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Najchętniej 
czytana gazeta

w Gdyni

Festyn „Laboratorium Edu-
kacji” odbył się przy Akwa-
rium Gdyńskim. Przy okazji 
była możliwość pomocy 
chorym. 

Podczas wydarzenia róż-
ne organizacje prezentowały 
swoją ofertę szkoleniową. Pro-
pozycje były bardzo zróżnico-
wane i każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Swoje kursy pre-
zentowały � rmy, organizacje 

pozarządowe, szkoły średnie 
i uczelnie. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się kursy 
udzielania pierwszej pomocy, 
samoobrony, makijażu, masa-
żu, zajęcia sportowe oraz kur-
sy sztuk walki. Stowarzyszenie 
KrewAktywni, poza promocją 
swojego bezpłatnego kursu 
pierwszej pomocy, zorganizo-
wało rejestrację potencjalnych 
dawców szpiku kostnego.
DK

Ta podstawówka to najstarsza 
gdyńska szkole, która w 2015 
roku świętować będzie 80-lecie 
istnienia. W uroczystości uczest-
niczyli gdyńscy samorządowcy, 
grono pedagogiczne z SP nr 6 
oraz uczniowie i ich rodzice. 

Dodać należy, że gdyńscy sa-
morządowcy mieli się czym 
pochwalić. Od tego roku szkol-

nego 850 uczniów „szóstki” ma 
do dyspozycji nowoczesną salę 
gimnastyczną ze ścianką wspi-
naczkową. W budynku o po-
wierzchni 1195 m kw. są także 
sale lekcyjne, harcówka i szatnie 
z sanitariatami. Szkoła ma rów-
nież dwa nowe boiska do gry 
w piłkę nożną z nawierzchnią z 
trawy syntetycznej i wielofunk-

cyjne z nawierzchnią poliureta-
nową.

Pierwsza dama nie kryła za-
chwytu.

- Nowa sala jest imponująca, 
daje duże możliwości – stwier-
dziła Anna Komorowska. - Z 
tego, co widzę, dzieci są tutaj 
dobrze zaopiekowane, mają 
możliwość ogromnego rozwo-

Zdrowie i edukacja
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Prowadzono rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego

GDZIE W GDAŃSKU ODBĘDĄ SIĘ 

TARGI MIESZKANIOWE?
Odpowiedź wraz z danymi kontaktowymi wyślij na konkurs@expressy.pl w temacie wpisując TARGI.

KONKURS
WYGRYWAJ NAGRODY

PREZYDENTOWA 
ODWIEDZIŁA „SZÓSTKĘ”

Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP, wzięła udział 
w inauguracji roku szkolnego w SP nr 6 na Obłużu.

ju. Widząc ich reakcje i słuchając  
tego co mówią, widać harmonię, 
która daje szansę na sukces, a 
dzieci czują się tutaj dobrze i bez-
piecznie. 

Wojciech Szczurek, prezy-
dent Gdyni, życzył wszystkim 
uczniom wiele sukcesów i jak 
najwięcej okazji do satysfakcji i 
radości. 

Po uroczystości małżonka pre-
zydenta RP znalazła także chwi-
lę na spotkanie przy Infoboksie 
oraz na krótki spacer Bulwarem 
Nadmorskim. DK

Spotkanie 
z prezyden-
tową Anną 
Komorowską 
było okazją 
do zdobycia 
autografu 
Pierwszej 
Damy RP
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Zmyli głowę!

Wyzwanie przyjęte i 
wykonane! Wejherowo 
wyzwało między innymi 
Gdynię w popularnym 
Ice Bucket Challenge, 
połączonym z akcją 
czyszczenia pomników. 
Gród Wejhera wskazał 
monument Antoniego 
Abrahama. 

Brakuje krwi!
Choć okres 
wakacyjny już za 
nami, nadal nie maleje 
zapotrzebowanie 
na krew. Z powodu 
braku zapasów krwi 
wiele operacji jest 
przekładanych na 
późniejszy okres.

Gimnazjum 
w Kosakowie
Gmina Kosakowo
miała naprawdę 
wielkie powody do 
świętowania, ponieważ 
po raz pierwszy 
zabrzmiał dzwonek 
w nowym gimnazjum. 
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Z okazji 10-lecia działal-
ności w Polsce, Greenpe-
ace organizuje konkurs, 
w którym MDK może 
wygrać mikroelektrownię 
OZE (odnawialnych źródeł 
energii). To instalacja, 
która produkuje energię 
elektryczną ze źródeł 
takich, jak wiatr, słońce 
czy biomasa. Zwycięzca 
konkursu oszczędzi na 
rachunkach za prąd, a w 
wypadku nadwyżek w 
produkcji - także część 
tej energii będzie mógł 
oddać do sieci. Greenpe-

ace zajmie się montażem 
i podłączeniem instalacji. 
Zwycięzcy pozostanie 
tylko przekazywanie tej 
dobrej energii dalej! Weź 
udział w głosowaniu i zde-
cyduj, komu przypadnie 
energia ze słońca, wiatru 
i innych odnawialnych 
źródeł energii! Oddając 
głos na Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gdyni możesz 
zadbać o to, by nigdy nie 
zabrakło im dobrej energii, 
którą przekazują nam już 
od ponad 60 lat!  
Oprac. DK

Nie masz planów na 
kilka najbliższych miesię-
cy? Rozpiera Cię energia, 
chcesz zrobić coś poży-
tecznego na rzecz innych, 
spędzić czas w ciekawy i 
kreatywny sposób, a przy 
okazji poznać inspirują-
cych i aktywnych ludzi? 

Jeśli tak, prześlij swoje 
zgłoszenie i zostań wo-
lontariuszem w jednym z 
projektów organizowanych 
przez Centrum Współpra-
cy Młodzieży.  

Jeśli na co dzień ko-
rzystasz z Internetu, nie 
wyobrażasz sobie życia 
bez komputera i telefonu 

komórkowego i chcesz po-
dzielić się swoją wiedzą na 
ten temat z osobami star-
szymi weź udział w pro-
jekcie Aktywni 60+! Jeśli z 
kolei chcesz sprawdzić, czy 
Gdynia jest przyjazna dla 
osób niepełnosprawnych, 
zostań wolontariuszem 
w projekcie „Gdynia dla 
wszystkich”!

Szczegóły dotyczące pro-
jektów, terminy zgłoszeń i 
formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie 
internetowej organizatora 
Centrum Współpracy 
Młodzieży http://www.
cwm.org.pl/. Oprac. DK

Wolontariusze 
pilnie potrzebni

Pomóż MDK wygrać! 
Dzięki Greenpeace, Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gdyni może stać się właścicielem 
mikroelektrowni OZE, produkować zieloną 
energię i oszczędzać na rachunkach za prąd. 

Już dziś, czyli w czwartek, na 
parking przy Stadionie Rug-
by (ul. Kazimierza Górskiego 
10), wjadą gigantyczne monster 
trucki, prowadzone przez najlep-
szych polskich i zagranicznych 
kaskaderów. 

Pokazy rozpoczną się o godzi-
nie 19:00. W programie: jazda 
synchroniczna, dri� y, jazda na 
dwóch kołach, pokaz niespo-
dzianka dla dzieci z Citroenem 
2CV i wiele, wiele innych. 

Oprócz tego będzie okazja, aby 
zobaczyć jedyny w europie samo-
chód specjalny z dwoma silnika-
mi prowadzonymi przez dwóch 
kierowców. W � nale zobaczymy 
kasację pojazdów dwoma potęż-
nymi Monster Truckami - w tym 
pierwszej polskiej konstrukcji 
tego typu Warszawa M20! Bilety 
w cenie: ulgowy 20zł, normalny 
30zł, do kupienia w kasie godzi-
nę przed pokazem. Ilość biletów 
ograniczona! Oprac. DK

Monster Trucki w Gdyni
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Projekt jest organizowany 
przy współpracy z Polskim 
Stowarzyszeniem Nordic 
Walking. Nie tylko w Gdyni, 
ale we wszystkich wojewódz-
twach w naszym kraju. Jest 
skierowany do osób, które 
myślą o chodzeniu z kijkami 
i chcą poznać tę dyscyplinę 
od podszewki.

- Cykl „Idę po zdrowie” to 
nowy projekt skierowany 
przede wszystkim do entu-
zjastów nordic walking 50+ - 
mówi Marek Łucyk, dyrektor 
Gdyńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. - Dzięki dziesię-
ciu bezpłatnym spotkaniom 
uczestnicy poznają prawi-
dłową technikę oraz tajniki 
tej dyscypliny. Zaczynamy od 
podstaw, a kończymy na po-
ziomie pozwalającym uczest-
nikom na start w listopado-
wym Marszu Niepodległości. 

Zajęcia, prowadzone przez 
doświadczonych instrukto-
rów, odbywać się będą cy-
klicznie w piątki o godzinie 
16.00 od 29 sierpnia do 31 
października 2014 r., na tere-
nie Gdyńskiego Forum Spor-
tu. Oprac. DK

Z kijkami po zdrowie

Przypominamy także o cyklicznych, bezpłatnych zajęciach Gdyńskiego Poruszenia:

- Fitness dla seniorów, poniedziałki godz. 11.00, Hala LA GOSiR (ul. Olimpijska 5/9);
- Biegam Bo Lubię, poniedziałki godz. 19.00, Bulwar Nadmorski (przy Cafe Contrast);
- Joga, wtorki godz. 18.00, Hala LA GOSiR (ul. Olimpijska 5/9);
- Nordic walking, środy godz. 19.00, Bulwar Nadmorski (przy Cafe Contrast);
- Tai chi, czwartki godz. 20.00, Hala LA GOSiR (ul. Olimpijska 5/9);
- Parkrun, soboty godz. 9.00, Plaża Miejska (przy restauracji Del Mar).

Dodatkowo, w każdą ostatnią środę miesiąca odbywają się Strefy Aktywności (bieganie i nordic 
walking, 24.09, 29.10, 26.11, 31.12), za każdym razem w nowej, wyjątkowej lokalizacji.

O tym, że Gdynia to bardzo rozbiegane miasto, nie trzeba nikogo przekonywać. Biegaczy 
widać w każdej dzielnicy, o każdej porze dnia. Stale rośnie także frekwencja na gdyńskich 
imprezach biegowych. Kolejną formą aktywności, którą wspiera miasto jest nordic walking 
– właśnie ruszył nowy projekt „Idę po zdrowie”.

Marsze z kij-
kami są coraz 
popularniejsze

fo
t. 

G
O

Si
R

 G
dy

ni
a



3www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

EDUKACJAINWESTYCJE

Dofi nansowanie 
lokalnych dróg

Wojewoda Pomorski infor-
muje, że do 30 września 2014 
roku odbywać się będzie nabór 
wniosków o do� nansowanie 
inwestycji w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Program � -
nansowany jest ze środków bu-
dżetu państwa, a jego celem 
jest wsparcie budowy, prze-
budowy oraz remontów dróg 
gminnych i powiatowych. W 
roku 2015 na jego realizację 
w Pomorskim przewidziano 
kwotę niemal 54,5 mln zł.

Początek nauki
W województwie pomor-

skim naukę rozpoczęło 298 
118 uczniów. 34 tys. dzieci, 
w tym 11 tys. sześciolatków 
usłyszało dzwonek po raz 
pierwszy. Od nowego roku 
szkolnego pierwszoklasiści 
korzystają z jednego dar-
mowego elementarza. Do 
szkół dostarczono już 38 
tysięcy sztuk podręczni-
ka. W woj. pomorskim do 
625 szkół podstawowych 
dostarczono 37062 egzem-
plarzy nowego elementarza. 
W rezerwie pozostało 1458 
podręczników.

HISTORIA

Otworzyli Centrum Solidarności

W 34. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w 
Gdańsku otwarte zostało Europejskie Centrum Solidarności. To 
instytucja, której głównym zadaniem jest propagowanie pamięci 
o Sierpniu 80 i promowanie wartości solidarności, wspólnego 
dobra i współpracy. Uroczystego otwarcia ECS dokonał Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski. 

BEZPIECZEŃSTWO

330 tys. zł 
dla służb

Marszałkowie Mieczysław 
Struk i Ryszard Świlski, w 
obecności Mariana Szajny, 
przewodniczącego Komisji 
Samorządu i Bezpieczeń-
stwa Publicznego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
oraz przedstawicieli Policji i 
Straży Pożarnej podpisali 14 
umów dotyczących do� nan-
sowania przez Województwo 
Pomorskie zakupu samocho-
dów ratowniczo – gaśniczych 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Brahu, Spalto, Jodsen, 
Wuaespecjal i Edizz, Silver, 
3trzy, Odme (MPC Live 
Act) zagrają już dziś, czyli w 
czwartek 4 września, w Klu-
bie Atlantic w Gdyni, przy 
ul. 3 Maja 28. Start o godz. 
19.00.

Będzie to koncert chary-
tatywny „Rap gra dla Ma-
teusza”. Dochód w całości 
przeznaczony zostanie na le-
czenie zagranicą 10-letniego 
Mateusza Przybyła, który 
zmaga się z ciężką chorobą 
(nowotwór złośliwy neuro-
blastoma IV st.).

Bilety w cenie 15 zł i 20 zł 
w przedsprzedaży: PROSTO 

Rękawicę rzuconą miastu 
podniósł Zarząd Dróg i Ziele-
ni. Dzięki częstym wizytom go-
łębi, pomnik Abrahama musi 
być poddawany kosmetyce re-
gularnie. 

- Ostatnio czyściliśmy go 
wiosną, zatem wejherowska 
inicjatywa pojawiła się w do-
skonałym momencie i Gdy-
nia chętnie podjęła wyzwanie  
- mówi Maciej Karmoliński, 
zastępca dyrektora gdyńskiego 
ZDiZ.

Po blisko godzinnej „pielę-
gnacji”, przy użyciu profesjonal-
nych narzędzi i środków, przy-
szedł czas na oblewanie, a także 

Zmyli Abrahamowi głowę!
Wyzwanie przyjęte i wykonane! Wejherowo wyzwało między innymi Gdynię w popularnym Ice Bucket Challenge, 
połączonym z akcją czyszczenia pomników. Gród Wejhera wskazał monument Antoniego Abrahama. 

wskazanie nominacji. Gdynia wy-
zywa Puck do wyczyszczenia po-
mnika Antoniego Abrahama, 
Poznań i jeden z dwóch pomni-
ków Mickiewicza oraz Wrocław i 
pomnik Aleksandra Fredry. 

Oblewanie lodowatą wodą ma 
przede wszystkim cel charyta-
tywny. Wiąże się bowiem z wpła-
tą środków na rzecz organizacji 
walczącej ze stwardnieniem za-
nikowym bocznym. Najbardziej 
znaną osobą cierpiącą na ALS jest 
brytyjski astro� zyk, Steven Haw-
king. Oprac. DK

Najpierw dokładne szorowanie... A później kubeł zimnej wody na głowę 

Wspomóż chorych 
Wpłaty dokonuje się na konto 
fundacji Dignitas Dolentium (www.
mnd.pl), nr rachunku: 61 1240 4432 
1111 0000 4721 0358 
Dignitas Dolentium 
34-400 Nowy Targ 
ul. Gorczańska 26
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Rap dla Mateusza
SHOP SOPOT, ul. Grunwaldz-
ka 57. Kasa Klubu Atlantic, 
ul. 3 Maja 28, otwarta od po-
niedziałku do piątku w godz. 
12.00 do 18.00.

Do grudnia rodzice Mateusza 
muszą uzbierać 200 tys. zł., by 
w połowie stycznia, po ósmym 
cyklu chemii, chłopiec mógł 
wyjechać do Włoch na specja-
listyczną, półroczną terapię. 
W Polsce żadna klinika jej nie 
prowadzi. 

Więcej informacji: www.face-
book.com/obudzwsobieanio-
ladlamateuszaprzybyl i na blo-
gu prowadzonym przez mamę: 
matiwygra.blogspot.com.
Oprac. DK

matiwygra.blogspot.com
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Rząd zapoznał się z 
zarzutami, jakie sformu-
łowała Gdynia i - uznając 
ich słuszność - podjął 
decyzję dotyczącą udziału 
w procesie i wsparcia 
miasta, w celu obrony 
interesu państwa polskie-
go. Rząd RP, wystąpił do 
Sądu Unii Europejskiej 
z wnioskiem o przyjęcie 
interwencji ubocznej.

Interwencja uboczna to 
instytucja prawa, która z 
ważnych powodów umoż-
liwia zainteresowanemu 
podmiotowi przystąpie-
nie do procesu po jednej 
ze stron, mimo ze sam 
ten podmiot stroną nie 
jest. Ponieważ Sąd Unii 
Europejskiej wydał w 
ostatnich dniach orze-
czenie wyrażające zgodę, 
Rzeczpospolita Polska 
będzie brała udział w 
luksemburskim procesie, 

wspierając gminę Gdynia.
W ostatnim czasie sąd 

wydał także postanowie-
nie oddalające wniosek 
Gdyni o tymczasowe 
wstrzymanie wykonania 
decyzji Komisji Europej-
skiej. U podstaw decy-
zji Sądu legła głęboka 
niespójność polskiego 
prawa upadłościowe-
go z prawem unijnym. 
Postanowienie to niczego 
nie przesądza i zawsze 
może zostać zmienione. 
Gdynia rozważa złoże-
nie kolejnego wniosku o 
wstrzymanie, w którym 
podniesie nowe pojawia-
jące się argumenty, co 
może wpłynąć na wyda-
nie oczekiwanego przez 
miasto orzeczenia.
Oprac. DK

Poziom zapasów w Banku 
Krwi w Gdańsku wciąż jest 
niski. Brakuje wszystkich grup 
minusowych oraz grup 0 Rh+ 
i A Rh+. Dobry poziom krwi 
utrzymuje się jedynie w gru-
pach B Rh+ i AB Rh+. 

- Ci, którzy mogą poczekać, 
mają operacje i zabiegi przesu-
wane na późniejszy termin, a 
to na pewno nie wpływa pozy-
tywnie na ich zdrowie – pod-
kreśla Lechosław Dzierżak 
ze Stowarzyszenia KrewAk-
tywni.

Honorowym krwiodawcą 
może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-60 lat, wa-
żąca powyżej 50 kg i legity-
mująca się dokumentem ze 
zdjęciem i numerem PESEL. 
Na oddanie krwi nie przycho-
dzimy na czczo – należy zjeść 

Polski rząd popiera Gdynię

Rząd polski poparł skargę gminy Gdynia do 
Sądu Unii Europejskiej w sprawie decyzji 
Komisji Europejskiej dotyczącej lotniska 
Gdynia - Kosakowo. 

Przydatne adresy

Poza sezonem letnim 
można oddać krew 
w oddziałach 
terenowych. 
 
KARTUZY

83-300 Kartuzy
ul. Floriana Ceynowy 7                        
tel. 58 681 11 44
Rejestracja dawców od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 
11.30
 
WEJHEROWO

84-200 Wejherowo
ul. Alojzego Jagalskiego 
10
tel. 58 677 06 08
Rejestracja dawców od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 
11.30
 
LĘBORK

84-300 Lębork
ul. Węgrzynowicza 13
tel. 59 863-52-79
czynne od poniedziałku 
do piątku w dni robocze
rejestracja dawców od 
godziny 7.30 do godziny 
10.30

Nadal brakuje krwi!
Choć okres wakacyjny już za nami, nadal nie maleje 
zapotrzebowanie na krew. Z powodu braku zapasów krwi wiele 
operacji jest przekładanych na późniejszy okres.

śniadanie i można wypić kawę. 
Przed oddaniem krwi każdy jest 
dokładnie przebadany. Oddaje 
się 450 ml krwi pełnej. Cała pro-
cedura trwa około 30-45 minut 
(samo oddanie około 7 minut). 
Honorowemu krwiodawcy w 

dniu oddania krwi przysługuje 
dzień wolny od pracy, dostaje 
również posiłek regeneracyjny 
w postaci 8 czekolad.

-  Nie bądźcie obojętni – oddaj-
cie krew, uratujcie komuś życie! 
- apeluje Lechosław Dzierżak. 
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Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-60 lat
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Dwunastu nominowanych 
to postaci z życia publicznego, 
które w sposób mistrzowski 
posługują się językiem pol-
skim. W tej dwunastce  jest 
sześcioro gdynian! To ewene-
ment. 

Troje laureatów, spośród 12 
osób nominowanych, wskaże 
jury programu a tytuł Mistrza 
Mowy Polskiej Vox Popu-
li przypadnie osobie, która 
uzyska największe poparcie 
w ogólnopolskim plebiscycie. 

Głosować można na stronie 
internetowej programu pod 
linkiem www.mistrzmowy.pl/
glosowanie-mmp-2014 raz na 
dobę z jednego adresu IP. 

W drugiej kategorii, przezna-
czonej dla placówek i inicjatyw, 
tytuł Kuźni Mistrzów Mowy 
Polskiej, przyznaje Akademia 
Mistrzów Mowy Polskiej, sku-
piająca laureatów poprzednich 
edycji programu. O laury wal-
czą te instytucje, które dbają 
o utrzymanie czystości języka 

- Tworzymy placówkę na mia-
rę XXI wieku - powiedział wójt 
Jerzy Włudzik i miał rację. 

Tak luksusowych warunków 
inne, w tym miejskie szkoły 
mogą pozazdrościć. Poprzed-
nio gimnazjum mieściło się 
w Mostach i dysponowało 6 
salami lekcyjnymi, w nowej 
placówce jest ich 17, każda li-
cząca średnio 68 m kw., wypo-
sażone w tablice multimedialne 
z oprzyrządowaniem, łącze 
Wi-Fi, specjalne umeblowanie, 
gdzie nawet są ergonomiczne 
krzesła dla uczniów. Jest wy-
godny pokój nauczycielski, bi-
blioteka z czytelnią, stołówka 
dla 150 osób, świetlica, gabine-
ty: psychologa, pedagoga, pie-
lęgniarki szkolnej, a nawet, co 
rzadkością w dzisiejszych cza-
sach, stomatologa. Duży hol o 
powierzchni 300 m kw. będzie 

skupiał życie szkoły i służył do 
organizacji uroczystości – ta-
kich jak ta inauguracja. Cały 
ten luksus przewidziany jest dla 
350 wychowanków, uczących 
się w systemie jednozmiano-
wym w klasach nie przekracza-
jących 20 uczniów. 

Inwestycja za 30 mln 

Jak poinformował dyrektor 
Adam Pop, na ten rok szkol-
ny w klasach II i III ma 118 
uczniów, a w pierwszych 96. 
Liczba uczniów klas I świadczy, 
że absolwenci podstawówek 
wolą pozostać w swej gminie 
zamiast wyrywać się do Gdy-
ni. Wójt wyraził nadzieję, że w 
przyszłości kierunek migracji 
będzie odwrotny – z miasta 
Gdyni na wieś. I chyba ma ra-
cję.

Nazwiska wszystkich nominowanych

-  Hanna Banaszak - piosenkarka jazzowa i estradowa, autorka wierszy
-  Krzysztof Dąbrowski - gdynianin - kontratenor, wokalista, aktor i konferansjer
-  Paweł Frątczak - rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej
-  Piotr Jacoń - gdynianin - dziennikarz i prezenter TVN24
-  Leszek Kopeć - gdynianin - dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
-  Zo� a Kucówna - aktorka teatralna i � lmowa, pisarka
- Ewa Kuczkowska - gdynianka - tłumaczka literatury francuskiej, autorka tomików poetyckich 

i słuchowiska
-  Edward Marszałek - rzecznik prasowy regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
-  Leszek Mikos - Prezes Stowarzyszenia Terra Artis Lanckorona
-  Wiesław Molak - dziennikarz Polskiego Radia
-  Szymon Sędrowski - gdynianin - aktor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
-  Walery Tankiewicz -  gdynianin - członek Zarządu Portu Gdynia S.A.

Wybieramy mistrza polszczyzny! 
Trwa głosowanie na najlepiej mówiących Polaków. 
W tegorocznej, XIV edycji Programu Społecznego 
Mistrz Mowy Polskiej, wśród nominowanych do tego 
zaszczytnego tytułu jest kilka osób związanych 
z Gdynią i Pomorzem.

polskiego w przestrzeni publicz-
nej, bądź w sposób zamierzony 
oddziałują na  poczucie estetyki 
i świadomość językową odbior-
ców. Również w tej kategorii 
jedną z nagród - tytuł Kuźni 
Mistrzów Mowy Polskiej Vox 
Populi przyznaje publiczność 
w głosowaniu ogólnopolskim 
- www.mistrzmowy.pl/glosowa-
nie-kuznia-mmp-2014. Zwy-
cięzców poznamy jesienią 29 
września 2014 r, podczas uro-
czystej gali � nałowej w Teatrze 
Miejskim im. Witolda Gom-
browicza w Gdyni. Oprac. DK

Nowe gimnazjum w Kosakowie
Pierwszego września, jak zawsze, w każdej pomorskiej gminie odbywały się uroczyste inauguracje roku szkolnego. 
W cieniu tych wielkich uroczystości pozostała gmina Kosakowo, która miała naprawdę wielkie powody do świętowa-
nia, ponieważ po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w nowym gimnazjum. 

pracę na wiosnę 2014, po zejściu 
z budowy poprzedniego wyko-
nawcy i oto już można rozpocząć 
naukę w nowym obiekcie. W 
dodatku inwestycja kosztowała 
30 mln zł, co jest sumą o połowę 
niższą, niż życzył sobie poprzed-
nik. Przedsiębiorstwo rodzinne 
Wiesława Hartuny i jego syna wy-
konało już 5 szkolnych obiektów, 
a nawet ma kontrakt na przebu-
dowę Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Gdańskiej.  

Dobry interes

Wójt Jerzy Włudzik ubił jesz-
cze jeden dobry interes. Działkę 
o powierzchni ponad 6 ha sprze-
dali mu państwo Teresa i Antoni 
Pienczk, także za połowę wartości. 
Liczący sobie 85 lat Pan Antoni 
jest Kaszubą z dziada-pradziada 
i potraktował to jako obywatelski 
gest na rzecz gminnej oświaty. 
Wójt Jerzy Włudzik dziękował 
wszystkim, którzy mu pomagali i 
współpracowali przy realizacji tej 
inwestycji. Jemu samemu w nie-
tradycyjny sposób podziękowała 
młodzież. Anna Kłos

Wójt kroi tort W pełnej gotowości do przecięcia wstęgi

Oddany do użytku obiekt to 
pierwszy z zaplanowanych 4 mo-
dułów. Modułem II będzie sala 
gimnastyczna 31 na 46 metrów, 

III – pływalnia 16 na 25 m z 6-ma 
torami pływackimi i IV – boisko 
terenowe typu Orlik. Te urządze-
nia sportowe mają być oddane na 

wiosnę 2015 roku.
Inwestycję w rekordowym tem-

pie wykonała � rma HARTUNA 
sp. z o.o ze Skarszew. Rozpoczęła 
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To poważna modernizacja, 
która z błota, dziur i wybojów 
uczyniła ulicę z prawdziwego 
zdarzenia.  Mieszkańcy cze-
kali na ten krok od wielu lat. 
Remont odcinka ul. Lipowej 
od ul. Zwinisławy do schodów 
prowadzących ku ul. Gryfa 
Pomorskiego to inwestycja 
niezwykle ważna. Lokatorzy 
czekali bowiem na nią od kil-
kunastu lat. Fatalny stan tego 
odcinka bywał już w prze-
szłości przedmiotem licznych 
interwencji oraz naszych pu-
blikacji. 

Nie dla aut, nie dla ludzi...
Nic dziwnego, bowiem sa-

mochodem prawie nie dało się 
tędy przejechać, a nawet przej-
ście pieszo bywało problemem. 
W nieutwardzonej nawierzch-
ni w czasie dużych opadów 
deszczu, spływająca przez ul. 

Mieszkańcy Kaczych Bu-
ków mają powód do radości. 
Dziury i wertepy znikną z 
kolejnego odcinka drogi 
dojazdowej do tej części 
dzielnicy. 

- Gdyński Zarząd Dróg i 
Zieleni rozpoczyna drugi 
etap utwardzania płytami 
YOMB ul. Starochwasz-
czyńskiej na terenie Kaczych 
Buków – informuje Stani-
sław Borski, radny miasta. 
- Pod koniec ubiegłego roku 
wykonano etap pierwszy, 
a teraz przyszła pora na 
kontynuację tej niezwykle 
potrzebnej inwestycji. 

Przypomnijmy, że utwar-
dzanie uliczek betonowymi 
płytami jest to rozwiązanie 
stosowane przez miasto 
z powodzeniem od kilku 
lat. Innej metody nie da 
się zastosować, dopóki we 
wszystkich uliczkach nie 
będzie kanalizacji deszczo-
wo-burzowej. Dlatego na 
razie ulice te są utwardzane 
płytami typu YOMB. Ma to 
swoje dobre strony - dzięki 
otworom w płytach  woda 
może wsiąkać w podłoże 
i mimo braku kanalizacji 
deszczowej nie zalewać 

położonych niżej terenów. 
Na utwardzanie ulic 

przez lata czekali cierpliwie 
mieszkańcy Kaczych Buków. 
Pod koniec zeszłego roku 
szczęśliwie dobiegły końca 
prace nad  fragmentem ul. 
Starochwaszczyńskiej. Cho-
dziło o odcinek na Kaczych 
Bukach, przy wjeździe to tej 
części dzielnicy od strony 
zajezdni autobusowej. A 
konkretnie o miejsce, gdzie 
kończy się asfaltowa droga. 
Do tej pory były tu tylko 
pokruszone betonowe płyty, 
pełne ubytków i dziur, w 
których gromadziła się 
woda. Zdezelowane elemen-
ty zastąpiła nawierzchnia z 
płyt YOMB. Wykonano też 
odprowadzenie ścieków i 
kanalizację deszczową, żeby 
woda nie gromadziła się już 
więcej na drodze. Pierwszy 
etap przyniósł poprawę 
jakości życia w tej części 
dzielnicy. Teraz pora na 
kolejny odcinek.

Drugi etap był przewi-
dziany w tym roku i dotyczy 
kolejnego odcinka ul. 
Starochwaszczyńskiej, pro-
wadzącego w głąb Kaczych 
Buków.  DK

Pora na drugi etapKoniec remontu
Dobiegły końca intensywne prace budowlane na dolnym odcinku
ul. Lipowej w Wielkim Kacku. I to nawet przed planowanym terminem! 

„Rozbudowa ulicy Lipowej wraz 
z infrastrukturą techniczną, na 
odcinku od schodów przy ulicy 
Gryfa Pomorskiego do skrzyżo-
wania z ulicą Zwinisławy”. Kolej-
nym krokiem było przygotowanie 
procedury przetargowej, mającej 
na celu wyłonienie wykonawcy 
prac projektowych. 

Przed czasem
Nikt chyba nie sądził, że pro-

cedury aż tak się przeciągną, 
jednak wszystko znalazło wresz-
cie pomyślny finał. Kiedy tylko 
wszystkie procedury odwoławcze 
zostały zakończone, niezwłocznie 
podpisano umowę z wykonawcą 
i nic nie stanęło już na przeszko-
dzie wkroczeniu robotników na 
plac budowy. Przy czym prze-
targ wygrała ta sama firma, która 
przeprowadziła wcześniej udaną, 
wielką modernizację ul. Gryfa 
Pomorskiego. Prace przez całe 
lato trwały pełną parą i miały 
zakończyć się we wrześniu tego 
roku. Tymczasem...

- Ten odcinek Lipowej jest już 
gotowy – mówi Stanisław Borski, 
radny miasta. - Myślę, że ta inwe-
stycja to dobry przykład i powód 
do radości. 

Lipową woda żłobiła ogromne 
bruzdy. Przy opadach śniegu two-
rzyły się z kolei oblodzone muldy. 
Natomiast latem, ponieważ była 
to droga piaskowa, każdy samo-
chód wzbijał tumany kurzu. Cza-
sem trudno było otworzyć okna 
ze względu na zapylenie. I tak 
przez kilkanaście lat... Mieszkań-

cy narzekali, że mimo wielu pism, 
próśb i innych działań, nic się nie 
zmieniało. Wysyłali prośby do 
prezydenta miasta, do magistratu 
i radnych dzielnicy z nadzieją, że 
ktoś rozwiąże problem, z którym 
borykali się od lat. Urzędnicy 
zapewniali, że miasto jest w trak-
cie przygotowywania inwestycji 

Zakres prac był szeroki, ale remont dobiegł końca
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Porozumienie podpisali Te-
resa Kamińska, prezes Zarządu 
PSSE sp. z o.o. oraz Guillaume 
Faury, prezes Airbus Helicop-
ters.

- Współpraca z tak znamieni-
tym partnerem, dysponującym 
supernowoczesnymi technolo-
giami to szansa na rozwój ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
z naszego regionu – mówi pre-
zes Kamińska.

Porozumienie zakłada „two-
rzenie efektywnych powiazań 

pomiędzy rozwojem innowa-
cyjnej nauki i przedsiębiorczo-
ści na terenach zarządzanych 
przez Pomorską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną”.

Strefa to cztery województwa 
– pomorskie, kujawsko-po-
morskie, zachodniopomorskie i 
wielkopolskie – gdzie działa po-
nad 100 firm korzystających z 
zezwolenia dającego możliwość 
zwrotu nakładów inwestycyj-
nych – połowa z nich to firmy 
małe i średnie. Ponad 100 pod-

miotów gości też w należących 
do PSSE Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
i Bałtyckiego Portu Nowych 
Technologii.

Współpraca PSSE i Airbusa 
ma polegać m.in. na: realizacji 
projektów o charakterze rozwo-
jowym dla polskiej gospodarki, 
tworzeniu programów eduka-
cyjnych podnoszących kwalifi-
kacje przyszłych pracowników 
w sektorze lotniczym, wspólne 
aplikowanie o środki pomoco-

we, prezentowanie potencja-
łu inwestorów PSSE, GPN-T, 
BPNT, działania informacyjno-
promocyjne.

Airbus Helicopters to spółka 
całkowicie zależna do Airbus 
Group światowego giganta w 
przemyśle lotniczym, która 
podczas 22. MSPO w Kielcach 
zaprezentowała m.in. śmigło-
wiec bojowy Tiger HAD. Ma-
szyna jest wymieniana jako 
jeden z następców poradziec-
kiego Mi-24 w polskiej armii i 

PSSE współpracuje z Airbusem
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała porozumienie z Airbus Helicopters, pro-
ducentem śmigłowca bojowego Tiger. Do zawarcia doszło podczas pierwszego dnia Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

będzie kluczowa dla zwiększe-
nia zdolności obronnych Polski. 
W ciągu najbliższych lat ma być 

rozstrzygnięty przetarg na wy-
bór takiego śmigłowca.
(GB)

Airbus Helicop-
ters produkuje 
m.in. śmigłowce 
bojowe Tiger
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Szkoła językowa Tete-a-Tete 
Language School postanowiła 
dołączyć do akcji testowania 
Polaków jako organizator lo-
kalny, chcąc promować naukę 
języka angielskiego, umożli-
wić mieszkańcom bezpłatne 
sprawdzenie kompetencji języ-
ka angielskiego oraz pochwalić 
się, że Gdynia zna angielski. 
Impreza została lokalnie objęta 
honorowym patronatem pre-
zydenta Gdyni, zaś patronat 
medialny nad wydarzeniem 
sprawuje Express Gdyński.

Język otwiera możliwości

Celem wydarzenia jest pro-
mowanie potrzeby kształcenia 
językowego. To wydarzenie 
ma uświadamiać Polakom, że 
angielski jest w tej chwili pod-
stawą samorozwoju i osiągnię-
cia sukcesów zawodowych. 
Znajomość tego języka otwiera 
dostęp do wszelkiej potrzebnej 
wiedzy. Wielki Test Języka An-
gielskiego ma również na celu 
wyrównywanie szans. Dzię-
ki tej społecznej inicjatywie 
istnieje coroczna możliwość 
bezpłatnego sprawdzenia swo-
ich kompetencji językowych 
przez Polaków (kontrolowanie 
samorozwoju językowego).

Edukacja i kultura 

Wielki Test Języka Angiel-
skiego to duże wydarzenie o 
charakterze kulturalnym, w 
którym wezmą udział miesz-

Znasz angielski? Pokaż to!
Zbliża się Wielki Test Języka Angielskiego! Trzecia edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia 
edukacyjnego odbędzie się już 14 września w około stu miastach Polski.

Poprzednia 
edycja testu 

kańcy w różnym wieku oraz 
powszechnie znani i lubiani 
gdynianie. 

Pomysłodawcą i inicjatorem 
testu jest białostocka szkoła 
językowa Homeschool. Teraz 
po raz pierwszy wydarzenie 
odbędzie się we współpracy z 
ETS Global – międzynarodo-
wym wydziałem ETS (Edu-
cational Testing Ser-vice), 
czyli największej niezależnej 
amerykańskiej organizacji na 
świecie, która zajmuje się te-
stowaniem i badaniami edu-
kacyjnymi w zakresie języków 
obcych.

Coraz lepiej

Pierwsza edycja WTJA od-
była się 17 czerwca 2012 roku 
w 35 miastach Polski. Ogólno-
polski test stwierdził, że Polska 
zna angielski na poziomie B1+. 
Druga edycja została prze-
prowadzona 9 czerwca 2013 
w 49 miastach Polski i - po-
mimo większej ilości uczest-
ników - Polacy podciągnęli 
się i udowodnili, że posługują 
się angielskim na B2. Podczas 
dwóch pierwszych edycji w 
wydarzenie zaangażowało się 
60 miast, dzięki czemu zostało 

Informacje

Aby wziąć udział w gdyńskim teście, należy dokonać bezpłatnej 
rejestracji poprzez stronę: www.gdynia.znaangielski.pl. W Gdyni 
organizatorem głównym jest Szkoła Językowa Tete-a-Tete, spon-
sorem głównym Klub Fitness Energy Club Gdynia, a współorga-
nizatorem Gdyński Wydział Wyższej Szkoły Bankowej. Te � rmy są 
również fundatorami bardzo atrakcyjnych nagród. Do wygrania 
m. in. tablety, bony na studia, kursy językowe, karnety do klubu 
� tness, bony zniżkowe na taksówki czy też gadżety � rmowe Te-
te-a-Tete i WSB. 
Wydarzenie rozpocznie się 14 września (niedziela) o godzinie 
11.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej przy ulicy Śląskiej 
35/37 i potrwa około 3 godziny. 
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Znasz angielski? Pokaż to!

przetestowanych ponad 10 tys. 
Polaków. 

Ideę testu poparło również 

wiele znanych osób: m.in. Ka-
mil Stoch, Marcin Daniec, prof. 
Jerzy Buzek, Piotr Gruszka, 

Tomasz Olbratowski, Cezary 
Pazura, Jan Peszek, Małgorza-
ta Potocka, Jerzy Stuhr, Joanna 
Trzepiecińska, Jan Wieczor-
kowski, czy Maciej Wojdyła.

Więcej szczegółów 

Na stronie www.polskaznaan-
gielski.pl znajdują się pełne in-
formacje dotyczące Wielkiego 
Testu Języka Angielskiego 2014 
oraz opis poprzednich edycji.
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Adopcje na plakacie promuje Emilia Szczesiak, profesjonalna 
fotomodelka – w czerwonej sukni, z fantazyjnym nakryciem 
głowy. Modelce, sfotografowanej na tle łąki, towarzyszą dwa 
psy. Skąd taki pomysł? 
– Ludzie niejednokrotnie mają wątpliwości i wahają się, czy 
aby naprawdę warto zainwestować swoje uczucia i czas dla 
psa ze schroniska – mówi Grzegorz Zaleski ze Schroniska 
„Promyk”. – Mamy nadzieję, że ten plakat pomoże w przeła-
maniu stereotypów, przesądów, a nawet uprzedzeń dotyczą-
cych schroniska i zwierząt w nim przebywających. Bo ukryte, 
siedzące w anonimowych kojcach piękno czeka wciąż na 
swoich odkrywców! Może rozpoczynająca się nasza kampania 
stanie się dla wielu inspiracją, by je odkryć w schronisku i dać 
szansę na nowe, lepsze życie w swoim domu. (DK)

Modelka promuje 
czworonogi

„Odkryj porzucone piękno w schronisku!” – to hasło 
na nowym plakacie zachęca do adopcji zwierząt 
przebywających w gdańskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt „Promyk”. 

Śladami Hansa Klossa
Rok 1942, Gdańsk. 

Hans Kloss  
– przebywając na 

urlopie - prowadzi 
dochodzenie w 

celu ustalenia 
przyczyny paraliżu 

gdańskiej siatki  
i sprawcy, 

który wsypał 
„pierwszego” (czyli 

szefa siatki). 
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Stanisław Mikulski 
jako Hans Kloss

Serialowe 
plenery
W drugim odcinku „Hotel Excelsior” 
plan serialu przeniesiono – zresztą 
zgodnie z lokalizacją miejsc wymie-
nionych w scenariuszu – do Gdań-
ska. Akcja dzieje się m. in. na ul. 
Długiej i Długim Targu, na Długim 
Pobrzeżu, ul. Mariackiej, dworcu 
Gdańsk Oliwa. Widać też budynek 
Dworca Głównego, charaktery-
styczne wejście do Ratusza Głów-
nego Miasta i fontannę Neptuna, 
zaś sam tytułowy „Hotel Excelsior” 
to słynny „Grand Hotel” w Sopocie. 
Szkoła pokazana w odcinku to VIII 
Liceum Ogólnokształcące przy ul. 
Kartuskiej 128. Oprócz gdańskich 
plenerów wykorzystano także park 
Poniatowskiego w Łodzi. 
czytaj więcej na www.pomorski.info

Dworzec Gdańsk Oliwa

Długi Targ w Gdańsku

weekendexpress

Kloss ma umówione spotkanie z „drugim” (którego nie zna) w Hotelu 
Excelsior, gdzie wynajmuje pokój na czas urlopu. Kontakt z gdańską siatką 
zapewnia mu Georg, z którym Kloss przeprowadza słynną, długą wymianę 
haseł i odzewów: - „W zeszłym roku o tej porze padał deszcz”. - „Deszcz ze 
śniegiem.” Tak rozpoczyna się drugi odcinek serialu „Stawka większa niż ży-
cie”. 

Już niedługo każdy chętny będzie miał możliwość podążenia śladami legen-
darnego, filmowego szpiega. A to za sprawą serii spacerów śladami „Stawki 
większej niż życie”. Odbyły się one w Olsztynie, Wrocławiu, Płocku, a przed 
nami jeszcze Warszawa, Łódź i... Gdańsk! Początek trójmiejskiego spaceru: 
20 września o godz. 15.00 przy Dworze Artusa na Długim Targu w Gdańsku.  
Dorota Korbut

szukaj wydania specjalnego
Expressu Gdańsk Sopot



Po stronie biznesu

Sport to zdrowie. Ważne 
jednak, aby się do niego 
odpowiednio przygotować. Po 
pierwsze roztrenować ciało po 
to, aby móc biegać maratony 
lub przjeżdżać kilometry na 
rowerze i uniknąć przykrych 
kontuzji. Druga sprawa to 
odpowiednie żywienie i na-
wodnienie organizmu. 
Jak prawidłowo należy się 
odżywiać, kiedy i co należy 
jeść oraz jak powinno się 
nawadniać organizm przed i w 
czasie trteningów – radzi Anna 
Słomkowska, dietetyk medyc-
zny i sportowy, w najnowszym 
wydaniu Expressu Biznesu. 

Sport? 
Przygotuj się!

DIETETYK

GALERIA

W Galerii Sztuki Glaza Expo 
Design odbył się niecodzienny 
pokaz mody – ubrań  Grażyny 
Paturalskiej i bizuterii  Lucyny 
Draczyńskiej. 
- Podobnie, jak obrazy, również 
ubrania i biżuteria  są formą 
sztuki – argumentuje Barbara 
Glaza, właścicielka galerii. 
Co ciekawe, organizatorki 
pokazu nie postawiły na za-
wodowe modelki. Na wybiegu 
pokazała się sama autorka 
kreacji, czyli Grażyna Patural-
ska, a także Katarzyna Ditrich-
Paturalska, współautorka 
kolekcji Kate & Grace Collec-
tion (prywatnie... teściowa i 
synowa). 
- Skóra naturalna jest znakiem 
� rmowym Grace Collection – 
podkreśliła Grażyna Patural-
ska. - To właśnie z niej wyko-
nane są zarówno torebki, jak i 
ubrania. Czasem występuje „w 
towarzystwie” koronki, jedwa-
biu, czy futra.
Dorota Korbut

Moda może 
być sztuką

Polska jest obecnie jedną z najważniejszych lokalizacji zarów-
no na europejskiej jak i światowej mapie nowoczesnych usług 
dla biznesu. Zagraniczni inwestorzy doceniają ogromny poten-
cjał naszego kraju, leżący w ośrodkach regionalnych. Ogromną 
rolę na tym rynku odgrywają Kraków, Wrocław i Trójmiasto, 
a także Katowice, Łódź, Szczecin czy Lublin. Według danych 
ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland) od 
początku 2013 roku w Polsce powstało 66 nowych centrów 
usług, z czego w samym Trójmieście przybyło ich blisko 10. 
Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta w ciągu ostatnich kilku 
lat znacząco wzrosła. Powodem tego są liczne inwestycje in-
frastrukturalne (głównie w obrębie komunikacji/transportu), 
komercyjne (nowoczesne biurowce), ogromny potencjał kadry 
(kilka tysięcy absolwentów uczelni wyższych rocznie), a także 
sama lokalizacja - bezpośrednio nad morzem, w pobliżu licz-
nych parków krajobrazowych. Te atuty pozwalają wygrywać z 
innymi regionami batalie o znaczące inwestycje. Z racji poło-
żenia Trójmiasto jest też głównym ośrodkiem zainteresowania 
skandynawskich � rm interesujących się polskim rynkiem. 

[...] Lokalizacja w przypadku Trójmiasta ma równie duże zna-
czenie jeśli chodzi o jakość życia, w której nasz region przoduje 
od wielu lat. Eksperci wnioskują, że wraz z dynamicznym rozwo-
jem lokalnego rynku pracy, Trójmiasto może stać się miejscem 
coraz liczniejszych migracji ludzi z innych aglomeracji, także 
tych, którzy kiedyś wyjeżdżali stąd do większych ośrodków, aby 
rozwijać się zawodowo. Zestawiając to z danymi Hays Poland, 
z których wynika, że 85 proc. pracowników sektora BPO/SSC 
(w regionie CEE) rozważy przeprowadzkę do innego miasta w 
celu podjęcia pracy (w przypadku otrzymania atrakcyjnej ofer-
ty), kolejne inwestycje mogą przyciągać do Trójmiasta nie tylko 
Polaków, ale także osoby innych narodowości. [...]

cały raport przeczytasz w najnowszym wydaniu 
Expressu Biznesu

Rośnie sektor usług 
w Trójmieście
W Trójmieście działa obecnie blisko 
50 centrów usług zagranicznych inwestorów, 
z czego aż 10 rozpoczęło działalność 
w latach 2013-2014. Sektor ten zatrudnia 
obecnie ponad 11,5 tys. osób, a następne 
zapowiadane inwestycje dostarczą 
kolejnych kilka tysięcy miejsc pracy do 
końca 2015 roku. 

Lokalizacja 
w przypadku 

Trójmiasta ma 
równie duże 

znaczenie jeśli 
chodzi o jakość 

życia, w której 
nasz region przo-
duje od wielu lat

GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. od wielu 
lat jest wiodącym producentem urzą-
dzeń elektronicznych dedykowanych 
dla sieci TV kablowej i indywidualnych 
instalacji radiowo-telewizyjnych i 
satelitarnych. Jak udało się osiągnąć 
taką pozycję i odnieść tak spektakularny 
sukces?

- Aby to wyjaśnić trzeba wrócić do po-
czątków działalności naszej � rmy. Co 
prawda świętujemy 60-lecie, ale moż-
na powiedzieć, że powstanie � rmy 
można datować na rok 1945. Nasi 
poprzednicy, w ramach zadań 
przywrócenia łączności na pół-
nocy Polski – od Szczecina po 
Białystok – budowali sieć i produ-
kowali sprzęt, który umożliwiał 
porozumiewanie się. 

Dlaczego zatem dopie-
ro rok 1954 uznawany 
jest za ten początkowy?

- Od tego roku � rma 
rozpoczęła działalność 
produkcyjną. Urucho-
miono wtedy produkcję 
ręcznych łącznic telefo-
nicznych. Wówczas było to 
przedsiębiorstwo państwo-
we. Przez te 60 lat � rma roz-
wijała się, przez cały czas 
bazując na własnych rozwią-
zaniach technicznych. Kadra 
inżynieryjna rozwijała się, 

tworzyła nowe konstrukcje, nowe wyroby. 
Nigdy nasza � rma nie kupowała od innych 
licencji, sami wypracowaliśmy to, czym 
dziś możemy się pochwalić. Wszystko w 
oparciu o własne zaplecze rozwojowe i ka-
drę inżynieryjno-techniczną. 

I tak zostało do dziś?
- Tak. Firma właśnie dlatego jest obecna 

na rynku przez tyle lat, że sprawa innowacji 
była u nas na porządku dziennym. Stwo-

rzyliśmy nowe opracowania: łącznice 
ręczne, następnie łącznice automatycz-
ne, centrale dla branży okrętowej, kole-
jowej, energetycznej, itd. Potem zapro-
jektowaliśmy i zbudowaliśmy pierwszą 

elektroniczną centralę telein-
formatyczną dla potrzeb 
transmisji danych, wów-
czas dalekopisu. Pierwsza 
cyfrowa centrala została 
opracowana wspólnie z 
Instytutem Łączności i 
ten najnowocześniejszy 
system został wdrożony 
w naszej � rmie. Dostali-
śmy wtedy, w 1992 roku, 
złoty medal na Targach 

Poznańskich właśnie za 
to opracowanie. [...]

cały raport przeczytasz 
w najnowszym wydaniu 
Expressu Biznesu

60 lat innowacji 
i doświadczenia
Z Ryszardem Bielawskim, Prezesem Zarządu � rmy GZT 
TELKOM-TELMOR Sp. z o.o., rozmawia Rafał Korbut. 

W tym roku w trójmiejskich salonach Toyoty, jak i w samej � rmie, sporo się zmieniło. 
Jest więc nowa nazwa, nowy logotyp, a także nowe pomysły rozwoju przedsiębiorstwa. 
Jak tłumaczy Mariusz Kubiak, dyrektor zarządzający, rebranding w przedsiębiorstwie jest 
bardzo poważną, a także ryzykowną decyzją. I właśnie w tym roku podjęto wyzwanie, 
aby zmienić logotyp oraz opracować nowe elementy identy� kacji wizualnej � rmy. W tym 
roku zostały tez wprowadzone na rynek nowe modele samochodów marki Toyota. 

O wszystkich nowościach i zmianach przeczytasz w wywiadzie, opublikowanym w naj-
nowszym numerze Expressu Biznesu. (r) 

Przełomowe zmiany w Toyocie





13www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

„Dzień Niszczenia Złych 
Wspomnień”, zorganizowany 
przez Fundację Sztuka Życia, 
odbył się na placu przy molo 
w Sopocie.

Podczas wydarzenia niepeł-
nosprawni wręczyli statuetkę 
Niepokonanych dla Papieża 
Jana Pawła II. Można było 

również symbolicznie potłuc 
złe wspomnienia, które pisa-
ło się na talerzu. Na scenie 
wystąpili m. in. Zespół Ku-
KaKiKe, Fucus, Michał Gasz, 
Viva Band oraz jako gwiazda 
wydarzenia - Zbigniew Wo-
decki.

Statuetka Niepokonani jest 

nagrodą przyznawaną przez 
osoby niepełnosprawne. Jej 
celem jest nagrodzenie osób 
służących bezinteresownie 
osobom potrzebującym.

Jako pierwsza statuetkę 
otrzymała 2 lata temu Anna 
Dymna z Fundacji Mimo 
Wszystko, rok temu Kawa-

lerem Statuetki Niepokona-
ni został założyciel i prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, Jerzy Owsiak. 
W tym roku decyzją osób 
niepełnosprawnych, statuet-
kę pośmiertnie otrzymał św. 
Jan Paweł II.
(red)
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Na przekór złym wspomnieniom

Zbigniew Wodecki – gwiazda wydarzenia Niepełnosprawni wybrali laureata nagrody
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Świętowanie rozpoczęło się 
od Festynu  Kaszubskiego w 
Rewie na  Szperku. W trakcie 
festynu miał miejsce uroczy-
sty przemarsz, pojawiły się 
stragany z wytworami twór-
ców ludowych na scenie pre-
zentowały swoje umiejętności 

regionalne zespoły muzyczne. 
Głośnym i zabawnym punk-

tem festunu była ósma z kolei 
edycja Kosakowskiej Nocy 
kabaretowej. Gwoździem wie-
czoru był występ KABARETU 
RAK. Publiczność skutecznie 
zabawiał także  Kabaret Made 
In China oraz Grupa Impro-
wizacyjna ImproVizja. 

Świętowaniu towarzyszyło 

wydarzenie sportowe - trzecia 
edycja regat o Mistrzostwo 
Gminy Kosakowo. Na starcie  
współorganizowanych przez 
Yacht Club Rewa III Regat o 
Mistrzostwo Gminy Kosa-
kowo w klasie PUCK stanęło 
12 ekip. Mistrzostwo Gminy 
Kosakowo zdobyła załoga w 
składzie: Krzysztof Stromski 
(sternik), Kacper Frąckowiak, 

Joanna Walczak.
Ostatni dzień imprez otwo-

rzył specjalny program dla 
dzieci zaprezentowany przez 
Tulinki oraz rozdanie nagród 
uczestnikom Regat o Mi-
strzostwo Gminy.Swoje ta-
lenty wokalne zaprezentowała 
młodzież z Gminy Kosakowo: 
najpierw wystąpili przygo-
towani przez panią Dorotę 

Udane Dni Kosakowa
Już po raz dziewiąty zorganizowano Dni Gminy Kosakowo. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, również i w tym roku na mieszkańców oraz turystów czekało multum 
atrakcji, niezapomnianych koncertów oraz zabaw. 

Hrycz Dawid Migga oraz Sara 
Muża, a następnie – przygoto-
wani przez panią Magdalenę 
Stenkę soliści Młodzieżowe-
go Chóru Gminy Kosakowo: 
Wiktor Gabor, Karolina Ma-

zur, Mariusz Mazur, Alan Wit-
tbrodt, Marta Bartuś. Część ar-
tystyczną zwieńczyły koncerty: 
WERONIKI KORTHALS oraz 
głównej Gwiazdy Dni Gminy: 
URSZULI.

Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo, przywitał publiczność
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Zaśpiewała Weronika KorthalsWspaniała atmosfera na scenie
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POŻYCZKI prywatne pod zastaw 
nieruchomości, tel. 512 905 908, 
www.pod-zastaw.net

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213, Sopot

BIERZ mnie, będzie wspaniale, 
blondi zaprasza, tel. 500 350 925, 
Sopot

ZWIERZĘTA

CHIŃSKI Grzywacz (nagi piesek), 
tel. 609 244 609

RÓŻNE

SPRZEDAM tanio, mało używany, 
dywan 2x3m, jasny brąz, cena 220 
zł, tel. 510 501 955

BURSZTYN kupię, tel. 532 110 190

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - 
prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem 
i kompletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, kolor 
szary, 1000 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 
zł, tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty 
skórzane, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM miejsce w hali garażo-
wej, Wejherowo, Osiedle Gryfa, ul. 
Stefczyka 28b, tel. 501 278 888

SPRZEDAM mieszkanie 55 m2, 
Wejherowo, Osiedle Sucharskiego, 
3 pokoje z aneksem, wysoki stan-
dard wykonania, 1 piętro Słonecz-
ne, parking, tel. 509 524 714

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie 
w Gdyni, tel. 730 201 700

SPRZEDAM dom do zam. z 
2007r. m. Zabagno, góra 3syp. + 
pomieszczenie komputerowe, Wc, 
dół - kuchnia z jadalnią i salon, 
łazienka, garaż, CO + podłogowe + 
kominek, działka ogrodzona, 352 
tys., tel. 692 023 995

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-
kanie w Gdyni za okazyjna cenę 
sprzedam, tel. 690 445 628

KAWALERKA 48m/2, wysoki stan-
dard, wyposażona, Chwaszczyno, 
cena 280 tys. zł, tel. 531 728 938

SPRZEDAM dom Zabagno 2007 r., 
4 pokoje, garaż, działka ogrodzona, 
352 tys., tel. 692 023 995

SPRZEDAM dom z 2007r. Zabagno, 
góra 3 sypialnie, pomieszczenie 
komputerowe, Wc, dół kuchnia 
jadalnia, salon, łazienka, garaż, 
działka ogrodzona, cena 352 tys., 
tel. 692 023 995

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, Kąpino, 
gm. Wejherowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich 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, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 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

DO WYNAJĘCIA

BUDYNEK rekreacyjny, murowany, 
podpiwniczony z działką do wyna-
jęcia Kartuzy, tel. 695 813 159

GARAŻ do wynajęcia, Kartuzy, 
Mściwoja, tel. 695 813 159

LĘBORK 2 – pokojowe, 37 m2, 
umeblowane, tel. 694 121 891

GARAŻ dwustanowiskowy, 
wynajmę od zaraz Kartuzy, tel. 695 
813 159

MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia 
i łazienka wyposażona, Lubowidz, 
tel. 509 979 630

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe 
w Kartuzach, tel. 608 671 710

DO WYNAJĘCIA na biuro lub usłu-
gi, 20m2, Wejherowo, ul. Chopina 5, 
tel. 58 672 10 22

BEZDZIETNEMU małżeństwu, bez 
nałogów, dbającemu o substancje 
najmu, wynajmę pokój w Mrzezinie 
koło Pucka, 500 zł/msc., Plus liczni-

ki, tel. 722 071 698

GARAŻ murowany, duży, do wyna-
jęcia, tel. 501 549 579

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m2, 
2P., na Gdynię – także, ew.  własn., 
tel. 798 663 348

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM markowy skuter Piag-
gio 80 cm fabryczny, cena 1500 zł, 
do negocjacji, tel. 798 534 857

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

MECHANIKA, tłumiki, złącza, 
naprawa, spawanie, Gdynia, tel. (58) 
624 81 73

EDUKACJA

KOREPETYCJE z języka polskiego, 
zakres szkoły podst., gimnazjum i 

szkoły średniej, tel. 696 169 727

LEKCJE dodatkowe z � zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM nowy czytnik Packet 
Book Mini z Wi-Fi za pół ceny, 160 
zł, Wejherowo, tel. 502 351 988

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, kuku-
rydzę, łubin, bobik itp. Min. 24t. 
zapewniam transport, płacę w dniu 
odbioru, tel. 509 942 079
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Jarosław Kłodziński -  wychował się na Oksywiu, 
obecnie mieszka na Obłużu. Radny Dzielnicy 
Obłuże w latach 1999-2010. Badacz dziejów Gdyni. 
Wytyczył i oznakował Oksywską Ścieżkę Turystyczną 
wzdłuż ul. Zielonej. Promotor obiektów militarnych 
Oksywia, Obłuża, Pogórza i Babich Dołów. 
Współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”. 
Nauczyciel akademicki AWFiS, kierownik w XIII LO 
i Gimnazjum nr 14 w Gdyni Obłuże.

Z roku na rok były osiągane 
coraz lepsze wyniki. W czasie 
trwania konkurencji indywi-
dualnych, wyłaniano Mistrza. 
Często kluby gdyńskie były 
organizatorami zawodów pły-
wackich. Trasa tzw. „biegu” 
była wytyczana w taki sposób, 
aby uczestnicy mogli być do-
pingowani przez zgromadzo-
nych na brzegu kibiców i przy-
padkowych przechodniów: 
„W niedziele 11 sierpnia 1931 
roku o godz. 14-tej odbyły się 
w Gdyni zawody pływackie, 
których wynik jest następu-
jący: w biegu pływackim o 
mistrzostwo m. Gdyni brało 
udział 15 zawodników, w tem 
1 zawodniczka, bieg pływac-
ki wynosił 5 klm od Orłowa  
do Gdyni, lecz ze względu na 
silny wiatr przybiło do mety 
tylko 4 zawodników, zdoby-
wając nagrody. Najlepszym 
w tej stawce okazał się  mary-
narz Jażębowicz czas 2 g. 18m”.  
W następnych zawodach bra-
ło udział już więcej zawodni-
ków, ponieważ kibice stawali 
się kolejnymi zawodnikami. 

Niebywałego zadania spor-
towego podjęli się Pomo-
rzanie, którzy przygotowali 
wyjątkową jak na tamte czasy 
wodną rywalizację sportową. 
Gdynia była metą maratonu 
pływackiego odbywającego 
się po akwenach rzecznych 
i morskich. Super kondycją 
musieli się wykazać śmiał-

kowie, którzy startowali w 
zawodach sztafetowych, 
które „połączyły” dwie sto-
lice. Stolicą administracyjną 
województwa pomorskiego 
jakim był Toruń i Gdynię, 
która była powszechnie uzna-
wana za Morską Stolicę Pol-
ski: „We wtorek po południu  
do mola pasażerskiego w Gdy-
ni przypłynął Stachowiak a w 
godzinę po nim Szymański.  
Na pływaków oczekiwał 
przedstawiciel miejscowego 
Komisarjatu Rządu. W ten 
sposób obaj pływacy zakoń-
czyli swój wspaniały prze-
pływ pływacki wynoszący 260 
klm Wisłą i morzem, w ciągu 
46 godzin. Przepływ doko-
nany był przez dwie sztafe-
ty w każdej startowało po  
11 pływaków. Byli oni aseku-
rowani na całej trasie przez 
łodzie wiosłowe”. Pływanie  
z nurtem Wisły w dół rzeki 
do morza było niewielkim 
wysiłkiem w porównaniu z 
morskimi falami, które zno-
siły pływaków w kierunku 
gdańskiego brzegu. Zawod-
nicy płynący od ujścia Wisły 
do morza musieli też zma-
gać się z prądem przybrzeż-
nym płynącym z zachodu  
na wschód. Pomimo wielkie-
go zmęczenia obie sztafety 
szczęśliwe dotarły do pomo-
stu - mety w Gdyni.

W kolejnych latach były 
organizowane następne 

Zawody pływackie o mistrzostwo Gdyni
Mieszkańcy państw położonych nad brzegami mórz i oceanów od wielu pokoleń walczyli z żywiołem morskim. 
Oddzielną kartę historii stanowiły potyczki międzyludzkie w zawodach sportowych. 

zmagania pływackie. Poziom 
umiejętności startujących pły-
waków był coraz wyższy. Lipiec 
1934 roku również zapowiadał 
się zachęcająco jeśli miało się 
na myśli imprezy sportowe. W 

drugą niedzielę lipca odbyły się 
zawody pływackie na różnych 
dystansach oraz skoki z tram-
poliny. Na zakończenie zma-
gań sportowych organizatorzy 
przygotowali   dla widzów 

dowolnym, 100 m na wznak, 
sztafeta 5 x 50 m, sztafeta  
3 x 100m, skoki z trampoliny i 
z wieży. Na zakończenie zawo-
dów odbył się pokaz ratownic-
twa wodnego”3. Miasto nad-
morskie Gdynia dbało o dobre 
przygotowanie mieszkańców do 
mieszkania nad wielką wodą. 
Jednym z elementów pedagogi-
ki morza było oswojenie z mor-
ską wodą, aby móc przekonać 
się o słuszności zajmowania się 
pływaniem czy treningiem ka-
jakowym. W celu poprawy bez-
pieczeństwa przebywania nad 
wodą zorganizowano w oparciu 
o struktury organizacyjne Ligi 
Morskiej i Kolonialnej kursy 
pływania dla tych, którzy pły-
wać nie umieli oraz dla tych, 
którzy swoje umiejętności pły-
wackie pragnęli poprawić: „Wy-
chodząc z założenia, że każdy 
obywatel (-ka) Gdyni powinni 
umieć pływać LMiK oddział 
w Gdyni uruchomiła na tere-
nie Zakładów Kąpielowych w 
Gdyni kursy pływackie przy 
pomocy sił instruktorskich, 
sprowadzonych specjalnie  
z Poznania. Nauka odbywa 
się codziennie w okresach 45-
minutowych od godz. 10-tej  
do 20.45. Czas trwania każdego 
kursu 3 tygodnie”4. Wprawdzie 
wyznaczone kąpieliska miały 
zatrudnione ratowników, to 
każdorazowe szkolenie pływac-
kie zmniejszało ryzyko utonięć, 
tym bardziej, że plaże w Gdyni 
były wyjątkowo popularne. Go-
rący piasek i czysta woda kusiły 
nie tylko wczasowiczów, ale i 
stałych mieszkańców miasta. 

jeszcze jedną atrakcję związaną  
z bezpiecznym pobytem nad 
wodą: „W dniu święta młodzie-
ży odbyły się na falochronie 
K.S. „Gryf ” zawody pływac-
kie, zorganizowane przez Ligę 
Morską i Kolonialną, oddział 
w Gdyni. Do zawodów stanęło 
20 zawodników  reprezentu-
jących: Marynarkę Wojenną, 
Klub Sportowy „Rezerwa” i 
zawodników niestowarzyszo-
nych. Przeprowadzono nastę-
pujące konkurencje: 100 m 
stylem klasycznym i stylem 
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Ostatnia edycja rajdu orga-
nizowana była w Łebie. Tym 
razem, w dniach 27-28.09 
organizatorzy zapraszają do 
Sierakowic.

- Kwintesencja Kaszub- 
małe lasy na piaszczystym 
podłożu, moc jezior, ma-
lownicze wzgórza moreno-
we poprzecinane dolinami 
rzek: Rajd „Z kompasem” za 
każdym razem zabierze Cie-
bie do najatrakcyjniejszych 
miejsc Pomorza!- podkreśla-
ją organizatorzy rajdu.

Rajd “Z Kompasem” to pro-
pozycja zarówno dla piechu-
rów i rowerzystów. Mają oni 
do wyboru kilka tras- róż-
nych pod względem trud-
ności. Są to: trasa piesza o 
długości 10 km (tzw. „Smer-

fowa”- ciesząca się dużą po-
pularnością wśród rodzin z 
dziećmi); dwie trasy piesze o 
długości pół maratonu (po-
nad 20 km)- o średniej trud-
ności  i trudna; trasa piesza o 
długości 50 km; trzy trasy ro-
werowe: pół maratonu („Ku-
busiowa”); jeden maraton 
oraz dwa maratony.

Co zrobić, żeby skończyć 
rajd z dobrym wynikiem?

- Liczy się sprawność fizycz-
na oraz umiejętności zwią-
zane z orientacją w terenie, 
posługiwaniem się mapą czy 
kompasem - tłumaczą orga-
nizatorzy rajdu.

Dla uczestników rajdu or-
ganizatorzy przygotują  ogni-
sko i bogaty bufet jedzenia, 
przygotowano także cenne 
atrakcyjne nagrody (bony do 
wykorzystania w sklepie tu-
rystycznym).

Rodzinna zabawa na rajdzie
SIERAKOWICE | W ostatni weekend września w Sierakowicach ruszy siódma edycja Rajdu “Z Kompasem”. 
- Rajd to emocje dla każdego: świetna rodzinna zabawa, mocny wysiłek dla wyrypiarzy, nauka błądzenia dla początkujących, 
kilometry spędzone w marszu lub na rowerze na łonie przyrody - zapowiada Marcin Jank, kierownik rajdu.

Rajd “Z Kompa-
sem” w Siera-
kowicach to 
propozycja dla 
wszystkich osób 
zainteresowa-
nych rajdami na 
orientację

Inne atrakcje rajdu to pro-
pozycja dla najmłodszych - 
występ zespołu kaszubskiego 
„Tuchlińskie Skrzaty” i wi-
dowiskowy pokaz żonglerki 
ogniem wykonany przez Teatr 
Młodych Gotów.

Udział w rajdzie kosztuje od 
35 do 50 zł (w zależności od 
daty rejestracji, im wcześniej-
tym taniej). Rejestracja ruszy-
ła 1 września i odbywa się na 
stronie internetowej zkompa-
sem.pl.
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- Tak utytułowana zawod-
niczka jeszcze nigdy nie brała 
udziału w biegu ulicznym w 
Polsce - mówi Michał Dre-
lich, dyrektor Verve 10k Run 
Sopot. - Udział Pauli Radc-
liffe w biegu to wydarzenie 
bez precedensu. Cieszymy 
się, że Paula przyjęła nasze 
zaproszenie. W marcu była 
pierwszy raz w Sopocie pod-
czas Halowych Mistrzostw 
Świata jako korespondentka 
BBC. Miasto najwyraźniej 
przypadło jej do gustu, teraz 
wraca, by wystartować w na-
szym biegu.

Paula Radcliffe to jedna z 
najbardziej utytułowanych 
biegaczek w historii lekko-
atletyki. Wielokrotnie wy-
grywała największe maratony 
na świecie m.in.: w Nowym 
Jorku, Chicago, czy Londy-
nie. To właśnie w Londynie, 
w 2003 roku ustanowiła do 
dziś niepobity rekord świata 
– dystans 42,195 km poko-
nała w 2 godziny 15 minut i 
25 sekund. Do Puali Radclif-
fe należy również rekord Eu-
ropy na dystansie 10 000 m. 
Do niej należały też rekordy 

Legenda w biegu ulicznym
SOPOT | Paula Radcliffe, rekordzistka świata w maratonie i legenda kobiecego 
biegania, wystartuje 12 października w Sopocie w pierwszej edycji biegu 
ulicznego Verve 10k Run. Wraz z nią na trasę ruszy około 3 tysięcy biegaczy, 
którzy finiszować będą pod dachem, w Ergo Arenie. 

świata na większości z dystan-
sów rozgrywanych w biegach 
ulicznych (od 5 km, aż po pół-
maraton). W olimpijskich kon-
kurencjach lekkoatletycznych 
jej rekordy życiowe należą do 
najlepszych rezultatów w histo-
rii. Verve 10k Run Sopot odbę-
dzie się 12 października 2014 
roku. Zawodnicy będą rywali-
zować na atestowanej trasie o 
długości 10 km, prowadzącej 

centralnymi ulicami Sopotu. 
Meta znajdować się będzie w 
Ergo Arenie. 

W programie zawodów prze-
widziane są też biegi dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 3-15 
lat oraz bieg VIP. Impreza jest 
częścią obchodów 113. roczni-
cy nadania praw miejskich dla 
Sopotu. Informacje i zapisy na 
www.sopot10k.com oraz face-
book.com/sopot10k 

Paula Radcliffe to legenda kobiecego biegania
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