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Złote Lwy 
- główną 
nagrodę 39. 
Festiwalu 
Filmowego 
w Gdyni, 
otrzymali 
twórcy � lmu 
„Bogowie” 
w reżyserii 
Łukasza 
Palkowskiego. 
Film zdobył także nagrody 
za najlepszy scenariusz 
(Krzysztof Rak), scenogra� ę 
(Wojciech Żogała) i charak-
teryzację (Agnieszka Hodo-
wana i Aneta Brzozowska), 
a Tomasz Kot - za pierw-
szoplanową rolę męską. 
„Bogowie” otrzymali także 
kilka nagród pozaregula-
minowych, m. in. nagrodę 
dziennikarzy, Złotego 
Klakiera Radia Gdańsk dla 
najdłużej oklaskiwanego 
� lmu festiwalu oraz nagro-
dę Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego za granicą. 
Zwycięski � lm opowiada 
historię profesora Zbignie-
wa Religi, który w 1985 roku 
przeprowadził pierwszą w 
Polsce transplantację serca. 
Wejdzie na ekrany polskich 
kin 10 października 2014 r. 
oprac. Dorota Korbut

„BOGOWIE” ZABRALI ZŁOTE LWY

Humory 
dopisywały 

uczestnikom 
imprezy na 

czerwonym, 
festiwalowym 

dywanie

Piotr 
Dzięcioł i 

Jerzy Stuhr                                                                                                
nie kryli 

satysfakcji 
z otrzy-
manych 
nagród
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Wiecha nad Gdyńskim 
Centrum Filmowym

Po zaledwie trzech 
miesiącach budo-
wy, nad Gdyńskim 
Centrum Filmowym 
zawisła wiecha. 
Celuloidowa - jak 
przystało na inwesty-
cję związaną 
z fi lmem. 

str. 3

Jestem ważny, 
dbam o siebie!

We wszystkich gdyńskich 
szkołach podstawowych 
rusza czwarta edycja 
programu „Jestem ważny, 
dbam o siebie”. Program, 
skierowany do dzieci, 
rodziców i nauczycieli, 
skupia się na promowaniu 
właściwych zachowań 
żywieniowych. str. 4
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Szpital Morski im. PCK wyróżniony 
za bardzo dobrą opiekę nad pacjentami

Dla Szpitala Morskiego za-
pewnienie bezpieczeństwa 
pacjenta podczas procesu le-
czenia jest priorytetem. Dzięki 
systemowi organizacyjnemu 
opartemu na sieci wzajemnych 
powiązań pomiędzy lekarzami, 
pielęgniarkami, pracownikami 
technicznymi oraz administra-
cyjnymi przy pełnym wykorzy-
staniu zasobów rzeczowych i 
środków pracy można osiągnąć 
dobrą wydajność szpitala oraz 
zapewnić pacjentom bezpie-
czeństwo podczas sprawowania 
opieki nad nimi. Każdy element 
w tym systemie wymaga odręb-
nych uzgodnień. Jeśli nie zosta-
ną one dokonane, może wystą-
pić ryzyko związane z opieką 
nad pacjentem oraz pacjenci 
mogą doznać szkód z tego ty-
tułu. Często główną przyczyną 

zaistnienia tego rodzaju szkód 
nie jest błąd w sztuce lekarskiej, 
tylko uchybienia jakościowe w 
organizacji pracy podczas pro-
cesu leczenia.

Ministerstwo Zdrowia oraz 
kierownictwo szpitala posta-
nowiło przeprowadzić projekt 
pilotażowy w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem i zleciło do-
konanie oceny bezpieczeństwa 
pacjentów doradcom zewnętrz-
nym. Zadanie to powierzono 
niemieckiej firmie Gesellschaft 
für Risiko-beratung mbH, w 
skrócie GRB, która w Niem-
czech cieszy się uznaniem na 
rynku. Sprawdzono strukturę 
organizacyjną oraz przebieg 
procesów terapeutycznych w 
codziennej pracy personelu 
szpitala na oddziale położni-
czym i ginekologicznym, a tak-

Szpital Morski im. PCK w Gdyni otrzymał od niemieckiej firmy GRB certyfikat potwierdzający efektywne wdrożenie 
systemu zarządzania ryzykiem klinicznym w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Ten ważny dokument odebrał 
zarząd szpitala w obecności Hanny Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego.

skontrolowaniu przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa w tym 
względzie firma GRB ponownie 
odwiedziła szpital, aby skontro-
lować stopień wdrożenia oraz 
skuteczność ustalonych działań 
zaradczych. Okazało się, że uzu-
pełniono standardy organizacyj-
ne, wymieniono stare elementy 
wyposażenia na nowe bądź zaku-
piono całkiem nowy sprzęt. Cały 
zespół z dużym zaangażowaniem 
wykonywał zalecone działania. 

- Wciąż podnoszone są stan-
dardy opieki medycznej, tak aby 
każdy pacjent, pomimo uciąż-
liwości jaką jest choroba, czuł 
się komfortowo i bezpiecznie w 
rękach najlepszych specjalistów. 
Cieszę się, że działania Szpitala 
Morskiego w zakresie eliminacji 
ryzyka zostały docenione certy-
fikatem oraz wierzę, że w przy-
szłości służba zdrowia będzie 
przykładem dobrego zarządza-
nia i dbałości o dobro pacjentów 
– mówił marszałek Mieczysław 
Struk.
Oprac. DK

że dziedziny obarczone dużym 
ryzykiem, do których należy po-
łożnictwo, neonatologia i ane-
stezjologia oraz skontrolowała 
przestrzeganie zasad higieny. W 

drodze rozmowy i wywiadów z 
pracownikami oraz poprzez ob-
serwację zidentyfikowano i oce-
niono ryzyko związane z opieką 
nad pacjentem z uwzględnie-

niem dotychczasowych działań 
w zakresie zarządzania jakością.

Kilka miesięcy po przeprowa-
dzeniu analizy ryzyka związane-
go z opieką nad pacjentem oraz 

Powstało w 1996 roku i było jednym z pierwszych takich 
obiektów w Polsce. Jego otwarcie uświetniła sama królo-
wa Norwegii Sonja. Lada moment centrum handlowe Klif 
osiągnie pełnoletność.

Centrum powstało w miejscu giełdy kwiatowo-warzyw-
nej i samochodowej, a jego nazwa  nawiązuje do pobli-
skiego nadmorskiego urwiska.  

Wymagania klientów i najemców rosły, więc Klif mu-
siał zostać poddany rozbudowie. Remont, dzięki któremu 
powierzchnia powiększyła się o 10 tysięcy metrów kwa-
dratowych,  zakończył wiosną 2009 roku. Dzięki temu do 
galerii wprowadziło się 70 nowych marek, zwiększając 
liczbę wszystkich salonów do 170. 

Na początku października 2014 mija 18 lat od otwarcia, 
dlatego urodziny będą miał odpowiednią, jubileuszo-
wą rangę. 4 i 5 października klienci, którzy pojawią się 
w Klifie mogą liczyć nie tylko na wiele atrakcji przygo-
towanych przez salony. Osiemnastkę Klifu fetować będą 
polscy projektanci mody i biżuterii, wierni centrum: Lidia 
Kalita, Patrycja Sierocka, Magda Dąbrowska, Sandra Brec 
i Przemysław Orzechowski. W sobotę odbędzie się także 
specjalny pokaz kolekcji Lidii Kality, a w niedzielę coś dla 
młodszych bywalców galerii - Pszczółka Maja. DK 

Klifowi stuknęła 
osiemnastka!

„Zanieśli” je Sonia Bohosiewicz, ak-
torka, Wojciech Szczurek, prezydent 
miasta Gdyni,  Beata Szadziul, pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. rodziny 
i Marek Wysoczyński, twórca Świato-
wego Archiwum Uśmiechu.  Specjal-
nie na tę okazję powstały uśmiechnięte 
naklejki zaprojektowane przez Marci-
na Władykę, twórcę festiwalowego 
znaku graficznego.

Pacjenci oddziału dziecięcego gdyń-
skiego szpitala wzięli udział w „Warsz-
tatach uśmiechu”, podczas których 
narysowały uśmiechy na plakatach 
festiwalowych, tym razem dla dzieci 
z Japonii. Prace powędrują także do 
Toronto. W ten sposób Ambasada 
RP w Tokio i Konsulat Generalny RP 
w Toronto pomogą najmłodszym na 
świecie, a jednocześnie będą promo-
wać polski film i Festiwal Filmowy w 
Gdyni. 

Wszystkie uśmiechy zbierane od 
kilku lat pokazywane są na całym 
świecie w szpitalach, domach dziecka, 
czy szkołach. Ostatnio odbyły daleką 
podróż do domów dziecka w Wietna-
mie. Uśmiechy mają sprawić by dzieci, 
młodzież czy osoby niepełnosprawne 
same się uśmiechnęły i tym samym 
choć na chwilę poczuły się lepiej.
Oprac. DK

Uśmiechy dla małych pacjentów
Uśmiechy gwiazd 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni trafiły do małych 
pacjentów szpitala Św. Wincentego a Paulo. 

Sonia Bohosiewicz, popularna aktorka, rozweseliła chore maluchy
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Centrum w liczbach

W ramach inwestycji 
powstanie także podziemny 
parking na 220 aut oraz 
kolejka szynowa na 
Kamienną Górę. Sam plac 
stanie się parkiem, a muszla 
koncertowa przejdzie 
zasłużony remont. Całość 
inwestycji to kosz 30,6 mln zł 
netto, z czego 21,9 mln zł to 
pożyczka, którą pozyskano 
w ramach unijnej inicjatywy 
Jessica. 

Zakupy można robić tak jak 
dotychczas - w każdy czwar-
tek, między godz. 14.00 a 
19.00 w Halach Łukowych 
Pomorskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego Gdy-
nia. Można tu kupić m. in. 
warzywa, owoce, świeże wę-
dliny, miody, zioła, przypra-
wy, czy kozie sery, oferowane 
przez pomorskich wystaw-
ców. Z kolei dla sprzedają-
cych to możliwość dotarcia 
do odbiorców bezpośrednio, 
bez dodatkowych „ogniw” 
łańcucha handlowego.

- Dzięki ogromnemu zain-
teresowaniu oraz sugestiom 
ze strony klientów odwie-
dzających Bazar Bo Ze Wsi 
w PPNT, postanowiliśmy 

powrócić po wakacyjnej 
przerwie i ponownie dać 

możliwość dostępu do ni-
sko przetworzonej żywności 
mieszkańcom Gdyni - mówi 
Sonia Zakrzewska, lider pro-
jektu Bo Ze Wsi. - Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy po-
nownie przyjmą pozytywnie 

naszą inicjatywę. To co cie-
szy, to stale rosnąca frekwen-
cja, bo to oznacza, że wzra-
sta  świadomość o potrzebie 
zdrowego trybu życia.

Przy okazji warto wspo-
mnieć, że Koło Naukowe 
Strateg, m. in. dzięki pomy-
słowi na bazar, wygrało pol-
ską edycję konkursu Enactus, 
skierowanego do przedsię-
biorczych studentów. W na-
grodę zwycięzcy pojadą na 
światowy � nał rywalizacji 
przedsiębiorczych studentów 
do Szanghaju.    
Oprac. DK 

Wiejski bazar w środku miasta 

W uroczystości wzięła udział 
prof. Małgorzata Omilanowska, 
minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni i liczne 
grono osób związanych z pol-
skim � lmem. Imprezę popro-
wadził Maciej Orłoś. 

Gdyńskie Centrum Filmowe 
powstaje na placu Grunwaldz-
kim. W nowoczesnym budynku 
znajdzie swoją siedzibę Gdyń-
ska Szkoła Filmowa, trzy sale 
kina studyjnego, klub � lmowy, 
restauracja oraz biura Festiwalu 
Filmowego. 

- To będzie tętniące � lmowym 
życiem przez cały rok centrum 
miasta - zapowiedział Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni. - 
Działania, które dotyczą � lmu 
w Gdyni to dziś już nie tyl-
ko Gdyńska Szkoła Filmowa, 
warsztaty � lmowe, produkcja 
� lmowa odbywająca się w mie-
ście, ale też biznes, który rozwi-
ja się w związku z � lmem, po-
wstają � rmy producenckie.

- Gdynia zdecydowała się za-

Na Festiwalu Filmowym 
w Gdyni w konkursie 
głównym zaprezentowa-
no 13 � lmów. Jury, pod 
przewodnictwem Ryszarda 
Bugajskiego, przyznało 
„Srebrne Lwy” twórcom 
� lmu „Pod Mocnym Anio-
łem” w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego.  

W � lmie tym nagrodzo-
no także muzykę Mikołaja 
Trzaski oraz montaż Pawła 
Laskowskiego. Nagrodę 
specjalną jury „za odwagę 
podjęcia trudnych tema-
tów” otrzymał Jerzy Stuhr 
za � lm „Obywatel”.

Nagrodę za główną rolę 
kobiecą otrzymała Zo� a 
Wichłacz za rolę Biedronki 
w � lmie „Miasto 44”. Film 
o Powstaniu Warszaw-
skim nagrodzono także 
za efekty specjalne (Vita 
Komrzy) i dźwięk (Bartosz 
Putkiewicz). „Miasto 44” 
otrzymało także nagrodę 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Gdyni - Złote Kociaki.

Nagrodę dla najlepszego 
reżysera odebrał Włady-

sław Pasikowski za � lm 
„Jack Strong”. Film ten 
został nagrodzony także 
za kostiumy (Małgorzata 
Braszka i Michał Koralew-
ski).

Nagrody za drugo-
planowe role otrzymali 
Elena Babenko za rolę w 
� lm „Fotograf ” i Dawid 
Ogrodnik w rolę w � lmie 
„Obietnica”. Na debiut 
aktorski nagrodzono Se-
bastiana Fabijańskiego za 
� lm „Jeziorak” i „Miasto 
44” oraz Jaśminę Polak za 
rolę w „Hardkor Disko”. 
Reżysera tego ostatniego 
� lmu - Krzysztofa Sko-
niecznego nagrodzono za 
debiut. „Hardkor Disko” 
otrzymał także nagrodę za 
zdjęcia (Kacper Fertacz).

Nagrodę za całokształt 
twórczości - Platynowe 
Lwy - otrzymał Sylwester 
Chęciński, twórca m. in. 
„Samych Swoich”, „Nie ma 
mocnych”, „Kochaj albo 
rzuć”,  „Wielki Szu” i „Roz-
mowy kontrolowane”.
Oprac. Dorota Korbut

Trzynastu wspaniałych 

Twórcy 
zwycięskie-

go � lmu 
„Bogowie”
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Wiecha nad Gdyńskim 
Centrum Filmowym

Po zaledwie trzech miesiącach budowy, nad 
Gdyńskim Centrum Filmowym zawisła wiecha. 
Celuloidowa - jak przystało na inwestycję 
związaną z filmem. 

inwestować w � lm i efekty tego 
już widzimy - powiedziała prof. 
Małgorzata Omilanowska. - 
Dobra, wieloletnia tradycja or-
ganizowania festiwalu polskich 
� lmów w tym mieście, była in-
spiracją, aby potraktować spra-
wę � lmowców poważnie. Ta 
inwestycja przeobrazi tę część 
Gdyni. 

Gdyńskie Centrum Filmo-
we zostanie otwarte w trzecim 
kwartale 2015 roku. 

Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Nie zabrakło osób związanych od lat z polskim � lmem

Od dzisiaj, czyli od czwartku, ponownie rusza Bazar Bo Ze Wsi, 
organizowany przez Koło Naukowe Strateg. 

W nagrodę zwy-
cięzcy pojadą na 
światowy fi nał ry-
walizacji przedsię-
biorczych studen-
tów do Szanghaju 
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Moda na lokalne browary w 
Polsce nastała kilka lat temu, 
kiedy konsumenci zaczęli 
poszukiwać nowych smaków. 
Odpowiedzią na ten trend sta-
ły się m. in. mini-browary ga-
stronomiczne, serwujące piwo 
produkowane na miejscu. 
Jednym z nich będzie Browar 
Port Gdynia, który powstanie 
w budynku zlokalizowanym 
u wejścia na Bulwar Nadmor-
ski - niedaleko „Rybek”, na 
trawniku pomiędzy ścieżką 
rowerową i ciągiem pieszym. 
Znajdą się w nim trzy sale: 
browarniana, której atrakcją 
ma być widok na kadzie wa-
rzelne, restauracyjna, gdzie 

oprócz ugaszenia pragnienia 
będzie można coś przekąsić, 
oraz najmniejsza, 35-metrowa, 
z przeznaczeniem na konfe-
rencje i spotkania biznesowe. 
Jednym z atutów miejsca ma 
być znajdującym się na dachu 
taras z widokiem na morze.

- Starałem się nawiązać do 
ducha gdyńskiego moderni-
zmu, stosując m. in. elementy 
architektury okrętowej – za-
znacza  arch. Adam Drohomi-
recki, który  zaprojektował bu-
dynek. - Forma budynku miała 
jednak przede wszystkim nie 
przytłaczać tak wspaniałego 
nadmorskiego krajobrazu i 
nie zdominować miejsca. 

- Mamy świadomość pre-
stiżowego charakteru naszej 
lokalizacji - deklaruje Piotr 
Żółtek, jeden z inwestorów. - 
Dlatego zarówno architektura, 
jak i jakość produktu stoją na 
najwyższym poziomie. Zrobi-
my wszystko, by Browar Port 
Gdynia stał się popularnym 
miejscem spotkań mieszkań-
ców i turystów. Tym bardziej, 
że będzie to pierwszy browar 
w historii Gdyni.

Budowa ma potrwać 18 mie-
sięcy. W marcu przyszłego 
roku budynek będzie gotowy 
w stanie surowym, a otwar-
cie zaplanowano na maj 2016 
roku. Oprac. DK  

Jestem ważny, 
dbam o siebie!

We wszystkich gdyńskich szkołach podstawo-
wych rusza czwarta edycja programu „Jestem 
ważny, dbam o siebie”.

Program, skierowany 
do dzieci, rodziców i 
nauczycieli, skupia się na 
promowaniu właściwych 
zachowań żywieniowych 
,wpływających na utrzyma-
nie naszego zdrowia. Jed-
nym z jego celów jest wzbu-
dzenie w dzieciach i ich 
opiekunach entuzjazmu do 
realizowania każdego dnia 
pięciu pozytywnych zacho-
wań: codziennie spożywam 
odpowiednie śniadanie w 
domu, codziennie zabieram 
odpowiednie II śniadanie 
do szkoły,  piję czystą wodę, 
jem 5 posiłków dziennie 
i mam 5 przerw między 
posiłkami, nie podjadam 
pomiędzy posiłkami.

W ramach programu 
prowadzone będę warsz-

taty „Piramida Zdrowe-
go Wyboru” dla całego 
rocznika trzecioklasistów 
szkół podstawowych i ich 
wychowawców.

Dla rodziców przygoto-
wano dziesięć spotkań ze 
specjalistą dietetykiem „Jak 
uczeń jadać powinien”. Dla 
grona pedagogicznego i 
personelu pomocniczego 
będzie pięć szkoleń „Nowe 
spojrzenie na tworzenie 
warunków do zdrowego 
odżywiania w szkole”.

Spotkania dla rodziców i 
szkolenia dla kadry odbędą 
się w szkołach, które zgło-
szą chęć skorzystania z tej 
formy wsparcia. Patronat 
nad akcją objął Rzecznik 
Praw Dziecka oraz prezy-
dent Gdyni. Oprac. DK

Gdynia z własnym 
browarem
Już wkrótce Gdynia będzie mogła poszczycić się własnym piwem, warzonym 
w mini-browarze, którego budowa ruszyła na Bulwarze Nadmorskim. 

Obiekt w liczbach

Browar zajmie powierzchnię 
nieco ponad 800 m kw., a ścia-
na frontowa osiągnie długość 
56 metrów. W budynku zosta-
nie zainstalowanych 10 kadzi, 
co rocznie pozwoli na wypro-
dukowanie około 1000 hek-
tolitrów trzech lub czterech 
gatunków napoju. Podstawo-
wymi składnikami gdyńskiego 
piwa mają być: woda, słód, 
chmiel i drożdże. Z tej mie-
szanki piwowar skomponuje 
unikalny napój, który powsta-
nie bez dodatku jakichkolwiek 
przyspieszaczy i chemicznych 
środków konserwujących.
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Warsztaty żywieniowe dla dzieci
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Farma fotowoltaiczna usy-
tuowana na granicy Gdańska 
i Przejazdowa zbudowana 
została z 6292 paneli o łącznej 
mocy 1,636 MWp. Ułożono 
je w pięciu równoległych rzę-
dach na powierzchni około 25 
tys. metrów kw., czyli większej 
niż zajmują trzy pełnowymia-
rowe boiska piłkarskie. We-
dług wstępnych szacunków 
instalacja będzie produkować 
około 1,5 GWh energii rocz-
nie, co pozwoli zaspokoić 
zapotrzebowanie około 720 
przeciętnych gospodarstw 
domowych. Koszt inwestycji 
wyniósł blisko 9,5 mln zł, a 
prace budowlano montażowe 

Największa w Polsce farma 
fotowoltaiczna powstała w Gdańsku
Energa wybudowała w Gdańsku największą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Panele słoneczne o łącznej mocy 1,64 
MW zajmują powierzchnię około trzech boisk do piłki nożnej, a ich szacunkowa produkcja jest w stanie pokryć 
zapotrzebowania na energię elektryczną ponad 700 gospodarstw domowych.

fo
t. 

En
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ga

trwały dwa miesiące.
Inwestycja zgodna jest z ce-

lem strategicznym Grupy 
Energa, który zakłada rozwój 
przyjaznych naturze źródeł wy-
twarzania energii. Farma foto-

woltaiczna zwiększy moc OZE 
zainstalowaną w elektrowniach 
Grupy o niespełna 0,5 proc. Bę-
dzie to pierwsza instalacja Gru-
py ENERGA wykorzystującą 
do produkcji energii promienie 

słoneczne i dołączy do innych 
wykorzystywanych w Grupie 
odnawialnych źródeł: wody, 
wiatru i biomasy. Firma planuje 
takżebudowę elektrowni foto-
woltaicznej w województwie 

kujawsko-pomorskim mocy 
około 4 MW.

- Nasza farma fotowoltaiczna 
w Gdańsku to wciąż bardziej 
inwestycja doświadczalna, któ-
ra nie będzie miała większego 

udziału w produkcji energii, ani 
w skonsolidowanych wynikach 
Grupy. Pamiętajmy jednak, że 
technologie fotowoltaiczne ta-
nieją najszybciej na świecie. 
Dlatego nie wykluczamy, że w 
przyszłości inwestycje w foto-
woltaikę na większą skalę będą 
dobrym pomysłem na biznes. 
Dziś zbieramy cenne doświad-
czenie w ich budowie – powie-
dział Mirosław Bieliński, prezes 
Energa SA.

Nowa farma w Gdańsku zna-
cząco zwiększy moc zainsta-
lowanych w Polsce instalacji 
fotowoltaicznych, która według 
ostatnich danych Urzędu Regu-
lacji Energetyki wynosi prawie 
3 MW. Fotowoltaika ma jednak 
wciąż niewielki udział w całko-
witej mocy OZE zainstalowanej 
w Polsce, która wynosi niemal 6 
tys. MW. 

Panele na gdańskiej farmie zajmują większą powierzchnię niż trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie 

Wieczór poprowadził Jaro-
sław Waśkiewicz, redaktor 
naczelny portalu Biznesna-
fali.pl. Po ostatnim spotka-
niu „Sukces Pisany Szmin-
ką” z Olgą Kozierowską, tym 
razem przyszła kolej na wie-
czór z laureatką plebiscytu 
„Sukces Roku”, „Dyrektorem 
Marketingu Roku”, juror-
ką konkursu „Idea Awards”, 
„Golden Arrow”, „Osobowo-
ścią Roku” – Gabrielą Ant-
czak. 

Tematyka była zróżnicowa-
na – nie zabrakło zagadnień  
b i z n e s owo - m ar ke t i ngo -
wych, ale także spraw „z ży-
cia wziętych”. Panie z uwagą 
słuchały prelekcji i chętnie 
zadawały pytania. 

Dodajmy, że tytuł „Dyrek-
tor Marketingu Roku” przy-
znawany jest utalentowanym 
i jednocześnie niebanalnym 
osobowościom, które dzię-
ki swym działaniom wpły-
nęły na sukces rynkowy 

firm. „Dyrektor Marketingu 
Roku” nie tylko musi być 
dobrym szefem, ale również 
wartościowym człowiekiem 
i osobą, której nie są obce 
istotne problemy społeczne. 
Laureatka wynikami swojej 
pracy przebiła zacne gro-
no Dyrektorów Marketingu 
firm wielu branż i  została 
uhonorowana tytułem w ka-
tegorii: „Wyjątkowa efektow-
ność przy niskim budżecie”.
Dorota Korbut

Marka jest kobietą
Wieczór biznesowy z niezwykłym gościem, Gabrielą Antczak, „Osobowością Roku” 
oraz „Dyrektorem Marketingu Roku” odbył się w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.  
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- Zbliżają się wybory samo-
rządowe. Czy będzie Pan 
startował?

- Tak. Zamierzam ubiegać się 
o mandat radnego do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 
Będzie to już mój drugi start w 
wyborach samorządowych. W 
2010r. zdobyłem 6156 głosów, 
co niestety nie wystarczyło mi 
na zdobycie mandatu. Mimo 
to, uważam swój udział w po-
przednich wyborach samo-
rządowych za bardzo udany, 
a wysokie poparcie, jakiego 
udzielili mi wyborcy traktuję 
jako ogromny sukces i jedno-
cześnie wyraz zaufania ze stro-
ny mieszańców Pomorza. W 
tym roku chciałbym poprawić 
swój wynik sprzed czterech lat 
i uzyskać mandat radnego. 

- Proszę opowiedzieć o swo-
jej pracy zawodowej.

- Od ponad 10 lat jestem 
Prezesem Zarządu Kancela-
rii Res Cogitans Sp. z o.o. z 

siedzibą w Wejherowie. Kan-
celaria zajmuje się obsługą 
prawną przedsiębiorstw i osób 
� zycznych z regionu Pomorza. 
Zajmujemy się m.in. konsulto-
waniem umów handlowych, 
co pozwala zwiększyć bezpie-
czeństwo transakcji zawiera-
nych przez naszych Klientów, 

oraz udzielaniem porad praw-
nych w bieżących sprawach 
życia codziennego, np. w spra-

Trzeba ułatwić dostęp 
do służby zdrowia

- Czym zamierza się Pan zająć 
w sejmiku województwa?

- Jestem świadomy dużej ilości 
zadań, jakie stoją przed przy-
szłymi radnymi Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego. Jako 
radny Sejmiku Województwa 
Pomorskiego zamierzam w 
szczególności skupić się na po-
dejmowaniu wszystkich możli-
wych działań mogących ułatwić 
dostęp do służby zdrowia w 
naszym regionie. Uważam, że 
zwiększone powinny zostać wy-
siłki podejmowane w celu pro� -
laktyki zachorowań na choroby 
nowotworowe wśród mieszkań-
ców Pomorza. 

Jako iż w przeszłości pracowa-
łem w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, nie 
jest mi obca problematyka zwią-
zana z modernizacją terenów 
wiejskich i dopłatami unijnymi 
pobieranymi przez bene� cjen-
tów z naszego regionu. 

Wciąż dużym wyzwaniem 
pozostają też kwestie związane 
z dostępem do edukacji pu-
blicznej i bezrobociem wśród 
młodych ludzi. Duży nacisk 
chciałbym położyć na przeciw-
działanie bezrobociu i aktywiza-
cję lokalnego rynku pracy. 

Dziękujemy za rozmowę i 
życzymy powodzenia w nad-
chodzących wyborach

Dziękuję.

Kandydat do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
z ramienia Platformy 
Obywatelskiej RP.

-  Prezes Zarządu Kancelarii 
Res Cogitans Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wejherowie

-  37 lat
-  urodzony w Pucku, mieszka 

w Wierzchucinie
-  żonaty, dwójka dzieci

Bartłomiej Pobłocki

wach spadkowych, odszkodo-
wawczych, majątkowych.

Specjalizujemy się również w 
odzyskiwaniu wierzytelności. W 
ramach tej działalności codzien-
nie stykam się z problemami, ja-
kie napotykają na swojej drodze 
działający w naszym regionie 
przedsiębiorcy. Warto bowiem 
podkreślić, że problemy z płyn-
nością � nansową i odzyskiwa-
niem wierzytelności to bolączka 
wielu � rm z regionu. 

„Duży nacisk 
chciałbym 
położyć na 

przeciwdziałanie 
bezrobociu 

i aktywizację 
lokalnego rynku 

pracy.”

Program obchodów był na-
prawdę bogaty. Goście zaczęli 
od zwiedzania budynku szkoły. 
Potem mieli możliwość obej-
rzenia niecodziennej prezen-
tacji, gdzie – wraz z aktorami, 
którzy wcielili się w role babci 
i wnuczka – przeżyli podróż 

do początków kackiej podsta-
wówki, a następnie dokładnie 
poznali jej dzieje.  

Następnie wszystkich zebra-
nych powitała Barbara Dysarz, 
dyrektor szkoły i poprosiła 
o zabranie głosu prezydenta 
Gdyni.

Obraz z dzieciństwa
- Pamiętam piękny obraz z 

mojego dzieciństwa, kiedy to 
przekraczałem bramę „dwu-
dziestki” – zaskoczył wszyst-
kich Wojciech Szczurek. - A to 
dlatego, że w tej szkole uczyła 
przez pewien czas moja mama. 

Wtedy nawet nie przypuszcza-
łem, że pojawię się w tej pięknej 
szkole w zupełnie innej roli, bę-
dąc już „całkiem dużym”. 

Bo też „dwudziestka” jest pla-
cówką wyjątkową.

- Pani Zo� a Żywicka, która od 
pierwszych chwil była uczenni-

„Dwudziestka” ma 60 lat!
Szkoła Podstawowa nr 20 – jedna z najstarszych tego rodzaju placówek w Gdyni - obchodziła 60-te urodziny. Były podziękowa-
nia i nagrody, autentyczne łzy wzruszenia a nawet... sentymentalna podróż w czasie, poprzez dziesięciolecia. 

cą szkoły powiedziała, że „dwu-
dziestka” miała zawsze szczęście 
do pedagogów i pracowników 
– powiedziała Barbara Dysarz. - 
Sparafrazuję te słowa i powiem, 
że mamy również szczęście do 
wspaniałych rodziców, którzy 
zawsze nam pomogą. 

Wspomnień czar
Dawni uczniowie chętnie wra-

cają do wspomnień. 
- Chodziłem do tej szkoły ja, 

chodziła moja żona i obydwie 
córki – wylicza Stanisław Borski, 
radny miasta. - A teraz uczęszcza 
tu moja wnuczka. Mam wspo-

mnienia związane nie tylko z 
nauką w podstawówce, bowiem 
przez 20 lat bycia samorządow-
cem z „dwudziestką” jestem 
wciąż związany. Jest tu siedziba 
rady dzielnicy, a ponadto cią-
gle współpracujemy z dyrektor 
Dysarz nad rozwiązywaniem 
problemów inwestycyjnych w 
szkole oraz w okolicy i – muszę 
to podkreślić – jest to współpra-
ca bardzo udana. - Staramy się 
ciągle coś ulepszać i się rozwijać 
– stwierdziła pani dyrektor po 
pokrojeniu imponującego tortu 
urodzinowego. - Dla nas każdy 
rok bez zmian, to rok stracony. 

SP nr 20 to jedna z najstarszych tego rodzaju placówek w Gdyni Barbara Dysarz, dyrektor szkoły, nie kryła wzruszenia
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- Ostatnie 4 lata nie nale-
żały do najłatwiejszych. 
Czy pomimo trudnej 
kadencji, podczas której 
nie brakowało obciążeń 
budżetowych dla samorzą-
dów, udało się realizować 
wszystkie plany?

- Jako główny cel mojej 
pracy w samorządzie po-
stawiłem sobie zadanie, aby 
zawsze być blisko ludzi i ich 
problemów. Dlatego też cie-
szę się, że Gdynianie dzielili 
się ze mną swoimi przemy-
śleniami i pomysłami. Efek-
tem są widoczne zmiany w 
naszych dzielnicach – nowe i 
wyremontowane nawierzch-
nie dróg, parkingi, budowa 
boiska, czy ogólnodostępnej 
siłowni i ustawienie sygnali-
zacji świetlnej. 

- No właśnie, bezpieczeń-
stwo oraz budowa dróg to 
pańskie priorytety?

W rywalizacji mogli 
wziąć udział wszyscy gdy-
nianie, którzy kwiatami 
w oknach, na balkonach, 
loggiach, tarasach, da-
chach, w ogrodach i na ra-
batach przysparzają urody 
naszemu miastu. Jury, pod 
przewodnictwem Maury 
Zaworskiej-Błaszkiewicz, 
ogrodnika miasta, przy-
znało trzy nagrody główne 
i dziewięć wyróżnień w 
kategorii domów wie-
lorodzinnych, jednoro-
dzinnych oraz wspólnot, 
instytucji i firm oraz dwie 
nagrody specjalne.

Laureatka konkursu w 
kategorii budynków wie-
lorodzinnych to Elżbieta 
Kasznia z Babich Dołów 
(nagroda główna (1170 zł 
netto), zaś wyróżnienia 
(306 zł netto) otrzymali: 
Aneta Borzymowska z 
Działek Leśnych, Alfred 
Bendykowski z Działek 
Leśnych i Daša Hamašowà  
z Kamiennej Góry. W 
kategorii budynków 
jednorodzinnych nagrodę 
główną przyznano Jaku-
bowi Kwiatkowskiemu z 
Pogórza, a wyróżnienia 
dostali: Ryszard Bluma 
z Chwarzna – Wiczlina,  

Mirosław Skwarek z Ma-
łego Kacka i Anna Turak - 
Supińska z Leszczynek.

W kategorii instytucje, 
firmy i wspólnoty na-
grodę główną przyznano 
Szkole Podstawowej nr 
10 przy ul. Morskiej 192, 
a wyróżnienia otrzyma-
ły: Przedszkole nr 48 
„Morska Przygoda” przy 
ul. Unruga 86, Wspólnota 
Mieszkaniowa Zamen-
hofa 2, Stowarzyszenie 
Alter Ego, Schronisko 
dla Bezdomnych Osób i 
Rodzin w Gdyni przy ul. 
Leszczynki 153.

Nagrody specjalne otrzy-
mały: Teresa Kościelska ze 
Śródmieścia oraz Teresa 
Czerwonka z Chwarzna - 
Wiczlina.

Wyróżnienia poprzez 
publikację w internecie 
na stronie www.gdynia.pl 
dostali: Żłobek „Niezapo-
minajka” przy ul. Wójta 
Radtkego 23 oraz Pracow-
nia Florystyczna „Karolin-
ka” przy ul. Legionów 115 
B/1. Wręczenie nagród 
nastąpi 27 września, pod-
czas imprezy plenerowej 
„Dary Ziemi i... Europa 
od kuchni” w Parku Ko-
libki. Oprac. DK

Miasto całe w kwiatach
Dwudziesta edycja konkursu „Gdynia w kwia-
tach” została właśnie rozstrzygnięta. W tym roku 
zgłoszenia nadesłało 70 uczestników. 
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Jeden z nagrodzonych ogrodów

Rywalizowano w kilku kategoriach

Zawsze blisko mieszkańców
Rozmowa ze Stanisławem Borskim, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji 
Sportu, Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Budżetowej w Radzie Miasta Gdyni.

- A co zapisałby Pan po stro-
nie największych sukcesów 
mijającej kadencji?

- Bez wątpienia remont ul. 
Gryfa Pomorskiego, wykonanie 
nawierzchni ul. Lipowej i Małej, 
utwardzenie płytami jomb ul. 
Starodworcowej, Starochwasz-
czyńskiej, Pomianowskiego 
oraz Źródła Marii, wykonanie 
parkingu przy Przedszkolu nr 6 
na ul. Chwaszczyńskiej, odno-
wienie boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 20, bu-
dowa siłowni na powietrzu przy 
ul. Gryfa Pomorskiego, usta-
wienie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Górniczej i 
Chwaszczyńskiej...

- Na pewno są sprawy, które 
chciałby Pan jeszcze zrealizo-
wać lub dokończyć?

- Tak. To m. in.: budowa si-
łowni na powietrzu przy ul. 

Stolemów i Starodworcowej, 
kolejny etap utwardzenia ul. 
Starochwaszczyńskiej, budowa 
łącznika na ul. Źródło Marii 
przy kościele św. Wawrzyńca 
oraz łącznika ul. Gryfa Pomor-
skiego z ul. Ks. Siega.

Pragnę zaznaczyć, że przez 
dwadzieścia lat pracy w samo-
rządzie wiele się nauczyłem i 
zdobyłem mnóstwo doświad-
czeń, które pragnę dalej wyko-
rzystywać w pracy na rzecz roz-
woju Gdyni i poprawy jakości 
życia jej mieszkańców. Dziękuję 
za zaufanie, jakim mnie obda-
rzono, i mam szczerą nadzieję, 
że mieszkańcy zechcą, bym na-
dal służył naszej społeczności w 
kolejnej kadencji i mógł kon-
tynuować realizację zamierzo-
nych planów. - Oczywiście, jednak nie tylko. 

Są to także place zabaw i boiska, 
ekologiczna komunikacja miej-
ska oraz nasza lokalna, kaszub-
ska tożsamość, do której warto 
się odwoływać i ją kultywować. 
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„Wraz z rozwojem gospodar-
czym młodego Miasta, jakim 
była przedwojenna Gdynia, 
rozwijało się życie kulturalne. 
Powstawały pierwsze kina, 
działały teatralne zespoły 
amatorskie, chóry i zespoły 
muzyczne”1. Wielu ludzi było 
świadomych, że są częścią two-
rzącej się historii. Do nich na-
leżały osoby związane ze świa-
tem kultury i sztuki, którzy byli 
lokalnymi kreatorami myśli, 
uczuć i wyzwań. Obcowanie 
ze światem sztuki pobudzało 
wyobraźnię, było pretekstem 
do tworzenia nowych form 
wykorzystywanych w życiu. 
Od dawna wiadomo, że naj-
lepszym nieożywionym przy-
jacielem człowieka była książ-
ka. Chętnie czytana w samotne 
wieczory, kładziona pod po-
duszkę, gdy sen zamykał oczy. 
W Gdyni już na początku lat 
20. zostały stworzone warunki 
do tego, aby mieszkańcy mieli 
możliwość przeczytania po-

wieści lub kryminału: „W okre-
sie przedwojennym utworzono 
kilka płatnych wypożyczalni 
prywatnych, z których najbar-
dziej znana była Wypożyczal-
nia Książek i Skład Materiałów 
Piśmiennych ”Jabol” Jadwigi 
i Bolesława Justów, przy ul. 
Świętojańskiej 21 założona w 
1931”2. Książka była wówczas 
towarem deficytowym i luk-
susowym. Poza tym było dużo 
przyjezdnych, którzy po prostu 
nie umieli czytać.

Mieszkańcy pochodzący z 
uboższych rodzin, również 
byli zainteresowani czytelnic-
twem, jednak zbyt niskie za-
robki nie pozwalały na zakup 
książki. W celu przybliżenia 
mieszkańców do literatury 
zdecydowano się na otwarcie 
publicznej biblioteki: „Wobec 
zgłaszanych postulatów przez 
mieszkańców miasta, władze 
podjęły decyzje o stworzeniu 
publicznej biblioteki. Od 1930 
r. była ona częściowo finanso-

wana z funduszu miejskiego. 
Otrzymała nazwę „Biblioteki 
Miejskiej”. W kwietniu 1935 
r. Komisarz Rządu w Gdyni 
przemianował ją na Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Gdy-
ni z księgozbiorem 4 tys. wo-
luminów, korzystało z niej 
200 czytelników”3. Miejska 
Biblioteka z początku była 
konkurencją dla prywatnych 
placówek do czasu gdy okaza-
ło się, że dysponują zasobniej-
szym składem książkowym. 
W sumie biblioteki miejskie i 
prywatne uzupełniały się, po-
mimo częściowo dublujących 
się tytułów. W Gdyni działała 
lokalna stacja radiowa, która 
przekazywała wiadomości z 
Gdyni i okolic. Informowała 
o przygotowywanych impre-
zach sportowo - kulturalnych. 
Jej dziennikarze uczestniczyli 
w życiu gospodarczym i spo-
łecznym: „W 1939 roku otwo-
rzono podstację Rozgłośni 
Pomorskiej Polskiego Radia”4. 

Kultura i sztuka a rozwój czytelnictwa
Wydarzenia kulturalne były opisywane w lokalnych dziennikach i krajowych periodykach. Naród polski dumny był ze swojego dziecka, 
jakim była Gdynia. Do Gdyni zapraszano dziennikarzy i fotoreporterów, którzy mieli rejestrować zachodzące zmiany. 

także biblioteki szkolne”5. Na 
kapitalny pomysł wpadły wła-
dze oświatowe, które miały pod 
opieką szkoły powszechne. Z 
uwagi na brak wystarczającej 
ilości lektur i książek dla dzieci 
zorganizowano obnośne punkty 
biblioteczne. 

W wielkich walizkach składo-
wane były pozycje książkowe 
i czasopisma dla dzieci, które 
były zawożone do szkół. Po wy-
znaczonym czasie wypożycze-
nia kosze trafiały do następnych 
placówek oświatowych. „W 
latach trzydziestych działało w 
mieście 25 bibliotek, o łącznych 
zbiorach sięgających 30 tys. 
woluminów (wolumin – inna 
nazwa tomu), ale tylko cztery z 
tych placówek były dostępne dla 
wszystkich”6. W lokalnej prasie 
można było znaleźć ogłoszenia 
drobne dotyczące miejsc, w któ-
rych można było wypożyczyć 
książki, Z czasem organizowano 
tam czytelnie dla dzieci i doro-
słych.

Mieszkańcy Gdyni mogli liczyć 
na korzystanie z bibliotek insty-
tutów naukowych i zakładów 
pracy posiadających własne 
księgozbiory: „Poza ogólno-
dostępnymi wypożyczalniami 
istniały w Gdyni biblioteki w 

instytucjach, które udostępnia-
ły zbiory swym sympatykom 
i współpracownikom. Były to: 
Biblioteka Naukowa Oddziału 
Instytutu Bałtyckiego, działają-
ca od 1931 roku oraz Biblioteka 
Państwowej Szkoły Morskiej, a 

Na Skwerze 
Kościuszki po-
wstała pierw-
sza w Gdyni 
księgarnia. 
Muzeum Mia-
sta Gdyni
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10 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Gdynia była gospo-
darzem 50. Między-
narodowego Kon-
gresu Urbanistów 
ISOCARP - presti-
żowego spotkania 
profesjonalistów w 
dziedzinie planowa-
nia. 

Organizatorami wy-
darzenia byli: ISOCARP 
(Międzynarodowe To-
warzystwo Urbanistów 
i Planistów) oraz miasto 
Gdynia. Urbaniści i 
planiści z różnych stron 
świata spotkali się, aby 
omawiać transformacje 
urbanistyczne na styku 
miasta i wody oraz 
kwestie budowy miast 
nadwodnych, a w szcze-
gólności nadmorskich.

W tegorocznym 
kongresie udział 
wzięło ponad 300 
osób reprezentujących 
49 krajów. Podczas 
kongresu uczestnicy 
mieli okazję zapoznać 
się z ponad stu prezen-
tacjami o przemianach 
przestrzeni miejskich, 
wezmą udział w sesjach 
plenarnych i obradach 
grup tematycznych. 
Wydarzenie odbyło się  
w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicz-
nym w Gdyni.

Międzynarodowe To-
warzystwo Urbanistów 
i Planistów ISOCARP 
powstało 50 lat temu, 
siedzibę i stały sekre-
tariat ma w Hadze w 
Holandii. DK

Rekiny pomagają utrzymać 
równowagę biologiczną w 
morzach i wbrew pozorom 
to one częściej padają ofiarą 
ludzkiego okrucieństwa niż 
ludzie w ich szczękach. Nie-
stety, zupa z płetwy rekina jest 
nadal bardzo popularna. 

- Rekiny giną w strasznych 
męczarniach, ponieważ do 
przygotowania potrawy uży-
wa się jedynie płetwy, a okale-

czonego drapieżnika wypusz-
cza się do morza, skazując na 
powolną śmierć - mówi Ewa 
Baradziej-Krzyżankowska z 
Akwarium Gdyńskiego. 

Do końca tygodnia można 
poznać bliżej życie tych fascy-
nujących zwierząt oraz płasz-
czek, należących do tej samej 
rodziny ryb chrzęstnoszkiele-
towych co rekiny. 

Odwiedzający Akwarium 
Gdyńskie muszą się przygo-
tować na długą wizytę, bo za-
dbano o to, by każdy znalazł 

coś dla siebie. Wydarzenia 
specjalne podczas Tygodnia 
Rekina zostaną podzielone na 
dwa weekendy, więc najwięcej 
atrakcji czeka gości w sobo-
ty i niedziele. Będą wykłady 
poświęcone rybom chrzęst-
noszkieletowym, czyli zwie-
rzętom, które żyją na ziemi 
od ponad 400 milionów lat. 
Warto zobaczyć ryby, kiedy 
w ich akwarium pojawi się 
jedzenie, bo ich zachowanie 
bywa w takich momentach 
nieprzewidywalne. 

Urbaniści 
o miastach 
i wodzie

Zobacz z bliska rekina i płaszczkę
Zamiast kości mają chrząstki. Nie mają włosów ani sierści, zamiast tego łuski, pokrywające ciało o długości od 15 centymetrów 
do nawet 20 metrów. Niektóre z nich nie mogą przestać się ruszać, a innym otłuszczona wątroba nie przeszkadza, a wręcz pomaga
w codziennym życiu. Mowa o rekinach i płaszczkach z Akwarium Gdyńskiego.

Rzadki okaz - tzw. rekin „chodzący”

- Spotkanie z edukato-
rami zakończy się odpo-
wiedzią na każde nawet 
najtrudniejsze pytanie do-
tyczące rekinów, a wizyta 
w naszym laboratorium 
to możliwość pogłaskania 
skóry rekina i przyjrzeniu 
się jego zębom bez obawy 
ukąszenia - dodaje Bara-
dziej-Krzyżankowska.
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Po stronie biznesu
SZTUKA i DESIGN

Studenci ASP 
projektują
Projekty kabin VIP w stylu 
polskim do jachtu moto-
rowego 70 Sunreef Power 
stworzyli studenci ASP z 
Gdańska. Zaprezentowane 
projekty powstały podczas 
warsztatów z podstaw 
technologii wnętrz jach-
towych, które stworzono 
w ramach współpracy 
gdańskiej stoczni Sunreef 
Yachts z uczelnią.
Studenci studiów ma-
gisterskich z Wydziału 
Wzornictwa, ze specjalno-
ścią Architektura Statków 
Wodnych Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku 
zaprezentowali projekty 
kabin VIP w stylu polskim 
na początku maja. Przed 
podjęciem wyzwania, 
studenci mieli okazję 
zwiedzić stocznię Sunreef 
Yachts i bliżej przyjrzeć 
się wszystkim etapom 
budowy kilku jednostek, 
w tym nowopowstałej 
70 Sunreef Power. Jacht 
ten charakteryzuje się 
dynamiczną sylwetką i 
imponującą przestrzenią 
użytkową pozwalającą na 
jego zagospodarowanie 
według własnego uznania. 
Stocznia jest liderem w 
produkcji projektowanych 
„na miarę” katamaranów, 
przygotowywanych na 
indywidualne życzenie 
klienta. 
-Dotychczas � rma nie 
realizowała zlecenia na 
wnętrza w stylistyce pol-
skiej, ale istnieje ogromna 
szansa, że prace studen-
tów gdańskiej ASP zain-
spirują kolejnych klientów 
– tłumaczą przedstawiciele 
stoczni.
Projekty powstawały 
przez ponad dwa miesiące, 
podczas warsztatów z pod-
staw technologii wnętrz 
jachtowych, pod okiem 
prowadzącej zajęcia, pro-
jektantki Sunreef Yachts – 
mgr sztuki Marty Kaszuby. 
Stocznia Sunreef Yachts 
współpracuje także z Wy-
działem Oceanotechniki 
i Okrętownictwa (WOiO) 
Politechniki Gdańskiej. 
(GB)

Pańska � rma prawnicza jest jedną z naj-
większych w naszym kraju, funkcjonuje 
od wielu lat. Jakie były początki?

- Na rynku jesteśmy od niemal 30 lat. 
Początki – jak to zwykle bywa – były trudne. 
W 1986 r., gdy odszedłem z sądu, trzeba 
się było zastanowić: „i co dalej?”. Powstała 
więc niewielka kancelaria. Było nas dwóch 
wspólników, oprócz tego zatrudnialiśmy 
kilka osób. Pamiętam, że w tym czasie dys-
ponowaliśmy teleksem, o komputerach czy 
internecie nikt wówczas nie słyszał. 

Czym wówczas się zajmowaliście?

- Część naszej pracy była związana z 
obsługą handlu zagranicznego na rynkach 
i rosyjskim i NRD-owskim. Na szerszą skalę 
wszystko zaczęło się rozwijać na począt-
ku lat 90-tych. To był taki „złoty okres” 
tworzenia ogromnej ilości spółek w Polsce. 
Dochodziło do tego, że potra� liśmy zakła-
dać do 10 tys. spółek rocznie! Wiązało się 
to oczywiście z obsługą tych spółek, więc z 
tego czasu pozostało nam wiele kontaktów. 
Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, 
handlu zagranicznym, ubezpieczeniach i 
prawie bankowym, ale i innych dziedzinach 
prawa. 

Czy sprawy, którymi kancelaria zajmo-
wała się niemal 30 lat temu, różnią się 

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego:

- Cieszę się, że Pomorski Fundusz Po-
życzkowy wpisał się już na stałe w krajo-
braz instytucji � nansowych, które wspie-
rają � rmy z naszego regionu. Jubileusz 
10 lat istnienia Funduszu na pomorskim 
rynku świadczy o zaufaniu jakim obdarzy-
li go przedsiębiorcy z Pomorza. To także 
dobra oferta i właściwie dobrane produk-
ty � nansowe z których skorzystało wie-
le � rm. Minione 10 lat to bardzo dobrze 
wykorzystany czas przez nas wszystkich. 
To właśnie PFP, jako jeden z pierwszych 
podmiotów, przystąpił do współpracy z 
samorządem województwa pomorskiego, 
oferując pożyczki w ramach inicjatywy 
JEREMIE, skierowane do mikro i małych 
podmiotów gospodarczych. Nasza decyzja 
była bardzo dobrym i ważnym krokiem, o 
czym świadczą liczby. Od 2010 roku Fun-
dusz przekazał pomorskim przedsiębior-
com ponad 76 mln zł. Wsparcie to tra� ło 
do blisko 1000 � rm. To niemal połowa 

Pożyczki z inicjatywy JEREMIE

wszystkich � rm, które otrzymały pożyczki 
w ramach programu JEREMIE. Bez wąt-
pienia spółka jest najprężniej działającym 
pośrednikiem udzielającym pożyczek JE-
REMIE w naszym regionie. 

Prawnik w biznesie 
to konieczność
Z mecenasem Ryszardem 
Stopą, założycielem 
i właścicielem sieci 
Kancelarii Radcy Prawnego, 
rozmawia Rafał Korbut. 

znacząco od tych dzisiejszych? Czy może są 
to te same problemy, tylko w innej rzeczy-
wistości?

- W jakimś zakresie te problemy są zbliżone. 
Szczególnie, że w naszej rzeczywistości gospo-
darczej nie było tradycji tworzenia � rm, czy 
akumulacji kapitału. Mieliśmy do czynienia z 
drapieżnym kapitalizmem, szybkim dochodze-
niem do majątków i szybkim ich traceniem. 
Z różnych przyczyn nie ma rodzinnej tradycji 
zarządzania swoim majątkiem i pomnażania 
pieniędzy, gdzie syn dziedziczy po ojcu, ojciec 
po dziadku – i mamy np. 150 – 200 lat tradycji 
tworzenia, funkcjonowania � rmy oraz dostar-
czenia środków utrzymania z � rmy. 
Cały wywiad w Expressie Biznesu nr 28
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Magazyn Forbes opublikował artykuł na temat komunikacji 
prowadzonej przez instytucje publiczne na Twitterze. Gdyński 
pro� l wymieniany jest wśród najlepszych w Polsce. 

- Gdynia jest wzorem - twierdzi Eryk Mistewicz, ekspert stra-
tegii marketingowych.

Magazyn „Forbes” w artykule „Dobre praktyki instytucji 
publicznej na Twitterze” pokazuje przykłady skutecznej ko-
munikacji z wykorzystaniem tego medium. Wśród najlepiej 
prowadzonych pro� li na „ćwierkającym portalu” wymienia 
warszawskie Lotnisko im. Fryderyka Chopina, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej oraz... miasto Gdynia. (GB)

Amerykański 
potentat w branży 
informatycznej, EPAM 
Systems Poland, 
otworzył swoje 
biuro w kompleksie 
biurowym Olivia 
Business Center 
w Gdańsku. W 
konferencji prasowej  
udział wziął 
Ryszard Świlski, 
członek zarządu 
województwa 
pomorskiego. 

Podczas konferencji inwestor 
przedstawił wyniki trójmiej-
skiej rekrutacji oraz zaprezento-
wał swoje plany i strategię roz-
woju na przyszłość. Jednym z 
założeń � rmy jest zatrudnienie 
ponad 100 osób do końca 2014 
roku, a w ciągu najbliższych 4-5 
lat stworzenie kolejnych 400 
miejsc pracy. Obecnie EPAM 
Systems zatrudnia około 10 
tysięcy osób na całym świecie, 

a od 2011 roku także w Polsce. 
Przedstawiciele � rmy podkre-
ślają, że na trójmiejskim rynku 
pracy można znaleźć wielu wy-
soko wykwali� kowanych pra-
cowników.

Agencja Rozwoju Pomorza, 
Miasto Gdańsk oraz Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodar-
czego InvestGDA  przyczyniły 
się do realizacji projektu, dzięki 
współpracy w ramach regional-
nej inicjatywy Invest in Pome-
rania. 

Ryszard Świlski, członek za-
rządu województwa pomor-
skiego: 

- Sukces rekrutacyjny � r-
my EPAM to dowód na to, że 
mimo wejścia w ostatnim czasie 
na trójmiejski rynek 5 nowych 
� rm z sektora ICT i 3 dużych 
reinwestycji, pomorski rynek 
pracy ma wciąż duży potencjał 
i jest w stanie zaspokoić nawet 
najbardziej wymagających in-
westorów. Firma EPAM może 
nadal liczyć na wsparcie ze stro-
ny wszystkich partnerów inicja-
tywy Invest in Pomerania.
Oprac. DK

Gdyński Twitter najlepszy

Miejsca pracy 
w pomorskim IT

Uroczyste przecięcie wstęgi



Galeria Port Rumia ma na 
swoim koncie organizację pra-
wie 30 spektakli teatralnych 
dla dzieci. Taka oferta w po-
łączeniu z ciekawymi promo-
cjami handlowymi sprawia, że 
liczba zadowolonych klientów 
centrum wciąż rośnie.

Współczesny klient poszu-
kuje w galerii handlowej cze-
goś więcej, niż tylko atrakcyj-
nej oferty zakupowej. Wybiera 
się na zakupy często w towa-
rzystwie rodziny czy najbliż-
szych – chciałby znaleźć w ga-
lerii przestrzeń, która sprzyja 
odpoczynkowi. Stąd obecność 
najemców takich jak księgar-

Infrastruktura portowa sku-
pia różne formy transportu 
(drogowy, kolejowy i wodny), 
dając tym samym szansę sta-
nia się pomostem łączącym 
państwa Unii Europejskiej 
z rynkiem zbytu Obwodu 
Kaliningradzkiego Federacji 
Rosyjskiej. Stąd też głównym 
kierunkiem współpracy i 
wodnego ruchu towarowego, 
czy też pasażerskiego jest wła-
śnie kierunek Obwodu Kali-
ningradzkiego.

Obecny stan infrastruktury 
gwarantuje możliwości prze-
ładunkowe do 1 mln ton ma-
teriałów rocznie. Nie byłoby 
tej infrastruktury, gdyby nie 
intensywna pomoc i starania 
władz miasta, które przezna-
czyły na ten cel około 60 mln 
złotych, czyli na budowę ter-
minali, mostu i połączenia 
portu z drogą krajową nr 7. 
Zmodernizowano również w 
ramach pozyskanych środ-
ków unijnych Nabrzeże Bul-
waru Zygmunta Augusta i 
wybudowano dwa nowe mo-
sty zwodzone. 

Starania o fundusze

Aktualnie w ramach roz-
woju portu złożone zostały 

Zakupy to dopiero początek

Port Elbląg 
na fali sukcesu
Port Elbląg jest największym portem polskim w rejonie Zalewu Wiślanego i posiada 
naturalne połączenia w trzech kierunkach: kierunek Zalew Wiślany i Kaliningradzki, 
kierunek śródlądowy (Kanał Jagielloński, rzeka Nogat, rzeka Wisła) oraz kierunek pojezierza 
ostródzkiego i iławskiego (przez jezioro Drużno, Kanał Elbląski).

Do niedawna centra handlowe rywalizowały ze sobą wyłącznie ofertą sklepów. 
Zmiany oczekiwań klientów i konkurencja wymusiły jednak na nich stworzenie 
oferty rozrywkowej i handlowych atrakcji. 

Przedstawienia teatralne, które co miesiąc odbywają się 
w Port Rumia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem 
dzieci i rodziców

nie, kawiarnie czy restauracje. 
- To właśnie oczekiwania na-

szych klientów skłoniły nas do 
organizowania wydarzeń skiero-
wanych specjalnie do mieszkań-
ców najbliższych okolic. Wśród 
nich są coroczne jarmarki ka-
szubskie, wystawy rękodzieła i 
zdrowotne akcje pro� laktyczne, 
wydarzenia promujące ekologię, 
a także wydarzenia kulturalne, 
adresowane do dzieci. Przedsta-
wienia teatralne, które co mie-
siąc odbywają się w naszej gale-
rii handlowej, cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem dzieci 
i rodziców. Zorganizowaliśmy 
ich już około 30. Celebrujemy 
święta ważne dla naszych klien-
tów, np. corocznie organizuje-
my niespodzianki z okazji Dnia 
Dziecka. W tym roku zaprasza-
my do świata robotów – pod-
kreśla Adam Kozioł, menedżer 
Portu Rumia CH Auchan. 
Więcej czytaj 
w Expressie Biznesu nr 28
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wnioski o pozyskanie fundu-
szy na budowę obrotnicy dla 
statków, umocnienie kolej-
nego nabrzeża, czy też budo-
wę nowego terminala. Celem 
tych inwestycji jest stworzenie 
dogodniejszych warunków 
żeglugi turystycznej i towa-
rowej. Istotnym czynnikiem 
aktywizującym rozwój portu 
będzie na pewno budowa ka-
nału żeglugowego przez Mie-
rzeję Wiślaną. W tym zakresie 
czeka zarząd portu wzmożona 
praca i wysiłki związane z roz-

budową infrastruktury porto-
wej, czyli budową nowych ter-
minali, magazynów, składów, 
sieci bocznic kolejowych, dróg 
dojazdowych itp. Obecnie port 
skupia się przede wszystkim na 
współpracy z � rmami polskimi 
i obwodu kaliningradzkiego. 

W ścisłej czołówce 

Rok 2013 był kolejnym prze-
łomowym rokiem dla elblą-
skiego portu. Przeładunek 
towarów w porcie wzrósł o 69 

proc. i wyniósł 285500 ton, z 
czego import wyniósł 56800 
ton, zaś eksport 228700 ton. 
Analizując ubiegłoroczne sta-
tystyki  przeładunków w por-
tach polskich, elbląski port 
znalazł się w czołówce zaraz po 
portach mających podstawowe 
znaczenie dla gospodarki RP.  

Dorota Korbut

Cały artykuł – w Expressie 
Biznesu nr 29

Ubiegły rok był przełomowy dla elbląskiego portu

16 zezwoleń 
w pół roku
Warmińsko-Mazurska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A. wydała kolejne ze-
zwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w podstrefach: w Elblągu, 
Iławie, Lidzbarku Warmiń-
skim, Szczytnie, Nidzicy, 
Mrągowie i Zakroczymiu. 

Łącznie w I półroczu 
2014 r. Spółka wydała 16 
zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej.  
W Podstre� e Iława swoją 
inwestycję ulokuje CSY 
sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
zajmuje się produkcją 
części zamiennych m. in. 
do samochodów ciężaro-
wych, autobusów, przyczep, 
maszyn rolniczych. Spółka 
zadeklarowała poniesienie 

nakładów inwestycyjnych na 
poziomie minimum 11 mln 
zł, zatrudnieniu co najmniej 
15 osób i utrzymaniu za-
trudnienia na poziomie 110 
miejsc pracy.

W Podstre� e Elbląg swoje 
inwestycje ulokują trzy 
� rmy. Kolejne zezwolenie 
zostało również wydane 
w Podstre� e Szczytno. W 
Podstre� e Lidzbark War-
miński zezwolenie otrzymał 
Polmlek sp. z o.o. Spółka 
zamierza zainwestować co 
najmniej 150 mln zł, utwo-
rzyć 70 nowych miejsc pracy 
i utrzymać zatrudnienie na 
poziomie 644 pracowników.

Rafał Kadłubowski
Cały raport w najnowszym 
Expressie Biznesu

Ratusz miejski, usytuowa-
ny w centralnej części ryn-
ku, powstał na przełomie 
XIV i XV wieku. Pierwotnie 
stanowił czworoboczną 
budowlę z wewnętrznym 
dziedzińcem, wieżą i kra-
mami w przyziemiu.  Dziś 
do najstarszych jego części 
należą piwnice i przyziemie. 
Przed ratuszem ks. pro-
boszcz Ignacy Rosentreter 
odprawił mszę świętą dla 
żołnierzy, którzy przyłączyli 
Gniew do Polski po 148 la-
tach zaborów. W 1920 roku 
Gniew odwiedzili poeta 
Jan Kasprowicz oraz pisarz 
Stefan Żeromski. Spotkali 
się oni wówczas w ratuszu z 
pierwszym starostą powiatu 
gniewskiego, Franciszkiem 
Czarnowskim. 

Opracowała AK

Całość – w Expressie Biznesu

Gniew - historia 
wraca do korzeni
Masywna bryła zamku, postawionego na wzgórzu na 
lewym brzegu Wisły, góruje nad okolicą. U jego stóp znaj-
duje się malownicze miasteczko Gniew. Turyści rzadko tu 
tra� ają, a warto skręcić z utartego szlaku.
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SPRZEDAM silnik 2,2 kw 1400 
obrotów 240 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę. Tel: 782-846-927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję. Tel: 512-757-719

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów, 50zł sztuka. Tel: 503-
631-333

BURSZTYN kupię. Tel: 784-955-
498.

SPRZEDAM łózko 1 ososobo-
we, cena 250zł. Ubranka po 
dziewczynce 3-4 latka cena: 80 
zł, hulajnoga gratis, Wejherowo. 
tel: 798-020-532

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 pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, 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 
dziewczynki, 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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600m2, z dobrą lo-
kalizacją, Linia. Tel: 503-923-874

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, 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

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

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy 
Strzeleckiej w Wejherowie. Tel: 
889-450-015

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący, 6 pokoi, 170 m2, Wejhe-
rowo, blisko dworca głównego, 
+ 2 pokoje, osobne wejście w 
cenie 600 zł, tel. 693 370 251

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 2006r. 
diesel  122000km, czarny, hatch-
back, 5 drzwi, cz klimatyzacja, 
abs, tempomat, autoalarm. Cena 
16700 zł

KUPIĘ

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

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części, 
nowych i używanych do książek, 
tanio. Tel: 885-699-284

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki, 
szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Tel: 607-888-579

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

WRÓŻKA - jasnowidz, również 
poprzez e-mail. Tel: 792-230-300 

USŁUGI elektryczne, instalator-

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, pracujący, 43 lata, 
176cm wzrostu, pozna kobietę w 
celach towarzyskich, pomorskie, 
Tel: 786-197-025

JA 33 lat, singel, penis 22cm, tyl-
ko dla Pań 33-50 lat sponsorek 
z klasą. Sopot, Tel: 728-185-466, 
absolwent.

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

POMOC, mam 5-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, artykułów 
szkolnych, środków czystości z 
góry dziękuję. Tel: 570-032-212
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Spotkanie w Gdyni rozpoczęło 
się bardzo dobrze dla gdyńskiej 
drużyny. Już w 13 min. Michał 
Szubert wykorzystał dokładne 
dośrodkowanie Łukasza Ko-
walskiego i głową trafił do siatki. 
Przed przerwą mógł podwyż-
szyć wynik Grzegorz Lech, ale 
uderzył obok słupka.

Praktycznie całą drugą połowę 
zespół Arki grał w osłabieniu po 
kontrowersyjnej czerwonej kart-
ce dla Michała Nalepy. Młody 
pomocnik po meczu tłumaczył, 
że nie było kontaktu z rywalem, 
ale sędzia Paweł Pskit ocenił 
sytuację inaczej. Wszystkie po-
wtórki pokazują, że „Mały” miał 
rację. Goście wyrównali w 89 
min. po potężnym strzale Piotra 
Kieruzela z rzutu wolnego.

W innych meczach Termalica 

Nieciecz pokonała na wyjeździe 
Miedź Legnica 1:0, odnosząc 
tym samym piąte kolejne ligo-
we zwycięstwo. GKS Katowice 
wygrał z Pogonią Siedlce 3:2, a 
na wyjeździe zwyciężyły Sto-
mil Olsztyn z Chrobrym 3:0 
oraz najbliższy rywal Arki Wi-
sła Płock z GKS-em Tychy 1:0. 
Olimpia Grudziądz zremisowa-
ła z Zagłębiem 2:2. 

W tabeli niezmiennie prowa-
dzi z dużą przewagą punktową 
Termalica (25 pkt.). Na dziewięć 
spotkań niecieczenie wygrali 
aż 8 razy! Zespoły z miejsc 2-6, 
czyli Stomil, GKS Katowice, 
Wisłę, Olimpię i Zagłębie dzielą 
minimalne różnice punktowe. 
Arka plasuje się aktualnie na ba-
rażowym 15 miejscu (7 pkt.).
(opr. al)

Odchodzą 
z Arki
PERSONALIA | W tym 
tygodniu Prezes Zarzą-
du Wojciech Pertkiewicz 
podziękował za współpra-
cę trenerowi Dariuszowi 
Dźwigale. Do czasu objęcia 
pierwszej drużyny przez 
nowego trenera zajęcia z 
zespołem poprowadzi Grze-
gorz Niciński. Do dymisji w 
związku z odejściem trenera 
Dariusza Dźwigały podał 
się także dotychczasowy 
dyrektor sportowy Czesław 
Boguszewicz. 
Zarząd klubu, piłkarze i kibi-
ce dziękują obydwu panom 
za zaangażowanie i pracę na 
rzecz Arki. 
(opr. al)

PEWIK 
sponsorem
FINANSE | Do grona firm 
wspierających Arkę dołączy-
ło Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. w Gdyni. PEWIK 
powstała 31 stycznia 1992 
roku w wyniku przekształce-
nia komunalnego przedsię-
biorstwa państwowego pod 
nazwą Okręgowe Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Gdyni (OPWiK) 
w jednoososobową spółkę 
z ograniczoną odpowie-
dzialnością Komunalnego 
Związku Gmin (KZG) „Dolina 
Redy i Chylonki” z siedzibą 
w Gdyni. Udziałowcami 
spółki stawały się sukcesyw-
nie gminy miast: Gdynia, 
Rumia, Reda, Wejherowo 
oraz gminy wiejskie Kosako-
wo i Wejherowo. (opr. al)

Na Obiekcie Sportowym 
Checz, przy ulicy Zamenhofa 
17 w Gdyni spotkali się pod-
opieczni Szkółek Piłkarskich 
Arka Gdynia Chylonia i Arka 
Gdynia Pogórze. 

Dzieci rozegrały swój 
pierwszy turniej. Nie zabra-
kło emocji, a młodzi pod-
opieczni Arki Gdynia grali 
z pełnym zaangażowaniem. 
Widać było ogromną chęć do 
pokazania się z jak najlepszej 

Pożegnanie lata na Checzy strony. Oczywiście nie wynik 
był tego dnia najważniejszy, a 
liczyła się dobra zabawa. Dzie-
ci rywalizowały na siedmiu bo-
iskach, usytuowanych zarówno 
na sztucznej jak i na naturalnej 
nawierzchni.

To nie był koniec atrakcji ja-
kie czekały na wszystkie osoby, 
które przybyły na obiekt gdyń-
skiej Checzy.

- Rodzice pozytywnie od-
powiedzieli na naszą prośbę 
i przygotowali poczęstunek  
- podkreślali organizatorzy. - 
Integracja w pełni się udała, co 

potwierdzali rodzice opuszcza-
jąc już późnym popołudniem 
obiekt Checzy.

Warto jeszcze dodać, że pano-
wie również aktywnie włączyli 
się w organizację festynu, a na 
zakończenie odbył się mecz 
rodziców z dwóch Szkółek. Tu 
również emocji nie brakowało, 
a ostatecznie zwyciężył zespół 
w żółtych koszulkach. 

Takich turniejów będzie wię-
cej, co powinno wyjść młodym 
adeptom piłkarskim na ko-
rzyść. 
(opr. al)

9 kolejka za nami
Niestety kibice Arki nie doczekali się pierwszego zwycięstwa swojej drużyny na własnym stadionie w tym sezonie. 
W 9 kolejce 1 ligi żółto-niebiescy tylko zremisowali z Chojniczanką 1:1, tracąc bramkę w końcówce spotkania. 

Kolejny mecz 
żółto-niebie-
scy rozegrają 
na wyjeździe 

w niedzielę 
(28.09) o 

godz. 12.15 z 
Wisłą Płock 
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