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wydARzEnIA

ParK
KonstruKtorów
działa w Gdyni
03

BAL dOBROczynny
w HaffNerze
w sopockim hotelu zorganizowano pierwszy Bal dobroczynny dla dzieci. celem tego barwnego wydarzenia
fundacji pankracy była zbiórka pieniędzy na upiększenie pokoi dzieci w sopockim domu dziecka.

fot. PPNT Gdynia

w budynku „pentagonu” dawnej Stoczni Gdynia powstał park konstruktorów.
To unikalne w skali kraju miejsce dla wszystkich innowatorów, gdzie w małej skali
można produkować prototypy, czy też próbne serie własnych wynalazków.

SAMORząd

09

ŚwIąTEcznE zAkuPy
Na Sopockim dworcu?
Budowa dworca w Sopocie ma się ku końcowi, trwają pierwsze odbiory. Najpierw
urzędnicy podawali wrześniową datę
ukończenia inwestycji. Następnie
stwierdzono, że „wszystko na to
wskazuje”, że dworzec zostanie
oddany do użytku do końca roku.

wOkÓŁ nAS

ROwEREM MIEjSkIM PO SOPOcIE.

Po raz ostatni?

w Sopocie przez trzy ostatnie sezony można było skorzystać
z miejskiego roweru. wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku
możliwości tej już nie będzie.

2
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AdwOkAT
MARIOLA zIELIńSkA
81 - 401 Gdynia,
ul. Świętojańska 126/10
tel. 668 695 996
troski, przywiązania.
Niepisaną zasadą
jest, że aby mówić
o ustaniu tej więzi
od ostatniego zbliżenia musi minąć kilka miesięcy.
Często trudny do stwierdzenia
jest zanik więzi gospodarczej.
Zasadniczo zachodzi on wtedy
gdy małżonkowie nie żyją ze
sobą i nie prowadzą wspólnego
gospodarstwa domowego. Przy
czym oba określenia nie są tożsame. Sam fakt zamieszkiwania pod
wspólnym dachem nie oznacza
istnienia więzi gospodarczej. Czasem uwzględniając pewne okoliczności (np. brak pieniędzy na
osobne mieszkanie, dzieci) uznaje
się, że o rozpadzie więzi stanowi
właśnie brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.
Oznacza to, że małżonkowie np.:
ustalili sposób podziału i korzystania z domu/mieszkania, nie
podejmują wspólnie decyzji, nie
prowadzą wspólnie finansów, nie
dokonują razem zakupów, nie jadają wspólnie.
O trwałości rozkładu pożycia
małżeńskiego, mówi się wtedy
gdy Sąd po zbadaniu przyczyn
rozkładu pożycia będzie przekonany, że nie ma już szans
na uratowanie związku i małżonkowie do siebie nie wrócą.
Konieczne jest wykazanie, że
od ustania poszczególnych więzi między małżonkami upłynął
pewien okres czasu - przy czym
kodeks nie określa ile czasu musi
upłynąć.
Każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie z uwagi na różne
niepowtarzalne
okoliczności,
w tym różnorodność małżeńskich
doświadczeń i problemów, czy
staż. Jedno pozostaje tylko niezmienne: rozwód ma być finałem,
podsumowaniem rozstania, a nie
jego początkiem.

Port

Perłą GosPodarki

w Sali Balowej zamku królewskiego w warszawie odbyła się kolejna – trzynasta już Gala pereł polskiej Gospodarki.

fot. Ł. Giersz/ZMPG S.A

Ranking polskich przedsiębiorstw opracowywany jest corocznie przez wydawcę anglojęzycznego miesięcznika Polish
Market, przy współpracy naukowców
z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie oceniających
kondycję ekonomiczno – finansową polskich firm.
W trakcie Gali wręczone zostały statuetki
dla najlepszych podmiotów gospodarczych wyłonionych w rankingu. Tytuł
„Perły Polskiej Gospodarki” przyznano m.
in. w dwóch kategoriach: Perły Duże - dla
przedsiębiorstw o przychodach rocznych
od 100 mln zł do 1 mld zł oraz Perły Wielkie - dla przedsiębiorstw o przychodzie

rocznym powyżej 1 mld zł.
W zwycięskiej dla ZMPG-a S.A.
kategorii Perły Duże miejsca
drugie i trzecie zajęły firmy:
Prochem S.A. oraz Grupa
Kapitałowa Colian S.A. W kategorii Pereł Wielkich miejsca od 1 do 3 zajęły odpowiednio firmy : Rossmann
Supermarkety Drogeryjne
Polska Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Alumetal S.A. oraz
Węglokoks S.A.
Na podkreślenie zasługuje stała obecność
ZMPG-a S.A. na liście
najlepszych
polskich
przedsiębiorstw. W roku
2014 znalazł się na 4
miejscu w kategorii Perły
Duże oraz uzyskał 3 miejsce i klasę „Champion”
w rankingu przedsiębiorstw sektora „Produkcja i usługi”. /Anna Kłos/

metropolia.info

odczas gali ogłoszono wyniki rankingu „Perły Polskiej Gospodarki 2015”.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
znalazł się na 1 miejscu w kategorii Perły
Duże – tj. wśród przedsiębiorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld
zł.

Z CAŁEGO
POMORZA

P

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

Ostatnimi laty spotykam coraz
więcej Klientów oczkujących
przeprowadzenia błyskawicznego i bezproblemowego rozwodu. Z ogromnym zaskoczeniem
spotyka się moje tłumaczenie, iż
uzyskanie rozwodu może nie być
takie proste, nawet wtedy gdy
obie strony są zgodne.
Sąd może orzec między stronami rozwód dopiero gdy, po
przeprowadzeniu postępowania stwierdzi, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (art. 56 §1 k.r.o.).
O zupełności rozkładu pożycia
mówimy gdy między małżonkami nastąpił łącznie zanik więzi: psychicznej/emocjonalnej,
fizycznej i gospodarczej. Przyjmuje się, że czasem mimo braku
którejś z więzi małżonkowie nadal
pozostają we wspólnym pożyciu.
Zatem nie świadczy o rozkładzie
pożycia ustanie np.: więzi fizycznej z powodu choroby, bądź więzi
gospodarczej z uwagi na wyjazd
do pracy za granicę jednego
z małżonków, przy zachowaniu
więzi emocjonalnej.
Zanik więzi psychicznej objawia się przede wszystkim brakiem wzajemnej miłości, szacunku, akceptacji. W zależności
od okoliczności sprawy stosunki
stron mogą być wrogie, pełne nieporozumień lub też oziębłe, pełne obojętności. Czasem jednak
utrzymywanie nawet serdecznych stosunków między małżonkami np. w interesie dzieci wcale
nie oznacza istnienia więzi.
Rozpatrując zanik więzi fizycznej bierze się pod uwagę zarówno
fakt ustania współżycia seksualnego, jak i brak innych fizycznych
gestów będących oznaką miłości,

fot. Ł. Giersz/ZMPG S.A

Przesłanki rozwodu
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w budynku „pentagonu” dawnej Stoczni Gdynia powstał park konstruktorów. To
unikalne w skali kraju miejsce dla wszystkich innowatorów, gdzie w małej skali
można produkować prototypy, czy też próbne serie własnych wynalazków.
nikalny obiekt otwarty został
w sposób nietypowy. Zamiast
tradycyjnego przecięcia wstęgi z materiału organizatorzy przygotowali
metalową wstęgę, która została rozerwana przez maszynę do testowania
wytrzymałości metalu.
Park powstał w ramach rozbudowy
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i jest efektem
współpracy Gdyni z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która
przekazała nieruchomość. W wyremontowanym budynku (kiedyś nazywanym Pentagonem) przy ulicy
Konstruktorów, o powierzchni około
5600 m2, znajdują się nowe prototypownie, warsztaty, pracownie
projektowe, m.in.: Pracownia Badań
Nieniszczących i Niszczących, Pracownia Łączności i Nawigacji, Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych,
przystosowane do tzw. czystej produkcji elektroniki, automatyki, robotyki, inżynierii oraz wzornictwa przemysłowego. Przygotowane zostały
także przestrzenie dla projektantów
i architektów. Celem jest bowiem zapewnienie twórcom z PPNT Gdynia
i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznegi możliwości komfortowego przeprowadzania testów, badań i udoskonaleń technologii, które
są tworzone w obu parkach.
- Park Konstruktorów to kolejny element zmiany gospodarczej Gdyni,
która od lat wspiera rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości – podkreślała podczas uroczystości Ka-

tarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. - To nie jest
kolejny biurowiec. To miejsce dla
specjalistów, kreatorów i inżynierów, którzy otrzymają tu pełne
wsparcie i możliwość rozwoju
na etapie „od prototypu do produkcji” - dodaje Gruszecka-Spychała.
- Park Konstruktorów, jest
miejscem dla specjalistów
z wielu dziedzin, którzy pragną rozwijać swoje projekty
technologiczne. Naszym celem jest stworzenie nowej jakości produktów i usług, a tym
samym wzrost znaczenia innowacyjności i zaawansowanych technologii jako czynnika determinującego procesy
ekonomiczne na obszarze postoczniowym i w efekcie w całym kraju – podkreśla Teresa
Kamińska, Prezes Zarządu
Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o.
Inwestycja o wartości ponad
30,6 mln zł była w 85% dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach
rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Pozostałe środki,
w ramach umowy partnerskiej, wniosły Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp.
z o.o. (w postaci nieruchomości) i Miasto Gdynia. /GB/
fot. PPNT Gdynia

U

AMBuLAnSE dla pomorza

złoTy dzwoN dla pęTli ŻuławSkiej

Marszałkowie województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego
otrzymali specjalną nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego „Złoty
Dzwon” za Pętlę Żuławską -303 km
drogi wodnej, czyli ideę i realizację
rozwoju turystyki wodnej w obszarze delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
Nagrodę wręczono podczas XVII Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych
Boatshow 2015 w Łodzi,

Przekazanie środków umożliwiły
oszczędności w kasie województwa. Wojewoda pomorski, po otrzymaniu zgody od ministra finansów
postanowił przekazać pieniądze na
zakup ambulansów. Tłumaczomo,ż
e większość użytkowanych aktualnie pojazdów nadaje się do wymiany – mają zbyt duży przebieg, są
wyeksploatowane, z korozją.
Pomorscy samorządowcy podpisali
umowy z Wojewodą Pomorskim na
udzielenie dotacji celowej umożliwiającej zakup ambulansów wraz
z wyposażeniem 12 listopada. Do-

tacje trafiły do 17 samorządów praktycznie każdy podmiot, który
posiada kontrakt z NFZ dotyczący
ratownictwa medycznego, otrzyma nowy ambulans.
Karetki trafią m.in. do pogotowia
i szpitala w Bytowie, Pucku, Człuchowie.Kartuzach i w Lęborku.
Przedstawiciele szpitali będą mogli w ramach przetargu ustalić rodzaj ambulansu i dostosować jego
wyposażenie do swoich potrzeb.
Większość karetek trafi do szpitali
jeszcze w bieżącym roku.
/GB/

fot. Wikipedia

Siedemnaście szpitali i stacji pogotowia ratunkowego z Pomorza otrzyma nowe ambulansy. Środki na zakup pojazdów, które warte są prawie
8 mln złotych przeznaczył Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski.

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie
i przyrodniczo droga wodna łącząca ze
sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły,
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi,
Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki
Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu
Wiślanego. W ramach Pętli Żuławskiej
funkcjonuje sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych.

Podczas tegorocznych targów w Łodzi
swoją ofertę zaprezentowały 203 firmy
m.in. z Belgii, Chorwacji, Grecji, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji, Ukrainy
i Włoch. Zobaczyć można było 126
jednostek pływających – w tym jachty
żaglowe i motorowe, jednostki typu
houseboat, łodzie wędkarskie, skutery, kajaki, pontony oraz wyposażenie,
silniki, elektronikę, nawigację, odzież
i środki bezpieczeństwa.
Nagroda „Złoty Dzwon” Polskiego
Związku
Żeglarskiego
jest
przyznawana od ponad 16 lat.
W poprzednich latach otrzymali ją między innymi Krzysztof Olejnik, redaktor
naczelny miesięcznika Wiatr, stocznie Janmor, Gunther Yacht, Stocznia
Jachtowa Sułkowski, firma Sail-Service
z Gdańska, oraz żeglarz Michał Korneszczuk.
/SL/

| samorząd |
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Fot. Rafał Laskowski

Tczew.
ANNA KŁOS
redakcja@expressy.pl

nowE CEntrum

prezydent Tczewa mirosław pobłocki, invest in pomerania wraz z pracodawcami pomorza zaprosili 18 listopada br. przedsiębiorców na naradę pt. Nowe ceNTrum Tczewa.

N

ie znaczy to, że miejskie władze chcą wyburzyć stare historyczne centrum – wręcz przeciwnie, od lat je rewitalizują. Miastu objawił się prezent od losu i historii – prawie
19 hektarów nieużytków do zagospodarowania w samym
centrum, najlepiej skomunikowanych jak można sobie wyobrazić. W związku z tym zrodziło się pytanie: co robić, aby
tego skarbu nie zaprzepaścić.
Skąd ten dar losu?
Pojawił się wraz z wyprowadzeniem się z miasta 16 Batalionu
Saperów. Władze Tczewa od razu podjęły wysiłki, aby odzyskać opuszczony teren. W listopadzie ubiegłego roku przejęcie 18,5 ha po byłej jednostce stało się faktem. Wartość
uzbrojonej w niezbędne media nieruchomości wraz z zabu-

fot. UG Kosakowo

przeBudowa droGi
w dęBoGórzu

W ramach prac zostaną wykonane następujące prace - frezowanie istniejącej
nawierzchni, rozbiórka elementów dróg i chodników,
wyrównanie podbudowy
mieszanką z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z BA, wzmocnienie
nawierzchni siatką z włókna
szklanego na podkładzie
z włókniny wykonanie poboczy z kruszywa naturalne-

go, wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej.
Przebudowa ze względu na
wyznaczone roboty dodatkowe może potrwać do połowy listopada.
-Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności
oraz zwracanie uwagi na
tymczasowe oznakowanie
-podkreśla inwestor prac.
/GB/

dowaniami, armia oszacowała na ponad 41 mln złotych. W
zamian miasto przekazało Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
niezabudowaną nieruchomość przy ul. Bałdowskiej.
Podczas spotkania pojawiły się rozmaite koncepcje i pomysły
w jakim kierunku powinien pójść Tczew:
Teresa Kamińska – prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, już dawno zauważyła, że inwestycje biznesu idą w
kierunku zachodnim, zatem gdy tylko było to możliwe, czyli
po uruchomieniu Strefy Żarnowiec, podjęła decyzję o poszerzeniu Strefy o tereny tczewskie. To była słuszna decyzja.
Obecnie, jeśli chodzi o wielkość kapitału zagranicznego w w
przeliczeniu na 1 podmiot z udziałem tego kapitału, najwyższe osiągi w województwie są w powiecie tczewskim.

ŁySA GÓRA dO ROzBudOwy.
wBrew proTeSTom mieSzkańców?
Pod wyciągiem narciarskim w Sopocie ma zostać
zrealizowana inwestycja,
a w jej ramach, oprócz
rozbudowy samego wyciągu, również parking na
ok. sto samochodów. Plan
zagospodarowania przestrzennego dla tej części
miasta został już przygotowany przez urbanistów.
Mieszkańcy okolicznych
posesji boją się, że budowa parkingu spowoduje
zalewanie ich ogródków
i podwórek. Ponadto protestują przeciwko sztucznemu naśnieżaniu stoku
i używaniu ratraków, co
– jak twierdzą, powoduje
hałas w godzinach nocnych.
Adam Dobrowolski współdzierżawca ośrodka
na Łysej Górze nie zgadza

się ze stanowiskiem właścicieli domów sąsiadujących
z wyciągiem narciarskim.
Twierdzi, że nie ma mowy
o zagrożeniu zalewaniem
wodą sąsiednich posesji,
tłumaczy, że wystarczy mu
parking na 80 aut. Uspokaja, że wzdłuż stoku nie
powstaną żadne dodatkowe zabudowania. Rozbudowany - o jedną kondygnację, ma być budynek,
w którym obecnie funkcjonuje restauracja Sabat. Na
piętrze właściciel obiektu
planuje urządzić niewielki
pensjonat, ale w związku
z tym nie powstaną żadne
dodatkowe uciążliwości
dla mieszkańców. Adam
Dobrowolski stwierdził, że
– wbrew pojawiającym się
plotkom, nie planuje tam
żadnej dyskoteki. /TS/

Teresa kamińska – prezes pomorskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej, już dawno zauważyła, że inwestycje biznesu idą
w kierunku zachodnim, zatem
gdy tylko było to możliwe, czyli po uruchomieniu
Strefy Żarnowiec, podjęła decyzję o poszerzeniu Strefy o tereny tczewskie. To była słuszna decyzja. obecnie, jeśli chodzi o wielkość kapitału zagranicznego
w w przeliczeniu na 1 podmiot z udziałem tego kapitału, najwyższe osiągi w województwie są w powiecie tczewskim.
Dopiero na drugim miejscu jest miasto Gdańsk a na trzecim
Gdynia. To miasto o dużym potencjale wzrostu gospodarczego ze względu na: położenie, ułatwienia komunikacyjne, dobry klimat dla przedsiębiorczości i otwarcie na nowe inwestycje. I ten kierunek rozwoju powinien być utrzymywany.
Zbigniew Canowiecki – prezes PRACODAWCÓW POMORZA,
położył nacisk na znaczenie Tczewa w metropolii. Dodał, że
w jego przekonaniu w Tczewie nie ma potrzeby zakładania
Szkoły Wyższej oraz, że w najbliższej perspektywie nie będzie potrzeby tworzenia wysoko standardowych centrów
biurowo-bizeneswych. Natomiast, jego zdaniem, Tczew ma
perspektywy dalszego rozwoju jako jeden ze znaczących
ośrodków produkcyjnych metropolii. Odnosząc się do sprawy
ucieczki pracowników, szczególnie wysoko kwalifikowanych z
tego miasta zauważył, że nie wystarczy zbudować infrastrukturę potrzebną dla produkcji, konieczne jest też stworzenie
oferty społeczno-kulturalno-wypoczynkowej oraz edukacyjnej, aby ludzie nie traktowali Tczewa jako sypialni Trójmiasta
lecz mieli ofertę atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego.

www.metropolia.info |

Świąteczne zakupy

na soPoCkim dworCu?
Budowa dworca w Sopocie ma się ku końcowi, trwają pierwsze odbiory. Najpierw urzędnicy podawali wrześniową datę ukończenia
inwestycji. Następnie stwierdzono, że „wszystko na to wskazuje”, że dworzec zostanie oddany do użytku do końca roku.
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W SKRÓCIE
że zakłada wykopanie
tunelu pod Pachołkiem.
Kolejną kluczową dla
Sopotu
inwestycją,
zapisaną w przyszłorocznym budżecie, jest
budowa węzła przesiadkowego
przy stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na Karwinach. Choć
sam węzeł zlokalizowany jest na
terenie Gdyni, to jego realizacja
wiąże się m.in. z przebudową ul.
Sopockiej.
Ponadto planuje się przedłużyć
linię trolejbusową nr 21 z Gdyni
do Ergo Areny (obecnie do pętli
w Sopocie-Wyścigach) oraz zakupić nowe pojazdy. Na te cele
samorządowcy planują pozyskiwać środki z funduszy zewnętrznych.
Władze Sopotu zamierzają zgodzić się na plan rozbudowy stoku narciarskiego na Łysej Górze,
choć protestują mieszkańcy.

Sopot ma plan budżetu.
Władze miasta chcą tunelu
Prawie 279 milionów złotych –
taką kwotę w przyszłym roku zamierzają wydać samorządowcy
z Sopotu. Projekt przyszłorocznego budżetu dla kurortu jest
już gotowy. Zakłada on wydatek
w wysokości prawie 7,5 tysiąca
złotych na jednego mieszkańca.
To dużo. Takim budżetem mogą
się poszczycić tylko najbogatsze
miasta w kraju.
Na przyszły rok przewidziano finansowanie szeregu inwestycji.
Do budżetowych priorytetów
zaliczono budowę przedłużenia
Drogi Zielonej na odcinku od
Ergo Areny w stronę Osowej – do
planowanej Nowej Spacerowej.
Inwestycja ta – jej całkowity koszt
szacuje się na ok. 2 miliardy złotych, wzbudza kontrowersje, jako

/TS/

Prawie pięć
milionów
złotych „rozdysponowali”
mieszkańcy
Gdyni.
Zakończyła się druga edycja budżetu obywatelskiego. Najwięcej
głosów zdobył projekt budowy
boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni
syntetycznej o wartości 350 000 zł
zgłoszony w Chyloni.
Głosowanie trwało od 25 października do 4 listopada. Wzięło w
nim udział 47 612 osób, co stanowi 20 proc. mieszkańców Gdyni.
Najwyższa frekwencja, sięgająca
40 proc., została odnotowana w
dzielnicy Chwarzno – Wiczlino.
Najniższa zaś – w Śródmieściu
(niecałe 4 proc.).
Warto zaznaczyć, ze popularność
budżetu obywatelskiego w Gdyni

z roku na rok rośnie. W 2014 roku
zagłosowało o 7 tys. mieszkańców
mniej.
Do budżetu obywatelskiego zgłoszono w sumie 179 projektów.
Spośród nich do realizacji wybrano 39. Najczęściej były to boiska
sportowe, miejsca przeznaczone
do aktywności fizycznej poza tym
również elementy infrastruktury
drogowej – projekty wyciszenia
ulic, remonty dróg i chodników a
także wybiegi dla psów. /TS/

fot. materiały prasowe

Gdyński budżet obywatelski
- wygrały głównie boiska sportowe

J

est szansa, że drugi termin zostanie
dotrzymany, a sopocianie i przyjezdni
będą mogli podziwiać nowy obiekt
jeszcze w tym roku. Być może już przed
świętami. Obecnie strażacy i pracownicy
inspekcji sanitarnej przeprowadzają odbiory budynków ale nikt nie chce wskazać konkretnej daty oddania obiektu do
użytku.
Michał Żabik z Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej przyznaje, że większość prac jest
skończona, „część ogólna” dworca jest
w zasadzie gotowa, aktualnie układana jest nawierzchnia na sąsiadujących
z dworcem placach.
Również w znajdujących się w obiekcie

lokalach usługowych i handlowych trwają
prace wykończeniowe.
Stary dworzec został wyburzony
w sierpniu 2013 roku. W tym samym
roku rozpoczęła się budowa nowego
obiektu.
Kompleks dworca kolejowego w Sopocie
będzie się składał z trzech części - handlowo-usługowej, hotelowej – i samego
dworca. Znajdą się tam nie tylko sklepy
ale również nowoczesna mediateka. Powierzchnia zabudowy wyniesie 7230 m
kw. Koszt inwestycji to ok. 100 mln. zł.
Inwestycję finansuje Bałtycka Grupa In-

westycyjna, która pozyskała na ten cel środki z kredytów bankowych. Jak
wynika z umowy podpisanej z miastem,
do zadań inwestora będzie również należało utrzymanie i zarządzanie obiektem.
Nowy budynek dworca kolejowego w Sopocie – wyjątkowo okazały i wielkich – jak
na skalę kurortu, rozmiarach, ma również
swoich przeciwników. „Sopocki dworzec
nie musi być jednak aż tak duży” - przekonywał Marcin Gerwin, aktywista z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. I wskazywał,
że ta inwestycja to nie jest budowa dworca ale nowej galerii handlowej. /TS/
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Ustawa o metropoliach

W SKRÓCIE

NORDA oszczędza

podpisana

Wiceprezydent Gdańska Piotr
Kowalczuk, we współpracy
z organizacją PRACODAWCY
POMORZA, kierowaną przez
prezesa Zbigniewa Canowieckiego, oraz z zarządem Olivia
Business Centre, postanowił
zorganizować akcję, która ma
pomóc młodym ludziom znaleźć pierwszą pracę.

fot. Anna Kłos

Inspiracją było powodzenie akcji
„Wakacyjny Staż”. Projekt, który
miał już 13 edycji, przynosi duże
korzyści zarówno szukającym zatrudnienia jak gdańskiemu rynkowi pracy. Dotychczas odbyło się
w jego ramach 3226 staży.
Projekt „Wypracuj Przyszłość”, którego inauguracja odbyła się 20
listopada br., jest krokiem dalej.
To nazwa projektu staży całorocznych realizowanego przez Referat Przedsiębiorczości i Turystyki
gdańskiego magistratu. Celem
projektu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia
zawodowego, tak obecnie preferowanego przez pracodawców.
Ułatwi im ono znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na rynku

niewo, Gmina Luzino, Gmina Miejska Łeba, Gmina Łęczyce, Gmina
Nowa Wieś Lęborska, Gmina Puck,
Gmina Miasta Puck, Gmina Miasto Reda, Gmina Miejska Rumia,
Gmina Wejherowo, Gmina Miasta
Wejherowa, Gmina Wicko, Gmina
Władysławowo, Akademia Morska
w Gdyni, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
oraz Dom Pomocy Społecznej
w Szpęgawsku. /AK/

Masz praktykę.
Masz pracę.
pracy. To także wsparcie dla firm
poszukujących nowych pracowników, bo umożliwi im bliższe poznanie kandydatów.
Projekt „Wypracuj Przyszłość” skierowany jest do studentów i absolwentów studiów wyższych oraz
pełnoletnich uczniów ostatnich
klas techników i ich absolwentów.
Mogą w nim uczestniczyć osoby,
które ukończyły technikum czy
studia nie później niż 2 lata przed
zgłoszeniem się do projektu. Fundatorami staży mogą być firmy,
organizacje pozarządowe i inne
instytucje, które zobowiążą się do
przyjęcia stażystów i wypłaty im
wynagrodzenia w minimalnej wysokości 1100 zł brutto miesięcznie.
Do projektu, który wystartował
w listopadzie 2015 roku, będzie
można zgłosić się w każdym momencie jego trwania. Fundatorzy
stażu będą mogli złożyć ofertę
stażu nie później niż do 15 maja
2016r., a kandydaci
na staż swoje aplikacje najpóźniej do
30 maja 2016r. Czas
trwania stażu oraz
formę zatrudnienia,
indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien
trwać co najmniej
1 miesiąc /AK/

fot. Wikipedia

fot. Energa

Gdynia wspólnie z 25 innymi podmiotami działającymi w ramach
Porozumienia NORDA podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej dla gmin i ich jednostek administracyjnych na potrzeby
budynków oraz oświetlenia i sygnalizacji.
Dzięki uzyskanemu porozumieniu oszczędności dla całej grupy
zakupowej wyniosą 13 931 844,66
zł względem cen cennikowych
i 1 490 364,41 zł względem cen
uzyskanych w 2015 r. Dla samej
Gdyni oznacza to oszczędność
odpowiednio: 7 034 029,67 zł
i 747 076,31 zł. Warto podkreślić,
że powyższe sumy są najniższe od momentu przeprowadzania grupowych zakupów
przez Porozumienie NORDA.
W ogłoszonym we wrześniu
przetargu na dostawę energii
wpłynęło 7 ofert. Wśród nich
wybrano
najkorzystniejsze:
- na oświetlenie budynków: 1
MWh 206,76 zł netto, 254,32 zł
brutto - firmy Energa Obrót S.A.
- na oświetlenie i sygnalizację:
1 MWh 185,30 zł netto, 227,95
zł brutto - firmy ENEA S.A.
Oprócz Gdyni dopodpisania umowy przystąpiło 25 podmiotów:
Gmina Cewice, Gmina Miasta Hel,
Gmina Miasto Jastarnia, Gmina Kaliska, Gmina Karsin, Gmina Kosakowo, Gmina Krokowa, Gmina Miasto
Lębork, Powiat Lęborski, Gmina Li-
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ANNA KŁOS
redakcja@expressy.pl

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 27 października 2015 ustawę o związkach metropolitalnych, nie ma zatem przeszkód, aby powstawały obszary metropolitalne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Niektóre aglomeracje już przed kilku laty zaczęły
się do tego przygotowywać. Choć wydawało się, że najbardziej zainteresowane tym są samorządy Górnego Śląska, obecnie najbardziej
zdeterminowane są: Warszawa, Gdańsk i Bydgoszcz.

O

bszar Metropolitalny GdańskGdynia- Sopot spełnia wszystkie
warunki stawiane przez ustawę, jako
że związki metropolitalne mogą być
tworzone jako zrzeszenia jednostek
samorządu terytorialnego położonych
w strefie oddziaływania miasta, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa. Taka strefa charakteryzować się powinna istnieniem silnych
powiązań funkcjonalnych, zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych,
oraz być zamieszkała przez co najmniej
500 000 mieszkańców. Granice poszczególnych obszarów metropolitalnych ustala Rada Ministrów w drodze
rozporządzenia przez wskazanie gmin
wchodzących w skład takich obszarów.
Utworzenie związku metropolitalnego
następować będzie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego z własnej inicjatywy, bądź na wniosek rady gminy położonej w granicach
obszaru metropolitalnego. Warunkiem
wydania rozporządzenia przez Radę
Ministrów w sprawie utworzenia związku metropolitalnego będzie uzyskanie
pozytywnej opinii:
• rad co najmniej 70% miast na prawach
powiatu;
• rad co najmniej 70% gmin nie mających statusu miasta na prawach powiatu;
• rad co najmniej 50% powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna
gmina położona w granicach obszaru
metropolitalnego. Konieczna będzie
też pozytywna opinia wojewody.
Rozporządzenie tworzące związek metropolitalny z dniem 1 lipca musi zo-

stać wydane nie później niż 30 kwietnia, z tym że realizację zadań związek
metropolitalny rozpocznie z dniem 1
stycznia roku następnego.
Nadzór nad działalnością związku metropolitalnego sprawować będzie Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda,
a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
Zadania stojące przed związkami
metropolitalnymi będą bardzo ważne. Będzie do nich należało:
• kształtowanie ładu przestrzennego poprzez sporządzanie ramowego
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
dla całego obszaru metropolitalnego,
z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
• organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku,
związek metropolitalny ustanawiać też
będzie zintegrowany system taryfowo-biletowy w jego granicach i wprowadzać wspólny bilet, obowiązujący
ponad granicami administracyjnymi
gmin. Zdawałoby się, że to nic nowego,
ale do tej pory miasta i gminy mogły
wprowadzać wspólne bilety komunikacyjne (np. dla osób dojeżdżających
z ościennych gmin), tylko na zasadzie
dwustronnych porozumień lub związków celowych - niestety, wiele z nich
zrywano,
• współdziałanie w ustalaniu przebiegu
dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;
• promocja obszaru metropolitalnego.

Organami związku metropolitalnego będą:
• zgromadzenie (składające się z delegatów gmin i powiatów należących do
związku – po dwóch z każdej jednostki
samorządu terytorialnego);
• zarząd (wybierany przez zgromadzenie), w składzie 3 członków, w tym
przewodniczący i dwu zastępców.
Uchwały zgromadzenia podejmowane
będą kwalifikowaną większością głosów. Warunek ten będzie spełniony jeśli za przyjęciem uchwały zagłosuje:
• większość jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład
związku;
• taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy
stanowią większość ludności zamieszkałej na obszarze metropolitalnym.
Podstawowymi źródłami dochodów
związków metropolitalnych będą
m.in.:
• udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego (5%);
• składki od gmin wchodzących w skład
związku metropolitalnego (zasady
ustalania wysokości składki określa
przepis dodawany do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego);
• dochody uzyskiwane przez metropolitalne jednostki budżetowe oraz
wpłaty od metropolitalnych zakładów
budżetowych;
• dotacje z budżetu państwa;
• dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
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największa elektrownia słoneczna
Grupa energa uruchomiła w gminie czernikowo koło Torunia największą w polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 mw. dzięki
budowie kolejnej inwestycji w oze spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

I

nwestycja o mocy blisko
4 MW jest elementem
projektu Smart Toruń –
pilotażowego
wdrożenia
inteligentnych sieci energetycznych przez Grupę Energa, obejmującego modernizację sieci dystrybucyjnej,
wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych, inteligentne oświetlenie
uliczne oraz elementy
zarządzania
popytem
przy
udziale
klien-

tów. Całkowity koszt projektu wyniósł 81,6 mln zł,
z czego ponad 19,5 mln zł
pochodzi z dofinansowania
od Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej.
Uruchomienie PV

Czernikowo, największego
obiektu tego typu w Polsce,
podkreśla zaangażowanie
Grupy Energa w rozwój odnawialnych źródeł energii.
Nasze działania na rzecz rozwoju i dywersyfikacji polskiego sektora OZE, także w zakresie energetyki słonecznej,
nabierają
szczególnego
znaczenia w kontekście
nadchodzącego

szczytu klimatycznego w Paryżu oraz związanej z nim intensyfikacji globalnej debaty
na temat walki z globalnym
ociepleniem. Fotowoltaika,
jako jedno z najczystszych
źródeł energii, może być elementem odpowiedzi na to
wyzwanie – mówi Andrzej
Tersa, prezes Energa SA.
Roczna produkcja energii
elektrycznej w Czernikowie
jest szacowana na poziomie
3 500 MWh, co wystarczy na
pokrycie zapotrzebowania
ok. 1600 gospodarstw domowych. Instalacja składa
się z blisko 16 tys. paneli
– każdy o mocy 240W. Farma zajmuje powierzchnię
ponad 24 tys. m2, co odpowiada wielkości kilku boisk
do piłki nożnej. Jest w pełni
przyjazna środowisku naturalnemu – nie zanieczyszcza
powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu. Przy tej wielkości rocznej
produkcji elektrownia konwencjonalna wyemitowałaby ok. 3 tys. ton dwutlenku
węgla. /GB/

8

| wokół nas |											

Kiedy pociągiem
z Pruszcza do Kartuz?
Dziesięć kilometrów linii
kolejowej z Pruszcza do
Kartuz jest już odbudowane. To efekt realizacji
pierwszego etapu budowy
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak żeby móc
dojechać do Perły Kaszub
pruszczanie będą musieli
jeszcze poczekać. Do odbudowy zostało jeszcze 31
kilometrów torów. To zadanie przewidziane do realizacji w etapie drugim inwestycji znanej jako PKM.
Połączenie służyło pasażerom do 1994 roku. Wówczas – po ponad stu latach
funkcjonowania (pierwszy
pociąg wyruszył tym szlakiem w 1886 roku), zostało
„zawieszone”.
W związku z budową PKMki postanowiono, że frag-

ment linii z Pruszcza - między Glinczem a Kartuzami,
zostanie
wykorzystany
przez pociągi kursujące
na linii Gdańsk - Kartuzy.
W ten sposób udało się
wyremontować
dziesięciokilometrowy odcinek
dawnego kolejowego szlaku, wiodącego niegdyś
z Pruszcza do Łeby.
W drugim etapie rozbudowy PKM planuje się realizację tzw. ZIT (Zintegorwane
Inwestycje Terytorialne).
W ramach ZIT ma zostać
zrealizowany remont pozostałego odcinka linii kolejowej, wiodącej z Pruszcza do Kartuz. Na tory mają
wrócić składy pociągów.
Jednak trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, kiedy
to nastąpi. /TS/

Rowerem
miejskim
po Sopocie.
Po raz ostatni?

fot. Tadeusz Urbaniak/www.port.gdynia.pl

Nie jest tajemnicą, że Polska
planuje zakup trzech okrętów podwodnych – i w tym
kontekście wizyta Niemców
ma drugie, mniej oficjalne
znaczenie. Wcześniej swoje
jednostki
zaprezentowali
polskim urzędnikom i wojskowym Francuzi i Szwedzi.
Nie wiadomo jednak, czy wybór Ministerstwa Obrony Narodowej padnie na jednostki
takie, jak wizytujący Gdynię
U-34. Z pewnością jednak –
co potwierdzają wojskowi,
możliwość takiego zakupu
brana jest pod uwagę.
Polscy żołnierze mieli okazje
zapoznać się ze szczegółami działania okrętów typu
U212A podczas seminarium,
które poprowadzili marynarze niemieccy.
Okręt U-34 nie zabawił długo
w gdyńskim porcie. W poniedziałek 23 listopada wziął
udział w ćwiczeniach w okolicach Rozewia. Dwa polskie
śmigłowce i jeden okręt miały
zlokalizować niemiecki okręt,
a następnie dokonać symulacji ataku torpedowego.

fot. Nextbike

Supernowoczesny
niemiecki okręt podwodny
zacumował Gdyni
20 listopada, ok.
godz. 10.00 do
gdyńskiego portu
wpłynął niemiecki
okręt podwodny
U-34. Gdynianie
mieli więc okazję
podziwiać
jednostką zaliczaną
do najnowocześniejszych w Europie.
Okręt ten jest
określany jako jednostka typu
212A. Oznacza to m.in., że był
budowany z myślą o tym, żeby
działać w płytkich wodach
Bałtyku, szczególnie w tzw.
warunkach zagrożenia minowego. Jego główną zaletą jest
czas, który może spędzić pod
powierzchnią wody – to aż
21 dni. Osiągi takie są w tym
przypadku możliwe m.in.
dzięki niewielkiej wyporności,
przede wszystkim zaś – dzięki
specjalnemu napędowi AID.
O skuteczności działania tego
okrętu decyduje również fakt,
że został zbudowany ze stali amagnetycznej. Jest więc
przystosowany do skrytego
przemieszczania się – jest
trudny do wykrycia. Okręt nie
jest duży. Ma 58 m. długości,
jest na 7 metrów szeroki, na
11,5 metra wysoki (z masztem). Na powierzchni rozwija prędkość do 12 węzłów,
a w zanurzeniu do 20 węzłów.
Może zabrać na pokład od 12
do 14 torped albo 24 miny.
Niemcy posiadają cztery takie
jednostki, kolejne 2 wkrótce
mają być zwodowane.
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W Sopocie przez trzy ostatnie sezony można było skorzystać z miejskiego roweru.
Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku możliwości tej już nie będzie.

R

owerowy biznes prowadziła firma Nextbike. Jej przedstawiciele twierdzą, że
dla dalszego funkcjonowania systemu miejskich rowerów potrzebne jest wsparcie ze
strony miasta. Urzędnicy natomiast na razie
nie zapowiadają dofinansowywania rowerowego przedsięwzięcia.
Wszystko dlatego, że miejskie rowery nie
cieszyły się w Sopocie dużym zainteresowaniem. W ciągu trzech lat wypożyczano
rowery 16, 5 tys. razy. To niewiele. W innych
miastach – co prawda większych, ale nie
odwiedzanych tak tłumnie przez turystów,
liczby wypożyczeń sięgały dziesiątek, a nawet setek tysięcy. Warto dodać, że w tych
miastach władze postanowiły dopłacać do
systemu – tak, żeby użytkownicy mogli darmowo korzystać z roweru, na przykład przez
pierwszy kwadrans czy pół godziny. W Sopocie amatorzy dwóch kółek – jeśli chcieli skorzystać z miejskiego roweru, musieli płacić
od pierwszej minuty korzystania z tej formy
transportu.
Urzędnicy zapowiadają, że są zainteresowani
uczestnictwem w jednym wspólnym, metropolitalnym systemie umożliwiającym wypożyczanie miejskich rowerów, obejmującym
nie tylko Sopot, ale też Gdańsk i Gdynię.
Choć decyzje w tej sprawie już dawno zapadły, jak dotychczas system taki nie działa.

www.metropolia.info |							

Bal
Dobroczynny

| wokół nas |

9

Wydmy wrócą do
pasu nadmorskiego?

W sopockim hotelu zorganizowano Pierwszy Bal Dobroczynny dla Dzieci. Celem tego barwnego wydarzenia Fundacji Pankracy była zbiórka pieniędzy na upiększenie pokoi dzieci w sopockim Domu Dziecka.

fot. Wikipedia

w Haffnerze

Pas nadmorski z Gdańska może wyglądać tak jak na początku ubiegłego wieku. Na zlecenie Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gdańsku realizowana jest koncepcja renaturyzacji pasa
wydmowego w Gdańsku: od Brzeźna do
granicy z Sopotem.
Koncepcja opracowywana jest przez aukowców skupionych wokół Biura Projektów
Środowiskowych, prowadzonego przez
gdańszczanina mgr inż. Michała Przybylskiego. W dokumencie mają się pojawić
wyniki badań pokazujące, które obszary
pasa nadmorskiego należy wzmocnić w in-

fot. Lsfotografia

rganizatorzy balu przygotowali moc
atrakcji dla najmłodszych - animacje, profesjonalne lekcje tańca w rytmach
zumby oraz disco, zabawy artystyczne
dla chłopców oraz dziewcząt, prawdziwą sesję zdjęciową, dekorowanie świątecznych pierniczków, i pokaz magika
Nie zapomniano również o rodzicach – czekał na nich poczęstunek oraz wspaniałe
nagrody do wygrania w loterii fantowej.
/GB/

fot. Lsfotografia

O

frastrukturę, a które są predysponowane
do działań renaturyzacyjnych.
Władze miasta chciałyby, żeby działania renaturyzacyjne (w miarę oczywiście, możliwości) odtworzyły krajobraz pasa wydmowego starego Brzeźna i Jelitkowa, znany
z licznych fotografii z początku XX wieku.
Ewentualne prace renaturyzacyjne zlokalizowane będą na terenach pasa wydm nadmorskich lub lasów komunalnych.
Wprowadzenie renutaryzacji poprzedzą
konstultacje społeczne, naukowcy mają
też ocenić, czy proponowane rozwiązania
są korzystne dla środowiska.
/BG/
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fot. UG Kosakowo

Przyznano Złote Kłosy

Bal Holy Wins
W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych,
parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie zorganizowała dla dzieci Bal Wszystkich Świętych „Holy Wins – Święty Zwycięża”.
Idea balu powstała jako
próba przywrócenia właściwego sposobu przeżywania
najważniejszego
święta ku czci świętych
i ukazania, że ostatecznym sensem ludzkiego
życia jest zbawienie, a nie
straszenie. W balu uczestniczyło ponad 50 dzieci,
które poprzebierały się za
różnych świętych. Przybyło
także wielu rodziców. Całą
zabawę prowadził wodzirej Michał Borkowski, który
kapitalnie nawiązał kontakt z dziećmi i zachęcał

wszystkich uczestników
do wspólnej zabawy,A w
programie było dużo tańców, konkursów oraz prezentacja przygotowanych
kostiumów. Za najlepsze
przebrania jury (ks. proboszcz Jan Grzelak, pan
wójt Jerzy Włudzik, radna
Beata Gloza, radny Marcin
Majek i pani Teresa Melzer)
przyznało 5 nagród.
Bal zorganizowano we
współpracy z sołtysami Dębogórza – Józefem Melzer
i Kosakowa – Andrzejem
Śliwińskim. /GB/

W  Gminnym Domu
Kultury w Pierwoszynie zorganizowano
we wtorek 10 listopada Akademię z okazji
Święta Niepodległości.
W  ramach tego wydarzenia nagrodzono
osoby
szczególnie
zasłużone dla rozwoju
gminy Kosakowo.

S

tatuetką Złotego Kłosa Kosakowo
nagradza osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju gminy. To
najbardziej prestiżowe wyróżnienie
wręczane jest za kultywowanie tradycji
i wartości patriotycznych, promowanie
Kosakowa i jej społeczności.
W tym roku statuetkę otrzymali: Emilia Kula, Lucjan Wojciechowski, Antoni Wica, Sylwester Raducha, Mirosław
Marek, Piotr Bolin, Adam Miklaszewicz
i Marcin Gienieczko.
Jerzy Włudzik, wójt gminy, który pełni
jednocześnie funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo, wręczył
wraz z Michałem Kuligiem, Komen-

Statuetkę Złogego Kłosa
otrzymał m.in podróżnik
Marcin Gienieczko

dantem OSP Kosakowo wyróżnienia
funkcjonariuszom kosakowskiej Straży
Pożarnej. Dyplomy i nagrody otrzymali:
Emilian Pawłowski, Olimpia Nadolska,
Piotr Taczała, Andrzej Śliwiński, Paweł
Trepczyk, Norbert Zioło, Janusz Stasiak,
Michał Seweryn, Sławomir Murawski,
Szymon Maliszewski, Krzysztof Nadolski, Artur Szydłowski, Stanisław Tomeczkowski, Grzegorz Bławat, Mirosław
Lewicki, Gracjan Trepczyk, Łukasz Krzyżański, Kamil Kloka, Maja Rompczyk,
Maria Nawrocka, Krzysztof Nawrocki,
Błażej Szefs, Paulina Tomeczkowska.
Wyróżnienia otrzymali również seniorzy
OSP Kosakowo Pan Mieczysław Karsznia

i Pan Henryk Tomeczkowski.
W trakcie akademii odbyło się również
uroczyste pasowanie dzieci imłodzieży na członka Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej Gminy Kosakowo, a członkowie działającej już od roku Młodzieżowej Drużyny otrzymali dyplomy za
całoroczną działalność.
Część artystyczną obchodów Święta Niepodległości wypełniły występy:
Kaszubskiego Regionalnego Chóru
Morzanie, Karola Dettlaffaoraz na zakończenie – piękny koncert szlagierów
muzyki klasycznej w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod
batutą Wojciecha Rajskiego. /JW/

www.metropolia.info |							
Katarzyna Nosowska wystąpi w piątek 11 grudnia
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Na deskach
teatru zaprezentuje swój
przekrojowy repertuar.

Katarzyna Nosowska rozpoczęła karierę muzyczną u schyłku
lat 80. i błyskawicznie podbiła
serca polskiej publiczności.
Poza działalnością w rockowej
grupie HEY i gościnnymi występami w innych zespołach, Nosowska prowadzi udaną karierę solową. Wydała do tej pory 6
albumów studyjnych, z których
ostatnie dwa – „Osiecka” (2008)
i „8” (2011), pokryły się platyną.
Już 11 grudnia na deskach GTS
Nosowska zaprezentuje przekrojowy repertuar – głównie
najważniejsze i najbardziej
znane utwory z solowej działal-

ności. Dodatkowo można
będzie usłyszeć elektroniczne kompozycje z czasów współpracy artystki
z Andrzejem Smolikiem.
W roli supportu wystąpi Zabrocki, od wielu lat
obecny na polskiej scenie
muzycznej. Grał w cenionych składach big beatowych – Mordy, Pogodno
i BiFF. Znacząco przyczynił
się do powstania ostatniej
studyjnej płyty zespołu
Hey: „Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan.”
(GB)
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Legenda heavy
metalu zagra
w Gdańsku
fot. Wikipedia

Nosowska wystąpi w Gdańsku

		

Judas Priest – prawdziwi mistrzowie heavy metalu powracają do Polski z kolejnym koncertem, tym
razem rozruszają Ergo Arenę.

P

o sukcesie łódzkiego koncerty, na który
bilety rozchodziły się w błyskawicznym
tempie, Judas Priest powracają 10 grudnia
z kolejną dawką fantastycznej muzyki.
Istnieje tylko kilka zespołów heavy metalowych, którym udało się osiągnąć tak wielki
sukces jak Judas Priest podczas swojej prawie 40 letniej kariery. Ich obecność w muzyce i wpływ na nią pozostaje na rekordowo
wysokim poziomie, o czym świadczy„Nostra-

damus” prawdopodobnie najlepszy album
w ich karierze, oraz nagroda Grammy za „Best
Metal Performance”. Judas Priest od lat grają
dla milionów fanów na całym świecie a dodatkowo wydają właśnie swój 17 album ‚Redeemer of Souls’ (Epic Records).
Gościem specjalnym trójmiejskiego koncertu
będzie równie legendarna grupa - UFO.
Bilety na koncert Judas Priest kosztują od 155
złotych do 349 zł.
/GB/
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Kultu
ralny

fARAOn

Teatr Wybrzeże
Duża Scena
Gdańsk

REMuS dLA dzIEcI

28.11 (sobota) godz. 19:00
spektakl dramatyczny,
teatr dla dzieci
Miejski Teatr
Miniatura
Gdańsk

MuRzyn
wARSzAwSkI

28.11 (sobota) godz. 19:00
spektakl dramatyczny
Scena Kameralna
Sopot

w RAMAcH SOPOTu
- fESTIwAL
fOTOGRAfIczny

27.11 (pt) - 29.11 (nd)
wystawa, festiwal
Sopot

LITERATuRA
BEz GRAnIc:
ŁukASz ORBITOwSkI

28.11 (sobota) godz. 16:00
spotkanie, warsztaty
wstęp wolny
Muzeum Emigracji
Gdynia

Więcej o wydarzeniach kulturalnych
w trójmieście czytaj na www.metropolia.info
chcesz, aby promocja Twojego wydarzenia
ukazała się na łamach naszej gazety,
zadzwoń: 660 731 138

4 uroDziny
CEntrum
DEsIgnu

fot. Wikipedia

28.11 (sobota) godz. 19:00
spektakl dramatyczny

z okazji urodzin centrum designu Gdynia przygotowano szereg atrakcji, których tematem przewodnim będą działaniaprowadzące do poprawy i podniesienia jakości życia w mieście. Świętowanie urodzin rozpocznie się w piątek 27 listopada 2015 r. wernisażem wystawy
„między budynkami - wystawa w procesie”.

W

tym roku kontynuujemy temat przestrzeni publicznej.
Podchodzimy do tematu bardziej ogólnie i skupiamy
się na osiedlu Witomino. Będziemy się zajmować radykalnymi zmianami w przestrzeni - mówi Ewa Chudecka
z Centrum Designu Gdynia.
Ważnym punktem świętowania będzie wystawa na temat
dzielnicy Witomino.Do współpracy przy tym projekcie zaproszono projektantów z DESK Design Kolektyw - koła naukowego działającego na Wydziale Architektury i Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na podstawie raportów,
obserwacji i spacerów badawczych określili oni ważne dla
dzielnicy Witomino zagadnienia np.: dotyczące relacji między
starszym i młodszym pokoleniem mieszkańców, stworzenia
przestrzeni umożliwiającej wspólne spotkania młodzieży
tam mieszkającej czy sposobów wykorzystania walorów pobliskich lasów. Rozwiązania podobnych kwestii ilustrować
będą przykłady wprowadzone w innych miastach na świecie.
-Tytuł wystawy nawiązuje do książki Jana Gehla „Życie między
budynkami” i miedzy przestrzeniami Witomina, będziemy
chcieli cytować odwiedzającym fragmenty tej książki i innych
autorów piszących o architekturze - mówi Sara Wikieł z DESK
Design Kolektyw ASP Gdańsk. Wernisaż będzie punktem
wyjścia dla 3-dniowego projektu pt. „24 h Między Budynka-

mi”, podczas którego grupy projektantów we współpracy ze
specjalistami (z zakresu projektowania produktu, identyfikacji
wizualnej, architektury, urbanistyki itd.), zaproponują nowe
rozwiązania odpowiadające na zróżnicowane potrzeby mieszkańców gdyńskiego Witomina. Rezultaty warsztatów zostaną
włączone do wystawy, budując na niej nowe wątki. Taka
forma przybliży również widzowi proces pracy projektanta.
Uzupełnieniem działań projektowych będzie konferencja pt.
„Rewolucjoniści. Miasta Uzdrawiane” podczas której eksperci
opowiedzą o radykalnych i niekonwencjonalnych działaniach
poprawiających codzienne życie w miastach. Inspiracją do
podjęcia tego tematu była działalność oraz motto byłego
majora Kurtyby Jamie Lernera „kreatywność zaczyna się wtedy,
kiedy odcina się z budżetu jedno zero”. W konferencji wezmą
udział m.in. Iza Rutkowska z Fundacji Form i Kształtów, Martyna Adamczak ze StructView, Anna Karłowska z katowickiej
inicjatywy Napraw Sobie Miasto, Piotr Czyż z trójmiejskiego
stowarzyszenia Inicjatywa Miasto oraz Jacek Piątek - plastyk Miasta Gdynia. Po konferencji odbędzie się dyskusja
na temat książki „Miasto Szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie,
zmieniając nasze miasta”, którą poprowadzi Jędrzej Burszta
z DNA miasta.
/GB/

GdyńSkie SpekTakle w koNkurSie

Aż sześć spektakli Teatru
Muzycznego w Gdyni bierze udział wKonkursie na
Inscenizację Dawnych
Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka
Żywa”. Konkurs realizowany jest dla
uczczenia przypadającego w 2015
roku jubileuszu 250-lecia teatru
publicznego w Polsce.

Do konkursu zgłoszono następujące
spektakle – Klub Kawalerów (reż. J.Celeda, 2013), O straszliwym smoku, dzielnym Szewczyku, prześlicznej Królewnie
i Królu Gwoździku (reż. K. Rau, 2014),
Przygody Sindbada Żeglarza (reż. J. Ki-

lian, 2014), Tuwim dla dorosłych (reż. J.
J. Połoński, 2013), Tuwim dla dzieci ( reż.
B. Szyc, 2013) i Zły (reż. W. Kościelniak,
2015). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
28 listopada o godz.19.00 w programie
TVP Kultura. /GB/

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam działkę siedliskową 7600m2, media
przy drodze i 5000m2
łąki, Łówcz Górny. Tel:
782-167-653
dom wolno stojący w
Wejherowie, działka 1202
m2, cztery garaże, murowane, pilnie sprzedam
lub zamienię na 2 pokoje
z kuchnią za dopłatą, tel.
501 549 579, tel. 58 672
34 13 !!!!!

JeStem zainteresowana wynajęciem garażu
w okolicach ul. Rejtana /
osiedle Chopina, długoterminowa umowa, tel.
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
KUPIĘ
SKup aut, kasacja, awaryjne otwieranie aut, pomoc drogowa, auto części. Tel: 789-345-593

Sprzedam
działkę
budowlaną 600 m kw,
z dobrym ogrodzeniem
murowanym, ul. Krzywa,
Wejherowo, tel. 513-005898

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

KorepetycJe z matematyki - egzaminy, sprawdziany. Tel: 788-844-449

KUPIĘ
Kupię kuchnię używaną,
nie drogo najlepiej okolice
Kartuz. Tel: 669-328-455

DO WYNAJĘCIA
oKazJa! Wynajmę sklep
spożywczo – monopolowy
w Rumi, bardzo dobrze
prosperujący. Udokumentowane obroty wg kasy
fiskalnej. Zysk gwarantowany, tel. 536 999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

redaKcJa
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22
redaKtor NaczeLNy:
Piotr Ruszewski
dyreKtor HaNdLoWy:
Rafał Laskowski
dzIeNNIKarze: Dorota Korbut, Rafał

INSTRUKCJA
jak nadać drobne
ogłoszenie przez SMS

PRZYKŁAD:
EXP.ROZ. Sprzedam
kanapę, tanio,
tel. 500 500 XXX
• Treść SMSa lub MMSa
nie może przekraczać
100 znaków.
• MMS nie może
przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich
znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.
Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji
oraz na portalu www.gwe24.pl

na nr 72051 (2 zł + VAT)

na nr 79567 (9 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:
EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:
EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:
EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:
EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:
EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:
EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:
EXP.MIN.
EDUKACJA:
EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY:
EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:
EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:
EXP.ZWI.
RÓŻNE:
EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:
EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE:
DAM PRACĘ:
SZUKAM PRACY:
USŁUGI:

INNE

SPRZĘT ELEKTRO
KOMPUTERY
Sprzedam komputer,
dysk 120 GB, klawiatura
Vobis, monitor LCD TV
Samsung z pilotem, 1000
zł, 505-56-70-34
TELEFONY
INNE

PRACA
DAM PRACĘ
Zatrudnię księgową z
orzeczeniem o niepełnosprawności, Orle k/Wejherowa. Tel: 667-063-492

SZUKAM PRACY
Korbut, Krzysztof Handke,
Grzegorz Bryszewski
SKŁad: Jagoda Lezner
redakcja@expressgdynski.pl
www.metropolia.info
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega sobie

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504
opaKoWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330
uSŁuGi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie
awarii, montaż sprzętu
agd, pomiary, Trójmiasto
i okolice KS.EL, tel. 515
151 370
KOtŁOwniE, instalacje,
wod-kan, gazowe, pompy
ciepła, całe Trójmiasto i
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna Panów
sponsorów, Sopot. Tel:
514-120-213

RÓŻNE
WyróB własny, polecam
jaja i masło, 100 procent
śmietankowe, Ostrzyce.
Tel: 880-593-927

EXP.TOW.
EXP.PDP.
EXP.PSP.
EXP.USL.

na nr 904868
(4 zł + VAT)

OGŁOS

ZEN

MMS IE

załącz
zdjęcie
!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:
EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:
EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:
EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:
EXP.MTI.

JAK NADAĆ OGŁOSZENIE GRAFICZNE W RAMCE?
Zadzwoń: 660 731 138
lub napisz:
d.bieszke@expressy.pl

maLoWaNIe,
cekolowanie, podłogi, remonty
kompleksowe, doświadczenie, wolne terminy, solidnie. Tel: 516-655-705

EDUKACJA

Sprzedam
działkę
budowlaną 600 m kw,
z dobrym ogrodzeniem
murowanym, ul. Krzywa,
Wejherowo, tel. 513-005898

JAK NADAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ SMS LUB MMS? CZYTAJ PONIŻEJ:

USŁUGI

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

metropolia.info

Nadaj drobne ogłoszenie
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

uBraNKa na 3-12
miesięcy, firmowa cena
100zł, pościel gratis oraz
zabawki, odkurzacz, mikser, czajnik i naczynia
cena 80zł, Wejherowo.
Tel: 798-020-532
pomIeSzczeNIe biurowe w Wejherowie na
parterze, tanio. Tel: 502351-988.
Sprzedam dwa kaski
jak nowe, czarne, silnik
7,5kw oraz piłę motorową
marki Makita. Tel: 601638-877

Nasz specjalista ds. reklamy i marketingu
przedstawi Ci korzystą ofertę dopasowaną
indywidualnie do Twoich potrzeb.

cm x 75 cm, nowa, 20
zł, 505-567-034
Sprzedam fotelik 50
zł, krzesełko 150 zł,
łóżeczko 30 zł, tel. 505567-034

Sprzedam
ubranka dla dziewczynki,
rozm.122-128, czapki,
szaliki, buty, stan idealny, Wejherowo, 505567-034

Sprzedam sofę 2 os.
rozkładaną, pojemnik
na pościel, 190x112,
welur, stan idealny, 450
zł, tel. 517-782-024

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

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, rozm. 30,
nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

Kupię militaria, antyki, pamiątki z II Wojny
Światowej, dojazd do
klienta, płatność gotów-

ką 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 drewno do
CO i gałęziówkę, możliwy
transport gratis. Tel: 782846-927
dreWNo opałowe, iglaste, pocięte i połupane.
Cena 100zł/m, transport
gratis. Tel: 667-023-678
mata dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor
pomarańczowy, wym.85
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SukcES w SaNkT
peTerSBurGu

Zespół kadetów UKS 7
Trefl Sopot po raz kolejny rywalizuje w najwyższej klasie rozgrywkowej
elitarnych rozgrywek European Youth Basketball
League.
Drużyna, w skład której
wchodzą mistrzowie europejskiej ligi 2014 roku
z rocznika 2000 i młodsi,
nowy sezon 2015/2016 zainaugurowała tegoroczne
rozgrywki w dniach 20-22
listopada w Sankt Petersburgu. W rundzie zasadniczej podopieczni Tomasza
Chwiałkowskiego zmierzyli się z koszykarzami
z Włoch, Rosji, Finlandii,
Estonii, Łotwy oraz Polski.
Podczas turnieju w dawnej
stolicy Rosji naszymi przeciwnikami byli kolejno: Keila KK (Estonia), BC Wartti
Basket (Finlandia), Tartu
Rock (Estonia), BA Tallinn
Kalev (Estonia) oraz Niedźwiadki Hensfort Przemyśl.
Po kapitalnych zawodach
drużyna wróciła do Polski
z bilansem 4-1
/GB/

rekorDowy bieg
niepoDległoŚci
Tomasz Grycko zwyciężył w Biegu Niepodległości z pko Bankiem polskim, który odbył się 11 listopada 2015 r. w Gdyni. wśród
kobiet najszybsza okazała się marta krawczyńska. łącznie z 10-kilometrowym dystansem głównym zmierzyło się 6672 uczestników. To nowy, biegowy rekord frekwencji na pomorzu.

W

edług wstępnych szacunków, w cyklu 4-biegów
PKO Grand Prix Gdyni linię mety przekroczyło łącznie 24 139 uczestników. Na ten fantastyczny rezultat biegacze pracowali cały rok, startując kolejno: w lutym
podczas Biegu Urodzinowego (5608), majowym Biegu
Europejskim (5381), czerwcowym Nocnym Biegu Świętojańskim (6494) a na koniec w Biegu Niepodległości (6656).
W środowe popołudnie 10-kilometrową trasę wśród mężczyzn najszybciej pokonał Tomasz Grycko z Władysławowa (30:25). Drugi był Krzysztof Gosiewski z Ełku (30:32),
a na najniższym miejscu podium stanął Marek Kowalski
z Żukowa (30:33). Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Marta Krawczyńska z Gdańska (34:40). Jako druga

linię mety pokonała Ewelina Paprocka z Obliwic (36:18),
a trzecia była Małgorzata Szczerbińska z Malborka (36:44).
W Gdyni uczestnicy rywalizowali nie tylko w 10kilometrowym biegu głównym, ale również ośmiu
wydarzeniach towarzyszących. Młodzież i najmłodsi
startowali w czterech biegach młodzieżowych. Odbyły się również cztery marsze nordic walking. Według wstępnych szacunków od samego rana, w dodatkowych startach uczestniczyło ponad 2000 osób.
Widowiskowym punktem wydarzenia było stworzenie
gigantycznej, żywej flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Do
jej powstania wykorzystano białe lub czerwone koszulki,
w których biegali uczestnicy. /OP/

BASKET GDYNIA
OFICJALNA STRONA KLUBOWA / www.bigdynia.pl

Basket Gdynia po świetnej czwartej kwarcie pokonał Pszczółki
AZS UMCS Lublin 69:56. Gdynianki do zwycięstwa poprowadziły Agnieszka i Magda Bibrzyckie oraz Shawnice Wilson, która zapisała na swoim koncie double-double.

Fot. BIGDYNIA
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Basket Gdynia
– AzS uMcS
Pszczółka Lublin

MkS Polkowice
– Basket Gdynia

Po trzech zwycięstwach Basketu z rzędu starcie z Pszczółką
AZS UMCS Lublin było prawdziwym sprawdzianem dla gdyńskiej drużyny. Zajmujący drugie miejsce w tabeli zespół gości Po 4 zwycięstwach z rzędu zespół z gdyni musiał uznać wyżw przedsezonowym sparingu zdecydowanie pokonał gdyń- szość przeciwniczek. po bardzo słabej iv kwarcie przegrywamy
ską drużynę. Podopieczne Katarzyny Dydek pokazały jednak, w polkowicach 45:59
że od meczów treningowych ich gra znacznie się poprawiła.
W spotkaniu zabrakło punktów zawodniczek obwodowych.
Basket Gdynia – Pszczółka AZS UMCS Lublin
Agnieszka Bibrzycka, gwiazda naszego zespołu, zdobyła tylko
69:56 (20:20, 14:18, 17:12, 18:6)
jeden punkt z linii rzutów osobistych i była 0/8 z gry. Pozostałe zawodniczki obwodowe zagrały równie fatalnie. Na 10 prób
Basket: A. Bibrzycka 16, M. Bibrzycka 13, S. Wilson 13,
nie trafiliśmy ani jednego rzutu za 3. Dodatkowo dzięki bardzo
Pszczółka: M. Jujka 13, D. Williams 9, D. Owczarzak 8
dobrej obronie zawodniczki z Polkowic wymusiły na naszych
dziewczynach aż 23 straty.

Już w najbliższy weekend ( 28-29.11) Basket Gdynia rozegra 2
mecze w Wilnie w ramach ligi EEWBL(Eastern European Women’s
Basketball League ). W sobote o godzinie 18:15 podejmą zespół Astana Tigers z Kazachstanu, a w niedzielę o 13:45 zagrają z 1182 Tallinn.
Aby myśleć o awansie do Final 4 Gdynianki muszą wygrać oba mecze
oraz dołożyć do tego co najmniej jedno zwycięstwo w następnej rundzie rozgrywanej w Gdyni na początku stycznia przyszłego roku. Mecze
będą mogli Państwo zobaczyć za pośrednictwem strony intrnetowej
ligi pod adresem www.eewbl.eu.

NA SEZON PEŁEN WRAŻEŃ ZAPRASZAJĄ:

Fot. BIGDYNIA
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Gdynia: Wilson 13, Kotnis 12, Johnson 8
Polkowice: Bojović 16, Majewska 13, Michael 10
(12:19, 19:15, 10:7, 18:4).
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MKS Polkowice
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Ślęza Wrocław
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Basket Gdynia
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Widzew Łódź
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Energa Toruń
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JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec
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JTC MUKS Poznań

11

9

2

7

12

MKK Siedlce
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