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Tam skupiamy się na szeroko rozumianej 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 teraz rozszerzyliśmy zasięg naszego działania i za pomocą prasy oraz internetu docieramy do dużego 
grona odbiorców zarówno na terenie województwa pomorskiego, jak i warmińsko-mazurskiego. Stąd nowy portal i nowa nazwa.
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OBC to jedno z największych centrów biznesowych w Pol-
sce. Na parterze i pierwszym piętrze budynku Olivia Four 
działa już O4, starter dedykowany małym firmom, które 
mogą tu uzyskać wsparcie z zakresu finansowania pomysłu, 
rozwoju na rynkach międzynarodowych, edukacji oraz ob-
sługi administracyjnej. Dopełnieniem oferty są prowadzone 
w budynku zajęcia z zumby i tanga.
W  inauguracji O4 udział wziął Prezydent Miasta Gdańska 
Paweł Adamowicz, który podkreślił, że Gdańsk to miejsce, 
w którym nowe przedsięwzięcia biznesowe mają szczegól-
nie dobre warunki do rozwoju. Stworzony przez OBC starter 
biznesu to już kolejne miejsce tego typu, obok m.in. inkuba-
tora biznesu Starter prowadzonego przez Gdańską Fun-
dację Przedsiębiorczości. Prezydent Gdańska przypomniał 
także o kluczowej roli współpracy nauki, biznesu i admini-
stracji publicznej w tworzeniu innowacyjnej gospodarki.
Marta Moksa, kierownik projektu O4, wyjaśnia, że jest 
ambicją organizatorów startera, by miejsce przyciągało róż-

norodne, inspirujące przedsięwzięcia i wydarzenia. O4 ma 
być kreatywną przestrzenią, w której można rozwijać nowy 
biznes, nawiązywać kontakty oraz podnosić kwalifikacje 
zawodowe. (GB)

Przestrzeń dla startupów
W Olivia Business Centre powstał starter O4, czyli przestrzeń dla innowacyjnych start-
upów i małych firm. O4 oferuje wsparcie w rozwoju biznesu, a po godzinach zaprasza na 
lekcje zumby lub tanga.
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Prezydent Gdańska raportując Radzie Miasta wykonanie 
budżetu podkreślił, że rok 2014 należy zaliczyć do udanych.
- Na początek powiem krótko – miał być deficyt, a jest nad-
wyżka budżetowa w wysokości 106,4 mln zł! Było to możliwe 
dzięki sprzyjającej koniunkturze w gospodarce i racjonalne-
mu wydatkowaniu środków publicznych – podkreślał Paweł 
Adamowicz, w swoim wystąpieniu do radnych.
- Na wzrost gospodarczy Gdańska zdecydowanie pozytywnie 
wpłynęło dalsze ożywienie inwestycyjne. Zarejestrowano 

o 274 więcej nowych podmiotów gospodarczych oraz zano-
towano przypływ osób pracujących o 1%. Stopa bezrobocia 
była więc mniejsza od krajowej o 5,8%. Przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie brutto, w sektorze przedsiębiorców na 
tle kraju, było wyższe o 950 zł i stanowiło 4930 zł – zaznacza 
Paweł Adamowicz.
Zeszłoroczne dochody Gdańska wyniosły 2 733 224 269 zł, 
zaś wydatki 2 626 810 097 zł. Nadwyżka to ponad 106 mln zł.
(AK)

Budżet Gdańska na plusie
Paweł Adamowicz, podczas sesji Rady Miasta Gdańska  otrzymał  absolutorium za wyko-
nanie budżetu w roku 2014. Został tej ocenie poddany po raz 17. Już drugi rok z rzędu od 
2007 roku wynik finansowy budżetu Gdańska był na plusie.
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Na wzrost gospodar-
czy Gdańska zdecy-
dowanie pozytywnie 
wpłynęło dalsze 
ożywienie inwesty-
cyjne – podkreśla 
prezydent Gdańska.

Asystory medyczne produkowane są przez gdańską firmę 
Design Medica. Choć firma działa dopiero od ponad roku 
już ma wielki sukces na koncie. Meble dentystyczne wypro-
dukowane przez tę firmę zostały zauważone przez ekipę 
realizującą najnowszą superprodukcję o przygodach agenta 
007 i trafiły  na plan filmowy obrazu  „Spectre”. 
- Zamówienie było niepozorne, jakby od klienta, jakich wielu 
- mówi Dariusz Sawicki, członek zarządu Design Medica.
- Dopiero po szczegółowej korespondencji przyszedł e-mail 
podpisany logiem 007 i się zaczęło - przyznaje z podnie-
ceniem Sawicki. -Realizatorzy filmu to wymagający klienci 
jednak niepowtarzalny design oraz niezawodna funkcjonal-
ność została doceniona przez producentów nowego Bonda 
i zamówienie zostało błyskawicznie zrealizowane.
Meble gdańskiego producenta będa tłem w jednej ze scen 
z jedną z dziewczyn Bonda. Wiadomo, że zdjęcia przy gdań-
skich asystorach Design Medica trwały co najmniej kilka 
dni. Szczegóły scenariusza najnowszej produkcji są wielką 
tajemnicą, więc więcej dowiemy się już jesienią, po kinowej 
premierze „Spectre”. 
-To wielka duma dla Gdańska, że firma z naszego miasta 
została zauważona i jej produkty zagrały w światowej me-
gaprodukcji o Jamesie Bondzie - twierdzi Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska. - To jeszcze raz potwierdza, że nasze 
miasto wyzwala ducha kreatywności, innowacji i sukce-
su - podkreślił Adamowicz, podczas prezentacji asystorów 
medycznych ze specjalnej serii 007. (GB)

Gdańskie meble 
w superprodukcji
Meble produkcji gdańskiej firmy zagrały 
w najnowszej superprodukcji o najsłynniej-
szym agencie Jamesie Bondzie „Spectre”.

Prezentacja mebli. Na zdjęciu (od lewej)  Dariusz Sawicki, dy-
rektor  DesignMedica, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska 
i Tomasz Drozdowski, stomatolog. 
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Fot. Anna Kłos
Od lewej: rodzina Jakuszewskich, Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy, prezes Kazimierz Empel

Współpraca daje STARTEROWI możliwość oferowania startu-
pom grantu technologicznego na usługi chmurowe Microsoft 
AZURE o wartości 120 000 dolarów na rok na firmę. Oferta Mi-
crosoft dla startupów stanie się częścią oferty ikubatora. Warto 
podkreślić, że koncern Microsoft wybrał gdański akcelerator 
jako jedynego polskiego partnera programu, w ten znalazł się 
on tuż obok światowych gigantów, tj. Techstars, ERA, Mas-
sChallenge, Seedcamp czy 1871. 
Od lipca to STARTER – jako ceniony na rynku podmiot zwięk-
szający szanse na sukces polskich startupów i zapewniający im 
wsparcie biznesowe – wskaże, które polskie firmy mogą 
ubiegać się o 120 tys. dolarów, dwukrotnie wyższą niż dotych-
czas kwotę przyznawanego na rok grantu. Gdański Inkubator, 
wybrany przez Microsoft jako jeden ze 150 partnerów z 47 
krajów, stanie się jedynym w kraju akceleratorem z tak bogatą 
ofertą dla startupów.
- Wybór startupów, które otrzymają wsparcie technologiczne 
uzależniamy od ich potencjału - tłumaczy Małgorzata Jasnoch, 
Prezes Zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
STARTER. - Może to być więcej niż jeden projekt, interesują nas 
innowacyjne i ciekawe rozwiązania nastawione na rynek glo-
balny. Każdy zatem dobrze rokujący projekt, któremu zależy 
na skorzystaniu z zaplecza technologicznego Microsoft i dyna-
micznym rozwoju, może się zgłosić do Gdańskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości STARTER. Stawką jest 120 000 dolarów 
na rok na firmę w postaci zasobów chmurowych AZURE. To 
niewątpliwie ogromna wartość dla startupów dołączających 
do ekosystemu STARTERA.
Gdański STARTER doradza  startupom szukającym wsparcia 
na początku swojej biznesowej drogi. Doradcy inkubatora 
pomagają  w zrozumieniu zasad przyznawania zewnętrznych 
grantów i dofinansowań i wskazują drogę do możliwości 
ich otrzymania. STARTER regularnie organizuje także liczne 

wydarzenia i spotkania angażujące inwestorów oraz startupy 
z różnych branży.
- Ostatnim takim wydarzeniem był organizowany przez Gdań-
ski Inkubator Przedsiębiorczości STARTER międzynarodowy 
konkurs infoShare Startup Contest, gdzie najlepsi walczyli 
o 20 000 euro nagrody pieniężnej ufundowanej dla zwycięzcy 
Startup Contest przez Prezydenta Miasta Gdańska, a w sumie 
puli nagród znalazło się aż 1 000 000 euro od inwestorów 
gotowych wesprzeć najciekawsze pomysły. Prowadzimy też 
program akceleracyjny – Starter Rocket – którego druga edy-
cja odbędzie się już jesienią tego roku. Ubiegłoroczna edycja, 
której partnerem było InvestGDA, dała projektom szansę na 
sprawdzenie swoich produktów na rynkach zagranicznych 
i wsparcie finansowe do 150 000 złotych - dodaje Małgorzata 
Jasnoch. (GB)

STARTER partnerem programu Microsoftu
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER został wybrany przez Microsoft partnerem programu grantowego BizSpark Plus. 

To dla nas 
wyróżnienie

MAłGorzATA JASNoch, 
Prezes Zarządu Gdańskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości 
STARTER

-Wybór dokonany 
przez Microsoft 
jest dla nas dużym 
wyróżnieniem. Od 
początku istnienia 
STARTERA aktyw-
nie wspieramy 
młode firmy o du-
żym potencjale w 
drodze do rozwoju 
i zdobycia 
rynków globalnych, 
a realizowane 
przez nas projekty 
uwzględniają naj-
nowsze trendy w 
procesie inkubacji i 
akceleracji pomy-
słów biznesowych. 
W zaledwie kilka 
lat, dzięki 
współpracy z Mia-
stem Gdańsk, uda-
ło nam się stworzyć 
ze STARTERA ważny 
ośrodek ekosyste-
mu startupowego 
Polski

- Intencją miasta organi-
zującego wraz z przedsię-
biorcami akcję „Wakacyjny 
Staż” jest pomoc studen-
tom i absolwentom wyż-
szych uczelni w zdobyciu 
nowych umiejętności oraz 
ułatwienie im wejścia na 
rynek pracy -podkreśla 
Paweł Adamowicz, prezy-
dent Gdańska.
Na początku nie było 
łatwo. Pierwszym i 
najważniejszym zada-
niem, które stanęło przed 
Prezydentem, było jak 
przekonać ewentualnych 
pracodawców, aby stali 
się organizatorami staży u 
siebie. Niby termin staży 
był sprzyjający, bo letnie 
miesiące to główny czas 
urlopów w firmach, ale 
z drugiej strony wyma-
gało to od kierownictw 
pewnego nakładu pracy: 
należało przeanalizować 
potrzeby, zorganizować 
miejsca stażu i roztoczyć 
opiekę oraz kontrolę nad 
stażystami. Z drugiej stro-
ny dla firm była to okazja, 
aby bez zobowiązań prze-
testować potencjalnego 
pracownika nie ponosząc 

dodatkowych kosztów. 
Tylko na początku było 
trudno, potem firmy się 
przyzwyczaiły, odpowied-
nie procedury wypraco-
wały i w związku z tym 
ich zapotrzebowanie na 
stażystów z każdym ro-
kiem rośnie. Jak informuje 
Urząd Miasta Gdańska, z 
każdym rokiem wzrasta 
zarówno liczba firm i in-
stytucji oferujących staże 
jak i liczba studentów 
i absolwentów uczelni 
wyższych ubiegających 
się o praktykę. Po ubiegło-
rocznej akcji zatrudniony 
został co czwarty stażysta, 
a 40 proc. stażystów otrzy-
mało propozycję pracy.
W tym roku liczba miejsc 
stażowych jest o 60 
proc. wyższa niż w roku 
ubiegłym. Staże oferują 
firmy z przeróżnych 
branż: informatycznej, 
stoczniowej, reklamowej, 
telekomunikacyjnej, ubez-
pieczeniowej, kancelarie 
prawne, wyższe uczelnie, 
banki, hotele, firmy dewe-
loperskie, Urząd Miejski w 
Gdańsku i spółki miejskie. 
Anna Kłos

Wakacyjny Staż, 
czyli wstęp do kariery 
zawodowej
Wakacyjny Staż” w Gdańsku organizowany jest po 
raz trzynasty. Pomysłodawcą i inicjatorem działań 
był prezydent Paweł Adamowicz.  



5www.metropolia.info |                           | gospodarka |

W ten sposób powstało jedno, wspólne stowarzyszenie 
łączące miasta i gminy naszej metropolii.Ideą współpra-
cy między samorządami jest kształtowanie i integracja 
najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia 
mieszkańców.
- Bardzo się cieszymy, że dołączyły do nas Gdynia, Wejhe-
rowo i Jastarnia i teraz już wspólnie możemy zacząć owoc-
nie współpracować dla dobra całego naszego regionu 
– powiedział Paweł Adamowicz, prezes zarządu OM G-G-S, 
prezydent Gdańska.
Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot omówiono 
również sprawozdanie finansowe za rok 2014, program 
działania na rok 2015 oraz sprawy bieżące.
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) 
to stowarzyszenie, w które przekształciło się powstałe 
w 2011 roku Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolital-
ny (GOM) i do którego dołączyły gminy należące wcze-
śniej do Metropolitarnego Forum NORDA, stworzonego 
przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Obecnie 
OMG-G-S - po zmianie nazwy, statutu i liczby członków- 
zrzesza całą metropolię, będąc zarazem instytucją oficjal-
nie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej. 
Taka forma zrzeszenia jest wynikiem długotrwałych nego-
cjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta.
Nowo powstałe stowarzyszenie jest tzw. małżeństwem 
z rozsądku. Zostało wymuszone przez prawodawstwo 
Unii Europejskiej. Inaczej samorządy nie mogłyby w pełni 
skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne. Stowarzyszenie OMG-G-S będzie 
pełnić funkcję Związku ZIT i Instytucji Pośredniczącej dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020. W uzupełnionym statucie znala-
zły się zapisy dotyczące nowej roli w procesie wdrażania 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), częściowo 
zmienił się także sposób podejmowania decyzji. 
Anna Kłos

Większy Obszar Metropolitalny
Negocjacje trwały długo, ale ich zakończenie jest optymistyczne.W dniu 22 czerwca 2015 zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
formalnie przyjął do swojego grona Gdynię, Wejherowo i Jastarnię. Do zarządu stowarzyszenia zostali powołani Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, 
który został wiceprezesem, a Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa został członkiem zarządu.

-Bardzo się cieszymy, że dołączyły do nas Gdynia, Wejherowo i Jastarnia i teraz już 
wspólnie możemy zacząć owocnie współpracować dla dobra całego naszego regionu 
– powiedział Paweł Adamowicz, prezes zarządu oM G-G-S, prezydent Gdańska.
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Gala była okazją do wręczenia nagród ludziom, którzy 
najbardziej się przyczynili do zapewnienia gospodarce 
optymalnych warunków rozwoju. Lech Wałęsa odebrał 
specjalną i niepowtarzalną nagrodę DIAMENTOWEGO 
OXERA – bo (jak stwierdził prezes Canowiecki) bez jego 
udziału historyczne przemiany społeczno-ustrojowe by 
nie nastąpiły.
Nagrodę DIALOGUS SUPRA OMNIA czyli DIALOG PONAD 
WSZYSTKO przyznano Prezydentowi RP Bronisławowi Ko-
morowskiemu za konsekwencję i determinację w inicjo-
waniu oraz wspieraniu dialogu społecznego w Polsce. 
Jak zawsze wielkim zainteresowaniem obecnych cieszyła 
się Elżbieta Bieńkowska, wyróżniona nagrodą  AUDACIA 
ET PRUDENTIA czyli ODWAGA I ROZTROPNOŚĆ za szcze-
gólny wkład w rozwój Polski z wykorzystaniem funduszy 
Unii Europejskiej oraz w uznaniu zasług i odwagi w po-
zyskiwaniu unijnych środków finansowych i rozważnym 
gospodarowaniu nimi.
Nagrodę VENTUS INTER VELA czyli  WIATR W ŻAGLE otrzy-
mał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociń-
ski, za wspieranie przedsiębiorców w trudnych sytu-
acjach, jak np. podczas rosyjskiego embargo na polskie 
produkty. 
PRIMUM COOPERATIO, po polsku NADE WSZYSTKO 

Letnia Gala Biznesu
Tym razem organizacja Pracodawcy Pomorza, kierowana przez prezesa Zbigniewa Canowieckie-
go, zorganizowała wypadającą co dwa lata Letnią Galę Biznesu w ogrodach (i ogromnym namio-
cie) przy Grand Hotelu w Sopocie.

WSPÓŁPRACA przyznana prof. dr hab. Piotrowi Skowrono-
wi z Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczyła newralgicznej 
dla biznesu sprawy – umiejętności przekazania osiągnięć 
naukowych w ręce praktyków, czyli przedsiębiorców, co 
jest korzystne dla obu środowisk. Jury wytypowało do tego 
wyróżnienia 4 ludzi nauki. 
Nie mogło się obyć bez nagrody dla super-przedsiębiorcy.
- Podczas Letnich Gali wyróżniamy tych, którzy ciężką 
pracą, uporem, pomysłowością stworzyli z niczego wielkie 
firmy i z powodzeniem prowadzą je do dzisiaj - mówił Zbi-
gniew Canowiecki.
Statuetkę ZŁOTEGO OXERA otrzymał Jan Łabas, prezes 
zarządu Alu International Shipyard  za wizję, konsekwen-
cję i determinację w budowaniu własnej firmy z branży 
przemysłu okrętowego oraz stymulowanie rozwoju grupy 
kapitałowej ALU. Laureat podkreślił rolę, którą w firmie 
odegrał jego wspólnik:
– Gdyby nie on, do dzisiaj bym myślał, że z aluminium robi 
się tylko widelce i garnki”, oraz swych córek – Ani i Kasi, jak 
również pracowników (tych aktualnie pracujących i tych na 
emeryturze) - mówił Jan Łabas.
ZŁOTY OXER to wyjątkowo cenna nagroda. Jest przyznawa-
na tylko jedna, raz na dwa lata. 
Anna Kłosfo
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od prawej: prezes zbigniew canowiecki, poseł 
Jarosław Wałęsa (laudator), komisarz Elżbieta 
Bieńkowska, poseł Janusz Lewandowski

od lewej: Wice-
premier Janusz 
Piechociński, 
prezes Jan łabas, 
Dorota Pyć - pod-
sekretarz stanu 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 
i rozwoju 
(laudatorka)
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W 2015 roku zgłoszono nieco mniej projektów niż w roku 
ubiegłym, natomiast już dziś widać, że są one lepiej prze-
myślane i przygotowane.  Lepsze przygotowanie wnio-
sków urzędnicy tłumaczą spotkaniami dla mieszkańców 
organizowanymi w poszczególnych dzielnicach, gdzie 
często wnioskodawcy poznawali się i łączyli pomysły. 
W wielu wypadkach spośród kilku podobnych wniosków, 
do realizacji wybierano jeden, mający największe szanse 
na sukces.

W 2015 roku największym zainteresowaniem cieszą się 
projekty związane z remontami i inwestycjami, a dokład-
niej z zaspokajaniem potrzeb dotyczących chodników, 
parkingów czy schodów. Łącznie dla tej kategorii złożo-
nych zostało 86 wniosków. Na drugim miejscu znalazły 
się wnioski związane z rekreacją - zaproponowano 77 
wniosków o tej tematyce. 23 z nich dotyczą placów zabaw, 
a 18 boisk. Gdynianie, podobnie jak w roku ubiegłym, chcą 
mieć w swoich dzielnicach siłownie zewnętrzne - wpłynęło 
11 projektów ich budowy. Widać też, że dla mieszkańców 

Gdyni bardzo ważnym tematem są kwestie związane ze 
zmianą organizacji ruchu i bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym. Aż 29 wnioskodawców zaproponowało ważne 
zmiany w tych dziedzinach. Tradycyjnie można było 
również liczyć na aktywność rowerzystów, którzy zgłosili 3 
ciekawe rozwiązania, w tym np. projekt toru rowerowego 
(pumptrack). 22 zgłoszone projekty dotyczą estetyzacji 
otoczenia i ładu przestrzennego. Wśród nich są pomysły 
m.in. na ustawienie ławek, oryginalnych siedzisk, a także 
tworzenie zielonych przestrzeni, które będą sprzyjały 
odpoczynkowi i rekreacji. Wśród nadesłanych pomysłów 
są dwa dotyczące stworzenia wybiegów dla psów, a tak-
że oryginalne rozwiązania dotyczące powstania ścianki 
wspinaczkowej w przejściu podziemnym czy boiska do 
squash’a.
Rekordzistami w ilości złożonych wniosków są mieszkańcy 
Obłuża, którzy przygotowali aż 20 projektów. 
W tegorocznym głosowaniu, które odbędzie się w dniach 
16 - 26 października, do podziału jest kwota 4 597 797 zł.
(GB)

Rusza gdyński Budżet Obywatelski
214 wniosków zgłoszono do tegorocznej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego

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
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Ich prace stworzą wystawę zatytułowaną „L’art est 5 une fem-
me”, której wernisaż odbędzie się 1 lipca 2015 o godz. 19:30. 
Wystawę, czynną w dniach 2-29 lipca 2015 będzie można 
oglądać w galerii ratuszowej 10-ego merostwa (Mairie du 10 
– Hall) w Paryżu. Kuratorem wystawy jest Bogusław Deptuła.
Artystki, których prace składają się na paryską wystawę to: Ali-
cja Domańska, Anna Reinert, Joanna Rusinek, Maria Targońska 
i Joanna Zastróżna. (Pr)

Sopocka sztuka 
w Paryżu
Pięć artystek z Sopotu będzie prezentować 
swoje prace w artystycznym sercu Europy.

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży przyznano sześć nagród dla 
najlepszych uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i gimna-
zjum. Janusz Wróbel, burmistrz miasta oraz Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa pomorskiego złożyli gratulacje 
uczniom. Nagrody trafiły do Małgorzaty Wojtowicz (kl. IV – ZS 
nr 2), Patrycji Nowaczyk (kl. V – ZS nr 4), Konrada Ślusarz (kl. 
VI  – Katolickie Szkoły Niepubliczne),  Aleksandry Bilickiej (kl. 
I gimnazjum – ZS nr 4), Karoliny Hasiuk (kl. II gimnazjum – ZS 
nr 4) i Krzysztofa Szafrańskiego (kl. III gimnazjum – Katolickie 
Szkoły Niepubliczne).
Podczas sesji wręczono także nagrody laureatom konkursu 
organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji „Moda na wodę”. Celem tego konkursu było zachęcenie 
do picia wody z kranu oraz promowanie takiej postawy na 
terenie miasta. W honorowaniu zwycięzców wziął 
udział również Prezes Zarządu WiK Andrzej Macieja.
W trakcie wydarzenia zaprezentowano wystawę obrazów 
Darii Ogdowskiej z Katolickich Szkół Niepublicznych.
(GB)

Doceniono 
uczniów
Podczas IX sesji zwyczajnej Rady Miasta wrę-
czono nagrody uczniom z pruszczańskich szkół.
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Nowa formuła pikniku 
w scenerii Ośrodka Wypo-
czynkowego ROMA, jedne-
go z najładniej położonych 
ośrodków na Kaszubach, 
nad jeziorem Łapińskim, 
w otoczeniu pięknych lasów 
sosnowych - przypadła 
do gustu zaproszonym 
gościom. 
 
Uczestnicy pikniku mogli 
skorzystać z licznych atrak-
cji. Odbyły się ciekawe kon-
kursy nagradzane bardzo 
atrakcyjnymi nagrodami. 
Na najmłodszych uczestni-
ków również czekało sporo 
niespodzianek, m.in. zamek 
do skakania, dmuchana 
zjeżdżalnia, malowanie bu-

ziek, zorba na plaży. Można 
było wypróbować swoich sił 
na strzelnicy oraz w parku 
linowym. Ta atrakcja była 
wyzwaniem dla prawdzi-
wych śmiałków. Na terenie 
ośrodka działa wypożyczal-
nia sprzętu pływającego, 
z której mogli również sko-
rzystać uczestnicy imprezy. 
 
Warto przy tym podzięko-
wać głównym partnerom 
pikniku w tym m.in.: Grupie 
Energa, Ośrodkowi Wy-
poczynkowemu ROMA, 
firmom PRIME FOOD, Bro-
war Amber oraz wszystkim 
innym którzy wnieśli wkład 
w zorganizowanie tego 
wydarzenia. (Pr)

Piknik rodzinny 
Pracodawców
Dnia 14 czerwca br., „Pracodawcy Pomorza” wraz z re-
gionalną Izbą Gospodarczą Pomorza zorganizowali dla 
swoich członków PIKINIK roDzINNY.
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W stowarzyszeniu”Klub Matek Chrzestnych Armatorów 
Wybrzeża” (działającym od 38 lat) jest ich ok. 200. Klub ten 
zainicjował zorganizowanie w ładowniach Statku – Mu-
zeum „Sołdek zacumowanym w Gdańsku na Motławie, przy 
gorącym poparciu Jerzego Litwina – dyrektora Narodowego 
Muzeum Morskiego, wystawę o tytule „ Matki i statki, czyli 
duch w maszynie”.
Na jednej ze ścian ładowni znajdziemy portrety matek 
chrzestnych. Kogóż wśród nich nie było... Od żony trasera 
ze Stoczni Gdańskiej Stanisław Sołdka - Heleny, do pięknej, 
przedwcześnie zmarłej Anny Przybylskiej (ochrzciła prom 
„Stena Spirit”. Od prezydentowych: Jolanty Kwaśniewskiej 
(statek „Nawigator XXI”), Marii Kaczyńskiej („Bioton”), Anny 

Komorowskiej („Pasat”) do prezydent Gdyni, minister zdrowia 
Franciszki Cegielskiej („Heros”). Kilkanaście matek chrzest-
nych było obecnych na wernisażu wystawy – wśród nich 
Julita Maciejewicz-Ryś – wnuczka zasłużonego dla Polski 
i Wybrzeża Eugeniusza Kwiatkowskiego – matka chrzestna 
statku „Eugeniusz Kwiatkowski”, zbudowanego w roku 2008 
w Stoczni Północnej S.A. na zamówienie Gdańskiej Stoczni 
REMONTOWA.
Na wystawie można zobaczyć pamiątki związane ze statka-
mi – nie tylko dokumenty i fotografie , także toporki, którymi 
przecinano linki na których końcu uwiązane były butelki, 
a nawet kolekcję szyjek od rozbitych szampanów.
Anna Kłos

Wystawa w Sołdku
Stowarzyszenie Klub Matek Chrzestnych Armatorów Wybrzeża zorganizowało wystawę „ 
Matki i statki, czyli duch w maszynie”. Portrety matek chrzestnych można zobaczyć w ła-
downi statku „Sołdek”.

Ruszyły przygotowania do 6 edycji Sopockich 
Targów Seniora, które odbędą się na począt-
ku października w Hali 100-lecia Sopotu. 

Targi Seniora
Już teraz organizatorzy zapraszają firmy oraz instytucje i organi-
zacje, które posiadają ciekawe oferty dla seniorów do zgłosze-
nia swojego udziału w targach. 
W tym roku motywem przewodnim Targów są „Innowacje i In-
spiracje” kierowane do osób starszych. Organizatorzy podkre-
ślają, że podczas targów będą promować nowoczesne rozwią-
zania technologiczne, społeczne, komunikacyjne i edukacyjne. 
Twórcy targów bedą także zachęcać do stosowania rozwiązań 
podwyższających jakość życia osób starszych oraz prezentować 
produkty i usługi, które wspierają seniorów. 
- Seniorzy są grupą bardzo zróżnicowaną, dlatego na targach 
chcemy zaprezentować oferty dostosowane do potrzeb 
i możliwości osób starszych, zarówno dla tych aktywnych, jak 
i tych, którzy potrzebują wsparcia i opieki – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, 
pomysłodawca i organizator targów
Sopockie Targi Seniora to pierwsza w Polsce Północnej, organi-
zowana od 2010 roku, profesjonalna impreza wystawiennicza 
o charakterze edukacyjno – kulturalnym dedykowana osobom 
starszym. (Pr)

ZAPROSZENIE DLA FIRM 
Firmy, które posiadają 
usługi i produkty dedyko-
wane osobom starszym, 
zapraszamy do zaprezen-
towania swojej oferty 
podczas 6 edycji Sopockich 
Targów Seniora. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 23 sierpnia 
2015 roku. Szczegóły do-
tyczące zgłoszeń dostęp-
ne w Biurze Organizacji 
Targów: tel: 730 930 745 
(wystawcy), e-mail: biuro@
targiseniora.pl

ZAPROSZENIE 
DLA ORGANIZACJI 
SENIORALNYCH 
Organizacje, instytucje, 
kluby seniora, uniwersytety 
III wieku i inne podmioty, 
które posiadają ciekawe 
propozycje dla seniorów, 
zapraszamy do współtwo-
rzenia programu edukacyj-
no-kulturalnego (np. warsz-
taty, pokazy, wykłady). 
Zgłoszenia przyjmujemy 
do 23 sierpnia 2015 roku. 
Podmioty, które przedsta-
wią najciekawsze propozy-
cje zaprosimy do udziału 
w targach. Kontakt: tel: 664 
899 125 (program), e-mail: 
biuro@targiseniora.pl
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Uroczystość odsłonięcia gwiazd miałą miejsce 
w sobotę 20 czerwca a poprzedziła ją sesja 
popularno-naukowa w 95. Rocznicę Zaślubin 
Polski z Morzem w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie, poświęcona prezentacji syl-
wetek osób Zasłużonych Ludzi Morza – prof. 
Andrzejowi Ropelewskiemu, Augustynowi 
Krauze oraz Jakubowi Myśliszowi. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18 
wystawieniem posterunku honorowego 
i wprowadzeniem wojskowej asysty hono-
rowej. Następnie uroczyście odsłonięto trzy 
nowe gwiazdy Alei: prof. Andrzeja Ropelew-
skiego, Augustyna Krauze i Jakuba Myślisza. 
W trakcie uroczystości dowódca 13. Dywizjo-
nu Trałowców kmdr por. Piotr Sikora został 
uhonorowany Złotym Krzyżem Honorowym 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej za krzewienie pamięci zasług marszał-
ka Józefa Piłsudskiego i Jego Legionów dla 
Polski. Uroczystości zakończyły się złożeniem 
wiązanek kwiatów pod „Krzyżem Ludzi Morza” 

Patriotycznie w Rewie
Ogólnopolska 
Aleja Zasłużo-
nych Ludzi Mo-
rza im. Marszałka 
Józefa Piłsud-
skiego w Rewie 
wzbogaciła się 
o trzy nowe ta-
blice. Uhonoro-
wano tam  Prof. 
dr hab. Andrzeja 
Ropelewskie-
go, Augustyna 
Krauze i Jakuba 
Myślisza

i odegraniem „Hymnu do Bałtyku”. 
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie została otwarta w 2004 roku. Od tego 
czasu co roku uroczyście wmurowywane są 
kolejne tablice upamiętniające nadanie tytułu 
„Zasłużony Człowiek Morza”. Tytuł ten nadaje 
się osobie, która swoim życiem, postawą, pracą 
przysporzyła sławy polskiemu morzu i przynio-
sła chwałę Ojczyźnie. Anna Kłosfo
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Podczas uroczystości uhonorowano 
trzech zasłużonych ludzi morza.
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To już trzecie wyróżnienie dla firmy, ale po raz pierwszy 
najwyższe - w minionych latach Grupa Energa uhonorowana 
była Srebrnym oraz Białym Listkiem CSR.
Zestawienie tygodnika Polityka gromadzi firmy, które w swo-
jej działalności  stosują zasady zrównoważonego rozwoju 
(opisywane w skrócie jako CSR - z ang. corporate social 
responsibility), czyli biorą odpowiedzialność za swój wpływ 
na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Istotny 
jest też sposób, w jaki komunikują efekty swoich działań 
lub zaniechań. Odpowiedzialne firmy często opierają się 
o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują między-
narodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem jest 
ich system etyczny oraz dokument, który opisuje zasady 
postępowania biznesowego oraz zarządzania personelem.
- Złoty Listek CSR 2015 jest dowodem na to, że Grupa Energa 
jest uznawana przez ekspertów za podmiot konsekwentnie 
i skutecznie podnoszący standardy działania wynikające ze 
społecznej odpowiedzialności biznesu - mówi Katarzyna 
Karolak z Departamentu Środowiskowo-Prawnego Energa 
Centrum Usług Wspólnych, która jest członkiem zespołu 
odpowiadającego za działania CSR w firmie.
Autorzy zestawienia oceniali siedem najważniejszych dla 
zrównoważonego rozwoju aspektów: ład korporacyjny, 
prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochronę 
środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesową i zaanga-
żowanie społeczne. Wybór tych aspektów bazuje na wytycz-
nych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności 
ISO 26 000.
Grupa Energa dba o zachowanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością, etyką, ekologią oraz potrzebami 
klientów i pracowników. Produkcja i dystrybucja energii elek-

trycznej nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, 
dlatego od lat Energa podejmuje działania służące jego 
ochronie.
Energa inwestuje w przyjazne środowisku odnawialne źródła 
energii. W ubiegłym roku oddano do użytku kolejne nowe, 
ekologiczne źródła energii: farmę fotowoltaiczną w okolicach 
Gdańska, blok na biomasę w Elblągu oraz farmę wiatrową 
w Myślinie. Obecnie 36 procent wyprodukowanej przez 
Grupę energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł 
energii.

Środowisku naturalnemu sprzyjają tak-
że prace modernizacyjne. W Elektrowni 
Ostrołęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin redukują 
emisję szkodliwych substancji oraz 
ograniczają zanieczyszczenia powie-
trza. A inwestycje w modernizację  sieci 
energii elektrycznej przyczyniają się do 
ograniczenia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elektrycznej 
przy jej dystrybucji, co również wpływa 
korzystnie na środowisko naturalne.
Energa - jako jeden z największych 
pracodawców na Pomorzu dokła-
da wszelkich starań, aby zapewnić 
pracownikom przyjazne miejsce pracy, 
bezpieczeństwo oraz rozwój zawodo-
wy i osobisty. Dba o kulturę organi-
zacyjną, aby była zgodna z zasadami 
etyki. Istotnym narzędziem w kształto-
waniu społecznej odpowiedzialności 

jest przyjęty Kodeks Etyczny Energa 
SA. Dokument opisuje kluczowe wartości oraz zachowania, 
jakie pracownicy chcą przestrzegać w kontaktach z klientami, 
partnerami biznesowymi oraz w relacjach wewnętrznych.
Za działanie prowadzone zgodnie z najlepszymi standardami 
obejmujące m.in. ład korporacyjny, czynniki środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne Energa została włączona do indek-
su spółek odpowiedzialnych RESPECT Index, który obejmuje 
swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego 
Rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Energa doceniona za działania CSR
Grupa Energa, jako jedyna firma energetyczna, zdobyła najwyższą nagrodę w czwartej edycji zestawienia firm, które w swojej działalności stosu-
ją zasady społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu prowadzonym przez tygodnik Polityka, Energa otrzymała Złoty Listek CSR.
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzę-
dach pracy województwa pomorskiego w maju br. wyniosła 
87,9 tys. osób ( w stosunku do kwietnia to spadek o 5,8%). 
Dla porównania w maju ubiegłego roku było ich więcej 
o 17,5 tys.
- Już od kilku miesięcy zauważamy spadek liczby osób 
bezrobotnych na Pomorzu, a w maju osiągnęliśmy rekordo-
wy – na tle całej Polski – wynik. To w naszym województwie 
odnotowano największy spadek bezrobocia aż o 5,8 proc. 
Pomorskie jest też województwem, w którym dynamicznie 
przybywa osób pracujących. To efekt aktywności lokalnych 
przedsiębiorców, którzy kreują nowe miejsca pracy, pozytyw-
ny skutek rozwijających się inwestycji w regionie oraz działań 
promujących zatrudnienie przy wsparciu środków unijnych 
czy Funduszu Pracy, o które samorząd województwa po-
morskiego nieustannie i skutecznie zabiega – skomentował 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 
– W miesiącach letnich spodziewamy się dalszego spadku 
liczby bezrobotnych.
Na poprawę sytuacji na pomorskim rynku pracy mają wpływ 
również prace sezonowe w rolnictwie, gastronomii, hotelar-
stwie i turystyce, a pozytywne trendy powinny utrzymać się 
jeszcze przez kilka miesięcy, przynajmniej do końca sezonu 
turystycznego. 
Według wstępnych danych w maju br. spadek liczby bezro-
botnych odnotowano we wszystkich powiatach wojewódz-
twa, największy w powiatach: sztumskim o 16,2% (o 431 
osób) i puckim o 10,0% (o 339 osób). W ubiegłym miesiącu 
pomorscy pracodawcy zgłosili więcej - o ponad 20 pro-

cent - wolnych miejsc pracy, a liczba wolnych miejsc pracy 
w porównaniu z sytuacją w kwietniu zwiększyła się o 1,6 tys. 
i wyniosła 8,7 tys. W tym samym czasie w roku 2014  liczba 
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wyno-
siła 6,8 tys.
Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec 

maja 2015 r. zmniejszyła się o 0,6 pkt proc. w stosunku do 
kwietnia 2015 r. i wynosiła 10,3%, podczas gdy rok temu 
w maju wynosiła 12,2%. W kraju stopa bezrobocia zmniejszy-
ła się o 0,4 pkt proc. do poziomu 10,8% (rok temu wynosiła 
12,5%). 
(MP)

W Pomorskiem spada bezrobocie
Bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 88 tys. 
To najlepszy wynik w kraju. 

Właśnie na Pomorzu zanotowano rekordowy 
na tle całek Polski spadek bezrobocia
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dowiedz się więcej:      tel. 792 060 155
  e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Aby umożliwić sprawne 
przeprowadzenie inwestycji 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i Zarząd Województwa 
Pomorskiego podpisały list 
intencyjny.
- Widać już efekty inwesty-
cji. Na głównych ciągach 

komunikacyjnych obser-
wowany jest wzrost liczby 
przewożonych pasażerów. 
W kolejnym okresie progra-
mowania unijnego, w latach 
2014-2020, chcemy konty-
nuować współpracę z PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

cztery linie do remontu
420 milionów złotych z regionalnych funduszy UE pozwoli 
na rewitalizację 4 linii kolejowych na Pomorzu. 

przy rewitalizacji czy moder-
nizacji kolejnych odcinków 
linii kolejowych ważnych 
dla naszego regionu. List in-
tencyjny ma być motywacją 
dla PKP PLK do rozpoczęcia 
realizacji kolejnych przedsię-
wzięć infrastrukturalnych - 
komentuje Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.
Obie strony – PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i zarząd 
województwa pomorskiego 

– deklarują podjęcie wspól-
nych działań, dzięki którym 
pasażerowie będą mogli ko-
rzystać ze sprawnych i szyb-
kich połączeń kolejowych. 
Regionalny Program Ope-
racyjny dla województwa 
pomorskiego na lata 2014 
– 20 pozwoli na rewitalizację 
czterech linii. Dwie z nich 
biegnące ze Słupska do Ustki 
i z Lęborka do Łeby będą 
szczególnie intensywnie 
wykorzystywane w sezonie 

wakacyjnym. Samorząd wraz 
z PLK chce również przyśpie-
szyć połączenia kolejowe na 
trasie z Lipusza do Kościerzy-
ny. Natomiast rewitalizacja 
trasy z Grudziądza do Mal-
borka będzie kontynuacją 
inwestycji PLK przeprowa-
dzonej na odcinku z Torunia 
do Grudziądza, dzięki temu 
pociągi regionalne na całej 
trasie Toruń – Malbork będą 
korzystały z nowych torów.
(GB)



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, 
Grzegorz Bryszewski

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, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

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

KĘBłoWo, dom 139m, 
działka 716m. 4 pokoje, 2 
łazienki, kuchnia, jadalnia, 
garderoba, 390 tysięcy. 
Tel: 519-399-162

DzIAłKĘ komercyjną 
sprzedam, 1000m, cena 
60000zł. Tel: 572-943-543

SPrzEDAM gospo-
darstwo rolne 8.20 Ha i 
zabudowania, Jeleńska 
Huta. Tel: 661-895-941

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ pokoje na Ka-
szubach „‘Zielone Wzgó-
rze” Sikorzyno, Zaprasza-
my. Tel: 725-310-047

WEJhEroWo - cen-
trum, wynajmę pokój z 
używalnością kuchni i 
łazienki, pani pracującej 
i nie palącej, cena 460 zł. 
Tel: 609-793-942, 58 672-
78-96

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 

wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

BMW e39 540i Kombi 
2001r., bogata wersja wy-
posażenia, serwisowana w 
BMW Kwiatkowski, cena: 
22.000, tel. 792 613 309

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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 

TELEFONY

TELEFoN stacjonarny 
„Dartel” z prezentacją nu-
meru w kartoniku wraz z 
papierami, mało używany, 
cena 45zł, Wejherowo. Tel: 
510-688-509

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, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

FoToGrAF, Profesjonal-
na fotografi a na różne 
okazje, konkurencyjne 
ceny, Tel. 697-442-013

PIELĘGNAcJA ogrodów, 
tel. 600 160 888

TOWARZYSKIE

PEłNA życia 55-latka, 
pozna 60-latka z klasą, 
mężczyznę swoich ma-
rzeń. Tel: 532-274-177

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

MATA dla dziecka do 
leżenia 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 guro-
we, 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: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPrzEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 

kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

złoTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPrzEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter 
czarne. Tel: 601-638-877

SPrzEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę moto-
rową „Makita” w mało 
używaną. Tel: 601638 877

SPrzEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów, idealne 
na działkę, cena 50zł. Tel: 
503-631-333

SPrzEDAM wędkę Shi-
mano nasci 215/22, stan 
idealny, 100zł, Karwia. Tel: 
516-603-723

SPrzEDAM stół rozkłada-
ny 80x140x76x180 ciemny 
orzech w bardzo dobrym 
stanie 250zł. Tel:507-486-
424

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



Nowy nabytek żółto-niebieskich występował ostatnio 
w barwach Bytovii Bytów. Socha jest wychowankiem Śląska 
Wrocław, z którym ma na swoim koncie mistrzostwo i wice-
mistrzostwo kraju. Boczny defensor spędzi nad Bałtykiem 
co najmniej jeden sezon, choć umowa zakłada też opcję 
przedłużenia o kolejny rok. Przypomnijmy, że na pozostanie 
w Arce zdecydował się Marcus da Silva, wiodąca postać 
w barwach gdyńskiego zespołu w minionych rozgrywkach. 
Brazylijczyk parafował kontrakt obowiązujący do końca 
czerwca 2017 roku. Podobny krok stał się udziałem trene-
ra Grzegorza Nicińskiego, który będzie prowadził Arkę co 
najmniej do końca przyszłego sezonu, choć umowa zawiera 
również klauzulę umożliwiającą prolongatę o kolejne 
dwanaście miesięcy. „Nitek” jest pierwszym szkoleniowcem 
ekipy z Gdyni od dziewiątej kolejki minionych rozgrywek 
i poprowadził dotąd drużynę w dwudziestu pięciu meczach, 
notując dziewięć zwycięstw, tyle samo remisów oraz siedem 
porażek. Przez kolejne dwa lata w klubie z ulicy Olimpijskiej 
będzie występować Przemysław Stolc, który ma na swoim 
koncie czternaście występów w pierwszym zespole. Rozmo-
wy Bartosza Ławy i włodarzy klubu zakończyły się decyzją 
o nieprzedłużeniu wygasającego kontraktu 36-letniego pił-
karza. Ława wystąpił łącznie w 206 spotkaniach arkowców, 
przywdziewając żółto-niebieski trykot w latach 2004-2010 
oraz w trakcie poprzedniego sezonu i zapisując na swoim 
koncie w tym czasie 21 goli.

z odrą albo Pogonią w PP

W środę 17 czerwca w siedzibie PZPN doszło do losowania 
rund Pucharu Polski na poziomie centralnym. Podopieczni 
Grzegorza Nicińskiego trafi li na zwycięzcę z pary Odra Opole 
- Pogoń Siedlce. II runda, od której gdynianie rozpoczną 
rywalizację w tych rozgrywkach, jest wyznaczona na 25-26 
lipca. (Kh)

Minuty na boisku:
Marcin Warcholak - 2945 minut (33 spotkania),
Krzysztof Sobieraj - 2821 minut (32 spotkania),
Bartosz Ława - 2596 minut (31 spotkań),
Antoni Łukasiewicz - 2539 minut (33 spotkania).
Wszystkie 34 spotkania zaliczył tylko Paweł Wojowski 
(2382 minuty), w tym 12 meczów w pełnym wymia-
rze czasowym.

Bramki:
Marcus da Silva - 9 goli,
Antoni Łukasiewicz - 4 gole,
Bartosz Ława, Michał Nalepa, Michał Szubert - po 3  
bramki.
Paweł Abbott, Alan Fialho, Antonio Calderon, Michał 
Marcjanik, Maciej Wardziński - po 2
Aleksander Jagiełło, Grzegorz Lech, Patrik Lomski, 
Michał Renusz, Marcin Warcholak, Paweł Wojowski - 
po 1
16 piłkarzy Arki zdobywało bramki w tym sezonie 
ligowym.

Kartki:
Krzysztof Sobieraj - 8 żółtych kartek 
(2x czerwona po dwóch żółtych),
Michał Nalepa - 7 żółtych kartek 
(czerwona po dwóch żółtych),
Marcin Warcholak - 6 żółtych kartek 
(czerwona po dwóch żółtych),
Alan - 4 żółte kartki (czerwona po dwóch żółtych).
Żaden z  zawodników Arki nie został ukarany 
bezpośrednią czerwoną kartką.
opr.: arka.gdynia.pl

Socha przychodzi, 
Ława odchodzi
Arka pozyskała 27-letniego prawego obrońcę, natomiast z klubem pożegnał się doświadczony 
pomocnik. Wiadomo też, kto poprowadzi drużynę.

Statystyki
indywidualne: 



Marketing i public relations to obecnie niezwykle 
istotne elementy funkcjonowania klubu. Wiedzę 
z tych dziedzin można posiąść raz na zawsze czy 
niezbędne jest pogłębianie umiejętności i nabywa-
nie kolejnych kompetencji?

- Bez wątpienia konieczne jest ciągłe zgłębianie 
wiedzy. Jeśli spojrzymy na marketing i public re-
lations sprzed kilku lat i na obecny stan, to nowe 
media i wszystko to, co się w międzyczasie wydarzyło, 
zmienia całkowicie strategię działania. Są pewne ele-
menty ponadczasowe, jak na przykład pewna intuicja 
czy wyczucie rynku, lecz jeśli nie śledzi się bieżących 
zmian, to ciężko nadążyć za trendami. Wiem z autopsji, 
odkąd zajmuję się w większym stopniu zarządzaniem 
niż samym marketingiem, że dotrzymywanie kroku 
wszystkim nowościom nie zawsze jest takie proste. 
Moi ludzie pracujący w marketingu są zdecydowanie 
lepsi ode mnie w niektórych obszarach. Z całą pewno-
ścią nie można spuszczać rynku i jego rozwoju z oczu.

co w tym pomaga? Udziały w różnego rodzaju kon-
ferencjach zapewne są bardzo wskazane.

- Warto uczestniczyć w szkoleniach, które mogą po-
móc w zrozumieniu pewnych mechanizmów. Powinno 
się też sporo czytać w tym temacie oraz obserwo-
wać i zarazem analizować działania innych klubów, 
szczególnie zagranicznych. W Polsce są pojedyncze 
przypadki ciekawego zarządzenia, ale spoglądanie 
w kierunku uznanych światowych marek pokroju 
Manchesteru United, Bayernu Monachium czy Borussii 
Dortmund jest bardzo słuszne. Śledzenie badań i ten-
dencji rynkowych także zaliczam do istotnych elemen-
tów tej pracy.

Można powiedzieć, że z niejednego pieca jadł Pan 
chleb, jeśli spojrzymy na doświadczenie w bran-
ży. Pracował Pan bowiem między innymi w Pia-
ście Gliwice i Wiśle Kraków. czym różni się praca 
w strukturach klubu piłkarskiego od zarządzania 
jednostką siatkarską?

- Wbrew pozorom, różnic praktycznie nie ma, przynaj-
mniej z mojego punktu widzenia. Mamy do czynienia 
praktycznie z taką  samą  organizacją, w obu przypad-
kach należy dostosować strategię działania do potrzeb 
odbiorców. Jedyną różnicą jest sam sport, czyli z jed-
nej strony boisko piłkarskie, a z drugiej hala, w której 
odbywa się rywalizacja siatkarska. Wielokrotnie zazna-
czałem, że moją rolą nie jest dobranie zespołu w stu 
procentach i jego prowadzenie. To leży w gestii sztabu 
szkoleniowego i pionu sportowego. Zarząd koncentru-
je się przede wszystkim na zbudowaniu pewnej filozofii 
i strategii klubu, opisaniu z czym chcemy się kojarzyć, jakie 
wartości przekazywać, a więc na całej organizacji, zarządza-
niu, marketingu i finansach. Tych różnic jest więc naprawdę 
niewiele. Wszędzie trzeba zbadać  potrzeby rynku, wykre-
ować zainteresowanie klubem, w skrócie przygotować 
produkt, który będzie atrakcyjny dla sponsorów i reklamo-
dawców oraz kibiców.  Przykładowo kibice muszą świetnie 
się bawić na meczach i czuć bezpiecznie. Trzeba im zapew-
nić odpowiedni poziom sportowy, postacie z którymi będą 
się identyfikować, atrakcje dodatkowe, łatwość nabycia 
biletu, odpowiednią obsługę, catering, możliwość nabycia 
fajnych pamiątek, a wcześniej odpowiednio dotrzeć do nich 
z informacją o meczu poprzez działania promocyjne.
 
Przechodząc do tematu jakże udanego minionego se-
zonu, muszę rozpocząć od gratulacji. Wicemistrzostwo 
Polski i zdobycie krajowego Pucharu to sukcesy, o któ-
rych nie śnili nawet najwięksi optymiści pośród kibiców. 
Podobnie było z osobami w klubie?

- Dziękuję bardzo za gratulacje w imieniu wszystkich pra-
cowników i partnerów klubu. Myślę, że gdyby ktoś zapytał 

mnie o taki rezultat końcowy przed sezonem, to na pewno 
bym się go nie spodziewał. Jednocześnie zgodnie z powie-
dzeniem „nigdy nie mów nigdy” – jako klub nie mówiliśmy, 
że to nie ma prawa się wydarzyć. Celem było skupienie się 
na pracy i myśli skierowane tylko na następny mecz, nie 
wybiegając dalej naprzód. To dotyczyło każdego obszaru 
działania. Osiągnięte sukcesy to pochodna pracy całego 
zespołu na przestrzeni sezonu. Ale co chciałbym podkreślić 
– to już za nami. Czekają nas kolejne wyzwania.  

czy zgadza się Pan z opinią, że kolejny sezon może 
okazać się trudniejszy? Nie chodzi mi wyłącznie o do-
datkowe mecze związane z awansem do Ligi Mistrzów, 
ale też ze względu na rozbudzone apetyty i konieczność 
ugruntowania pozycji w gronie potentatów.

- Zdecydowanie tak, to będą zupełnie inne rozgrywki, w do-
datku na trzech frontach. Występy w Champions League 
traktujemy w kategoriach wyzwania, ponieważ przez dwa 
miesiące nasi siatkarze będą grać właściwie co trzy dni, 
w systemie środa-weekend. Zależnie od wylosowanych 
rywali, mogą dojść do tego dalekie podróże. Nie można 
również zapominać, że wszyscy ligowi przeciwnicy będą na 

nas patrzyć już z innego pułapu -  jak na wicemistrza 
PlusLigi i zdobywcę Pucharu Polski, a nie drużynę, która 
zajęła dziesiąte miejsce i jest w stanie napsuć krwi fawo-
rytom, gdyż sama w tym gronie może być ustawiana.

W jaki sposób udało się zachęcić do pozostania na 
wybrzeżu trenera Anastasiego i Mateusza Mikę? 
W przypadku przyjmującego reprezentacji Pol-
ski krążą legendy na temat wielokrotności sumy 
kontraktowej przy jego nazwisku względem sezonu 
2014/15...

- Dużym sukcesem było namówienie szkoleniowca tej 
klasy do pracy w Gdańsku. Od początku rozmawialiśmy 
o koncepcji długofalowej i sądzę, że na samym począt-
ku przekonała go ta długoterminowa wizja oraz tak bez-
cenne elementy jak piękne miasto czy znajdująca się 
tutaj imponująca hala. Doszliśmy do porozumienia co 
do wspólnej wizji rozwoju klubu, nie chcieliśmy na siłę 
narzucać trenerowi decyzji dotyczących personaliów 
drużyny. Pozostanie trenera Anastasiego jest naturalną 
konsekwencją i chęcią kontynuacji tego, na co wspólnie 
zdecydowaliśmy się rok temu. Jeśli chodzi o Mateusza, 
to przychodził on do nas jako zawodnik, w którego 
jeszcze nie do końca wierzono. Przede wszystkim 
największe ukłony dla właściciela klubu, pana Kazi-
mierza Wierzbickiego, który bardzo mocno naciskał na 
zarząd, żeby Mateusz wrócił do Gdańska, wręcz miał 
do nas pretensje, że nie udało nam się zatrzymać Miki 
na wcześniejszy sezon. Uważam, że Mateusz jest takim 
typem zawodnika, który nie lubi zbyt częstych zmian. 
Tutaj się bardzo dobrze czuje, po co więc miałby  zmie-
niać otoczenie? W kwestii kontraktu tego zawodnika, 
sprawą oczywistą jest, że dostał podwyżkę, ponieważ 
bez wątpienia jest obecnie w gronie najlepszych przyj-
mujących w Polsce, a nawet na całym świecie. Poziom, 
który reprezentuje, jest bardzo wysoki i gdyby postawił 
tylko na finanse, to z całą pewnością by od nas odszedł, 
ponieważ nie bylibyśmy w stanie konkurować z niektó-
rymi klubami. 

czy wiążąc się umową z włoskim szkoleniowcem 
na kolejne dwa lata mieliście na względzie również 
aspekty marketingowe? Nie jest tajemnicą, że Ana-
stasi ma świetny kontakt z kibicami w rzeczywisto-
ści realnej i wirtualnej, prowadząc konta na różnych 
portalach społecznościowych. W klubowym sklepie 
pojawiła się też koszulka „fANASTASI” czy książka 
mu poświęcona. To wszystko uzupełnia obraz cieka-
wego budowania wizerunku klubu.

Dokładnie. Oprócz czysto sportowej pracy trenera, my-
ślimy ponadto o aspektach marketingowych i staramy 

się je wcielać w życie. Rozmawiamy z Andreą o sporto-
wych sprawach wiodących, jak również dodatkowo o budo-
waniu pewnej wartości klubu w społeczeństwie i skojarzeń 
z tym związanych. Jak na razie współpraca przebiega wzor-
cowo, bowiem włoski trener bardzo dobrze odnajduje się 
w tym temacie. Od początku naszym celem było znalezienie 
trenera, który będzie wartością dodaną także w kwestiach 
pozasportowych. Początek jest bardzo dobry. Mam nadzieję, 
że tak będzie w latach kolejnych.

LoToS Trefl Gdańsk niewątpliwie spełnił oczekiwania 
głównego sponsora kapitalnym sezonem. czy jest szansa 
na większy wkład finansowy Grupy LoToS SA na rzecz 
klubu?

- Nie chciałbym szczegółowo odpowiadać na to pytanie. Do 
tej pory prowadziliśmy rozmowy po każdym sezonie. Złożyli-
śmy już raporty dotyczące minionych rozgrywek oraz propo-
zycję współpracy na kolejny sezon. Mamy ustne deklaracje, 
że będziemy dalej współpracowali, co nas bardzo cieszy. 
Jesteśmy dumni, że tak potężna firma jak Grupa LOTOS ufa 
nam od wielu lat.
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Z Piotrem Należytym, prezesem LOTOSU Trefla Gdańsk, rozmawia Krzysztof Handke.

Czekają nas kolejne wyzwania
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W Gdyni już od 2002 roku 
działa Stowarzyszenie 
Miłośników Koszykówki i to 
właśnie z przedstawiciela-
mi tej organizacji spotkał 
się w tym tygodniu Prezes 
Basketball Investments 
SSA – Bogusław Witkowski. 
W spotkaniu wzięli udział 
również – trenerka druży-
ny Katarzyna Dydek oraz 
kierownik biura – Jakub 
Snopek. Stowarzyszenie 
reprezentowali: Grzegorz 
Jaskólski, Przemysław 
Wyrwa, Andrzej Jaśkiewicz, 
Arkadiusz Drulla. Tematów 
do rozmów nie brakowa-
ło, bowiem obejmowały 
one kwestie dotyczące 
współpracy w sezonie 
2015/2016, możliwości 
rozwoju gdyńskiej koszy-
kówki, perspektywy klubu, 
planów realizacji wiodące-
go hasła nadchodzących 
sezonów: „Stawiamy na 
kibiców”. Przedstawiciele 
klubu poinformowali także 
sympatyków koszykówki o sprawach najważniejszych 
– aktualnym stanie rozmów prowadzonych z zawodnicz-
kami oraz pozyskiwania firm sponsorskich. Mimo że klub 

Po spotkaniu z fanami: 
„Stawiamy na kibiców”
Ostatnie zmiany oraz przebudowa drużyny nie mogły zostać niezauważone przez najważniej-
szych dla każdego klubu grupę ludzi – kibiców.  – Agnieszka to zawod-

niczka, której nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Jej 
umiejętności są po-
wszechnie znane. Jestem 
bardzo zadowolony, że 
udało nam się doprowa-
dzić do końca negocjacje 
i ostatecznie zagra u nas. 
Możliwość oglądania jej 
w akcji to będzie wielka 
gratka dla kibiców – po-
wiedział prezes BI Gdynia, 
Bogusław Witkowski 
Ostatni sezon Agnieszka 
spędziła w lidze tureckiej, 
w zespole Fenerbahce 
Stambuł. Druga z sióstr, 

Magda, również powraca 
do Gdyni po kilkuletniej 
przerwie. W międzyczasie 
była zawodniczką Lidera 
Pruszków, AZS Rzeszów 
oraz MKK Siedlce.  Jej 
ostatni sezon spędzony 
na polskich parkietach 
ekstraklasowych był 
najlepszym w karierze 
sportowej. Pojawienie 
się sióstr w Gdyni daje 
nadzieje wszystkim 
kibicom koszykówki na 
wiele emocji sportowych 
po tym, jak okazało się, że 
gdyński klub nadal będzie 
występował w elicie.

Siostry Bibrzyckie 
wracają do Gdyni
Klub z Gdyni zaczyna kompletować skład na sezon 
2015/2016 do drużyny dołączy jedna z najlepszych 
zawodniczek – Agnieszka Bibrzycka oraz jej młod-
sza siostra Magda.

Młodzieżowa Reprezentacja Polski Kobiet U-20 zajęła 
2. miejsce na turnieju towarzyskim we Francji przed 
mistrzostwami Europy Dywizji A. Na turnieju zagrały 
zawodniczki Basketu Gdynia: Angelika Stankiewicz, 
Monika Naczk oraz Aleksandra Wajler.
Warto podkreślić, że Angelika Stankiewicz została wy-
brana do najlepszej „5” turnieju.

Wyróżnienie 
dla Stankiewicz

Klub pozyskał Anetę Kotnis 
oraz Katarzynę Suknarow-
ską. Kotnis występuje na 
pozycji silnej skrzydłowej. 
W poprzednich rozgryw-
kach w zespole AZS UMCS 
Lublin wystąpiła w 25 
meczach. Przebywając na 

parkiecie średnio ponad 
25 minut gry notowała 
6.6 punktu i 5,6 zbiórki. 
- Jestem bardzo zadowo-
lona, że w nadchodzącym 
sezonie będę miała okazję 
reprezentować Basket 
Gdynia. Podjęcie decyzji 

Nowe nabytki Basketu

czeka jeszcze daleka droga do spełnienia założonych 
celów, to jego władze oraz – co najważniejsze – kibice 
z optymizmem spoglądają w najbliższą przyszłość.

znamy coraz więcej szczegółów odnośnie składu 
koszykarek z Gdyni.

o przeprowadzce nad morze 
przyszło mi z łatwością, 
gdyż wiem, że drużyna z tak 
bogatą historią, która przez 
ostatnie lata borykała się 
z problemami, nadchodzący 
sezon ma mieć przełomo-
wy. Ponieważ cele stawiane 
przed zespołem są wysokie 
dlatego tym bardziej cieszę 
się, że będę mogła być jego 
częścią - powiedziała Kotnis. 
Z kolei Suknarowska grała 

na parkietach Tauron Basket 
Ligi Kobiet i euroligowych 
w barwach Energi Toruń. 
Wraz z nim zdobyła brązowy 
medal w ekstraklasie kobiet. 
Również warto przypomnieć 
jej występy w lidze łotewskiej 
w sezonie 2013/2014. Popro-
wadziła zespół Liepajas Papirs 
do wicemistrzostwa Łotwy, 
zdobywając średnio 17 
punktów. W swojej karierze 
ma również występy w mło-

dzieżowych kadrach Polski 
oraz NJCAA (National Junior 
College Athletic Association). 
- Bardzo się cieszę, że podpi-
sałam kontrakt z zespołem 
z Gdyni. Głównym aspektem, 
który przeważył ze wybrałam 
zespół Basket Gdynia jest 
idea klubu, który w najbliższej 
przyszłości chce powrócić do 
czołówki ekstraklasy kobiet. 
Możliwość gry i dalszego 
rozwoju skłoniła mnie do 

podpisania umowy z klubem 
z Trójmiasta. Zawodniczki, 
które podpisały kontrakty 
z klubem są mi również 
znane więc mam nadzieje, że 
będziemy tworzyć ciekawy 
kolektyw i zrobimy duży 
krok w przód dla gdyńskiego 
basketu. Chciałam skorzystać 
z okazji i już teraz zaprosić 
wszystkich kibiców na mecze 
w nowym sezonie - stwierdzi-
ła 28-letnia koszykarka.


