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rozdane

Z radością informujemy, że działa dla Was portal metropolia.info

Ruszaj w miasto
Tam skupiamy się na szeroko ro-
zumianej tematyce biznesowej 
oraz na tematach związanych 
z gospodarką, lokalną polityką, 
funkcjonowaniem samorządów, 
czy życiem w wielkim mieście 
– stąd liczne tematy związane 
z modą, urodą, kulturą, designem, 
najnowszymi trendami, czyli tzw. 
lifestyle’m.Wcześniej podobne 
informacje mogliście znaleźć na 
portalu pomorski.info. Jednak te-
raz rozszerzyliśmy zasięg naszego 
działania i za pomocą prasy oraz 
internetu docieramy do dużego 
grona odbiorców zarówno na 
terenie województwa pomorskie-
go, jak i warmińsko-mazurskiego. 
Stąd nowy portal i nowa nazwa.
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Statuetkę gryfa z rąk marszałka Mieczysława Struka odbiera
Zenon Ziaja, prezes fi rmy Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.



Rodziny te przyjeżdżają do Polski i tu 
zaczynają życie od nowa. Akcja dotyczy 
pomocy ewakuowanym rodzinom oraz 
wsparcia ich procesu adaptacyjnego 
w naszym kraju. 
PP wystąpili w tej sprawie do wojewody 
pomorskiego, który objął akcję swoim 
patronatem i wyznaczył koordynatora 
- Bernarda Matheę, dyrektora Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 
- Podejmując tę akcję pamiętamy, że 
wielu Polaków wyjeżdżających z naszej 
ojczyzny podczas stanu wojennego 
i w okresie późniejszym do innych 
krajów otrzymywało tam pomoc ma-
terialną, mieszkania i pracę – podkreśla 
Zbigniew Canowiecki, prezes zarządu 
PP. - Przyszedł czas, kiedy my powinni-
śmy dokonać tego samego, zapewniając 
w tym zakresie pomoc ukraińskim ro-
dakom. Wydaje się, że wspólnymi siłami 
władz samorządowych, deweloperów 
i przedsiębiorców można zapewnić 
naszym rodakom w potrzebie mieszka-
nia, a z dokonanego przez nas rozezna-
nia wśród członków naszej organizacji 
wynika, że z zatrudnieniem członków 
rodzin ukraińskich również nie byłoby 
problemu.
Dla przykładu - jeden z gdańskich 
przedsiębiorców budowlanych zade-
klarował nie tylko pracę, ale również 
dwupokojowe mieszanie, które jest 
gotów „od ręki” za symboliczną kwotę 
wynająć wskazanej rodzinie ukraińskiej. 
Ponadto „Pracodawcy Pomorza” zachę-
cają deweloperów, aby w przypadku 
wyrażenia takiej ochoty przez gminę, 
dokonywać sprzedaży mieszkań na ten 
cel na specjalnych warunkach (np. na 

raty albo w zamian za grunty budowla-
ne). Rekomendują również firmom za-
interesowanie się remontami na własny 
koszt mieszkań w zasobach danej gminy 
z przeznaczeniem na powyższy cel.
„Pracodawcy Pomorza” zamierzają 
upowszechnić sprawę i skłaniać kolejne 
firmy oraz samorządy do udziału w roz-
wiązywaniu tego typu problemów. 
- Liczymy bardzo na zaangażowanie nie 
tylko przedsiębiorców, ale również na 
lokalne władze samorządowe – dodaje 
Zbigniew Canowiecki. - Gdyby władze, 
mieszkańcy i przedsiębiorcy każdego 
miasta pomorskiego zapewniły cho-
ciażby tylko jedno mieszkanie i pracę 
dla jednej ukraińskiej rodziny to pomoc 
naszego regionu byłaby znacząca.
Na razie akcja przynosi efekty. PP otrzy-
mali już kilkadziesiąt propozycji miejsc 
pracy oraz zgłoszenia pomocy miesz-

kaniowej. Zadanie jest jednak bardzo 
skomplikowane. Chodzi bowiem o to, że 
rodziny muszą zacząć wszystko niemal 
od zera. Trzeba je „zakorzenić”, stworzyć 
warunki do edukacji, czy ułatwić znale-
zienie pracy. 
Potrzeba wiele – poszukiwane jest np. 
pianino dla jednej z rodzin polskiego 
pochodzenia, z rejonu ogarniętego 
wojną Donbasu. Dziecko jednej z rodzin 
uczęszczało bowiem do szkoły muzycz-
nej. Chcąc zapewnić mu kontynuację 
nauki, inicjatorzy akcji zwracają się 
z apelem o pomoc w tej sprawie.
Dorota Korbut

| społeczeństwo |                | www.metropolia.info2

Mieszkanie i praca 
dla rodaka z Ukrainy
Akcję pomocy dla rodzin pochodzenia polskiego z wschodniej, ogarniętej wojną, Ukrainy 
zainicjowali  „Pracodawcy Pomorza”.
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Wiesław Byczkowski, wi-
cemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego, został 
prezydentem - w dodat-
ku międzynarodowym. 

Podczas posiedzenia Prezy-
dium Euroregionu w Elblą-
gu, przejął on prezydencję 
z rąk Vyatutasa Grubliau-
skasa, burmistrza Kłajpedy 
(ponieważ województwo 
pomorskie objęło w roku 
2015 przewodnictwo w Eu-
roregionie Bałtyk).
Również w Elblągu odbyło 
się Walne Zebranie Delega-
tów Stowarzyszenia Gmin 
RP Euroregionu Bałtyk, 
podczas którego nastąpiły 
wybory władz na kolejną 
kadencję. Przewodniczą-
cym zarządu został Witold 
Wróblewski, prezydent 
Elbląga, pierwszą  wice-
przewodniczącą Joanna 
Zielińska (wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Gdyni) 
a drugim wiceprzewod-
niczącym Andrzej Boja-
nowski (wiceprezydent 
Gdańska). 

Euroregion Bałtyk (ERB) 
to zorganizowana forma 
współpracy transgra-
nicznej w południowo-
wschodniej części Regionu 
Morza Bałtyckiego, obej-
mująca partnerów z pięciu 
państw: Polski (wojewódz-
twa pomorskie i war-
mińsko-mazurskie oraz 
Stowarzyszenie Gmin RP 
Euroregion Bałtyk, w które-
go skład wchodzi 45 gmin 
z tych województw), Rosji 
(Obwód Kaliningradzki), Li-
twy (Stowarzyszenie Gmin 
Okręgu Kłajpedzkiego), 
Szwecji (Kalmar, Blekinge, 
Kronoberg) oraz Danii 
(Bornholm).  Anna Kłos

Współpraca 
regionów 
nadbałtyckich

Prezydent jest najwyższym reprezentantem Euro-
regionu, przewodniczy Prezydium, reprezentuje 
ERB w kontaktach zewnętrznych, w tym między-
narodowych. Bieżąca współpraca w Euroregionie 
Bałtyk koordynowana jest przez Stały Międzyna-
rodowy Sekretariat, zlokalizowany w Olsztynie 
oraz sekretariaty regionalne w poszczególnych 
państwach (w Polsce są one w Gdańsku, Olsztynie 
i sekretariat Stowarzyszenia Gmin RP w Elblągu). 
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Zbigniew Canowiecki 
apeluje o pomoc 
dla rodaków
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Ryszard Stachurski, woje-
woda pomorski, wręczył 
w sopockim Belwederku 
medale Sint Sua Praemia 
Laudi za 2014 rok. 

W  kategorii sprawy spo-
łeczne został nagrodzony 
ksiądz Jan Adam Kaczkow-
ski, doktor nauk teologicz-
nych, organizator i dyrektor 
Puckiego Hospicjum św. 
Ojca Pio. 

Laureaci w kategorii go-
spodarka 

Port Gdańsk, któremu 
prezesuje od dwu lat Dorota 
Raben, w roku 2014 roku 
przeładował ok. 32,3 mln 
ton towarów. To blisko 
40% wzrostu przeładunku 
towarów masowych, ponad 
13% wzrostu przeładunku 
paliw, blisko o 10% wyższy 
wynik w kategorii  przeła-
dunku zbóż i prawie o 7% 
wyższe przeładunki drob-
nicowe. Rok 2014 przejdzie 
do historii także w zakre-
sie przeładunku kontenerów 
(udało się przekroczyć po raz 
pierwszy liczbę 1,2 mln TEU). 

Port Gdynia, gdzie prezesem 
zarządu jest Janusz Jaro-
siński, rok 2014 zakończył 
zyskiem netto w wysokości 
110 mln zł. Obroty ładun-
kowe wzrosły o blisko 10%, 
osiągając rekordowe 19,4 
mln ton. Największe wzrosty 
zanotowano w grupie drob-
nicy - prawie 15-procentowy 
przyrost, ponad 30-
procentowy wzrost nastąpił 
w grupie zbóż. Rekord padł 
też w przeładunkach ropy 

i przetworów naftowych. 
Janusz Jarosiński (sopocianin 
z urodzenia) z Portem Gdy-
nia związany jest od czasu 
zakończenia studiów.

Laureaci w kategorii sport

Anita Włodarczyk - mistrzy-
ni sportowa. W sierpniu 
ubiegłego roku w Berlinie po 
raz trzeci poprawiła rekord 
świata, uzyskując 79,58 m! 
Oprócz pobicia rekordu, 
zdobyła tytuł mistrzyni 
Europy w Zurychu, wygrała 
klasyfikację IAAF Hammer 
Throw Challenge i Puchar 
Interkontynentalny w Mar-
rakeszu. 

Krzysztof Kaliszewski – mło-
ciarz i trener Anity Włodar-
czyk. Był zawodnikiem Skry 
Warszawa. Dziesięć razy 
trafiał do czołowej szóstki 
najlepszych młociarzy 
w kraju. Po zakończeniu 
sportowej kariery podjął się 
pracy trenera. 

Laureat w kategorii kultura 

Maciej Kosycarz - fotorepor-
ter związany z Pomorzem. 
Syn Zbigniewa, fotografa 
dokumentującego historię 
Gdańska i całego regionu. 
Maciej kontynuuje pracę 
ojca, wydając niemal corocz-
nie kolejne albumy z cyklu 
„Fot. Kosycarz - Niezwykłe 
zwykłe zdjęcia”, zawierające 
fotografie Gdańska i regionu 
wykonane przez ojca i syna 
od 1945 do czasów współ-
czesnych. Prowadzi Agencję 
Kosycarz Press Foto KFP.
Anna Kłos

Nagrody wojewody 
pomorskiego

Koperta z wynikami została notarialnie otwarta podczas uro-
czystej gali, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku. Nagrody laureatom wręczył Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.
W kategorii „kreacje artystyczne” wyróżnionych zostało 10 
kandydatów. Spośród tych nominacji Duża Kapituła PNA 
w tajnym głosowaniu wybrała trzech laureatów, którzy 
otrzymali statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz równorzędne 
nagrody pieniężne w wysokości 15 tysięcy złotych każda.
Pomorskie Nagrody Artystyczne w kategorii Kreacje Arty-
styczne otrzymali:
-  Magdalena Grzebałkowska za książkę „Beksińscy. Portret 
podwójny” – znakomicie opowiedzianą trudną i wielobarw-
ną biografię Zdzisława i Tomasza, ojca i syna;
- Zygmunt Rychert za twórczą i dydaktyczną pracę włożoną 
w przygotowanie Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku, za pracę która zaowocowała nagraniem płyty 
„Wojciech Kilar: Angelus, Exodus, Victoria” oraz „Panufnik: 
Concertos”;
- Florian Staniewski za zapadającą w pamięć kreację Plusz-
kina w „Martwych duszach” Nikołaja Gogola w reżyserii 

Janusza Wiśniewskiego na scenie Teatru Wybrzeże, a także za 
popularyzowanie sztuki scenicznej.
Tytuł Pomorskiej Nadziei Artystycznej otrzymał Maciej Kuła-
kowski za intensywną, międzynarodową aktywność koncer-
tową; za wirtuozerię docenioną przez jury wielu rodzimych 
konkursów muzyki poważnej. Laureat otrzymał statuetkę 
Gryfa Pomorskiego oraz 10 tysięcy złotych.
Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzy-
mała firma Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. za 
wieloletnie i konsekwentne wspieranie pomorskiej kultury, 
ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego Festiwalu 
Muzycznego.
Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną otrzymał Kiejstut 
Bereźnicki w uznaniu wybitnych dokonań w dziedzinie ma-
larstwa, za blisko 60 lat twórczej pracy, która zaowocowała 
stworzeniem niepowtarzalnego, rozpoznawalnego, własne-
go stylu.
Tegorocznej gali towarzyszył koncert symfoniczny w wyko-
naniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
i Stefana Tarary pod dyrekcją Maestro Ernsta van Tiela. 
Oprac. DK

Gryfy dla artystów
Nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, całokształt dokonań, 
wspieranie pomorskiej kultury i rokowania na przyszłość – oto laureaci Pomorskiej Nagro-
dy Artystycznej 2014.
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Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2014
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Statystyczna polska rodzina wydaje 
znaczną część budżetu na opłaty związa-
ne ze zużyciem energii. 
W obliczu rosnących cen prądu warto 
postawić więc na jego własną produkcję. 
Z badania przeprowadzonego na zlecenie 
Fundacji BOŚ wynika, że 98 proc. Polaków 
nie wie jednak kim jest „Prosument”. War-
to uświadamiać więc, szczególnie młode 
pokolenie czym są Odnawialne Źródła 
Energii i jakie korzyści z nich płyną. W in-
westycji i staniu się Prosumentem, czyli 
obywatelem produkującym, konsumu-
jącym i sprzedającym energię, pomoże 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. 

Zacznijmy od edukacji
Co roku w Polsce wydaje się ponad 70 tys. 
pozwoleń na budowę domów. Niewielu jed-
nak wie, że są środki publiczne na dofinanso-
wanie np. mikroinstalacji fotowoltaicznych 
we własnym domu. 
Istnieje 6 rozwiązań z zakresu zielonej energii, 
do których w ramach programu „Prosument”, 
otrzymamy dofinansowanie z NFOŚiGW. Są 
to: kolektory słoneczne, panele fotowolta-
iczne, małe elektrownie wiatrowe, źródła 
ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz 
mikrokogeneracja. Decydując się na instala-

cje Prosumenckie możemy skorzystać z pre-
ferencyjnych pożyczek udzielanych łącznie 
z dotacją. Maksymalna wysokość dofinanso-
wania może wynieść do 100% kosztów kwali-
fikowanych instalacji, w tym w formie dotacji 
nawet do 20 lub  40% dofinansowania. 

To się opłaca
Z wyliczeń Ekspertów z Politechniki Warszaw-
skiej wynika, że 4-osobowe gospodarstwo 
domowe, które zainwestowało w system fo-
towoltaiczny o mocy 5 kWp może obniżyć 
roczny rachunek za energię z 2475 zł aż do 
275 zł! Koszt tej inwestycji zwróci się po oko-
ło 8-10 latach w zależności od ilości zużytej 

energii, dostępnych dofinansowań itp. Aby 
ułatwić prognozę oszczędności, w ramach 
kampanii „Postaw na Słońce” Fundacja BOŚ 
przygotowała 6 specjalnych kalkulatorów, 
które wyliczą zużycie energii, emisję CO2 
oraz jego kompensację, dobór paneli foto-
woltaicznych i efekt ekonomiczny przedsię-
wzięcia. 

Młodzi już wiedzą 
jak zostać Prosumentem
Od października ubiegłego roku trwa ogól-
nopolski młodzieżowy projekt „Postaw na 
słońce”.  Bierze w nim udział ponad 2000 
uczniów z całej Polski. Dzięki szkolnym ak-

cjom – o kampanii ”Jestem Prosumentem”, 
Odnawialnych Źródłach Energii i fotowolta-
ice już usłyszało blisko 100 tysięcy osób.
Uczestnicy (z pomocą nauczyciela) wyko-
nują analizy energetyczne budynków szkol-
nych i mieszkalnych i dobierają odpowiednie 
mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie 
przeprowadzą także kampanie promujące 
korzyści związane z wykorzystaniem  OZE 
w środowisku lokalnym. – W maju i czerwcu 
br. młodzież biorąca udział w projekcie bę-
dzie organizować i przeprowadzać na terenie 
całego kraju konferencje dla osób zaintere-
sowanych wykorzystaniem mikroinstalacji 
OZE we własnych domach. Uczniowie zapre-
zentują mikroinstalacje, korzyści finansowe 
i środowiskowe  płynące z zainwestowania 
w takie „zielone” rozwiązania oraz wskażą 
gdzie ubiegać się o pomoc finansową - mówi 
Barbara Lewicka-Kłoszewska, ekolog, Wice-
prezes Fundacji BOŚ. 
Informacje o projekcie, kalkulatory pozwala-
jące samodzielnie dobrać panele fotowolta-
iczne dla swojego domu oraz wiele innych 
materiałów informacyjnych związanych 
z OZE, można znaleźć na stronie: 
www.postawnaslonce.pl

Młode pokolenie stawia na Słońce

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego tresć odpowiada Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

W związku z podjętą procedurą sporządza-
nia planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa pomorskiego wójt 
gminy Kosakowo ponownie zwrócił się do 
marszałka województwa pomorskiego oraz 
wszystkich członków zarządu wojewódz-
twa. Chodzi o nieuwzględnienie wnio-
sku formalnego złożonego przez Grupę 
Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A., dotyczące planowa-
nego przedsięwzięcia, jakim jest gazociąg 
lądowo-morski z punktem przeładunko-
wym gazu ziemnego ze statków na Zatoce 
Puckiej do Podziemnego Magazynu Gazu 
„Kosakowo” w gminie Kosakowo.
Doszło do spotkania z marszałkiem Mieczy-
sławem Strukiem, podczas którego Jerzy 
Włudzik, wójt gminy, złożył pismo. W nim po 
raz kolejny zwraca uwagę na zdecydowany 
sprzeciw mieszkańców wobec inwestycji, 
wyrażony w 2013 r. w referendum gmin-
nym.  
Dodać należy, że wójt Kosakowa złożył 
liczne wnioski do planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskie-
go. Zwracają one uwagę na: konieczność 
budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej OPAT, uwzględnienie budowy 
ul. Derdowskiego, z nadaniem jej rangi dro-
gi wojewódzkiej lub powiatowej, łączącej 

dwa powiaty - gdyński i pucki, doprowadze-
nie do miejscowości Pierwoszyno linii kole-
jowej, czy uwzględnienie w planie wyniku 
referendum gminnego, sprzeciwiającego się 
ekspansywnej rozbudowie KPMG Kosakowo 
oraz przebiegu gazociągu wysokiego ciśnie-
nia w sąsiedztwie terenów zabudowanych. 
Pozostałe wnioski dotyczą: konieczno-
ści modernizacji Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków – Dębogórze, w celu ograniczenia 
uciążliwości, konieczności umocnienia 
kanału zrzutowego wraz z odwodnieniem 
i przywrócenie Zagórskiej Strudze funkcji 
retencyjnej, budowy przystani żeglarskiej 
na terenie po byłym wysypisku popiołów,  
wydłużenia pomostu w Rewie, uregulowa-
nia zasad funkcjonowania rezerwatu Me-
chlińskie Łąki, łącznie z wykupem gruntów, 
dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej. 
Marszałek Struk zadeklarował, że wystą-
pienie wójta gminy Kosakowo w sprawie 
nieuwzględnienia wniosku PGNiG do planu 
zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa pomorskiego zostanie przedsta-
wione na posiedzeniu Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego, podczas rozpatrzenia 
złożonych wniosków. Marszałek wystąpił 
również z inicjatywą kolejnego, wspólnego 
spotkania z przedstawicielami PGNiG.
Oprac. DK

Mieszkańcy nie chcą gazociągu
Na budowę gazociągu lądowo-morskiego nie wyrażają zgody mieszkańcy gminy Kosakowo. 
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Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo wraz 
z marszałkiem Mieczysławem Strukiem.
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Początek maja to okres świąt – zarówno 
państwowych, jak i kościelnych. Warto pa-
miętać, aby uczcić ten czas wywieszeniem 
flagi. Właściciele domów jednorodzinnych 
stoją jednak przed dylematem – na czym 
wywiesić flagę? Najlepiej na maszcie. Takie 
maszty w krajach ościennych, a zwłaszcza 
w całej Skandynawii, jest bardzo popularne 
i zdobią przydomowe ogrody od kilkudzie-
sięciu lat. W Polsce to rozwiązanie dopiero 
zdobywa popularność. I tu właśnie z atrak-
cyjną ofertą wychodzi do właścicieli posesji 
firma GAJA Maszty, Flagi. 

MAJOWE ŚWięTA

Trzy pierwsze dni maja to trzy święta: 1 
maja obchodzimy Święto Pracy, 2 maja 
– Dzień Flagi, zaś 3 maja –  Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
i Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Każdy z tych dni warto uczcić wywiesze-
niem flagi, która symbolizować będzie nasz 
patriotyzm oraz stanie się wyraźnym zna-
kiem dla innych, że pamiętamy o ważnych 
wydarzeniach z historii naszego kraju. 
Warto zwrócić uwagę szczególnie na jedno 
z tych świąt, gdyż ustanowione zostało 
zaledwie 10 lat temu. Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej to polskie święto wprowa-

dzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 
roku. Tego samego dnia obchodzony jest 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Wybór dnia 2 maja nie był przypadko-
wy – chodziło o dzień w którym Polakom 
towarzyszą refleksje o szczytnych kartach 
historii Polski, wypełnienie wolnego dnia 
pomiędzy świętami narodowymi, oraz 
podkreślenie obchodów Światowego Dnia 
Polonii.
Warto więc jak najszybciej zaopatrzyć się 
we flagi, zarówno narodowe, jak i kościelne. 
Duży wybór różnego rodzaju flag w prak-
tycznie dowolnych wymiarach oferuje 
firma GAJA Maszty, Flagi z Bolszewa (koło 
Wejherowa).

MASZT FLAGOWY

Flaga to jednak nie wszystko, bo przecież 
trzeba na czymś ją wywiesić. O ile kamieni-
ce i bloki często są wyposażone w specjalne 
uchwyty, służące właśnie do wstawienia 
flagi, o tyle właściciele domów jednoro-
dzinnych sami muszą o to zadbać. Najlep-
szym i najbardziej dekoracyjnym wyjściem 
jest zainstalowanie masztu w ogrodzie, 
przed domem. Taki maszt jest nie tylko 
estetyczny, ale też to bardzo praktyczne 
rozwiązanie. 

Maszt przed każdym domem
Maszt stojący w ogrodzie przed domem, a na nim łopocząca flaga? 
A czemu nie! Estetyczny maszt flagowy zarówno zdobi posesję, jak też 
umożliwia wywieszanie flagi z okazji rozmaitych świąt.
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Firma GAJA Maszty, Flagi przygotowała spe-
cjalną promocję. Już za 650 zł każdy może 
stać się właścicielem 6-metrowego, komplet-
nego masztu flagowego. Maszt wykonany 
jest z włókna szklanego, co gwarantuje nie 
tylko jego bardzo dużą wytrzymałość, ale 
również niewielką wagę i łatwość montażu. 
Niegdyś maszty wykonywało się ze stali – 
ważyły one kilkadziesiąt kilogramów, a ich 
ustawienie wymagało wizyty fachowców. 

Poza tym takie maszty trzeba było regularnie 
odmalowywać, ponieważ zwyczajnie rdze-
wiały. Nowoczesne i lekkie maszty z włókna 
szklanego pozbawione są tych wad, zaś 
zamontować go w ogrodzie może każdy. 
Jeśli jednak ktoś nie lubi tego rodzaju prac, 
w firmie GAJA Maszty, Flagi może zamówić 
także usługę montażu. Warto dodać, że do 
zakupionego w promocyjnej cenie masztu 
producent dodaje całkowicie za darmo flagę.
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Małe i duże, z kolcami albo 
miękkimi włoskami, niektóre 
przypominające kształtami 
i kolorami abstrakcyjne rzeź-
by, inne z kolei z przepiękny-
mi, kolorowymi kwiatami... 

Tysiące gatunków kaktu-
sów i sukulentów – a każdy 
jest inny. W sumie ponad 2 
miliony roślin! Takie cuda 
natury można zobaczyć tylko 
w Rumi. 
Teraz będzie ku temu 
wspaniała okazja, ponieważ 
tradycyjnie już w tzw. „długi 
weekend majowy” (w dniach 
od 1 do 3 maja) odbędzie się 
rozpoczęcie tegorocznego 
sezonu w kaktusiarni. 
Jak co roku kaktusy nie będą 
jedyną atrakcją. W te dni 
będzie można też obejrzeć, 
a nawet pogłaskać, jedwabi-
ste kury, króliki, koty o cieka-
wym umaszczeniu...
- Co roku do kolekcji docho-
dzą nowe kaktusy i sukulenty 
– opowiada Andrzej Hinz, 
właściciel rumskiej hodowli 
kaktusów i sukulentów. - 
Jest więc co oglądać. Tym 
bardziej, że rośliny właśnie 
zaczynają kwitnąć, a niektóre 
z nich mają przepiękne i kolo-
rowe kwiaty. Oprócz roślin 
będzie można zobaczyć wiele 
ciekawych zwierząt. Dzie-
ciom zawsze bardzo podoba-
ją się kurki jedwabiste, tzw. 
silki. Oprócz tego będzie też 
inne ptactwo: kury arukany, 
które znoszą zielone jajka, 
gołębie, przepiórki... No i nie 

można zapomnieć o trzech 
kotach o wyjątkowym 
umaszczeniu trikolor, które 
wypoczywają albo między 
kaktusami, albo wygrzewają 
się na słońcu na podwórku. 
Główną atrakcją w kak-
tusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy 
i sukulenty. Nawet ci, którzy 
hodowlę pana Andrzeja od-
wiedzali nie raz, za każdym 
razem znajdują coś nowego, 
zaskakującego. Hodowla 
wciąż jest bowiem uzupeł-
niana o nowe, egzotyczne 
gatunki. 
- Przez ostatnie lata na-
stawiamy się nie na ilość 
poszczególnych roślin, ale 
bardziej na różnorodność 
i kolejne, nowe odmiany 
– wyjaśnia Andrzej Hinz. - 
Mamy więc rośliny niemal 
z każdego zakątka świata – 
m.in. z Brazylii, Boliwii, Chile, 
Argentyny i wielu, wielu in-
nych. Obecnie jest tu ponad 
5,2 tys. gatunków. 
- Zapraszamy do wybrania się 
do nas najlepiej całą rodzi-
ną – zachęca Andrzej Hinz. 
- Można usiąść na podwórku 
na ławeczce, pobawić się ze 
zwierzakami, obejrzeć naszą 
kolekcję kaktusów oraz oczy-
wiście kupić odmianę, która 
się spodoba. Udzielamy tez 
porad, jak należy pielęgno-
wać kaktusy i sukulenty, w ja-
kiej mieszance ziemi sadzić, 
kiedy przesadzać, jak podle-
wać, itd. Wstęp i zwiedzanie 
są całkowicie bezpłatne.

Odpocznij wśród kaktusów
Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest odwiedzenie rumskiej kaktu-
siarni, gdzie w pierwszych dniach maja rozpoczyna się sezon. 

Kaktusiarnia będzie czynna 
w dniach od 1 do 3 maja 
w godzinach 9:00 – 17:00. 
Obiekt znajduje się w Rumi 
przy ul. Partyzantów 2. 
Dodatkowe informacje oraz 
zdjęcia znajdują się również 
na stronie internetowej 
www.kaktusiarnia.pl.Fo
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Nagrody w ramach konkursu Liderzy Świata 
Energii przyznawane są w czasie corocznej 
konferencji energetycznej EuroPOWER. Ka-
pituła nagradza osobowości, przedsięwzię-
cia i przedsiębiorstwa mające pozytywny 
wpływ na rozwój sektora energetycznego 
w Polsce. W tym roku nagrodę w głównej 
kategorii – Człowiek Roku 2014 – za wybit-
ne osiągnięcia dla rozwoju rynku energii 
elektrycznej odebrał Mirosław Bieliński. 
Statuetkę prezesowi zarządu Energa SA 
wręczył wiceminister gospodarki Jerzy 
Pietrewicz.
Wysoka kapitalizacja i płynność akcji oraz 
najwyższe roczne wyniki w historii Grupy 
Energa to osiągnięcia, na które zwróciła 
uwagę kapituła konkursu. Pod kierow-
nictwem Mirosława Bielińskiego Grupa 
Energa w ostatnim roku zanotowała ponad 
miliard złotych zysku. To wynik o 35 procent 
wyższy niż w 2013 roku i znacznie powyżej 
oczekiwań analityków. Z kolei od czasu 
debiutu giełdowego w grudniu 2013 roku 
wartość spółki wzrosła o ponad 40 proc., 
a jej akcje wchodziły kolejno do indeksów 
średnich i największych spółek notowanych 
na warszawskiej giełdzie. Obecnie spółka 
notowana jest w najbardziej prestiżowym 
indeksie WIG 20, a także w międzynarodo-
wych indeksach notowanych na giełdach 
w Londynie i Frankfurcie, czyli MSCI Poland 
i FTSE All World. 

Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław 
Bieliński odebrał z rąk Jerzego Pietrewicza, 
wiceministra gospodarki.
- Cieszy nas nieprzerwany rozwój Grupy 
Energa, który jest oparty o solidne funda-
menty biznesowe. Nasze wyniki finansowe 
potwierdzają, że wprowadzane zmiany 
oraz konsekwentna polityka inwestycyj-
na, w tym skupienie się na regulowanym 
segmencie dystrybucji energii elektrycznej, 
było słusznym wyborem. Ta nagroda jest 
wyrazem uznania dla wysiłku i zaanga-
żowania wszystkich pracowników naszej 
firmy - mówiMirosław Bieliński.
Tytuł Człowieka Roku 2014 w konkursie 
Liderzy Świata Energii to kolejna nagroda 
przyznana Energa SA w ostatnim czasie. 
Wcześniej Gazeta Giełdy i Inwestorów Par-
kiet uhonorowała Grupę Energa statuetką 
„Byki i niedźwiedzie” dla najlepszej spółki 
z indeksu mWIG40. W uzasadnieniu decyzji 
o przyznaniu Energa SA jednej z najbardziej 
prestiżowych nagród dla spółek notowa-
nych na giełdzie, redakcja podkreślała 
- „Energetyczna spółka szturmem zdo-
była giełdę. W 2014 r. na samym wzroście 
kursu akcjonariusze zyskali ponad 44 proc., 
a biorąc pod uwagę dywidendę – ponad 52 
proc. To najwyższe stopy zwrotu wśród firm 
z indeksu mWIG40.”
Energa SA została uwzględniona w presti-
żowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku” 

Doceniono prezesa Energi
Człowiekiem Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii został Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. Jurorzy docenili wprowadzenie 
spółki na giełdę i stałą poprawę wyników finansowych Grupy Energa.

Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki.
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Pulsu Biznesu i TNS Polska, a także została 
wybrana najcenniejszą firmą na Pomorzu 
oraz, dwukrotnie, Marką Wysokiej Reputacji. 
Grupa Energa jest też laureatem Nagrody Go-

spodarczej Prezydenta RP w kategorii Zielona 
Gospodarka. Spółka oraz jej prezes otrzymali 
również tytuł Lidera Polskiego Biznesu przy-
znawanego przez Business Centre Club. (PR)

Targi Pracy odbyły się 
w Centrum Wystawien-
niczo-Konferencyjnym 
AmberEXPO w Gdańsku.

Wcześniej Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego oraz 
wicemarszałkowie Wiesław 
Byczkowski  i Krzysztof 
Trawicki, a także przedsta-
wiciele przedsiębiorców – 
Zbigniew Canowiecki, pre-
zes Pracodawców Pomorza 
oraz Grzegorz Pellowski, 
członek zarządu Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, 
wzięli udział w  konferencji 
„Zainwestuj w rozwój kadry 
z Krajowym Funduszem 
Szkoleniowym i Europej-
skim Funduszem Społecz-
nym”.  
Nowością targów była 
oferta Krajowego Funduszu 
Społecznego skierowana 
do pracodawców i ich pra-
cowników.
- Z nadzieją patrzę na 
pojawiające się nowe 
możliwości wspierania firm 
przez fundusze społecz-
ne - krajowe i europejskie 
- powiedział marszałek 

Mieczysław Struk. - Wobec 
wyzwań związanych ze sta-
rzeniem się społeczeństwa, 
województwo pomorskie 
staje przed koniecznością 
nie tylko inwestowania 
w młodych, ale również 
podjęcia szkoleń i prze-
kwalifikowania starszych 
pracowników.
Odpowiedzialnym w Urzę-
dzie Marszałkowskim za 
wdrażanie programów unij-
nych, w tym Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
jest wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski. 
- Dla podnoszenia kom-
petencji zawodowych 
pracujących istotne są: 
promowanie zatrudnienia 

osób z różnych grup wieko-
wych, lepsze przygotowa-
nie pracowników do zmian 
globalnych, oswojenie ich 
z perspektywą kształcenia 
się przez całe życie – pod-
kreślił wicemarszałek. - 
Zbigniew Canowiecki pozy-
tywnie ocenił współpracę 
swej organizacji z wszelkimi 
strukturami pomorskich 
Urzędów Pracy. Koniecz-
nością nazwał budowanie 
struktur współpracy w skali 
metropolitalnej. Szczegóły 
współpracy publicznych 
służb zatrudnienia z pra-
codawcami przedstawił 
Roland Budnik, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. Anna Kłos
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Małgorzata 
Ostrowska, 
dyrektor pionu
marketingu i sprzedaży 
w J.W. Construction
Holding

W porównaniu z rokiem 
ubiegłym zainteresowanie 
mieszkaniami jest wyższe. 
Obecnie przygotowaliśmy dla 
klientów kilka atrakcyjnych 
propozycji. W naszej sztan-

darowej inwestycji Bliska Wola przy ulicy Kasprzaka w War-
szawie oferujemy wybrane mieszkania z  5 proc. rabatem oraz 
obniżyliśmy znacząco, nawet o blisko 400 zł, ceny za mkw. m. 
in. w naszych warszawskich projektach: Villa Campina znaj-
dującym się blisko Bemowa, Zielona Dolina położonym na 
Białołęce oraz w eleganckiej, nowoczesnej inwestycji Oaza 
Piątkowo w Poznaniu, a także w osiedlu Centrum II zlokalizo-
wanym w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic w Łodzi.
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Nowe mieszkania 
- hossa, czy zastój?

Tomasz Sznajder, 
wiceprezes zarządu 
Polnord

Odnotowujemy duże 
zainteresowanie zakupem 
naszych mieszkań, zarówno 
tych w segmencie popu-
larnym, jak i nieco droż-
szych. W ciągu pierwszych 
miesięcy tego roku sprze-
daliśmy więcej mieszkań niż 
rok wcześniej. Transakcjom 

na rynku nieruchomości sprzyjają niskie stopy procentowe.  
Daje się zauważyć, że zakup lokalu jest traktowany, nie tylko 
jako realizacja własnych potrzeb mieszkaniowych klientów, 
ale także jako lokata kapitału.

Mieszkania w naszych inwestycjach w Warszawie, Trójmie-
ście, Szczecinie, Łodzi i Olsztynie są chętnie wybierane przez 
klientów kupujących inwestycyjnie ze względu na dobry 
stosunek jakości do ceny. 

Mirosław Bednarek, 
prezes zarządu 
Matexi Polska

Mamy za sobą bardzo uda-
ny cały rok 2014, który pod-
sumowaliśmy ze sprzedażą  
na poziomie nico ponad 
dwustu lokali. W nowym 
roku, mimo podwyższe-
nia  wymaganego wkładu 
własnego do kredytów, 
nadal odczuwamy bardzo 
dobrą dynamikę sprzedaży 

i wzrost zainteresowania 
klientów naszymi inwestycjami. Niewątpliwie jest to zwią-
zane z szybkim postępem prac na niedawno rozpoczętych 
budowach w naszych warszawskich projektach  Staffa 9, 
Kolska od nowa i Księżycowa 60 oraz z zakończeniem budo-
wy dwóch inwestycji -Na Romera i Słodowiec Park. Można 
z całą pewnością powiedzieć, że podwyższenie wymaga-
nego wkładu własnego do kredytów nie przełożyło się na 
spadek sprzedaży mieszkań.

Jak deweloperzy oceniają sprzedaż miesz-
kań w pierwszych miesiącach tego roku? Czy 
zainteresowanie zakupem spadło po podwyż-
szeniu obowiązkowego wkładu własnego do 
kredytu? Analitycy portalu nieruchomości Do-
mpress.pl zajrzeli do biur sprzedaży nowych 
mieszkań, żeby to sprawdzić.   
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W Warszawie wspierające innowacyjność instytucje i firmy 
połączyły siły. Realne, trwałe i systemowe zmiany gospo-
darczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja 
na Rzecz Polskich Innowacji. Jej założycielami są: Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna,Fundacja na Rzecz Nauki 
Polskiej,  Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland, Wardyński i Wspól-
nicy. 
W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe 
proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R 
w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej 
gospodarki. 
Koalicja chce doprowadzić do wskazania  narodowych 
specjalności w badaniach i nauce o największym potencja-
le oraz ich promocji w Polsce i za granicą.  Będzie zabiegać 
o wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia 
nowych innowacyjnych start-upów i firm w Polsce oraz 
działać na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektora-
mi gospodarki. KPI planuje podejmować działania na rzecz 
zbliżenia świata nauki oraz biznesu.
Prezes T. Kamińska systematycznie od dawna zabiega-
ła, aby jedną z krajowych specjalizacji była gospodarka 
morska. Nic zatem dziwnego, że podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach to jej powierzo-
no kierowanie panelem: Inwestycje w polskich portach 
morskich. W panelu uczestnikami byli m. in.: prezes DCT 
Maciek Kwiatkowski, prezes Portu Gdańsk Dorota Raben, 
prezes PERN PRZYJAŹŃ Marcin Moskalewicz. Prócz omó-
wienia imponujących zresztą inwestycji, zajmowano się też 
wkomponowywaniem portów w sieć transportową TEN-T, 
szczególnie Korytarzem Transportowym Bałtyk – Adriatyk. 
Anna Kłos

Rozruszać innowacje
Polska innowacyjnym liderem niestety nie jest. Intensywnie stara się stan ten zmienić Teresa 
Kamińska – prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Dawno temu, bo w roku 1954 
Pani Maria Gebel wręczyła 
nam świadectwa, a życie roz-
goniło nas po kraju i świecie. 
Zachowałem nasze poże-
gnalne zdjęcie i pamiętam 
wszystkie nazwiska. Chcę 
zrobić zlot „Dawnych Dzieci 
Gdyni”. Wielu z nas już zabra-

kło, ale w ich imieniu mogą 
wystąpić współmałżonkowie 
lub dzieci i wnuki. Powspo-
minajmy i opowiedzmy sobie 
przebieg życia. Dzwońcie na 
nr 781-569-658 i podajcie 
kontakt, a ja ustalę datę i 
miejsce spotkania. 
Janusz Materne z „TBO”

Zjazd absolwentów
Nasz Czytelnik poszukuje kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy.

Czasem o człowieku mówi 
się, że ma złote serce. 
O Wiesławie Gierłowskim, 
który co dopiero święcił 
90-tą rocznicę urodzin, 
należałoby powiedzieć, że 
ma serce bursztynowe. 

Albo złote z bursztynowym 
rdzeniem. Złote – oznacza 
jego charakter – zawsze 
pełen optymizmu i życzli-
wości dla ludzi, bursztyno-

we - bo od 58 lat jantarowe 
rzemiosło jest jego pasją. 
Nie ma na Wybrzeżu 
a pewnie i w Polsce takiego 
znawcy autentyczności 
tego minerału jak on. Był 
nawet ekspertem gdy 
w Rosji budowano replikę 
Bursztynowej Komnaty. Od 
ponad 40 lat zamieszkuje, 
wraz z żoną  Gabrielą, na 
wsi, niedaleko Tucholi. Prócz 
miłości do siebie łączy ich 
też miłość do bursztynu. 
O okrągłej rocznicy urodzin 
pamiętali przyjaciele z Mię-
dzynarodowego Stowa-
rzyszenia Bursztynników. 
Pomysł uczczenia laureata 
laurowym wieńcem rzucił 
Giedymin Jabłoński. Liście 
wawrzynu przywiózł już na 

Targi Amberif w marcu br., 
kamrat z Wielkiej Brytanii. 
Wieniec uplotła zaprzyjaź-
niona kwiaciarka. Wieniec 
laurowy na czoło nestora 
bursztynnictwa włożyli jego 
trzej przyjaciele: Mariusz 
Drapikowski, Wojciech Kaln-
dyk i Giedymin Jabłoński. 
Jubileuszowa feta odbyła 
się, co oczywiste, w Mu-
zeum Bursztynu. Nagrodę 
Prezydenta Miasta Gdańska 

w dziedzinie Kultury przeka-
zał wiceprezydent Andrzej 
Bojanowski a Adam Koper-
kiewicz – dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta 
Gdańska, Medal J. Hewe-
liusza (wybity w 2011 roku 
z okazji jubileuszu uczone-
go). Solenizant, zapytany 
o receptę na szczęśliwe ży-
cie, powiedział, że dorastał 
w fatalnych czasach (miał 
14 lat gdy wybuchła wojna), 
ale przez to posiadł umiejęt-
ność przetrwania w naj-
trudniejszych warunkach, 
wytrwałość w realizowaniu 
najważniejszych życiowych 
celów i pogodę ducha – bo 
po bardzo złych czasach 
mogą przyjść tylko lepsze.
Anna Kłos

Jubilat 
o bursztynowym sercu
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MiCHAł STYŚ
Aplikant adwokacki

z Kancelarii 
Adwokackiej 
Dariusza Budnik
81 - 404 Gdynia, 
ul. Świętojańska 126

Ustawodawca w pewnych sytuacjach 
przewidział obowiązek złożenia pisma 
procesowego na urzędowym formularzu 
co w zamierzeniu ma prowadzić m.in. 
do usprawnienia postępowania poprzez 
zwiększenie precyzji działania stron. 

Zgodnie z art. 125 § 1 k.p.c. pisma procesowe 
wnosi się na urzędowych formularzach jeżeli 
przepis szczególny tak stanowi.
Wspomniane przepisy szczególne to te, 
odnoszące się do postępowania uproszczo-
nego, jak również do roszczeń wynikających 
ze wskazanych przez prawodawcę umów.
Zgodnie z treścią art. 5051 k.p.c. przepisy do-
tyczące postępowania uproszczonego stosuje 
się w sprawach należących do właściwości 
sądów rejonowych:

1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli 
wartość przedmiotu sporu nie przekracza 
dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o rosz-
czenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości 
lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego 
z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli 
wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej 
kwoty,
2. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkal-
nych i opłat obciążających najemcę oraz opłat 

Kiedy pozew należy złożyć 
na urzędowym formularzu?

z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego 
w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na 
wartość przedmiotu sporu.

Jak wynika z art. 5052 k.p.c. pozew, odpo-
wiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocz-
nego i pismo zawierające wnioski dowodowe 
wnoszone w postępowaniu uproszczonym 
powinny być sporządzone na urzędowych 
formularzach. 
Obowiązek złożenia pozwu na urzędowym 
formularzu aktualizuje się również w wy-
padkach określonych w art. 1871  k.p.c. 
zgodnie z którym w sytuacji, w której powód 
będący usługodawcą lub sprzedawcą docho-
dzi roszczeń wynikających z umów o:

1. świadczenie usług pocztowych 
    i telekomunikacyjnych,
2. przewóz osób i bagażu 
   w komunikacji masowej,
3. dostarczanie energii elektrycznej, 
    gazu i oleju opałowego,
4. dostarczanie wody i odprowadzanie 
    ścieków,
5. wywóz nieczystości,
6. dostarczanie energii cieplnej
    - obowiązany jest wnieść pozew 
    na urzędowym formularzu.
 
Z formularzami można spotkać się również 
w postępowaniu wieczystoksięgowym 
i rejestrowym.
 
Niezłożenie pisma na urzędowym formula-
rzu w powyższych sytuacjach traktowane 
jest jako brak formalny co spowoduje 
konieczność jego usunięcia i wydłuży całe 
postępowanie.

Znak, który od teraz ma nieodłącznie 
kojarzyć się z Pomorzem, zaprezentowano 
oficjalnie podczas konferencji w Urzędzie 
Marszałkowskim. Jego autorem jest Andrzej 
Pągowski, jeden z najbardziej znanych i roz-
poznawalnych w kraju artystów grafików. 
Nowa strategia promocji regionu wraz z no-
wym znakiem mają stanowić podstawę dla 
promocji gospodarczej, zarówno w kraju jak 
i za granicą.
Podstawową ideą przedstawionej strategii 
promocji regionu jest potrzeba budowania 
marki terytorialnej. Budowa wizerunku Po-
morskiego jest zadaniem kompleksowym, 
znacznie trudniejszym niż budowanie marki 
produktowej, usługowej, marki korpora-
cyjnej czy choćby marki miasta. Obejmuje 
szereg bardzo zróżnicowanych aspektów 
i dziedzin życia związanych z danym regio-
nem, odnosi się do historii, kultury, stylu ży-
cia i mentalności mieszkańców, gospodarki 
i biznesu, turystki, specyfiki architektonicz-

nej i atrakcyjności miejscowości, a także 
aspektów związanych z naturą, krajobrazem 
oraz klimatem.
- Strategicznym wyzwaniem dla stworzenia 
marki regionalnej jest znalezienie jednego, 
spójnego i wyróżniającego województwo 
pomorskie przesłania - mówi Ryszard Świl-
ski, członek zarządu województwa pomor-
skiego. - Dla zwizualizowania tego przesła-
nia powstał znak promocyjny, dla którego 
inspiracją było szukanie uniwersalnych, 
prostych skojarzeń i symboli związanych 
z atrakcyjnością, radością życia, energią, 
czyli wartościami reprezentującymi Pomor-
skie. Tak narodził się wyjątkowy, o malar-
skich charakterze, znak „! Pomorskie”. DK

fo
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Nowe logo dla Pomorza
Znamy już nowe logo, które od tej pory będzie towarzyszyło promocji 
regionu pomorskiego w kraju i na świecie. 

Wydarzenie przygotował 
Klub Myśli Jana Pawła II i In-
stytut Kultury Chrześcijań-
skiej w Gdyni. Prof. Aurelia 
Polańska wygłosiła prelekcję 
o Ojczyźnie w twórczości 
papieża Polaka. Gościem 
spotkania był Marek Bier-
nacki, poseł i były minister 

sprawiedliwości, który popro-
wadził wykład o zagrożeniach 
dla Polski, płynących z postę-
pującej islamizacji Europy oraz 
polityki putinowskiej Rosji. 
- Obecnie toczy się wojna 
z wartościami i o wartości - 
podkreślił Marek Biernacki. 
Dorota Korbut

Dyskusja o wartościach
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W rocznicę kanonizacji Jana Pawła II w gdyńskim kościele p. w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa odbyło się sympozjum.



G R U P A  M E D i A L N A

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Dorota Korbut, Rafał 

Korbut, Krzysztof Handke

SKŁAD: Jagoda Lezner
redakcja@expressgdynski.pl
www.metropolia.info

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1899-6132

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Beata Stanałowska, 
b.stanalowska@expressy.pl,
tel. 791 764 155

reklama@expressy.pl

DRUK Express Media, Bydgoszcz

NAKŁAD 20 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.metropolia.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM las, Koleczkowo, 
8817m2. W otoczeniu domy jed-
norodzinne. Cena do negocjacji. 
Cena 139 000 zł. Tel: 605-785-273

SPRZEDAM siedlisko na Kocie-
wiu. Tel: 695-469-389

SPRZEDAM dom 152m lub 
zamienię na 2 mieszkania. Tel: 
668-380-970

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

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

DZiAłKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZiAłKę położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 

502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

SPRZEDAM bardzo tanio 
adapter z płytami video, wieżę z 
kasetami. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNię stolarza/pomocnika 
stolarza, Reda. Tel: 606-890-420

USŁUGI

WiDEOFiLMOWANiE, www.ka-
merzysta.esy.es . Śluby, rocznice. 
Tel: 505-908-307

USłUGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę czarno 
srebrną 5 miesięcy, rasowa, 
papiery,czip, cena 600 zł. Tel: 
514-515-258

SPRZEDAM sznaucerkę minia-
turkę czarno srebrną, 4 miesiące 
z papierami, czip, śliczna, cena 
ok.850 zł. Tel: 514-515-258

SPRZEDAM czarny terier rosyjski 
suka dorosła. Tel: 514-515-258

RÓŻNE

SPRZEDAM sukienkę do komu-
nii. Na szczupłą dziewczynkę 146 
cm wzrostu. Cena 250 zł, Rumia. 
Tel: 780-070-086

SPRZEDAM nowy czarny skórza-
ny płaszcz damski. Długość maxi. 
Rozmiar 40,42. Tel: 790-890-442

SPRZEDAM biżuterię damską, 
korale, bransoletki, paski, odzież. 
Okazja od 1zł. Tel: 501-534-260

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik o mocy 5.5 kw 
oraz silnik 7.5kw 960 ob. Tel: 
601-638-877

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927 

POMOC, mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję. Tel: 788-245-594

PiEC kafl owy oddam. Tel: 515-
411-954

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

LODÓWKA używana, kolor biały, 
tanio oddam, Wejherowo, tel. 
789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPię militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 

cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZłOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381



Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.

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

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 
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Vistal Gdynia - Start Elbląg 31:27 (16:13)

Vistal: Janiszewska 2, Łabuda 2, Niedź-
wiedź 3, Galińska 5, Kobylińska 8, Pawłow-
ska 3, Zych 3, Gutkowska 1, Kulwińska 4.
Start: Sakowska 3, Sądej 7, Waga 3, Cekała 
2, Wolska 3, Aleksandrowicz 2, Grzyb 4, 
Kołodziejska 3.

Vistal z przepustką do finału
Gdyńskie szczypiornistki potwierdziły wyższość nad zawodniczkami 
Startu Elbląg, wygrywając po raz trzeci w półfi nałowej rywalizacji.

Wcześniej zespół pod okiem Pawła Tetelew-
skiego okazał się lepszy na własnym parkie-
cie odpowiednio w stosunku 31:27 i 30:22. 
W spotkaniu wyjazdowym piłkarki ręczne 
znad Bałtyku zwyciężyły trzema golami 
(24:21). Najskuteczniejszą zawodniczką była 
Patrycja Kulwińska - zdobywczyni 6 bramek. 
Vistal czekał do poniedziałkowego wieczora 
na rywala z pary SPR Pogoń Baltica Szczecin - 
MKS Selgros Lublin w walce o złoto. Lubli-
nianki postawiły kropkę nad „i”, odprawiając 
szczecinianki 28:24 i zagrają o prymat w kraju 
właśnie przeciwko gdyniankom. Przypomnij-
my, że w sezonie zasadniczym odnotowano 
zwycięstwo ekipy z Lubelszczyzny (29:25) 
oraz wygraną trójmiejskiej drużyny (25:24). 
Podopieczne Sabiny Włodek i triumfator-
ki zeszłorocznych rozgrywek zmierzą się 
z brązowymi medalistkami z sezonu 2013/14 
w najbliższy weekend (2 i 3 maja) w lubel-
skiej hali Globus.  Mecze w Gdyni rozegrane 

zostaną 9 i ewentualnie 10 maja. Alterna-
tywna konfrontacja numer pięć – 13 maja 
– odbędzie się w Lublinie. Gra toczy się do 3 
zwycięstw. Warto zauważyć, że poza fi nałem 
PGNiG Superligi Kobiet bojów gdyńsko-lu-
belskich ciąg dalszy nastąpi podczas turnieju 
fi nałowego Pucharu Polski.  Obie ekipy 
zmierzą się bowiem 16 maja w półfi nale tych 
zmagań w Lubinie.
Start Elbląg - Vistal Gdynia 21:24 (11:13)
Start: Kędzierska, Sielicka - Waga 4/1, 
Aleksandrowicz 4, Kołodziejska 4, Wolska 
3, Mielczewska 2, Grzyb 2, Żakowska 1/1, 
Jędrzejczyk 1, Sądej, Szopińska, Lisewska.
Vistal: Gapska, Kordowiecka - Kulwińska 6, 
Niedźwiedź 5/1, Kozłowska 4, Kobylińska 3, 
Zrnec 2, Janiszewska 1, Łabuda 1, Galińska 1, 
Gutkowska 1, Dorsz, Kłusewicz, Pawłowska, 
Zych, Andrzejewska.
Stan rywalizacji (do 3 zwycięstw): 3:0 dla 
Vistalu (awans) KH

Vistal Gdynia - Start Elbląg 30:22 (13:10)

Vistal: Gapska - Kobylińska 10, Kulwińska 5, 
Niedźwiedź 4, Zrnec 3, Galińska 3, Kozłow-
ska 2, Łabuda 1, Dorsz 1, Pawłowska 1 oraz 
Janiszewska, Gutkowska, Andrzejewska, 
Zych, Kłusewicz.
Start: Kędzierska, Sielicka - Sądej 8, Żakow-
ska 4, Grzyb 3, Kołodziejska 2, Waga 2, Lisew-
ska 1, Jędrzejczyk 1, Aleksandrowicz 1 oraz 
Mielczewska, Cekała, Wolska, Szopińska.

www.vistalreczna.pl
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Arka miała przewagę optyczną na prze-
strzeni dużej części spotkania, choć to 
przyjezdni w doliczonym czasie gry mogli 
rzutem na taśmę zainkasować komplet 
„oczek” na Stadionie Miejskim w Gdyni. 
Gospodarzy uratował słupek i dobrze 
dysponowany Jakub Miszczuk. Arkowcy 
wciąż pozostają niepokonani we wiosen-
nych konfrontacjach. Warto zaznaczyć, 
że przedwcześnie z murawy musiał zejść 
kapitan miejscowych - Krzysztof Sobieraj, 
który obejrzał tego dnia dwa żółte karto-
niki. Gdynianie zajmują aktualnie piątą 
lokatę z dorobkiem 40 punktów. 3 maja 
zawodnicy Arki zmierzą się w Suwałkach 
z tamtejszymi Wigrami, natomiast niecały 
tydzień później - w sobotę 9 maja podejmą 
Bytovię Bytów.

Kolejny remis 
żółto-niebieskich Grzegorz Niciński (Arka Gdynia): 

Uważam, że obie drużyny stworzyły 
ciekawe widowisko, a nasza gra na tle 
kandydata do awansu wypadła nieźle. 
Mieliśmy swoje sytuacje, ale nie wy-
korzystaliśmy ich. Strach pomyśleć, co 
by się stało w ostatniej minucie, kiedy 
rywal był bardzo blisko strzelenia 
gola. Ogólnie rzecz biorąc, jestem 
zadowolony z postawy zespołu, było 
widać zaangażowanie i fajne akcje 

ze strony Michała Nalepy czy Marcusa da Silvy. Ten punkt 
może zadowalać, gdyż pomimo chęci zdobycia kompletu 
„oczek”, trzeba docenić to, jakiego przeciwnika mieliśmy 
po drugiej stronie. Życzę Marcinowi Kaczmarkowi awansu 
do ekstraklasy i myślę, że jest to cel w zasięgu ręki.

Marcin Kaczmarek (Wisła Płock): 
Chociaż mecz skończył się wynikiem, 
emocji na pewno nie brakowało i 
doszło do kilku ładnych akcji. Mieli-
śmy problem po przechwycie piłki, 
ponieważ wyjście do szybkiego ataku 
nie funkcjonowało najlepiej. Było to 
oczywiście spowodowane dobrą grą 
Arki. Myślę, że w drugiej połowie to 
spotkanie bardziej otworzyło się i były 
sytuacje ku wyjściu na prowadzenie. 

Można żałować, że jak się gra paręnaście minut z przewa-
gą jednego zawodnika, to powinniśmy grać trochę spo-
kojniej, w bardziej przemyślany sposób. To się nie udało, 
ale mimo to szanuję ten jeden punkt i gratuluję Grześkowi 
Nicińskiemu, bo ma naprawdę bardzo fajną drużynę.

Arka: Miszczuk - Stolc, Marcjanik, Sobieraj, Warcholak - Renusz 
(71’ Szubert), Ława (77’ Lech), Łukasiewicz, Nalepa (90’ Rzu-
chowski), Wojowski - Marcus Vinicius.
Wisła: Kiełpin - Stefańczyk, Szymiński, Radić, Hiszpański - Janus, 
Góralski, Kostrzewa (46’ Wlazło), Iliew, Darmochwał (84’ Rusz-

kul) - Krzywicki (72’ Kacprzycki).
Żółte kartki: Sobieraj (dwie), Lech, Nalepa - Kostrzewa, Iliev, 
Kiełpin
Czerwone kartki: Sobieraj (78’ za dwie żółte)
Sędzia: Jarosław Rynkiewicz (Zielona Góra).
Widzów: 4417

W ramach 27. kolejki I ligi piłkarze Grzegorza Nicińskiego nie zdołali przechylić szali zwycięstwa 
na swoją stronę w spotkaniu przeciwko Wiśle Płock i podzielili się punktami z nafciarzami. 

Arka Gdynia - Wisła Płock 0:0

Trenerski dwugłos 
po meczu
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W konfrontacji 
gdyńsko-płockiej 
dominowała
twarda gra 



W konferencji udział wzięli: Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni, Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszy-
kówki, Mieczysław Krawczyk, pełnomocnik Zarządu BI Gdy-
nia,  Roman Ludwiczuk, prokurent Zarządu BI oraz Bogusław 
Witkowski, prezes zarządu Basketball Investments.
Na sali, oprócz przedstawicieli władz miasta i sympatyków 
klubu, obecny był również sztab szkoleniowy klubu, na czele 
z Katarzyną Dydek, trenerką, Tomaszem Cielebąkiem, asy-
stentem trenera oraz Jarosławem Popiołkiewiczem, szefem 
sztabu medycznego. Nie zabrakło również zawodniczek BI 
Gdynia, które reprezentowane były przez Annę Jakubiuk 
i Kamilę Podgórną.
Nowy start koszykówki żeńskiej w Gdyni zyskał aprobatę 
prezydenta Wojciecha Szczurka i władz miasta, zaś Grzegorz 
Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki przekony-
wał, że dołoży wszelkich starań, aby drużyna Basketu Gdynia 
mogła dalej rozgrywać swoje mecze na ekstraklasowych 
parkietach.
Dotychczasowy prezes BI SSA – Mieczysław Krawczyk dodał, 
że nie rozstaje się z koszykówką żeńską i nadal zamierza 

wspierać klub swoim doświadczeniem, a Bogusław Witkow-
ski przedstawił plany rozwoju koszykówki żeńskiej w Gdyni, 
który obejmuje szkolenie młodzieży, począwszy od szkół 
podstawowych po ekstraklasę, a także zwiększenie zaintere-
sowania koszykówką wśród kibiców poprzez liczne projekty 
koszykarskie skierowane do mieszkańców Gdyni.

– Powołanie do reprezentacji Polski to duże wyróżnienie, 
którego z pewnością się nie spodziewałam. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że będę miała możliwość trenowania z najlep-
szymi zawodniczkami z naszego kraju – mówi Dominika 
Miłoszewska. – Cieszy mnie także to, że sztab szkoleniowy 

powołał tyle młodych zawodniczek, mam nadzieję, że 
każda z nas udowodni, że był to dobry wybór i na zgrupo-
waniu pokaże się z jak najlepszej strony – dodaje zawod-
niczka grająca na pozycji środkowej. – Na pewno jest to 
dla mnie bardzo duże wyróżnienie szczególnie, jako że 
zespól Basketu Gdynia tego sezonu nie możemy zaliczyć 
do udanych. Dlatego tym bardziej jestem zaskoczona. 
Każda młoda zawodniczka marzy o tym by być powołaną 
do kadry seniorek. Mi się to udało, ale jeszcze długa droga 
przede mną. Na pewno zrobię wszystko, by trener Winnicki 
był zadowolony, że to właśnie mnie powołał – przyznaje 
z kolei Monika Naczk.
Kadra rozpocznie przygotowania 5 maja od zgrupowania 
we Władysławowie. Będą one w dużej mierze podporząd-
kowane zbliżającemu się Eurobasketowi 2015.

Gdynia łączy kluby 
żeńskiej koszykówki
Podczas konferencji prasowej klubu BI Gdynia przedstawiono nowe perspektywy rozwoju 
koszykówki żeńskiej w Gdyni.

Nowym prezesem zarządu Basketball Invest-
ments SSA wybrany został Bogusław Witkow-
ski. 

Co ciekawe, nie będzie pierwsza przygoda nowego sternika 
z klubem. Czy uda się odbudować to się gdyński ośrodek 
koszykówki? Portal KoszykowkaKobiet.pl zadał kilka pytań 
zarzadzającemu BI Gdynia.
 
KoszykowkaKobiet.pl: Na wstępie gratuluję objęcia posa-
dy Prezesa Zarządu Basketball investments SSA. Powie-
rzona została Panu drużyna, która jeszcze kilka lat temu 
była „kimś” na koszykarskiej mapie Polski jak i Europy, 
a obecnie jest na dnie…
 
Bogusław Witkowski: Dziękuję za gratulacje. Objęcie funkcji 
klubu sportowego z taką historią zawsze jest dużym wyzwa-
niem, a tu do tego jeszcze bardziej spotęgowanym, iż na 
dzisiaj mamy pewne miejsce w... I lidze. Ani mnie ani nikogo 
związanego z koszykówką w Gdyni to nie zachwyca, a wręcz 
dopinguje by jak najszybciej móc grać w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. Wystąpiliśmy do Zarządu PZKosz z pismem 
aplikującym o miejsce w Tauron Basket Lidze w przypadku 
reorganizacji ligi. Mam nadzieję, że reforma ligi męskiej jest 
dobrym przykładem do podobnego rozwiązania w lidze 
żeńskiej. Choć na pewno trzeba mieć na uwadze najpierw 
potrzeby kadry narodowej, a następnie reprezentantów kraju 
występujących w Eurolidze.

Mieczysław Krawczyk i Maciej Schwarz mieli tzw. „Plan 
3 –letni”. Skończyło się po roku, a nawet wcześniej. Co 
według Pana poszło nie tak?
 
Trudno mi komentować, czy plan 3-letni był dobry i co w nim 
nie zagrało. Moja wiedza na temat stanu klubu ma lukę 
czasową datowaną dniem 3.04.2013. Teraz jestem na etapie 
otrzymywania dokumentów i poznawania dnia dzisiejszego 
klubu zarówno w sensie organizacyjnym oraz fi nansowym 
i to jest dla mnie najważniejsze. Bez stworzenia właściwych 
struktur klub nie osiągnie się sukcesu sportowego.
 
Czy w drużynie zobaczymy ponownie jedną z najlepszych 
koszykarek młodego pokolenia Angelike Stankiewicz?

Co do pana Macieja Schwarza, to nie jestem zwolennikiem ist-
nienia funkcji general manager zarówno w klasycznej fi rmie, 
jak i w klubie sportowym. Odpowiedzialność i decyzyjność 
powinna być jasno określona. Dla mnie za całość działań klu-
bowych odpowiada prezes, natomiast głos decydujący przy 
kształtowaniu charakteru i składu (kolejność jest nieprzypad-
kowa) ma trener.

Gdynianki powołane do kadry
Dominika Miłoszewska, Angelika Stankiewicz oraz Monika Naczk znalazły uznanie u Jacka Winnic-
kiego, trenera reprezentacji Polski i otrzymały powołanie do szerokiego składu kadry narodowej.
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Odpowiedzialność 
powinna być jasno 
określona


