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To był wyścig z czasem i kalendarzem. ludzie z Portu 
lotniczego w Gdańsku z zapartym tchem śledzili cyfry 
– czy na terminalu zgłosi się jeszcze w 2016 roku czte-
romilionowy pasażer czy nie zdąży? Udało się. Za-
meldował się w sylwestra. Prezes Tomasz kloskowski 
liczy w 2017 r.  na 8-proc. wzrost liczby pasażerów, czy-
li obsłużenie ok. 4,3 mln osób. Tradycja zobowiązu-
je. Pierwszy milion pasażerów port obsłużył w 2006 
r., dwa miliony - w 2010 r. a trzy miliony - w 2014 roku.  
Pod względem liczby pasażerów lotnisko w Gdańsku jest 
na trzecim miejscu w kraju, po Warszawie i krakowie. ale 
na plecach czuje oddech konkurenta z katowic. Prezes 
portu Tomasz kloskowski liczył nie tylko pasażerów, ale 
i cyfry. Wreszcie tryumfalnie ogłosił:
-Zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi, w 2016 roku 
osiągnęliśmy zysk netto na poziomie niemal 24 mln zł. Fi-
nansujemy sami nie tylko bieżącą działalność, ale też spła-
camy nasze zobowiązania finansowe związane z realizacją 
największego w historii programu inwestycyjnego.
Niewiele polskich lotnisk to potrafi. Przeważnie stać je tyl-
ko na pokrywanie bieżących wydatków, inwestują dzięki 
wsparciu zewnętrznemu. Gdański Zarząd planuje kon-
tynuację swego stylu. Do realizowanych już inwestycji 
należy budowa lotniczego terminala kurierskiego DHl, 
który ma być oddany do użytku na początku 2018 r. Pro-
jektuje się już też powiększenie terminala pasażerskiego, 
żeby być przygotowanym do rozpoczęcia budowy, jeśli 
ruch lotniczy będzie dalej dynamicznie rósł. aby jeszcze 
zwiększyć dochodowość lotniska, planuje się zagospoda-

rowanie terenów około-lotniskowych, gdzie ma powstać 
airport city.
Najbardziej intensywny przepływ pasażerów zawdzięcza-
my skandynawii i Wyspom Brytyjskim.  Do wzrostu liczby 
pasażerów w roku 2016 przyczyniły się  z jednej strony 
połączenia krajowe, które uruchomił ryanair, z drugiej 
osiągnięcie przez gdańskie lotnisko statusu regionalnego. 
Pasażerowie  docierają tu nie tylko z województwa po-
morskiego, ale też z województw ościennych: warmińsko-
mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego 
i zachodniopomorskiego, którzy stanowią prawie połowę 
obsługiwanych osób i ilość ich ciągle się zwiększa. 
sektor linii nisko-kosztowych rośnie dużo szybciej niż tra-
dycyjnych i obejmuje już 78% ruchu. Przeważa ruch tury-
styczny (i rodzinny) – 70%, biznesowy to 30%. imponuje 
wysoki wskaźnik wykorzystania miejsc – 81%. Najwięcej 
pasażerów wybrało linie  WiZZ air – 1 862 137, na dru-
gim miejscu jest rYaNair – 1 026 016. 
Nowością jest oddanie w dzierżawę całej strefy obsługi pa-
sażerów francuskiej grupie lagardere. Umowa podpisana 
20 lipca 2016 ma obowiązywać 10 lat. sukcesywnie wy-
gaszane są umowy z dotychczasowymi najemcami, w tym 
z Baltoną. ostatnie kończą się w kwietniu br. około 1/3 po-
mieszczeń na i piętrze lotniska już została zagospodaro-
wana przez nowego najemcę. To strefa klienta ekskluzyw-
nego. Środek hali ma zająć wielki sklep wolnocłowy, przez 
który zostanie puszczony ruch pasażerów. ostatnia część 
ma mieć charakter przystosowany do potrzeb  przeciętne-
go klienta, znajdzie się tam m. in mcDonald’s. anna Kłos

port Lotniczy Gdańsk im. Lecha wałęsy w 2016 r. obsłużył ponad 4 mln pasażerów, czy-
li o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Lotnisko zanotowało także prawie 24 mln zł zysku. 
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młodzież z gdańskich gimnazjów będzie uczyć się 
biznesu na przykładzie działania Stadionu ener-
ga Gdańsk, pozna specyfikę obiektu i stworzy 
projekty, które pozytywnie wpłyną na funk-
cjonowanie tej imponującej areny. to całkiem 
nowa odsłona Lekcji przedsiębiorczości, pro-
gramu organizowanego przez Starter i mia-
sto Gdańsk.

„lekcje przedsiębiorczości” to rozpoczęty w roku 
szkolnym 2014/2015 program miasta Gdańska i Gdań-
skiego inkubatora Przedsiębiorczości sTarTEr, któ-
rego celem jest nauka przedsiębiorczości w praktyce. 
W projekcie wzięło już udział ponad 1800 uczennic 
i uczniów z gdańskich szkół.

– kolejna edycja, rozwijana we współpracy ze stadio-
nem Energa Gdańsk oraz investGda, jest w jeszcze 
większym stopniu nastawiona na praktykę i poznanie 
popularnego obiektu biznesowego, jakim jest bursz-
tynowa arena. młodzież nie tylko będzie miała okazję 
poznać stadion, ale także dołożyć do niego swoją kre-
atywną cegiełkę, tworząc rozwiązania dla przestrzeni 
– zapowiada karolina rzepecka z Gdańskiego inkuba-
tora Przedsiębiorczości sTarTEr.
stadionowa edycja lekcji Przedsiębiorczości będzie 
kontynuacją dotychczasowej pracy gimnazjalistów 
w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego. 
młodzi ludzie od września 2016 roku opracowywali 
pierwsze w życiu modele biznesowe, a zdobytą wiedzę 
wykorzystają w kolejnym etapie. jego inauguracja od-
będzie się w lutym na stadionie Energa Gdańsk. mło-
dzież pozna podstawowe zasady projektowania skon-
centrowanego na użytkowniku (tzw. Design Thinking) 
i będzie miała możliwość niejednokrotnej eksploracji 
stadionu. Dodatkową wiedzę zdobędą także w szko-
le, a sporą cześć pracy wykonają również w wolnym 
czasie. Podczas trwania projektu uczestnicy będą po-
zyskiwać informacje o klientach, stworzą i przetestują 
prototypy, będą w stałym kontakcie z przedstawiciela-
mi stadionu Energa Gdańsk. Zwieńczeniem pracy mło-
dzieży będzie czerwcowy Wielki Finał, który odbędzie 
się na bursztynowy obiekcie, gdzie zespoły zaprezen-
tują swoje projekty przed jury. Najlepsze z nich mają 
szansę na realizację! W tej edycji lekcji weźmie udział 
około 130 uczennic i uczniów oraz 8 nauczycieli.
-jesteśmy bardzo ciekawi świeżego spojrzenia mło-
dych ludzi na stadion. liczymy na interesujące pomy-
sły, a najciekawsze z nich pomożemy wdrożyć. cieszy-
my się, że możemy wspierać edukację młodej lokalnej 
przedsiębiorczości – przekonuje Wojciech Dąbrow-
ski, Dyrektor ds. komunikacji i csr stadionu Energa 
Gdańsk. (zB)
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Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerw-
ca 2020 roku, a jego szacowany całkowity 
koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wypo-
sażenie autobusów przewoźników prywat-
nych). Budżet programu został określony 
na postawie wstępnych wywiadów rynko-
wych, a więc jego wartość może się zmie-
nić w ostatecznym trybie udzielenia zamó-
wienia publicznego. Założono, iż poziom 
dofinansowania ze środków zagranicznych 
wyniesie 85 proc.
- regionalny system poboru opłat za prze-
wozy w transporcie pasażerskim oraz jed-
nolitej informacji pasażerskiej jest jednym 
z elementów szerszej polityki promowania 
publicznego transportu zbiorowego w re-
gionie – mówi marszałek mieczysław struk. 
- Wdrożenie w województwie pomorskim 
tego wspólnego, dla wszystkich organiza-
torów transportu i przewoźników, systemu 
jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że 
ostatecznym krokiem do uproszczenia spo-
sobu uiszczania opłat za przejazd komuni-

kacją zbiorową w regionie, a w szczególno-
ści aglomeracji Trójmiejskiej.
jednym z elementów wspomnianej poli-
tyki w zakresie zwiększania atrakcyjności 
publicznego transportu zbiorowego było 
wybudowanie przez Województwo Pomor-
skie całkowicie nowej linii kolejowej - Po-
morskiej kolei metropolitalnej (pierwszej 
linii kolejowej wybudowanej w Polsce po 
roku 1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Por-
tem lotniczym oraz „tzw. korytarzem ko-
ścierskim”. Towarzyszące temu inwestycje 
miast w infrastrukturę dojazdową oraz ta-
bor w komunikacji miejskiej, powodują, iż 
wspólny cel samorządów staje się realny.
- jeszcze wiele pozostaje do realizacji – 
mówi ryszard Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego. - obecnie, 
przy wykorzystaniu środków regionalnego 
Programu operacyjnego na lata 2014-2020 
planuje się realizację inwestycji dotyczą-
cych węzłów transportowych na terenie 
zarówno Gmin obszaru metropolitalnego 

- Gdańsk gwarantuje niepowtarzalny klimat 
i niezwykłe przeżycia. Na atmosferę składają 
się stare, piękne zabytki i zapach morza. ku-
szące sklepy i 20 kilometrów plaż. Niespotyka-
ne nigdzie indziej kulturalne imprezy i rezer-
waty przyrody. restauracje, kawiarnie i kluby 
oraz duch wolności i tolerancji, nie raz dający 
o sobie znać w tysiącletniej, wielonarodowej 
historii – tak pisała o atrakcyjności Gdańska 
redakcja przewodników turystycznych lonely 
Planet.
opinię tę podzielają sami podróżujący. latem 
ubiegłego roku Gdańsk odwiedziło blisko 770 

tys. gości z całego świata, a średnia ocena z po-
bytu to 8,8/10 punktów.
W konkursie European Best Destination co rok 
biorą udział miasta najczęściej odwiedzane 
przez turystów i o bardzo dobrej reputacji w in-
ternecie – w tym roku konkurentami Gdańska 
są między innymi: amsterdam, Berlin, medio-
lan, Paryż, Wiedeń, londyn, madryt, Porto.
Gdańsk jest jedynym kandydatem z Polski, za-
tem oddając głos na miasto, jednocześnie do-
cenia się równocześnie cały kraj.
Głosować można na stronie – www.europe-
anbestdestinations.com, każdy internauta ma 

prawo zagłosować raz na siedem dni. Głoso-
wanie ruszyło 20 stycznia i potrwa do 10 lute-
go 2017.
- Zapraszam do udziału w głosowaniu wszyst-
kich gdańszczan, ale też przyjaciół i sympaty-
ków naszego miasta. Bo wybierając Gdańsk, 
doceniamy jednocześnie całą Polskę – zachęca 
prezydent Paweł adamowicz.
W ubiegłym roku miano najlepszej europej-
skiej destynacji turystycznej zdobył Zadar 
w chorwacji. Dwa lata temu laureatem było 
francuskie Bordeaux.
(um)

Gdańsk najlepszą 
destynacją?

Gdańsk, jako jedy-
ne miasto w polsce, 
został nominowany 
w konkursie o tytuł 
”european Best de-
stination 2017”. Biorą 
w nim udział miasta 
najchętniej odwiedza-
ne przez turystów i o 
bardzo dobrej reputa-
cji w internecie. Kon-
kurentami są między 
innymi amsterdam, 
Berlin, mediolan, pa-
ryż, wiedeń, Londyn, 
porto czy madryt.

jeden wspólny 
bilet na Pomorzu
w 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków 
komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. to efekt 
rozpoczynającego się z inicjatywy władz województwa pomorskiego programu, 
dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za prze-
wozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

oraz miejskich obszarów Funkcjonalnych 
województwa. jednocześnie chcemy po-
zyskać środki ujęte w tzw. „programach 
krajowych”, a dotyczące jakże ważnych dla 
rozwoju województwa: zakupu taboru kole-
jowego, elektryfikacji linii Pkm oraz dalszej 
modernizacji podstawowej sieci linii kolejo-
wych.
Naczelnym celem uruchamianego wczo-
raj Programu jest wdrożenie na obszarze 
województwa pomorskiego wspólnego 
dla wszystkich organizatorów transportu 
i przewoźników - systemu poboru opłat za 
przewozy w transporcie pasażerskim oraz 

jednolitej informacji pasażerskiej. W kon-
sekwencji zintegrowania poszczególnych 
podsystemów transportu, zarządzanych 
przez organizatorów wszystkich szczebli 
(województwo, powiaty i gminy), oczekiwa-
ne jest zwiększenie korzystania z udziału pu-
blicznego transportu zbiorowego w ogólnej 
liczbie podróży mieszkańców. Zakłada się, 
iż wprowadzenie systemu jednolitych, pro-
stych płatności za przejazdy jednorazowe 
oraz bilety okresowe w znakomity sposób 
podniesie standard korzystania ze środków 
transportu publicznego i zwiększy ich wy-
korzystanie. (wa)
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celem styczniowej wizyty było zapoznanie  podstawami 
koszykówki  grupy 120 uczniów gminnych szkół podstawo-
wych: Zespołu szkolno-Przedszkolnego w mostach, szkoły 
Podstawowej w Pogórzu oraz Zespołu szkolno-Przedszkol-
nego w Dębogórzu. 
Zajęcia w kosakowie było częścią  programu „szkolny Ba-
sket”, który prowadzony jest przez 
stowarzyszenie Trefl Pomorze.

- celem programu jest promocja koszykówki wśród młodzie-
ży szkolnej, a także stworzenie solidnej podstawy mentalnej 
do podejmowania wyzwań i uporu w dążeniu do własnych 
celów. W związku z tym zadania wykonywane przez uczest-
ników mają charakter zabawy poprzez sport, a doskonałym 
zwieńczeniem spotkania jest wykład motywacyjny – pod-
kreślają organizatorzy.
Trafiło na bardzo wymagających i profesjonalnych trene-

rów – artur mielewczyk oraz Piotr Śmigielski podpatrywali, 
poprawiali i udzielali wskazówek. kluczowy nacisk podczas 
torów przeszkód kładziony był na kozioł oraz technikę rzutu. 
spora grupa  uczniów z terenu gminy kosakowo miała już 
koszykarskie podstawy, więc wspólnie z patronem akcji – 
sklepem koszykarza  trenerzy wybrali najlepszą zawodnicz-
kę i najlepszego zawodnika spotkania, którzy w nagrodę 
otrzymali bony na zakup  akcesoriów. (BG)

Gmina Kosakowo otrzymała dofinansowanie ze środków państwo-
wego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na zakup 
samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym na wózkach inwalidzkich (bez potrzeby składania siedzeń, czy 
innej ingerencji). zdecydowano się na kupno samochodu  opel Viva-
ro Kombi edition extra Long.

Dofinansowanie przyznano 
w ramach „Programu wy-
równywania różnic między 
regionami  iii”. Przedstawi-
ciele gminy odebrali już 
samochód  z salonu. koszt 
samochodu to 124.317,00 
zł., wartość dofinansowania 
PFroN wyniosła 80.000,00 zł.
- samochód będzie wyko-
rzystywany przede wszyst-
kim do transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu 
gminy kosakowo, w tym na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz na zabiegi 
rehabilitacyjne – tłumaczą samorządowcy. (BG)

Szkolny Basket 
w KosaKowie

Koszykarze drużyny trefl Sopot artur mielczarek i piotr śmigielski, trener Kacper Kacpa Lachowicz oraz maskotka klubowa 
treflik odwiedzili Halę Sportową przy Gimnazjum w Kosakowie. wizyta była częścią programu „Szkolny Basket”  Stowarzy-
szenia trefl pomorze, którego celem jest promocja koszykówki wśród młodzieży szkolnej.

NoWY samocHóD 
Dla GmiNY

- To jedna z kluczowych reform 
wprowadzanych przez rząd w tym 
roku – podkreślił Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski. - robimy 
wszystko w porozumieniu z samo-
rządami aby ten pierwszy etap re-
formy przebiegł bez problemu.
-Większość gmin jest przygotowa-
nych do wdrożenia reformy, w tym 
duże miasta – dodał wicekurator. 
– Z naszych obserwacji wynika, że 
nie ma obawy utraty pracy przez 
nauczycieli w Pomorskiem. Wprost 
odwrotnie – przybędzie sporo no-
wych etatów.
(GB)

WojeWoda 
o reformie ośWiaty
dariusz drelich, wojewoda pomorski i wicekurator oświaty marek Strociak odpowiadali na pytania 
dziennikarzy dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, przygotowania sa-
morządów, zatrudnienia nauczycieli czy finansowania oświaty w pomorskim.
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sztab WoŚP zorganizowano w Zespole szkół w cedrach 
Wielkich. Właśnie tam miała miejsce atrakcyjna zabawa 
dla mieszkańców. jedną z atrakcji był program artystyczny, 
na który złożyły się m.in. występy uczniów i absolwentów 
szkół, przedstawienie teatralne rodziców przedszkolaków 
z samorządowego Przedszkola nr 2 w cedrach małych, wy-
stępy formacji i zespołów działających przy Żokis, pokaz 
psów przygotowany przez firmę GooD TEam.  Przez cały 
czas trwania imprezy można było skorzystać z takich atrak-
cji, jak kawiarenka, loteria fantowa, szpital pluszowego mi-
sia, fotobudka, stoisko wystawiennicze Przystani żeglarskiej 
w Błotniku, Punkt medyczny, stoisko Base Group z helem 
„do gadania”, kraina bajki dla najmłodszych, w tym mara-
tony bajeczne, malowanie twarzy, warsztaty malarskie, gry 
i zabawy, warsztaty rękodzielnicze), stoisko wystawiennicze 

kGW z te-
renu Gminy 

cedry Wielkie. 
Dużo emocji sprawiały 

także licytacje cennych 
przedmiotów przekaza-
nych przez darczyńców.
Wylicytowano m.in. tort od 
koła Gospodyń Wiejskich 
leszkowy (160 zł), dwa tor-
ty ufundowane przez wła-
ściciela cedrowego Dwor-
ku (każdy tort po 210 zł). 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się przedmioty 
przesłane przez WoŚP. Pan 

janusz Goliński, Wójt Gminy 
cedry Wielkie, wylicytował koszulkę 25 Finału Wielkiej or-
kiestry Świątecznej Pomocy za niemałą kwotę 250 zł. 
Z licytacji przedmiotów uzyskano kwotę 3375,10 zł. Zwień-
czeniem imprezy był występ gwiazd wieczoru. W tym dniu 
były to aż dwie gwiazdy: dobrze znany lokalnej społeczno-
ści zespół rockowy midnight i zespół - Formacja lEcimY, 
który rozbrzmiewał muzyką disco, gromadząc liczną pu-
bliczność. W tym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego 
„Światełka do nieba”, który rozbłyskiwał nad głowami tłum-
nie zebranych mieszkańców. 
Wszystkie pieniądze zebrane podczas finału, zostały skru-
pulatnie przeliczone przez sztabowy bank, dając ostatecz-
ną kwotę w wysokości 18 225,27 zł.
(BG)

Finał WOŚP 
w cedrach wielKich
30 wolontariuszy zbierało datki podczas finału wielkiej orkiestry świątecznej 
pomocy w cedrach wielkich. udało się zebrać ponad 18 tysięcy złotych.
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Wyjazd zorganizowano 
w ramach trójstronnego 
porozumienia gmin: ce-
dry Wielkie, Trąbki Wielkie 
oraz Przywidz. W ramach 
zimowiska przygotowano  
wiele atrakcji. młodzież zo-
stała podzielana na dwie 
grupy, powstała grupa 
snowboardowa i grupa 
narciarska. Uczestnicy pod 
czujnym okiem instrukto-
ra zapoznali się z techni-
kami zjazdów na nartach 
i snowboardzie. W ramach 
zajęć sportowych na sto-

ku, młodzi adepci 
narciarstwa 

do późnych godzin noc-
nych doskonalili jazdę na 
snowboardzie i nartach.
Grupa skorzystała z wyjaz-
du do aquaparku w sopo-
cie, centrum Nauki Expe-
ryment w Gdyni, gdzie 
obejrzała interaktywną 
wystawę techniczno-biolo-
giczną. młodzież mogła do 
woli korzystać z basenów 
wewnętrznych i zewnętrz-
nych, zjeżdżalni wodnych 
„dzikiej rzeki”, czy też ja-
cuzzi. każdy dzień kończył 
się zajęciami i zabawami 
sportowymi w nowocze-
snej hali sportowej. (BG)

ZimoWisko 
W PrZYWiDZU
uczniowie zespołu Szkół w cedrach wielkich oraz ze-
społu Szkół w cedrach małych uczestniczyli w zimowi-
sku w przywidzu.
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Usługa jest podobna do typowych zakupów internetowych. 
Wystarczy, że na stronie urzędu miasta (https://platnosci.
miasto.sopot.pl) interesant wybierze rodzaj sprawy, za któ-
rą chcą uiścić opłatę, uzupełni swoje dane identyfikacyjne, 
a następnie kliknie logo swojego banku. Po przekierowaniu 
na stronę transakcyjną banku dane płatnika i kwota do za-
płaty są już uzupełnione i wystarczy je tylko potwierdzić (np. 
hasłem sms). Po dokonaniu płatności interesant otrzymuje 
mailem potwierdzenie, które powinien wydrukować i przed-
stawić w Urzędzie podczas załatwiania sprawy.
-liczba płatności online lawinowo rośnie, stąd decyzja 
o wprowadzeniu tego systemu także w administracji samo-
rządowej. Dzięki temu systemowi sopocianie i przedsiębior-
cy będą mogli łatwiej i szybciej załatwić wiele spraw urzę-

dowych. cieszy fakt, że tak innowacyjne rozwiązanie 
wprowadza właśnie sopocka firma.– mówi jacek karnow-
ski, prezydent sopotu.
- Z naszego badania „jak kupujemy w internecie”  wynika, 
że co drugi kupujący w internecie korzysta przy tym z szyb-
kich płatności online. Naturalnym krokiem jest umożliwienie 
klientom dokonywania opłat w analogiczny sposób również 
w sektorze publicznym. mówię tutaj nie tylko o opłatach za 
czynności administracyjne, ale również o podatkach i należ-
nościach za śmieci czy wodę. sopocki samorząd jako pierw-
szy w Polsce dostrzegł korzyści z tego rozwiązania. mam na-
dzieję, że kolejne samorządy również zauważą zalety naszych 
płatności – zauważa krzysztof ambroziak z Blue media.
mieszkańcy sopotu dzięki Płatnościom online Bm mają do 

dyspozycji wszystkie najpopularniejsze 
formy płatności online - szybkie płatności 

za pomocą linku, tzw. Pay by link (takie jak mTrans-
fer, Pekao24 czy płacę z iPko) oraz płatności kartą płatniczą 
(Visa, Visa Electron, mastercard i maestro).
Twórcy systemu podkreślają,że oprócz ułatwiaia życia inte-
resantom jest on także korzystny dla samorządów. . - Środki 
wpłacane przez płatników trafiają na konto samorządu au-
tomatycznie, nawet w ciągu kilkunastu minut. koszt obsługi 
płatności, podobnie jak w przypadku tradycyjnego przelewu 
i przekazów pieniężnych, jest ponoszony przez płacącego. 
oznacza to, że samorząd nie ponosi żadnych kosztów im-
plementacji, obsługi czy też kosztów prowizji – podkreśla 
krzysztof ambroziak. (BG)

internetowe 
płatności w urzędzie
miasto Sopot, jako pierwszy samorząd w polsce, wdrożyło na swoich 
stronach internetowych płatności online Bm. mieszkańcy i przedsię-
biorcy w wygodny i bezpieczny sposób mogą teraz dokonywać opłat za 
czynności administracyjne za pomocą szybkich płatności przez internet.
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Uczestniczki powitała przewodnicząca Forum Barbara Hass 
– Darnowska. W imieniu stowarzyszenia crEDE FEmiNa, 
jego prezes - Wanda kustrzeba - przypomniała jak ważne 
dla zdrowia kobiet są działania mające na celu wczesne wy-
krywanie ew. nowotworów piersi. Przeprowadziła nawet 
instruktarz jak należy przeprowadzać samobadanie piersi. 
jest ono bardzo ważne, bo rak piersi we wczesnym stadium 
jest wyleczalny. Ten prosty, bezkosztowy sposób okazuje 
się bardzo skuteczny, skoro 90% zmian w piersi wykrywają 
same kobiety. 
Bardzo ważne są też badania mammograficzne, które po-
zwalają wykryć guzki lub inne zmiany patologiczne o śred-
nicy mniejszej niż 0,5 cm. Niestety, mimo że są one prze-
prowadzane bezpłatnie i w skali masowej, niewiele kobiet 
chce z nich skorzystać. jawną dyskryminacją jest, że pro-
gramem tym nie są objęte kobiety powyżej 69 roku życia, 
które za badanie muszą zapłacić 60 – 80 złotych. 
Następnie Dorota jordan rojas z firmy Well Done prze-
prowadziła prelekcję o radzeniu sobie ze stresem. Przy-
pomniała jak fatalne dla zdrowia są skutki przewlekłego 
stresu. ideałem byłoby (według badań instytutu Gallupa) 
mieć poczucie życiowego zadowolenia. składa się na nie 

kilka czynników: poczucie satysfakcji z tego co się robi każ-
dego dnia, właściwe relacje psychiczne (dobre, wspierają-
ce związki, w tym uczuciowe), stabilne finanse (radzenie 
sobie z ekonomiczną stroną życia), bezpieczna, przyjazna 
społeczność w której się funkcjonuje, dobre zdrowie(zaso-
by energii pozwalające na codzienna aktywność), niestety 
we współczesnej rzeczywistości stan taki jest trudny do 
osiągnięcia.
Polski pracownik często jest zestresowany, obciążony pra-
cą i dodatkowo obawiający się jej utraty. Wobec tego trze-
ba sobie wypracować metody odstresowawcze. Nie ma 
tabletki na stres, ale pomagają czynniki takie jak: zachowa-
nie równowagi : praca – dom, odpowiednie ćwiczenia re-
laksacyjne, nauczenie się regularnych technik oddychania, 
spacer na świeżym powietrzu, słuchanie ulubionej muzy-
ki, masaże odprężające przeprowadzane w miejscu pracy. 
referentka zademonstrowała, używając odpowiedniego 
fotela, na czym one polegają. można je przeprowadzać 
w miejscu pracy, nie wymagają zdjęcia ubrania ani uży-
wania olejków i nie trwają dłużej niż 15 minut, natomiast 
pozwalają oczyścić się mentalnie i skupić na tym, co na-
prawdę ważne. anna Kłos

Spotkanie Forum 
Kobiet BizneSu
Styczniowe spotkanie damskiego kręgu pracodawców pomorza dotyczyło pro-
mocji zdrowego trybu życia i profilaktyki antynowotworowej.
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Nowy punkt czynny jest w  poniedziałki, środy, czwart-
ki, piątki w godzinach 9-14 i wewtorek w godzinach 
11 – 18.  od 9 stycznia w słupskim oddziale Zamiejsco-
wym Wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców 
PUW działa punkt obsługi w sprawach dotyczących 
legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Przyj-
mowane są tam wnioski cudzoziemców o zezwolenia 
na pobyt stały i czasowy, wnioski pracodawców o wy-
danie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, prowa-
dzona jest także rejestracja zaproszeń oraz rejestracja 
pobytu obywateli państw członkowskich UE. W punk-
cie możliwy jest także odbiór karty pobytowej oraz de-
cyzji legalizującej pobyt i zatrudnienie cudzoziemca. 
sprawy dotyczące cudzoziemców rozpatrują: pracow-
nicy Wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców 
w Gdańsku, a także pracownicy punktów w słupsku 
i Gdyni. (BG)

NoWY PUNkT 
W GDYNi
wydział Spraw obywatelskich i cudzoziemców 
pomorskiego urzędu wojewódzkiego uruchomił 
nowy punkt obsługi pracodawców składających 
wnioski o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców.
znajduje się w Gdyni przy ulicy Legionów 130 
(obok biura paszportowego). urzędnicy podkre-
ślają jednak, że nie będą tam  prowadzone inne 
sprawy dotyczące cudzoziemców.
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minister rodziny, Pracy i Polityki społecznej Elżbieta 
rafalska 23 stycznia br. w katowicach nagrodziła 16 
Urzędów Pracy w tym Gdański Urząd Pracy wyróżnie-
niami za uzyskanie w 2016 roku najwyższej skutecz-
ności w zakresie  aktywizacji zawodowej osób bez-
robotnych. Gdański Urząd Pracy jest na pierwszym 
miejscu w województwie pomorskim.
Dyrektor Budnik poinformował z satysfakcją, że 
Gdański Urząd Pracy systematycznie zwiększa swój 
zakres działania pomagając już nie tylko pracowni-
kom ale i pracodawcom. Pod koniec marca 2016 do 
olivia Business centre (na 13 piętro budynku olivia 
six), wprowadziło się job office. rozwój gospodar-
czy Trójmiasta przy jednoczesnych problemach 
demograficznych  powoduje, że o wyspecjalizo-
waną i doświadczoną kadrę jest coraz trudniej, więc pra-
cownicy biura wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu 
odpowiednich osób. Nie tylko tworzą bazy danych ew. pra-
cowników, ale też informują pracodawców o stażach, szko-
leniach, możliwościach uzyskania wsparcia finansowego 
na tworzenie nowych miejsc pracy. 
Nie koniec na tym. W czerwcu 2016 Urząd Pracy uruchomił 
centrum rozwoju Talentów. jego głównym zadaniem jest 
pomoc osobom w różnym wieku – poczynając od gimna-
zjalistów i licealistów, sprecyzowanie ich zdolności i pasji, 
aby praca nie była męczącym, przykrym obowiązkiem, ale, 
prócz gratyfikacji finansowej, takze źródłem osobistej sa-
tysfakcji. już ponad tysiąc osób znalazło tu pomoc i radę. 
Także ta instytucja znalazła lokalizację w budynku olivia 
six w olivia Business centre.
Nie było więc zaskoczenia, że właściciel tego kompleksu - 
maciej Grabski  otrzymał z rąk dyrektora  rolanda Budnika 
statuetkę Najlepszego Partnera Urzędu Pracy w 2016 roku.
Uroczystość odbywająca się w Teatrze szekspirowskim zo-
stała zatytułowana: możliwości współpracy Gdańskiego 
Urzędu Pracy z pracodawcami w 2017 roku, co bardzo pozy-

tywnie 
ocenił Zbigniew ca-
nowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza, 
przedstawiciel największej organizacji tego typu działają-
cej na terenie naszego województwa. Wspólna konferen-
cja świadczy o istotnej przemianie funkcjonowania Urzę-
du Pracy, który zmieniając zasady i formy współpracy ze 
środowiskami pracodawców zajmuje się obecnie także 
kształtowaniem rynku pracy i przygotowywaniem odpo-
wiednich kadr dla pomorskich przedsiębiorstw. Pochwalił 
także Gdański Urząd Pracy z jego szefem rolandem Bud-
nikiem, za działania pozwalające uzupełnić braki pracow-
ników spowodowane przez niż demograficzny i emigrację 
polaków do krajów zachodnich. szybkie zorganizowanie 
specjalnego referatu do spraw cudzoziemców z opera-
tywną obsługą umożliwia załatwienie wszystkich spraw 
formalnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemca tyl-
ko kilka dni W uroczystościach w Teatrze szekspirowskim 
uczestniczył też konsul tego państwa w Gdańsku Łew Za-
charczyszyn.
anna Kłos

Dzień 
pracowników 
GdańskieGo 
UrzędU Pracy

dyrektor Gdańskiego urzędu pracy roland Budnik, rozpoczynając 25 stycznia 
br. uroczystość w teatrze Szekspirowskim z okazji dnia pracownika publicznych 
Służb zatrudnienia, powiedział: - rok 2016 przeszedł do historii z bardzo dobrą 
opinią. Stopa bezrobocia spadła 10 tys. osób bezrobotnych podjęło pracę, osią-
gnęliśmy efektywność na poziomie 85% - to znakomity wynik...

To propozycja dla osób, które z różnych przyczyn nie 
mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, a nie 
chcą czekać w kolejce na przydział lokalu komunal-
nego, mogą starać się o przyznanie mieszkania, pod 
warunkiem, że we własnym zakresie je wyremontu-
ją i przystosują do zamieszkania.aby otrzymać takie 
mieszkanie trzeba spełniać określone kryteria. Pre-
ferowane są małżeństwa lub osoby wychowujące 
dzieci, mieszkające w sopocie, a nieposiadające wła-
snego mieszkania, osiągające określony miesięczny 
dochód.
To druga już edycja sopockiego programu „miesz-
kań do samoremontu”. Program cieszył się dużą 
popularnością wśród mieszkańców, świadczy o tym 
liczbą chętnych, którzy zadeklarowali swój udział 
w programie, a było to ponad 5 chętnych na jedno 
mieszkanie.
- cieszy nas ogromnie, że program wyszedł naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców sopotu, o czym 
świadczy zainteresowanie pierwszej edycji. stwo-
rzyliśmy dogodną alternatywę, szczególnie dla mło-
dych rodzin, rozpoczynających wspólne życie, któ-
rych nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku, 
nie mają  zdolności kredytowej a ich marzeniem 
jest mieszkanie w sopo-
cie.  robimy wszyst-
ko aby zatrzymać 
w mieście tych, 
który chcą 
w sopocie 
mieszkać, 
roz w i j a ć 
się, być 
szczęśliwy-
mi. Bo sopot 
to doskona-
łe miejsce 
do życia – 
mówi marcin 
skwierawski 
w i c e p r e z y -
dent sopotu, 
o d p o w i e -
dzialny za po-
litykę mieszkaniową 
w mieście.

O przyznanie lokalu mieszkalnego do samoremontu 
mogą  ubiegać się wnioskodawcy:

prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, •	
w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wycho-
wujące dzieci; 
zamieszkujący w sopocie w budynkach prywatnych •	
na podstawie decyzji administracyjnej o  przydziale 
lokalu mieszkalnego; 
zamieszkujący w sopocie w budynkach, wchodzących •	
w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy miasta sopo-
tu, przeznaczonych do rozbiórki  i lokalach niemiesz-
kalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania; 
którzy posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu •	
w mieszkaniowym  zasobie miasta sopotu, a chcą za-
mienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny za-
kwalifikowany do samoremontu – przekazany do dys-
pozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien 
być w stanie nadającym się do zamieszkania; 
którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na te-•	
renie miasta sopotu na rzecz Gminy miasta sopotu. 

Wnioski należy składać od dnia 01.03.2017r. do dnia 
15.04.2017r.
Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopo-
tu pokój 16.

dLa KoGo?

wyremontuj 
i zamieszkaj
ruszyła druga edycja sopockiego programu „mieszkań 
do samoremontu”. wyznaczono  10 mieszkań:  samo-
dzielne i 6 do podziału, przeznaczonych do wynajmu 
w zamian za wykonanie ich remontu. 
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22 grudnia 2016 r. rozpoczęła się realizacja pierwszych inwestycji 
mieszkaniowych w programie mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej 
i w jarocinie. Podpisano również kolejny list intencyjny między sa-
morządem opola i spółką BGk Nieruchomości s.a. od momentu pod-
pisania listu intencyjnego z Białą Podlaską minęły 2 miesiące, a od 
podpisania umowy inwestycyjnej – niespełna dwa tygodnie. Na placu 
budowy 186 mieszkań czynszowych w Białej Podlaskiej wbito symbo-
liczną „pierwszą łopatę”.
– szeroki dostęp do nowoczesnych mieszkań na wynajem oznaczać 
będzie radykalną poprawę warunków życia polskich rodzin – zapo-
wiedział wicepremier mateusz morawiecki.
również w jarocinie podpisana została umowa z generalnym wyko-
nawcą pierwszego z trzech osiedli w ramach inwestycji finansowa-
nej przez Fundusz municypalny. 258 mieszkań czynszowych, które 

powstaną, zostanie włączonych do oferty programu 
mieszkanie Plus.
– Te mieszkania to wypełnienie zobowiązania zawarte-
go w Narodowym Programie mieszkaniowym. Zapra-
szam samorządy do udziału w programie mieszkanie 
Plus, w którym powstają nowoczesne i dostępne ce-
nowo mieszkania na wynajem z opcją wykupu – mówił 
podczas podpisania umowy w jarocinie wiceminister 
infrastruktury i budownictwa kazimierz smoliński.
Do programu mieszkanie Plus dołączyło opole. Na 
wstępnie wytypowanej przez miasto działce może po-
wstać około 353 mieszkań.
W realizacji programu mieszkanie Plus kluczowe jest za-
angażowanie instytucji finansowych, w tym Grupy Pol-
skiego Funduszu rozwoju.
– Do budowy mieszkań na wynajem z opcją dojścia 
do własności budżet państwa nie dołoży złotówki. in-
stytucje publiczne sfinansują wprawdzie istotną część 
nakładów inwestycyjnych, ale będzie się to odbywać 
na zasadach komercyjnych. inwestycje będą realizowa-

ne w oparciu o finansowanie z funduszu zarządzanego 
przez BGk Nieruchomości s.a. – spółki, która wkrótce stanie się czę-
ścią Grupy PFr – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu 
rozwoju.
W ramach programu mieszkanie Plus możliwe są różne formuły współ-
pracy w zależności od lokalnych uwarunkowań.
– Nie narzucamy jednego, z góry ustalonego modelu realizacji inwe-
stycji. Przykładowo: w Białej Podlaskiej naszym partnerem jest miejski 
Zakład Gospodarki lokalowej, zaś w jarocinie zrealizujemy wspólną 
inwestycję z miastem i lokalnym TBs, z wykorzystaniem finansowania 
z Funduszu municypalnego. Dysponujemy szerokim wachlarzem in-
strumentów finansowych, które pozwalają nam oferować elastyczny 
produkt – zadeklarował mirosław Barszcz, prezes BGk Nieruchomości 
s.a.

ruSza BuDowa mieSzkań 
W ProGramie mieszkanie PlUs

– ponad 50 proc. bada-
nych polaków uważa, 
że własne mieszkanie 
to największy problem 
i wyzwanie. ponad 70 
proc. uważa, że posia-
danie mieszkania jest 
głównym elementem, 
który decyduje o dziet-
ności. Nie ma gniaz-
da – nie ma piskląt. 
zapewnienie polakom 
godnego mieszkania 
jest wyzwaniem cy-
wilizacyjnym – mówił 
w Białej podlaskiej 
minister infrastruktury 
i budownictwa andrzej 
adamczyk.
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wiadomo już, kto będzie wyko-
nawcą basenu w Szkole podsta-
wowej nr 11 przy ul. Stryjewskie-
go w Gdańsku. Najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu, organizowa-
nym przez dyrekcję rozbudowy 
miasta Gdańska, złożyła firma 
Budrem-rYBaK z Luzina. 

obiekt powstanie na terenie szko-
ły Podstawowej nr 11 przy ul. 
stryjewskiego 28. Basen zostanie 
wykonany na podstawie projek-
tu krytej pływalni zrealizowanej 
już przy ul. azaliowej w Gdańsku 
kokoszkach i będzie służył nie tyl-
ko uczniom szkoły podstawowej, 
ale również będzie pełnił funkcję 
obiektu ogólnodostępnego służą-
cym mieszkańcom dzielnicy stogi.
Zaprojektowana, prostopadło-
ścienna bryła basenu została po-
dzielona na dwa poziomy: niższy 
– kondygnacja techniczna pod-
basenia z wydzielonym wejściem 
głównym oraz wyższy – kondy-
gnacja hali basenowej z zapleczem 
szatniowym. Projektowany budy-
nek basenu będzie komunikacyj-
nie połączony z istniejącym budyn-
kiem szkoły za pomocą łącznika. 

Planowana liczba użytkowników 
basenu: 46 osób (30 osób w strefie 
pływackiej i 16 osób w strefie re-
kreacyjnej).
obiekt będzie dostosowany dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez zaprojektowanie miejsc 
parkingowych dla osób niepełno-
sprawnych w bezpośrednim są-
siedztwie obiektu oraz windę lub 
podnośniki zewnętrzne. (um)

firma z lUzina wybuduje 
BaSen na Stogach

jak żyło się na przełomie XVIII i XIX wieku w morskim mie-
ście? Na to pytanie odpowiedział w sposób kreatywny i in-
teraktywny tczewski oddział Narodowego muzeum mor-
skiego w Gdańsku, który zorganizował 21 stycznia „morską 
Sobotę”.

całodniową podróż w czasie muzealnicy zorganizowali wspól-
nie z grupą rekonstrukcyjną Projekt Historyczny Garnizon 
Gdańsk. W otoczeniu zabytkowych jachtów i eksponatów mu-
zealnicy przybliżali warunki życia marynarzy podczas rejsu oraz 
na lądzie, sprawdzali, czym walczono w różnych epokach i jak 
wyglądała marynarska musztra.
odważni uczestnicy imprezy grali kości z prawdziwymi wilka-
mi morskimi, uczyli się tańca marynarskiego i posługując się 
„piracką” mapą, próbowali znaleźć na terenie centrum ukryte 
nagrody. 
Zadbano także o „kobiece atrakcje” - mieszczki w strojach z epo-
ki prezentowały warsztat krawiecki z XViii wieku i pokazywały 
czym zajmowały się żony marynarzy, i jakich np. sprzętów uży-
wały w kuchni i w gospodarstwie domowym. Dużą popularno-
ścią cieszyła się także możliwość wykonania zdjęcia w przebra-
niu z epoki. W ramach imprezy świętowano także Dzień Dziadka 
i Babci, wręczano upominki i wykonywano strzały z muszkietu 
na cześć wszystkich babć i dziadków.  Widowiskowym elemen-
tem imprezy był także pokaz broni czarnoprochowej. (BG)

WYjąTkoWo 
morska soBoTa
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- Bardzo mi miło, że zostałem wytypowany 
do tej nagrody. Tym bardziej, że po prostu 
wykonuję swój zawód. W pracy pociąga 
mnie eksperymentowanie, które umożliwia 
sprawdzenie przewidywań teoretycznych. 
Nie mógłbym, ani nie chciałbym robić ni-
czego innego. cieszę się z nagrody, jednak 
nie zapominam o moim zespole i moich na-
uczycielach, bez których nie osiągnąłbym 
tak wiele – mówi prof. kazimierz Darowic-
ki.
Prof. Darowicki jest kierownikiem katedry 
Elektrochemii, korozji i inżynierii materiało-
wej. od 35 lat, odkąd ukończył studia, jest 

zawodowo związany z Wydziałem chemicz-
nym PG. To tutaj zdobywał kolejne szczeble 
w karierze akademickiej. jego badania na-
ukowe dotyczą głównie rozwoju i zastoso-
wań spektroskopii impedancyjnej – meto-
dy powszechnie stosowanej w badaniach 
elektrochemicznych i korozyjnych. Profesor 
jest autorem oryginalnej metody pomia-
rowej – Dynamicznej Elektrochemicznej 
spektroskopii impedancyjnej (DEis), która 
stworzyła unikalne możliwości badawcze, 
łamiąc podstawowe ograniczenie klasycz-
nej spektroskopii impedancyjnej, czyli sta-
cjonarność badanego układu. (BG)

nagroDa 
heweliuSza 
dla PrOF. 
Kazimierza 
darOWickiegO

Nagrodą Naukową miasta 
Gdańska im. jana Hewe-
liusza w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i ścisłych 
za rok 2016 uhonoro-
wano prof. Kazimierza 
darowickiego, chemika 
z politechniki Gdań-

skiej. Laureat jest spe-
cjalistą w dziedzinie elektrochemii oraz korozji. 

fo
t. 

PG

Gdyński Leśny ogród Botaniczny 
w marszewie przygotował atrakcję, 
która ucieszy i uatrakcyjni spacery nie 
tylko najmłodszym miłośnikom natury 
ale i całym rodzinom. „dźwiękowe ta-
bliczki” – bo tak je można nazwać - to 
nowa, interaktywna zabawa, która łą-
czy elementy wspaniałej zabawy i po-
szukiwań, z edukacją przyrodniczą. 

„Dźwiękowych tabliczek” ukrytych w róż-
nych miejscach marszewskiego ogrodu 
jest osiem. każda z nich opatrzona jest 
wizerunkiem innego zwierzęcia oraz jego 
nazwą napisaną alfabetam Braille`a. Wy-
gląd leśnego mieszkańca można łatwo 
skopiować przykładając kartkę papieru do 
powierzchni tabliczki. Na tym jednak zaba-
wa się nie kończy.
Wszystkie drewniane tabliczki kryją w so-
bie mikrokomputery, które współpracując 
ze specjalnie zaprojektowaną aplikacją na 
smartfony, umożliwiają odsłuchanie na 
własnym telefonie dźwięków wydawanych 

przez każde 
z ośmiu zwie-
rząt. W ten 
sposób moż-
na posłuchać 
jak śpiewa 
kos i wilga, 
poznać głos 
jelenia i sarny 

oraz dźwięki wydawane przez kukułkę, bo-
gatkę, myszołowa i dzięcioła dużego. aby 
wziąć udział w poszukiwaniach należy po-
brać najnowszą, bezpłatną wersję aplikacji 
„Nadleśnictwo Gdańsk” dostępną w Go-
ogle Play i appstore, dostępną na platfor-
my ios oraz android. Po jej zainstalowaniu 
na smartfonie, umieszczony w tabliczkach 
nadajnik Bacon połączy się z naszym urzą-
dzeniem mobilnym za pomocą blueto-
otha. Podchodząc zatem do „dźwiękowej 
tabliczki” aplikacja wyświetli na naszym 
telefonie zdjęcie zwierzęcia, którego ona 
dotyczy oraz odtworzy jego dźwięk. 
(um)

DźWiękoWE TaBlicZki W oGroDZiE

fo
t. 

PG



| kultura |                                       | www.metropolia.info10

Balet Viktora smirnova – Golowanova to renomowana grupa, 
która w Polsce zdobyła uznanie i podziw tysięcy wielbicieli. 
Prezentują perfekcyjną technikę baletową i klasyczny reper-
tuar w wykonaniu utalentowanych tancerzy, wywodzących 
się z najlepszych szkół baletowych. Publiczność wychodzi ze 
spektakli zachwycona ogromnym talentem i profesjonali-
zmem tancerzy oraz magicznym klimatem przedstawień.
moscow city Ballet przyjedzie do Polski z dwoma przedsta-
wieniami: „jezioro Łabędzie” oraz - pierwszy raz w Polsce 
„Śpiąca królewna”.
spektakl „jezioro Łabędzie” jest najsłynniejszym i uwielbia-
nym przez > publiczność baletem Piotra czajkowskiego. 
Nasycony liryzmem, poetycką fantastyką i wspaniałą chore-
ografią niezmiennie zachwyca od kilku lat.
Wątki miłosne, jak i dramatyczne przeplatają się ze sobą, 
niczym w kalejdoskopie. są one dodatkowo potęgowane 
przepiękną muzyką, która wraz z bohaterami ilustruje całą 
gamę i potęgę uczuć im towarzyszących, od rozczarowania 
po miłość. Dziewczęta zaklęte w łabędzie, Zły Duch i uczucia 
przekraczające granice życia i śmierci wciąż wzruszają wi-
dzów na całym świecie.
„Śpiąca królewna” to opowieść niezwykle poetycka. autorzy 
libretta założyli, że balet będzie pretekstem do pokazania 
pięknych obrazów tanecznych oraz prezentacji umiejętno-
ści tancerzy. akcja, w której księżniczka przychodzi na świat, 
wskutek złego czaru zasypia na sto lat wraz z całym dworem, 
a później zostaje obudzona przez pocałunek księcia, który 
pojmuje ją za żonę. czerpiąc z innych baśni francuskiego pi-
sarza, dodano postać dobrej Wróżki Bzu, która jest duchem 
opiekuńczym królewny od narodzin do ślubu z księciem, 
a nawet w pewien sposób kieruje losami bohaterów.
spektakle moscow city Ballet wymagają ogromnego nakła-
du środków i wielkiego zespołu wykonawców, a od samych 

tancerzy – doskonałego opanowania sztuki tańca klasycz-
nego. skomponowana muzyka przez  Piotra czajkowskiego, 
odznacza się doskonałością rzemiosła, łącząc osiągnięcia 
zachodniej techniki kompozytorskiej z pierwiastkami na-
rodowymi. Godna podziwu wyrazistość ruchów tancerzy 
w połączeniu z fantastyczną w choreografią ukazuje nam jak 
bardzo rosjanie kochają balet. są w tym perfekcjonistami 
i to oni wytyczają standard dla innych grup baletowych na 
świecie. Zdaniem krytyków czarowi spektakli tej grupy ba-
letowej nie można się oprzeć, ani o nich zapomnieć. jest to 
jedyne w swoim rodzaju przeżycie, którego każdy powinien 
doświadczyć.

Bilety dostępne na www.makroconcert.pl 
/raf/

WystąPi 
najsłynniejsza 
rosyjska GrUPa 
baletoWa
Na specjalną prośbę widzów już w marcu grupa moscow city Ballet przyjedzie 
ponownie do polski.

„jezIoro łaBędzIe”:
13 marca - Bydgoszcz, opera Nova•	
18 marca - miasto ogrodów, katowice•	
24 marca - Teatr Polski, Wrocław•	

•	
„śpIąca KróLewNa”:

10 marca - Poznań - sala Ziemi mTP•	
12 marca - Toruń-ckk jordanki•	
14 marca - Łódź - Teatr Wielki•	
15 marca - kielce - kieleckie centrum kultury•	
16 marca - Warszawa - Hala Torwar•	
17 marca - katowice - miasto ogrodów•	
20 marca – Gdynia - Teatr muzyczny•	
22 marca - kraków - icE kraków•	
23 marca - Wrocław - Teatr Polski•	
25 marca - szczecin - sala koncertowa•	

Podczas koncertu „marzę o wiośnie” obok orkiestry 
symfonicznej PFB zaprezentuje się akordeonista, 
klaudiusz Baran. Z kolei w pierwszą niedzielę lutego 
w sali koncertowej PFB usłyszymy duet organów i… 
skrzypiec.
5 lutego, o godzinie 18:00 przed zgromadzonymi 
w sali koncertowej melomanami zaprezentują się: na 
organach jedna z najpopularniejszych artystek rosji 
– svetlana Berezhnaya i Piotr Nikiforoff, nagradzany 
w międzynarodowych konkursach i zapraszany do 
najważniejszych sali koncertowych świata skrzypek. 
Duet z sukcesami występował na całym świecie, w tym 
szwajcarii, rosji, korei, japonii czy Holandii. Przez 
krytyków określani są jako tworzący zupełnie nowy 

styl muzykowania tandem – w interesujący sposób 
dopasowujący tony dwóch zupełnie odmiennych in-
strumentów, które w zaskakujący sposób uzupełniają 
się i wzbogacają. W ich repertuarze widać niezwykłą 
różnorodność – wykonują zarówno utwory dawne, jak 
i premierowe, muzykę kameralną i pełne pasji argen-
tyńskie tanga. 
W programie koncertu 5 lutego znalazły się utwory 
schuberta, schnittke, kreislera, czajkowskiego, De Fal-
la, Debussy’ego i rachmaninowa. artyści spróbują za-
skoczyć melomanów pełnymi niespotykanych kolorów 
interpretacjami znanych dzieł.
Doskonale uzupełniający się duet nie tylko zaprezen-
tuje wybór dzieł organowych, być może częściowo 
znanych melomanom z letnich koncertów organo-
wych, współorganizowanych przez PFB. Da też przede 
wszystkim możliwość rozsmakowania się w unikalnym 
współbrzmieniu organów i subtelnych skrzypiec.
Bilety do nabycia w kasach PFB. 
/raf/

mistrzoWskie 
recitale, 
WirtUozoWskie 
skrzyPce
w lutym polska Filharmonia Bałtycka zaprasza 
na koncerty rzadko spotykanych duetów. pierw-
szy z cyklu koncertów – już w piątek, 3 lutego. 

metropolia.info
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kortez (Łukasz Federkie-
wicz) to polski muzyk 
pochodzący z iwoni-
cza. jest kompozy-
torem, wokalistą, 
gitarzystą, pianistą 
oraz puzonistą. ma 
wykształcenie mu-
zyczne (w szkole 
uczył się gry na pia-
ninie i puzonie), na 
gitarze zaczął grać 
niecałe 4 lata temu. 
W grudniu 2013 brał 
udział w precastingu do 
„must Be the music. Tyl-
ko muzyka” w rzeszowie, ale 
nie przeszedł go. Wtedy wypatrzył 
go szef jazzboya, czyli Paweł jóźwicki. 
W kwietniu 2014 kortez podpisał kontrakt 
płytowy, rozpoczął pracę z producentem 
i muzykiem olkiem Świerkotem. 
ania Dąbrowska to polska wokalistka, 
kompozytorka i autorka tekstów. Zade-
biutowała w 2004 roku albumem samot-
ność po zmierzchu, który zdobył wysokie 

uznanie krytyki i publiczno-
ści. Wydawnictwo kilka 

historii na ten sam te-
mat z 2006 roku było 
jej pierwszym albu-
mem nawiązującym 
do tradycji polskiej 
muzyki lat 60., co ar-
tystka kontynuowa-
ła na kolejnych 
dwóch pły-

tach. ania 
wydała do-

tąd sześć 
a l b u m ó w 

s t u d y j nyc h , 
jest jedną z naj-

częściej nominowa-
nych artystek do Nagrody 
muzycznej Fryderyk i obec-
nie ma na swoim koncie 8 
wygranych statuetek. 
anita lipnicka (anita Gray) 
największą popularność zdo-
była z zespołem Varius manx 
(dwie pierwsze płyty okazały się 

ogromnym sukcesem komercyjnym). Ta 
piosenkarka, autorka tekstów oraz mo-
delka w 1996 roku opuściła grupę i rozpo-
częła karierę solową pod okiem nowego 
managera - Wiktora kubiaka. jej debiu-
tancki album „Wszystko się może zdarzyć” 
zdobył status trzykrotnie platynowej pły-
ty, został też nominowany do nagrody 

Fryderyk w kategorii album 
roku Pop. 

koncert tej trójki ar-
tystów odbędzie 

się we wtorek, 
14 lutego, 
w Hali spor-
towo-Wido-
w i s k o w e j 
Gdynia are-
na, przy ul. 
kazimierza 
G ó r s k i e g o 

8. Początek: 
godz. 19:00. 

Bilety do naby-
cia na ebilet.pl.

/raf/

niezWykły koncert 
dla zakochanych
Nastrojowo, nieco lirycznie i wzruszająco zapowiadają się walentynki w Gdynia arenie. 
Na scenie wystąpią same gwiazdy polskiej muzyki: Kortez, ania dąbrowska i anita Lip-
nicka. całość poprowadzi znany konferansjer piotr Bałtroczyk. 

Bezpłatny magazyn 
rolników
wszytskie wydania przejrzysz online: 
www.expressrolniczy.pl

dowiedz się więcej:
biuro@expressy.pl
tel. 58 736 16 92

upodobali sobie polską publiczność i czę-
sto występują w naszym kraju. angielska 
grupa zagra w Gdańsku w ramach trasy 
koncertowej promującej najnowszy al-
bum.

skunk anansie to zespół ze sporym, 22-letnim 
stażem, a jego frontwomanka to charaktery-
styczna, czarnoskóra wokalistka skin, której 
falset jest znakiem rozpoznawczym grupy. 
oryginalne rockowe brzmienie i ogromna 
energia na koncertach zjednały im rzesze fa-
nów na całym świecie. skunk anansie pojawią 
się w Polsce nie po raz pierwszy – muzycy od-
wiedzają nasz kraj regularnie, a w 2013 roku 
byli jednymi z headlinerów open’er Festival.
Najnowszy ich album, „anarchytecture” jest 
jeszcze bardzo świeżym wydawnictwem – 
jego premiera miała miejsce 15. stycznia, 
a koncert, który odbędzie się w gdańskim 
klubie B90 stanowi część trasy promującej 
najnowszy, szósty studyjny krążek zespołu. 
Najnowszą płytę zapowiadały single „love 
someone Else” oraz „Death to lovers”. koncert 
w Gdańsku będzie jednym z czterech wystę-
pów angielskiej grupy w Polsce. Pozostałe od-
będą się w krakowie, Poznaniu i Warszawie. 
skunk anansie rozgrzeją publiczność w B90 
w środę, 22.lutego o 19:00.

skUNk aNaNsiE W B90
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inicjatywa wyszła od perkusisty i producenta muzycznego, 
Pawła osickiego, który płytę zadedykował dziadkowi, który 
walczył pod dowództwem generała józefa Hallera. album 
został wydany przez muzeum Powstania Warszawskiego 
w 2014 roku. 

czym jest PUsZ? To projekt, którego częścią, obok świetnie 
znanego szerokiej publiczności soyki oraz Pawła osickiego 
są: antoni „Ziut” Gralak nagrywający z wieloma znanymi 
twórcami, od Voo Voo, przez raz, Dwa, Trzy, po Nicka cave-
’a, kompozytor  współpracujący m.in. z leszkiem możdże-
rem - Piotr mania, a także wszechstronny muzyk jazzowy, 
jacek mazurkiewicz.

Płyta „Pąki białych róż” teksty dawnych, mniej lub bardziej 
zapomnianych pieśni takich, jak „czerwone jabłuszko”, 
„Deszcz jesienny deszcz”, czy „o mój rozmarynie” osadza 
w nowoczesnych aranżacjach czerpiących z muzyki alter-
natywnej, elektroniki, popu i jazzu.

stanisław soyka & PUsZ zagrają w Gdańskim Teatrze szek-
spirowskim 4.lutego o 20:00.

stanisłaW soyka & PUsz
doskonali muzycy ze Stanisławem 
Soyką przygotowali swoje odsłony 
polskich pieśni żołnierskich i ludowych 
– tak powstała płyta „pąki białych róż”. 
jej autorzy zagrają w Gdańskim teatrze 
Szekspirowskim.

Trio The xx zadebiutowało w 2009 roku krążkiem „xx”, któ-
ry przysporzył im dużą popularność. Na brytyjskiej liście 
przebojów płyta wspięła się na trzecie miejsce i zyskała 
status platynowej. Wydany w 2012 roku krążek „coexist” 
osiągnął szczyt brytyjskiej listy, jednocześnie znakomicie 
sprzedając się w Europie, czy w Usa. Na festiwalu ope-

n’er The xx zaprezentują też utwory z najświeższej, trze-
ciej płyty – „i see you”, która została wydana 13. stycznia 
i już zbiera dobre recenzje. oprócz The xx, na festiwalu 
w Gdyni zagrają m.in: radiohead, Foo Fighters oraz The 
Weeknd. czterodniowa impreza rozpocznie się 28. czerw-
ca.

jego utwór „el mi-
smo Sol” trafił na 

pierwsze miejsce 
utworów naj-

częściej gra-
nych w pol-
skim radiu, 
jego teledy-
ski osiągają 
d z i e s i ą t k i 
m i l i o n ó w 

w y ś w i e t l e ń , 
a ostatnio wy-

stąpił w duecie 
z jennifer Lopez. 

alvaro Soler, który 
podbija rynek muzyki 

pop zagra w Gdańsku.

alvaro soler to 24-letni kataloński wokalista i gi-
tarzysta. Początkowo muzykował z bratem, z któ-
rym w 2010 roku założył zespół Escapist i odniósł 
pierwsze sukcesy na lokalnej scenie. Potem prze-
niósł się na stałe do Berlina, gdzie nagrał swoje 
największe hity. W Polsce ogromną popularność 
przyniosły mu utwory „sofia”, „Eterno agosto”, 
oraz wspomniany „El mismo sol”. Wyróżnia go 
melodyjne, gitarowe brzmienie oraz język – soler 
atakuje listy przebojów śpiewając w języku hisz-
pańskim.

kataloński muzyk zagra 15. lutego w starym ma-
neżu w Gdańsku. Będzie to pierwszy z jego trzech 
koncertów w Polsce. Dzień później zagra w War-
szawie, a dwa dni później w Poznaniu.

alVaro solEr 
ZaGra W GDańskU

the xx zaGrają 
na oPen’er festival
Brytyjski zespół the xx to kolejny headliner gdyńskiego festiwalu. Grupa niedawno wydała nowy, wyczeki-
wany przez niemal 5 lat, album. utwory z „I see you” publiczność będzie mogła usłyszeć podczas ostatniego 
dnia open’er Festival.



13www.metropolia.info |                                    | kultura | 

w  gdańskiej Hali olivia odbędą się  otwarte mistrzo-
stwa polski w łyżwiarstwie Synchronicznym- 1st He-
velius cup organizatorzy imprezy, którą zapowie-
dziano na 5 lutego są: polski związek łyżwiarstwa 
Figurowego, Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec, 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iceskater.
 
Hevelis cup to największe w Polsce zawody w kon-
kurencji łyżwiarstwa synchronicznego. Zgłoszonych 
zostało 20 drużyn łyżwiarskich, w tym potwier-
dzony jest udział grup zagranicznych. Będzie to 
jedna z nielicznych okazji do kibicowania i podzi-
wiania występów drużyn w tej niezwykle widowi-
skowej i zyskującej na popularności dyscyplinie 
sportu. 
Gdańsk będzie reprezentowany przez aktualnych mi-
strzów Polski, a zawody zostaną rozegrane na świeżo 
wyremontowanej, 
historycznej Hali 
olivia. Wstęp na 
trybuny będzie bez-
płatny. W czasie za-
wodów odbędą się 
liczne konkursy dla 
publiczności z atrak-
cyjnymi nagrodami. 
Uroczyste otwarcie 
zawodów rozpocz-
nie się o godzinie 
13:00.  (BG)

reżyserem spektaklu będzie Wojciech kościelniak, 
muzykę do musicalu skomponuje Piotr Dziubek, sce-
nografią zajmie się Damian styrna, teksty piosenek 
przygotuje rafał Dziwisz, zaś choreografię jarek sta-
niek.
jak zapewnia reżyser spektaklu Wojciech kościelniak:
- Będzie to efektowne widowisko w dużym stopniu 
oparte na nowoczesnej technice.
chcemy pokazać ciekawy, barwny świat - inny niż 
wszystko to, co do tej pory robiliśmy w gdyńskim te-

atrze. Planujemy zastosowanie nowoczesnych techno-
logii multimedialnych, ale w sposób, który nie zdomi-
nuje człowieka na scenie. chcemy by widzowie mieli 
poczucie, że są w teatrze, a nie w kinie - dodaje reży-
ser.
Większość ról zagrają znakomici artyści Teatru muzycz-
nego. Do roli Geralta oraz do roli ciri ogłoszony został 
casting:
Premiera zaplanowana została na 15 września 2017 
roku. (tG)

Wiedźmin w Muzycznym. 
trWają castinGi
we wrześniu będziemy podziwiać wiedźmina 
Geralta w wersji musicalowej. teatr muzyczny 
w Gdyni rozpoczął właśnie przygotowania. 
Będzie to pierwsze przedstawienie teatralne 
na podstawie bestsellerowego cyklu książek 
andrzeja Sapkowskiego.

WidoWiskoWe 
mistrzostWa

Gdańsk  przystąpił do realizacji 
Koncepcji zrównoważonego za-
gospodarowania strefy buforo-
wej lasów trójmiejskiego parku 
Krajobrazowego. w pierwszej 
kolejności opracowane zostaną 
projekty zagospodarowania pię-
ciu wejść.

koncepcja zrównoważonego za-
gospodarowania strefy buforowej 
lasów Trójmiejskiego Parku krajo-
brazowego była szeroko konsul-
towana społecznie w latach 2015-
2016. Głównym jej założeniem jest 
poszerzenie wachlarza możliwych 
form rekreacji w otoczeniu przyro-
dy. Pomysłodawcy są przekonani, 
że zrealizowanie strefy buforowej 
pomiędzy terenami zurbanizowa-
nymi a leśnymi stworzy mieszkań-
com ciekawą ofertę spędzania cza-
su w strefie granicznej lasu, przy 
jednoczesnej ochronie lasów TPk.
Wszystkie wejścia wskazane do 
strefy buforowej wskazane w kon-
cepcji – w przyszłości powiązane 
będą szlakiem pieszo-rowerowym 
„Droga do radości”.Zgodnie z za-
kresem i podziałem zadań określo-
nych w porozumieniu pomiędzy 
Prezydentem miasta Gdańska, re-
gionalnym Dyrektorem lasów Pań-

stwowych w Gdańsku i Dyrekto-
rem Pomorskiego Zarządu Parków 
krajobrazowych w słupsku, miasto 
Gdańsk przystąpiło do zagospo-
darowania 6 wejść do lasu Trój-
miejskiego Parku krajobrazowego 
W pierwszej kolejności opracowa-
ne zostaną projekty zagospoda-
rowania pięciu wybranych wejść: 
oliwa - ul. abrahama (3),  Dwór 
Vii - michałowskiego (4),  strzyża - 
ul. ludowa (6), Niedźwiednik - ul. 
Niedźwiednik (7), leśna Góra (8). 
Po ich akceptacji przez strony po-
rozumienia i rady Dzielnic, miasto 
przystąpi do realizacji. Natomiast 
wejście do lasu matemblewo - 
ul. Potokowa (10), które jest już 
w części zagospodarowane, zosta-
nie uzupełnione o brakujące ele-
menty. (um)

NoWE TErENY 
rEkrEacYjNE W GDańskU
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MOTORYZACJA

SPRZEDAM

orYGINaLNe koła z oponami 
zimowymi do fiata Grande i in-
nych 15” + śruby + stojak na koła 
420 zł, 695 230 080

KUPIĘ

SKup aut, kasacja, pomoc dro-
gowa, auto części, Wejherowo, 
Trójmiasto, 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 komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
lcD TV samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

murarzY, pomocników z do-
świadczeniem na budowę. Do-
bre stawki, tygodniówki, tel. 538 
105 557

USŁUGI

uSłuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

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 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na smsy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

SzuKam Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 203

SeX-sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna panów sponsorów, 
tel 514 120 213, sopot

RÓŻNE

Sprzedam materac wełniany, 
używany 2 m. x 1.60 m. cena 120 
zł, tel 790 290 835

Sprzedam fotel rozkładany, 
dwuosobowy  z pojemnikiem na 
pościel, cena 250 zł, Wejherowo, 
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słuchacze Programu 3 Pol-
skiego radia większością gło-
sów wybrali festiwal literacki 
sopot. 
- jesteśmy bardzo dum-
ni, tym bardziej że po raz 
pierwszy w historii plebi-
scytu wydarzenie literackie 
otrzymało to zaszczytne 
wyróżnienie – komentuje  
joanna cichocka-Gula, wi-
ceprezydent sopotu, po-
mysłodawczyni i inicjator-
ka powstania Festiwalu. 
„To dla całego zespołu or-
ganizacyjnego, gości oraz 
wiernej i stale zwiększają-
cej się publiczności piękny 
prezent z okazji 5. edycji 
festiwalu”.

W ciągu 5 lat w sopocie gości-
ło ponad 200 gości oraz po-
nad 75 000 uczestników. każ-
dego roku miasto na cztery 
dni zmienia się w prawdziwy 
literacki kurort, a jego zakąt-
ki tętnią rytmem literackich 
spotkań, warsztatów i dysku-
sji. Festiwal to także wspólne 
czytanie, projekcje filmów, 
targi książki, a także działania 
z pogranicza literatury i innych 
dziedzin sztuki.
W 2017 roku Festiwal literacki 
sopot odbędzie się w dniach 
17-20 sierpnia, a tematem 
wiodącym szóstej edycji bę-
dzie literatura hiszpańskoję-
zyczna. 
(um)

doceniono Sopocki FeStiwal
Festiwal Literacki 
Sopot został wy-
darzeniem roku 
2016 w plebiscy-
cie radiowego 
domu Kultury.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie po re-
moncie 39,20 m2 lub zamienię 
na większe 3 pietro, tel. 507 486 
424

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

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej 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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jeStem zainteresowana wyna-
jęciem garażu w okolicach ul. 
rejtana / osiedle chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

StarSzY, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

tel. 517 159 871

SIaNo, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z ma-
gazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

drewNo opalowe, buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożo-
ne możliwy transport, tel. 506 
250 477

drewNo do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis, tel.782 846 927

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

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

Sprzedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

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

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

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

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

782 024

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

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

Sprzedam dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034
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Na sEZoN pełeN wraŻeŃ ZaPrasZają:

express
TrójmiasTa i okolic

pszczółka polski-cukier azS-umcS Lublin - 
Basket 90 Gdynia 56:62 (19:19, 16:16, 11:14, 
10:13)
Lublin: Dorogobuzowa 17, Ugoka 16, madgen 
8, Boyd 7, owczarzak 6, jujka 2, Dobrowolska 0, 
m. mistygacz 0, D. mistygacz 0, kędzierska, Gry-
giel, Poleszak.
Gdynia: montgomery 19 (8 as., 5 zb.), swords 17 
( 8 zb), skerović 9 (9 zb., 5 as), Grigalauskyte 5, 
rembiszewska 4, kotnis 3, jakubiuk 2, miłoszew-
ska 2, Puss 1, Podgórna 0

już pierwsze minuty pokazały, że defensywa lu-
blinianek jest nastawiona na duet amerykanek – 
renee montgomery i carolyn swords. Gospodynie 
szybko objęły prowadzenie, ale nasze dziewczyny 
jeszcze szybciej tę przewagę zniwelowały. Wszyst-
ko przez to, że lublinianki zawodziły w ataku. sytu-
acje były, ale brakowało egzekucji. Po kilku minu-
tach spotkanie zaczęło jednak nabierać kolorytu. 

mocnym punktem lubelskiego zespołu była Tess 
madgen, natomiast po drugiej stronie najwięcej 
punktów uzbierał duet carolyn swords-jelena ske-
rović. Po pierwszej kwarcie tablica wskazywała wy-
nik po 19.
kolejna odsłona była równie zacięta co poprzednia. 
Dużo lubliniankom dawała Uju Ugoka, która mecz 
rozpoczynała na ławce rezerwowych. minimalną 
przewagę wypracowały sobie gdynianki, ale miej-
scowe cały czas deptały im po piętach. Po chwili po 
celnym rzucie Tess madgen lublinianki wygrywały 
26:25. Podopieczne marka lebiedzińskiego nie 
zamierzały jednak odpuszczać i nie pozwalały ry-
walkom odskoczyć. W obu zespołach problem był 
jednak ten sam – bardzo słaba skuteczność rzuto-
wa. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 35:35. 
Najpierw po wejściu pod kosz trafiła Tess madgen, 

a trzy sekundy później rzutem z połowy 
boiska popisała się jelena skerović.

Po zmianie stron ponownie na 

skromne prowadzenie wyszły gospodynie. Ponow-
nie jednak dała o sobie znać bardzo słaba skutecz-
ność z gry. Po czterech minutach trzeciej odsłony 
to gdynianki wygrywały 40:38, a widząc niemoc 
swoich podopiecznych trener krzysztof szewczyk 
poprosił o przerwę na żądanie. coraz lepiej na 
parkiecie spisywała się renee montgomery, która 
wcześniej była skutecznie powstrzymywana przez 
akademiczki. Przewaga gdynianek urosła do 7 
punktów – 45:38. Dopiero w końcówce lublinian-
kom udało się zniwelować straty do dwóch „oczek” 
po rzutach Uju Ugoki i kateryny Dorogobuzovej. 
Przed decydującą odsłoną Basket nieznacznie wy-
grywał 46:49.
Pierwsze punkty zdobyły co prawda gdynianki, ale 
już po chwili serię 10:0 zanotowały gospodynie. 
licznik zatrzymał się jednak w tym miejscu. Do 
końca spotkania punktowały wyłącznie Pomorzan-
ki. Do remisu w pojedynkę doprowadziła carolyn 
swords, a dzieła dokończyły Dominika miłoszew-
ska, która swoje jedyne punkty zdobyła w naj-
ważniejszym momencie, oraz najskuteczniejsza 
w całym meczu renee montgomery. ostatecznie 
wygraliśmy 56:62.

artego Bydgoszcz - Basket 90 Gdynia 81:64 
(24:18, 23:15, 16:18, 18:13)
artego: stallworth 20, międzik 17, mosby 17, 
reid 14, koc 5 rooney 4, suknarowska 4,
Basket: montgomery 20, swords 14 (11 zb.), 
jakubiuk 8, rembiszewska 8, skerović 4 (5 as.), 
Podgórna 3, miłoszewska 3, Puss 2, Grigalausky-
te 2, kotnis 0

końcowy wynik nie odzwierciedla tego co działo 
się na boisku. Gdynianki rozpoczęły bardzo ambit-
nie i niemal przez całą pierwszą połowę dotrzymy-
wały kroku miejscowym. Bydgoszczankom dopiero 
pod koniec drugiej kwarty i trafieniach z dystansu 
maurity reid i Elżbiety międzik udało się zbudować 
dziesięciopunktowa przewagę (41:31) z którą ze-
szły na przerwę. 
W trzeciej odsłonie przyjezdne odrobiły cześć strat 
dzięki skutecznej grze renee montgomery i caro-
lyn swords, jednak zwycięstwo wicemistrzyń Polski 
nie było zagrożone. Pomimo porażki nadal utrzy-
mujemy się na 8 miejscu w tabeli gwarantujące 
udział w fazie Play-off
Najlepszą zawodniczką gospodyń była Denesha 
stallworth, która rzuciła 20 punktów. Po 17 dołożyły 
Elżbieta międzik i Bernice mosby. W ekipie z Gdyni 
wyróżniała się renee montgomery z 20 punktami.

wygrana w luBlinie 
i Porażka W bydGoszczy
taK KoŃczą SIę dwa mecze wYjazdowe BaSKetu 90 GdYNIa.

masze koszykarki udały 
się na niezwykle cieka-
wą wizytę do akade-
mii marynarki Wojen-
nej. Dziewczyny dzięki 
uprzejmości gospoda-
rzy a w szczególności 
komandorów Dariusza 
Żołnieruka, Pawła Paw-
łowskiego oraz miro-
sława chmielińskiego 
miały okazję pomanew-
rować okrętem na sy-
mulatorze, posłuchać 
wykładu w uczelnianym 
planetarium na temat 
nieba, przyswoić wiedzę 
na temat strzelania arty-
leryjskiego a także zwie-
dzić okręt podwodny.
– Wizyta w amW bardzo 
mi się podobała – mówi 
kamila Podgórna. – Zo-
baczyłam wiele cieka-
wych rzeczy takich jak 
uzbrojenie okrętowe, 
planetarium i metody 
astronawigacyjne a sy-
mulator łodzi podwod-
nej zrobił na mnie szcze-
gólne wrażenie.
– Bojowe nastawienie 
jakie nasze zawodnicz-
ki pokazały na symula-
torach dobrze rokuje 
przedczekającymi nas 
meczami – mówi z kolei 
trener naszej drużyny 
marek lebiedziński. – 
cieszę się, że poznali-
śmy bliżej uczelnie tak 
bardzo związaną z Gdy-
nią – miastem, które re-
prezentujemy na niwie 
koszykarskiej. jestem 
przekonany, że po-
kaz artyleryjski dobrze 
wpłynie na „strzelanie” 
w lublinie.
Wizyta na uczelni tak 
bardzo spodobała się 
naszym koszykarkom, 
że być może niektóre 
z nich zostaną student-
kami amW.Za ten pełen 
wrażeń dzień serdecznie 
dziękujemy!
(BG)

mIędzY treNINGamI 
zawodNIczKI 
BaSKetu odKrYwają 
uroKI GdYNI
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To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą 
być widoczni
wśród przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl

Uczestnicy pobiegną ulicą Świętojańską 
nie tylko w górę, ale także, co jest nowością, 
w dół. jedna z tras będzie wyjątkowo szyb-
ka, a na trasie innej będzie odcinek górski 
biegnący przez Witomino. ostatni, listopa-
dowy bieg będzie miał trasę znaną zawod-

nikom z poprzednich edycji.
Pierwszy z czterech biegów odbędzie 
się w weekend 11-12. lutego, a kolejne: 
w maju, w czerwcu, a Grand Prix zakończy 
Bieg Niepodległości. 
(KG)

Grand Prix Gdyni: 
4 różne trasy
w Gdyni biegacze nie mogą narzekać na nudę. teraz 
będzie jeszcze ciekawiej – pKo Grand prix Gdynia 2017 
będzie miało 4 bardzo zróżnicowane trasy. 
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Żużlowcy z Gdańska 
wyjadą na zgrupowa-
nie do Szczyrku, gdzie 
będą pracować nad for-
mą i zgraniem drużyny, 
a potem rozegrają serię 
treningów punktowa-
nych z dwoma zespoła-
mi z ekstraligi oraz jed-
nym drugoligowcem.

renault Zdunek Wybrzeże 
pierwszy sparing rozegra-
ją 22. marca z PsŻ Poznań 
na wyjeździe, zaś dzień 
później w Gdańsku od-
będzie się rewanż. Na 26. 
i 27. marca zaplanowany 
został dwumecz z wicemi-
strzem Polski, ks Get Well 
Toruń, zaś 30. i 31. marca 
gdańscy żużlowcy zmie-
rzą się z mrGarDEN Gkm 
Grudziądz. Dla posiadaczy 
karnetów mecze te będą 
bezpłatne.
(KG)

PlaN 
sPariNGóW 
WYBrZEŻa

swoje zajęcia poprowadzi-
li m.in. instruktorzy tańca, 
fitness i dietetycy. oprócz 
tego seniorzy wzięli udział 
w warsztatach tańca co-
untry przeprowadzonych 
przez pierwszą w Trójmie-
ście szkołę specjalizującą 
się w nauce grup wieko-
wych 50+. odbyły się także 
pokazy tańca, a na koniec 

usportowionych seniorów 
rozbawiali inni seniorzy, 
czyli kabaret senior-i-ta. 
aktywność fizyczna star-
szych gdynian nie ogra-
nicza się do jednego dnia 
w roku – w hali Gcs regu-
larnie w ramach Gdyńskie-
go poruszenia odbywają 
się zajęcia bezpłatne zaję-
cia dla seniorów. (KG)

sENiorZY ŚWięToWali 
Na sPorToWo
z okazji dnia Babci i dnia dziadka seniorzy zadbali 
o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. w Gdyńskim cen-
trum Sportu kilkaset osób wzięło udział w III edycji 
dnia aktywnego Seniora.
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