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Zdaniem organizatorów, 
test udał się znakomicie. Na 
miejscu stawiło się ponad 80 
osób, co jest bardzo dobrym 
wynikiem. Była to trzecia 
edycja tego ogólnopolskie-
go wydarzenia edukacyj-
nego, które jednocześnie 
odbywało się w stu miastach 
Polski. 
Podczas dwóch pierwszych 
edycji w wydarzenie zaan-
gażowało się 60 miast, dzięki 
czemu zostało przetestowa-
nych ponad 10 tys. Polaków. 
Ideę testu poparło również 
wiele znanych osób: m.in. 
Kamil Stoch, Marcin Daniec, 
prof. Jerzy Buzek, Piotr 
Gruszka, Tomasz Olbra-
towski, Cezary Pazura, Jan 
Peszek, Małgorzata Potocka, 
Jerzy Stuhr, Joanna Trzepie-
cińska, Jan Wieczorkowski, 
czy Maciej Wojdyła.
Tym razem szkoła językowa 
Tete-a-Tete Language School 
postanowiła dołączyć do 
akcji testowania Polaków 
jako organizator lokalny, 
chcąc promować naukę 
języka angielskiego, umożli-
wić mieszkańcom bezpłatne 
sprawdzenie kompetencji 
języka angielskiego oraz 
pochwalić się, że Gdynia zna 
angielski. Impreza została 
lokalnie objęta honorowym 
patronatem prezydenta 
Gdyni, zaś patronat medial-
ny nad wydarzeniem objął 
Express Gdyński. Sponsorem 
głównym wydarzenia był Fit-
ness Energy Club Gdynia, a 
współorganizatorem Gdyń-
ski Wydział Wyższej Szkoły 
Bankowej. Te � rmy były 
również fundatorami bardzo 
atrakcyjnych nagród. Do 
wygrania były bowiem m. 
in. tablety, bony na studia, 
kursy językowe, karnety do 
klubu � tness, bony zniżkowe 
na taksówki czy też gadżety 
� rmowe Tete-a-Tete i WSB. 
Dorota Korbut

Strażacy z Komedy 
Miejskiej PSP w Gdyni 
zajęli pierwsze miejsce 
w klasy� kacji generalnej 
XX Ogólnopolskich Za-
wodów w Ratownictwie 
Górskim w Karłowie, w 
Górach Stołowych.

Zawody polegały na poko-
naniu trasy o dł. około 5 km 
w masywie Szczelińca Wiel-
kiego, na której umieszczono 

Górski sukces morskich strażaków
elementy techniczne, alpini-
styczne i taternickie, stosowane 
w ratownictwie górskim. 

- Pokonanie trasy naszej 
drużynie zajęło 1 godzinę i 57 
sekund - mówi rzecznik gdyń-
skich strażaków Łukasz Płusa. 

W skład gdyńskiej drużyny 
wchodzą: mł. bryg. Andrzej 
Mazur, mł. bryg. Tomasz Zwo-
liński i asp. Tomasz Rozgoński. 
Sekc. Artur Piechowski był za-
wodnikiem rezerwowym.
(DK) 
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Zwycięska drużyna

PERFEKCYJNIE
ZNAMY ANGIELSKI

str. 10

„Enrich your world, visit Gdynia!” - ten slogan 
bezapelacyjnie zwyciężył w konkursie na najlepsze hasło 
promujące Gdynię za granicą, przeprowadzonym podczas 
Wielkiego Testu Języka Angielskiego.
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Wieczór poprowadzi Jaro-
sław Waśkiewicz, redaktor 
naczelny portalu Biznesna-
fali.pl. Po ostatnim spotkaniu 
„Sukces Pisany Szminką” z 
Olgą Kozierowską, tym ra-
zem kolej na wieczór z lau-
reatką plebiscytu „Sukces 
Roku”, „Dyrektorem Marke-
tingu Roku”, jurorką konkur-
su „Idea Awards”, „Golden 
Arrow”, „Osobowością Roku” 
– Gabrielą Antczak. Spotka-
nie odbędzie się 19 września 
w hotelu Nadmorski w Gdy-
ni, o godz. 18.00. 

Program jest pełen atrakcji 
oraz wspaniałych niespo-
dzianek dla uczestników. Te-
matyka będzie zróżnicowana 
- i kobieca i o wartościach w 
życiu, i o zagadnieniach  biz-
nesowo-marketingowych.

Dodajmy, że tytuł „Dyrek-
tor Marketingu Roku” przy-
znawany jest utalentowanym 
i jednocześnie niebanalnym 
osobowościom, które dzięki 
swym działaniom wpłynęły 
na sukces rynkowy � rm. To 
najliczniej obsadzona i naj-
trudniejsza kategoria. „Dy-
rektor Marketingu Roku” nie 

Oko w oko z osobowością roku
Zbliża się wyjątkowe spotkanie - wieczór biznesowy z niezwykłym gościem, 
Gabrielą Antczak, „Osobowością Roku” oraz „Dyrektorem Marketingu Roku”.  
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tylko musi być dobrym szefem, 
ale również wartościowym 
człowiekiem i osobą, której 
nie są obce istotne problemy 
społeczne. Laureatka wynika-

mi swojej pracy przebiła za-
cne grono Dyrektorów Mar-
ketingu � rm wielu branż, m. 
in. FMCG, farmaceutycznych, 
bankowych, budowlanych itd. 

Gabriela Antczak została uho-
norowana tytułem w kategorii: 
„Wyjątkowa efektowność przy 
niskim budżecie”.
Dorota Korbut

Gabriela Antczak - „Osobowość Roku” 
oraz „Dyrektor Marketingu Roku”

Ponad tysiąc osób wzięło 
udział w pierwszej edycji 
kulturalnego festiwalu 
SLOT Pomorze. Impreza 
upłynęła pod znakiem 
blisko 15 warsztatów, 
w tym: lepienia z gliny, 
malowania na koszulkach, 
trampkach i przeźroczach. 

Nie zabrakło muzyki, 
czyli nauki gospel i gry 
na kotłach karaibskich. 
Lonżownia zamieniła się 
w SLOT Kino. W reper-
tuarze znalazły się m. in. 
� lm „Rakieta”, a także 
pokaz etiud z repertuaru 
Gdyńskiej Szkoły Filmo-

wej i Szkoły Andrzeja 
Wajdy. Wieczór, to czas 
na koncerty. Na scenie 
wystąpili: Michelle, Danek 
i zespół Frühstuck. 

SLOT, czyli Stowarzy-
szenie Lokalnych Ośrod-
ków Twórczych miało 
za cel spotkanie osób z 
Trójmiasta, które były 
zainteresowane szeroko 
pojętymi działaniami 
artystycznymi. Uczestnicy 
mogli poznać i spróbować 
czegoś nowego i podzie-
lić się ze sobą twórczym 
potencjałem.
Oprac. DK

Program zawodów:

Godz. 9:00 – 11:30
wery� kacja zawodników 
i podział na kategorie
Godz. 12.00 - Rozpoczęcie 
zawodów
układ dowolny kategoria 
Fit-Kid, Aerobic, Classic 
Godz. 15.00 
rundy sylwetkowe Models, 
Classic, Athletic, kulturystyka 
niepełnosprawnych
Godz. 17.30 
� nał

To będą wyjątkowe zawody, 
na których znajdą się m. in. 
kategorie takie, jak: FIT-KID 
– układy � tness taneczno-gim-
nastyczne z elementami show 
dzieci w przedziale wiekowym 
od 8 do 16 lat, Fitness Figure – 
w którym zawodniczki wcho-
dzą na scenę w stroju dwuczę-
ściowym w butach na wysokim 
obcasie, gdzie oceniania jest 
symetria i jakość ciała, a także 
kulturystyka niepełnospraw-
nych. 

W sobotę 27 września w 
Miejskiej Hali Sportowej na ul. 
Kołobrzeskiej 61 ruszy Grand 
Prix Fitness Aleksandry Kobie-
lak. Zawody � tness w Gdańsku 
to pierwsza edycja otwartego 
konkursu z cyklu sportów syl-
wetkowych i gimnastycznych 
pod patronatem Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdańska. 
Fitness jako dyscyplina sporto-
wa to złożoność wielu dyscyplin 

Zawody fitness 

sportowych, dająca alternatywę 
dla kontynuacji kariery sportowej 
przy mniejszych obciążeniach na 
zdrowia.

W trakcie imprezy dodatkową 
atrakcją będzie festyn, na którym 

zobaczymy między innymi po-
kazy taneczne, warsztaty � tness 
i zumby i wiele innych atrakcji, 
także dla najmłodszych! Celem 
imprezy jest promowanie zdro-
wego stylu życia oraz aktywności 
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Fitness to 
widowiskowa 
dyscyplina

� zycznej, szczególnie wśród dzie-
ci i młodzieży. Serdecznie zapra-
szamy!

Dodatkowe informacje na te-
mat zawodów można znaleźć na 
stronie http://aleksandrakobie-
lak.bloog.pl, działa także strona 
wydarzenia na portalu Facebo-
ok https://www.facebook.com/
events/926429354039128/(GB)

Udany debiut w Kolibkach

W sopockim klubie 
Unique Club & Lounge 
odbył się Classic Evening. 
W programie nie zabrakło 
licznych atrakcji i niespo-
dzianek.

Organizatorami pierwszej 
edycji imprezy byli: � rma 
Marietta Mariage oraz 
Unique Club & Lounge. W 
ten wieczór sopocki deptak 
przed klubem zamienił się 
w wybieg modowy pełen 

pięknych kobiet, eksklu-
zywnych sukien ślubnych 
Marietty Mariage, biżuterii 
YES i wyjątkowych ubrań 
marki ZAYDER oraz 
MAGNIFIC. Nie zabrakło 
pokazów szkoły baleto-
wej i muzyki na żywo. Po 
zakończeniu pokazów 
rozpoczął się bankiet, pod-
czas którego dzielono tort z 
motywem sukni ślubnej. 
Dorota Korbut

To był wieczór!
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Festiwal SLOT Pomorze w Kolibkach
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Pokaz sukien ślubnych Marietta Mariage
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Po raz czwarty Centrum Kultury 
gościło ze swoim repertuarem 
na Scenie Letniej w Gdyni, która 
tętniła artystycznym życiem 
przez trzy tygodnie, podczas 
których odwiedziło ją ponad 4 
tysiące widzów. W repertuarze 
znalazło się aż 9 tytułów te-
atralnych, dwa koncerty i jeden 

wieczór kabaretowy. 
Centrum Kultury w Gdyni 
przejęło Scenę Letnią po Teatrze 
Miejskim w Gdyni. Trzy tygo-
dnie obecności na orłowskiej 
plaży wypełnione zostały po 
brzegi artystyczną ofertą skiero-
waną do mieszkańców Trójmia-
sta i turystów.  Oprac. DK

Centrum Kultury na Scenie Letniej
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Wizyta związana była z ob-
chodami europejskiego Dnia 
Maszynisty, których gospoda-
rzem była Gdynia. Z tej okazji 
około 700 maszynistów, m. in. 
goście z Hiszpanii, Niemiec, 
Czech  i Słowacji,  przemasze-
rowało ulicami miasta spod 
Kościoła NMP przy ul. Świę-
tojańskiej do pomnika Ofiar 
Grudnia 1970 przy al. Piłsud-
skiego. 

Pendolino, produkowane we 

Włoszech, eksploatowane jest 
w wielu krajach Europy i Chi-
nach. Pociągi mają prawie 190 
metrów długości i ważą 395,5 
tony. Na pokładzie są  402 
miejsca. 291 km/h - taką mak-
symalną prędkość osiągnął 
Pendolino podczas przejazdu 
na jurajskim odcinku Cen-
tralnej Magistrali Kolejowej, 
między Górą Włodowską k. 
Kroczyc a Włoszczową w listo-
padzie 2013 r. 

Zgodnie z planowanym no-
wym rozkładem jazdy od grud-
nia 2014 roku prawie wszystkie 
Pendolino dojeżdżające do i z 
Trójmiasta, będą kursować w 
bezpośrednich relacjach Gdy-
nia-Kraków-Gdynia (7 par 
pociągów dziennie) bądź Gdy-
nia-Katowice-Gdynia (2 pary).
Planowany czas przejazdu z 
Gdyni Głównej do Warszawy 
Centralnej ma wynieść 3 godz. 
24 minuty. Oprac. DK

Pendolino w Gdyni

Superszybki, supernowoczesny pociąg Pendolino przyjechał także do 
naszego miasta. Na stacji Gdyni Główna można było nie tylko oglądać go 
z zewnątrz, ale również  sprawdzić, jak wygląda wnętrze.
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Pendolino na dworcu 
Gdynia Główna

Wedle międzynarodowych 
wytycznych wiadomym jest, iż 
tylko szybkie dotarcie i wcze-
sna defibrylacja dają największe 
szanse na przeżycie. Dlatego w 
2002 roku w Gdańsku, w pierw-
szym mieście w Polsce, urucho-
miony został Motocykl Ratun-
kowy. Początkowo był to pojazd 
użyczony, a następnie zakupiony 
przez sponsora i przekazany po-
gotowiu ratunkowemu, dobrze 
znany mieszkańcom Gdańska, 
Harley Davidson. Przez 10 lat, 
w każdym sezonie letnim niósł 
pomoc mieszkańcom i turystom 
odwiedzającym Gdańsk. Stał 
się nieodłącznym elementem 
systemu ratownictwa medycz-
nego. Dzięki ratownikowi na 
motocyklu wielokrotnie dużo 
szybciej udało się dotrzeć do 
osób w stanie zagrożenia życia. 
Dowiedziono, że ratownik na 
motocyklu jest bardziej mobilny 
w często zakorkowanym Gdań-
sku, potrafi również dotrzeć do 
poszkodowanych, do których 

tradycyjny ambulans dociera 
znacznie dłużej. 

W 2012 roku wysłużony Har-
ley Davidson został zastąpiony 
nowym, bardziej profesjonal-
nym, uznanym na świecie mo-
tocyklem Honda ST 1300. Wy-
posażenie takiego motocykla 
jest praktycznie takie samo, jak 
karetki. Posiada on defibryla-
tor, zestaw do tlenoterapii, ze-
staw leków, opatrunki, wkłucia 
doszpikowe oraz zestaw unie-
ruchomień i kołnierzy usztyw-
niających. Ponadto posiada bez-
przewodową łączność radiową 
i sygnały świetlno-dźwiękowe.  
W tym roku pogotowie, jako 
pierwsze w Polsce, wprowadzi-
ło do służby drugi motocykl 
ratunkowy. Było to możliwe 
dzięki życzliwości sponsorów i 
darczyńców, którzy przekazali 
odpowiednie środki na zakup i 
doposażenie takiego jednośla-
du. Ponadto dodatkowe środki 
pozwoliły na zakup niezbędne-
go sprzętu medycznego.  ML

Motocyklowe ratownictwo medyczne
Podsumowano sezon letni (czerwiec-sierpień) funkcjonowania motocyklowego ratownictwa medycznego. Tylko w tym czasie motocykl 
był wzywany do ponad 460 zdarzeń i przejechał 5000 km. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Stacji Pogotowania Ratunkowego 
w Gdańsku, uczestniczyła Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego.  
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Do wzięcia udziału w kon-
sultacjach społecznych do-
tyczących korekty przebiegu 
granic dzielnic Gdyni zapra-
szały mieszkańców władze 
miasta. Konsultacje trwały 
do końca lipca. Pod adresem 
www.gdynia.pl/konsultacje 
dostępna była ankieta, w której 
zaznaczając odpowiedź „tak” 
lub „nie” można było  wyrazić 
swoją opinię odnośnie korekty 
granic. 

Wcześniej, przed przystąpie-
niem do wypełnienia ankiety, 
warto było zapoznać się z pro-
pozycjami zmian w statutach 
dzielnic oraz mapą obrazującą 
przebieg granic objętych ko-
rektą. Treść aktualnych statu-
tów dzielnic dostępna była na 
stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej. Mapę obrazującą 
obecne i proponowane grani-
ce można było pobrać w pliku 
pdf. W konsultacjach mogli 
wziąć udział mieszkańcy danej 
dzielnicy, której zmiany doty-
czą. Wszystkie osoby, które nie 
mogły skorzystać z komputera 
i Internetu, miały możliwość 
udania się  do siedzib Rad 
Dzielnic i Urzędu Miasta Gdy-
ni celem oddania głosu.  

Przestarzały podział
Granice gdyńskich dzielnic 

wymagają korekty – o tym 
wiadomo nie od dzisiaj. Nie 
jest to jednak proste. Czy ist-
nieje realna szansa na zmiany? 
Tak – i być może będą one do-
tyczyły wielu dzielnic. Obecny 
podział administracyjny został 
wprowadzony w 2004 r. Czy 
teraz oddaje on stan faktyczny? 
To kwestia dyskusyjna. Jednak 

każda potencjalna zmiana w 
tym zakresie musi być poprze-
dzona konsultacjami społecz-
nymi z udziałem mieszkańców. 
Konieczna jest także w takim 
przypadku zmiana statutu 

miasta oraz korekta okręgów 
wyborczych. 

Już od kilku lat trwają dys-
kusje na temat zmian, które 
maja dotyczyć: Dąbrowy, Kar-
win, Wiczlina, Małego Kacka i 
Działek Leśnych. Jeśli dojdzie 

do wprowadzenia korekt, to 
nie będą one znaczące. Przede 
wszystkim zostaną wzięte pod 
uwagę granice poszczególnych 
działek, które obecnie w kilku 
miejscach są po prostu poprze-
cinane. 

Więcej lub mniej kasy 
- We wrześniu ubiegłego roku 

wnioskowałem do miasta o ure-
gulowanie sprawy konfliktowej 
granicy pomiędzy Dąbrową 
a Wiczlinem, gdzie niektóre 
osoby mieszkające płot w płot 
są administracyjnie przypisane 
do innych dzielnic – tłumaczy 
Lechosław Dzierżak. - Chcia-
ły zgłosić wspólnie wniosek o 
ułożenie płyt JUMBO na ulicy 
Łanowej. Powstał problem, bo 
większość pieniędzy inwesty-
cyjno-remontowych z tych te-
renów jest przypisana Radzie 
Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

a ta odmówiła współfinanso-
wanie drogi.

Uporządkowanie było ko-
nieczne, a miasto podeszło od 
razu do sprawy kompleksowo 
i chce skorygować granice od 
razu w całym mieście.

- Według propozycji przed-
stawionej przez miasto, cały te-
ren ulicy Łanowej, aż do rzeki 
Kaczej miałby zostać przypisa-
ny do Dąbrowy – mówi Lecho-
sław Dzierżak. - Jest to około 
1ha terenów. Z jednej strony 
jest do duży zastrzyk finanso-
wy dla dzielnicy (budżet inwe-
stycyjny w połowie jest dzie-
lony z punktu widzenia ilości 
terenów), jednak z drugiej 
strony jest to teren całkowicie 
niezagospodarowany i koszt 
koniecznych na nim inwestycji 
jest bardzo duży. Nowa grani-
ca Dąbrowy i Karwin miałaby 
biec wzdłuż obwodnicy. 

Nowe granice po wyborach
Dokładnie od 16 listopada, czyli od dnia najbliższych wyborów samorządowych, obowiązywać będą nowe granice 
gdyńskich dzielnic. Dąbrowa zyska nowe tereny od strony północno-zachodniej, gdzie granica będzie biegła wzdłuż 
rzeki Kaczej, natomiast tereny za obwodnicą zostaną przypisane do Karwin.

Granice gdyńskich 
dzielnic wymagają 
korekty – o tym 
wiadomo nie od 
dzisiaj. Nie jest to 
jednak proste.

Osoby niepełnosprawne są 
zaproszone do udziału w 
projekcie „Gotowi na sukces 
II - akademia aktywizacji 
zawodowej osób z niepełno-
sprawnością".

To propozycja dla osób po-
siadających orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 
zamieszkałych w województwie 
pomorskim, bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo, w 
tym uczących się w trybie nie-
stacjonarnym, w wieku do 30. 
roku życia, chcących rozwijać 
swoje umiejętności i skutecznie 
pokierować rozwojem kariery. 

Aplikacje można składać do 
26 września br. do godz. 12.00 
(decyduje data wpływu). Aby 
wziąć udział w projekcie, wy-
starczy: wydrukować i wypeł-
nić formularz rekrutacyjny, 
przygotować kopię orzeczenia 
o niepełnosprawności, dołączyć 
swoje aktualne CV. Dokumenty 
rekrutacyjne należy dostarczyć 
pocztą lub osobiście na adres: 
Fundacja Grupy Ergo Hestia na 
rzecz integracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych Integralia, 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. (DK)

Sukces 
jest blisko
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To kolejny element większego 
projektu „Oświetlenia ciemnych 
miejsc na Dąbrowie”, realizo-
wanego przez Radę Dzielnicy 
Dąbrowa. 

- Latarnie już stoją, czekają na 
odbiory i lada dzień zaświecą – 
cieszy się Lechosław Dzierżak 
z Komisji Infrastruktury Rady 
Dzielnicy Dąbrowa.

Kolejka do latarni
W projekcie oświetlone zosta-

ną również okolice dzielnico-
wych szkół podstawowych oraz 
ulice: Łopianowa, Koperkowa, 
Kameliowa, Macierzanki, Ru-
miankowa, a także sięgacze ul. 
Rdestowej w okolicach ul. Sza-
franowej. 

- W przyszłych latach projekt 
będzie mógł zostać poszerzony o 
kolejne ulice – mówi Lechosław 
Dzierżak. - Jednak wcześniej 
zostaną zorganizowane konsul-
tacje społeczne, aby omówić z 
mieszkańcami najbardziej prio-
rytetowe inwestycje na dzielni-

cy. Zachęcam do składania pro-
pozycji na kolejne inwestycje już 
teraz, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej rada.dabrowa@
gdynia.pl.

Sprawy związane z oświetle-
niem ciemnych ulic nie są no-
wością - dominowały np. swe-
go czasu podczas konsultacji 
społecznych dla mieszkańców 
Dąbrowy. Po skali zagadnienia 
widać, że wciąż jest to olbrzymi 
problem na terenie tej dzielnicy. 

Po pierwsze 
- bezpieczeństwo

Rada dzielnicy wychodzi z 
założenia, że najważniejsze jest 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Stąd projekt oświetlenia nie-
bezpiecznych miejsc na terenie 
dzielnicy. Są to miejsca ciemne, 
sąsiadujące z lasami. 

Najpierw do realizacji przeka-
zane zostało przede wszystkim 
oświetlenie ulicy Łopianowej. 
Jednak koszt całości, według 
wyceny Wydziału Inwestycji, 

Coraz jaśniej na ulicach
Dobiegły końca prace przy budowie oświetlenia na ulicy Głogowej. Niebawem ruszą prace przy ulicy Bazyliowej. 
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wynosił w granicach od 3 do 4,5 
mln zł i przekraczał kilkukrotnie 
możliwości Rady Dzielnicy Dą-
browy. Trzeba było inwestycję 
podzielić na etapy.

Z inwestycji przekazanych do 
realizacji warto wymienić tak-
że oświetlenie ulicy Koperko-
wej. Ponadto zdecydowano, że 
oświetlone zostaną: ul. Macie-

rzanki, przejście piesze Ziołowa 
– Nagietkowa oraz  odcinek ul. 
Kameliowej z szeregowcami. W 
tym ostatnim przypadku jest to 
poszerzenie inwestycji omawia-
nej podczas wcześniejszych kon-
sultacji, związanej z oświetleniem 
przejścia leśnego Gorczycowa-
Sezamowa. Wszystkie te inwe-
stycje uzyskały zarówno poparcie 

ze strony radnych dzielnicy, jak i 
zgromadzonych podczas konsul-
tacji mieszkańców. Teraz wyglą-
da na to, że od słów do czynów 
droga niedługa i zamierzenia są 
realizowane. Dorota Korbut

Lampy już stoją na ul. Głogowej

Integracja i przejrzystość

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji o firmie: www.nautaturbo.com.pl

CSR to dla wielu firm nie-
odłączny element funkcjono-
wania na rynku, osiągania ce-
lów biznesowych i budowania 
wartości przedsiębiorstwa. Do 
grona firm, wdrażających to 
rozwiązanie, dołącza Nauta 
Turbo. 

- CSR jest wyrazem dążenia 
firmy do przejrzystości reali-
zowanych działań - – wyjaśnia 

Edward Grześkowiak, Prezes 
Zarządu spółki. - Stanowi to 
formę wywiązania się z obo-
wiązku informacyjnego wobec 
interesariuszy, dzięki czemu 
firma prezentuje społeczne, 
środowiskowe i ekonomiczne 
aspekty działalności, za które 
ponosi odpowiedzialność.

Eksperci szacują, że raporto-
wanie CSR będzie odgrywało 

coraz większą rolę jako narzę-
dzie komunikacji i zarządza-
nia. Dzieje się tak z powodu 
tego, iż raporty CSR są w sta-
nie dostarczyć szerszego spoj-
rzenia na działalność firmy 
niż to, które wynika z jedynie 
danych finansowych. 

- Stosunkowo łatwo jest 
uzyskiwać wysokie wyniki 
ekonomiczne, gdy w miejsce 

zrównoważonego podejścia 
do ochrony środowiska, firma 
prowadzi jego prostą eksplo-
atację – dodaje prezes Edward 
Grześkowiak. - Jednocześnie 
wdrożenie procesu raporto-
wania pozwala organizacji 
mieć większą świadomość 
procesów biznesowych oraz 
związanych z nimi aspektów 
zrównoważonego rozwoju.

Raport działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) integruje dane 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe odzwierciedlające prowadzoną działalność. Takie 
rozwiązanie wprowadza Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Nauta Turbo.

Nauta Turbo realizując stra-
tegię społecznej odpowiedzial-
ności biznesu zdecydowała się 
prezentować rezultaty swoich 
działań w formie raportu spo-
łecznego, podsumowującego 
wdrożone działania oraz osią-
gnięte rezultaty, ze szczegól-
nym uwzględnieniem obsza-
ru środowiska naturalnego, 
uczciwych relacji handlowych, 
miejsca pracy oraz zaangażo-
wania społecznego. Pierwszy 
raport społeczny powstanie do 
końca 2015 r. 

Więcej informacji o firmie na 
stronie: www.nautaturbo.com.pl

CSR to dla wielu firm 
nieodłączny element 
funkcjonowania na 
rynku, osiągania celów 
biznesowych  
i budowania wartości 
przedsiębiorstwa. 
Do grona firm, 
wdrażających to 
rozwiązanie, dołącza 
Nauta Turbo. 

Zbliża się jesienna tura 
wystawek w Gdyni. Odpady 
wielkogabarytowe należy 
wystawiać przy pergolach 
śmietnikowych lub przed 
posesjami najpóźniej do 
godz. 12.00.

Wystawiamy: stolarkę 
okienną, meble, boazerię, 
dywany, duży sprzęt AGD, 
wanny, armaturę sanitarną, 
pojedyncze opony itp. Nie 
wystawiamy: odpadów zmie-
szanych (bytowych), odpa-
dów segregowanych (szkła, 
plastiku i metali, papieru i 
opakowań wielomateriało-
wych), kartonów (powinny 
trafić do niebieskiego pojem-
nika na papier i opakowania 
wielomateriałowe), gruzu 
budowlanego, odpadów 
zielonych, chemikaliów i 
zużytych akumulatorów, 
odpadów pochodzących z 
działalności gospodarczej 
i odpadów medycznych. 
Oprac. DK

Pora na 
wystawki!
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Już nie będzie potrzeby, by 
obserwować w sierpniu noc 
spadających gwiazd - jeździć 
do planetarium do Olsztyna 
czy Torunia. Centrum He-
welianum ogłosiło konkurs 
na opracowanie koncepcji 
architektonicznej planeta-
rium wraz z przebudową 
współczesnej przybudówki 
do Kaponiery Południo-
wej i rekonstrukcją odcinka 
muru Carnota. Podstawo-
wym utrudnieniem jest, że 
planetarium musi znaleźć się 
pod ziemią. Nie dlatego, że 
Heweliusz lubił obserwować 
gwiazdy z piwnicy (choć jako 
piwowar musiał przebywać w 
tym przybytku), ale ze wzglę-
du na wymogi konserwator-
skie. Ponieważ cały obszar 
Fortów jest pod ścisłą pieczą 
konserwatorską, nowe inwe-
stycje mogą powstawać wy-

Gdańsk jest w porównaniu 
z innymi aglomeracjami 
niesłychanie zielonym mia-
stem. Miło, że dostrzeżono 
to też w Warszawie. 

Ministerstwo Środowiska 
zorganizowało i rozstrzygnę-
ło konkurs „Zielone Miasta 
– w stronę przyszłości!”. Na-
leżało zgłaszać zrealizowane 
przedsięwzięcia lub inwesty-
cje, które mają służyć ochro-
nie środowiska, w szczegól-
ności nowatorskie i wysoce 
efektywne ekologicznie oraz 
ekonomicznie rozwiązania 
techniczne, technologiczne i 
organizacyjne. 

Nagroda główna została 
przyznana w 3 kategoriach. 
W kategorii „Gospodarka 
wodno-ściekowa i ochrona 
wód” - zwyciężył Gdańsk, 
który otrzyma nagrodę za 
realizację projektu „Ochro-
na wód Zatoki Gdańskiej 
– budowa i modernizacja 
systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdańsku”.

Pomorskie ma też innych 
laureatów. W kategorii: 
„Zieleń w mieście” nagrodę 
główną otrzymał projekt: 
„Rewitalizacja Parku 1000-
lecia w Chojnicach” i projekt: 
„Ścieżka przyrodniczo-dy-
daktyczna w Tczewie”.

Dwie inne gdańskie in-
westycje otrzymały wyróż-
nienia. Jedno w kategorii 
„Transport ekologiczny i 
infrastruktura drogowa” za 
inwestycję: „Droga rowero-
wa wzdłuż ul. 3-go Maja od 
ul. Kolejowej do ul. Hucisko 
w Gdańsku, realizowana w 
ramach projektu Rozwój 
Komunikacji Rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej 
w latach 2007-2013”. Drugie 
wyróżnienie w kategorii 
„Efektywność energetyczna 
w budownictwie” za projekt 
„Ekologiczne Koszary. 
Zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych dla celów 
zaopatrzenia Centrum 
Hewelianum w energię ze 
źródeł odnawialnych”.

Dwa wyróżnienia otrzyma-
ła Kościerzyna. W kategorii: 
„Efektywność energetyczna 
w budownictwie” i w kate-
gorii: „Ochrona środowiska”. 
Nagrody przyznane w kon-
kursie zostaną wręczone na 
uroczystej gali planowanej w 
listopadzie br. AK

Jest zielono Planetarium... pod ziemią
Rozwijające się dynamicznie Centrum Hewelianum w Gdańsku chce mieć kolejną atrakcję – planetarium. 

łącznie w podziemiach. Zatem 
podziemne planetarium ma 
mieć salę projekcyjną na pla-
nie koła i sklepienie w kształ-
cie półsfery. Obliczone na jed-
noczesne  przebywanie tam do 
79 osób. Przewiduje się tam 
głównie prezentacje nieba ale 

też kino 5D, możliwość orga-
nizowania koncertów i poka-
zów naukowych. Będą też po-
mieszczenia wielofunkcyjne, 
sala dydaktyczna, przestrzeń 
ekspozycyjna.

Do 23 września br. zbierane 
będą wnioski o dopuszczenie 

do udziału w konkursie. Pra-
ce konkursowe będzie można 
składać do 28 listopada br. 
Zdobywca I miejsca otrzy-
ma nagrodę pieniężną 7 tys. 
zł i zaproszenie do udziału w 
negocjacjach w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia 

publicznego z wolnej ręki. Za 
miejsce II nagroda wyniesie 5 
tys. zł a za III – 3 tysiące.

Zajęcia astronomiczneWystawa „Wehikuł czasu”
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Świeżo utwardzone dro-
gi to ulice nowego osiedla 
domków jednorodzinnych 
za giełdą na Dąbrowie. 

- Jest to część większego 
miejskiego projektu utwar-
dzenia ulic płytami typu 
JUMBO – zaznacza Lecho-
sław Dzierżak z Komisji In-
frastruktury RDD. - Kolejną 
ulicą utwardzoną w ten spo-
sób ma być ul. Koperkowa. 
Jest to inwestycja, na którą 
mieszkańcy czekają od wie-
lu lat. 

W kolejce stoi również ul. 
Łopianowa, na której prace 
ruszą dopiero po zakoń-
czeniu prac związanych z 
kanalizacją sanitarną pro-
wadzonych przez PEWiK. 
Ulica zostanie również 
oświetlona.

Na kłopoty - nowa nawierzchnia
Utwardzenie dojazdu do ulic Pomianowskiego i Bielińskiego stało się faktem. Mieszkańcy tej 
części Gdyni mają niezaprzeczalne powody do radości. A w kolejce czekają następni...

Sprawdzone 
rozwiązanie 

Przypomnijmy, że utwardza-
nie uliczek betonowymi płyta-
mi jest to rozwiązanie stosowa-
ne przez miasto z powodzeniem 
od kilku lat. Innej metody nie 
da się zastosować, dopóki we 
wszystkich uliczkach nie bę-
dzie kanalizacji deszczowo-bu-
rzowej. Dlatego na razie drogi 
te są utwardzane płytami typu 
YOMB. Ma to swoje dobre stro-
ny - dzięki otworom w płytach 
woda może wsiąkać w podłoże 
i mimo braku kanalizacji desz-
czowej nie zalewać położonych 
niżej terenów. 

Utwardzanie dróg w taki spo-
sób jest prowadzone w naszym 
mieście na szeroką skalę. Efek-
ty widać już od kilku lat m. in. 
na ul. Chlebowej, Żuławskiej, 
części Solnej oraz Wschod-
niej. Później utwardzony zo-
stał odcinek ul. Górniczej, od 
miejsca, w którym kończy się 
trwała nawierzchnia aż po ul. 
Lipową, czyli fragment drogi 
wzdłuż kościoła p. w. św. Karola 
Boromeusza. Metoda ta zyskała 

uznanie mieszkańców na tyle, 
że gdyńskie władze zdecydo-
wały, iż kolejne ulice będą także 
obejmowane tym programem. 
YOMB-y położono m. in. na 
fragmencie ul. Starodworcowej 
od ul. Maszopów do Ornej. 

Kolejny etap

Kolejne płyty zostały ułożone 
na odcinku ul. Źródło Marii, 
naprzeciwko kościoła  p. w. św. 
Wawrzyńca, u stóp łącznika z ul. 
Gryfa Pomorskiego. Na utwar-
dzanie ulic przez lata czekali 
cierpliwie również mieszkańcy 
Kaczych Buków. Pod koniec ze-
szłego roku szczęśliwie dobie-
gły końca prace nad  fragmen-
tem ul. Starochwaszczyńskiej. 
Drugi etap był przewidziany w 
tym roku i dotyczy kolejnego 
odcinka ul. Starochwaszczyń-
skiej, prowadzącego w głąb Ka-
czych Buków. 

– Pora na kontynuację tej nie-
zwykle potrzebnej inwestycji - 
dodaje Stanisław Borski, radny 
miasta. - Obecnie jest już po 
rozstrzygnięciu przetargu, a na 
plac budowy wkroczył wyko-
nawca.

Ulice są 
utwardzane 

płytami 
betonowymi. 
Innej metody 

nie da się 
zastosować, 

dopóki we 
wszystkich 

uliczkach 
nie będzie 
kanalizacji 

deszczowo-
burzowej.
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Po stronie biznesu
PRACODAWCY POMORZA

Wiecha na Gdynia 
Waterfront

Nie burzyć, tylko 
modyfikować
Z Janem Kulczyckim, nowym dyrektorem Stoczni 
w przedsiębiorstwie SZKUNER sp. z o.o., rozmawia Anna Kłos. 

Współpraca w edukacji 
Rozpoczyna się nowy projekt inwestycyjny 
jednej z największych � rm spedycyjnych 
na świecie. Spółka MOL (Europe) 
B.V., będąca europejskim oddziałem 
japońskiego armatora kontenerowego 
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., zaczęła 
współpracę z Akademią Morską w Gdyni. 

Na najwyższej kondygnacji 
budynku hotelowego, 
realizowanego w ramach in-
westycji Gdynia Waterfront 
zawieszono wiechę.
- Na obecnym etapie 
realizacji projektu jest 
wznoszony hotel Court-
yard by Marriott, którego 
operatorem zostanie � rma 
Scandinavian Hospitality 
Management oraz budynek 
biurowy w całości wynajęty 
przez PKO Bank Polski. 11-
kondygnacyjny biurowiec 
dostarczy ponad 11 500 
metrów kwadratowych 
powierzchni najmu. Niższy 
o 2 kondygnacje budynek 
hotelowy pomieści 201 
pokoi oraz centrum konfer-
encyjne. Na parterze obu 
budynków planowane są 
kawiarnie i restauracje - 
tłumaczy Ewa Łydkowska z 
� rmy Swedecenter.
Docelowo kompleks 
Gdynia Waterfront będzie 
miał powierzchnię 90 000 
metrów kwadratowych. 
Powstaną tu kolejne bu-
dynki biurowe i mieszkalne, 
obiekty handlowe oraz 
punkty usługowe. Koncep-
cja zakłada także wkom-
ponowanie licznych funkcji 
kulturalnych i wypoc-
zynkowych. 
Inwestorem i dewelop-
erem projektu jest spółka 
SwedeCenter, należącą do 
Grupy Inter IKEA, która w 
przyszłości będzie także 
zarządzać nowo wybudow-
anym kompleksem. 
Projekt architektoniczny 
pierwszego etapu inwestycji 
powstał w Pracowni Pro-
jektowej FORT, generalne 
wykonawstwo, natomiast, 
powierzono � rmie PORR 
Polska.
Projekt powstaje pomiędzy 
wieżowcem Sea Towers a 
Skwerem Kościuszki, na 
samym nadbrzeżu Basenu 
Prezydenta tzw. waterfron-
cie w Gdyni. Zakończenie 
prac zaplanowano na 
połowę 2015 roku. (GB)

Cały artykuł – w nowym 
Expressie Biznesu 
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Oba podmioty podpisały porozumienie o współpracy, mające 
na celu przybliżenie systemu edukacji do wymagań stawianych 
przez � rmy z sektora spedycji i logistyki. Jest to efekt decyzji, 
podjętej przez japońskiego armatora, o rozszerzeniu  zakresu 
operacji realizowanych dotąd w Trójmieście. 

- Współpraca z MOL (Europe) B.V. stwarza nowe możliwości 
rozwoju zawodowego dla naszych studentów. MOL (Europe) 
B.V. jest � rmą światowej klasy i jestem dumny, że wybrali nasz 
region, znany w Europie jako doskonałe centrum kształcenia w 
sektorze morskim,  żeby rozwijać swoją działalność. Z niecier-
pliwością czekam na owocną współpracę i jej obiecujące efekty” 
– mówi prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii 
Morskiej w Gdyni.

- Jako relatywnie nowy pracodawca w Polsce, zapewniający 
atrakcyjne miejsca pracy, cieszymy się z nawiązanej współpra-
cy z prestiżową Akademią Morską w Gdyni, liderem w swojej 
dziedzinie – mówi Jochen Veldmann, Executive Director MOL 
(Europe) B.V. - Dzięki współpracy, młodzi ludzie będą mieli 
szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w 
sektorze spedycji i logistyki. Dorota Korbut
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Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego:

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że MOL 
(Europe) B.V. docenił nas jako atrakcyjną lokalizację 
dla projektów z zakresu spedycji i logistyki. Jesteśmy 
również dumni ze współpracy, jaką MOL (Europe) B.V. 
zawiązał z Akademią Morską w Gdyni. Bliska kooper-
acja biznesu z sektorem edukacyjnym zawsze przynosi 
korzyści obu stronom i tę właśnie perspektywę promu-
je Invest in Pomerania.

Rozpoczyna się 
nowy projekt 
inwestycyjny jednej 
z największych � rm 
spedycyjnych na 
świecie. 

Jest Pan w � rmie zupełnie nowym 
człowiekiem. Nawet nie pochodzi 
Pan z Władysławowa, gdzie o sytu-
acji i kondycji SZKUNERA mówi się, 
że nie jest najlepsza, mimo to podjął 
Pan wyzwanie?

Ubawiła mnie opinia, że jedynym wyj-
ściem dla stoczni jest transplantacja (tak 
to ujęto) krwi. Skoro mam spełnić tę 
rolę, to spróbuję.

Ale nie miał Pan doświadczenia w 
przemyśle stoczniowym?

Proszę Pani, ja jestem człowiekiem biz-
nesu i to takim, który otarł się o sektor 
międzynarodowy. Pracowałem w Ener-
gomontażu-Północ, całą energetykę Wy-
brzeża znam na pamięć, byłem w ekipie, 

która budowała jądrówkę w Żarnowcu. 
Prywatną � rmę też prowadziłem i to z 
dużymi sukcesami.

Jak do tego doszło?

Kiedy zaczęły się posolidarnościowe 
przemiany gospodarczo-ustrojowe, po-
stanowiłem założyć własną � rmę. Ale nie 
byłem zdecydowany, na jaki pro� l dzia-
łalności postawić. Odpowiedni kieru-
nek podsunął mi przypadkowo poznany 
człowiek w Lozannie. Remonty zaworów 
i zasuw w rurociągach – powiedział - za-
potrzebowanie ogromne, a konkurencja 
żadna. 

Rozmawiała: Anna Kłos 
Cały artykuł w najnowszym 
Expressie Biznesu

- Budujemy piąte stano-
wisko do obsługi statków, 
zwane T1, przeznaczone do 
przeładunku paliw płyn-
nych. Już w roku 2013 zo-
stały przez Hydrobudowę 
Gdańsk wykonane prace 
w części hydrotechnicznej. 
W roku 2014, po wygra-
niu przetargu, � rma KB 
Pomorze wykonuje część 
technologiczną inwesty-
cji. Gotowe jest ramię do 
przeładunku produktów 
na tym, montaż nastąpi we 
wrześniu br. Stanowisko 
zostanie oddane do użytku 
w grudniu br. 

Terminal musi być przy-
gotowany na wymogi 
rynku. Klientom trzeba 
zapewnić płynność prze-
ładunków i pewność, że 
statek nie będzie przeby-
wał w porcie dłużej, niż to 

wynika z harmonogramu. 
Budowa stanowiska T1, 
przeznaczonego dla prze-
ładunku paliw płynnych 
(produktów na� owych) 
odciąży pozostałe stanowi-
ska terminalu, które będą 
wykorzystywane głównie 
przez statki przewożące 
ropę na� ową, co jest nie-
zwykle istotne z uwagi na 
czasochłonność przeła-
dunku produktów. 

Zwiększeniu potencjału 
przeładunku paliw służy 
też zakończona rozbudo-
wa stanowiska „O”. Poza 
tym w terminalu Na� o-
portu prowadzona jest 
rozbudowa najstarszego 
stanowiska przeładunko-
wego „P”. Zakończona zo-
stała wymiana wszystkich 
ramion przeładunkowych. 
Stanowisko było przez kil-

Rozbudowa Naftoportu
Dariusz Kobierecki, prezes Naftoportu, 
mówi o rozbudowie przedsiębiorstwa.

ka tygodni wyłączone z 
eksploatacji, ale nie odbi-
ło się to na funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa. 

Można powiedzieć, że 
renowacja tego najstar-
szego stanowiska to nasz 
prezent na jubileusz 40-
lecia Portu Północnego. 

Anna Kłos

Całość w nowym 
Expressie Biznesu



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. 

Polska jest obecnie jedną z najważniejszych lokalizacji 
zarówno na europejskiej jak i światowej mapie no-
woczesnych usług dla biznesu. Zagraniczni inwestorzy 
doceniają ogromny potencjał naszego kraju, leżący w 
ośrodkach regionalnych. Ogromną rolę na tym rynku 
odgrywają Kraków, Wrocław i Trójmiasto, a także Kato-
wice, 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 infrastrukturalne (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 licznych parków krajobrazowych. Te atuty 
pozwalają wygrywać z innymi regionami batalie o 
znaczące inwestycje. Z racji położenia Trójmiasto jest 
też głównym ośrodkiem zainteresowania skandy-
nawskich � rm interesujących się polskim rynkiem. 
– Pojawienie się Kemiry właśnie w Gdańsku nie było 
przypadkowe. Trójmiasto ma ogromny potencjał 
inwestycyjny wynikający z wysokiej jakości zasobów 
ludzkich i rozwiniętej infrastruktury. Walory lokalizacji 
oraz jakość życia są dodatkowym, bardzo ważnym el-
ementem decyzyjnym– komentuje Arkadiusz Rochow-
czyk, dyr. zarządzający Business Service Center � ńskiej 
Kemiry, od ponad roku działającej w Gdańsku. 
Przykładowo w ciągu tygodnia połączeń lotniczych z 
gdańskiego portu do głównych ośrodków Finlandii 
jest 10, do Szwecji 17, Norwegii 36, a Danii 7, co jest 
naturalną odpowiedzią m.in. biznesowego zapotrze-
bowania. Oprac (GB)

Całość w nowym Expressie Biznesu

Rośnie sektor 
usług w Trójmieście

Firma Kemira 
zainwestowała w 

Trójmieście.
Polska jest 

obecnie jedną z 
najważniejszych 

lokalizacji 
zarówno na 

europejskiej 
jak i światowej 

mapie nowocz-
esnych usług dla 

biznesu. 
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Kiedy pojawił się port gdań-
ski? A kiedy powstał Gdańsk? 
Zależy, co przyjmiemy za 
początek. Różne są poglądy 
historyków. W każdym ra-
zie około roku 980 w zakolu 
Motławy, u zbiegu obecnych 
ulic: Podwala Staromiejskie-
go, Grodzkiej i Sukienniczej, 
istniało grodzisko i port. W 
późniejszych czasach rozwi-
nął się on w stronę Długiego 
Pobrzeża, Ołowianki i Wy-
spy Spichrzów. Kiedy i tam 
zrobiło się ciasno, Prusacy 
uruchomili Nowy Port u uj-
ścia do Bałtyku wód Wisły, 
która jeszcze nie nazywała 
się Martwa. Przenosiny na 
drugą, czyli wschodnią stro-
nę Wisły (zwanej już Martwą 
od czasu, gdy Prusacy ufun-
dowali Przekop Wisły, two-
rząc Wyspę Sobieszewską), 
miały miejsce za czasów 
Wolnego Miasta Gdańska, 
kiedy to dyrektor portu Boh-
dan Nagórski przeforsował 

40-lecie Portu Północnego

Widok na 
terminal z lotu 

ptaka

budowę Basenu Węglowego. 
Te przenosiny na Wyspę Stogi 
(stworzoną przez samą naturę, 
która w czasie wielkiej wiosen-
nej powodzi wyrzeźbiła Wisłę 
Śmiałą), okazała się drogą w 
kierunku rozwoju. W 1974 
roku zainaugurował działal-
ność Port Północny i był to 
początek intensywnych prze-

mian. W 1978 roku Port Gdań-
ski (cały) przeładował 28,3 mln 
ton towarów. W latach 80-tych 
nastąpiło spowolnienie. Re-
kord 1978 roku został pobity 
dopiero w 2011 r., ale potem 
wskaźniki znów poszły w górę. 
W roku 2013 przeładowano 
ponad 30 mln ton, a w I pół-
roczu 2014 r. blisko 15,4 mln 

ton.  Najwięcej było towarów 
drobnicowych (głównie w kon-
tenerach) – 5,63 mln ton, czyli 
36,67 % ogółu, następnie ła-
dunków płynnych (Na� oport) 
– 5,57 mln, czyli 26,2 % całej 
masy towarowej, węgla przeła-
dowano 1,71 mln ton, innych 
towarów masowych (głównie 
zboża) 1,65 mln ton.   
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Coroczny raport ICCA obej-

mujący spotkania organizo-
wane przez międzynarodo-
we stowarzyszenia to jedno z 
najważniejszych i najbardziej 
oczekiwanych przez profesjo-
nalistów z branży zestawień. 
Dokument jest ważnym źró-
dłem wiedzy o kondycji mię-
dzynarodowego przemysłu 
spotkań. W ostatnim zesta-
wieniu przygotowanym przez 
ICCA nie zabrakło również 
informacji o Polsce (23. miej-
sce na świecie i 14. w Europie) 
oraz czołowych polskich desty-
nacjach konferencyjnych: War-
szawie (34. miejsce na świecie 
i 19. w Europie) Krakowie (79. 
miejsce na świecie i 42. w Euro-
pie)  oraz oczywiście Gdańsku 
(148. miejsce na świecie i 84. w 
Europie).

Według narzędzia ICCA 
Comparison Report, któ-
re umożliwia porównywanie 
miast, państw i regionów pod 
kątem organizacji spotkań 
przez międzynarodowe stowa-
rzyszenia najwięcej spotkań 
organizowanych w Gdańsku 
dotyczy tematyki związanej z 
nauką, przemysłem i edukacją. 
(GB)

Gdańsk popularnym 
kierunkiem
W ostatnim raporcie ICCA (International Congress & Convention Association) 
Gdańsk, obok Warszawy i Krakowa, znalazł się w pierwszej setce 
najpopularniejszych europejskich destynacji konferencyjnych. 

Gdańsk znalazł się w pierwszej 
setce rankingu
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Jury przyznało również wy-
różnienie specjalne Markowi 
Widarskiemu za film "Powsta-
nie i medycyna. Chcieliśmy 
żyć" oraz wyróżnienie dla Marii 
Wiśnickiej i Andrzeja Wyrozęb-
skiego za film "Legenda 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK".

Za odwagę i trud

Nagroda główna - „Złoty 
Opornik" - za najlepszy film 
festiwalu przyznawana jest fil-
mom dokumentalnym o tema-
tyce historycznej, związanych z 
najnowszymi dziejami Polski. 
Filmy te wybierane są z produk-
cji krajowych zrealizowanych w 
ostatnich 5 latach. 

Podczas gali wręczono rów-
nież nagrody im. Nagroda im. 
Janusza Krupskiego - za odwa-
gę i trud w poszukiwaniu te-

matów i postaci niepokornych, 
niezłomnych i wyklętych. Na-
grodę główną im. Janusz Krup-
skiego otrzymali Agnieszka 
Porzezińska i Paweł Sobczyk za 
film "Tajemnica tajemnic". Jury 
przyznało również dwa wyróż-
nienia: Annie Piasek-Bosackiej 
za film "Pod opieką operacyjną" 
i Grzegorzowi Łubczykowi za 
film "Węgierskie serce". Nagro-
da przyznawana jest od 2011 
roku.

Po raz drugi na festiwalu "Nie-
pokorni, Niezłomni Wyklęci" 
przyznano nagrodę „Źródło". 
Otrzymał ją  prof. Piotr Niwiń-
ski. Nagroda jest próbą docenie-
nia historyków, którzy inspirują 
twórców do pracy nad filmami 
opowiadającymi o polskiej hi-
storii. 

Warsztaty dla młodzieży 

„Niepokorni, Niezłomni, Wy-
klęci" - czyli ci, których chcia-

Już dziś - w czwartek, 18 
września - o godz. 18.00 w 
Gdynia InfoBox (ul. Świę-
tojańska 30) Jacek Bromski 
i Paweł Huelle zaprezentują 
20. numer Blizy: „Kultura 
kuchni”.

Bliza to pierwszy w hi-
storii magazyn artystyczny 
wydawany w Gdyni. Pismo 
ukazuje się od listopada 2009 
r. Stara się łączyć wyso-
ki, ogólnopolski poziom 
kulturalny z ukazywaniem 
ważnych lokalnych zdarzeń i 
osobowości. Na łamach jubi-
leuszowej, dwudziestej Blizy, 
o kulinariach opowiadają 
m. in. Piotr Adamczewski, 
Robert Makłowicz, Paweł 
Huelle, Adam Wiedemann, 
Andrzej Grzyb czy Moni-
ka Samsel-Chojnacka, nie 
zabraknie też „Kuchennych 
egzekucji Magdy Gessler”. 

Gościem specjalnym spo-
tkania promocyjnego będzie 
prezenter radiowy, scenarzy-
sta i reżyser Jacek Bromski, 
jeden z gości odbywającego 
się właśnie 39. Gdynia Film 
Festival. Wstęp na wydarze-
nie jest wolny. DK

Do 20 września potrwa 
czwarta konferencja z cyklu 
„Modernizm w Europie 
- modernizm w Gdyni. 
Architektura XX wieku i jej 
waloryzacja”, organizowana 
przez miasto. 

Współorganizatorami 
konferencji „Modernizm w 
Europie - modernizm w Gdy-
ni. Architektura XX wieku 
i jej waloryzacja” są miasto 
Gdynia, Wydział Architek-
tury Politechniki Gdańskiej 
oraz Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. 

Pierwszy dzień obrad 
będzie poświęcony archi-
tekturze i urbanistyce, drugi 
- ochronie i konserwacji 
zabytków modernizmu, a 
w trzeci dzień odbędzie się 
prezentacja wybranych przy-
kładów w terenie.

W programie konferen-
cji przewidziane są m. in. 
prezentacje o architektu-
rze modernizmu w USA, 
Chinach, Izraelu, Słowenii, 
Hiszpanii, Łotwie, Portugalii, 
Rosji, Niemczech oraz w 
wielu miastach Polski w tym 
Gdyni. Szczegółowy program 
dostępny jest na stronie: 
www.gdynia.pl/modernizm. 
Więcej informacji znaleźć 
można na stronie: http://mo-
dernizmgdyni.pl/. DK

W Gdyni 
o modernizmie

Kultura 
i kuchnia Niepokorni, niezłomni, wyklęci...

Zakończył się VI festiwal filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni Wyklęci”. 
Jarosław Krychowiak otrzymał nagrodę główną festiwalu za film „Na skrzydłach nadziei”. 
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no wymazać z polskiej historii. 
Skrytobójczo mordowani, prze-
śladowani, niszczeni. Jak mało 
o nich wiemy, jak mało uczą się 
o nich młodzi. Festiwal ten jest 
jedynym w Polsce festiwalem 
filmów historycznych. Pokazuje 
rolę polskiego podziemia i opo-
zycji demokratycznej w walce z 
komunistycznym reżimem lat 
1944-1989. Festiwal to nie tylko 
projekcje filmowe, ale także spo-
tkania i dyskusje ze świadkami 
historii, naukowcami, twórcami, 
które pozwalają, zwłaszcza mło-
dym uczestnikom, poznać praw-
dę o trudnych czasach PRL.

W ramach festiwalu prowadzo-
ne były też warsztaty "Młodzi dla 
Historii". Poprowadzili je uznani 
filmowcy - scenarzyści, reżyserzy, 
operatorzy filmowi i montażyści.  
Do współpracy zostali zaproszeni 
m. in: Anna Ferens, Jędrzej Lipski, 
Waldemar Czechowski, Maria 
Wiśnicka, Andrzej Wyrozębski, 
Michał Bożek, Rafał Salata, Grze-
gorz Pacek. 

Nagroda 
główna 
- „Złoty 

Opornik” - 
za najlepszy 
film festiwa-

lu przy-
znawana 

jest filmom 
dokumen-

talnym o 
tematyce hi-

storycznej, 
związanych 

z najnow-
szymi dzie-
jami Polski
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Kultura była ważnym ele-
mentem życia codziennego 
w latach międzywojennych. 
Działacze związani z kul-
turą mieli wyjątkowo trud-
ne zadanie, których zada-
niem było przyciągnięcie  
do siebie szerokich rzesz 
nowo powstającego miejsco-
wości za Henrykiem Grabow-
skim: „Etymologia współ-
czesnego pojęcia kultura nie 
jest jednoznaczna. Łacińskie 
słowo kultura oznacza upra-
wę, hodowlę, pielęgnację, jak 
i hołd, cześć, czyli przypisy-
wanie czemuś szczególnego 
znaczenia”. Tworzenie sztuki 
na kaszubskim ugorze wy-
magało wielkiego poświęce-
nia i samozaparcia. Warunki 
pracy trzeba było przygoto-
wywać we własnym zakresie. 
Nie przeszkadzało to jednak 
w dążeniu do ideału przeka-
zu artystycznego Alfred Ad-
ler uważa, że „podstawowym 
prawem życia jest więc prze-
zwyciężenie. Przezwyciężeniu 
służy dążenie do samo zacho-
wania, do równowagi cielesnej 
i duchowej, wzrost cielesny  
i duchowy i dążenie do per-
fekcji”. Jak głosi pradawna 
sentencja, że „nie samym 
chlebem żyje człowiek”, tak 
kultura jest niezbędna do 
pogłębiania człowieczeństwa 
w codziennych kontaktach z 
najbliższym otoczeniem.

Turystyka a kultura i sztuka
Niniejszy artykuł wprowadza czytelnika w krótki cykl opowieści o międzywojennych 
arkanach gdyńskiej kultury i sztuki, które wspierały rozwój turystyki, zapewniały rozrywkę 
kuracjuszom w licznych kinach, hotelach, restauracjach, klubach i galeriach.

na dobrej drodze, aby stać się 
nie tylko ośrodkiem uniwersy-
teckim ale i bałtyckim centrum 
kultury.

Ludzie kultury i sztuki znaleź-
li w Gdyni artystyczne miejsce 
na ziemi, by dzielić się swoimi 
zdolnościami i umiejętnościa-
mi. Równolegle z ośrodkami 
kultury i sztuki były zakładane 
instytuty naukowe wspierające 
gdyńskie firmy.  Nie można za-
pomnieć o inżynierach i kon-
struktorach, którzy byli głów-
nymi sprawcami cudu techniki 
jakim był nowoczesny port mor-
ski. W historię kultury wcho-
dzili nauczyciele, pedagodzy i 
dziatwa szkolna za B. Suchodol-
skim: „Historia kultury może 
być bardzo różnie pojmowana 
i przedstawiana. Można ją rozu-
mieć jako wszechstronny obraz 
wielorakiego procesu dziejo-
wego. Obejmuje ona wówczas 
dzieje polityczne i gospodar-
czo-społeczne, dzieje filozofii, 
nauki i techniki, dzieje wycho-
wania i oświaty, dzieje literatu-
ry, sztuki, muzyki, dzieje religii 
i Kościołów, dzieje obyczajów, 
zwyczajów i życia codziennego”. 
Międzywojenna Gdynia mia-
ła charakter kosmopolityczny, 
gdyż tutaj schodziły się drogi 
osób, które kreowały europejski 
styl życia. Dawały upust swo-
im pragnieniom i dążeniom  
do tworzenia wspólnej rzeczy-
wistości utożsamianej z coraz 
nowoczesnym państwem.

Budowa portu była wielkim 
wyzwaniem, które potrzebo-
wało pracowników wypoczę-
tych, wyspanych, najedzonych 
mających zajęcie po godzinach 

pracy. Ludzie mieli świado-
mość, że realizują ważne na-
rodowe zadanie, dlatego liczne 
kluby sportowe, ośrodki kultu-
ry, zespoły muzyczne umożli-
wiały im aktywne spędzenie 
długiego popołudnia: „Mimo 
tych napięć, w świadomości 
społecznej kształtowały się 
jednak elementy nowe i war-
tościowe. Rodziło się rozumie-
nie gospodarki jako sprawy 
całego narodu. Budowa portu 
w Gdyni, który miał otworzyć 
drogę na morze, przymkniętą 
przez wrogą politykę Gdańska, 
była wielkim  przedsięwzię-
ciem odczuwanym jako waż-
na, ogólnonarodowa sprawa”6. 
Gwałtowny napływ Polaków 
z terenów mocno oddalonych 
od morza na teren Kaszubów, 
zwanych z pogardą „Bosymi 
Antkami” rodził zrozumiały 
bunt u miejscowej ludności, 
którzy uważali, że zabierali 
im oni należne miejsca pracy. 
Wrogość męskiej części spo-
łeczeństwa rodziła się w gło-
wach, gdy urodziwe, miejsco-
we dziewczęta sympatyzowały 
z przyjezdnymi. Miejscem za-
równo męskiej wymiany zdań 
i nowych znajomości były wie-
czorki taneczne organizowane  
„pod chmurką”. Tym sposo-
bem kultura stała się czynni-
kiem integrującym Kaszubów  
z nowymi mieszkańcami. Kul-
tura w Gdyni zataczała coraz 
szersze kręgi, oferowała wy-
szukane atrakcje przeznaczone 
dla wyselekcjonowanych gości. 
Dzieje gdyńskie kultury zosta-
ną opisane w kolejnych odcin-
kach.

Popyt tworzył podaż, gdy po-
dażą były działania kulturalne, 
a popyt stanowili mieszkańcy, 
letnicy, kuracjusze i pracownicy 
zagranicznych firm zaintereso-
wani spędzeniem wolnego czasu 
na zabawie i rozrywce należało 
im takie możliwości stworzyć. 
Zadaniem kultury było śledze-
nie wydarzeń i ich utrwalanie 
dla następnych pokoleń jak 
to ujmuje Bogdan Suchodol-
ski „można rozumieć historię 
kultury jako prostą opowieść o 
powszednim życiu. Przedstawia 
ona wówczas codzienne zajęcia 
i rozrywki, mieszkania i ubiory, 
stosunki rodzinne i towarzyskie, 
obyczaje i zwyczaje, wierzenia 
i moralność, modę i obrzędy.  
Tak ujęta historia przybliża 
ku nam ludzi i czasy minione 
znacznie bardziej niż historia 

przedstawiająca wielkie wy-
darzenia, wielkie idee, wielkie 
dzieła”. Poprzez umiejętne kie-
rownictwo władz samorządo-
wych Gdyni Turystyka, kultura 
i sztuka, miały racjonalne pod-
łoże do szybkiego rozwoju.

W portowym mieście nie 
mogli mieszkać tylko pracow-
nicy z rodzinami związani  
z budową portu. W nowocze-
snej Gdyni było miejsce dla 
artystów i pisarzy, muzyków  

i malarzy, publicystów i ak-
torów. „Kreatorzy gdyńskiej 
nauki i sztuki: prof. Kazimierz 
Demel, Aleksander Dulin, 
Antoni Ledóchowski, Marian 
Mokwa, Antoni Suchanek, 
Wacław Szczeblewski, Feliks 
Nowowiejski, Teofil Zegarski”. 
Powyżej ludzie, którzy przeszli  
do historii Gdyni, jako wio-
dący przedstawiciele kultury 
i sztuki. Gdyby nie wybuch  
II światowej wojna Gdynia była 

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.
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blondi pozna Panów sponsorów, 
tel. 514 120 213, Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM łóżko 1 osobo-
we, cena 250 zł, ubranka po 
dziewczynce 3-4 latka, cena 80 zł, 
hulajnoga gratis, Wejherowo, tel. 
798 020 532

POMOC, mam 6-cioro dzieci po-
trzebuję ubrań, środków czystości 
i artykułów szkolnych, z góry 
dziękuję, tel. 512 757 719

SPRZEDAM tanio, mało używany 
dywan 2x3 w brązie, cena 190 zł, 
tel. 510 501 955

SPRZEDAM modele, czołgów szt 
55, skala 1:72, cena 300 zł, tel. 504 
109 259

SPRZEDAM lub wykonam na ży-
czenie obrazy, technika wypalania 
w drewnie, tel. 729 611 407

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - 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, jedno-
skrzydłowe, 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, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty skó-
rzane, 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 dom z bali drew-
nianych 180 m2 całoroczny w 
Zbychowie, działka 522 m2, tel. 
510 866 435 

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w 
Łowczu Górnym kolo Strzebie-
lina, cena do negocjacji, tel. 607 
773 292

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

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 ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, tel. 
502 686 196

SPRZEDAM dom z bali drewnia-

nych 180 m2 całoroczny, podpiw-
niczony w Zbychowie. Działka 
522 m2, tel. 510 866 435 

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK – pokój tanio do wyna-
jęcia, tel. 784 046 326 

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na 
parterze na działalność lub biuro 
w Rumi, tel. 504 389 193

MIESZKANIE trzy pokojowe, 
kuchnia umeblowana i wyposa-
żona, tel. 509 979 630 

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na 
parterze na działalność lub biuro 
w Rumi, tel. 504-389-193

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

GARAŻ murowany, duży, do 
wynajęcia, tel. 501 549 579

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

NIEDROGIEGO, przytulnego 
mieszkania, szuka samotny, bez 
nałogów, pracujący z Wejherowa, 
tel. 729 611 407

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części 
nowych i używanych a także 
książek, tanio, tel. 885 699 284      

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

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów, nowych i używanych 
do motorów wsk oraz książek, 
tanio, tel. 885 699 284

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

PRZESYŁKI kurierskie, potrze-
bujesz wysłać list, paczkę, paletę. 
Wejherowo, Judyckiego 2/b, tel. 
512 121 674

PRZESYŁKI kurierskie, po-
trzebujesz wysłać list, paczkę, 
paletę? Zadzwoń, przyjdź do Nas, 

Wejherowo, Judyckiego 2/b, tel. 
512 121 674

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

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

TOWARZYSKIE

MIŁY chłopak 41 lat, pozna Panią 
w celu stałego związku, Rumia, 
tel. 515 314 284

SEX To Lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot.

SEX-sex-sex to lubię, gorąca 
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W dniach 19-21 września br. 
rozegrany zostanie Między-
narodowy Turniej o Puchar 
Trzech Prezydentów „ Ku pa-
mięci Małgorzaty Dydek” or-
ganizowany przez Basketball 
Investments SSA oraz stowa-
rzyszenie Sportowa Politech-
nika. 

To niecodzienne wydarze-
nie ma na celu upamiętnienie 
wyjątkowej i utalentowanej 
koszykarki, jaką była Śp. Mał-
gorzata Dydek. 

Nietypowa jest również for-
ma przygotowywanego przez 
nas przedsięwzięcia. Mecze 
rozegrane zostaną w dwóch 
miastach – Gdyni i Gdań-
sku, a cala impreza objęta 
została Honorowym Patro-
natem przez Prezydentów 
miast: Gdyni Pana Wojciecha 
Szczurka, Sopotu pana Jacka 
Karnowskiego oraz Gdańska 
Pana Pawła Adamowicza.

W turnieju o Puchar Trzech 
Prezydentów oprócz drużyny 

Basketu Gdynia, zmierzą się 
Energa Toruń oraz szwedzki 
zespół Telge Basket.

Wydarzenie ma niezwykły 
charakter, gdyż wszyscy mamy 
w pamięci największe sukcesy 
Małgosi Dydek, które osiągała 
razem z drużyną Lotosu Gdy-
nia i Reprezentacją Polski.  
Śp. Małgorzata Dydek-Twigg 
była najpopularniejszą polską 
koszykarką, mającą na swoim 
koncie występy zarówno w 
najlepszych klubach polskich, 

nazwisko imię paszport wzrost pozycja

Adamowicz Julia POL 179 skrzydłowa

Duszkiewicz Marianna POL 172  rzucająca

Franka Paulina POL 179  rzucająca

Jakubiuk Anna POL 180  skrzydłowa

Koperwas Magdalena POL 177  skrzydłowa

Kuras Angelika POL 183 silna skrzydłowa

Levingston Simon Kelsey USA 188 środkowa

Miłoszewska Dominika POL 190  środkowa

Naczk Monika POL 167 rozgrywająca

Ostrowska Agata POL 180 skrzydłowa

Przybytek Agnieszka POL 172 rozgrywająca

Pyka Martyna POL 176 skrzydłowa

Różyńska Karina POL 169 rozgrywająca

Stankiewicz Angelika POL 170  rozgrywająca/rzucająca

Szlachta Karolina POL 172  rozgrywająca/rzucająca

Śmietańska Katarzyna POL 174 rzucająca

Wajler Aleksandra POL 183  skrzydłowa

Wilk Karolina POL 185  skrzydłowa

Dzień Data Godzina Mecz

Sobota 04/10/2014  WISŁA CAN PACK Kraków - BASKET

Sobota 11/10/2014 17:00 BASKET – ŚLĘZA Wrocław 

Czwartek 16/10/2014  BASKET ROW Rybnik- BASKET

Niedziela 26/10/2014 16:00 BASKET- AZS UMCS Lublin 
Niedziela 02/11/2014  KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - BASKET

Niedziela 09/11/2014  Basket Konin- BASKET

Sobota 15/11/2014  ENERGA Toruń -BASKET

Niedziela 23/11/2014 16:00 BASKET - ARTEGO Bydgoszcz 

Sobota 29/11/2014 16:00 BASKET- CCC Polkowice

Sobota 06/12/2014  MKK Siedlce - BASKET

Niedziela 14/12/2014 16:00 BASKET - WIDZEW  Łódź 

Niedziela 21/12/2014 16:00 BASKET- WISŁA CAN PACK Kraków

Wtorek 06/01/2015  ŚLĘZA Wrocław - BASKET

Niedziela 11/01/2015 15:00 BASKET- BASKET ROW Rybnik 

Sobota 17/01/2015  AZS UMCS Lublin - BASKET

Niedziela 01/02/2015 16:00 BASKET- KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski  

Sobota 07/02/2015 16:00 BASKET- Basket Konin
Niedziela 15/02/2015 16:00 BASKET-ENERGA Toruń

Sobota 21/02/2015 ARTEGO Bydgoszcz - BASKET

Środa 25/02/2015 CCC Polkowice - BASKET

Środa 04/03/2015 17:00 BASKET- MKK Siedlce

Sobota 07/03/2015 WIDZEW Łódź - BASKET

terminarzskład

Już za tydzień Międzynarodowy Turniej o Puchar Trzech 
Prezydentów „Ku pamięci Małgorzaty Dydek”

Harmonogram Turnieju 
 
Piątek 19.09.2014 r. 

Hala Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  
ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni: 
17:45 – Otwarcie Turnieju 
18:00 – Mecz drużyn: BASKET GDYNIA – ENERGA TORUŃ 
 
Sobota, 20.09.2014 r. 
 
Hala Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  
ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni: 
17:00 –Mecz drużyn: ENERGA TORUŃ – TELGE BASKET 

Niedziela, 21.09.2014 r. 

Hala Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej 
przy ul. Zwycięstwa 12 w Gdańsku:
10:00 - Mecz drużyn: BASKET GDYNIA – TELGE BASKET
 
11.45 - 15 minut po zakończeniu meczu  
- Ceremonia wręczenia nagród

europejskich oraz najlepszej ligi 
świata WNBA. Była najwyższą 
(213cm) zawodniczką w histo-
rii WNBA, w której „funkcjo-
nowała”, jako „Margo”. Mał-
gorzata Dydek ma na swoim 
koncie 6 udziałów w finale Eu-
roligi (1994, 1995, 1998, 2002, 
2004, 2007) oraz Mistrzostwo 
Europy Koszykarek, do które-
go poprowadziła Reprezenta-
cję Polski w 1999 roku. Pamięć  
o tak wybitnej i charyzma-
tycznej koszykarce musi pozo-
stać wśród polskich kibiców. 
Tak wspaniałe osobistości jak 
Małgosia należy celebrować, 
ponieważ są chlubą polskiego 
sportu. 

Koszykarki powalczą o puchar
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