
METROPOLIA.InfO    |    aktualności    |    BiZnES   |    luDZiE    |   WokÓŁ naS    |    liFEStYlE    |   DEluXE    |   SPoRt

express
TrójmiasTa i okolicŚroda, 28 września 2016 r.                 

Nr 22 NakŁaD 20 000 EGZ.

Coraz więcej
Milionerów

Statystyki zebrane przez Izbę Skarbową w Gdań-
sku wyraźnie wskazują bogacenie się wybranych 
mieszkańców naszego województwa. Milionerów, 

czyli osób  które w zeznaniach podatkowych 
zadeklarowały dochód powyżej miliona złotych 

mieszka tutaj coraz więcej.
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Rusza budowa 
przystanków pkM

rOByG chce zrOBić 
Rewolucję na letnicy
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Wygląda na to, że już nie będzie.  Nieba-
wem powstaną tam aż dwie budowle.  
Budynek ze 160 mieszkaniami z adre-
sem rajska 8, wybuduje apollo-rida Po-
land. spółka ta już rozpoczęła sprzedaż 
mieszkań. oferta jest bogata – od 30-
metrowych kawalerek do 130-metrowych 
apartamentów.  Budynek będzie pięcio-
piętrowy , więc jak na współczesne czasy 
– kameralny. Na dolnych kondygnacjach 
zaplanowano lokale usługowo-handlo-
we a w podziemiach garaże.
Nie koniec na tym. apollo-rida wybudu-
je również 10-kondygnacyjny biurowiec 
o powierzchni najmu blisko 10 tys. m kw. 
przy ul Heweliusza 18. Projekt architek-
toniczny, nawiązujący do stylu tradycyj-

nej gdańskiej zabudowy, przygotowała 
pracownia jems architekci. 
- Działka znajduje się w bardzo presti-
żowym miejscu, zdajemy sobie sprawę 
z oczekiwań, jakie wiążą z tą lokalizacją 
mieszkańcy – mówił Wiktor rodziewicz, 
dyrektor ds. inwestycyjnych apollo-ri-
da Poland.- Zamierzamy sprostać tym 
oczekiwaniom. Do starego Gdańska 
nawiązuje czerwona cegła zabudo-
wy i pionowe podziały na elewacji. 
inwestycja ma być otwarta na miasto 
iżyjących w nim ludzi. Elewacja biu-
rowca zostanie wykonana z ręcznie 
wyrabianej cegły z zachowaniem pio-
nowych podziałów, oddając historycz-
ny charakter śródmiejskiej zabudowy. 

Teren przed NoT-em zostanie jednak 
ocalony przed zabudową. Zachowany 
zostanie ślad osi dawnej ulicy rajskiej 
Paradiesgasse). Pomiędzy budynkiem 
NoT a ul. rajską powstanie miejski plac.
apollo-rida Poland – deweloper z ame-
rykańskim kapitałem, działa od początku 
lat 90. ubiegłego wieku w sektorze nie-
ruchomości biurowych, magazynowych, 
handlowych i mieszkaniowych. obecnie 
spółka zarządza portfelem inwestycji 
o powierzchni ponad 1 mln m kw. i war-
tości ponad 1,2 mld euro. jej twórca – Da-
vid mitzner – w maju br. obchodził 100-
lecie urodzin (w warszawskim mariotcie) 
i dalej  zajmuje się interesami firmy.
Anna Kłos

Zniknie pusta prZestrZeń 
prZed gdańskim NOT-em

INWESTYCJA | Gdańszcza-
nie przez dziesięciolecia 
dziwili się, że od czasów 
zakończenia II wojny świa-
towej wciąż straszy pustka 
i dziura w ziemi, osłonięta 
parkanem, przy zbiegu 
ulicy Rajskiej i Heweliusza, 
w tym przed Domem Tech-
nika – własnością Naczelnej 
Organizacji Technicznej.

- letnica ma wielki potencjał. 
Tu może powstać nawet pięć 
tysięcy mieszkań. Dzielnica 
jest pięknie położona, świet-
nie skomunikowana - nic tyl-
ko tu zamieszkać. To obecnie 
jedna z nowszych dzielnic 
Gdańska, przeszła rewitali-
zację i jest zupełnie innym 
miejscem niż przed 2012 ro-
kiem – zachwalał prezydent 
Gdańska Paweł adamowicz, 

który wraz z nowymi loka-
torami oglądał 19 września 
mieszkania przy suchej. 
W nowym budynku GTBs 
znajduje się 18 mieszkań 
wykończonych „pod klucz”, 
czyli wyposażonych w ar-
maturę łazienkową, główne 
urządzenia kuchenne oraz 
wykładziny podłogowe, czy-
li wystarczy wstawić meble 
i można zamieszkać. są to 

lokale dwu- i trzypokojowe 
z aneksami kuchennymi. 
Średni metraż mieszkania 
to 50 m2. Budynek nie jest 
podpiwniczony, więc w każ-
dym mieszkaniu znajduje się 
dodatkowe pomieszczenie 
gospodarcze.
koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 3,05 mln zł, z czego 
1,27 mln zł to wkład Gminy 
miasta Gdańska. Pozostałą 

lETNica się roZBuDoWujE
SAMORZĄD | Osiemnaście rodzin odebrało 19 września br. klucze do swoich mieszkań 
przy ul. Suchej 10 w Letnicy. Budynek zrealizowała miejska spółka budowlana Gdań-
skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

kwotę pokrywa kredyt kmF 
oraz partycypacje lokatorów.
- mieszkamy tu od kilku dni. 
Właśnie wyposażamy nasze 
mieszkanie. Tu jest spokój, 
cisza, łatwo wszędzie doje-
chać, blisko praca, przedszko-
le - wszystko blisko. mamy 53 
metrów kwadratowych, trzy 
ładne pokoje to jest spełnie-
nie naszych marzeń – mówi 
Beata Wyskok jedna z lokato-
rek, która w mieszkaniu przy 
ul. suchej zamieszkała wraz 
z mężem krzysztofem i sy-
nem Nikodemem.
Budynek przy suchej to nie 
pierwsza i nie ostatnia inwe-
stycja GTBs na terenie let-
nicy. Warto przypomnieć, że 

w 2012 roku spółka 
wybudowała budyn-
ki przy ul. Niecałej 
(8 i 16 mieszkań) 
i przy ul. michny 
(16 i 11 mieszka-
ń).W najbliższym 
czasie GTBs pla-
nuje budowę ko-
lejnych budynków 
przy ul. michny (8 
mieszkań) i Niecałej (13 
mieszkań).
Na terenie tej dzielnicy bu-
duje też Towarzystwo Budow-
nictwa społecznego „motła-
wa”, również ono ma zamiar 
zrealizować nowy niewielki 
segment przy ulicy szklana 
Huta. Zabytkową, choć moc-

no nadgryzioną zębem czasu, 
kamieniczkę przy ul. rybitwy 
1 zrewitalizuje Gdański Zarząd 
Nieruchomości komunalnych. 
Anna Kłos

fot. UM Gdańsk
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Milionerzy 
na PoMorzu.

Jest ich coraZ więceJ
RAPORT | W województwie pomorskim wciąż rośnie liczba Milionerów. 

statystyki zebrane przez izbę skarbową 
w Gdańsku wyraźnie wskazują bogacenie się 
wybranych mieszkańców naszego wojewódz-
twa. milionerów, czyli osób  które w zeznaniach 
podatkowych zadeklarowały dochód powyżej 
miliona złotych mieszka tutaj coraz więcej.
W 2014 roku takich zeznań podatkowych w ca-
łym województwie było 1046, w 2015 liczba 
milionowych zeznań wzrosła do 1371.
Gdzie mieszka najwięcej milionerów? Według 
zeznań podatkowych posiadacze pokaźnych 
dochodów lubią mieszkać w dużych miastach. 
W 2015 roku w Gdańsku (łącznie w trzech urzę-
dach skarbowych) odnotowano 366 miliono-
wych zeznań podatkowych, rok wcześniej było 
ich tylko 282. W Gdyni liczba zeznań wzrosła 
z 174 (w 2014 roku) do 229 (w roku 2015). jak 
się okazuje – sopot stosunkowo słabo przycią-
ga milionerów, w ubiegłym roku odnotowano 
tam 81 milionowych zeznań, wcześniej było 
ich tam tylko 64.
statystyka izby skarbowej pokazuje, że milio-
nerzy często osiedlają się lub po prostu rozli-
czają w powiecie wejherowskim. W 2014 roku 
us Wejherowo odnotowało 81 milionowych 
zeznań, rok później liczba milionerów 
wzrosła do 110 osób.
jak udało nam się ustalić - rekor-
dowy dochód za 2015 roku wska-
zany w zeznaniu w us Wejhero-
woo wyniósł ponad 4 miliony 
złotych.
czasem wysoki dochód ozna-
cza także ekstremalnie wysoki 
podatek. W Wejherowie  rekor-
dowy podatek należny, który 
zapłacono za 2015 rok wyniósł 
ponad dwa miliony złotych.
rekordowy zwrot podatku, 
który odnotowano w us Wej-
herowo to natomiast kwota 
powyżej 300 tysięcy złotych. 
(GB)

RYNEK PRACY| Pochodząca ze Szwecji firma DGC otwo-
rzyła w gdańskim Starterze swoje centrum IT, które 
będzie odpowiedzialne za tworzenie nowoczesnych sys-
temów do zarządzania procesami biznesowymi. Gdańsk 
to pierwsza lokalizacja firmy poza granicami Szwecji. Na 
początku znajdzie tu zatrudnienie około 30 osób.

Założona w 1987 roku firma DGc to szwedzki operator 
sieci dostarczający usługi telekomunikacyjne. W ciągu 
pierwszych 12 lat swojej działalności DGc stała się jed-
nym z największych producentów komputerów osobi-
stych w szwecji. kilkanaście lat temu firma przekształciła 
się w operatora sieci teleinformatycznych oraz dostawcę 
szerokopasmowego internetu i usług iT. obecnie firma za-
trudnia około 200 osób w swoich oddziałach w szwecji.
W Trójmieście firma właśnie otwiera swoje pierwsze cen-
trum, poza krajem pochodzenia. jego działalność jest 
związana z wytwarzaniem oprogramowania i jest od-
powiedzialna za tworzenie nowej generacji narzędzi do 

zarządzania procesami biznesowymi jak na przykład 
przygotowanie i uruchamianie usług (provisioning), 
fakturowanie (billing), czy zarządzanie aktywami (as-
set management) Ponadto specjaliści z oddziału 
gdańskiego będą brali udział w rozwoju usług na żą-
danie (managed services) w oparciu o rozwiązania 
w chmurze (private cloud).
- Planujemy zatrudniać programistów i administra-
torów sieci. Poszukujemy specjalistów w dziedzinie 
iT płynnie komunikujących się w języku angielskim, 
mających doświadczenie w projektach związanych 
wytwarzaniem rozwiązań dla biznesu lub w pro-
jektach opensource. jesteśmy otwarci także na 
studentów kierunków informatycznych.  – mówi 
Tomasz Zarzeczny, Branch manager polskiego 
oddziału DGc w Gdańsku.
Firma od początku mogła liczyć na wsparcie 
ze strony inicjatywy invest in Pomerania. 
DGc to już druga w tym roku, po firmie El-
tel, szwedzka inwestycja którą obsłużyliśmy. 
Tym razem chodzi o procesy iT. co ciekawe 
obie firmy mocno współpracują ze sobą 
na rodzimym rynku. oddział w Polsce bę-
dzie bardzo mocno powiązany z siedzi-
bą w sztokholmie dlatego pracownicy 
trójmiejskiego centrum będą w ciągłym 
kontakcie z kolegami ze szwecji – dodaje 
anton koval, Project manager z invest in 

Pomerania.
-Wybraliśmy Gdańsk przede wszystkim ze 

względu na silną bazę ekspertów w technolo-
giach nas interesujących. Ponadto ta lokalizacja 

jest dla nas również bardzo atrakcyjna, ponieważ 
leży w tej samej strefie czasowej co szwecja, jest z nią 
dobrze skomunikowana jeśli chodzi o połączenia lotnicze 
oraz bliska kulturowo – podsumowuje jesper Bülow.
(BG)

DGc iNWEsTujE 
W TrójmiEŚciE
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miasto przekazało policjan-
tom łącznie 295 tysięcy złotych 
w ramach  podpisanego 7 czerw-
ca porozumienia. W dokumencie 
wskazano, że środki finansowe są 
przeznacozne na dofinansowa-
nie zakupu pojazdu służbowego 
specjalistycznego typu Przewoź-
na jednostka Nadzoru - mobilne 
centrum monitoringu – mobilny 
komisariat Policjidla komendy 
miejskiej Policji w sopocie w kwo-
cie 250.000 złotych (słownie: 

dwieście pięćdziesiąt tysię-
cy złotych) i dofinan-

sowanie zakupu dwóch pojazdów 
służbowych osobowych, małoli-
trażowych dla komendy miejskiej 
Policji w sopocie na łączną kwotę 
45.000 złotych (słownie: czterdzie-
ści pięć tysięcy złotych).
sopot przeznaczył w 2016 roku 
także sto tysięcy złotych na re-
kompensatę pieniężną dla poli-
cjantów za ich czas służby, który 
przekroczył normę. Przekazane 
środki to efekt zwiększenia licz-
by patroli pieszych i zmotoryzo-
wanych w wybranych obszarach 

miasta. (UM)

soPoT WsPiEra Policję
SAMORZĄD | Dwa 
nowe ople zostały 
włączone w skład 
taboru Komendy 
Policji w Sopocie. 
Auta, które zosta-
ły zakupione w ra-
mach montażu 
finansowego Mia-
sta i Policji, trafiły 
w ręce dzielnico-
wych. Obie strony 
wydatkowały na 
ten cel po 45 tys. 
złotych.
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W czwartek 22 września 2016 r. podpisana zo-
stała umowa z wykonawcą stacji Gdynia-kar-
winy i Gdynia-stadion. koszt inwestycji to 25,5 
mln złotych. Planowany przez konsorcjum Bu-
dimex - Ferrovial agroman termin zakończenia 
prac to lipiec przyszłego roku. Prace rozpoczną 
się już w październiku i,jak zapowiada wyko-
nawca, budowa nie będzie uciążliwa dla miesz-
kańców. Dwa przystanki stylistycznie będą 
przypominać te, które już są znane z istniejącej 
linii Pkm.  oba będą miały po 160 metrów dłu-
gości. Zgodnie z umową, wykonawca ma czas 
do 31 lipca 2017 roku.
Technologiczną  nowinką, niestosowaną do tej 
pory w Polsce będzie tzw. splot torowy, któ-
ry powstanie w ramach budowy przystanku 
u zbiegu ulic Wielkopolskiej i sopockiej. roz-
wiązanie pozwoli pogodzić ruch pasażerski 
z przewozem ponadgabarytowych towarów, 
które na linii kolejowej nr 201 są bardzo częste. 
Dzięki dodatkowym torom, skła-

dy z dużymi towarami będą mogły minąć pe-
ron Pkm, w bezpiecznej odległości. Natomiast 
pociągi Pkm przejadą bliżej krawędzi, umożli-
wiając pasażerom wygodniejsze oraz bezpiecz-
niejsze wsiadanie i wysiadanie. rozwiązanie to, 
kosztujące 2,5 mln złotych, sfinansuje PkP Plk. 
- Powstanie peronów, zarówno przy stadionie 
miejskim, jak i w szczególności tego przy ulicy 
Wielkopolskiej przyczyni się do poprawy kom-
fortu i skrócenia czasu podróżowania.  Przy-
stanek karwiny dla mieszkańców tej dzielnicy, 
ale też małego kacka, Wielkiego kacka oraz 
Dąbrowy, ma ogromne znaczenie. Wraz z pla-
nowanym w tym miejscu węzłem integracyj-
nym, finansowanym przez gdyński samorząd, 
zapewni on wygodny i szybki transport dużej 
liczbie osób - mówi wiceprezydent Gdyni ds. 
rozwoju marek stępa.  (UM)

rusZa budowa 
przystanków pkM

INWESTYCJA | 
W październiku 
rozpocznie się 
budowa dwóch 
gdyńskich przy-
stanków Pomor-
skiej Kolei Me-
tropolitalnej. 
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JUŻ w nastepnyM, październikowym nUMerze 

„Zrozumieć przyrodę. 
Pomorskie skarby natury.”

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

reporTaŻ przyrodniCzy

Święto Plonów, zorganizowane przez Wójta 
Gminy kosakowo oraz sołtysów  rozpoczął 
uroczysty korowód dożynkowy oraz msza 
święta koncelebrowana przez ks. kanoni-
ka jana Grzelaka, proboszcza parafii pw. 
Św. antoniego Padewskiego w kosakowie. 
oprawę muzyczną mszy zapewnił chór 
morzanie. Funkcję starostów pełnili: alicja 
i Tomasz krause z Pierwoszyna. symbolicz-
ne znaczenie miało wypuszczenie gołębi 
(tę wyjątkową niespodziankę przygotował 
prezes stowarzyszenia sołtysów Gminy ko-
sakowo józef melzer).
Po mszy świętej nastąpiło uroczyste dziele-
nie chleba wśród mieszkańców i przybyłych 
gości, w którym uczestniczył Wójt Gminy 
kosakowo jerzy Włudzik, Zastępca Wójta 
Gminy kosakowo Zdzisław miszewski, Prze-
wodniczący rady Gminy marcin kopitzki 
oraz Przewodniczący komisji ds. rolnictwa 
marcin majek.
Na część artystyczną Dożynek złożyły się 
występy: orkiestry Dętej Gminy kosakowo, 
Zespołu kosakowianie  oraz chóru mo-

Gminne Święto Plonów
KOSAKOWO | Tradycyjnie, już 
na początku września obcho-
dzono w Kosakowie doroczne 
gminne Dożynki. Wydarze-
nie było formą zwieńczenia 
bogatego programu letnich 
imprez plenerowych. 
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rzanie. uczestnicy zabawy podziwiali dobrze 
przygotowaną młodzież szkół gminnych – ze-
spól Dębogórskie kwiatki z Zespołu szkolno-
przedszkolnego im. obrońców kępy oksywskiej 
w Dębogórzu, zespół jantarki z Zespołu szkol-
no-przedszkolnego im. Piotra Dunina w mostach 
oraz zespól rebuce ze szkoły Podstawowej im. 
kadm. Xawerego czernickiego w Pogórzu. orga-
nizatorzy zadbali także o oryginalne i atrakcyj-
ne konkursy dla sołtysów, którzy rywalizowali 
w rozpoznawianiu ziaren zbóż,  reprezentanci 
sołectw zajmowali się natomiast ubijaniem pia-
ny z białek.odbyły się również konkursy dla 
dzieci i dorosłej części publiczności.
Zwieńczeniem części artystycznej były występy 
głównych gwiazd: zespołu Fucus oraz aNDrE. 
Następnie publiczność do tańca porwał zespół 
Półtora Gościa oraz solo Band.
imprezę poprowadził Tomasz Podsiadły. (UG)
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Entuzjastą zmian jest prezy-
dent Gdańska Paweł adamo-
wicz:
- jeszcze 10 lat temu to była 
najgorsza dzielnica Gdań-
ska - mówi. - Przez Euro 2012 
miasto zainwestowało tu gru-
bo ponad 1 mld zł budując 
stadion piłkarski, kompleks 
biurowy amber Expo, rewi-
talizując fragmenty dzielnicy, 
inwestując w układ drogowy. 
To procentuje. Dziś letnica to 
jedna z lepiej skomunikowa-
nych dzielnic Gdańska. 
Zalety tej lokalizacji chwali 
też przedstawiciel inwestora:
- Dzięki inwestycjom miasta, 
letnica stała się dzielnicą 
o dużym potencjale - doda-

je oscar kazanelson, prze-
wodniczący rady nadzorczej 
spółki robyg. - To świetna lo-
kalizacja, 15 minut piechotą 
nad morze, wspaniałe widoki 
na zatokę. To dobre miejsce 
dla naszej kolejnej inwesty-
cji, czyli Nowej letnicy, którą 
zbudujemy na terenie 6,3 ha.
Podczas konferencji praso-
wej  21 września firma dewe-
loperska robyg zaprezento-
wała plany budowy nowego 
osiedla:
- kupiliśmy działkę o po-
wierzchni 6,3 ha w rejonie 
ulic starowiejskiej i suchej 
za 60 mln zł. Budowa będzie 
podzielona na kilka eta-
pów, ostatecznie powstanie 

osiedle liczące ok. 2,5 tys. 
lokali, złożone z budynków 
ośmio-, jedenasto- i osiem-
nastopiętrowych. Najwyższy 
z budynków będzie mieć 
35 pięter. Z wszystkich bę-
dzie rozpościerał się piękny 
widok na Zatokę Gdańską. 
Poza mieszkaniami powsta-
ną powierzchnie użytkowe 
pod usługi, sklepy, restaura-
cje, przedszkola – wymienia 
Wojciech okoński, prezes 
Zarządu robygu. i zapowia-
da, że pierwszy etap budowy 
rozpocznie się natychmiast 
po otrzymaniu od miejskich 
urzędników pozwolenia na 
budowę, pewnie jeszcze 
w tym roku..

sprzedaż mieszkań na osie-
dlu Nowa letnica rusza 15 
października br.
To nie jedyna nowa inwesty-
cja w letnicy, w sąsiedztwie 
stadionu w najbliższych la-
tach powstać ma zajmujący 
ok. 10 ha kompleks rekre-
acyjno-sportowy. koszt bu-
dowy kompleksu szacowany 

jest na 100 mln zł. Terenem 
przy stadionie interesuje się 
właściciel sieci cinema city 
(podobnie jak w przypadku 
robygu jest to kapitał po-
chodzenia izraelskiego). Ne-
gocjacje dotyczące zakupu 
działki przy stadionie są na 
wczesnym etapie i nie zapa-
dła jeszcze żadna decyzja. 
jednak, gdyby teren trafił 
w ręce cinema city, to poza 
kompleksem kin powstało-
by tu w przyszłości rodzinne 
centrum rozrywki. cały kom-
pleks mógłby mieć 28 tysięcy 
m kw. powierzchni. 
Anna Kłos

ROBYG 
chce zROBić 
rewolucję 
na letnicy

INWESTYCJA | Dziś Letnica to najmniejsza dzielnica Gdańska, 
liczy tylko 1,4 tys. mieszkańców. W ciągu najbliższych kilkuna-
stu lat ma się to zmienić, zgodnie z planami zagospodarowania 
przestrzennego może tu powstać nawet 10 tys. nowych miesz-
kań. Zwiastunem zmian ma być osiedle Nowa Letnica, które 
zbuduje firma Robyg. Ma w nim zamieszkać ok. 5 tys. osób.

paweł adamowiCz, 
prezydent Gdańska

- zachowaliśmy starą Letnicę 
z jej przedwojenną zabudową 
dla przyszłych pokoleń, zainwe-

stowaliśmy w jej rewitalizację i ta 
jej część - północna taka zostanie, 

Letnica południowa to będzie obszar 
nowych inwestycji. 

wojCieCh okoński, 
prezes zarządu robyG

- to nie będą tylko mieszkania, 
ale cała niezbędna do życia in-

frastruktura. Będą sklepy, tere-
ny zielone, oczka wodne, ścieżki 

spacerowe, miejsca zabaw dla dzieci, 
miejsca do uprawiania fitnessu. a przy tym dużo zieleni, 
z sześciu hektarów na których powstanie nowa Letnica, 
34 tys. mkw. to będzie tzw. zieleń zorganizowana, która 
uczyni osiedle bardzo przyjaznym miejscem także do wy-
poczynku.

inwestorzy, deweloperzy, 
najemcy, politycy, samorzą-
dowcy i finansiści na jednej 
scenie i w kuluarach. 2 dni 
dyskusji o przyszłości sektora 
nieruchomości komercyjnych 
w obliczu Brexitu, spowolnie-
nia w chińskiej gospodarce 
czy horyzontu 2030. Property 
Forum podejmuje najgoręt-
sze i najważniejsze tematy 
dla rodzimego biznesu nie-
ruchomości, umożliwiając 
zapoznanie się z najnowszy-
mi trendami oraz networking 
w gronie ekspertów i prakty-
ków z całej branży. jednym 
z niemal dwudziestu debat, 
prezentacji i paneli jest ten 
zatytułowany „Polska wyprze-
dza konkurencję, ale liderem 
już nie jest - pozycja naszego 
kraju na inwestycyjnej mapie 
regionu”. udział w spotkaniu 
wzięła katarzyna Gruszec-
ka-spychała, wiceprezydent 
Gdyni. Debata była okazją 

do rozmowy m.in. o tym, jak 
walczyć o zagranicznych in-
westorów i wspierać dobrą, 
wewnętrzną konkurencję 
w kraju. jednym z wątków 
dyskusji była rola i problemy 
samorządu wobec odgórnych 
przepisów.
- oczywiście są momenty kie-
dy można bić głową w mur 
przepisów, które nie zawsze 
są życiowe, ale uważam, że 
rolą samorządowca jest nie-
ustanne dążenie do poprawy 
warunków dla mieszkańców. 
od kilku lat, z powodzeniem 
realizujemy w Gdyńskim cen-
trum Wspierania Przedsiębior-
czości ideę jednego okienka, 
tak by gdyńscy przedsiębior-
cy mieli możliwie jak najła-
twiejszy start. i to tylko jedno 
z naszych działań, które mo-
żemy podjąć dla poprawy go-
spodarki – mówiła katarzyna 
Gruszecka-spychała.
(UM)
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GdYnia na ProPerty 
ForuM 2016
SAMORZĄD | Re-
prezentacja Gdyni 
brała udział w pią-
tej edycji Property 
Forum 2016, naj-
większej imprezy 
branży nierucho-
mości komercyj-
nych w Polsce. Jed-
nym z prelegentów 
imprezy była  Ka-
tarzyna Gruszecka-
Spychała,  wicepre-
zydent Gdyni ds. 
Gospodarki.
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym 
w cedrach Wielkich, gdzie odprawiona została dzięk-
czynna msza Św. W końcowej części nabożeństwa 
poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane 
przez poszczególne sołectwa.
Zgodnie z tradycją starostowie tegorocznych do-
żynek: Pani alicja Benedyk ze stanisławowa i Pan 
krzysztof lech z Wocław przekazali na ręce Wójta 
Gminy janusza Golińskiego bochen chleba upie-
czony z ziarna z tegorocznych zbóż z prośbą „o spra-
wiedliwy podział tak, aby nikomu go nie zabrakło”. 

uformowany barwny, korowód dożynko-
wy udał się następnie na główne miejsce 
uroczystości tj. plac przy Zespole szkół 
w cedrach Wielkich. 
swoją obecnością zaszczycili m.in. kazi-
mierz smoliński - Wiceminister infrastruk-
tury, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego 
- marian cichoń, Przewodniczący rady 
Powiatu Gdańskiego - Piotr ołowski wraz 
z radnym Powiatowym - Bogdanem Do-

mbrowskim, a także włodarze sąsiednich, zaprzy-
jaźnionych Gmin: Barbara kamińska - Wójt Gminy 
suchy Dąb i Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki. 
W ramach uroczystości ogłoszone zostały wyniki 
konkursu: „Piękna Wieś Pomorska 2016”. Pierwsze 
miejsce zajęło sołectwo Trutnowy. W kategorii zagro-
da rolnicza nagrodę główną otrzymał Pan Zdzisław 
solarz z Trutnowa. W bloku artystycznym na scenie 
prezentowały swoje umiejętności dzieci i młodzież 
z gminnych placówek. Nie zabrakło również atrakcji 

dla dorosłych. Zorganizowane zostały dla nich zma-
gania w przeciąganiu liny, czy też rzut jajkiem do ka-
pelusza. sołtysi natomiast mieli możliwość spróbo-
wania swoich sił w konkurencji „bicia piany”, w której 
najlepszą okazała się sołtys z Giemlic - Pani Barbara 
Włodarczyk.
Dużą atrakcję dla mieszkańców zorganizowało sto-
warzyszenie „Żuławy Gdańskie”, które pod przewod-
nictwem Pani Prezes - Elżbiety skirmuntt-kufel przy-
gotowało stoisko, na którym grupa autentycznych 
miłośników Żuław promowała ginące dziedzictwo 
kulturowe. Na uroczystości dożynkowe wszystkie 
sołectwa przygotowały i zaprezentowały wykonane 
przez siebie wieńce. ostatecznie, za najpiękniejszy 
uznano wieniec wykonany przez sołectwo Długie 
Pole. W trakcie dożynek miała miejsce także lokalna 
edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego czytania. 
W ramach tego wydarzenia Dorota Nawrocka - Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowała 
fragmenty „Quo vadis” Henryka sienkiewicza. (CW)

Dożynki 
w cedrach 
wielkich
RELACJA | Trady-
cyjnie, w pierw-
szy weekend 
września zorgani-
zowano Gminne 
Dożynki w Ce-
drach Wielkich, 
w podziękowaniu 
za zebrane, tego-
roczne plony. 
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
Z CAŁEGO POMORZA

Wielką Nagrodę „Złote lwy” dla najlepszego 
filmu „ostatnia rodzina” otrzymał reżyser jan 
P. matuszyński!. „srebrne lwy”, jury pod prze-
wodnictwem Filipa Bajona, za film „jestem 
mordercą” przyznało reżyserowi maciejowi 
Pieprzycy. Z kolei Platynowe lwy - Nagrodę 
za całokształt twórczości odebrał janusz ma-
jewski, reżyser, scenarzysta, dramatopisarz i 
wykładowca. opowieść o rodzinie Beksiń-
skich jest wielkim zwycięzcą tegorocznego 
41. Festiwalu Filmowego w Gdyni. obraz 
doceniło jury konkursu Głównego, dzienni-

karze i publiczność festiwalowa. Film zgar-
nął też statuetki za pierwszoplanowe role: 
męską nagrodę otrzymał andrzej seweryn 
i kobiecą - aleksandra konieczna. Warto 
wspomnieć, że seweryn za swoją kreację 
Zdzisława Beksińskiego otrzymał w sierpniu 
nagrodę srebrnego lamparta dla najlepsze-
go aktora na międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w locarno.
specjalną pozakonkursową nagrodę za film 
Powidoki dostał andrzej Wajda, który na 
festiwalu świętował 90-lecie, fot. karol stań-

czak. „ostatnia rodzina” to głośny debiut 
jana P. matuszyńskiego. Historia rodziny 
Beksińskich - słynnego malarza Zdzisława, 
syna Tomasza oraz żony i matki Zofii. akcja 
rozgrywa się na przestrzeni 28 lat, zaś fabuła 
koncentruje się na warszawskim okresie ży-
cia rodziny Beksińskich. Premiera w polskich 
kinach 30 września.
Nagroda za najlepszy scenariusz powędro-
wała do macieja Pieprzycy za film „jestem 
mordercą”. jest on nie tylko autorem sce-
nariusza, ale i reżyserem tego obrazu. Nato-

miast nagrodę za debiut reżyserski otrzymał 
pochodzący z Gdyni Bartosz m. kowalski, re-
żyser filmu „Plac zabaw”.
Najwięcej statuetek podczas gali finałowej 
41. Festiwalu Filmowego w Gdyni zdobył film 
„Zjednoczone stany miłości”. obraz Tomasza 
Wasilewskiego z Gdyni wyjedzie z pięcioma 
nagrodami: za drugoplanowe role: męską 
(Łukasz simlat) i kobiecą (Dorota kolak, ak-
torka Teatr Wybrzeże w Gdańsku) , montaż 
(Beata Walentowska), kostiumy (monika ka-
leta) i reżyserię. (UM)

Rodzina Beksińskich wygRywa
41. Festiwal Filmowy w Gdyni

KULTURA | Uroczysta gala w Teatrze Muzycznym zakończyła 41. Festiwal Filmowy w Gdyni. 
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obiekt powstanie do koń-
ca 2017 roku. samorząd 
miasta Gdańska na budo-
wę przeprawy, która za-
stąpi dotychczasową wy-
służoną,otrzymał rządowe 
dofinansowanie w kwocie 
blisko 17 mln zł.
W imprezie ianuguracyj-
neej uczestniczyło wielu 
gości m.in. wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, 
prezydent Gdańska Paweł 
adamowicz, poseł na sejm 
rP  małgorzata chmiel, na-
czelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego Pani małgorzata 
sinica, Dyrektor Naczelny 
Dyrekcji rozbudowy mia-
sta Gdańska Włodzimierz 
Bartosiewicz, i przedsta-
wicie firmy metrostav, 
która wygrała przetarg na 
budowę mostu zwodzo-
nego a także mieszkańcy 
Wyspy sobieszewskiej 
i okolic. Na pamiątkę, 500 
pierwszych gości obda-
rowanych zostało symbo-
liczną, małą łopatką z na-

pisem „ Budujemy most na 
Wyspę sobieszewską”. Na 
zakończenie oficjalnej czę-
ści uroczystości, strażacy 
przeciągnęli na łodzi linę 
ze stałego lądu na wyspę 
- wskazując tym samym 
miejsce, w którym powsta-
nie nowy most. 
inwestor  podkreśla,że most 
w sobieszenie zapewni 
bezpieczne i sprawne po-
łączenie wyspy ze stałym 
lądem.  W ramach zada-
nia wybudowane zostaną 
również dojazdy, prze-
budowane zostaną dwa 
skrzyżowania wraz z ukła-
dem drogowym w rejonie 
projektowanego mostu. 
Wiadomo już ze most 
zwodzony w sobieszewie 
będzie miał długość 173 
metrów, łączna rozpiętość 
przęseł zwodzonych wyni-
senie 59,5 m. czas otwie-
rania obu przęseł wyniesie 
120 sekund. 
(BG)

Minister na budowie 
Mostu ZwodZoneGo
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INWESTYCJA | Ka-
zimierz  Smoliń-
ski, Wiceminister 
Infrastruktury 
i Budownictwa 
wkopał symbo-
liczną łopatę pod 
budowę mostu 
zwodzonego 
przez Martwą 
Wisłę w Gdańsku 
Sobieszewie.
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Energa znalazła się na 49. 
pozycji X edycji rankingu 
500 Największych Firm Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej 
przygotowanego przez 
„rzeczpospolitą” i firmę 
Deloitte. Firma osiągnęła 
wyniki, które uplasowały ją 
o cztery miejsca wyżej niż 
w zeszłym roku i tym sa-
mym pierwszy raz w historii 
rankingu weszła do grona 
50 największych firm euro-
pejskich w naszym regionie. 
listę otwiera polski PkN or-
len. PGE zajmuje 10. pozy-
cję, Tauron – 24., a Enea – 59. 
ranking porównuje wyso-
kość przychodów osiągnię-

tych przez poszczególne 
firmy w 2015 roku. Energa 
o ponad 2 proc. zwiększy-
ła osiągnięte w tym czasie 
przychody. 
Z kolei w rankingu „rzecz-
pospolitej” 500 najwięk-
szych polskich firm Energa 
zajmuje 19. pozycję, a we-
dług zestawienia tygodnika 
„Wprost” – jest 10.  najwięk-
szą firmą z polskim kapi-
tałem. Energa jest także 5. 
największym płatnikiem 
podatku dochodowego i 5. 
największym inwestorem 
w kraju.
Według indeksu Patrio-
tyzmu Polskiego Biznesu 

przygotowanego przez 
„rzeczpospolitą” Energa 
jest na 8. pozycji w kategorii 
polskiej firmy wspomagają-
cej finansowo działalność 
prospołeczną.
Grupa Energa od lat notuje 
stabilne wyniki finansowe. 
W i półroczu 2016 r. - mimo 
trudnych i zmieniających 

się warunków rynkowych - 
wypracowała prawie 5 mld 
zł przychodów oraz po-
nad 1 mld zł zysku EBiTDa. 
odnotowana za ten okres 
strata netto była efektem 
jednorazowych odpisów 
i nie wpłynęła na sytuację 
finansową Grupy. o dobrej 
pozycji finansowej świad-

czą również ratingi renomo-
wanych instytucji. agencja 
ratingowa Fitch przyznała 
spółce długoterminową 
ocenę na poziomie „BBB” ze 
stabilną perspektywą, dłu-
goterminowy rating agen-
cji moody’s to Baa1, a jego 
perspektywa również jest 
stabilna.

EnErga wśRód 
największYch fiRm 
RANKING | Energa zajęła 49. miejsce 
na liście 500 największych firm Europy 
Środkowo-Wschodniej. Spółka osią-
gnęła największy wzrost przychodów 
wśród krajowych firm energetycznych 
i jako jedyna poprawiła pozycję w ran-
kingu.

Energa jednocześnie kon-
sekwentnie realizuje ambit-
ny program inwestycyjny. 
W i półroczu 2016 r.  nakła-
dy na inwestycje wyniosły 
prawie 0,8 mld, a w ciągu 
ostatnich pięciu lat osiąga-
ły średnio poziom 1,8 mld 
zł rocznie. Najważniejszym 
obszarem prowadzonych 
w Grupie inwestycji jest dys-
trybucja energii elektrycznej, 
na którą Energa przeznacza 
zdecydowaną większość 
swoich wydatków. Efektem 
jest poprawiająca się na 
przestrzeni ostatnich lat nie-
zawodność dostaw energii. 
od 2014 roku średni czas 
awarii na odbiorcę skrócił się 
o 35 proc., natomiast średnia 
częstotliwość awarii na od-
biorcę obniżyła się z pozio-
mu 1,7 do 1,3.
Energa - według indeksu Pa-
triotyzmu Polskiego Biznesu 
- jest na 18. pozycji wśród 
polskich firm przeznaczają-
cych najwięcej na badania 
naukowo-techniczne.
W ostatnich latach było to 
średnio od 120 do 180 mln 
zł rocznie. Za najbardziej 
perspektywiczne innowacyj-
ne kierunki rozwoju spółka 
uznaje smart grid, smart 
city, magazynowanie energii 
i zarządzanie jej zużyciem, 
mobilność elektryczną oraz 
nowe technologie wytwa-
rzania energii. (BG)

uczestnicy gdań-
skiego panelu pra-
cować będą nad 
tym jak efektyw-
nie przeciwdziałać 
skutkom nagłych 
i obfitych opadów 
deszczu.  rolą pa-
nelu obywatelskie-
go jest ustalenie, 
co w danej sprawie 
będzie najkorzyst-
niejsze dla całej 
społeczności, po 
zapoznaniu się 
z opinią wszyst-
kich stron, które 
są zainteresowane 
tematem, w tym 
ekspertów.
27 września pod-
czas konferencji prasowej o nowym mo-
delu partycypacji opowiedzieli prezydent 
Gdańska Paweł adamowicz, zastępca 
prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr 
Grzelak oraz dr marcin Gerwin specjalista 
ds. partycypacji i zrównoważonego roz-
woju.
Zaplanowano trzy pytania w ramach pa-

nelu obywatelskiego – co zrobić, żeby 
poprawić zatrzymywanie wody deszczo-
wej na terenie Trójmiejskiego Parku kra-
jobrazowego?, jaki powinien być zakres 
pomocy dla mieszkańców Gdańska po wy-
stąpieniu ulewnego opadu?, czy budując 
nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować 
z częściowego wypełniania ich wodą?
(UM)

GDańsk orGaNiZujE 
PaNEl oByWaTElski.
Pierwszy w Polsce
SAMORZĄD | Miasto Gdańsk uruchamia nowy model partycypacji. Panel obywatelski, 
bo o nim mowa, przyrównać można do ławy przysięgłych w amerykańskim sądzie. 
Jego sednem jest debata z udziałem reprezentatywnej grupy mieszkańców. 
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM dom 139/716m 
w kębłowie, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia umeblowana, kuchnia, 
garderoba, małe osiedle, cena 
340 tys. Tel: 519-399-162

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

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w miero-
szynie koło jastrzębiej Góry, do 

morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SPRZEDAM cztery alufelgi 17” 
od Forda wraz z oponami na lato 
i zimę, wymiary 225/50r17. Tel: 
601-638-877

KUPIĘ

SKUP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie auto, sprze-
daż cześci, pomoc drogowa, tel. 
789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor lcD TV samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

SPRZEDAM telewizor jVc z pi-
lotem 21 cali 50 zł i dekoder 50 
zł, kibelek turystyczny 100 zł, 
tel. 507 486 424

PRACA
DAM PRACĘ

OPIEKUNKę do rocznego dziec-
ka od października, 500 zł, 29 
godz/tydz, tel. 505-567-034

USŁUGI

POżYCZKI prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspreso-
wo, gotówka od ręki. Tel: 510-
908-900

USłUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

USłUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice ks.El, tel. 515 151 370

PROFESJONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

WDOWA pozna Pana w wieku 
65-70 lat, bez nałogów, nieza-
leżnego, zmotoryzowanego, na 
sms nie odpowiadam, tel. 881 
237 164

SINGEL 34l.modelowy typ uro-
dy, szuka pani 29-52 lat, miłej 
sponsorki, sex, sopot. Tel: 735-
001-684

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM nową kuchenkę ga-
zową, 2 palnikowa kompletna 
i pełne butle gazowe 3kg i 2kg, 
cena 220zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAM silnik 7.5 kw 960 ob-
rotów na stopach. Tel: 601-638-
877

PRALKA slatinka kwadratowa na 
kółkach z podgrzewaczem do 90 
stopni, cena 100zł. Tel: 507-486-
424

KOłA od roweru 26 cali przednie 
i tylne, 7 biegów w piaście, cena 
100zł  Tel: 507-486-424

MUSZLA klozetowa z deską kom-
pakt, wylot prosty, cena 100zł. 
Tel: 507-486-424

GRZEJNIK z nawiewem 
2000Watt, 3 zakresowy, biały, 
cena 50zł. Tel: 507-486-424

SPRZEDAM pompę głębinową, 
mało używaną ze sterownikiem 
do 6 barów ciśnienia, wyrzut 
wody 100m, zawór zwrotny, cena 
250zł. Tel: 507-486-424

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

SPRZEDAM łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 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 Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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, oko-
lice luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

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

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

SPRZEDAM dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM leżaczek bujaczek 50 
zł, matę edukacyjną 50 zł, krzeseł-
ko do karmienia 100 zł, 505-567-
034

Wizyta oceniająca nasze 
przygotowanie odby-
ła się na terenie Gdańska 
oraz województwa pomor-
skiego w lipcu br. Delega-
cja zwizytowała Wyspę so-
bieszewską, Port lotniczy 
im. lecha Wałęsy, centrum 
Zarządzania kryzysowego, 
centrum amber Expo oraz 
stadion Energa Gdańsk. 
Widok z helikoptera na Wy-
brzeże oraz tereny zlotowe 
na Wyspie sobieszewskiej 
zrobił bardzo dobre wra-
żenie na oceniających - G. 
Hardegalu oraz s. Pecku ze 
Światowego Biura skauto-
wego.  spodobała im się 

świetna komunikacja mię-
dzy amber Expo i terenami 
zlotowymi dzięki wybudo-
waniu tunelu pod martwą 
Wisłą.
Prezydent Paweł ada-
mowicz ręczył za szybką 
budowę nowego mostu 
zwodzonego na Wyspę so-
bieszewską. DrmG wybrało 
już wykonawcę mostu - 
konsorcjum metrostav i Vi-
stal, a w zeszłym tygodniu 
w sobieszewie odbył się fe-
styn z okazji symbolicznego 
wbicia pierwszej łopaty pod 
budowę mostu. inwestycja 
ma zostać zakończona do 
2018 roku.

Wizyta oceniająca w ko-
rei Południowej odbyła się 
w sierpniu br. Delegaci 
równie pozytywnie się od-
noszą do kandydatury ko-
reańczyków. Do końca roku 
Światowe Biuro skautowe 
przygotuje raporty doty-
czące obydwu kandydatur, 
które trafią do wszystkich 
163 krajów zrzeszonych 
w Światowej organizacji 
skautowej. Decyzja o wybo-
rze organizatora zapadnie 
na konferencji skautowej 
w Baku w sierpniu przyszłe-
go roku. 
Anna Kłos

Gdańsk walczY 
O ŚwiaTOwy 
ZlOT skauTów 2023

SAMORZĄD | Zarówno kandydatura Gdańska jak i kandy-
datura Semenguem (Korea Południowa) jako miejsca, gdzie 
może się odbyć Światowe Jamboree Skautowe w 2023 roku, 
otrzymały pozytywną rekomendację od Światowego Biura 
Skautowego.
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Walka o zwycięstwo zawiązała się już na 
pierwszych metrach.jako głównego fa-
woryta z pewnością upatrywano drugiego 
na  tej trasie w ubiegłego roku, marka ko-
walskiego. Zawodnik Gks Żukowo już od 
pierwszych metrów zdecydowanie ruszył 
wraz ze swoim klubowym kolegą Łuka-
szem kujawskim. ucieczka pozwoliła im 
na wypracowanie przewagi ok 100-150 
metrów już po trzecim kilometrze. Na me-
cie pojawił się z po 30 minutach i 2 sekun-
dach, poprawiając tym samym swój wynik 
z 2015 roku o 35 sekund ijednocześnie 
ustanawiając rekord tej trasy. 
- Tempo od początku było mocne. Prak-
tycznie cały czas trzymaliśmy je na pierw-
szych kilometrach. Trochę nawet z górki 
było, dosyć wyraźnie poniżej 3 minut na 
kilometr. Potem to się wyrównało. Do 
czwartego, piątego lecieliśmy razem z Łu-
kaszem. udało mi się mu uciec w połowie 
dystansu, więc potem miałem już kom-
fort, że zwiększam przewagę, że biegnę na 
pierwsze miejsce, co oczywiście mnie nakręcało. Na trasie 
mnóstwo ludzi głośno dopingujących. Wynik bardzo mnie 
cieszy, bo to dobrze wróży, że forma będzie rosła – cieszył 
się ze zwycięstwa kowalski.
Drugi dobiegł kujawski /Gks Żukowo/, który do zwycięzcy 
stracił ponad minutę. jego czas to 31:15. miejsce na po-
dium uzupełnił mateusz Niemczyk / kkB starogard Gdań-
ski/ z czasem 31:41.
Wśród Pań apetyt na wygraną miało kilka zawodniczek, 
m.in. Dominika Nowakowska (wygrała tu w 2015 r.), Ewelina 
Paprocka czy aleksandra Brzezińska. Najlepiej strategicznie 

rozegrała pojedynek Paprocka /Gks Tęcza Nowa Wieś lę-
borska/, która minęła linię mety z czasem 34:41. chwilę za 
nią przybiegła aleksandra Brzezińska /Bydgoszcz - 34:54/. 
Trzecie miejsce zajęła Dominika Nowakowska /lkB Braci 
Petk lębork - 35:31/.
Z bardzo dobrym wynikiem zameldował się na mecie adam 
korol. czas 37.02 zaskoczył chyba trochę mistrza olimpij-
skiego, który przed startem dość ostrożnie wypowiadał się 
na temat swojej dyspozycji. Świętował również leszek Pasz-
kowski - dyrektor biegu, który w dniu 54. edycji imprezy ob-
chodził swoje ...54. urodziny. 
(BG)

Marek kowalski
 zwYciężYł 
w 54. BieGu 

wEstErplattE
BIEGI | Na starcie jednej z najważniejszych imprez biegowych w Polsce – 54. Biegu 
Westerplatte – stanęło ponad 3000 zawodników. 

LEKKOATLETYKA | Klub Lekkoatletyczny 
„Gdynia” wywalczył trzy medale podczas  
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików, które zorganizowano 10 września 
na stadionie bydgoskiej Zawiszy.

W konkursie skoku o tyczce karolina Wej-
man(01) z wynikiem 3.20m uplasowała się 
na drugim stopniu podium. Piąte miejsce 
z wynikiem 2.70m przypadło martynie 
Poręba(02). W konkursie tyczkarzy Filip 
skuras (01) wynikiem 3.30m ustanowił 
rekord życiowy i wywalczył srebrny medal. 
W biegu na 110m przez płotki Filip finiszo-
wał z wynikiem 16.44s dzięki czemu wywal-
czył drugi medal w tym dniu – tym razem 
brązowy. Z rekordu życiowego ucieszył się 
Wojciech Polak(02) – 18,46s a trzeci z na-
szych reprezentantów marcin Wittbrodt(01) 
finiszował z czasem 17,53s.
(BG)

sukcEs 
W ByDGosZcZy
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W meczu inauguru-
jącym tegoroczną 
edycję ligi EEBWl 
Basket 90 Gdynia 
pewnie pokonał VE-
Ga1/liEPaja 77:64. 
Gdyński zespół do 
zwycięstwa popro-
wadziła monika 
Grigalauskyte, która 
zdobyła 15 punktów 
oraz zanotowała 14 

zbiórek.Wicemistrzynie Łotwy wyrównaną walkę 
nawiązały jedynie w ciągu pierwszych 5 minut spo-
tkania. Dzięki skutecznym kristinie Petermane i kri-
stine silaraja Łotyszki po 2 minutach prowadziły 6:2. 
Taka sytuacja nie trwała jednak długo. Gdynianki, po 
punkach anny jakubiuk, jeleny skerovic oraz aldony 
morawiec wyszły na prowadzenie 12:6 i z każdą ko-
lejną akcją powiększały swoją przewagę. Najwyższe 
prowadzenie w całym meczu podopieczne katarzy-
ny Dydek osiągnęły w 21 minucie, kiedy to na tablicy 
wyników było 44:26.

mimo, iż kriste Druskyte z koleżankami starały się do 
ostatniego gwizdka dogonić przeciwniczki i prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, to lepiej 
dysponowane gdynianki skutecznie to uniemoż-
liwiały. koszykarki Basketu 90 dominowały dziś w 
każdym elemencie gry i pewnie odniosły pierwsze 
zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach EEBWl.
W drugim meczu pierwszego turnieju ligi EEWBl 
Basket 90 Gdynia pokonał Horizont mińsk 67:56. 
mVP spotkania w gdyńskim zespole została jelena 
skerovic (double – double w postaci 16 punktów 
oraz 11 asyst). Drużynę z mińska prowadzi dobrze 
znana w Polsce i posiadająca także polskie obywa-
telstwo Natalija Trafimawa.
W pierwszej połowie tego spotkania niewielką 
przewagę wypracowała drużyna Hirizontu mińsk. 
Białorusinki prowadzone przez skutecznąyulitę ryt-
sikavę(12 z 28 punktów całego zespołu w pierwszej 
połowie) systematycznie powiększały swoją przewa-
gę i po 10 minutach prowadziły 16:12, zaś po pierw-
szej połowie28:25.oba zespoły w tym fragmencie 
gry grały na bardzo małym procencie skuteczności 
oraz popełniały wiele prostych błędów. W zespole 

gdyńskim najskuteczniejsze były aldona morawie-
coraz Dominika miłoszewska.ich punkty kreowała 
jelena skerovic ,która już w połowie trzeciej kwarty 
miała na swoim koncie 8 asyst (11 w całym meczu).
Dzięki ich skutecznej grze podopiecznekata-
rzyny Dydek starały się odrobić stratę i wyjść 
na prowadzenie, jednak rytsikava i Ziuzko-
va utrzymywały bezpieczną przewagę (39:32).  
Taka sytuacja utrzymywała się do połowy trzeciej 
odsłony meczu. od tego momentu gdynianki zaczę-
ły systematycznie odrabiać stratę (trafienia skerovic, 
morawiec oraz miłoszewskiej) dały wynik 44:42 dla 
Basketu 90. jeszcze lepiej było w kolejnych minu-
tach, w których to rywalki „pękły” i pozwoliły sobie 
zaaplikować kolejne punkty. Po trafieniu moniki Gri-
galauskyte w 33 minucie było 57:46 i wicemistrzy-
nie ligi EEWBl nie pozwoliły sobie wydrzeć już tej 
wygranej.
Trzecie spotkanie zakończyło się wynikiem 60:59 
dla istanbul university. jest to pierwsza przegrana 
w tegorocznej odsłonie EEWBl. kolejne spotkania 
odbędą się 3 i 4 grudnia w Gdyni. rywalkami będą 
Dynamo moskwa oraz astana Tigers. (MP)

udany dEbiut 
w ROzGRYwkach eewBl

2 zwycięstwa 
i jedna porażka. 
Z takim bilansem 
Basket 90 Gdynia 
wraca z turnieju 
EEWBL zorganizo-
wanym w Rydze.

Kolejny sezon w Baskecie 
rozegra Amalia Rembiszew-
ska, reprezentantka Polski, 
która dołączyła do nas w po-
przednim sezonie. Wycho-
wanka UKS Trójka żyrardów 
przez 3 sezony reprezento-
wała SMS PZKosz łomianki 
zanim trafiła do Gdyni. 
W jej dorobku znajduje się 
Wicemistrzostwo Juniorek 
zdobyte w 2014 roku oraz 
oczywiście Mistrzostwo 
Polski Juniorek Starszych 
wywalczone z zespołem 
VBW GTK Gdynia.

KATARZYNA 
DYDEK: 
- amalia rem-
biszewska 

W poprzed-
nim sezonie 

amala pokazała, że 
potrafi zastąpić zawodniczki 
podstawowe wchodząc na 
zmianę, często w decydują-
cym momencie meczu. mam 
nadzieję, że to nie zmieni 
się a nawet jeszcze bardziej 
poprawi, bo amala ma pre-
dyspozycje do tego, aby być 
zawodniczką podstawową. 
Na pewno musi pracować 
nad motoryką i wydolnością 
fizyczną. cieszy mnie fakt, że 
amala słucha ze zrozumie-
niem i stosuje się do wskazó-
wek. Widać, że bardzo zależy 
jej na tym, aby cały czas robić 
postęp i rozwijać się w koszy-
kówce. Na treningach sumien-
nie ćwiczy i nie marnuje czasu. 
To zawsze daje efekt.

 AMALIA 
REMBISZEW-
SKA:
-Na pewno 
będzie to am-

bitny zespól 
który będzie 

chciał walczyć o najwyższe 
cele. Zeszły sezon pokazał na 
co stać Basket, ale myślę ,że 
może być jeszcze lepiej .ja 
osobiście cieszę się ,że kolejny 
raz będę miała przyjemność 
reprezentować barwy Gdyni.

Liczymy na jej dobrą grę 
oraz oczywiście obronę 
Mistrzostwa!

amala ZosTajE
W BaskEciE
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