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eXPress Biznessu 

sPróBuj 
swoich 
siŁ.

jeżeli: 
• jesteś osobą kreatywną,
• jesteś ambitny/a 
   i chcesz się rozwijać
• posiadasz wiele pomysłów

zgŁoŚ siĘ do nas na 
Praktyki LuB staŻ

e-mail: rekrutacja@expressy.pl

Jak podkreślają organizatorzy, jest to wyjątkowa 
inicjatywa trzech partnerów: Rady Dzielnicy Gdynia 
Pogórze, gminy Kosakowo i Galerii Szperk. To nie-
codzienne przedsięwzięcie świadczy o sprawnym 
i umiejętnym współdziałaniu pomiędzy jednostkami 
lokalnego samorządu a sektorem komercyjnym. Przy 
czym wartość tej współpracy wyraża się w korzy-
ściach dla okolicznych mieszkańców, którzy zyskują 
dzięki niej ciekawą i - co ważne - nieodpłatną ofertę 
kulturalną. Ofertę, która jest doskonałą alternatywą 
dla innych imprez, odbywających się w nieco oddalo-
nym od Pogórza centrum miasta.

sezon zaczyna się tu!

W tym roku już po raz trzeci sezon letni wystartuje 
właśnie z Pogórza, dokładnie 7 czerwca, w godz. 
13.00-23.00. O słoneczny nastrój i wyjątkowo gorą-
cą atmosferę zadba muzyczna gwiazda wieczoru, 
Donatan i Cleo wraz z tancerkami. Oprócz części 
koncertowej, poza sceną, od godz. 13.00, na wszyst-
kich przybyłych tradycyjnie już czekać będzie masa 
atrakcji: warsztaty plastyczne i taneczne, zajęcia 
sportowe i specjalny blok dotyczący bezpieczeństwa 
na drodze, a w nim symulatory i kontrolowane akcje 
ratownicze. Bogaty program dzienny przewiduje 
atrakcje dla wszystkich grup wiekowych, a także dla 
całych rodzin. O rozrywkę dla seniorów zadba w tym 
roku Fundacja FLY z Gdyni, która przeprowadzi liczne 

zajęcia tematyczne, a także zaprezentuje na scenie 
pokaz mody 55+.

Będzie się działo! 

A na scenie od godz. 13.00 do 18.00 zaprezentują się 
liczne zespoły lokalne, młodzi wokaliści z okolicznych 
szkół i przedszkoli, chóry i zespoły amatorskie z Gdyni 
oraz Kosakowa. Wyjątkowo w tym roku program obfi-
tuje w wiele pokazów tanecznych. Widzowie zobaczą 
m. in. Qigong, Zumbę, taniec hiszpański czy nowo-
czesny, a także układy cheerleaderskie w wykonaniu 
tancerek z zespołu Flex. Nie zabraknie także licznych 
konkursów i zabaw.
Imprezę poprowadzą: Anna Padée-Kruszczak i To-
masz Podsiadły. Miejsce wydarzenia to parking przy 
Galerii Szperk (ul. Płk. Dąbka 338, Kosakowo k. Gdyni). 
Organizatorzy: Galeria Szperk,  Rada Dzielnicy Gdynia 
Pogórze i gmina Kosakowo. Partne-
rzy: Fundacja FLY, Ośrodek Szko-
lenia Kierowców „Turbo Jazda”. 
Sponsorzy: Energa S.A., OPEC, 
EDF Polska. Festyn 
pod patronatem 
Wojciecha Szczur-
ka, prezydenta 
Gdyni. Wstęp 
wolny! 
dk

Z Pogórza lato rusza!
Koncert Donatana i Cleo rozrusza publiczność podczas inaugurującego sezon festy-
nu „Z Pogórza lato rusza”. 

Sponsorzy: Energa S.A., OPEC, 

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj
www.metropolia.info



Nagroda organizowana jest wspólnie przez Oddział Pomor-
ski Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz samorząd 
województwa pomorskiego. Rokrocznie nagrodzone będą 
trzy osoby, które wyróżniły się realizacją udanego projektu, 
swoją postawą i zaangażowaniem oraz jedna instytucja 
która otrzyma wyróżnienie honorowe. Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyznał środki finansowe na nagrody indywi-
dualne w łącznej wysokości 12 tys. zł. W imieniu marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława Struka nagrody 
wręczyła Beata Jaworowska, zastępca dyrektora Departa-
mentu Kultury. 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zdobyło nagrodę 
honorową za projekt „Piwnica Romańska z XIII w.” Odebrali ją 
wspólnie: dyr. Ewa Trawicka i kierujący badaniami oraz aran-
żacją wystawy stałej Maciej Szyszka. Wraz z ekspozycją w po-
bliskiej Hali Targowej prezentującą fundamenty romańskiego 
kościoła św. Mikołaja, piwnica tworzy unikatowy kompleks 
historyczny, będący wielką atrakcją turystyczną. Wnętrze tego 
najstarszego gdańskiego zabytku jest niepowtarzalne – świa-
tło wyczarowuje plastyczny wizerunek klasztornych podziemi: 
refektarza, kuchni oraz innych pomieszczeń. Sława zabytku 
rozeszła się szerokim echem w całej Polsce, o czym świadczy 
przejście tego obiektu do II etapu Plebiscytu na Wydarzenie 

Historyczne Roku, organizowanego przez Muzeum Historii 
Polski.  Anna Kłos
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Muzealnicy promują się sami
W Domu Uphagena w Gdańsku nagrodzono zwycięzców pierwszej edycji „Pomorskiej 
Nagrody Muzealnej”.

MieczysłAw struK, 
marszałek województwa pomorskiego

- Cieszę się bardzo, że dzięki zaanga-
żowaniu Stowarzyszenia Muzealni-
ków Polskich i przy naszym wsparciu 
udało się powołać do życia Pomorską 
Nagrodę Muzealną. Chcemy w ten 
sposób dziękować za pracę konkret-
nym ludziom, muzealnikom tworzą-
cym wystawy, programy edukacyjne, 
projekty naukowe. Często znamy 
wyniki ich pracy, a nie zawsze ich 
samych. 

Żywa i ciepła reakcja uczestników dzisiejszej uroczystości pokazała, 
że kapituła dokonała dobrego wyboru, a jestem przekonany, że 
gdyby nagród było więcej, też nie byłoby kłopotu z ich rozdaniem. 
Cieszę się także, że nagroda honorowa przypadła Piwnicy Romań-
skiej, tym bardziej, że kilka lat temu interweniowałem w sprawie 
decyzji o zasypaniu tego obiektu. Dziś to nowy, jakże interesujący 
obiekt w przestrzeni starego Gdańska. Wszystkim laureatom ser-
decznie gratuluję!

Laureaci indywiduaLni i edycji 
“Pomorskiej nagrody muzeaLnej”: 

• Dr Jacek Friedrich 
   - Muzeum Miasta Gdyni - za wystawę 
   „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm 
   w dwudziestoleciu międzywojennym” 

• Agnieszka Krzysiak, Bogumiła Tesmer 
   - Muzeum w Lęborku - za projekt: „Skarby 
   z Czarnówka” składający się z wystawy 
   oraz publikacji „Okruch złota w popiele ogniska...
   Starożytne nekropolie w Czarnówku 
   i ich tajemnice” 

• Tomasz Bednarz 
   - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 
   - na uznanie jury zasłużyły prowadzone przez
   niego badania archeologiczne wraków z Zatoki
   Gdańskiej z zastosowaniem fotogrametrycznej
   dokumentacji 3D.

Od lewej: Mariola Pruska, Marek szyszko - Muzeum w Lę-
borku, ewa trawicka – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
tomasz Bochniarz – Narodowe Muzeum Morskie w Gdań-
sku, Jacek Friedrich – Muzeum Miasta Gdyni
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Fot. Anna Kłos
Od lewej: rodzina Jakuszewskich, Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy, prezes Kazimierz Empel

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

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 

Redakcja NORDAPRESS, 

Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Pracodawcy Pomorza oraz Konsulat Generalny Niemiec 
w Gdańsku, we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Prze-
mysłowo-Handlową (AHK), zaprosili na nie swych człon-
ków i sympatyków.  
Celem forum jest integracja wszystkich zainteresowanych 
współpracą bilateralną pomiędzy Polską a Niemcami. 
Wszystkich, których intencją są dobrosąsiedzkie wszech-
stronne relacje pomiędzy obydwoma krajami w zakresie 
gospodarczym, jak również na polu edukacji i kultury. 
Spotkanie rozpoczął Zbigniew Canowiecki, prezes PP. 
Wszyscy słuchali z uwagą także wystąpienia konsul 
Cornelii Pieper. A ponieważ inwestycja w wiedzę przynosi 
najwyższe odsetki, pani konsul proponuje postawienie na 
upowszechnienie najlepszego stylu szkolnictwa zawo-
dowego, którym jest kształcenie dualne, czyli połącze-
nie kształcenia teoretycznego w szkole z praktycznym 

w zakładzie pracy. Przedsiębiorcom opłaca się inwestować 
w kształcenie uczniów, ponieważ to przyszli pracowni-
cy. Dobre kształcenie kosztuje, ale złe kosztuje jeszcze 
więcej. Zatem pierwszą propozycją niemieckiej strony jest 
zorganizowanie w regionie pomorskim modelowej dualnej 
szkoły zawodowej w oparciu o polskie i niemieckie firmy.
Ponieważ kto chce postępu, musi inwestować też w in-
nowacje, kolejną propozycją pani konsul było nawiązanie 
współpracy między niemieckimi instytutami naukowymi 
a polskimi przedsiębiorcami. Obie propozycje podchwycił 
Zbigniew Canowiecki, który zapowiedział włączenie ich do 
planów działalności organizacji.
Postanowiono, że kolejne spotkanie forum zajmie się sfor-
malizowaniem jego działania, m. in. wyborem pełnomoc-
nika zarządu ds. forum i skonkretyzowaniem działań. 
Anna Kłos

Na rzecz współpracy Polski i Niemiec 
Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej – pod takim hasłem odbyło się inauguracyjne spotkanie w Gdańsku. 
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Już od 20 lat pływają pro-
my koncernu stena Line 
na trasie Gdynia – Karls-
krona. 

Twórcą firmy jest Sten Allan 
Olsson – od jego imion 
powstała nazwa przedsię-
biorstwa. To jeden z najwięk-
szych talentów biznesowych 
w dziejach Szwecji. Urodził 
się w roku 1916 na jednej 
z wysepek k. Goeteborga, 
zmarł w lipcu 2013 roku, 
czyli niewiele brakowało 
mu do setki. Do końca życia 
zarządzał firmą kierując 
się intuicją i wrodzonym 
zmysłem do interesów. Za-
czynał bardzo skromnie, bo 
mając 22 lata założył małą 
firmę handlującą złomem. 
Jego biznesowa kariera 
rozkwitła w 1948 roku, kiedy 
założył firmę żeglugową. 
Obecnie przedsiębiorstwo 
rodzinne o nazwie Stena 
Sphere zatrudnia ok. 20 tys. 
osób na całym świecie i ma 
obrót ponad 60 mld koron 
szwedzkich rocznie. Częścią 
koncernu jest Stena Line 
– obsługująca od 20 lat połą-
czenie promowe między 
Gdynią a Karlskroną.
Przez 20 lat promy Steny 
przewiozły prawie 7 mln 

osób. A są jeszcze przewozy 
samochodowe, w tym cię-
żarowe. Promy przewiozły 
w ciągu 20 lat 1 mln 135 tys. 
samochodów osobowych 
i 1 mln 149 tys. jednostek 
frachtowych (przewozy 
towarowe). Przy czym 
przewozy frachtowe rosną 
systematycznie o kilkanaście 
procent rocznie. Wycho-
dząc naprzeciw ruchowi 
frachtowemu, szwedzki 
przewoźnik zainwestował 
w rozwój portu w Karlskro-
nie 20 mln koron – 31 marca 
2014 został tam otwarty 
terminal intermodalny dla 
ładunków w kombinacji: 
kolej – prom. W ten sposób 
Karlskrona stała się hubem 
dla towarów przewożo-
nych między Skandynawią 
a Europą, szczególnie 
środkowo-wschodnią. Tony 
Michalsen – dyrektor linii 
Gdynia Karlskrona podkreśla 
z zadowoleniem, że Szwedzi 
coraz bardziej interesują się 
Polską – w ostatnim roku 
odnotowano wzrost ich 
liczby o 20%.
Obecnie na trasie Gdynia - 
Karlskrona pływają 3 promy:  
Stena Spirit, Stena Vision 
i towarowy – Stena Baltica.
Anna Kłos

20 lat na wodach Bałtyku

Zainaugurowała je msza św. w intencji osób pracujących na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego województwa 
pomorskiego: Kaszub, Kociewia i Żuław. 
Swą ofertę zaprezentowali producenci produktów lokalnych, 
koła gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele firm gastrono-
micznych i gospodarstw agroturystycznych z całego woje-
wództwa. Można było spróbować najlepszych regionalnych 
wyrobów – smacznych ciast, wiejskiego chleba z domowym 
smalcem, szynek, wędlin, pasztetów, miodów z leśnej pasieki, 
a także domowych win czy nalewek. 

Tegorocznej edycji święta, jak zawsze towarzyszyły konkur-
sy kulinarne o Bursztynowe Laury Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Pomorskie Smaki. Konkursy rozegrano 
w dwóch kategoriach: na najlepszą potrawę tradycyjną oraz 
na najlepszy produkt tradycyjny. Wśród produktów komisja 

konkursowa oceniała cztery podkategorie: najlepszy produkt 
regionalny pochodzenia zwierzęcego, najlepszy produkt 
regionalny pochodzenia roślinnego, napoje regionalne oraz 
inne produkty regionalne.
Dodatkowe nagrody dla laureatów konkursów kulinarnych, 
ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego wręczył Eugeniusz 
Dańczak, dyrektor gdyńskiego oddziału agencji.  
Anna Kłos

Święto pomorskich smaków
Na placu przy Katedrze Oliwskiej w Gdańsku już po raz dziewiąty odbyło się Pomorskie 
Święto Produktu Tradycyjnego.

tradycyjny Miód 
Pszczółkowski 
oferował Jan Freda
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Laureaci Bursztynowych Laurów:

• kategoria najlepsza potrawa regionalna: 
gospodarstwo agroturystyczne „Ola” za perliczkę 
nadziewaną kaszą gryczaną i grzybami 

• kategoria najlepszy produkt regionalny: pochodzenia 
zwierzęcego: Marian Cieśliński – sklep mięsno-wędliniar-
ski Bekon za polędwiczkę wędzoną kociewską 

• kategoria najlepszy produkt regionalny: 
pochodzenia roślinnego: Teresa Kropidłowska 
za konfiturę borówkową z Borów Tucholskich 

• kategoria napoje regionalne:
agroturystyka Gawryś za pomorską bzówkę 
•  kategoria inne produkty regionalne: 
Halina Łuc za wianuszek gdański
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W Instytucie Maszyn 
Przepływowych PAN 
w Gdańsku odbyła się 
ważna dla innowatorów 
uroczystość – prof. Jan 
Kiciński, dyrektor pla-
cówki, otrzymał nagrodę 
ENERGY GLOBE AWARD 
2015. 
Wręczył mu ją Stefan 
Boerger, attache han-
dlowy Ambasady Austrii 
w Warszawie w asyście 
Andrzeja Kacprzaka, 
konsula honorowego 
Austrii w Gdańsku. 
Profesor Kiciński został 
uhonorowany za projekt 
„Modelowe kompleksy 
agroenergetyczne jako 
przykład kogeneracji 
rozproszonej opartej na 
lokalnych i odnawial-
nych źródłach energii”.  
Oznacza to, że profesor 
wymyślił sposób, aby 
wielu ludzi w terenie - na 
wsiach i w miasteczkach - mogło przestać korzystać z prą-
du elektrycznego, przesyłanego setki kilometrów liniami 
elektrycznymi  z wielkich  elektrowni, a  stać się producenta-
mi energii elektrycznej, wytwarzanej z biomasy i wszelkich 
odpadów organicznych, a nawet sprzedawcami nadwyżek. 
To tylko wycinek działalności profesora i pracowników jego 
Instytutu. W Gminie Jabłonna koło Warszawy powstaje 

nowoczesne Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk 
poświęcone energii odnawialnej. Jego otwarcie zapowie-
dziano na czerwiec 2015 r. Otwarte zostanie również wielkie 
centrum wystawowe. 
Wartość projektu to blisko 90 mln zł, z czego dofi nansowanie 
unijne stanowi ponad 75 mln zł. Benefi cjentem projektu jest 
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego 
w Gdańsku.  Anna Kłos

Eksplozja 
wynalazczości

Od lewej: ryszard Świlski, wicemarszałek pomorski,
 Andrzej Kacprzak, konsul honorowy Austrii,  teresa Kamińska, 
prezes Pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

PrOF. JAN KiciŃsKi, 
kierownik projektu Centrum Badawczego PAN:
- Nie sztuką jest mieć same pompy ciepła, same kolektory czy 
same siłownie. Chcemy pokazać, w jaki sposób może to wszystko 
razem współpracować w sposób optymalny dla dedykowanego 
odbiorcy – bo odbiorcy są różni. Już w czerwcu każdy będzie mógł 
przyjechać, dotknąć i zobaczyć z bliska, jak taka instalacja działa.

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj
www.metropolia.info

Polska 1 – pod tym symbo-
licznym adresem rozpo-
częło działalność Muzeum 
emigracji w Gdyni.

Placówka mieści się 
w historycznym miejscu, 
w budynku Dworca Mor-
skiego, przy Nabrzeżu Fran-
cuskim. Stąd odpływały 
legendarne transatlantyki, 

muzeum emigracji 
łączy historie

karoLina 
GrABOwicz-MAtyJAs, 
dyrektor muzeum:
- Doświadczenie emi-
gracji to doświadczenie 
wielu pokoleń. Chcemy, 
by to miejsce było płasz-
czyzną dialogu Polaków. 
Zarówno tych, którzy 
mieszkają za granicą, jak 
i tych, którzy żyją tutaj.

a wielu Polaków tu żegnało 
się z Ojczyzną. A podczas 
ceremonii otwarcia, za spra-
wą zebranych wspomnień 
i eksponatów, można 
było niemal przenieść się 
w czasie i poczuć atmosferę 
sprzed lat.
- To był bardzo dobry po-
mysł, prezydencie – powie-
dział Bogdan Borusewicz, 
marszałek Senatu, zwraca-
jąc się do gdyńskiego wło-
darza Wojciecha Szczurka. 
- Pomysł, by w tym miejscu 
założyć Muzeum Emigracji. 
Sądziłem, że wszystko to 
potrwa znacznie dłużej. 
Tymczasem jest to dobry 
pomysł, zrealizowany 
w krótkim czasie.
Uroczystość poprzedziło 
odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej wypłynięcie 
prof. Zbigniewa Brzeziń-
skiego z Gdyni do Kanady 
w 1938 r. Po ofi cjalnym 
otwarciu muzeum był czas 
na premierowe zwiedzanie 
dla zaproszonych gości, zaś 
wieczorem nastąpiło otwar-
cie muzeum dla mieszkań-
ców i turystów. 
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych 

Obecnie  w ramach oferty JE-
REMIE pomorscy przedsiębior-
cy i osoby, które zamierzają roz-
począć działalność gospodarczą, 
mogą skorzystać z pożyczek do 40 
tys. zł  na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych w fir-
mie. 

To bardzo dobra oferta, szczegól-
nie, że oprocentowanie pożycz-
ki jest stałe i wynosi  tylko  1% 
w skali roku.  Maksymalny okres 
kredytowania to 36 m-cy. Z tytułu 
udzielenia pożyczki nie jest pobie-

rana prowizja ani inne opłaty ma-
nipulacyjne. 

Osoby zainteresowane finanso-
waniem działalności gospodarczej 
w ramach inicjatywy JEREMIE 
zapraszamy do najbliższego biura 
Pomorskiego Funduszu Pożyczko-
wego:

www.jeremie.com.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w re-
gionie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprze-
rwanie od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przed-
siębiorców. Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych 
zaangażowanych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

80-116 Gdańsk
ul. Szara 32-33
kontakt: 58 302 20 05
biuro@pfp.gda.pl

Prezes stwierdził, że nie wystarczy deklarować słownie 
zainteresowania i współczucia dla rodaków z Ukrainy, którzy 
niezależnie od swych chęci i woli zostali wciągnięci w wir 
wydarzeń wojennych. Czym jest każda wojna wielu z Po-
laków wie z relacji starszego pokolenia i żyjących jeszcze 
świadków wydarzeń. Wywieźć z terenów wschodniej Ukra-
iny prawie 200 ludzi z Kartą Polaka to za mało, trzeba pomóc 
im zorganizować życie od nowa. 
- Gdyby każde pomorskie miasto zapewniło jedno mieszka-
nie... Można by je sfinansować ze składek przedsiębiorców 
i mieszkańców, a następnie kupić po preferencyjnej cenie od 
dewelopera – mówił Z. Canowiecki.
Nie poprzestał na słowach. Idea została wcielona w czyn. 
Podchwycił ją Kazimierz Empel, prezes Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Kokoszki. 

- Kiedy dowiedziałem się, że do Polski przyjechali uchodźcy 
z rejonu Donbasu, gdzie toczy się wojna, to pomyślałem, że 
jak przyjadą, to będą mieli problem, żeby się u nas zaaklima-
tyzować – powiedział. - Będzie ciężko znaleźć pracę. A żeby 
ją znaleźć, trzeba mieć też gdzie mieszkać. Uznałem, że trój-
miejskie środowisko powinno pomóc tym ludziom, chociaż 
w tych pierwszych latach pobytu w Polsce.
Postanowił, że przekaże na rzecz uchodźców jeden lokal, 
a kolejny wyremontuje. Dwupokojowe mieszkanie na Kowa-
lach jest już gotowe do zamieszkania. Mikołaj Jakuszewski 
z żoną Julią i 10-letnią córką Aliną wprowadzili się do niego.
- U siebie mieliśmy domek jednorodzinny. Straciliśmy 
wszystko, co mieliśmy i jesteśmy wdzięczni za to, co Polska 
nam zaoferowała. Zaczynamy od zera - powiedział Miko-
łaj Jakuszewski, odbierając z rak prezesa Empla klucze do 

nowego mieszkania.
Prezes Empel zatrudnił też w swym przedsiębiorstwie Miko-
łaja Jakuszewskiego. 
Nowe lokum zostało urządzone przez Pracodawców Po-
morza. Pomyślano nawet o pianinie dla 10-letniej Alinki, 
która w Ługańsku uczęszczała do szkoły muzycznej. Prezes 
Canowiecki zapewnił, że wkrótce dziewczynka będzie mogła 
kontynuować to kształcenie, oraz że jego organizacja w dal-
szym ciągu będzie się opiekować Jakuszewskimi. 
Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, który pozyskał 
w przybyszach nowych mieszkańców, zaoferował obóz że-
glarski w Borach Tucholskich dla Alinki i pomoc w znalezie-
niu pracy dla mamy dziewczynki, która w Ługańsku praco-
wała na poczcie przy ekspediowaniu przesyłek i paczek. 
Anna Kłos

Z Ługańska do Gdańska
Akcję „Mieszkanie i praca dla rodaka” rozpoczął Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza. 



| polityka |           | www.metropolia.info8

Liczba uprawnionych 
do głosowania wynosiła 
1771256 osób, liczba kart 
ważnych – 1004730, liczba 
głosów ważnych – 989316, 
nieważnych – 15414. 

Pomimo, że w kraju prym 
wiedzie Andrzej Duda, 
w Pomorskiem wyborcy 
dali pierwszeństwo Broni-
sławowi Komorowskiemu. 
Dotychczasowy prezy-
dent zdobył 59,78 %, czyli 
591373 głosów, zaś jego 
kontrkandydat – 40,22 %, 
czyli 397943 głosów. 

Duda prezydentem, ale na Pomorzu 
prowadził Komorowski
56,72 % wyniosła frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na Pomorzu. Jak kształtowały się wyniki w poszczególnych powiatach? 

Pierwsza wartość obrazuje poparcie dla, druga – dla. 

powiat: Andrzej Duda Bronisław Komorowski

bytowski 44.36% 55.64%

chojnicki 45.59% 54.41%

człuchowski 36.13% 63.87%

gdański 37.74% 62.26%

kartuski 49.96% 50.04%

kościerski 48.89% 51.11%

kwidzyński 43.54% 56.46%

lęborski 39.35% 60.65%

malborski 37.90% 62.10%

nowodworski 37.80% 62.20%

pucki 39.04% 60.96%

słupski 38.26% 61.74%

starogardzki 49.15% 50.85%

tczewski 43.07% 56.93%

wejherowski 42.98% 57.02%

sztumski 40.47% 59.53%

Gdańsk 37.06% 62.94%
Gdynia 34.29% 65.71%
Słupsk 37.51% 62.49%
Sopot 33.78% 66.22%
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Prelekcje, warsztaty, szkolenia zakończone certyfikatem 
– program jubileuszowej, 10. edycji Pomorskiego Forum 
Przedsiębiorczości był bardzo bogaty.

Wydarzenie odbyło się w nowoczesnych przestrzeniach Po-
morskiego Parku Naukowo–Technologicznego w Gdyni i było 
skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, ale 
nie tylko. 

Forum dla biznesu - Uczestniczyły w nim również instytucje otoczenia biznesu oraz 
osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospo-
darczej - mówi Emilia Drozd-Kochanowicz z Agencji Rozwoju 
Pomorza. - Staramy się zawsze zapraszać praktyków, ekspertów, 
którzy dzielą się nie tylko posiadaną wiedzą, ale przede wszyst-
kim doświadczeniem.
Organizatorzy co roku zmieniają treść bloków tematycznych i do-
stosowują ją do bieżących potrzeb. Tym razem główną część sta-
nowiła dyskusja o finansowaniu w nowej perspektywie unijnej.
- Perspektywa już się zaczęła, a konkursy jeszcze nie wystartowa-
ły – dodaje Emilia Drozd-Kochanowicz. - Ludzie są ciekawi, dla 

kogo będą przeznaczone dotacje, bo nie są one dla każdego.
Zaraz po finansowaniu największym zainteresowaniem cieszył 
się panel poświęcony eksportowi. Blok przeznaczony odpowie-
dzialnemu biznesowi też wypadł ciekawie. ARP, razem z Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu,  zaprezentowała raport dotyczący 
praktyk CSR. Był również blok poświęcony zasobom ludzkim i 
nowoczesnym narzędziom HR, a na zakończenie - trzygodzinny 
warsztat dla tych, którzy zamierzają założyć własną działalność. 
Chętni mogli otrzymać specjalny certyfikat, potwierdzający 
ukończenie takiego szkolenia.
dorota korbut
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Zanim wbito pierwszą łopatę, 
odbyła się dyskusja panelowa na 
temat wpływu inwestycji austra-
lijskich na rozwój Polski i przede 
wszystkim pomorskiego regionu. 
Została zorganizowana przez 
Deepwater Container Terminal 
(DCT), wspólnie z Ambasadą 
Australii oraz Austrade – Australij-
ską Komisją Handlu. Uczestniczyli 
w niej m. in.: Jean Dunn, amba-
sador Australii w Polsce oraz 
Janusz Piechociński, wicepremier 
i minister gospodarki. Głównym 
zagadnieniem,  poruszanym 
w dyskusji, było znaczenie 
innowacji jako czynnika przyspie-
szającego wzrost ekonomiczny 
w Polsce. Jej uczestnicy starali 
się odpowiedzieć na pytanie, 
w jakim stopniu i w jaki sposób 
inwestycje australijskie z dziedzi-
ny logistyki i energii mogą sprzy-
jać rozwojowi Polski i Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
- DCT Gdańsk, jako polska inwe-
stycja z udziałami australijskimi, 
scala doświadczenie obu krajów 
i dostarcza polskiej gospodarce 
zysk w postaci połączenia wiedzy 
z innowacyjnością. Jesteśmy 
dumni mogąc czerpać z pozytywnego wpływu najlepszych 
praktyk australijskich w zakresie prowadzenia biznesu – 
zapewniał Maciek Kwiatkowski, prezes DCT.
- Dzięki takim inwestycjom, jak gdański terminal kontene-
rowy, tworzymy unikatową ofertę oraz zmieniamy model 
logistyczny w regionie - powiedział Janusz Piechociński.
Wicepremier ma w tym dziele mocne zasługi.  Od początku 
2015 r. w naszych portach został zastosowany światowy 
standard odpraw (do 24 godz.). Stało się to możliwe dzięki 
temu, że w grudniu ub. r. weszła w życie IV ustawa deregu-

lacyjna, wymuszająca łączenie odpraw: celnych, sanitar-
nych, fitosanitarnych itp. Dodatkowo większość towarów 
w kontenerach odprawia się „wirtualnie” już na morzu, na 
lądzie badanych jest tylko 3-4 proc. z nich. Poza tym od tej 
samej daty mają zastosowanie zmiany w podatku VAT ko-
rzystne dla firm importujących towary przez polskie porty 
morskie. Wszystkie te zmiany, będące realizacją wielolet-
nich postulatów polskiej gospodarki morskiej, wicepremier 
Piechociński obiecał przeprowadzić ustawowo, goszcząc na 
terminalu DCT w roku 2013 z okazji przeładowania miliona 
TEU. Jak widać, dotrzymał słowa. Anna Kłos

Australijczycy uczą, 
jak mamy budować
Inauguracja budowy drugiego nabrzeża DCT w Porcie Gdańsk już za nami. 
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szpital św. wojciecha na 
gdańskiej zaspie (należą-
cy do Podmiotu Leczni-
czego sp. z o.o. coperni-
cus), otrzymał certyfikat 
jakości.

Dokument potwierdza 
bardzo dobrą opiekę nad 
pacjentem na oddziale gi-
nekologiczno-położniczym. 
Podobny certyfikat otrzy-
mał Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Słupsku. 
Ordynatorem Oddziału na 
Zaspie jest dr nauk me-
dycznych Jerzy Zabul, który 
pracuje tam od 15 lat. Wraz 
z poprzednim ordynatorem 
– Lechem Boltem - stworzyli 
w tym szpitalu placówkę 
wyróżniającą się w skali 
województwa nadzwyczaj-
ną opieką nad przypadkami 
ciąż trudnych, porodów 
skomplikowanych i rato-
waniem wcześniaków.  W 
2014 roku przyjęto tu 3100 
porodów, co jest największą 
liczbą w województwie po-
morskim. Potrafili uratować 
nawet 450-gramowego 
noworodka, który przyszedł 
na świat w 23. tygodniu 
ciąży. Wielka w tym zasługa 
opieki na neonatologii, 
którą kieruje dr nauk med. 
Elżbieta Pilarczyk. 
Szpitale zostały wyróżnione 
przez firmę GRB z Niemiec 
certyfikatami potwierdza-
jącymi efektywnie wdro-
żenie systemu zarządzania 
ryzykiem klinicznym w 
dziedzinie ginekologii i 
położnictwa. Audyt został 
przeprowadzony przez 
doradcę zewnętrznego, 
firmę GRB Gesellschaft für 
Risiko-Beratung mbH, która 
cieszy się dużym uznaniem 
na rynku w Niemczech. 

Przeprowadzony audyt był 
pilotażowym projektem, 
który objął również Szpital 
Morski im. PCK, który jako 
pierwszy otrzymał wyróż-
nienie we wrześniu 2014 
roku.
Pracownicy firmy GRB 
szczegółowo przeanalizo-
wali strukturę organizacyjną 
oraz przebieg procesów 
terapeutycznych w co-

dziennej pracy personelu 
obu szpitali. Pod uwagę 
wzięto przede wszystkim 
dziedziny obarczone dużym 
ryzykiem, tj. położnictwo, 
neonatologia i anestezjo-
logia oraz skontrolowano 
przestrzeganie zasad 
higieny. W drodze rozmo-
wy, przeprowadzonych 
wywiadów z pracownikami 
oraz poprzez obserwację, 
zidentyfikowano i oceniono 
ryzyka związane z opieką 
nad pacjentem z uwzględ-
nieniem dotychczasowych 
działań w zakresie zarządza-
nia jakością. 
Anna Kłos

certyfikaty dla szpitali
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Uczelnia z każdym rokiem staje się coraz nowocześniejsza. 
W 2013 roku zakończono rozległą termomodernizację kam-
pusu AWFiS, dzięki której budynki uczelni stały się bezpieczne 
i przyjazne dla studentów oraz pracowników, a także bar-
dziej ekonomiczne. W maju 2015 roku zakończono budowę 
nowoczesnej, inteligentnej mariny żeglarskiej w Narodowym 
Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskie-
go. Obecnie trwa budowa najnowocześniejszej w Polsce 
Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-
Wdrożeniowego. W najbliższym czasie wyremontowane zosta-
ną także wnętrza budynków uczelni. 
Obecnie studenci AWFiS mogą studiować na kierunkach 
wychowanie fi zyczne, sport, fizjoterapia, terapia zajęciowa oraz 
turystyka i rekreacja, a także uczest niczyć w wielu studiach 
podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ra-
mach Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Osobom 
studiującym na poszczególnych kierunkach uczelnia ofe ruje 
wiele interesujących specjalizacji, na które jest duże zapo-
trzebowanie na rynku pracy.
Uczelnia posiada pełne uprawnienia do nadawania ty tułu 
zawodowego licencjata i magistra oraz stopni na ukowych dok-
tora i doktora habilitowanego, ponadto aktywnie współpracuje 
z innymi uczelniami z kraju i zagra nicy, uczestniczy w pro-
gramach Erasmus i Ci rius, jest także sygnatariuszem umów 
z wieloma in stytucjami i związkami sportowymi. 
W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu działają też 
organizacje studenckie (np. Rada Samorządu Studentów 
AWFiS) oraz ACK (Akademickie Centrum Karier), które wspiera 
stu dentów i pomaga im w zawodowym starcie.

Studiuj w Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku to jedyna sportowa uczelnia wyższa na Pomorzu z wydziałami 
Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji. 

KieruNKi stuDiów w AwFis

Studenci mogą studiować na nastę-
pujących kierunkach: wychowanie 
fizyczne, sport, fizjoterapia, terapia 
zajęciowa (NOWOŚĆ), turystyka 
i rekreacja. 

Na każdym kierunku można wybrać 
ciekawe i przydatne na rynku pracy 
specjalności i specjalizacje: 

• specjalizacje na kierunku
   wychowanie fizyczne: 
a) instruktorska – kwalifikacje in-
struktora sportu AWFiS w gimnastyce 
sportowej, judo, koszykówce, lekkiej 
atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, te-
nisie, tenisie stołowym, żeglarstwie, 
żeglarstwie deskowym oraz kultury-
styce, narciarstwie zjazdowym, piłce 
nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, 
b) instruktor treningu personalnego, 
c) instruktor przygotowania moto-
rycznego, 
d) instruktor rekreacji ruchowej: 
fitness – ćwiczenia siłowe, fitness – 
nowoczesne formy gimnastyki, 

e) kinezygerontoprofilaktyka, 
f) profilaktyka w geriatrii, 
g) odnowa biologiczna, 
h) komunikacja i dziennikarstwo spor-
towe (NOWOŚĆ).

• specjalizacje na kierunku sport: 
a) zarządzanie w sporcie, 
b) nauczycielska, 
c) odnowa i żywienie w sporcie.

• specjalizacje na kierunku 
   fizjoterapia: 
a) terapia zajęciowa, 
b) profilaktyka w geriatrii, 
c) odnowa biologiczna, 
d) trener zdrowia.

• specjalizacje na kierunku
   turystyka i rekreacja:
a) hotelarstwo, 
b) turystyka kulturowa, 
c) gospodarowanie w turystyce, 
d) turystyka aktywna – wodna ze 
specjalizacjami: windsurfing, żeglar-
stwo; 
e) rekreacja ruchowa ze specjalizacja-
mi: fitness – ćwiczenia siłowe, fitness 
– nowoczesne formy gimnastyki, fit-
ness dla kobiet w ciąży i po porodzie, 
kinezygerontoprofilaktyka, tenis,
f) spa & wellness.
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Grupa Energa odnotowała w I kwartale 2015 roku zysk 
netto na poziomie 355 mln zł, co oznacza wzrost o 13 
proc. EBITDA wyniosła 691 mln zł i była wyższa o 7 proc. 
w stosunku do wyniku sprzed roku. Przychody ukształto-
wały się na poziomie 2 913 mln zł, co oznacza wzrost o 6 
proc.  
Segment Dystrybucji- kluczowy dla Grupy segment 
w I kwartale poprawił wynik EBITDA o 22 proc., osiągajac 
poziom 498 mln zł. To efekt wyższego o 4 proc. wolumenu 
dostarczonej energii, jak i wyższej średniej stawki sprze-
daży usług dystrybucyjnych. Dodatkowo, do zwiększenia 
zysków przyczynił się spadek strat sieciowych. To głównie 
efekt przejścia z sześciomiesięcznych odczytów na dwu-
miesięczne. Taki system pozwolił zwiększyć jednorazowo 
przychody z usług dystrybucyjnych.
Segment Sprzedaży – stabilne wyniki kwartału: wynik 
EBITDA był o 7 proc wyższy. W I kwartale ceny sprzedaży 
energii do odbiorców końcowych wzrosły średnio o ok. 
6 proc. Utrzymany został wolumen sprzedaży detalicznej 
(4,3 TWh). Wszystkie te czynniki poprawiły rentowność 
Grupy w tym obszarze.
Segment Wytwarzania- zanotował słabsze wyniki, a wpływ 
na nie miały czynniki rynkowe, m.in. niskie ceny zielonych 
certyfikatów i spadająca cena urzędowa wyznaczana 
przez Prezesa URE. Z początkiem 2014 roku do katalogu 
usług systemowych świadczonych na rzecz PSE weszła 
operacyjna rezerwa mocy, która znacznie zwiększyła przy-

chody segmentu. W I kwartale tego roku przychód za tę 
usługę był na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.
- Grupa Energa notuje stabilne wzrosty. W pierwszym 

Bardzo dobry kwartał
W I kwartale Energa przedstawiła solidny zestaw wyników. Zysk netto wzrósł o 13 proc. a EBIT-
DA o 7 proc. Przychody wyniosły 2,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż rok temu. Dzięki nowym 
instalacjom produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 10 proc., Grupa dostarczyła 
również więcej energii do swoich odbiorców.
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kwartale poprawiły się wyniki w kluczowym Segmencie 
Dystrybucji – wyższy wolumen dostarczanej energii i ren-
towność w tym obszarze. Dodatkowo, dzięki zrealizowanym 
inwestycjom, widocznie zwiększyła się produkcja energii 
z OZE. Naszym celem jest wykorzystanie wewnętrznego 
potencjału Energi i zapewnienie wysokiej efektywności 
w każdym obszarze jej działania. Jestem przekonany, że na-
sza praca na rzecz dalszego rozwoju całej Grupy pozwoli jej 
reagować na zmieniające się warunki rynkowe i legislacyjne 
-  mówi Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA.
Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa 

na koniec I kwartału 2015 
roku wyniosła 1,4 GWe. 
Grupa wytworzyła 1,2 TWh 
energii elektrycznej brutto, 
czyli o 4 proc. mniej niż 
w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. Spadek 
wynika głównie z mniejszej 
produkcji opartej o węgiel 
w związku z mniejszym 
zapotrzebowaniem na pracę 
na rzecz Operatora Sieci 
Przesyłowej w elektrowni 
w Ostrołęce.
Energa odnotowała na-
tomiast 10-procentowy 
wzrost produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, które 
wygenerowały 530 GWh. 
Na poprawę wpływ miało 
uruchomienie w połowie 
2014 r. bloku biomasowego 
w Elblągu oraz nowej farmy 
wiatrowej Myślino. Dzięki 
dobrym warunkom hydro-

logicznym więcej energii wyprodukowano także w przepły-
wowych elektrowniach wodnych. 
(Pr)
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Nowe inwestycje 
- tu się buduje!
Na Pomorzu chce się mieszkać – do takiej konkluzji można dojść, patrząc na nowe inwestycje 
deweloperskie, które jedna po drugiej wyrastają jak grzyby po deszczu.

Pokusiliśmy się o spraw-
dzenie, gdzie w Trójmie-
ście i okolicach powstały 
lub powstają nowe 
mieszkania.  
Deweloper Semeko 
buduje osiedle Horyzonty 
Gdyni, kompleks Aqu-
aSfera w Redzie, kolejny 
etap osiedla Reda Park, 
inwestycję ul. Gdańska 
i najnowszy projekt Willo-
wa w Redzie.
Na terenie Rumi Tambud 
do końca przyszłego roku 
zamierza oddać mieszka-
nia w Kamienicy Katowic-
kiej. Kamienica Gdyńska 
jest w budowie i ma być 
gotowa jeszcze w tym 
roku. W tym samym mie-
ście Osiedle Królewskie 
wybudował JHM Deve-
lopment. Sprzedaż mieszkań trwa. 
- Budujemy osiedle Przy Alejach w Gdańsku – mówi z kolei 
Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp. - Kupujących 
przyciąga atrakcyjna cena mieszkań i ich kompaktowy 
metraż. Nie bez znaczenia jest też zaufanie klientów 
do naszej firmy. We wszystkich inwestycjach oferujemy 
rachunki powiernicze. 

Popularny południowy Gdańsk  

Nowe osiedla w Gdańsku i Gdyni buduje m. in. Polnord. 
- Klienci poszukujący mieszkań w wyjątkowych projek-
tach, za które są gotowi zapłacić nieco wyższą cenę ze 
względu na dobrą lokalizację i jakość, znajdą duży wybór 
lokali w naszej ofercie – podkreśla Tomasz Sznajder, wice-
prezes zarządu firmy Polnord. - Przykładem może być tu 
drugi etap inwestycji Brama Sopocka. Są w nim dostępne 
apartamenty trzy i czteropokojowe o metrażu od 68 do 
89 m kw. Mamy także takie projekty, jak: Dwa Tarasy i Dwa 
Potoki w południowych dzielnicach Gdańska. Klienci 
doceniają wysoką jakość i zwracają uwagę na użycie wy-
sokiej klasy materiałów, starannie zaprojektowaną zieleń, 
place zabaw, ławki do odpoczynku, bezpieczny i zadbany 

teren wokół 
osiedli, czy 
ogólnodostęp-
ne pomieszcze-
nia na rowery 
i wózkownie. 
Dużym udo-
godnieniem są 
też elastyczne 
formy płatności.  

z wyższej i średniej półki

Na Pustkach Cisowskich w Gdyni Targo buduje osiedle 
Chabrowa. Kolejne etapy przewidziane są  do końca 
przyszłego roku. W centrum miasta emocje budzi Baltiq 
Plaza, kompleks realizowany przez Moderna Investment. 
W planach firma ma m. in. projekt Nautikka (Gdynia 
Działki Leśne) i Victoria Residence (Sopot). Już gotowa jest 
inna inwestycja – Lighthouse. To prestiżowy, kameralny 
projekt o nietypowej architekturze nawiązującej do latarni 
morskiej. Stoi na nadmorskim wzgórzu Gdyni, zaledwie 
500 metrów od Bulwaru Nadmorskiego. Oferuje 14 luksu-
sowych apartamentów – po jednym na każde piętro.

Natomiast Wolne Miasto 
w Gdańsku to inwestycja ze 
średniego segmentu. Jednak 
mieszkania sprzedają się tu 
znakomicie. 
- Od kilku miesięcy zauważa-
my znaczne ożywienie sprze-
daży – potwierdza Zuzanna 
Kordzi, dyrektor ds. handlo-
wych w Grupie Eco-Classic. 
- Wprowadziliśmy tu szereg 
rozwiązań, dzięki którym 
powstały zielone, przyja-
zne mieszkańcom enklawy. 
Zachowaliśmy np. istniejące 
drzewa owocowe.  

Blisko uniwersytetu

Nowe Orłowo, wybudowane 
przez Invest Komfort stało 
się znakiem rozpoznawczym 
dzielnicy. Firma ma nowe 

inwestycje: na styku Gdańska i Sopotu do końca 2017 r. po-
wstanie projekt Bursztynowa, trwa budowa osiedla Nadmo-
rze w Gdańsku Brzeźnie. 
Inpro stawia na Kwartał 
Uniwersytecki - osiedle poło-
żone w Gdańsku Przymo-
rzu przy ul. Szczecińskiej. 
Składać się będzie z dwóch 
budynków trzy-, pięcio- 
i ośmiokondygnacyjnych. 
Osiedle zlokalizowane jest 
w odległości 900 m od 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
1,2 km od Olivia Business 
Centre oraz Alchemii. Nato-
miast w pobliżu powstaje 
również Albatross Towers 
firmy Robyg. To zespół 
pięciu wież zlokalizowanych 
w sąsiedztwie Uniwersyte-
tu Gdańskiego i Centrum 
Biznesowego Oliwa.

Górą Przymorze!

Przymorze w ogóle staje się 
popularną lokalizacją. 
- Naszą kolejną inwestycję 
o nazwie Idea zapowiedzie-
liśmy już podczas ostatnich 
targów mieszkaniowych 
w Gdańsku – powiedział  
Andrzej Przybek, dyrektor 
sprzedaży w Grupy Kapita-
łowej Euro Styl.  - Osiedle 
powstanie na pograniczu 
Oliwy i Przymorza, pomię-
dzy  ulicami Beniowskiego 
i Droszyńskiego, na terenie 
po Międzynarodowych 
Targach Gdańskich. Poza 
dobrą lokalizacją i rozwi-
niętą infrastrukturą, projekt 
wyróżniać będzie atrakcyjne 
zagospodarowanie otwar-
tej przestrzeni publicznej. 
W jej tworzenie włączą się 
uznani artyści. Pragnęliśmy 

stworzyć tętniącą życiem, inspirującą przestrzeń, w której 
chce się być, nie ma miejsca na nudę, która wyzwalać będzie 
w ludziach to co najlepsze. W najbliższym czasie powstaną 
trzy pierwsze budynki, w których znajdą się mieszkania 
o powierzchni od 40 do 100 m kw. Planujemy wprowadzenie 
w Idei inteligentnego systemu sterowania urządzeniami  i in-
stalacjami w mieszkaniu, który będzie dostępny dla klientów 
w standardzie. 

Na przedmieściach i w Pruszczu

Natomiast na razie największą popularnością w ofercie Euro 
Stylu cieszą się dwa sąsiadujące ze sobą osiedla: Osiedle 
Cytrusowe i Nowy Horyzont, zlokalizowane na obrzeżach 
gdańskich Łostowic i Borkowa. Klientów przyciąga atrakcyjna 
cena przy zachowaniu wysokiego standardu mieszkań, ale 
i wyjątkowa atmosfera tych osiedli. 
- Nowy Horyzont dzięki bardzo bogatemu zapleczu usługo-
wo-handlowemu jest swego rodzaju „małym miasteczkiem” 
- mówi Andrzej Przybek. - Na terenie osiedla znajdują się 
sklepy, przedszkole i różnego rodzaju placówki i punkty usłu-
gowe. Na styku osiedli funkcjonuje dobrze wyposażony klub 
fitness z gabinetem masażu i fizjoterapii, sale do gry w squ-
asha, zadaszone korty tenisowe, a w tym roku powstanie 
także wielofunkcyjne boisko. Inwestycje tętnią życiem.  
Dużym zainteresowaniem cieszy się także nasza pierwsza 
inwestycja poza Trójmiastem. Osiedle Młody Pruszcz położo-
ne w Pruszczu Gdańskim, oddalonym ok. 12 km od Gdańska, 
tworzą trzy dwupiętrowe budynki z windami i halami garażo-
wymi. 

nowe projekty

- Klienci doceniają kameralny charakter osiedla, dobrą jakość 
zastosowanych materiałów oraz przemyślane układy miesz-
kań – konkluduje A. Przybek. - Jeszcze w tym roku w Pruszczu 
Gdańskim rozpoczniemy również budowę inwestycji Brama 
Żuław oraz nowego projektu usytuowanego w Gdyni na 
pograniczu dwóch dzielnic: Karwin i Dąbrowy. 
dorota korbut
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

dom wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

sPrzedam działkę 
ogrodniczą w Gościcinie. 
Tel: 517-159-871

sPrzedam działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

sPrzedam lub wynaj-
mę 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 ogrodzeniem 
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

wynajmĘ 500m2 
posesji nad morzem w 
Karwińskich Błotach I, 
na stawianie przyczep 
kempingowych, tel. 661 
582 483

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

szukam mieszkania 
do wynajęcia, Żukowo 
albo okolice, z dwoma 
pokojami, pilne. Tel: 883-
406-558, 509-418-346

jestem zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-

terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

sPrzedam Fiata Sienę 
99r. Ważny przegląd i 
oc, hak, zadbany, cena 
2500zł. Tel: 512-519-708

KUPIĘ

skuP, kasacja pojazdów, 
sprzedaż części, dojazd 
do klienta. Tel: 789-345-
593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym 
zadania oraz matema-

tyka, 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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

usŁugi dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504
oPakowania jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

kotŁownie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

wyPoŻyczaLna 
rowerów, kijków nordic 
walking i riksz dla dzieci, 
w Gnieżdżewie, przy PKP 
Swarzewo, 4 czerwca - 31 
sierpnia, od 9.30 - 19.00, 
tel. 504 713 131

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond 
laseczka zaprasza 
sponsorów, również sex 
telefonik, Sopot. Tel: 516-
494-912

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

zŁota rączka. Pomoc 
w drobnych naprawach, 
prace w ogrodzie itp. Tel: 
728-878-404

sPrzedam zamrażarkę 
pingwin100 – tanio. Tel: 
517-159-871

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

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

sPrzedam beczki 
plastikowe 200 litrów, 
idealne na działkę 50 zł. 
Tel: 503-631-333

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

mata dla dziecka do le-
żenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, 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 Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@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, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381
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Idea wydarzenia zrodziła się przy okazji obchodów roku 
Franciszki Cegielskiej, prezydent Gdyni w latach 1990-
1998 i jednocześnie patronki gdyńskiego Zespołu Szkół 
nr 14. W ramach turnieju odbyły się rozgrywki młodzieży 

szkolnej, w której swoje reprezentacje wystawiły gdyńskie 
szkoły podstawowe. Potem były rozgrywki klubów piłkar-
skich. Jedną z atrakcji był mecz gdyńskich radnych i repre-
zentacji lokalnych mediów – wygrany dla tych drugich.
Imprezie towarzyszył „Festyn Rodzinny z Franciszką Cegiel-
ską”. W programie znalazły się: występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 47, worek niespodzianek – coś miłego 
dla każdego, wspólne budowanie wielkiej makiety miasta, 

rodzinny konkurs plastyczny, zabawy dla najmłodszych, 
zabawy sportowe: koszykówka, kręgle, szachy, tenis, poka-
zy: cheerleaderki, skate, capoeira, zumba, aikido, stoisko 
żeglarskie z prawdziwą żaglówką, warsztaty survivalowe 

z harcerzami, majsterkowanie, edukacyjne zabawy i ma-
lowanie twarzy, koncert „Nuty z morza i marzeń”. A kawia-
renka zapraszała na domowe ciasto, bigos i grochówkę.
dorota korbut

Pierwsza edycja Gdynia CUP za nami
I Turniej Piłkarski im. Franciszki Cegielskiej był główną atrakcją rozgrywek Gdynia CUP 2015. 
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Podopieczni Grzegorza Nicińskiego udanie zainaugurowali 
rundę wiosenną i sukcesywnie pięli się w górę pierwszo-
ligowej klasyfikacji. Chociaż można było przewidywać, że 
nadzieje na awans jeszcze w bieżących rozgrywkach są 
zbyt optymistyczne i oderwane od rzeczywistości, o tyle 
miejsca 4-6 zdawały się być jak najbardziej w zasięgu ręki 
gdyńskiego zespołu. Wobec pozostających dwóch kolejek 
do zakończenia sezonu, nawet zajęcie piątego bądź szóste-
go miejsca zdaje się być dość iluzoryczne. 
- Początek był bardzo fajny, potem passa remisów, potem 
porażki. Na pewno można było więcej zrobić – stwierdził 
„Nitek”. 
Przed gdynianami jeszcze dwie potyczki – domowa prze-
ciwko Olimpii Grudziądz w sobotę 30 maja o 16:00 i wyjaz-
dowa w Katowicach z tamtejszym GKS-em tydzień później 
o tej samej porze. 

remis w głogowie

W 32. kolejce I ligi głogowski Chrobry podzielił się „oczka-
mi” z Arką Gdynia. Obie drużyn nie znalazły drogi do siatki 
rywali. Goście byli bliscy wyjścia na prowadzenie w 84. mi-
nucie rywalizacji. - W samej końcówce meczu każdy dążył 
do wygranej. Graliśmy etapami, ponieważ mieliśmy lepsze 
i słabsze momenty. Jeśli chodzi o sytuacje bramkowe, to 
zdecydowanie więcej takich okazji miała drużyna Irka 
Mamrota. Ratowały nas słupki, ostatecznie mecz zakończył 
się remisem, ale uważam, że mogliśmy się lepiej zachować 
w pewnych momentach – powiedział trener ekipy z ulicy 
Olimpijskiej. Prostopadłe podanie Bartosza Ławy dotarło 

do Pawła Wojowskiego, a strzał gdyńskiego pomocnika 
dość szczęśliwie obronił golkiper miejscowych. Arkowcy 
zanotowali do tej pory w sezonie 2014/15 10 zwycięstw, 12 
remisów oraz 10 porażek.

Koniec maratonu

- Kończy się nasz maraton w postaci trzech spotkań w sie-
dem dni. Zawodnicy to na pewno odczuli. Zostały nam 
dwie kolejki i teraz potrzebujemy regeneracji, a następnie 

Arka obniżyła loty
Seria siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa to zmora żółto-niebieskich w ostatnim czasie. 

walki o punkty, które pozwolą nam zakończyć ten sezon jak 
najwyżej – dodał Niciński, które nie chce wybiegać myślami 
w przyszłość. - Mamy w klubie politykę transferową i jeden 
mecz o niej nie decyduje. Mam świadomość, że przyjdzie 
jeszcze czas na podsumowanie całego sezonu. W każdym 
klubie są rozmowy transferowe, przymiarki, rozmowy, i tak 
będzie u nas. Na pewno, jedni zawodnicy wyglądają le-
piej, inni gorzej, to jest naturalne, że nikt nie zagra idealnie 
wszystkich spotkań – przyznał szkoleniowiec zespołu znad 
Bałtyku.
Krzysztof Handke

czy Arka udanie 
zakończy sezon?
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Vistal Gdynia w fi nale 
turnieju Final Four Pucharu 
Polski piłkarek ręcznych 
w Lubinie pokonał miej-
scowy KGHM Metraco 
Zagłębie 26:18 (12:9) 
i obronił trofeum wywal-
czone przed rokiem.
Tegoroczny fi nał Pucharu 
Polski był powtórzeniem 
tego sprzed roku, z tym, 
że w ostatnim meczu gdy-
nianki bardzo szybko po-
kazały, kto ma przewagę 
na boisku i której drużynie 
należy się trofeum. 
To nie jedyny sukces gdy-
nianek w ostatnim czasie. 
W Mistrzostwach Polski 
Vistal zajął bardzo wysokie, 
drugie miejsce i zakończył 
rozgrywki, zdobywając 
srebrny medal. Osiągnięcie 
to jest tym bardziej warte podkreślenia, że zespół został na 
początku sezonu odmłodzony i zawodniczki „docierały się” 
podczas rozgrywek. Zarówno trener, prezes klubu, jak i pił-
karki podkreślają, że na taki wynik złożyła się ciężka praca 
całego zespołu. 
W tym tygodniu zawodniczki otrzymały listy gratulacyjne 
od prezydenta miasta.
- Możemy świętować kolejny sukces gdyńskiego sportu – 
mówiła Joanna Zielińska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Gdyni ds. Kultury Fizycznej i Sportu, wręczając władzom 
klubu i zawodniczkom gratulacje. - Kilka dni wcześniej 
w urzędzie miasta odbyło spotkanie całego klubu z prezy-

dentem. Wówczas świętowaliśmy zdobycie srebrnego me-
dalu w Mistrzostwach Polski. Ale zawodniczki powiedziały, 
że... to za mało! I dziś trzymają w rękach Puchar Polski. 
Puchar Polski został przez nie obroniony – bo rok temu 
w Szczecinie zdobyły ten puchar, a w tym roku, na bardzo 
trudnym terenie (w Lublinie) wygrały fi nał z gospodyniami. 
Sukces jest więc ogromny. 
- Myślę, że wszyscy wierzyli w to, że uda nam się odnieść to 
zwycięstwo – dodała Małgorzata Gapska, kapitan drużyny. 
- Chcę podziękować miastu Gdynia za wsparcie, które czu-
jemy od początku sezonu. Z naszej strony mogę obiecać, że 
zrobimy wszystko, aby zarówno o piłce ręcznej, jak i o na-
szym mieście, dobrze się mówiło. rafał korbut

Vistal Gdynia 
z Pucharem Polski!
Ogromny sukces odniosły piłkarki ręczne Vistalu Gdynia. Ostatnio zdobyły nie tylko srebrny me-
dal w Mistrzostwach polski, ale tez obroniły Puchar Polski. 

Praca zespołowa przekuta w sukces
marek gutteter, prezes Vistalu Gdynia:

- W tym, że naszemu zespołowi udało się zajść tak wysoko, 
bardzo duży udział ma praca naszego szkoleniowca i za-
wodniczek. Dziewczyny przekuły to na sukces wicemistrza 
kraju i obronę Pucharu polski. Sukcesy, które osiągnęliśmy 
w tym roku, zawdzięczamy też wydatnemu wsparciu spon-

sorów strategicznych Vistal Gdynia S.A. i miastu Gdynia oraz wszystkich po-
zostałych, którym bliska sercu jest piłka ręczna. Praca zespołowa pokazała, 

że razem można naprawdę bardzo dużo osiągnąć. 
Naszą rolą – czyli osób zarządzających klubem – jest stworzenie takich 
warunków, aby zawodniczki mogły walczyć o najwyższe cele. Naszą rolą 
jest im pomóc, aby mogły sięgać po najwyższe laury. Patrząc na wyniki – 
mogę powiedzieć, że udaje się nam to realizować. Ale to oczywiście nas 
nie zadowala do końca – mamy przecież plany na następny rok. Mam 
nadzieję, że wyniki będą nie tylko na tym samym poziomie, ale może na-
wet trochę wyższym. Jako klub chcemy walczyć o najwyższe cele: obronić 
puchar i zdobyć Mistrzostwo Polski. Zobaczymy też, jak nam się ułoży gra 
na arenie europejskiej. Na koniec zapraszam wszystkich kibiców na podsu-
mowanie sezonu i prezentację drużyny, która odbędzie się 11 lipca na polu 
golfowym w Tokarach.

z PawŁem teLeLew-
sKiM, trener drużyny, 
rozmawia rafał korbut. 

udało wam się osiągnąć 
wielki sukces. 

- Tak, ten sukces jest 
zasługą całego naszego 
zespołu, całego klubu. 
Największy wkład w to 
wszystko miały dziew-
czyny i ich ciężka praca 
przez cały sezon, uko-
ronowana wicemistrzo-
stwem kraju i Pucharem 
Polski. Wielkie brawa dla 
nich, bo kosztowało to 
je dużo wysiłku, dużo 
potu i ciężkiej pracy na 
treningach. 

Które ze spotkań było 
dla zespołu najtrudniej-
sze, a może najbardziej 
emocjonujące?

- Chyba było to trzecie 
starcie finałowe z Lubli-
nem. Myślę, że ten mecz 
przejdzie do historii piłki 
ręcznej, bo o zwycięzcy 
nie zadecydowały nawet 
dwie dogrywki, lecz ko-
nieczne były rzuty karne. 
No i oczywiście sam mecz 
finałowy z Lublinem – 
taki mecz zawsze wyzwa-
la dodatkowe emocje, 
oprócz tego zagrany był 
przy wspaniałej publicz-
ności, przy pełnej hali. 
Sam mecz i wygrana spra-
wiły nam wiele radości.

Które zawodniczki naj-
bardziej wyróżniły się 
w tym sezonie?

- Odpowiem na to 
pytanie nieco inaczej: 
przed sezonem mieli-
śmy odmłodzony skład, 
a w trakcie sezonu ten ze-
spół tworzył się jakby na 

nowo. Musze powiedzieć, 
że jestem dumny z dziew-
czyn, bo na początku 
sezonu mieliśmy 8 czy 9 
dziewczyn, które mogły 
wyjść na parkiet i można 
było na nie postawić bez 
obaw, natomiast pod 
koniec już cała „czter-
nastka” grała na takim 
poziomie, że bez względu 
na to, która wchodziła, 
nie obniżała poziomu 
sportowego zespołu. I to 
jest ten sukces.

to zasługa 
całego zespołu
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KoszykowkaKobiet.pl 
(Kuba skowron): wia-
domo już, kto będzie 
tym wszystkim stero-
wał z ławki, oraz jakie 
ewentualnie koszykar-
ki mogą liczyć na to, że 
zostaną z zespołem na 
kolejny rok?

- Trenerem drużyny 
będzie Katarzyna Dy-
dek. Jest osobą, która 
gwarantuje takie zesta-
wienie składu drużyny 
jak i jego prowadzenie, 
by cele wyżej wymie-
nione zostały spełnio-
ne. Powiedzieliśmy 
sobie z panią trener, że 
wszystkie koszykarki 
występujące w zespo-
le Basketu Gdynia jak 
drużyny I-ligowej VBW 
Gdynia mają szansę 
przekonywać swoją po-
stawą do gry w naszym 
klubie. Oprócz charakte-
ru i poziomu sportowe-
go  nasz drugi warunek 
to chęć bycia gdynian-
ką, czy też mówiąc 
lepiej, Pomorzanką. To 
utożsamianie się z tym 
regionem, kibicami, 
mieszkańcami czy też 
najmłodszymi koszy-
karkami, które mając 10 
lat startują dopiero do 
najwyższych laurów. Ma 
to też związek z tym, że 
trening i mecz to będą 
tylko jedne z elemen-
tów wymienionych 
w ich kontraktach na 
czas pobytu w naszym 
klubie. 

jak przedstawia się 

Nawet najlepszy plan 
w pojedynkę nie ma szans

koszykarki z gdy-
ni nadal będą grać 
w ekstraklasie, 
bowiem rozgrywki 
zostaną poszerzone 
do 14 drużyn. 

Przedstawiciele klu-
bów Tauron Basket 
Ligi Kobiet spotkali się 
z działaczami Polskie-
go Zawiązku Koszy-
kówki w Bydgoszczy. 
Na spotkanie został 
zaproszony prezes BI 
SSA Bogusław Wit-
kowski. W minionym 
sezonie gdynianki nie 
zdołały utrzymać się 
w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, ale po 
rozgrywkach działacze 
wraz z samorządem 
gdyńskim zadeklaro-
wali, że jeżeli pojawi 
się taka możliwość, 
będą chcieli, aby dru-
żyna wystąpiła w eks-
traklasie. Podczas 
spotkania przedsta-
wiciele klubów złożyli 
deklaracje, iż popie-
rają wniosek prezesa 
PZKosz Grzegorza 
Bachańskiego na po-
większenie TBLK do 14 
drużyn. 8 czerwca Za-
rząd PZKosz podpisze 
stosowną uchwałę.

koszykarki 
z Gdyni 
zostają 
w elicie

sytuacja z władzami 
Gdyni oraz Gdyńskim 
centrum sportu?

- Bardzo się ucieszyłem 
po otrzymaniu deklaracji 
Gdyńskie Centrum Spor-
tu o wsparciu naszych 
starań o aplikowanie do 
gry w e-klasie. Sądzę, że 
działalność klubów BI 
i GTK zarówno ta sporto-
wa jak i szeroko pojęta 
edukacyjna skierowa-
na do mieszkańców 
a w szczególności mło-
dzieży zgodna jest tymi 
projektami, które władze 
miasta na codzień reali-
zują.

Jest jeszcze i–ligowa 
drużyna Politechniki 
Gdańskiej, w której to 
występowały koszykar-
ki z Basketu Gdynia. Jak 
tutaj będzie wyglądała 
współpraca?

- Jesteśmy otwarci na 
współpracę z każdym 
klubem, czy to z Gdań-
ska czy z innego miasta 
Polski. Dobro koszykówki 
jest najważniejsze, bo 
nawet najlepszy plan, ale 
realizowany w pojedynkę 
nie ma szans powodze-
nia. Przykładem do czego 
może doprowadzić dobra 
współpraca jest part-
nerstwo GTK i Zespołu 
Sportowych Szkół Ogól-
nokształcących w Gdyni. 

Bez tego ta ilość dru-
żyn czy też medali MP 
zdobywanych od lat nie 
byłaby możliwa.

nokształcących w Gdyni. przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj
www.metropolia.info


