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SylweSter 
w Trójmieście?

Sprawdź imprezy pleNerowe w GdyNi i GdańSku.
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Projekt neonu powstał we współpracy z mieszkańcami bloku 
przy ulicy kaczewskiej 20 - jednego z najstarszych gdyńskich 
wieżowców. 
-opowieści zebrane podczas konsultacji wpłynęły na jego 
ostateczny wygląd. Dwie komunikujące się rybki odnoszą 
się do historii o sąsiedzkich więziach. mieszkańcy wspomi-
nali ludzi zaangażowanych w życie budynku i okolicy - akcje 
wspólnego sadzenia drzew, odśnieżania i dyżurów. obecnie 
grodzone osiedla powstające w okolicy i większa anoni-
mowość mieszkańców powodują, że ciężej jest się spotkać 
z drugim człowiekiem - opowiada monika Domańska ze sto-
warzyszenia Traffic Design.
Wybór miejsca również nie był przypadkowy. redłowo wy-
grało ze względu na swój dynamiczny rozwój oraz fakt, że 
dzielnica ta stanowi ważny węzeł komunikacyjny. 
-chcielibyśmy, aby neon stał się nowym charakterystycznym 

punktem orientacyjnym w tej przestrzeni. może wyrośnie na 
miejsce spotkań - niczym zegar pod Urzędem? - dodaje mo-
nika Domańska.
Neon został sfinansowany przez centrum Designu Gdynia 
w ramach grantu na zadania z zakresu kształtowania przyja-
znej przestrzeni publicznej.
stowarzyszenie Traffic Design działa na rzecz estetyzacji 
przestrzeni publicznej Gdyni już od 5 lat.rozpoczęło swoją 
miejską aktywność od festiwalu malowania murali „Traffic 
Design” w 2011 roku. W kolejnych latach działania organiza-
cji rozszerzały się. Zainteresowanie tworzących stowarzysze-
nie twórców zyskały w szczególności miejskie detale, takie 
jak: szyldy, rzeźby czy bramy. Poza nowym neonem, w 2016 
roku Traffic Design stworzyło 3 bramy, 2 murale i 2 płasko-
rzeźby. Zorganizowało również liczne warsztaty i wydarzenia 
kulturalne. (um)

NeoNowy 
witacz Gdyni

w Gdyni pojawił się właśnie pierwszy od ponad 20 lat sekwencyjny neon. Na jednym 
z budynków w Gdyni-redłowie jasnym światłem rozbłysła forma przedstawiająca 
ryby puszczające naprzemiennie bąbelki. Nowy miejski „witacz” to projekt Stowa-
rzyszenia Traffic design. Sfinansowało go miasto i Centrum designu Gdynia.

6 grudnia 2016 roku zgodnie z tradycją budowla-
ną, wkopany został kamień węgielny pod budynek 
komunalny przy ulicy malczewskiego w Sopocie. 
miasto już od  2004 roku realzuje program budowy 
nowych mieszkań komunalnych. w tym czasie bli-
sko 170 rodzin otrzymało  szansę na zamieszkanie 
w Sopocie.

W 5 kondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy 
ulicy malczewskiego powstanie 60 mieszkań: 3 miesz-
kania jednopokojowe i 57 mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 31,1 m² do 58,63 m². koszt realizacji 
tej inwestycji to blisko 12 mln zł. część, po zakończeniu 
inwestycji, z funduszu dopłat, dofinansuje Bank Gospo-
darstwa krajowego.
autorem projektu jest architekt krzysztof kozłowski.
W uroczystości wzięli udział: Prezydent miasta jacek 
karnowski, wiceprezydent marcin skwierawski, odpo-
wiedzialny m.in. za kwestie budownictwa komunalne-
go, Przewodniczący rady miasta Wieczesław augusty-
niak, radni z komisji lokalowej osoby zaangażowane 
w realizację tego projektu.
-To kolejne mieszkania komunalne które w sopocie bu-
dujemy z myślą o młodych rodzinach z dziećmi. Życzę 
terminowego zakończenia inwestycji, by przebiegła 
ona sprawnie i bezpiecznie dla wszystkich tu pracują-
cych. a my byśmy się tu spotkali za ponad rok, świętu-
jąc z najemcami ich przeprowadzki– powiedział prezy-
dent sopotu jacek karnowski.
Zgromadzeni złożyli podpisy pod aktem Erekcyjnym, 
który w szczelnej tubie wraz z dzisiejszymi gazetami 
i polskimi monetami, w nominałach od 1 grosza do 5 zł, 
został zamurowany w fundamencie budynku.
W 5 kondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy 
ulicy malczewskiego powstanie 60 mieszkań: 3 miesz-
kania jednopokojowe i 57 mieszkań dwupokojowych  
o powierzchni od  31,1 m² do 58,63 m². koszt realizacji 
tej inwestycji to blisko 12 mln zł. część, po zakończeniu 
inwestycji, z funduszu dopłat, dofinansuje Bank Go-
spodarstwa krajowego.autorem projektu jest architekt  
krzysztof kozłowski.
W sopocie trwają prace projektowe kolejnego budyn-
ku przy ul. Niepodległości w którym znajdzie się ok. 50 
mieszkań. Gmina rozpoznaje możliwości finansowania  
zewnętrznego. rozpoczęcie budowy planowane jest 
na przełomie 2017 i 2018 roku. Ponadto na najbliższej 
sesji zmieniany będzie plan pod kolejną lokalizację bu-
downictwa komunalnego, przy ul. 3 maja. (umS)

kamiEń WęGiElNy 
Na malcZEWskiEGo
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Nowy rok w Gdyni tym razem powitają 
młodzi wykonawcy. Na skwerze kościuszki 
usłyszymy zespoły Gentleman!, Fisz Ema-
de Tworzywo oraz gwiazdę wieczoru - jed-
nego z najpopularniejszych obecnie pol-
skich wykonawców - Dawida Podsiadło.  
- od paru lat bawiliśmy się w dość podob-
nej konwencji. Zresztą te doświadczenia 
oceniamy bardzo dobrze. ale pomyśleliśmy, 
że czas na odnowę, bo nawet sukces zbyt 
wiele raz powtarzany po prostu się nudzi. 
Dlatego w tym roku stawiamy na nowocze-
sność dla młodych. Przede wszystkim chce-
my, żeby gdyński sylwester nie wiązał się 

tylko z krótką wycieczką na koncert. Dlate-
go zaplanowaliśmy wiele atrakcji, które za-
chęcają do tego, żeby spędzać czas ze zna-
jomymi. mam nadzieję, że ten nowy pomysł 
zyska szerokie grono odbiorców i przede 
wszystkim, że trafi w oczekiwania i gusta 
ludzi młodych, którzy do tej pory może nie 
byli pomijani, ale dotychczasowe impre-
zy sylwestrowe były adresowane do nieco 
starszego odbiorcy niż ta, którą planujemy 
w tym roku – tłumaczy  katarzyna Gruszec-
ka-spychała, wiceprezydent Gdyni. 
W planie sylwestrowego wieczoru nie mogło 
zabraknąć wspólnego odliczania do półno-

cy, pokazu fajerwerków czy noworocznych 
życzeń od prezydenta miasta Wojciecha 
szczurka. o taneczne wejście w Nowy rok, 
już po północy, zadba znany trójmiejski Dj - 
ricardo. Początek imprezy o godzinie 21.00, 
ale otwarcie bram nastąpi godzinę wcześniej. 
Wtedy też zostanie uruchomiona specjalna 
strefa gastronomiczno-wypoczynkowa. 
W Gdańsku  plenerowy koncert sylwestro-
wy odbędzie na Targu Węglowym o godzi-
nie 22.
Gwiazdą  wieczoru sylwestrowego będzie 
zespół Big cyc. Po koncercie przedstawiciele 
władz miasta złożą zgromadzonym na Tar-

gu Węglowym mieszkańców i przyjaciołom 
Gdańska najlepsze życzenia noworoczne.
Punktualnie o północy niebo nad śródmie-
ściem rozświetli spektakularny 15 minuto-
wy pokaz sztucznych ogni z towarzysze-
niem muzyki.  
- Nad projektem i scenariuszem tego wy-
jątkowego widowiska profesjonalna ekipa 
pirotechniczna pracuje od początku listo-
pada. Do pokazu zostaną użyte ładunki, 
których montaż na miejscu zajmie około 48 
godzin – podkreślają organizatorzy impre-
zy.
(GB)

Muzyczne 
powitania 

nowego Roku
Gdynia powita Nowy rok w nowej odsłonie. Tym razem podczas sylwestowej nocy na Skwerze kościuszki zagrają artyści, których uwiel-
biają młodzi odbiorcy. Na miejskim Sylwestrze w Gdańsku zagra grupa Big Cyc, zapowiedziano także spektakularny pokaz fajerwerków.
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stawki podatku od środków transportowych 
pozostają bez zmian tj. na poziomie stawek 
obowiązujących w roku 2016. Decyzja ta jest 
zgodna z podjętą 30 października 2015 roku 
deklaracją w sprawie stabilnych stawek po-
datku od środków transportowych na terenie 
gminy cedry Wielkie w perspektywie długo-
letniej tj. do 2025 roku, uwzględniającej wy-
mogi ustawowe zawarte w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych.
stawki podatku od nieruchomości w roku 
2017 pozostają na poziomie stawek obowią-
zujących na terenie gminy w roku 2016, za 
wyjątkiem stawki od gruntów pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych, która uległa obniżeniu 

z 4,58 zł od 1 ha powierzchni na 4,54 zł.
również od budynków związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń 
z 4,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej na 
4,61 zł, co wynika z obniżenia górnych granic 
stawek kwotowych określonych w ustawie.
Natomiast w roku 2017 obowiązywał będzie 

niższy podatek rolny:obliczony według śred-
niej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprze-
dzających kwartał poprzedzający rok podat-
kowy, który na rok podatkowy 2017 wynosi 
52,44 zł.
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równo-
wartość pieniężną 2,5 q żyta, tj.131,10 zł
- od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 
q żyta, tj. 262,20 zł. (GB)

Podatki 
bez większych 
zmian
radni Gminy Cedry wielkie na sesji w dniu 18 listopada 2016 pod-
jęli uchwały w sprawie stawek podatków od nieruchomości i środ-
ków transportowych w 2017 roku.

zespołu Szkół w Cedrach wielkich 
obchodził 70-lecie swojego istnie-
nia. 

W pięknie udekorowanym holu spo-
łeczność szkolna witała przybyłych na 
uroczystość dostojnych gości: przed-
stawicieli władz samorządowych 
i oświatowych, dyrektorów placówek 
oświatowych gminy cedry Wielkie, by-
łych dyrektorów, nauczycieli i pracow-
ników oraz rodziców. 
janusz Goliński, Wójt Gminy cedry 
Wielkie, życzył całej społeczności szkol-
nej dalszych owocnych lat pracy, kon-
tynuowania i rozwijania najlepszych 
wartości i tradycji szkoły oraz radości 
z poczucia ambitnie realizowanych 
celów. Natomiast  rafał skrzypiń-
ski, w imieniu Pomorskiego kuratora 
oświaty, złożył serdeczne wyrazy uzna-
nia i gratulacje tym wszystkim, którzy 
przez lata angażowali się w działania na 
rzecz podnoszenia efektów kształcenia 
i wychowywania dzieci i młodzieży, 
przyczyniając się do ich rozwoju. Pro-
wadzący apel nauczyciele szkoły: karo-
lina Wolszczak i Daniel Ejnik, przywołali 
w pamięci byłych nauczycieli i pracow-
ników szkoły, a emerytowanym dyrek-
torom, panu kazimierzowi Fredrichowi 
oraz paniom Henryce Nęckiej i annie 
jurczak, wręczono bukiety kwiatów, 
dziękując za kultywowanie pięknych 
tradycji, wychowanie młodego poko-
lenia i za wykreowanie pozytywnego 
wizerunku placówkli. Ze szczególnym 
wzruszeniem wspominano także tych, 
którzy odeszli, lecz pozostawili po so-
bie niezatarty ślad w historii placówki. 

rozrzewnienie na twarzach wielu zgro-
madzonych osób wywołała prezenta-
cja ukazująca uroczystości 50 i 60-lecia 
szkoły.
część artystyczną otworzyła insceniza-
cja związana nie tylko z jubileuszem, 
ale również obchodzonym rokiem 
sienkiewiczowskim, którego imię nosi 
szkoła. W spektaklu, wyreżyserowanym 
przez małgorzatę margulewicz na pod-
stawie scenariusza sławomira Turzyń-
skiego, uczniowie gimnazjum wcielili 
się w postacie z nowel patrona - Henry-
ka sienkiewicza. W widowisku wystąpił 
również zespół taneczny prowadzony 
przez justynę Filipiuk oraz zespół mu-
zyczny pod kierunkiem Daniela Ejnika. 
Piosenki pochodzące z ekranizacji po-
wieści polskiego noblisty zaśpiewał ze-
spół „Tęczowy mix”, którym opiekuje się 
iwona karnat. (BG)

Jubileusz 70-lecia Szkoły 
w cedrach wielkich
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Janusz Goliński, Wójt Gmi-
ny Cedry Wielkie, życzył 
całej społeczności szkolnej 
dalszych owocnych lat 
pracy, kontynuowania 
i rozwijania najlepszych 
wartości i tradycji szkoły 
oraz radości z poczucia 
ambitnie realizowanych 
celów. 

” Podczas wizyty samorządowcy z gminy kosakowo  mieli 
okazję zapoznać się ze sposobami funkcjonowania ho-
lenderskich marin. Zdobyte doświadczenie i szczegółowe 
informacje, uzyskane również na spotkaniu z reprezen-
tantami lokalnego samorządu na czele z merem steenwij-
kerland – robem Batsem, przysłużyć się mogą w podczas 
budowy podobnej atrakcji w gminie kosakowo. (GB)

WiZyTa 
W HolaNDii
delegacja z Gminy kosakowo odwiedziła Giethorn 
– miejscowość w holenderskiej prowincji overijssel, 
w gminie Steenwijkerland. wizyta w miejscowości 
zwanej „wenecją północną” została zorganizowana w  
ramach przygotowań do realizacji projektu budowy 
mariny w rewie.
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młodzież ze stowarzyszenia Port me-
chelinki w ramach„ surwiwalowym 
rejsie po Pętli Żuławskiej” pokonała 
303 kilometry niezwykłej podroży po 
żuławskich akwenach.rejs dofinan-
sowany przez Urząd marszałkowski 

Województwa Pomorskiego odbył 
się na 9 jednostkach. sternikami, 
każdego z jachtów byli wychowan-
kowie stowarzyszenia a jednocze-
śnie mieszkańcy Gminy kosakowo. 
rejs prowadził kpt. krzysztof choroś, 

współzałożyciel miedzy innymi klubu 
w rewie oraz w mechelinkach. Nagro-
dzony kapitan ma na swoim koncie 
kilkuletnie doświadczenie w organi-
zowaniu rejsów po pętli żuławskiej. 
(uG)

doceniono 
  żuławski rejs
Nagroda za „pomorski Żeglarski rejs roku 2016” trafia do mechelinek. To wyróżnienie przyznawane  przez kapitułę 
pomorskiego związku Żeglarskiego otrzymał  kpt. krzysztof Choroś, który poprowadził „Surwiwalowy rejs po pętli 
Żuławskiej”.
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Pierwsze miejsce, z naj-
mniejszą ilością błędów, za-
jęła – katarzyna radomska 
z Pogórza, otrzymując tytuł 
kosakowskiego mistrza or-
tografii. Praca pani katarzyny 
wyróżniała się znacznie na 
tle pozostałych, co jury pod-
kreśliło podczas wręczania 
nagród – nagrody specjalnej 
pióra Wójta Gminy kosako-
wo oraz nagrody finansowej 
ufundowanej przez radnego 
jacka chajęckiego. Na dru-
gim miejscu uplasowała się 
katarzyna michniowska z ko-
sakowa, a trzecie miejsce za-
jęła monika Śrubarska z mo-

drugie wydanie 
DyktanDa 
kosakowskiego
22 uczestników w wieku od 11 do 51 lat rywalizowało podczas 
drugiej edycji  dyktando kosakowskiego. konkurs, który zor-
ganizowano 26 listopada  w Gminnym domu kultury w pier-
woszynie skieroway był do wszystkich mieszkańców gminy ko-
sakowo, jak również mieszkańców okolicznych miejscowości.

stów, uzyskując jedynie jeden 
punkt straty w stosunku do 
miejsca drugiego. Wszyscy 
laureaci oprócz nagród finan-
sowych ufundowanych przez 
radnego jacka chajęckiego, 
otrzymali również nagrody 
rzeczowe od Wójta Gminy ko-
sakowo, w tym Wielki słownik 
ortograficzny PWN z zasada-
mi wymowy. jury postanowi-
ło przyznać dodatkowo dwa 
wyróżnienia, które otrzymali 
kacper Bober i joanna Tka-
czyk z mostów, a także na-
grodzić małego mistrza orto-
grafii, którym został 11-letni 
Dawid Ulenberg z kosakowa.
W jury zasiedli: anna Paturej – 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy kosakowo, absolwent-
ka Uniwersytetu Gdańskiego 
wydz. filologiczno-historycz-
ny; dr inż. Zygmunt miszew-
ski – komandor rezerwy, były 
nauczyciel akademicki w aka-
demii marynarki  Wojennej 
w Gdyni;  Wojciech klimczyk – 
nauczyciel j. polskiego i histo-
rii w Zespole szkolno-Przedsz-
kolnym w mostach, absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego 
wydz. filologiczno-historycz-
ny; lucyna sorn – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej 
oraz języka kaszubskiego 
w Zespole szkolno-Przedsz-
kolnym w mostach.
(uG)
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„kłótnia”, „klatka”, „antares”, „Świat mógłby się teraz 
skończyć” – cztery sceny filmowe z udziałem zawo-
dowej ekipy filmowej powstawały  na planie w Gdyń-
skiej Szkole Filmowej. zorganizowano tam jubile-
uszowe 15. pomorskie warsztaty Filmowe.

Do wejścia na profesjonalny plan filmowy dwanaścioro 
uczestników warsztatów przygotowywało się przez kil-
ka tygodni. od października trwały prace nad scenariu-
szami, pod okiem Grzegorza Łoszewskiego, scenarzysty 
takich filmów, jak „komornik”, „stygmatyczka”, „Bez wsty-
du”. Przez kilka dni budowano scenografię w nowocze-
snym studiu filmowym, jakim dysponuje Gdyńska szko-
ła Filmowa w siedzibie w budynku Gdyńskiego centrum 
Filmowego.  
Przez dwa dni zdjęciowe, 12 i 13 grudnia, uczestnicy 
warsztatów pracowalipod kierunkiem reżysera i sce-
narzysty, Wojciecha marczewskiego (m.in. „Dreszcze”, 
„Ucieczka z kina Wolność”, „Weiser”). od strony zdjęcio-
wej młodych adeptów sztuki filmowej wspomaga opera-
tor obrazu, sławomir Pultyn (m.in. „Życie, miłość, śmierć 
i inne błahostki, czyli jan saudek czeski fotograf”).
Do współpracy zaproszono zawodowych aktorów mło-
dego pokolenia, znanych z ról w telewizji i kinie. Przed 
kamerami stanęli: Paulina komenda („miasto 44” ) i Filip 
Pławiak („czerwony pająk”, „Prosta historia o morder-
stwie”) oraz aleksandra Pisula („Bodo”) i marcel sabat 
(„kamienie na szaniec”).
W warsztatach biorą udział: aleksandra andrzejewska, 
anna Berent, andrzej czerniawski, Galyna Dobovyk, 
aleksandra Folczak, karol kadłubiec, Elwira liegman, ka-
tarzyna Nowicka-mandes, rafał oszwa, joanna różniak, 
sebastian szewczykowski i Daniel Zagalski.
Uczestników czeka jeszcze etap postprodukcji, podczas 
którego będą współpracować montażystką milenią Fie-
dler (m.in. „Weiser”, „katyń”, „Wałęsa”). Łącznie program 
czteromiesięcznych warsztatów obejmuje 150 godzin 
zajęć praktycznych, realizowanych pod kierownictwem 
praktyków kina i znakomitych wykładowców. Dla wielu 
uczestników jest to niepowtarzalna okazja, by zetknąć 
się z praktyką pracy nad filmem, zdobyć nowe umiejęt-
ności i rozwijać je później np. na studiach reżyserskich.
To już 15. edycja Pomorskich Warsztatów Filmowych, 
organizowanych w Gdyni od 2006 roku. Pomysłodawcą 
i koordynatorem tego innowacyjnego przedsięwzięcia 
edukacyjno-artystycznego, skierowanego do pasjona-
tów kina, jest jerzy rados z Gdyńskiej szkoły Filmowej. 
organizatorem 15. Pomorskich Warsztatów Filmowych 
jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, a mecenasami 
przedsięwzięcia są: ministerstwo kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, samorząd Województwa Pomorskiego 
oraz miasto Gdynia.
(uG)

Na PlaNiE 15. PomorskicH 
WarsZTaTóW FilmoWycH
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-Program mieszkanie plus to 
skok w normalność. kluczem 
do powodzenia tego progra-
mu jest ścisła współpraca in-
stytucji rządowych z partnera-
mi biznesowymi i jednostkami 
samorządu terytorialnego 
– mówił mateusz morawiecki, 
wicepremier, minister rozwo-
ju i finansów, w wystąpieniu 
otwierającym ogólnopolską 
konferencję „mieszkanie Plus 
w samorządach.
o najbliższych etapach reali-
zacji programu mówił  kazi-
mierz smoliński, wiceminister 
w resorcie infrastruktury. Pod-
czas prezentacji programu, 
który stanowi flagową ini-
cjatywę rządu zapowiedział 
także konferencję dotycząca 
kodeksu urbanistyczno-bu-
dowlanego, jednego z punk-
tów zainteresowań w nowej 
propozycji.
kazimierz smoliński pod-
kreślał także, że nie chce by 
w ramach programu docho-
dziło do „eksmisji lokatorów 
na bruk”.

mieszkanie Plus to projekt 
rządowy, który stanowi część 
szerokiego programu mo-
dernizacji Polski. jego celem 
jest  zniwelowanie dużych 
braków przestrzeni miesz-
kalnych w Polsce, co przeło-
żyć ma się na obniżenie ceny 
mieszkań.
rządowy program  jest skie-
rowany d do osób poszuku-
jących własnego mieszkania, 
których aktualne dochody  
nie pozwalają zaciągnąć kre-
dytu na mieszkanie. Twórcom 
programu zależy również na 
promowaniu wśród Polaków 
wynajmu mieszkania. 
Do programu mieszkanie 
Plus wstępnie przystąpiło 
56 gmin w kraju, pierwszą 
umowę inwestycyjną, zakła-
dającą budowę 180 miesz-
kań, podpisała w poniedzia-
łek 12 grudnia gmina Biała 
Podlaska. W jej ramach, w tej 
miejscowości ma powstać 
180 nowoczesnych mieszkań 
czynszowych.
(BG)

Mieszkanie+
   na konferencji

wicepremier morawiecki oraz minister 
kazimierz Smoliński wzięli udział w ogól-
nopolskiej konferencji „mieszkanie+ 
w samorządach”. podczas tego wydarze-
nia, które miało miejsce 12 grudnia  pod-
pisana została pierwsza wiążąca umowa 
inwestycyjna w ramach programu. ”O najbliższych 

etapach realizacji 
programu mówił  
Kazimierz Smoliń-
ski, wiceminister 
w resorcie infra-
struktury. Podczas 
prezentacji progra-
mu, który stanowi 
flagową inicjatywę 
rządu zapowiedział 
także konferencję 
dotycząca kodeksu 
urbanistyczno-bu-
dowlanego, jedne-
go z punktów zain-
teresowań w nowej 
propozycji.
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konsul generalny republiki Białoruś w Gdańsku siargiej 
michniewicz przedstawił korzyści dla polskich firm, które 
by chciały prowadzić działalność gospodarczą na Białorusi. 
Należy do nich przede wszystkim automatyczny dostęp do 
rynków państw Euroazjatyckiego obszaru Gospodarczego 
(EaEs). To wspólnota w stylu Unii Europejskiej, tylko dużo 
większa, bo obejmuje 14% terytorium świata i 3% ludności. 
Należą do niej: Białoruś, rosja, kazachstan, armenia, kirgizja. 
Dostęp ten oznacza; swobodny przepływ towarów, usług, ka-
pitału, pracowników, jeden obszar celny ze wspólną taryfą, 
jednakowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
i jednolite wymogi techniczne, wspólne normy sanitarne, we-
terynaryjne, fitosanitarne.
aliaksandr radziewicz , z wykształcenia elektronik, jest dyrek-
torem generalnym Elektrotechnical Plant, przedsiębiorstwa 
z branży elektrycznej, które przed tygodniem obchodziło 60-
lecia istnienia i które jest holdingiem obejmującym 6 fabryk 
terenowych. Był ministrem przemysłu Białorusi a przedtem 
wicegubernatorem obwodu Grodzieńskiego. Zakłady pro-
wadzą pełny cykl produkcji – od surowca do produktu final-
nego, nie sprowadza się półfabrykatów ani nie zleca poszcze-
gólnych form działalności firmom zewnętrznym. Produkty 
trafiają głównie do działów gospodarki takich jak: przemysł 
naftowy, kolejnictwo, elektryczne sieci przesyłowe. Zakłady 
zatrudniają ok. 5 tys. ludzi i wysyłają 80% produkcji na eksport 
– do 25 krajów, głównie do rosji, która jest akurat w w trakcie 

masowej wymiany starych urządzeń elektrycznych na nowo-
czesne, europejskie.
jeśli chodzi o wchodzenie polskich firm na Białoruś, jego radą 
praktyczną jest, aby jednak znaleźć sobie partnera białoru-
skiego – to wiele ułatwia. Deklaruje pomoc w organizacji pol-

skiego przedsiębiorstwa na białoruskim terytorium, polegają-
ce na umożliwieniu dostępu do dobrych służb budowlanych 
i prawnych, oraz podkreśla, że będzie ono miało automatycz-
nie dostęp do zagranicznych licencji ( w tym zachodnioeuro-
pejskich), kupionych już przez jego przedsiębiorstwo, które 
działa we wszystkich obwodach (województwach) Białorusi.
Delegacja białoruska przywiozła i podczas spotkania za-
demonstrowała kilkanaście konkretnych ofert dla polskich 
przedsiębiorców, w tym na terenie lidy. oferty te, po przetłu-
maczeniu na j. polski, pełnomocnik PP andrzej Gawrychow-
ski zobowiązał się przesłać drogą mailową zainteresowanym 
członkom PP.
Niewątpliwie największy sukces na wschodnim rynku odnio-
sła firma z branży budowlanej aTlas. marcin kulesza – dyr ds. 
badań przypomniał, jak do tego doszło. Najpierw jego przed-
siębiorstwo kupiło niewielką firmę TaiFUN z Grodna, produ-
kującą materiały budowlane. Wprowadzono do produkcji 
suche mieszanki budowlane alTasa, kleje, zaprawy. okazało 
się, że bardzo chłonny rynek wkrótce skłonił kierownictwo 
firmy do budowy drugiej - dużej fabryki. Następnie w 2014 
roku oddano do eksploatacji zakład produkcji perlitu – to ma-
teriał termoizolacyjny, zwiększający objętość pod wpływem 
temperatury. W listopadzie 2015 roku otwarto zakład produ-
kujący papy hydroizolacyjne dachowe – bo jest duże na nie 
zapotrzebowanie, większość dachów w tym kraju krytych jest 
rakotwórczym eternitem. anna kłos

Białoruś otwiera się 
na Polskę

w siedzibie pracodawców pomorza w Gdańsku stanęło pierwsze przęsło gospodarczego mostu między Gdańskiem a miń-
skiem, z podparciem w Grodnie. Głównym inicjatorem spotkania w dniu 14 grudnia 2016 był Jan mioduski – prezes firmy 
Techno-Service S.a. a organizatorem andrzej Gawrychowski – pełnomocnik zarządu pp ds. kontaktów z Białorusią. Gościem 
specjalnym był aliaksandr radziewicz – dyr generalny elektrotechnical plant mińsk. zebranych powitał i zebranie poprowadził 
zbigniew Canowiecki – prezydent pracodawców pomorza. 
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GoŚciE Z BiaŁorUsi. oD lEWEj: olEG makaroW – GŁóW-
Ny koNsTrUkTor Z PrZEDsięBiorsTWa ElEkTroTEcH-
Nical PlaNT W mińskU, micHaŁ krasoWski Z liDy, 
alEksaNDr raDZiEWicZ – Dyr GEN ElEkTroTEcHNical 
PlaNT W mińskU

Hub to urządzenie pozwalające na 
przyłączenie wielu innych urządzeń. 
Sylwia Gadomska – przewodnicząca 
sekcji turystyki, hotelarstwa i gastro-
nomii, działającej w strukturach pra-
codawców pomorza, ma pomysł, aby 
sekcja stała się właśnie takim hubem. 

Próbkę tego już dała, kiedy na zebranie 
sekcji zaprosiła przedstawicieli organi-
zacji zajmujących się turystyką: martę 
chełkowską – prezes Pomorskiej regio-
nalnej organizacji Turystycznej, prezesa 
Gdańskiej organizacji Turystycznej Łuka-
sza Wysockiego i prezesa stowarzysze-
nia Turystycznego „sopot” Dawida Wildę. 
jako misję sekcji jej przewodnicząca wi-
dzi rozwój, współtworzenie i współpracę 
z organami samorządowymi i organiza-
cjami na rzecz spójnej strategii Pomorza 
dla branży turystyki, hotelarstwa i ga-
stronomii.
Proponowany przez nią hub, ma mieć 
charakter koordynacyjno-informacyjny 
oraz ekspercki. Na razie takiej wspólnoty 
działań prawie nie ma. Potrzebny byłby 
rodzaj kalendarza ważnych konferencji, 
imprez i eventów, aby np. organizator 

konferencji wiedział co, gdzie i kiedy 
może uczestnikom zaproponować. Po-
rozumienie przy układaniu kalendarza 
pozwoliłoby też ograniczyć zjawisko 
równoległego dziania się ważnych wy-
darzeń. 
ideę współdziałania dla dobra klienta p. 
Przewodnicząca sekcji już realizuje w ra-
mach swych obowiązków zawodowych. 
jest pomysłodawczynią i organizator-
ką projektu culinary Excellence, który 
ma na celu wyszukiwanie i kształcenie 
młodych talentów gastronomicznych 
w ramach sieci accor Hotels. Podpisano 
umowę o współpracy z dyrekcją Zespo-
łu szkół Hotelarsko-Gastronomicznych 
w Gdańsku i od października 2015 roku 
w budynku szkoły odbywają się warsz-
taty dla młodzieży. opiekunem jest Łu-
kasz miecznikowski, który zaprasza do 
ich prowadzenia znanych ekspertów 
w konkretnych specjalnościach gastro-
nomicznych. młodzież uczy się kreatyw-
nego podejścia do tworzenia potraw, 
wykorzystywania różnorodnych ziól 
i przypraw, stosowania nowych techno-
logii, a także zasady, że wiele produktów 
można wykorzystać w całości.

czy hotelarstwo może być hubem?

PRZEWoDnicZąca 
SEkcji 
SYlWia GaDomSka
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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
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Takiego połączenia nie było 
w historii kolei. 
- obecny układ komunika-
cyjny kościerzyna-Gdynia 
przez osową zostaje za-
chowany, dokładamy nowe 
połączenie – z Gdyni przez 
sopot, oliwę i Wrzeszcz – 
wyjaśnia marszałek struk. 
Pierwszą umowę - pn. „Bu-
dowa węzła integracyjnego 
w kościerzynie połączona 
z rewitalizacją i adaptacją 
dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji 
zbiorowej w Powiecie ko-
ścierskim”  podpisał z bur-
mistrzem kościerzyny mi-
chałem majewskim.
Drugą - pn. „Utworzenie 
transportowych węzłów in-
tegrujących wraz ze ścież-
kami pieszo-rowerowymi i 
rozwojem sieci publiczne-
go transportu zbiorowego 
na terenie chojnicko-człu-
chowskiego miejskiego 
obszaru Funkcjonalnego” z 
burmistrzem chojnic arse-
niuszem Finsterem. To nie 
wszystko.  W ciągu kilku naj-
bliższych lat przebudowane 
zostaną też dworce w  kwi-
dzynie, malborku, starogar-
dzie Gdańskim. Tam też po-
wstaną węzły integracyjne, 
czyli miejsca, gdzie krzyżo-
wać się będzie komunikacja 
kolejowa, samochodowa, 
autobusowa i rowerowa, 
więc możliwa będzie zmia-
na środka transportu, np. 
można będzie bezpiecznie 
zostawić na parkingu samo-
chód i pojechać dalej pocią-
giem, lub przejechawszy ko-
leją, pojechać na zwiedzanie 
kaszub czy kociewia bądź 
Powiśla rowerem. 
inwestycje otrzymają wspar-
cie ze środków regionalne-
go Programu operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
2014-2020. koszt budowy 
obu węzłów – kościerskiego 
i chojnickiego - to 99,5 mln 
zł, z czego ponad 74 mln 
pokryte zostanie ze środ-
ków UE. Wartość wszystkich, 
podpisanych w poniedziałek 
projektów to 170 milionów 
złotych.
W uroczystym podpisaniu 
umów na dworcu w koście-
rzynie uczestniczyli zasłu-
żeni dla kaszubskiej ziemi 
politycy: poseł stanisław 
lamczyk i były wojewoda 
pomorski, obecnie prezes 
spółki Port Gdański. Eksplo-

atacja Piotr karczewski. To 
ww. poseł jest pomysłodaw-
cą i głównym zdobywcą unij-
nych pieniędzy na Pomorska 
kolej metropolitalną a także 
inspiratorem nadania nowe-
go życia i funkcji podupa-
dłym kaszubskim (w więk-
szości) dworcom. jego pasją 
w ostatnim czasie jest też 
rehabilitacja i rozbudowa do 
współczesnych parametrów 
przedwojennej linii kolejo-
wej, prowadzącej z Gdyni, 
omijającej b. Wolne miasto 
Gdańsk i wiodącej przez ko-
ścierzynę do maksymiliano-
wa k. Bydgoszczy.  linia ta, 
o numerze 201, jest obecnie 
nieodzowna dla wywoże-
nia  towarów z Portu Gdynia 
wobec totalnego zapchania 
się magistrali Śląsk – Porty 
prowadzącej przez Gdańsk, 
Tczew. obecnie kończy się 
opracowanie raportu środo-
wiskowego, który jeszcze w 
tym roku trafi do regional-
nej Dyrekcji ochrony Środo-
wiska. jeśli otrzyma pozy-
tywną decyzję, natychmiast 
PkP Plk ogłosi przetarg na 
opracowanie dokumentacji 
technicznej. W Planie ko-
munikacji Polskiej już ta in-
westycja została ujęta i zare-
zerwowano na nią 1 mld 600 
mln złotych. konieczne bę-
dzie dobudowanie jeszcze 
jednego toru na całej linii, 
obecnie dwa tory są tylko na 
odcinkach bliskich Trójmia-
sta oraz elektryfikacja linii. 
Na szczęście francuscy inży-
nierowie, projektujący i bu-
dujący tę linię prawie sto lat 
temu, od razu przewidzieli 
konieczność jej rozbudowy 
i zarezerwowali odpowied-
nie zapasowe pasy terenu, 
a mosty i wiadukty od razu 
wybudowano pod potrzeby 
linii dwutorowej. mimo że 
nie planowali elektryfika-
cji, obecne jej wykonanie 
wymaga tylko niewielkich 
uzupełnień i przeróbek pod 
wiaduktami. Trzeba będzie 
zburzyć i wybudować od 
nowa tylko jeden wiadukt 
– w Żukowie, postawiony 
10 lat temu i obliczony na 
jednotorówkę. No cóż, wte-
dy nikt z decydentów nie 
wierzył, że w niedalekiej już 
przyszłości będzie się bu-
dowało drugi tor... jeśli ww. 
procedury przebiegną bez 
zakłóceń, inwestycja ruszy 
już w 2018 roku. anna kłos

Koleją z Gdańska 
do Kościerzyny 
bez Przesiadek

Łączymy koście-
rzynę bezpośred-
nio z Gdańskiem 
– cieszył się mar-
szałek wojewódz-
twa mieczysław 
Struk, kiedy 12 
grudnia 2016 
roku przyjechał 
do kościerzyny 
(pociągiem), aby 
podpisać dwie 
nowe umowy 
z rpo z dwoma 
burmistrzami 
– kościerzyny 
i Chojnic.

W ciągu doby na trasie 
Gdańsk – kościerzyna, 
obsługiwaną przez PkP 
skm sp. z o.o., będzie 
jeździło 7 par pociągów. 
czas najszybszego 
przejazdu na tej trasie 
będzie wynosić 69 
minut. Pociągi „kościer-
skie” będą od Żukowa 
jechać jako przyspie-
szone, zatrzymując 
się na przystankach 
Gdańsk Port lotniczy, 
Gdańsk kiełpinek, 
Gdańsk jasień oraz 
Gdańsk strzyża – tych 
przystankach, z których 
korzysta największa 
ilość pasażerów i są 
zlokalizowane węzły 
Park&ride, Bike&ride 
czy integracja z komu-
nikacją miejską. Pomi-
nięcie części przystan-
ków między Żukowem 
a Wrzeszczem już 
budzi oburzenie władz 
i mieszkańców gminy 
Żukowo.
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„Świeć się z Energą” to trwająca do końca 
stycznia 2017 r. akcja na którą składają się 
trzy kategorie konkursowe: ogólnopolski 
plebiscyt miast, w którym zostanie wyłonio-
na najpiękniej rozświetlona miejscowość; 
konkurs fotograficzny, w którym nagrodzo-
ne zostaną najpiękniejsze zdjęcia oddające 
blask świątecznej atmosfery oraz plebiscyt 
na najlepsze świąteczne iluminacje galerii 
handlowych. Zwycięskie miasta i galerie 
handlowe wyłonią podczas głosowania in-
ternauci. W konkursie fotograficznym jury 
pod przewodnictwem lidii Popiel- znanej 
fotografiki i wykładowczyni Warszawskiej 
szkoły Filmowej- wybierze autora najlep-
szego zdjęcia. Fundatorem nagród jest 
Energa sa oraz Energa obrót sa.
od kilkunastu lat do świątecznych tradycji 
śmiało możemy dodać dekorowanie prze-
strzeni miast. o magii świąt przypominają 
przystrojona choinka, świetliste instala-
cje i ozdoby, które umilają przechodniom 
miejską przestrzeń, a także stają się powo-
dem do dumy mieszkańców. już od ośmiu 
lat Grupa Energa mobilizuje miasta do 
tworzenia niezapomnianych, świątecznych 
iluminacji, a możliwość rywalizacji o tytuł 
„Świetlnej stolicy Polski” oraz zdobycia na-
gród o wartości 200 000 zł na cele charyta-
tywne sprawia, że w tworzenie niepowta-
rzalnego nastroju akcji „Świeć się z Energą” 
włączają się również mieszkańcy.

-chcemy, by plebiscyt miast był nie tylko 
okazją do pochwalenia się pięknymi ilumi-
nacjami, ale także czasem, w którym miesz-
kańcy i miasto w równym stopniu angażują 
się w pomoc osobom potrzebującym. Dzię-
ki temu, że wszystkim stronom przyświeca 
szczytny cel, wierzymy, że możemy liczyć 
na zaangażowanie lokalnych społeczności, 
urzędów miast oraz wszystkich amatorów 
fotografii. Święta to przecież czas, w któ-
rym na pierwszym miejscu jest zawsze dru-
gi człowiek – mówi michał lemański, Dy-
rektor Departamentu marketingu.
miasta rywalizują ze sobą w dwóch eta-
pach: regionalnym i ogólnopolskim. Naj-
pierw z każdego województwa zostaje wy-
łoniony zwycięzca, który otrzyma nagrodę 
o wartości 10 000 zł. Prawdziwe emocje 
towarzyszą uczestnikom zabawy w fina-
le ogólnopolskim, w którym pomiędzy 16 
miastami toczy się walka o tytuł „Świetlnej 
stolicy Polski” i nagrodę główną, energo-
oszczędny sprzęt o łącznej wartości 50 000 
zł. W poprzednich latach dwa razy z rzędu 
tytuł ten trafił do niewielkiej miejscowości 
w województwie zachodniopomorskim - 
Połczyna-Zdroju, który wyprzedził w rywa-
lizacji aż 221 miast z Polski! Na najpiękniej 
oświetlone miasta internauci będą mogli 
głosować w obu etapach za pomocą dedy-
kowanych formularzy w serwisie swiecsie.
pl oraz wysyłając sms-y. (BG)

startuje Plebiscyt miast 
„Świeć się z Energą”
Już po raz ósmy rusza akcja „Świeć się z energą”, podczas 
której zostaną wybrane najpiękniej rozświetlone miasta 
w polsce. Jak co roku, w przygotowanej przez Grupę ener-
ga zabawie wezmą udział nie tylko miejskie iluminacje, ale 
również miłośnicy fotografii i galerie handlowe. Łączna pula 
nagród to 250 000 zł, z czego aż 200 000 zł zostanie przeka-
zane na cele dobroczynne.

karol przyByŁa_
wyrÓŻNieNie w kaTeGorii moJe miaSTo

poŁCzyN zdrÓJ

adeuSz pÓźNiak
rzeSzÓw

CzĘSToCHowa
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sprzedam mieszkanie po remon-
cie 39,20m2 lub zamienię na więk-
sze, 3 piętro. Tel: 507-486-424

sprzedam dom w kębłowie 
139/716m, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, gar-
deroba, małe osiedle, cena 330 tys. 
Tel: 519-399-162

sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

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

sprzedam nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w mieroszy-
nie koło jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

starszy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentual-
nie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, od 15 listopada, 
tel. 503 590 263

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

sprzedam opony zimowe, używa-
ne 185x65x15, 4 sztuki z felgami 
do mercedesa, cena 190- 400zł. Tel: 
606-946-698

KUPIĘ

skup aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam radio cyfrowe bombox, 
mp3, usb nieużywane w pudełku, 
cena 50zł. Tel: 606-946-698

sprzedam PsP z grami w ideal-
nym stanie, cena 220zł. Tel: 695-
230-080

sprzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor lcD 
TV samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

szkody komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel: 601-631-835

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

Usługi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 
ks.El, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje ple-

nerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

szukam Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 263

Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowane-
go, na smsy nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

24h, modelowy typ urody, nie pa-
lący. Panie do 70 km od Gdańska, 
Escort, oferty sms/mms. Tel: 735-
001-684

singel lat ponad 30, spędzę święta 
z bardzo samotną Panią vip 40-50, 
Zarezerwuj mój czas na wyłącz-
ność, 222zł. Tel: 735-001-684

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

Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowane-
go, na smsy nie odpowiadam, tel. 

881 237 164

RÓŻNE

sprzedam drewno do co i gałęziów-
kę. możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

sprzedam gazowy grzejnik wody 
przepływowej ariston junkiers, 
cena 120 zł. Tel: 510-501-955

Bursztyn kupię. Tel: 532-110-190

sprzedam grzejnik 2000W, 3 zakre-
sowy, cena 50zł. Tel: 507-486-424

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

sprzedam materac wełniany, uży-
wany 2m x 1,60 m, cena 120 zł, sie-
rakowice. Tel: 790-290-835

sprzedam radioodtwarzacz do ka-
set do seicento, cena 80zł, sierako-
wice. Tel: 790-290-835

regał metalowy po wypieku z pie-
ca. Tel: 694-642-709 

Zlecę obcięcie gałęzi z drzew. Tel: 
694-642-709 

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

sprzedam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. l, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

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

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 karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

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

Do konkursu, ogłoszonego w marcu tego 
roku, zgłosiło się dwadzieścia pracowni archi-
tektonicznych z całego kraju. Dziesięć z nich 
zostało dopuszczonych do konkursu, a pięć 
przeszło do finału. Drugie i trzecie miejsca 
przypadły gdyńskim pracowniom - odpo-
wiednio Wolski architekci oraz arch-Deco. 
sąd konkursowy postanowił również przy-
znać specjalne wyróżnienie dla pracowni PPW 
ForT & roark sTUDio za oryginalną koncep-
cję zagospodarowania zieleni.
- konkurencja była ogromna, bo w finale zna-
lazło się aż 10 pracowni, w tym świetne, do-
świadczone zespoły. miejsce jest wymagające 
i prestiżowe. Tym bardziej cieszymy się z wy-
granej - powiedział Paweł Pyłka, jeden z au-
torów zwycięskiej koncepcji. W projekcie po-
stawiliśmy przede wszystkim na połączenie 
z miastem i właściwe z nim relacje - dlatego 
otworzyliśmy każdy narożnik i szeroko otwo-

rzyliśmy budynki na park. Poza tym chcieliśmy 
zróżnicować wnętrze i zewnętrze budynku - 
inspirowaliśmy się muszlą czy ostrygą, która 
z zewnątrz jest bardziej chropowata, a we-
wnątrz błyszcząca i opalizująca - dodał.
- rynek w Trójmieście się bardzo dynamicz-
nie rozwija, ale mówimy tu o inwestycji, która 
rozpocznie się za powiedzmy 12-18 miesięcy. 
W zależności od zainteresowania powierzch-
niami biurowymi okaże się, czy zarząd Pol-
skiego Holdingu Nieruchomości podejmie 
decyzję czy zrealizujemy cały projekt, czy naj-
pierw któryś jego etap - powiedział krzysztof 
rychlicki z Dalmoru.
szacowana wielkość inwestycji to ok. 25 tys. 
metrów kwadratowych. rozpoczęcie prac 
budowlanych planowane jest na 2018 r. i ma 
potrwać ok. 2 lat.
(BG)

nowoczesne biurowce Powstaną 
w nowym centrum Gdyni
Budynki biuro-
we nieopodal 
molo rybackie-
go i Sea Towers 
zaprojektuje 
pracownia S.a-
.m.i. architekci 
mariusz lewan-
dowski i wspól-
nicy.
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Na igrzyskach w katowiach gdań-
ską uczelnię  reprezentowały 
koszykarki, koszykarze, siatkarki 
i siatkarze. koszykarki, wygrywa-
jąc wszystkie mecze, wywalczyły 
i miejsce i złoty medal, natomiast 
koszykarze, ulegając jedynie dru-
żynie z Poznania, zapewnili so-
bie srebro zdobywając ii miejsce 
w turnieju. siatkarki zdobyły V 

miejsce, a siatka-
rze, przegrywa-

jąc w półfinale, uplasowali się na 
iV miejscu.
Trenerami poszczególnych dru-
żyn są: stud. Dominik Duda - 
i miejsce (koszykówka kobiet) 
stud. jakub sztejnwald - ii miej-
sce (koszykówka mężczyzn), dr 
krzysztof Wnorowski - V miejsce 
(piłka siatkowa kobiet), dr jerzy 
skrobecki - iV miejsce (piłka siat-
kowa mężczyzn)
koszykówka kobiet - i miejsce

Nikola iwanowska, marta 

stępień, Paulina Zając, katarzyna 
Bogucka, Dominika Nagórna, ka-
rolina maciejska, olga senska, oli-
wia jaskólska, Eliza Tubek, trener 
Dominik Duda.
koszykówka mężczyzn - ii miej-
sce
kamil samson, mateusz Grabow-
ski, Piotr Góra, Paweł Walak, Paweł 
Grzybek, Paweł olszański, marcin 
mocarski, artur Borowski, Wiktor 
ropiak, trener: jakub sztejnwald.
(BG)

suKcesy 
w Katowicach
Studenci z  awFiS w Gdańsku wrócili z medalami z katowic. Na początku 
grudnia zorganizowano tam ogólnopolskie Finały igrzysk Studentów pierw-
szego roku. wydarzenie zostało zorganizowane przez zarząd Główny aka-
demickiego związku Sportowego.

Na koniec sezonu 2016 
klub Bałtyk zajął pierwsze 
miejsce w „królewskiej kla-
sie” wyścigów motocyklo-
wych superbike.
Ważne osiągnięcia zawod-
ników Bałtyku Gdynia, na 
które warto zwrócić uwa-
gę, to:
Wyścigi motocyklowe:
- Paweł Górka – Wicemi-
strzostwo Polski w klasie 
superbike
- „Valdi” chełkowski – iV 
miesce w klasie superbike
- igor Nowacki – Vi miejsce  
w klasie superstock 1000
W klasie rookie 1000 star-
towali także Darek janas 
i Piotr matczak, a w kla-

sie Post classic 500 rafał 
kantek zajął V miejsce na 
koniec sezonu.Zawodnicy 
startujący w rajdach tere-
nowych, którzy znaleźli się 
na koniec sezonu w pierw-
szych dziesiątkach swoich 
klas to:
- krzysztof kulesza w mo-
tocrossie klasa mXc2 ,
- Dariusz Hewelt w cross-
country masters, a  w En-
duro open Quad – rafał 
Grzybowski.
W motocrossie w klasie 
mX-B startował także Pa-
tryk Bździkot, a w cross-
country w klasie masters 
klub reprezentował jacek 
Witos. (GS)

UDaNy sEZoN 
GDyńskiEGo 
BaŁTykU
Tegoroczny sezon dla zawodników Bałtyku moż-
na uznać za udany. reprezentujący jego barwy 
paweł Górka jeździł na mistrzostwach Świata en-
durance, a także w mistrzostwach alpe adria oraz 
w międzynarodowych mistrzostwach polski uzy-
skując tytuł wicemistrza!
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BASKET GDYNIA
oFicjalNa sTroNa klUBoWa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN peŁeN wraŻeń ZaPrasZajĄ:

express
TrójmiasTa i okolic

Pierwszy dzień zmagań 
w Gdyni rozpoczął się od na-
szego pojedynku z mistrzem 
kazachstanu – astaną Tigers. 
Było to dla nas niezwykle 
ważne spotkanie ponieważ 
ewentualne zwycięstwo 
gwarantowało nam miejsce 
w pierwszej trójce. Dziew-
czyny wyszły niezwykle 
skoncentrowane i pomimo 
udanego wejścia w mecz na-
szych przeciwniczek, które 
zdobyły pierwsze 6 punktów 
to po 10 minutach wygry-
waliśmy już 24:17. Z minuty 
na minutę powiększaliśmy 
prowadzenie. Nie do zatrzy-
mania była carolyn swords 
– zdobywczyni 27 punktów 
(9/9 za 2, 4/5 za 1). W pew-
nym momencie przewa-
ga sięgnęła 29 punktów 
i kibice zgromadzeni w hali 
mogli być spokojni o naszą 
wygraną. Trener marek le-
biedzińskimógł pozwolić 
swoim startowym zawod-
niczkom na odpoczynek 
i dał się wykazać młodszym 
koleżankom. Najlepiej za-
prezentowała się kamila 
Podgórna (11 pkt., 10 as.), 
która przewodziła gdyńskiej 
ofensywie. swoje pierwsze 
punkty w naszych barwach, 
a zarazem w seniorskiej ko-
szykówce zdobyła Dominika 
stefańska.ostatecznie po-
konaliśmy zespół z astany 
85:63.
Basket 90 Gdynia – astana 
Tigers 85:63 (24:17, 28:16, 
18:9, 15:21)
Gdynia: swords 22, Podgór-
na 11 (10 as.), Grigalauskyte 
11, jakubiuk 10, montgome-
ry 9 (7 as.), Puss 8, miłoszew-
ska 4, skerović 3 (5as.), rem-
biszewska 3, stawińska 2, 
stefańska 2, marcinkowska 0
astana: Vinokurova 20, 
yagodkina 11, kondrakova 
7, kurazova 7, Dubrovina 6, 
ossipenko 5, Zarytska 3, kar-
nova 2, ivanova 2
Niedzielne spotkanie 

serdecznie zapraszamy na 
ostatnie w tym roku spo-
tkanie Basketu 90 Gdynia. 
Zmierzymy się z rewelacją 
tych rozgrywek investin-
TheWest aZs ajP Gorzów 
Wielkopolski, zespołem 
który aktualnie zajmuje 3 
pozycję w tabeli i sprawił 
wiele niespodzianek, jak 
chociażby wygrana ze Ślę-
zą Wrocław (2 miejsce) czy 
Pszczółką Polski-cukier 
aZs Umcs lublin (aktual-
ny zdobywca Pucharu Pol-
ski). Dla drużyny z Gdyni 
jest to niezwykle ważne 
spotkanie w kontekście 
rozstawienia w fazie play-
off i z pewnością nie za-
braknie emocji podczas 
tego meczu. W pierwszym 
pojedynku obu zespołów 
zwycięski okazał się Go-
rzów, pokonując gdynian-
ki na własnym parkiecie 
71:61. jednak od tego cza-

su wiele się pozmieniało 
w drużynie z trójmiasta. 
Do składu dołączyły ame-
rykanki z WNBa – renee 
montgomery (21,8 pkt., 
6,8 as., 3,3 p.) oraz carolyn 
swords (15,2 pkt., 11,8 zb.), 
których średnie statystyki 
są jednymi z najlepszych 
w lidze, a rolę główne-
go trenera po katarzynie 
Dydek przejął dotychcza-
sowy asystent - marek le-
biedziński.oprócz emocji 
na parkiecie nie zabraknie 
również konkursów dla 
kibiców zgromadzonych 
w hali w których do wygra-
nia będą gadżety związane 
z klubem. Prowadzona bę-
dzie również zbiórka zaba-
wek dla gdyńskich domów 
dziecka. jak zawsze wstęp 
na mecz jest BEZPŁaTNy. 
mecz odbędzie się w Gdy-
nia arena w środę 21 grud-
nia 2016 o godzinie 18.

poJedyNek z azS aJp 
GorzÓw wielkopolSki

eewbl – 1 miejsce w GruPie b
dzięki zwycięstwom nad aataną Tigers i niezwykle silnym dynamem moskwa zajęliśmy czołowe miejsce w Grupie B, 
eastern european women`s Basketball league. w ostatnim etapie przed Final 8 czołowe trójki zmierzą się z trzema 
najsłabszymi ekipami z przeciwnych grup.

z moskiewskim zespołem 
zapowiadało się niezwykle 
emocjonująco. stawką było 
pierwsze miejsce w grupie 
i obie drużyny nie zamie-
rzały odpuścić. W pierwszej 
kwarcie żadna z ekip nie była 
w stanie odskoczyć rywa-
lowi i po 10 minutach prze-
grywaliśmy różnicą 1 punk-
tu. Wtedy eksplodował nasz 
amerykański duet montgo-
mery – swords zdobywając 
punkt za punktem (łącznie 
49 punktów) i powiększając 
naszą przewagę nad zespo-
łem z rosji. W trzeciej kwarcie 
przewaga sięgnęła nawet 17 
punktów. Dynamo wiedzia-
ło, że jeśli szybko nie zaczną 

odrabiać strat to nie mogą 
liczyć na komplet zwycięstw 
w grupie. W niecałe 3 minu-
ty zawodniczki z moskwy 
zdobyły 13 punktów z rzędu 
i konsekwentnie odrabia-
ły różnicę pomiędzy naszymi 
zespołami. Dzięki ich dobrej 
grze po 30 minutach na ta-
blicy widniał wynik po 58 
i zapowiadała się emocjonu-
jąca końcówka.W ostatniej 
kwarcie Dynamo nadal nie 
zwalniało i szybko uzyskało 
5 punktową przewagę, którą 
starało się utrzymać do koń-
ca. Na 50 sekund do końca 
spotkania przegrywaliśmy 4 
punktami i wtedy o wyniku 
przesądziły 2 akcje moniki 

Grigalauskyte, która zdobyła 5 
punktów z rzędu. ostatecznie 
po rzutach osobistych caro-
lyn swords wygraliśmy 77:74 
i zajęliśmy pierwsze miejsce 
w grupie B.
Basket 90 Gdynia – wBC dy-
namo moscow 77:74 (12:13, 
31:18, 15:27, 19:16)
Basket: swords 27 (6 zb.), 
montgomery 22 (4 as.), Griga-
lauskyte 10, skerović 7 (9 as.), 
rembiszewska 5, Podgórna 4, 
miłoszewska 2, Puss 0
dynamo: Dabović 19 (8 zb., 4 
as.), Bunton 10 (9 zb.), Woro-
bewa 10, Tikhonenko 9 (9 zb.), 
Nacickaite 8, Ebzery 6 (5 as.), 
Paszigorewa 5, riabowa 4, Pa-
synkowa 3, Parsewa 0

Na początku stycznia czeka nas wyjazd do lipa-
wy w której zagramy z 3 najsłabszymi zespołami 
z grupy a – avangard kiev, Tsmoki-minsk i kibirk-
stis Vilnius.

wyNiki pozoSTaŁyCH SpoTkań:
87:61 Dynamo moscow –    •	
VEGa1/liepaja (Nacickaite 21 – silaraja 13)
52:81 istanbul University –    •	
Horizont minsk(Topaloglu 9 – shylovich 17)
99:46 VEGa1/liepaja –    •	
istanbul University (lipe 20 – Gezgin 9)
67:57 astana Tigers–     •	
Horizont minsk (Dubrovina 22 – rytsikava 15)

przez cały okres trwania turnieju zbieraliśmy wraz 
ze schroniskiem „Ciapkowo” z Gdyni pieniądze na 
karmę dla zwierzaków.Łącznie udało się zebrać 
211 zł i 25 groszy.


