innowacyjne rozwią-
zanie techniczne dla sił zbroj-
nych RP.  Nagrodę przyznano 
podczas odbywających się 
w dniach 2-5 czerwca br. 
Targów i Konferencji Pro 
Defense w Ostródzie

Zespół badawczy Politechniki 
Gdańskiej, kierowany przez dr. 
hab. inż. mirosława Gerigka, 
prof. nadzw. PG, a także part-
ner projektu - firma saUlE 
Technologies, otrzymali „Żagiel 
rozwoju” za koncepcję bezza-
łogowej platformy nawodnej 
z alternatywnym źródłem zasi-
lania. W imieniu kapituły kon-
kursowej Expo mazury nagrodę 
wręczyli Piotr oraczewski, Pre-
zes Zarządu Expo mazury s.a. 
oraz płk dr hab. inż. sławomir 
augustyn, szef inspektoratu 
implementacji innowacyjnych 
Technologii obronnych moN.
Nagrodzony zespół prowadzi 
prace w zakresie rozwoju za-
awansowanych technologii 
oraz projektowania innowa-
cyjnych platform i obiektów 
pływających dla gospodarki 
i obronności państwa. Wy-
nikiem tych prac jest kilka 
koncepcji bezzałogowych 

pojazdów morskich o różnym 
przeznaczeniu.
jeden z projektów autorstwa 
zespołu dotyczy  nawodno-
powietrznego, bezzałogowe-
go pojazdu High-speed-FisT. 
Docelowo obiekt ten będzie 
wyposażony m.in. w podsys-
temy kodowanej komunikacji 
oraz nawigacji powietrznej. 
Będzie również posiadał pokła-
dowe źródła zasilania w ener-
gię, umożliwiające wykonanie 
dłuższych misji oraz pobieranie 
energii ze stacji podwodnych. 
Wyposażenie pojazdu w in-
nowacyjne w skali światowej, 
alternatywne źródło zasilania, 
opracowane przez Firmę saUlE 
Technologies, daje możliwość 
stworzenia pojazdu, będącego 
wysoce zaawansowanym tech-
nologicznie rozwiązaniem dla 
sił Zbrojnych rP. już myśli się 
o wykorzystaniu go w gospo-
darce. (AK)

uczelnia dla biznesu 
i sił zbrojnych rp
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Poczta Polska uruchamia dar-
mowy dostęp do sieci internet 
w ponad 850 placówkach zlokali-
zowanych poza dużymi aglomera-
cjami. spółka chce w ten sposób 
pomóc w cyfryzacji społeczeń-
stwa, zwłaszcza w tych miejscach, 
w których dostęp do sieci jest 
mocno ograniczony technicznie 
lub ekonomicznie. Na liście placó-
wek z darmowym internetem są 
także odziały Poczty dedykowane 
obsłudze pielgrzymów uczest-
niczących w Światowych Dniach 
młodzieży.
Bezprzewodowy dostęp do sieci 
jest możliwy dla wszystkich od-
wiedzających placówki pocztowe. 
sieć może być również otwarta 
dla osób znajdujących się w za-
sięgu hot spotów. aby korzystać 
z darmowego połączenia, wystar-
czy wybrać na ekranie urządzenia 
mobilnego siec o nazwie „ Poczta 
Polska”, bez konieczności wpisy-
wania dodatkowych haseł. klienci 
korzystający w ten sposób z sieci, 
będą także proszeni o wyrażenie 
zgody na wyświetlanie reklam.
Poczta Polska w drugim etapie 
przedsięwzięcia może udostęp-
nić darmową transmisję sygnału 
poprzez WiFi we wszystkich wła-
snych placówkach pocztowych 
włączając co kwartał do systemu 

500 lokalizacji.
– Projekt darmowego WiFi 
w placówkach pocztowych to je-
den z elementów strategii Poczty 
Polskiej, która kładzie nacisk na 
cyfryzację swoich usług.Poczta 
Polska już pełni funkcję komuni-
kacyjnego krwioobiegu państwa. 
Teraz chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  w cyfry-
zacji usług publicznych poprzez 
dostęp on-line do e-usług pań-
stwa –mówi Paweł skoworotko, 
członek Zarządu Poczty Polskiej.
Poczta Polska posiada potencjał, 
narzędzia i gotowe rozwiązania 
niezbędne do dostarczenia bez-
piecznej platformy dla kontaktu 
obywateli z państwem i jest jedy-
nym podmiotem na rynku, który 
oferuje sprawne, w pełni funkcjo-
nalne, poświadczone wymagany-
mi certyfikatami bezpieczeństwa 
narzędzie do komunikacji z pań-
stwem. jest to platforma Envelo. 
operator posiada także olbrzymi 
potencjał do realizacji dużych pro-
jektów związanych z cyfryzacją 
usług publicznych – dzięki sieci 
prawie 7500 placówek oraz pra-
cownikom sprzedaży, listonoszom 
i asystentom, dociera do wszyst-
kich obywateli na terenie całego 
kraju.
(PP)

Poczta Polska 
z bezpłatnym wiFi
BIZNES | Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, 
wypełnianie białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu on-
line z usługami administracji publicznej dla klientów– takie są główne korzyści 
projektu darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez Pocztę 
Polską w ponad 850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Polska, może 
wprowadzić darmowy Internet we wszystkich placówkach pocztowych.

oD lEWEj -kaZimiErZ smoliński, sEkrETarZ sTaNU W miNisTErsTWiE iNFrasTrUkTUry 
i BUDoWNicTWa, PaWEŁ skoWoroTko, cZŁoNEk ZarZąDU PocZTy PolskiEj
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- Kiedy i w jaki sposób rozpoczęła się 
Pani przygoda z karate? 

- Treningi karate rozpoczęłam w 1982 
r. jak wtedy wiele osób w moim wieku 
(50 lat) – po wejściu na ekrany kin fil-
mu „Wejście smoka”. Była to odskocznia 
od szarej socjalistycznej codzienności 
i coś niezwykle orientalnego. Zajęcia, 
prowadzone w prawdziwie japońskim 
stylu, były bardzo ciężkie fizycznie i psy-
chicznie – po roku treningów z 400 roz-
poczynających przygodę z karate osób 
w klubie pozostało ok. 40. ja miałam ol-
brzymią satysfakcję, że wielu kolegów, 
z którymi rozpoczynałam zajęcia, rezy-
gnowało w kolejnych miesiącach. Na 
szczęście reżim treningowy wytrzymał 
jeden z nich, z którym się wtedy bardzo 
zaprzyjaźniłam. Finał jest taki, że od 26 
lat jesteśmy małżeństwem.

- Jak czuje się Mistrzyni Świata i czym 
jest dla Pani karate?

- jak co dzień: trochę 
„łupie” w kręgosłupie, 

reszta jak na ten 
wiek – ok. a tak 

poważniej: to, że 
zdobyłam złoty 
medal na mistrzo-
stwach Świata 

nie oznacza, że je-
stem najlepsza. Na 
świecie z pewno-

ścią są trenujące ko-
biety w moim wieku, 
lepsze ode mnie, któ-

ra nie przyjechały 
na te zawody, 

więc nie 

miałyśmy okazji się zmierzyć. rywali-
zacja sportowa to tylko część karaTE, 
którym się zajmuję. Gdyby chodziło 
tylko o medale to pewnie dawno dała-
bym sobie spokój, jak większość kara-
teków-sportowców, bo dla nich karate 
kończy się wraz z końcem kariery spor-
towej. Dla mnie karate to sztuka, którą 
można zajmować się całe życie, na po-
ziomie odpowiednim do wieku i moż-
liwości organizmu. oczywistym jest, że 
nie reprezentuję już takiego poziomu 
(jak ponad 20 lat i kilogramów temu), 
gdy będąc w kadrze narodowej treno-
wałam wyczynowo. jednak w młodo-
ści wpojono mi, że trofea sportowe są 
przyjemnym aspektem trenowania, 
ale najważniejsza jest praca nad sobą, 
ciągłe samodoskonalenie (na różnych 
płaszczyznach), pokonywanie swoich 
słabości, itp. Prowadząc zajęcia z mło-
dzieżą cieszę się, że mogę im przekazać 
część swoich umiejętności, doświad-
czeń, przemyśleń, spostrzeżeń nie tylko 
na płaszczyźnie sportowej, ale również 
pokazać im karate jako sztukę w głęb-
szym aspekcie. mam nadzieję, że choć 
jedna z młodych osób wytrwa na sali 
tyle co ja i mój mąż.

- Proszę opowiedzieć o swoich pierw-
szych sukcesach

- Pierwsze poważne zawody, w których 
brałam udział, to mistrzostwa Polski 
juniorów w 1986 r., z których wróciłam 
z brązowym medalem. Ten sukces zdo-
pingował mnie do jeszcze większej pra-
cy, chciałam udowodnić sobie i innym, 
że to nie był przypadek. W kolejnych 
latach startowałam w najważniejszych 
turniejach rangi mP – z większości wra-

całam z medalami. W 1991 r. utwo-
rzono kadrę narodową kobiet i zo-
stałam do niej powołana (składała 

się tylko z 3 kobiet, bo na więcej 
nie było funduszy). Wspólnie 
zdobywałyśmy medale na mi-
strzostwach Europy, z kadrą 
odwiedziłam kilkanaście euro-
pejskich krajów (od Finlandii 
przez Wlk. Brytanię, monaco 
po cypr) w czasach, gdy nie-

wielu Polaków podróżowało. To 
były wspaniałe czasy, nagroda za 
ciężką pracę, choć do każdego 
wyjazdu musiałam dopłacać 
z własnej kieszeni.

- Wiele osób uważa, że ko-
biety nie powinny uprawiać 

karate. Pani jednak wciąż 
trenuje i odnosi olbrzymie suk-

cesy. Czy mogłaby Pani powiedzieć 
coś o żeńskiej stronie tego sportu 
i zachęcić koleżanki z Poczty do upra-
wiania karate?

- obecnie wiele dyscyplin sportowych 
kiedyś uznawanych za typowo męskie 

uprawianych jest przez dziewczyny/
kobiety, np. piłka nożna, boks, podno-
szenie ciężarów, skoki narciarskie czy 
sporty samochodowe. Nie ma w tym nic 
niezwykłego - kobiety chcą się spraw-
dzać i dorównywać mężczyznom (nie 
tylko w sporcie). karate trenuje bardzo 
dużo dziewcząt i to od najmłodszych 
lat (zajęcia ogólnorozwojowe na bazie 
karate prowadzone są nawet w przed-
szkolach). Dziewczęta trenują razem 
z chłopcami, a trenerzy wymagają od 
wszystkich tego samego. W niektórych 
sekcjach płeć piękna stanowi nawet 
połowę składu. obecnie karate jest bez-
pieczną dyscypliną sportu, na zawodach 
wymagane są ochraniacze, napięstniki 
itp. zabezpieczenia służące ochronie 
zdrowia. Trenerzy są przygotowani do 
prowadzenia zajęć, mają dużą wiedzę 
sportową, często są studentami lub ab-
solwentami aWF. W niektórych sekcjach 
razem z dziećmi trenują również rodzice, 
a w tym roku na zimowisko przyjechała 
dziewczynka z babcią (miała ponad 60 
lat) – obie niedawno zaczęły trenować 
karate. Niektóre kluby prowadzą zajęcia 
dla dorosłych, którzy chcą zapoznać się 
z karate, często zawierają one również 
elementy służące samoobronie z innych 
sztuk walki. Wszystkich zainteresowa-
nych zachęcam do aktywności fizycznej 
(nie musi to być karate), ważne aby zna-
leźć coś dla siebie.

- Co dało Pani karate? 

- karate dało mi w życiu wiele: począw-
szy od możliwości oderwania się od 
szarej rzeczywistości przez szacunek dla 
ciężkiej pracy, konsekwencję w działa-
niu, dążenie do wyznaczonego celu, aż 
po poznanie wielu wspaniałych ludzi 
w całym kraju. Udział w treningu po-
zwala zapomnieć o kłopotach i nabrać 
dystans do wielu spraw. ale sądzę, że 
każda aktywność (nie tylko sportowa) 
daje podobne wrażenia i „wartości do-
dane” do zwykłej codzienności. Warto 
mieć coś tylko dla siebie, coś co daje 
satysfakcję i pomaga przetrwać w trud-
nych chwilach.

- Jak połączyć pracę na etacie z tre-
ningami i startami w turniejach?

- jak już wspomniałam, nie zajmuję się 
treningami wyczynowo, dlatego udaje 
się to pogodzić. W czasie ferii zimowych 
i wakacji mogę poświęcić tej pasji wię-
cej czasu i energii, bo co roku wyjeż-
dżam na obozy sportowe, na których 
spotykam się z przyjaciółmi i razem tre-
nujemy (3 razy dziennie, chcę „nadrobić 
zaległości”). W ciągu roku szkolnego 
bywam na zgrupowaniach, organizo-
wanych w Trójmieście lub pobliżu; po-
dobnie z turniejami. Zawsze znajdę czas 
i sposobność, żeby zająć się swoją pasją 
– trzeba tylko chcieć.

 
z poczty  polskiej

Mistrzyni Karate
Jest członkiem Zespołu Spisowego 
w Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 
z siedzibą w Gdyni. Po pracy oddaje 
się wielkiej pasji, której poświęciła 
całe swoje życie. Miłość do sztuk wal-
ki, w tym ukochanego karate zapro-
wadziła ją do Kadry Narodowej po-
wołanej przez Polski Związek Karate 
i światowej kariery. Ostatni sukces 
to kwietniowy tytuł Mistrzyni Świata 
w kategorii Kata Masters, podczas VII 
Mistrzostw Świata Karate Shotokan 
WSF w Bydgoszczy. Rozmawiamy z  
Lilianą Kruszyńską-Piłat, od ponad 
23 lat związaną z Pocztą Polską.

- Trofea sportowe są przy-
jemnym aspektem trenowa-

nia, ale najważniejsza jest 
praca nad sobą, ciągłe sa-

modoskonalenie (na różnych 
płaszczyznach), pokonywa-
nie swoich słabości – mówi  
Liliana Kruszyńską-Piłat

”
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- Wraz z nadejściem upałów sNG 
pomoże gdańszczanom i tury-
stom, choć na chwilę się ochłodzić 
– podkreśla Guy Fournier, prezes 
sNG. – Nasze urządzenie można 
zamontować na dowolnym hy-
drancie.
Projekt mgiełki – w kształcie ka-
pelusza - powstał na tablicach 
kreślarskich pracowników Biura 
studiów saur Neptun Gdańsk. 
Założeniem do wyprodukowania 
tego typu instalacji była jej mobil-

ność, czyli możliwość wykorzysta-
nia wody z dowolnego hydrantu 
zlokalizowanego na terenie miasta 
Gdańska.
Urządzenia sprawdziły się już pod-
czas trzech czerwcowych festy-
nów organizowanych przez sNG. 
Z racji fali upałów mgiełka po raz 
pierwszy pojawiła się w przestrze-
ni miejskiej. 
-Pierwszy i za pewne nie ostatni – 
dodaje Guy Fournier.
(MR)

OchłOda
od snG

INICJATYWA |  Saur Neptun Gdańsk 
postanowił na Targu Węglowym uru-
chomić mgiełkę, która zraszać będzie 
przechodniów. Czas funkcjonowa-
nia instalacji będzie uzależniony od 
warunków atmosferycznych. Dopóki 
będzie gorąco, dopóty mgiełka bę-
dzie działać!

W poszczególnych roz-
działach tej kilkudzie-
sięciostronnicowej ksią-
żeczki sopocianie znajdą 
informacje m.in. o miej-
skich programach służą-
cych ochronie zdrowia, 
bogatej ofercie kultu-
ralnej i artystycznej ad-
resowanej dla starszych 
mieszkańców, zajęciach 
sportowych, a także o 
sposobach uzyskania 
pomocy. Przydatne tele-
fony i adresy znajdą tu 
zarówno ci mieszkańcy, 
którym zdrowie pozwala 
na czynne uczestnicze-
nie w życiu miasta, jak i 
ci, którzy są adresatami 
działań o charakterze opiekuńczym.
-oferta jaką sopot przygotował dla osób 
starszych jest niezwykle szeroka i obejmu-
je bardzo wiele działań o zróżnicowanym 
charakterze, co powoduje, że źródła, z ja-
kich mieszkańcy czerpią o nich informacje 
także bywają różne i rozproszone. stąd po-
mysł stworzenia jednej publikacji, w której 
wszystkie te działania są opisane i która trafi 
bezpośrednio do mieszkańców. chcieliśmy 
pomóc naszym mieszkańcom w łatwym do-
tarciu do wszystkich informacji. informator 
„sopocianie 60+” będą mogli położyć na lo-
dówce lub obok telefonu i zawsze w potrze-
bie po niego sięgnąć. Tam znajdą opis tego, 
co się mieście dzieje oraz kluczowe adresy i 
telefony – mówi wiceprezydent sopotu, jo-
anna cichocka-Gula.

- W tworzeniu tej publikacji uczestniczyło 
wiele wydziałów Urzędu miasta oraz jedno-
stek z miastem związanych. Dzięki współ-
pracy udało nam się stworzyć coś w rodzaju 
kompendium wiedzy dla seniorów, które w 
kolejnych latach będziemy aktualizować i 
przekazywać bezpośrednio mieszkańcom – 
dodaje.
„sopocianie 60+” zostaną dostarczone do 
każdego sopockiego gospodarstwa domo-
wego, w którym mieszka osoba starsza. Pu-
blikacja została stworzona z myślą o senio-
rach, ale cenne wskazówki znajdą tu także 
opiekunowie osób starszych.
Biuletyn jest bezpłatny. jest rozprowadzany 
systematycznie i do końca czerwca sopoccy 
seniorzy znajdą go w swoich skrzynkach.
(Um)

nowa publikacja 
sopotu dla seniorów
Miejski biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+” to podręczny wykaz najważniejszych 
działań Miasta skierowanych do osób starszych. Nowa publikacja Miasta Sopotu, 
której pierwsza partia już trafiła do skrzynek sopocian, to odpowiedź na ankiety 
przeprowadzane wśród sopockich seniorów podczas tworzenia sopockiej strategii 
senioralnej i jeden z jej elementów. Ma być podręczną pomocą dla osób potrzebują-
cych informacji o możliwościach, jakie Miasto stwarza seniorom.



Uroczystość swoim honorowym patronatem objął mini-
ster Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej marek 
Gróbarczyk, który niestety nie mógł uczestniczyć w uro-
czystości osobiście. Zastępował go dyrektor Departamen-
tu rybołówstwa janusz Wrona.  Pojawili się na niej sa-
morządowcy - z wicewojewodą pomorskim mariuszem 
Łuczykiem oraz wiceprezydent Gdyni katarzyną Gruszec-
ką-spychałą na czele. Wśród gości znaleźli się także wybit-
ni przedstawiciele świata naukowego z kraju i zagranicy.  
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym 
pracownikom mir-PiB. Prof. dr. hab. Tomasz linkowski, wielo-
letni były dyrektor mir-PiB, za wybitne osiągnięcia naukowe 
oraz podnoszenie prestiżu instytutu podczas kierowania nim 
przez 15 lat, otrzymał medal im. Profesora kazimierza Demela.  
Wiceprezydent Gdyni, katarzyna-Gruszecka spychała, na 

ręce dyrektora mir-PiB, dr Emila kuzebskiego, przekazała 
medal 25-lecia samorządu Gdyni. odczytała także list gratu-
lacyjny w imieniu prezydenta Wojciecha szczurka. 
Zebrani wysłuchali  wykładu prof. dr. hab. j. marcina Węsław-
skiego (przewodniczącego rady Naukowej mir przez trzy 
kadencje), na temat: “miejsce morskiego instytutu rybackie-
go w 95-letniej historii badań morza”. Przez ten czas zmienia-
ły się zarówno poglądy naukowców jak i sposób traktowania 
zasobów morskich. jeśli chodzi o Bałtyk, główna zmiana to 
przejście od rybactwa – czyli morskiego myślistwa do akwa-
kultury – morskiego rolnictwa. Podkreślił on też, że mimo 
nowoczesnych metod badawczych, zostało odkrytych nie 
więcej niż 40% biologicznych zasobów mórz. Zatem zaglą-
danie w głębiny oceanów jest wciąż fascynujące. 
Anna Kłos

morskieGo 
instytutu 
rybackieGo

95 lat RELACJA | W siedzibie Mor-
skiego Instytutu Rybackiego 
w Gdyni, odbyło się 16 czerwca 
br. uroczyste posiedzenie jego 
Rady Naukowej. Rada została 
zwołana z okazji obchodów 95-
lecia Morskich Badań Rybackich 
w Polsce oraz Jubileuszu Mor-
skiego Instytutu Rybackiego - 
Państwowego Instytutu Badaw-
czego 1921-2016. 
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Łącznie 47 przestrzeni sąsiedzkich przejdzie metamor-
fozę w ramach tegorocznej edycji programu „Wspólne 
Podwórko”. Dzięki zwiększeniu środków na ten cel do 
kwoty 2,7 mln zł możliwa jest realizacja zamierzeń 
wszystkich mieszkańców, których wnioski spełniły 
wymagania formalne.

Zainteresowanie udziałem w programie rośnie z roku 
na rok, rośnie też pula wsparcia dla gdańszczan, którzy 
na lepsze zmieniać chcą swoje najbliższe otoczenie. 
W 2014 roku na ten cel miasto przeznaczyło 500 tys. zł, 
zagospodarowanych zostało wówczas 11 podwórek 
(wyłonionych spośród 12 wniosków). W 2015 roku udało 
się wygospodarować więcej, bo 1,1 miliona zł i zrewi-
talizować 21 podwórek (złożonych zostało wówczas 30 
wniosków). W tym roku przy wsparciu miasta metamor-
fozę przejdzie aż 47 podwórek zgłoszonych do konkursu. 
- ogromne zainteresowanie udziałem mieszkańców 
w naszym programie, i ich zaangażowanie są bardzo cen-
ne, dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu tegorocznej 
puli wsparcia. i tak, w tym roku na ten cel przeznaczymy 
łącznie 2,7 mln zł, czyli o 1,2 mln zł więcej niż pierwot-
nie. Zwiększenie kwoty pozwoli na realizację zamierzeń 
wszystkich mieszkańców, których wnioski spełniły wy-
magania formalne. W efekcie metamorfozę przejdzie 47 
podwórek – mówi prezydent Gdańska Paweł adamo-
wicz. Złożone przez mieszkańców wnioski oceniane były 
m.in. pod względem liczby wspólnot przystępujących 
do współdzierżawy (im więcej wspólnot tym wyższa 
punktacja), a także racjonalności złożonych projektów. 
Z 58 złożonych wniosków wielo i jedno wspólnotowych, 
z przyczyn formalnych odrzucono 3 wnioski, natomiast 
8 wniosków odrzuconych zostało z powodu nieuzupeł-
nienia w wyznaczonym terminie całości dokumentacji. 
- To mieszkańcy decydują o tym w jaki sposób chcą za-
aranżować swoją sąsiedzką przestrzeń. Zadaniem na-
szego programu jest pomoc w realizacji tych zamierzeń. 
Dzierżawcy i współdzierżawcy uzyskują wsparcie realiza-
cyjne, które polega na zakupie materiałów oraz zleceniu 
i sfinansowaniu usług związanych z zagospodarowaniem 
podwórka. maksymalna wysokość wsparcia realizacyjne-
go w tegorocznej edycji zwiększona została z 50 tys. do 
65 tys. zł kosztorysowej wartości planowanych nakła-
dów na zagospodarowanie zaplecza podwórzowego. 
co ważne, służymy nie tylko wsparciem finansowym, ale 
także merytorycznym – zaznacza zastępca prezydenta 
Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. Program 
„Wspólne Podwórko”, który realizowany jest od 2014 
roku, jest formą wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych 
oraz współwłaścicieli nieruchomości, którzy posiadają 
wydzierżawione od gminy podwórko i chcą je zrewita-
lizować. (UM)

2,7 mln na metamorFozy 
Gdańskich przestrzeni

ProF. marciN WęsŁaWski, Dyr mir-U 
Emil kUZEBski, BUrmisTrZ jasTarNi 
TyBEriUsZ NarkoWicZ
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Zainteresowanie tematem wykazali głównie posłowie z Pis
-u: Dorota arciszewska-mielewczyk, marcin Horała, jan kla-
witter, z Po był stanisław lamczyk, z kUkiZ-15 małgorzata 
Zwiercan. senatorów reprezentował sławomir rybicki (Po). 
Była też małgorzata Gładysz - dyrektor biura i prawa ręka 
senatora Bogdana Borusewicza. strona samorządowa repre-
zentowała się imponująco. od marszałka mieczysława stru-
ka i prezydenta Gdyni Wojciecha szczurka poprzez samorzą-
dowców z Gdyni, powiatu puckiego i wejherowskiego. 

PORT GDYNIA SIę DUSI

jego sytuację przedstawił wiceprezydent marek stępa.
- Gdyński port jest jednym z trzech strategicznych portów 
morskich w kraju i jedynym, który nie ma połączenia z syste-
mem dróg krajowych. Prowadzi do niego tylko mocno prze-
ciążona ruchem Trasa kwiatkowskiego, rozjeżdżana przez 
zmierzające do portu ciężkie transporty. Planowana droga 
dojazdowa do portu jest więc niezbędna dla jego dobrego 
skomunikowania z obwodową Trójmiasta, a tym samym 
z krajową siecią drogową. Trasa kwiatkowskiego, po której 
odbywa się ruch drogowy do portu, jest drogą powiatową, 
ma niskie parametry i niezadowalający stan techniczny, 
szczególnie na starszej swej części. 
Walka o pozyskanie finansowania na budowę oPaT-u, czyli 

praktycznie północnej ob-
wodnicy Trójmiasta trwa już 
ponad 10 lat. sprawa robi 
się coraz bardziej paląca, 
ponieważ zmienił się sposób funkcjonowania dużych 
portów. Długa linia nabrzeża nie jest już tak istotna, ponie-
waż statki rozładowują się coraz szybciej i nie zajmują długo 
miejsca przy nabrzeżu, natomiast coraz ważniejsze są dobre 
połączenia komunikacyjne od strony lądu i duże powierzch-
nie magazynowe, gdzie towary mogłyby być składowane, 
wstępnie obrabiane czy uszlachetniane. Pierwsze załatwiłby 
oPaT a drugie tzw Dolina logistyczna, która miałaby po-
wstać na terenach Gdyni, kosakowa, rumi, redy i Wejhero-
wa.

ZA STUDIUM ZAPŁACIŁY GMINY

koszt budowy 14-kilometrowej drogi szacuje się na 1,586-
1,66 mld zł. ma zaczynać się ona na końcu trójmiejskiej 
obwodnicy w chyloni, ominąć (zakorkowane nie tylko 
w sezonie letnim) rumię oraz redę i połączyć się z drogą 
prowadzącą w stronę Helu. Na razie wydano 1 mln zł na stu-
dium ekonomiczno-środowiskowe, podczas którego przed-
stawiono mieszkańcom warianty i poddano je konsultacjom. 
Zapłaciło za to 13 gmin - od jastarni, przez Wejherowo, ru-

mię i redę po Gdynię - oraz 
samorząd województwa. To 
miał być ukłon w kierunku 
strony rządowej, która miała 
sfinansować dalszą budowę. 
ale kolejne próby kończyły 
się fiaskiem.
- kolejne rządy Po i Psl nic 
nie zrobiły, aby wpisać to 
połączenie na listę projek-
tów krajowych – przypomi-
na posłanka Pis-u Dorota 
arciszewska mielewczyk.

OPAT WAżNY 
NIE TYLKO DLA GDYNI

- Przyjechaliśmy tu wszyscy razem, jednym 
głosem mówimy o rzeczach, które są dla nas ważne. o infra-
strukturze drogowej, w tym o połączeniu drogowym jakim 
jest obwodnica Północna aglomeracji Trójmiejskiej i będąca 
jej częścią Droga czerwona, mówimy także o połączeniach 
kolejowych oraz o zagadnieniach związanych z zagospo-
darowaniem morza – mówił podczas spotkania Wojciech 
szczurek, prezydent Gdyni.
- spotkanie dotyczyło tematów, w których samorządowcy 
potrzebują wsparcia i współpracy z przedstawicielami władz 
krajowych. chcieliśmy zaprezentować istotne dla naszego ob-
szaru tematy i zapoznać z tymi sprawami parlamentarzystów, 
którzy później mogą nas wspierać w ich realizacji – zapewnia 
jarosław Białk, starosta powiatu puckiego. To są istotne pro-
blemy Pomorza, które przerastają możliwości finansowe bądź 
prawne samorządów – mówi pucki starosta jarosław Białk. 
- jest na razie ustna obietnica kierownictwa infrastruktury, 
że w tym roku jeszcze ministerstwo zasiądzie do aktualizacji 
listy planu budowy dróg krajowych i autostrad, a oPaT się 
na nim znajdzie - mówi marcin Horała, poseł na sejm. 
Anna Kłos

czy OPaT 
realizacji?

Trasa
Trasa drogi dojazdowej do portu Gdynia od ob-
wodnicy zachodniej (tzw. Droga Czerwona), bę-
dzie w pewnej części pokrywała się z Obwodnicą 
Północną Aglomeracyjną Trójmiasta (OPAT), 
o którą od lat zabiegają władze miasta wspierane 
przez obywatelskie inicjatywy. 14-kilometrowa 
OPAT to planowane przedłużenie kończącej się 
w Chyloni obwodnicy, które omijając zakorko-
waną Rumię i Redę, ma połączyć się z trasą na 
Hel. Pewne opracowania dokumentacyjne dla 
tej inwestycji zostały już wykonane, jak studium 
ekonomiczno – środowiskowe i warianty przebie-
gu. Pozostaje ona nadal ważną inwestycją dla ca-
łej północnej części województwa. A szczególnie 
jest istotna, poza oczywiście Gdynią, dla Rumi, 
Redy, Wejherowa, Pucka, Władysławowa, Jastarni 
i Helu, które współfinansowały prace przedpro-
jektowe związane z budową. Planowana droga 
ma zdecydowanie charakter ponadlokalny, wobec 
czego powinna być realizowana przez Państwo, 
a nie samorządy lokalne, gdyż one nie mają żad-
nych szans na sfinansowanie takiego zadania.
Podczas spotkania padło wiele bardzo istotnych 
argumentów przemawiających za budową OPA-
Tu jako zadania rządowego. Fakt konieczności 
powstania obwodnicy nie budzi żadnych wątpli-
wości. Problemem jest, kto ma tę inwestycję sfi-
nansować.

- Dobra komunikacja to krwiobieg. Bez niej się dusimy. Bądźcie naszymi ambasado-
rami w Warszawie – apelowali samorządowcy z konsorcjum Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) do parlamentarzystów i senatorów podczas spo-
tkania w żelistrzewie (w Gminie Puck) 20 czerwca 2016 roku. Jego głównym orga-
nizatorem był starosta pucki Jarosław Białk przy współudziale prezydenta Gdyni 
Wojciecha Szczurka i prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

ma szansę
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
Z CAŁEGO POMORZA

Podczas roczystości, w której udział wzię-
ła minister rodziny, Pracy i Polityki spo-
łecznej Elżbieta rafalska, prezes Energa 
sa Dariusz kaśków podpisał aneks do 
umowy karty Dużej rodziny, umożliwia-
jący wielodzietnym rodzinom jeszcze 
bardziej atrakcyjne warunki kupna  ener-
gii. To nowa propozycja Grupy Energa 
dla klientów indywidualnych posiadają-
cych ogólnopolską kartę Dużej rodziny. 
Pierwszą ofertę dla rodzin z co najmniej 
trójką dzieci Energa wprowadziła w paź-
dzierniku 2015 roku.
W ramach nowej oferty „Po Prostu ro-
dzina” opłata za kWh energii elektrycz-
nej w taryfie jednostrefowej G11 została 
obniżona z 0,295 zł do 0,285 zł brutto, 
a opłata handlowa z 5,37 zł do  4,99 zł/
m-c (przy korzystaniu z elektronicznej 
faktury). skala oszczędności zależy od ak-
tualnych warunków u obecnego sprzedaw-
cy oraz wielkości zużycia energii. im wyższe, 
tym większa oszczędność. i tak przykłado-
wo: przy zużyciu 2500 kWh rocznie może 
ona wynieść do 140 zł, a przy 4000 kWh – do 

220 zł. 
aby klienci mogli dokładnie oszacować 
swoje oszczędności Energa na stronie www.
energa.pl udostępniła kalkulator, za pomocą 
którego można je w prosty sposób obliczyć.
- Naszą propozycję kierujemy do obecnych 

i nowych 
klientów Energi, którzy cenią sobie wygo-
dę, możliwość generowania oszczędności 
oraz pewnego dostawcę energii - mówi Da-
riusz kaśków, prezes Energa sa.  - Wierzę, że 

nasza druga edycja oferty pozwalającej 
zmniejszyć rachunki za prąd będzie re-
alnym wsparciem dla polskich rodzin. 
Uczestnictwo w tej inicjatywie pozwala 
nam nie tylko na budowę dobrych relacji 
z naszymi klientami, ale także wspieranie 
zrównoważonego rozwoju naszego spo-
łeczeństwa. To jeden z elementów nasze-
go społecznego zaangażowania.
Poza korzystniejszą ceną energii i stawką 
opłaty handlowej, rodziny wielodzietne 
mogą korzystać również z zabezpieczenia 
przed podwyżkami cen energii przez ko-
lejne 24 miesiące. 
Program karta Dużej rodziny to system 
zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 
z co najmniej trójką dzieci. karta zapewnia 
zniżki przy zakupie jedzenia, kosmetyków, 
odzieży, obuwia, książek, zabawek i paliwa 
oraz obniża koszty rachunków za usługi. 
Posiadacze karty Dużej rodziny mogą ko-

rzystać z oferty w ponad 8 tys. miejsc zgło-
szonych przez ponad tysiąc firm i instytucji 
z całej Polski.
(BG)

Oferta dla 
wielodzietnych 
rodzin

ENERGETYKA | Wielodzietne rodziny 
posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą 
jeszcze bardziej obniżyć rachunki za 
energię elektryczną dzięki nowej ofer-
cie Grupy Energa. Spółka jest jedynym 
sprzedawcą prądu, który przystąpił do 
tego programu.  



To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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Sprzedam telewizor Sony 21 cali, 
cena 40 zł. Tel: 507-486-424

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną 960m2 lub 1350m2 w 
centrum miejscowości Wyszecino. 
Tel: 693-485-069

CzySzCzenie, pranie dywanów, 
tapicerek, mycie okien, pralnia che-
miczna. Tel: 501-077-273

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

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

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

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

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie 
muzyki 17 szt, Wojna i broń 6 szt, 
Zwierzęta świata 1,2. Tel: 790-290-
835

Sprzedam radioodtwarzacz do 
kaset do Seicento, cena 80zł, Sie-
rakowice. Tel: 790-290-835

Sprzedam komodę olcha sze-
rokość 130 cm, wysokość 93 cm, 
głębokość 43cm, cena 260 zł. Tel: 

510-501-955

Sprzedam kamerę tv skype Sam-
sung VG StC 4000 i mysz bezprze-
wodową, cena 180 zł. Tel: 510-501-
955

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

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 

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

jeStem zainteresowana wynaję-

ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
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 ogrodzeniem muro-
wanym, 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, 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 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

UsłUgi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

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

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

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

Sprzedam rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

Sprzedam krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

Sprzedam nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 
3 km, tel. 793 903 536
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swoją karierę koszykarską rozpoczy-
nała w Boston college w którym jest 
rekordzistką jeśli chodzi o zbiórki, 
bloki oraz skuteczność z gry. W 2011 
trafiła do WNBa. Z 15 numerem wy-
brało ją chicago sky, dla których ro-
zegrała łącznie 3 sezony. W zeszłym 
roku została zatrudniona przez Nowy 
york w którym gra do dziś
carolyn swords to zawodniczka grają-
ca na pozycji centra, duże wzmocnie-
nie naszej gry w strefie podkoszowej. 
-miałam okazję poznać carolyn - jest 
sympatyczną dziewczyną nastawio-
ną pozytywnie do gry w Polsce. już 
zapowiedziała, że zapisze się na kurs 
języka polskiego, aby lepiej rozumieć 
koleżanki z zespołu. chce dobrze 
grać i dobrze funkcjonować z zespo-
łem. Najważniejsze dla niej jest do-

bro zespołu a to jest cenną wartością 
dla trenera. – powiedziała katarzyna 
Dydek, która w zeszłym tygodniu 
odwiedziła nasza nową zawodniczkę 
w Nowym yorku i oglądała jej spotka-
nie na żywo.
równie pozytywnie ocenia jej grę 
katie smith - nasza była zawodnicz-
ka, 3-krotna mistrzyni olimpijska 
w barwach reprezentacji Usa. katie 
aktualnie pełni role asystenta trenera 
w zespole New york liberty.
Dotychczas klub potwierdził również 
przedłużenie kontraktu z jeleną ske-
rović, anetą kotnis, kamilą Podgórną, 
anną jakubiuk, Dominiką miłoszew-
skieą oraz amalą rembiszewską. 
Nową zawodniczką w barwach Gdyń-
skich będzie aldona morawiec.
(MP)

celem dorocznego spotkania w ogólnopolskiej alei Zasłużonych 
ludzi morza w rewie było uczczenie pamięci wszystkich bohaterów 
polskiego morza. W tym roku Gwiazdami uhonorowano: kpt. ż. w. 
Zygmunta Deyczakowskiego, doc. mgr. inż. ildefonsa Piotrowskiego 
oraz Walerię szulc.
Święcenia dokonał i modlitwę w intencji ludzi morza odmówił ksiądz 
kanonik Wiesław Philipp, proboszcz parafii pw. Św. rocha w rewie.
Po odsłonięciu Gwiazd w alei nastąpiło wręczenie odznaczeń i wy-
różnień:
Zgodnie z Postanowieniem kapituły orderu Honorowego Związ-
ku Piłsudczyków rzeczypospolitej Polskiej, orderem Honorowym 
Związku Piłsudczyków rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi 
w krzewieniu pamięci zasług dla Polski przez Pierwszego marszałka 
Polski józefa Piłsudskiego i jego legionów uhonorowany został je-
rzy Włudzik - Wójt Gminy kosakowo, Pułkownik Związku Piłsudczy-
ków rP jerzy Włudzik. 
Złotym krzyżem Związku Piłsudczyków rP uhonorowani zostali:  Da-
riusz Drelich - Wojewoda, komandor ignacy Gloza, ks. prałat sławo-

mir Decowski, andrzej Bodnar, 
komandor kazimierz Pulkowski, 
andrzej Ziemian, a srebrnym 
krzyżem Związku – małgorzata 
szubrycht, józef melzer, miro-
sław antkiewicz, michał szajna.
Uchwałą Światowego Związku 
Żołnierzy armii krajowej okręg 
Pomorski na podstawie De-
cyzji Prezydium nadał medal 
XXv-lecia Światowego Związ-
ku Żołnierzy armii krajowej 
okręg Pomorski następującym 
osobom: kmdr pil. Wiesławo-
wi cuperowi, płk Grzegorzowi 
stańczykowi, Zdzisławowi jaroni, jerzemu miotke, jakubowi 
szajna, andrzejowi stępień, józefowi Bartnickiemu, sławomirowi 
Dzięgielewskiemu, Wiesławowi Niemocińskiemu. (UG)

doceniono 
bohaterów 
polskieGo morza
RELACJA |  W sobotę 11 czerwca 2016 r. zorganizowano XIII Uroczy-
stość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie.
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swoją karierę koszykarską rozpoczy-
nała w Boston college w którym jest 
rekordzistką jeśli chodzi o zbiórki, 
bloki oraz skuteczność z gry. W 2011 
trafiła do WNBa. Z 15 numerem wy-
brało ją chicago sky, dla których ro-
zegrała łącznie 3 sezony. W zeszłym 
roku została zatrudniona przez Nowy 
york w którym gra do dziś
carolyn swords to zawodniczka grają-
ca na pozycji centra, duże wzmocnie-
nie naszej gry w strefie podkoszowej. 
-miałam okazję poznać carolyn - jest 
sympatyczną dziewczyną nastawio-
ną pozytywnie do gry w Polsce. już 
zapowiedziała, że zapisze się na kurs 
języka polskiego, aby lepiej rozumieć 
koleżanki z zespołu. chce dobrze 
grać i dobrze funkcjonować z zespo-
łem. Najważniejsze dla niej jest do-

bro zespołu a to jest cenną wartością 
dla trenera. – powiedziała katarzyna 
Dydek, która w zeszłym tygodniu 
odwiedziła nasza nową zawodniczkę 
w Nowym yorku i oglądała jej spotka-
nie na żywo.
równie pozytywnie ocenia jej grę 
katie smith - nasza była zawodnicz-
ka, 3-krotna mistrzyni olimpijska 
w barwach reprezentacji Usa. katie 
aktualnie pełni role asystenta trenera 
w zespole New york liberty.
Dotychczas klub potwierdził również 
przedłużenie kontraktu z jeleną ske-
rović, anetą kotnis, kamilą Podgórną, 
anną jakubiuk, Dominiką miłoszew-
skieą oraz amalą rembiszewską. 
Nową zawodniczką w barwach Gdyń-
skich będzie aldona morawiec.
(MP)

W przyszłym sezonie nasze szeregi zasili Carolyn Swords. 
Ta prawie dwumetrowa, amerykańska środkowa aktualnie 
występuje w zespole New York Liberty. W 12 meczach tego 
sezonu za każdym razem wychodziła w pierwszej piątce.

Znamy już naszego przeciwnika w rundzie 
kwalifikacyjnej do EuroCup Women. Rywa-
lem będzie zespół BCF Elfic Fribourg.

Pierwsze spotkanie rozegramy 5 październi-
ka w Gdyni, natomiast rewanż odbędzie się 
tydzień później w Fryburgu.
W przypadku awansu trafimy do grupy G 
w której zmierzymy się z zespołami: 
1. Basket landes (Fra) 
2. Umana reyer venezia (iTa) 
3. Nice Basket 06 (Fra)
Prezes B. Witkowski: 
- losowanie w kwalifikacjach można uznać za 

pomyślnie rokujące tym bardziej biorąc pod 
uwagę wynik piłkarzy. Nie należy lekceważyć 
rywali - jest to utytułowany szwajcarski klub 
reprezentujący kanton Fryburg. obecnie jest 
wicemistrzem kraju, a melduje się w fina-
le rozgrywek lNa regularnie od pięciu lat. 
W ostatnim sezonie apetyty na złoto były 
tym większe, iż zespół po rundzie zasadniczej 
zajął pierwsze miejsce w tabeli tylko z jedną 
porażką. Elfic to pomieszanie rutyny z młodo-
ścią. Trzon stanowią doświadczone szwajcarki 
– alexia rol i lara Thalmann, ale główną bronią 
zespołu jest dwudziestodwuletnia amerykanka 
– jazmine Davis. W ostatnim sezonie dostała 

nagrodę mvP szwajcarskiej ligi lNa. Trenerem 
drużyny jest doświadczony szkoleniowiec 
romain Gaspoz ale jesteśmy dobrej myśli. Będą 
to na pewno historyczne mecze bo jeszcze 
w rozgrywkach pucharowych nie rywalizowali-
śmy z drużyną ze szwajcarii. Potencjalna grupa 
G jest według mnie bardzo silna - doświadczo-
ne zespoły z Francji (Świetnie zorganizowane 
koszykarsko i mające oddanych kibiców w tym 
półfinaliści zeszłych rozgrywek - Basket landes) 
oraz zespół z Wenecji, który w tamtym sezonie 
doszedł do 1/8 rozgrywek Eurocup wygrywa-
jąc w playoff z TTT ryga – komentuje prezes 
Bugusław Witkowski.

Pozostałe pary, które wezmą udział w rundzie 
kwalifikacyjnej to: 
Konferencja 1: 
1. instanbul Universitesi (Tur)- yDU (TUr) 
2. PEac Pecs (HUN) - Piestanske cajky (slovak) 
3. chevakata vologda (rUs) - samsung canik 
Belediye(TUr) 
4. Enisey krasnoyarsk region (rUs) - vBW cEkk 
cegled (HUN) 
Konferencja 2: 
1. Nantes reze (Fra) - amsterdam (Hol) 
2. Flammes carolo Basket (Fra) - Freiburg (GEr) 
3. valosun kP Brno (cZE) - keltern (GEr)
(MP)

walka ze szwajcarskim klubem
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uniwersytety 
 

SIATKÓWKA | Na plaży w Gdyni 
rozegrano Finał Akademickich Mi-
strzostw Polski w Siatkówce Plażo-
wej. Zawody  zorganizował  Klub 
Uczelniany AZS Uniwersytet Gdań-
ski, przy współpracy z AZS Orga-
nizacją Środowiskowa w Gdańsku 
i Gdyńskie Centrum Sportu.

W klasyfikacji drużynowej akademickich mistrzostw 
Polski w siatkówce Plażowej 2016,  aż cztery miejsca na 
podium w klasyfikacji drużynowej zajęły uniwersytety. je-
dyne „rodzynki” to siatkarki aWF kraków, które stanęły na 
najniższym podium Pozostałe miejsce podzieliły między 
sobą uniwersytety z Warszawy i Gdańska. W rywalizacji 
panów akademickim mistrzem Polski została Politechni-
ka Gdańska, a  dwa kolejne miejsca zajęły „uniwerki” z Ło-
dzi i Warszawy.
kto sięgnął po laury w klasyfikacji par? W rywalizacji pań 
najlepsze okazały się siatkarki z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, które zajęły pierwsze miejsca na podium.  osta-
tecznie z przyczyn losowych nie doszło do bratobójczego 
finału pomiędzy parami ze stolicy. mistrzyniami Polski zo-
stały – sylwia Pilarek/małgorzata Zaciek , a Wice mistrzy-
niami aleksandra Filip/izabela soja.  Do  meczu o brązowy 
medal ze względu na kontuję jednej z siatkarek Uniwer-
sytetu Łódzkiego nie doszło. Brązowe medale ostatecznie 
otrzymały zawodniczki aWF kraków  – agnieszka Gru-

czek/ justyna Tomala. Patrząc na formę siatkarek aZs UW 
na finale amP z pewnością z nadzieją możemy patrzeć na 
zbliżające się EUsa Games w chorwacji, gdzie obie pary 
reprezentować będą Polskę.
W turnieju panów rozegrano oba mecze o medale. Brązo-
we medal po bardzo zaciętym meczu zdobyła para PWsZ 
Nysa. Para Bartłomiej Dzikowicz/ mateusz Biernat po za-
ciętym pojedynku pokonała ostatecznie w trzech setach 
parę Uniwersytetu Łódzkiego – adam manios/ michał 
korycki 2:1 (28:26, 14:25, 15:12). Pierwszego seta wygra-
ła para z Nysy, by w drugim ulec do 14. ostatecznie losy 
brązowego medal rozstrzygnęły się w tie-breaku. Z Gdy-
ni z brązowymi medali wyjechali siatkarze z Nysy. mecz 
o i miejsce rozstrzygnął się w dwóch setach. Po wielu la-
tach uczestnictwa w akademickich mistrzostwach Polski 
złoty medal wywalczył mateusz „radar” radojewski, który 
w parze z kamilem radzikowskim (Uniwersytet Przyrodni-
czy Poznań) pokonał rywali z aWF Wrocław – para Dariusz 
Tkaczuk/ Tomasz Wierzbicki 2:0 (25:16, 25,15). (GS)

silnena plaży
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OLIMPIADA | Grupa gdyńskich seniorów reprezentowała 
Gdynię  na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Se-
niorów – YOU WIN. To była druga edycja zawodów, które 
ponownie odbywały się będą w Krakowie.

TAEKWON-DO | Fantastycznym wyni-
kiem sportowym zakończyły się starty 
zawodników Sportowego Klubu Ta-
ekwon-do AN-DOz Pruszcza Gdańskie-
go na najważniejszych imprezach tego 
sezonu w kraju. Aż trzech zawodników 
sięgnęłopo tytuły Mistrza Polski.

Na odbywających się mistrzostwach Pol-
ski juniorów młodszych w dniach 13-
15.05.2016 wspaniałą niespodziankę spra-
wiła młodziutka zawodniczka martyna 
cichoń, która po zaciętych walkach w fina-
le pokonała starszą od siebie zawodniczkę, 
kadrowiczkę kantor kingę z klubu ks Wo-
joWNik kłobuck i zdobywła swój pierwszy 
tytuł mistrzyni Polski juniorów młodszych. 
Na tej samej imprezie brąz zdobył również 
olaf Parada w konkurencji układów.

kolejna impreza to mistrzostwa Polski 
juniorów, które odbyły się w dniach 20-
21.05.2016 r., w kłobucku gdzie  Przemy-
sław czerwiński zdobył brąz w konku-
rencji układów stopni i dan. od zeszłego 
roku juniorzy mogą również rywalizować 
w konkurencji testów siły, które rozstawia-
ne tylko na mistrzostwach Polski seniorów 
w tym roku zostały rozegrane równolegle 
mistrzostwa Polski juniorów w testach siły. 
czerwiński okazał się bezkonkurencyjny 
i potwierdził swoje świetne przygotowa-
nie, zdobywając złoty medal i mistrzostwo 
Polski.
XXiX mistrzostwa Polski seniorów w tym 
roku odbyły się w Białej Podlaskiej, rodzin-
nym mieście jednegoz głównych szkole-
niowców klubu aN-Do trenerki Doroty 
mazur. Najlepsza seniorka pruszczańskiego 

klubu może uznać start na tych zwodach 
do bardzo udanych. W konkurencji ukła-
dów stopni mistrzowskich iii-iv dan zdoby-
ła srebro i Wice mistrzostwo Polski, a w kon-
kurencji walk + 75 kg, w finale zdobyła złoto 
i tytuł mistrzyni Polski seniorów.
Z roku na rok zawodnicy skT aN-Do pre-
zentują coraz lepszy poziom wytrenowania, 
potwierdzając to wynikami sportowymi.
(UM)

Trzech misTrzów polski  
z pruszcza GdańskieGo

udany wysTęp 
seniorów

Do rywalizacji stanęli repre-
zentanci wielu miast. W bar-
wach Gdyni wystąpiło blisko 

30 zawodników. Nad morze 
wrócił złoty medal w rzucie 
piłką od palanta. (UM)
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