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Organizatorzy zapraszają 6 marca od godz. 18.00 do 20.00  wszystkie Panie, które 
pragną spędzić wieczór w kobiecym gronie, na tak zwany wiosenny „szafing” w 
Świetlicy Regionalnej w Suchym Dworze. Będzie można wymienić się, sprzedać 
bądź oddać ubrania, biżuterię, buty, a także wypić kawę, herbatę i pogawędzić w 
sąsiedzkim towarzystwie. 

Z kolei 27 marca od godz. 18.00 do 20.00 odbędą się warsztaty „Wielkanocne 
stroiki”. Zaproszeni są wszyscy dorośli, którzy chcieliby pod okiem ekspertów od 
kreatywności stworzyć dla siebie lub swoich bliskich wielkanocne stroiki. 

Podróżuj z aNgielskim

Na tym nie koniec. W świetlicy funkcjonuje Świat Malucha – Baby’s World, czy-
li zabawy taneczno-ruchowe z językiem angielskim dla najmłodszych. Kolejna 
propozycja to Podróżuj z angielskim – Travel with English, czyli zajęcia językowe w 
połączeniu z poznawaniem obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych i nie tylko.

little master Chef

Z myślą o młodszych przygotowano 365 pozaszkolnych zajęć wolnych od telewizji 
i nudy. To warsztaty aktywizujące dla dzieci w wieku 6-12 lat. Program został opra-
cowany na podstawie zajęć terapeutycznych amerykańskich psychologów i peda-
gogów Sheili Ellison i Judith Gray. Warsztaty podzielone są na 30 bloków tematycz-
nych np.: sztuka, nauki ścisłe, łamigłówki, zajęcia czytelnicze, magia liczb, przyroda/
ekologia, hobby, przyjaźń, gry/zabawy, fitness/sport, teatr/drama, taniec/ruch, 
rodzina, co lubię w sobie (poczucie własnej wartości). Kolejny punkt programu to 
warsztaty kulinarne z językiem angielskim „Little Master Chef – Mali Kucharze”.

Spotkanie „szafiarek” i warsztaty 
„Dzień Kobiet z szafą w tle” oraz warsztaty „Wielkanoc-
ne stroiki” to tylko niektóre propozycje, jakie przygo-
towała Świetlica Regionalna w Suchym Dworze.

TEKST: Dorota Korbut
ZDJĘCIE: sxc.hu

Wspólną deklarację złożyli prezydenci gdańska, 
sopotu i gdyni w sprawie powołania nowego 
stowarzyszenia.

GOM i NORDA 
razem!

W oświadczeniu, które 
podpisali: Paweł Ada-
mowicz,  prezydent 
Gdańska, Jacek Karnow-
ski, prezydent Sopotu, 
Wojciech Szczurek, pre-
zydent Gdyni, czytamy:
- Bogatsi o doświad-
czenia samorządów 
skupionych w Sto-
warzyszeniu Gdański 
Obszar Metropolitalny 
oraz Metropolitalnym 
Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów i 
Starostów NORDA, w 
jubileuszowym roku 
dwudziestopięciolecia 
odrodzonego samo-
rządu terytorialnego w 
Polsce, my niżej podpi-

sani deklarujemy chęć 
przekształcenia Stowa-
rzyszenia GOM i Forum 
NORDA we wspólne 
Stowarzyszenie Gdańsk, 
Gdynia, Sopot - Trój-
miasto mające na celu 
skuteczne działania dla 
dobra mieszkańców 
Pomorza. 
Pierwszym zadaniem 
Stowarzyszenia będzie 
wspólne przygotowanie 
programu Zintegrowa-
nych Inwestycji Teryto-
rialnych i pozyskanie 
środków na projekty 
ważne dla rozwoju 
naszej metropolii oraz 
regionu.
oprac. dk 
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- Panuje opinia, że obecnie 
akademik musi być także strate-
giem i managerem. Pani wciela 
tę myśl w życie i jest znana z 
pragmatycznego podejścia do 
spraw naukowych... 

- Redukcja zadłużenia wydziału 
z pewnością jest sukcesem, a 
zawarcie korzystnych umów apli-
kacyjnych owocuje tym, że nasi 
absolwenci mają lepszy start na 
rynku pracy. 
Dawniej w środowisku akademic-
kim nie zawsze dbano o stronę 
biznesową, co wynikało zapewne 
z poczucia bezpieczeństwa fi-
nansowego w sferze budżetowej. 
Jednak wytyczne Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
są takie, że finansowanie uczelni 
jest zależne m. in. od efektu ich 
pracy. A to oznacza, że musimy się 
czuć odpowiedzialni nie tylko za 
działalność dydaktyczną, ale także 
za sprawne zarządzanie uczelnią. 
Musimy funkcjonować na styku 
nauki i biznesu. 

- i za dostosowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku 
pracy?  

- Studia nie mogą być oderwa-
ne od rzeczywistości. Dlatego 
proponujemy studentom różnego 
rodzaju praktyki. Podpisujemy 
umowy z różnymi pracodawcami 
rozszerzając ofertę.
Na przykład podpisaliśmy umowę 
z Pracodawcami Pomorza. Orga-

nizujemy konferencję „Nauka i 
biznes”, która  integruje środowi-
sko biznesmenów i pracodawców 
ze środowiskiem akademickim i 
sprzyja wymianie wiedzy i do-
świadczeń. Przedsiębiorcy to 
także potencjalni pracodawcy dla 
naszych absolwentów. 

- Przed nami kolejna konferen-
cja „Nauka i biznes”. 

- Jest ona organizowana cyklicz-
nie - dwa razy do roku, w kwietniu 
i listopadzie. Ciekawi goście i trud-
ne tematy są w tym przypadku 
kluczem. Prelegentkami były już 
m. in. Dominika Kulczyk, czy Elż-
bieta Zubrzycka. A prof. Zbigniew 
Izdebski mówił o wpływie stresu 
na zdrowie i życie seksualne. Była 
mowa także o miejscu kobiet w 
biznesie. 
Kolejna konferencja odbędzie się 
15 kwietnia pod hasłem „Zdrowa 
organizacja” na Wydziale Nauk 
Społecznych UG.

Na styku nauki i biznesu
Z prof. dr hab. Beatą Pastwą-Wojciechowską, dziekanem Wydziału Nauk 
Społecznych i kierownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psycho-
logii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Dorota Korbut. 

Cały WyWiad - Czytaj W NajNoW-
szym exPressie BizNesu Nr 32. 
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Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 jest 
największym programem fi-
nansowym w historii regionu.

Co zostanie sfinansowane z 
funduszy europejskich? 

- Po pierwsze gospodarka 
– wylicza Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy mar-
szałka. - Urząd Marszałkowski 
skoncentruje się na inwesty-
cjach w projekty innowacyjne 
i te związane ze specjalizacja-
mi regionu. Na ten cel prze-
znaczono ponad 314 milio-
nów euro. Po drugie ochrona 
środowiska i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii - 
ponad 335 miliony euro. Jed-
nym z kluczowych elementów 
będzie wsparcie dla edukacji 
(m.in. przedszkolnej) oraz 
pomoc dla osób bezrobotnych 

8 miliardów złotych 
dla Pomorza!
dobra wiadomość dla naszego regionu - po wielu miesiącach negocjacji urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego 
otrzymał od komisji europejskiej informację o zaakceptowaniu regionalnego Programu operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na  lata 2014-2020. region będzie miał do dyspozycji ogromną kwotę 8 miliardów złotych.

i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Na takie projekty 
przeznaczono w sumie 631 mi-
lionów euro.

Na czym polegają zmiany w 
stosunku do poprzedniego, 
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-
2013? Po pierwsze, wojewódz-
two pomorskie ma 1 miliard 
euro więcej. W odróżnieniu 
od poprzedniej perspektywy, 
wsparcie w ramach nowego 

Programu będzie udzielane z 
dwóch funduszy struktural-
nych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ten sposób Urząd 
Marszałkowski zarządza pie-
niędzmi przeznaczonymi za-
równo na infrastrukturę, jak i 
działania związane z edukacją 
czy wsparciem dla osób bez-
robotnych. To znacznie ułatwi  
planowanie powiązanych ze 
sobą przedsięwzięć.

Projekt Programu Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego przesłał do Ko-
misji Europejskiej w kwietniu 
2014 roku. Od tego momentu 
wprowadzono do niego wie-
le poprawek. Od września do 
końca grudnia 2014 r. prowa-
dzono bezpośrednie negocjacje 
w Warszawie i Brukseli.

mieczysław struk, marszałek województwa pomorskiego:

Regularne spotkania specjal-
nego zespołu konsultacyjnego 
ds. RPO 2014-2020 rozpoczęły 
się już w sierpniu 2013 roku. 
Równocześnie zaczęliśmy pra-
cę nad dziesiątkami dokumen-
tów niezbędnych do przyjęcia 
i realizacji Programu. W tej 
chwili koncentrujemy się na 
przygotowaniu pierwszych 
konkursów, które ogłosimy w 
II kwartale tego roku. To za-
danie wymaga prawdziwie 
tytanicznej pracy i ekwilibry-
styki, bo działaliśmy i działamy  
w oparciu o zmieniające się 
projekty wytycznych i rozpo-

rządzeń  Bardzo ważnym elementem nowego Programu 
jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na ob-
szarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą mu-
sieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmia-
sta i pozostałych, największych miast województwa. Jedną 
z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie 
programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że 
Urząd Marszałkowski będzie musiał zrealizować konkretne 
cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). 
Jeżeli zostaną osiągnięte, otrzymamy dodatkowe środki  
w ramach tzw. rezerwy wykonania. Nowy Regionalny Pro-
gram Operacyjny będzie przełomowy. Mamy świadomość 
odpowiedzialności, która na nas ciąży. Oceniając naszą pra-
cę np. w 2024 roku nie będziemy się jedynie zastanawiać, 
czy mamy wystarczającą ilość dróg, ale nad tym jak fundu-
sze europejskie pozwoliły nam włączyć region w europejską 
i światową konkurencję w branżach, które dla Pomorza są 
szczególnie ważne, np. IT.

| biznes i samorządy |         | www.metropolia.info4
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Placówki wyposażone są m. in. 
w interaktywne video-walle, wy-
korzystujące technologię kinect, 
ekrany dotykowe, a nawet interak-
tywny kącik bankowy dla dzieci. 

Tak zwane „lekkie placówki”, 
otwarte właśnie w centrach han-
dlowych w Gdyni, to część kom-
pletnego, kilkuletniego projektu 
przebudowy sieci sprzedaży, 
polegającego na wyodrębnieniu 
z dotychczasowej struktury zapro-
jektowanych od nowa oddziałów 
(zlokalizowanych w centrach han-
dlowych), mających zapewnić ob-
sługę klientów w podstawowym 
zakresie oraz centrów doradczych 
(zlokalizowanych w budynkach 
biurowych), gwarantujących 
klientowi przestrzeń i komfort 
potrzebne do dłuższych rozmów 
o finansach. 

- Dzisiaj klient przychodzi do 
banku załatwić konkretne sprawy. 
Niektóre z nich są szybkie i nie-
skomplikowane, inne wymagają 
więcej czasu i zaangażowania, 
zarówno ze strony klienta, jak 
i doradcy - stąd decyzja o stwo-
rzeniu dwóch nowych rodzajów 
placówek, cechujących się różny-
mi funkcjami – tłumaczy Mariusz 
Drzewiecki, dyrektor sieci sprzeda-
ży mBanku. 

Dotychczasowe doświadczenia 
mBanku pokazują, że lokalizacja 
oddziałów w centrach handlo-
wych przynosi konkretne korzyści 
zarówno klientom, jak i bankowi, 
dla którego taka zmiana może 
przynieść nawet kilkudziesięcio-
procentowy wzrost liczby spotkań 
z klientami oraz otwartych ra-
chunków.

Najnowocześniejsze placówki 
bankowe na Pomorzu
W CH Klif i CH Riviera w Gdyni otwarte zostały 
niedawno ultranowoczesne oddziały bankowe. 
Ich właścicielem jest mBank. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: materiały prasowe

Głównym organizatorem 
spotkania był Andrzej Pa-
stuszka, przewodniczący tego 
oddziału. Podkreślił on, że 
pruszczański oddział PP jest 
silny, opiniotwórczy i doce-
niany przez władze miasta. 
Jest dużą satysfakcją, że 
w roku 2014 dochody miasta 
powiększyły się, na co złożyły 
się też wpływy z podatków 
płaconych przez przedsiębior-
ców w sumie 3600000 zł. Jest 
to wzrost o 20% w porów-
naniu z rokiem poprzednim. 
Powiększyły się też wpływy 
z PIT-ów, co świadczy, że 

mieszkańcy zarabiają więcej. 
Andrzej Pastuszka pochwalił 

przedsiębiorców za umiejęt-
ne i skuteczne korzystanie 
z funduszy unijnych i prze-
strzegł, że zmieniły się zasady 
i wymogi związane z czerpa-
niem z tego źródła w nowym 
okresie budżetowym. Główną 
zmianą jest zwiększenie puli 
środków finansowych zwrot-
nych przy dużym spadku 
dotacji. Te ostatnie też będą 
udzielane, ale grupom produ-
cenckim, klastrom i organiza-
cjom pracodawców. 

Poinformował, że miasto 

Pruszcz Gdański posiada 
jeszcze tereny inwestycyj-
ne, więc nowe firmy mogą 
powstawać a stare rozwijać 
się. Dla możliwości uzyskania 
nisko oprocentowanych kre-
dytów polecił Bank Spółdziel-
czy w Pruszczu Gdańskim. 
Szczegóły omówiła dyrektor 
Elżbieta Kuźmicz.

Zarząd główny organizacji 
Pracodawcy Pomorza repre-
zentował wiceprezes Tomasz 
Balcerowski. Przypomniał 
najważniejsze wydarzenia 
z ostatnich miesięcy zrealizo-
wane przez tę organizację.

U Pracodawców Pomorza w Pruszczu Gdańskim

Jak co roku w lu-
tym, spotkali się 
w Faktorii człon-
kowie Oddziału 
Pruszcz Gdański 
Pracodawców 
Pomorza z wła-
dzami samorzą-
dowymi. 

TEKST: Anna Kłos
ZDJĘCIE: Anna Kłos



Nowoczesna firma budowlana z ponad 20 letnią tradycją dołączyła w ubiegłym roku do grona 
społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw na pomorskim rynku. Doceniając zalety odpo-
wiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu i dostrzegając szereg wynikających z niego 
korzyści zarówno dla Spółki jak i jej otoczenia postanowiliśmy wdrożyć wybrane rozwiązania 
z tego zakresu – mówi Janusz Boguszewski, Dyrektor Device Sp. z o.o. Pierwszym krokiem, który 
pozwolił zdecydować którym obszarom CSR powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi, było opra-
cowanie strategii CSR dla naszej firmy – dodaje. 

W konsekwencji, za kluczowe dla Spółki uznaliśmy kwestie związane z miejscem pracy, naszym 
oddziaływaniem na środowisko oraz funkcjonowaniem w społeczności lokalnej. Na tej podsta-
wie zostały też określone trzy strategiczne cele, do których osiągnięcia Device będzie dążyć 
w kolejnych latach. Są to:

1. Chcemy być pożądanym pracodawcą w branży budowlanej, rozwijając podejście równe-
go traktowania zarówno naszych pracowników jak i współpracowników, wspierając ich roz-
wój zawodowy oraz dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy.

2. Chcemy być odpowiedzialnym członkiem naszej społeczności  oferując miejsca pracy lo-
kalnie, a także możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych młodym ludziom. 

3. Chcemy minimalizować nasz wpływ na środowisko dbając o właściwą segregację  
i recykling odpadów budowlanych, a także edukując naszych interesariuszy z zakresu efek-
tywności energetycznej. 

Dzięki realizacji projektu „Wdrożenie zasad CSR w firmie budowlanej Device” świadomie dbamy 
o bezpieczeństwo naszych pracowników, z respektem wykorzystujemy zasoby środowiska, ofe-
rujemy możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych młodym ludziom, działamy 
lokalnie i odpowiedzialnie.

Projekt „Wdrożenie zasad CSR w firmie budowlanej Device” otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 91 350 PLN w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i będzie realizowany 
do 28.02.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Csr w Device Sp. z o.o.

„dziennikarz to nie zawód. to charakter” 
- takie stwierdzenie jest powszechne w 
środowisku dziennikarskim. Co oznacza? 
dopóki nie spróbujesz swych sił, nie 
dowiesz się, czy i w tobie nie drzemie 
ryszard kapuściński, tomasz lis czy justyna 
Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś 
dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich 
spraw  - przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele zmie-
nić, a my – z Twoją pomocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy 
wcześniej nie pisałeś artykułów – nie szkodzi. Doświad-
czony dziennikarz służy pomocą w zakresie warsztatu. 
Może okaże się, że dziennikarstwo jest Twoim sposobem 
na życie? Jeśli już publikowałeś – tym lepiej. Zapraszamy 
do współpracy. Kontakt: redakcja@expressy.pl

Zostań 
 dziennikarzem
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z radością informujemy, że urucho-
miliśmy dla Was portal metropolia.
info. 

Tam skupiamy się na szeroko rozumia-
nej tematyce biznesowej oraz na tema-
tach związanych z gospodarką, lokalną 

polityką, funkcjonowaniem samorządów, 
czy życiem w wielkim mieście – stąd 
liczne tematy związane z modą, urodą, 
kulturą, designem, najnowszymi trenda-
mi, czyli tzw. lifestyle’m.

Wcześniej podobne informacje 
mogliście znaleźć na portalu pomorski.

info. Jednak teraz rozszerzyliśmy zasięg 
naszego działania i za pomocą prasy oraz 
internetu docieramy do dużego grona 
odbiorców zarówno na terenie woje-
wództwa pomorskiego, jak i warmińsko-
mazurskiego. Stąd nowy portal, nowa 
nazwa i nowa szata graficzna. 

Ruszaj w miasto z metropolia.info! 



ekologia | Sześć tysięcy złotych można otrzymać 
na dobry pomysł w ramach konkursu „Ochrona przy-
rody wokół Twojego otoczenia”, wspieranego przez 
Grupę Energa. Wnioski należy składać do 15 lutego. 
Szansę na dotację mają projekty, które chronią zwie-
rzęta występujące obok naszych domów, takie jak 
jerzyki, mazurki, nietoperze czy pszczolinki i złotolit-
ki. W dotychczasowych czterech edycjach konkursu 
wsparcie na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych 
otrzymały 24 tego typu realizacje.

W tym roku największą szansę na wsparcie mają 
rozwiązania służące jednocześnie wielu rzadkim od-
mianom ptaków i owadów.

- Liczymy na przemyślane, wieloletnie inwestycje, 
niebanalne i angażujące wiele osób. Nie chodzi nam 
o zwykłe budki dla ptaków – podkreśla Magdalena 
Berezowska z Fundacji Przyrodniczej „pro Natura”. 
Do składania wniosków zachęcamy Parki Narodowe, 

organizacje pozarządowe działające na rzecz natury, 
szkoły i urzędy gmin. Dotacja może wspomóc projek-
ty już realizowane lub planowane.

Zgłoszenia powinny zawierać wieloelementowe 
koncepcje działań, obejmujące np. budowę schronień 
(trwałych, odpornych na działanie czasu) i jednocze-
sne zakładanie naturalnych ogrodów z odpowiednich 
gatunków roślin, które pomogą zwierzętom prze-

trwać - zapewnią miejsce żerowania i rozrodu oraz 
kryjówki.

W każdej z poprzednich edycji konkursu składanych 
było nawet kilkadziesiąt wniosków, z których wybrano 

m.in. projekty dotyczące 
ochrony kilku gatunków 
nietoperzy, gągoła, sowy 
błotnej, renowacji gniazd 
bociana białego, czy 
zagrożonych stanowisk 
wierzby lapońskiej.

Wnioski do tegorocznej 
edycji konkursu należy 

przesyłać do 15 lutego na adres: Fundacja Przyrodni-
cza „pro Natura” Trzcinica Wołowska 10; 56-160 Wiń-
sko, z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody.

Grupa Energa od lat wspiera ochronę środowiska 
naturalnego oraz edukację ekologiczną, gdyż przy-
roda jest jednym z kluczowych obszarów aktywności 
Grupy, realizowanych w ramach programu Energa dla 
Ciebie. 

Energa i Fundusz dla Przyrody 
chronią środowisko

Wnioski 
należy 
składać do 
15 lutego

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Energa

W dniu 30 stycznia 2015r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną Pożyczka Globalna 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Menadże-
rem Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie po-
morskim. Dzięki podpisanej umowie z uwolnionego ze spłat ka-
pitału z wcześniejszej umowy Fundusz pozyskał kwotę 5,22 mln 
zł na wsparcie kolejnych mikro i małych firm na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Zwiększając pozyskaną kwotę o środki 
własne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. możli-
we będzie wsparcie pomorskich przedsiębiorców kwotą 5,7 mln 
zł. 
Pożyczki udzielane są firmom na bardzo korzystnych warun-
kach tj. bez prowizji za udzielenie pożyczki i z niskim oprocen-

towaniem wynoszącym 2,0 % w skali roku na okres 5 lat. Mak-
symalna kwota pożyczki wynosi 250 tysięcy złotych.
Charakterystyczne dla Projektu JEREMIE jest to, że środki z po-
życzki muszą służyć inwestycjom w firmie przyczyniającym się 
do wzrostu jej majątku i rozwoju.

Wsparcie 
dla przedsiębiorców
Pomorski Fundusz Pożyczkowy pozyskał kolejne środki z Inicjatywy JEREMIE dla wsparcia 
mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu.

7www.metropolia.info |                | gospodarka |



Nadal istotnym czynnikiem warunkującym 
osiąganie rekordowych rezultatów pozosta-
je bardzo aktywna działalność inwestycyjna 
Zarządu Portu, sprzyjająca utrzymaniu 
silnej pozycji konkurencyjnej Gdyni wśród 
portów Morza Bałtyckiego. 
W latach 2003-2014 ZMPG-a S.A. zainwe-
stował w rozbudowę i modernizację portu 
ok. 959 mln zł (w tym ponad 70% w infra-
strukturę portową). Z zainwestowanych 
kwot około 212 mln zł pochodzi z fundu-
szy europejskich (Fundusz Spójności UE, 
Norweski Mechanizm Finansowy). Wielkość 
planowanych nakładów inwestycyjnych na 
lata 2015-2017 to kolejne 610,3 mln zł. 

Najważniejsze inwestycje

Wśród najważniejszych wydarzeń ubiegłe-
go roku należy wymienić podpisanie umo-
wy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej 
S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbęd-
nej dla realizacji inwestycji ,,Pogłębienie 
toru podejściowego i akwenów wewnętrz-
nych Portu Gdynia – Faza I Rozbudowa 
Obrotnicy nr 2”, ujętej w planie inwestycji.
Kolejne istotne wydarzenia to m. in.: pod-
pisanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. umowy z WYG International Sp. z o.o. 

na opracowanie studium wykonalności 
wskazującego optymalny zakres moder-
nizacji stacji kolejowej obsługującej port 
morski w Gdyni, przekazanie do użytkowa-
nia nowego magazynu wysokiego składo-
wania przy ulicy Kontenerowej 27 w Gdyni, 
podpisanie umowy zbycia 100% udziałów 
spółki BTDG – Bałtyckiego Terminalu Drob-
nicowego Gdynia Sp. z o.o. na rzecz spółki 
OT Logistics S.A. (za kwotę 57,83mln zł), 
podpisanie z firmą Strabag Sp. z o.o. umowy 
na realizację robót budowlanych w ramach 

projektu „Przebudowa nabrzeży w Porcie 
Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza 
I” (na łączną kwotę netto blisko 45 mln zł), 
zakończenie realizacji inwestycji „Infrastruk-
tura dostępu drogowego i kolejowego do 
wschodniej części Portu Gdynia” (dofinan-
sowanego z UE w ramach Funduszu Spój-
ności w kwocie ponad 72,6 mln zł), oddanie 
do użytkowania magazynu do składowania 
zbóż i pasz, wybudowanego za ok. 19,5 
mln. zł (koszty urządzeń i technologii po-
niósł najemca – BTZ Sp. z o.o.).

z optymizmem 
w przyszłość

Pod względem operacyjnym 
miniony rok był bardzo uda-
ny. Obroty ładunkowe wzro-
sły o blisko 10% osiągając 
rekordowy poziom 19,4 mln 
ton. Przychody ze sprzedaży 
zwiększyły się o 3,2%, co 
przy jednoczesnym zmniej-
szeniu kosztów operacyjnych 
o 1,2% zaowocowało wzro-
stem zysku z działalności 
operacyjnej o 26%. Syste-
matycznie rosnący wskaźnik 
EBITDA obrazuje zdolność 
ZMPG-a S.A. do generowa-
nia środków na inwestycje 
z podstawowej działalności. 
Środki te, wsparte fundusza-
mi unijnymi, stanowią źródło 

finansowania programu modernizacji i roz-
woju Portu Gdynia. Rentowność kapitału 
własnego spółki tj. zysk wypracowany na 
bazie kapitałów własnych wyniósł 7,5%. Jest 
to wynik powyżej średniego poziomu tego 
wskaźnika wśród podmiotów zarządzają-
cych portami na przestrzeni ostatnich lat. 
Przeładunki towarów osiągnęły rekordowy 
poziom 19408,3 tys. ton. Rosnące w ostat-
nich latach przeładunki są dobrym progno-
stykiem na przyszłość. 
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Rekordowy rok 
i dobre prognozy
Poprzedni rok był kolejnym rekordowym rokiem dla gdyń-
skiego portu. Osiągnięto najwyższą w 92-letniej historii 
wielkość przeładunków - aż 19,41 mln ton.

TEKST: Dorota Korbut
ZDJĘCIA: Tadeusz Urbaniak

WyNiki ekoNomiCzNo-fiNaNsoWe zarzĄdu 
morskiego Portu gdyNia s.a. za 2014 rok

PodstaWoWe WielkośCi ekoNomiCzNo-fiNaNsoWe zmPg-a s.a.(W tys. zł)
Wyszczególnienie 2012 2013 2014* Zmiana

Przychody z działalności gospodarczej 191 507 181 006 235 202 29,9%

   - usługi  najmu 70 820 72 088 75 988 5,4%

   - opłaty portowe 44 743 45 358 46 095 1,6%

   - pozostałe usługi i sprzedaż materiałów 30 357 28 562 28 650 0,3%

   - pozostałe przychody operacyjne 5 024 6 108 6 235 2,1%

   - operacje finansowe 40 563 28 890 78 234 170,8%

Koszty działalności gospodarczej 134 344 133 298 126 139 -5,4%

Zysk z działalności operacyjnej 20 492 24 485 30 843 26,0%

EBITDA 58 445 61 502 68 615 11,6%

Zysk netto 56 453 47 070 110 053 133,8%

*dane przed weryfikacją sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego ubiegły rok ZMPG-a S.A. zakończył zyskiem 
netto w wysokości 110,1 mln zł.

• uhonorowanie ZMPG-a S.A wyróż-
nieniem „Czas Gdyni” - za budynki 
biurowe przy ul. Polskiej 13 i 13A. 

• nagroda w konkursie „Pomorski 
Pracodawca Roku 2013” - w kate-
gorii firmy duże.

• nagroda honorowa w kategorii 
Mecenat Kultury ( m.in. za stałą 
opiekę udzielaną Teatrowi Miej-
skiemu w Gdyni),  przyznana ZMPG
-a S.A. przez Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

• Medal  Europejski  - uznanie 

ZMPG-a S.A. przez Business 
Centre Club za firmę spełniającą 
europejskie standardy  (przyzna-
wany za osiągnięcia i wkład w 
rozwój polskiej gospodarki oraz 
przyczynienie się do wzrostu jej 
znaczenia w UE).

• list gratulacyjny Wiceprezesa 
Rady Ministrów - Janusza Piecho-
cińskiego dla  
ZMPG-a S.A. za wkład w rozwój 
polskiej gospodarki w sektorze 
związanym z transportem szyno-
wym.

• 4 miejsce w kategorii Duże Perły 
oraz  3 miejsce wśród przedsię-
biorstw sektora „Produkcja i usługi” 
(i tzw. klasa „Champion”) dla ZMPG
-a S.A. w XII edycji  rankingu „Perły 
Polskiej Gospodarki”.

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA
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- Czy poprzedni rok był dobry dla gdyńskiego portu? 
jakie wydarzenia można zapisać po stronie sukcesów? 

- Tak, to był dobry rok. Najważniejsze dwa fakty to re-
kordowy przeładunek oraz drugi w historii portu wynik 
z działalności gospodarczej.
Przeładunek wyniósł 19,4 mln t. A główne grupy towa-
rowe, które się  na niego złożyły to: drobnica - 12,6 mln 
t, zboże - 6 mln t i węgiel oraz koks - 2 mln t. Przeładunki 
są elementem, który w sposób bezpośredni wpływa na 
wyniki eksploatacyjne i finansowe terminali przeładunko-
wych i pośrednio na wyniki finansowe Zarządu Morskiego 
Portu. Tonaż i rodzaj ładunku determinuje charakter stat-
ków zawijających do portu, a to z kolei decyduje o wyso-
kości opłat portowych pobieranych przez port. A opłaty 
portowe są w naszej podstawowej działalności operacyj-
nej drugą pozycją pod względem wartości.

- Co w takim razie jest pierwszą?

- Jest to najem i dzierżawa, która przedmiotowo obejmuje 
magazyny, powierzchnię biurową i place składowe. W 
roku ubiegłym do eksploatacji oddaliśmy dwa magazyny: 
wysokiego składowania (który od początku miał komplet 
najemców) i ładunków masowych suchych (dedykowany 
Bałtyckiemu Terminalowi Zbożowemu). Rok wcześniej 
oddaliśmy do użytkowania przebudowane obiekty biuro-
we. W ten sposób stworzyliśmy nowe źródła przychodów 
z najmu. 

- a wracając do rekordowego zysku – jakiego rzędu 
była to kwota?

- Nasz ubiegłoroczny zysk netto z działalności gospodar-
czej to 110 mln zł. Zaś zysk z działalności operacyjnej to 28 
mln zł. Różnica w stosunku do zysku netto wynika z dzia-
łalności finansowej, której wynik w decydującym stopniu 
ukształtował ostateczną wartość wyniku finansowego.
Z kolei w ramach działalności finansowej wystąpiły dwa 
źródła przychodów – działalność inwestycyjna na rynku 
finansowym oraz zysk ze zbycia udziałów w terminalu 
przeładunkowym – Bałtyckim Terminalu Drobnicowym 
Gdynia sp.  z o.o.

- a jakie ubiegłoroczne trendy będzie kontynuował 
Port gdynia w tym roku? 

- Będziemy dążyli do zwiększania przychodów z najmu. 
Do końca pierwszej połowy tego roku zamierzamy oddać 
nowy obiekt magazynowy do składowania zboża.
Przystąpimy do budowy kolejnego magazynu wysokiego 
składowania. Tym samym będziemy starać się rozszerzać 
materialną bazę przychodów z najmu.

- zboża są ważnym elementem w strukturze ładunko-
wej portu?

- W naszych statystykach eksportowych zboże jest jednym 
z głównych towarów. Struktura obrotów ładunkowych 
pokazuje, że z portu postrzeganego jako drobnicowy stali-
śmy się znaczącym w kraju portem masowym.  
W przeładunkach zboża port gdyński pozostaje liderem, 
a możliwości składowania zboża, uzyskane dzięki nowej 
powierzchni magazynowej, sprzyjają obecnej koniunktu-
rze w obrotach zbożem.  

Port gdynia - na fali sukcesu
Z Krystyną Szambelańczyk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, rozmawia Dorota Korbut.

”Będziemy dążyli do 
zwiększania przychodów 
z najmu. Do końca pierw-
szej połowy tego roku 
zamierzamy oddać nowy 
obiekt magazynowy do 
składowania zboża.

W ogóle, obroty ładunkowe stanowią odbicie stanu go-
spodarki w skali krajowej, a nawet szerzej - w ujęciu euro-
pejskim i światowym. Wielkość tych obrotów w roku 2014 
potwierdza dobrą koniunkturę gospodarczą minionego 
roku.

- Czy na tej podstawie można dokonać prognozy na 
najbliższe miesiące?

- Pierwsze dwa miesiące  wskazują na utrzymanie poziomu 
obrotów zbożami. Gdyby na tej bazie czasowej szacować 
przeładunki kontenerów, to sytuacja kształtowałaby się 
mniej korzystnie, a utrzymanie ubiegłorocznego poziomu 
wzrostu w obrocie kontenerami (16% wzrost w stosunku do 
roku 2013) może okazać się niemożliwym. 
Tym niemniej, będąc na początku roku, spoglądamy na 
najbliższe miesiące z umiarkowanym optymizmem.

- Czyli kryzys nam nie grozi...

- Gdyby wziąć obecne obroty towarowe portu, można są-
dzić, że jesteśmy z dala od kryzysu. Pamiętać jednak musimy 
o obecnym systemie powiązań gospodarczych, daleko 
wykraczających poza granice kraju oraz wpływie polityki 
na gospodarki krajów, czego skutki odczuwa obecnie wiele 
podmiotów gospodarczych w całej UE.
W obszarze gospodarczym zawężonym do portu na pewno 
przyczyniamy się do aktywizacji wielu podmiotów, realizu-
jąc szeroki program inwestycyjny, tworzący rynek pracy dla 
podmiotów branż - głównie budowlanej i hydrotechnicznej.

- a jakie są plany portu na najbliższe miesiące?

- Podpisaliśmy umowę na wykonanie robót czerpalnych 
w rejonie Nabrzeża Bułgarskiego. Wykonanie prac objętych 
tą umową zamknie obecnie realizowany projekt „Zagospo-
darowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”. 
Kontynuowane są prace inwestycyjne przy przebudowie 
nabrzeży Szwedzkiego i Rumuńskiego, realizowana jest 
inwestycja przebudowa intermodalnego terminalu kole-
jowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, 
kończą się prace budowlane przy kolejnym magazynie, 
w perspektywie kolejnych miesięcy rozpoczną się kolejne 
inwestycje.

- W minionych miesiącach Port gdynia otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień.

- Zmieniamy wizerunek obszaru portowego i terenu przyle-
głego do portu. Z tego punktu widzenia jedną z najważniej-
szych dla nas nagród jest Czas Gdyni. Staramy się, poprzez 
budowę obiektów kubaturowych, wpisywać w ideę urba-
nistyczną Gdyni. Cieszy nas również nagroda Pracodawców 
Pomorza 2013, będąca wyrazem uznania dla Portu jako 
pracodawcy.
Zaś nagroda Mecenat Kultury oznacza, że doceniono nas na 
szczeblu wojewódzkim, że mamy udział w przygotowaniu 
ważnych wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz, że stwa-
rzamy dobre warunki do rozwoju kultury i sztuki.  

- Czego można zatem życzyć w tym roku?

- Żeby był on równie pomyślny pod względem biznesowym, 
jak poprzedni i żeby udało się umocnić pozycję Gdyni jako 
liczącego się portu bałtyckiego. 
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Jest to niezwykła okazja, aby poznać 
wszystkie modele Toyoty z napędem 
hybrydowym – począwszy od naj-
mniejszego Yarisa, poprzez dynamicz-
nego Aurisa, aż po kultowego Priusa 
i jego większego brata Priusa Plus. Na 
Pomorzu gości także w pełni elek-
tryczny Prius Plug-In. W trakcie całego 
tygodnia klienci mają możliwość siąść 
za kółkiem wszystkich samochodów 
Toyoty z napędem hybrydowym.
Dlaczego hybryda? To napęd nie tylko 
innowacyjny, ale także niezwykle 
oszczędny i ekologiczny. Jazda hybry-
dą to czysta przyjemność – auta są 
dynamiczne i bardzo komfortowe.
Pełną gamę hybrydowych Toyot bę-
dzie można zobaczyć także 25 lutego 
o godzinie 18.00. na Ergo Arenie 
w trakcie meczu PGE Atom Trefl Sopot 
– MKS Banimex Dąbrowa Górnicza. 
Toyota Walder przygotowuje specjal-
ną ekspozycję oraz wiele atrakcji, m. 
in. konkurs, w którym będzie można 
wygrać weekend w towarzystwie 

hybrydowej Toyoty.
Hybrydowy Tydzień w Toyota Walder 
to idealna okazja do zapoznania się 

z korzyściami płynącymi z użytkowa-
nia samochodu z napędem hybry-
dowym. Tylko teraz czeka niepowta-

rzalna oferta – „Hybryda tańsza od 
benzyny!”. Hybrydowa Toyota Auris 
z wyprzedaży rocznika 2014 jest 
tańsza od wersji benzynowej i diesla 
z 2015 roku. Rabaty sięgają nawet 16 
tys. zł. W ofercie wyprzedaży rocznika 
2014 upusty sięgają od 10 do 16 tys. 
zł, dzięki czemu hybrydowy Auris oka-
zuje się tańszy od porównywalnych 
wersji benzynowych i diesla.
W optymalnie wyposażonej wersji 
Premium hybryda jest o 6600 zł 
tańsza od diesla (dostępnego tylko 
z manualną skrzynią biegów – hy-
bryda standardowo wyposażona 
w przekładnię automatyczną) oraz do-
kładnie na poziomie cenowym wersji 
benzynowej z przekładnią CVT. W 
wyższych wersjach wyposażeniowych 
zakup wersji hybrydowej jest jeszcze 
bardziej opłacalny. 
Promocja wyprzedaży rocznika 2014 
trwa w salonach do wyczerpania puli 
pojazdów. Serdecznie zapraszamy! 
Przyjdź i zakochaj się w hybrydach!

Hybrydowy 
tydzień w Toyota Walder
W salonach Toyota Walder Chwaszczyno i Rumia wystartował 
Tydzień Hybrydowy. 

Hybrydowy Tydzień 
w Toyota Walder 
to idealna okazja 
do zapoznania się 
z korzyściami płyną-
cymi z użytkowania 
samochodu z napę-
dem hybrydowym. 

”
TEKST: Dorota Korbut
ZDJĘCIE: materiały prasowe

A wszystko to za sprawą 
trójmiejskiego dealera, 
firmy Witman i banku Citi 
Handlowy. Uczestnikom 
„Night of emotions” zosta-
ły zaprezentowane takie 
modele jak AMG GT, Klasa 
G 63 AMG 6x6, czy Klasa S 
63 AMG.
Samochody AMG nie 
są po prostu Mercede-
sami z większą liczbą 
koni mechanicznych, ale 
oryginalnymi pojazdami, 
które niezbyt często moż-
na spotkać na polskich 
drogach. Tym razem na 
hipodrom - zamiast koni 
- pośród świateł, laserów 
i dymu, wjechały właśnie 
prawdziwe perełki marki 
z Affalterbach. 
Pierwszym prezento-
wanym modelem był 
najnowszy AMG GT, który 
swoją premierę będzie 
miał dopiero w marcu br. 
Uczestnikom „Night of 
emotions” został on za-

prezentowany aż w trzech 
różnych odsłonach.
Kolejnym samochodem, 
który pojawił się na płycie 
hipodromu, była Klasa 
S 63 AMG. Jej wnętrze 
to połączenie atmosfery 
luksusu ze sportową funk-
cjonalnością oraz pasją 
do najwyższych osiągów, 
z zamiłowaniem do detali. 
Jednak niekwestionowa-
ną gwiazdą tego wieczoru 
była unikatowa Klasa G 
63 AMG 6x6. Jej pojawie-
nie wywołało entuzjazm 
wśród zaproszonych 
gości. 
Wjazd samochodów ze 
stajni AMG poprzedził 
dżokej, który w rytm 
muzyki zaprezentował 
swoje umiejętności w sko-
kach przez przeszkody, 
a Paulina Czapla, znana 
z programu „Must Be The 
Music”, swoim występem 
oczarowała ponad 200 
zaproszonych gości.

amg 
na sopockim 
hipodromie
Na jeden wieczór sopocki hipodrom 
przeobraził się w prawdziwą stajnię 
samochodów marki Mercedes AMG.

TEKST: Dorota Korbut
ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Miejsce to nie zostało wybrane przy-
padkowo. Teren świetnie odzwierciedla 
miejsce walk w Alzacji w 1945 r. Nawet 
pogoda była taka, jak 70 lat temu. Insce-
nizacja miała tyle realizmu, że widzowie 
mogli odczuć wrażenie, jakby cofnęli się 
do tamtych lat.
W odtwarzanie historycznych scen 

zaanga-
żowali się 
pasjonaci, 
odgrywają-
cy żołnierzy 
oddziałów niemieckich, amerykańskich 
i francuskich. Dodatkową atrakcją były 
pojazdy militarne, m. in. dwa czołgi, 
transporter opancerzony oraz niszczyciel 
czołgów. Tłem historycznym odgrywa-
nych wydarzeń, zmagań frontowych 

i opowieści 
o codzienno-
ści w trakcie 
II wojny 
świato-

wej, była niemiecka ofensywa w Alzacji 
o kryptonimie „Nordwind” („Północny 
Wiatr”). Miała ona na celu odciążanie jed-
nostek walczących w Ardenach z siłami 
amerykańskimi.
Organizator, czyli Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku, położyło nacisk na 
zaprezentowanie historii frontu zachod-
niego na początku 1945 r., ze szczegól-
nym uwzględnieniem funkcjonowania 
służb pomocniczych, zaplecza frontu 
i losu ludności cywilnej. Projekt miał for-
mę plenerowej wycieczki o długości ok. 7 
kilometrów, w wymagających warunkach 
terenowych, uzupełnionej prelekcjami 
pracowników muzeum i pokazami rekon-
struktorów.

Śnieg, czołgi i żołnierze...
Ponad 80 rekonstruktorów wzięło udział w inscenizacji bitwy z czasów II wojny świato-
wej, przygotowanej na terenie gminy Kolbudy.

W odtwarzanie historycz-
nych scen zaangażowali 
się pasjonaci, odgrywający 
żołnierzy oddziałów nie-
mieckich, amerykańskich 
i francuskich.”TEKST: Dorota Korbut

ZDJĘCIA: Jerzy Sroka
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Występ Cleo i Donatana na Eurowizji 2014 
czy Polski Pawilon w Szanghaju na EXPO 2010 
inspirowany tradycją ludowych wycinanek po-
kazują, że coraz mniej się ludowości wstydzimy, 
a coraz bardziej ją doceniamy. Ale to nie jedyne 
miejsca, gdzie gości folk – również w wystroju 
wnętrz zaczyna być on coraz bardziej zauważal-
ny.  
Gama produktów jest naprawdę szeroka, od 
mebli czy kafelków po artykuły papiernicze 
– każdy może znaleźć coś dla siebie. Wiel-
kim atutem takich produktów jest fakt, że są 
one zazwyczaj ręcznie robione oraz powstają 
z naturalnych materiałów. Trend ten jest wyko-

rzystywany przez młodych designerów, którzy 
łączą minimalistyczne formy i tradycyjne wzory, 
które ożywiają projekt. Powinniśmy się trzymać 
takiego połączenia nieco minimalistycznych 
wnętrz i ludowych elementów, aby uniknąć 
kiczu i przerysowania (chyba, że właśnie taki 
efekt chcemy uzyskać). Wnętrze utrzymane 
w stonowanych kolorach sprawi, że folkowe 
ozdoby będą przykuwały uwagę.  
Dzięki takim ludowym elementom nasz dom 
zyska niepowtarzany klimat i charakter. Folko-
we ozdoby sprawią, że w dzisiejszych czasach 
masowej kultury nasze wnętrza będą wyróżnia-
ły się niepowtarzalną atmosferą.

FOLK 
Był taki czas, że pochodzenie ze wsi, a nawet wszystko, co z nią 
związane, było uznawane za wstydliwe. Na szczęście te czasy 
minęły, a my znowu doceniamy naszą kulturę i zwyczaje.  

W TWOIM 
MIESZKANIU

kuBki : www.kokofolk.pl 
Poranna kawa albo herbata 
na pewno będzie smakować 
jeszcze lepiej w kolorowym, 
kaszubskim kubku.

TEKST: Dominika Konkol
ZDJĘCIA: kokofolk.pl

Poduszka: 
www.kokofolk.pl 
Poduszka w niety-
powym, ciemnym 
kolorze z pewnością 
będzie ciekawą ozdo-
bą twojego salonu. 

deska do krojeNia: 
www.kokofolk.pl 
Taka deska do krojenia może 
służyć również jako oryginalna 
ozdoba twojej kuchni. 



zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

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

sPrzedam drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, białe, cena 400 
zł, tel. 600 702 048 

oddam duży telewizor. Tyl-
ko wymaga  drobnej naprawy 
włącznika. Tel:501 534 260.

sPrzedam ładną odzież 
bardzo tanio. Oddam tele-
wizor duży. Tylko wymaga  
drobnej naprawy włącznika. 
Tel:501534260.

sPrzedam ładną odzież, roz. 
S i M. Tanio. Oddam telewizor 
duży. Tylko wymaga  drobnej 
naprawy włącznika. Tel: 
501534260.

sPrzedam fotelik do sa-
mochodu do 13 kg 50 zł 668 
tel.668 346 033 

zBieram makulaturę, złom, 
rowery, cb radia. Gdańsk, sms 
791-15-00-96.

zBieram makulaturę, złom, 
przyjmę rower, krótkofalów-
kę, cb radio, pmr walkie-talkie. 
Gdańsk, Kliniczna, Reja, Halle-
ra, okrag. sms 791-15-00-96 

sPrzedam silniki 4.5 kw 1.5 
kw 1.1kw oraz przekładnie 
ślimakową, tel 601 638 877  

PomoC. Mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebne są ubrania środki 
czystości, art. szkolne. Z góry 
dziękuję, 512757719 

PomoC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystosci, art. szkolne. Z góry 
dziękuję, tel. 788245594

sPrzedam ubranka dla 
dziewczynki na 3-4 lata cena 
50 zł, stan. b. dobry, Wejhero-
wo tel. 798020532

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

działka z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 
tel. 502 686 196

sPrzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898

sPrzedam działkę budowla-
ną, 600 m kw, 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 budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898

sPrzedam ziemię 20000m2 
w Lowczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji, 
kontakt 607773292
dom wolno stojący w Wejhe-

rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

DO WYNAJĘCIA

lęBork, pokój tanio do 
wynajęcia od zaraz z używal-
nością kuchni i łazienki, tel. 
784-046-326

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

WyNajmę pom. 80 m w 
W-ie wyposażona dla prod. 
krawieckiej lub na inna 
nieuciążliwa działalność, 605 
276 089.

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ
skuP aut do kasacji, dojazd 
do klienta, tel. 696 452 992

EDUKACJA
lekCje dodatkowe z fizyki 
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

PotrzeBuję pilnie wirówkę 
do prania, z okolic Kartuz 
może ma ktoś już niepotrzeb-
ną. Tel.669205938.

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

fotograf – śluby, tel. 660 
310 311

kotłoWNie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

złota rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

usługi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

PożyCzki prywatne pod 
zastaw nieruchomości tel.510 
905 908 www.podzastaw.com

TOWARZYSKIE

WdoWa, zadbana pełna 
życia 55 latka, pozna pana z 
klasa poważnie myślącego o 
związku. tel 664038355

koBietka, seksi blondi po-
zna sponsora, tel. 514670725. 
Sopot również sex. 

NiezależNy finansowo z 
mieszkaniem 46 latek pozna 

zadbaną kobietę do stałego 
związku, tel. 511683080

ZWIERZĘTA

oddam fajnego psa kundel-
ka w dobre ręce, Rumia, tel. 
881-237-164

RÓŻNE

kuPię militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

sPrzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

sPrzedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

sPrzedam drzwi, 80, 
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”

Niemal od samego początku zmagań 
ligowych widać było efekty pracy byłe-
go selekcjonera polskiej kadry. Najpierw 
żółto-czarni notowali raz po raz imponują-
ce serie zwycięstw, a następnie przyszedł 
czas na awans do Final Four Polski Polski 
oraz trzecie miejsce po rundzie zasad-
niczej PlusLigi. Fani Lotosu Trefla mają 
nadzieję, że na tym nie koniec.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotych-
czasowej współpracy i efektów, które uda-
ło nam się osiągnąć. Od samego początku 
nakreśliliśmy sobie cele, które chcemy 
realizować na przestrzeni lat. Bardzo się 
cieszymy, że rozpoczętą przed rokiem 
drogę będziemy wspólnie kontynuować. 
Jesteśmy świadomi, jak dużo pracy nas 
czeka i gdzie chcemy się znaleźć w ko-
lejnych latach – powiedział prezes Piotr 
Należyty na oficjalnej stronie klubu.

Optymizmu nie krył też sam zaintereso-
wany.

- Mamy przed sobą wiele celów do zreali-
zowania, dotyczących nie tylko poziomu 
sportowego drużyny, ale też rozwoju klu-
bu czy stałego podnoszenia liczby widzów 
na naszych meczach. Wierzę, że razem 
możemy osiągnąć je wszystkie – przyznał 
tamże Anastasi.

anastasi na dłużej w Gdańsku!

TEKST: Krzysztof Handke
ZDJĘCIA: lotostrefl.pl

Włoski trener Lotosu Trefla Gdańsk jeszcze w trakcie trwającego sezonu postanowił 
parafować nową, dwuletnią umowę z dotychczasowym pracodawcą.

- Mamy przed sobą wiele celów do zrealizo-
wania, dotyczących nie tylko poziomu spor-
towego drużyny, ale też rozwoju klubu 

Czterodniowy turniej 
o Puchar Polski dobiegł 
końca. 

Główny laur przypadł 
Stelmetowi Zielona Góra 
po pokonaniu w finałowej 
potyczce Rosy Radom. As-
seco Gdynia nie podołało 
w czwartek wspomnianym 
radomianom, natomiast 
Trefl Sopot przegrał 
następnego dnia z AZS-
em Koszalin. Najbardziej 
wartościowym zawodni-
kiem uznano Przemysława 
Zamojskiego - zawodnika 
związanego przez lata 
z trójmiejskimi klubami.

Gdynia Basket 
Cup dla Stelmetu

Porażka, która 
nic nie zmieniła

lotos trefl gdańsk na za-
kończenie rundy zasadni-
czej uległ azs Politechni-
ce Warszawskiej 1:3.

Gdańszczanie nie utracili 
jednak wypracowanej 
wcześniej trzeciej lokaty. 
Andrea Anastasi desygno-
wał do boju nieco zmienio-
ne zestawienie, z Krzysz-
tofem Wierzbowskim oraz 
Arturem Ratajczakiem. 
Obaj dotychczas rzadko 
pojawiali się na parkiecie, 
więc niewątpliwie towa-
rzyszyła im dodatkowa 
mobilizacja. W dalszej 
części meczu swoje szanse 
otrzymali też Damian 
Schulz, Przemysław Stępień 
i Sławomir Stolc. Choć 
pozostali zawodnicy pierw-
szoszóstkowi, jak i wspo-
mniani zmiennicy dawali 
z siebie wszystko, to jednak 
„Wilki Bednaruka”, bo tak 
nazywani są akademicy 
z Warszawy, okazali się 
lepsi w meczu rozegranym 
na Torwarze. W równole-
gle toczonych zawodach 
w Jastrzębiu-Zdroju 
tamtejszy JW przegrał po 
tie-breaku z Cuprum Lubin, 
więc żółto-czarni utrzymali 
dotychczasowe miejsce 
w klasyfikacji generalnej. 
Siatkarze znad morza pod 
koniec przyszłego tygodnia 
rozpoczną rywalizację 
w play-off od wyjazdowe-
go pojedynku z Transfe-
rem Bydgoszcz (walka do 
dwóch zwycięstw, drugi 
i ewentualnie trzeci mecz 
zostaną rozegrane w Ergo 
Arenie).
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”
go br. w hali ZSSO w Gdyni półfinale był 
bezkonkurencyjny. Podopieczne Mag-
daleny Szymkiewicz pokonały kolejno 
MOS Ślęza Wrocław 92:53, Wisłę Can-Pack 
Kraków 94:68 oraz SKK Polonię Warszawa 

63:88 i z bilansem 3 zwycięstw i żadnej 
porażki znalazły się w finale.

W rywalizacji 8 najlepszych zespołów 
damskich U-22 udział weźmie zespół 
Sportowej Politechniki Gdynia. Pod-
opieczne Magdaleny Szymkiewicz 
walczyć będą o obronę tytułu mistrzow-
skiego sprzed roku. W zmaganiach o złoty 
medal MP w grupie A, gdynianki zmierzą 
się z KS AZS PWSZ Gorzowem Wielko-
polskim, MUKS Widzewem Łódź oraz 
gospodarzem - KS Basket 25 Bydgoszcz. W 
grupie B zagrają MUKS Poznań, UKS Hu-
ragan Wołomin, MOS Ślęza Wrocław oraz 
UKS Basket Aleksandrów Łódzki. W drodze 
do finału zespół Sportowej Politechniki 
Gdynia w rozgrywanym w dniach 6-8 lute-

środa 25 LUTEGO: 
g. 16:00 Sportowa Politechnika Gdynia - KS 
Basket 25 Bydgoszcz 
 
CzWartek 26 LUTEGO: 
g. 15:00 MUKS Widzew Łódź - Sportowa 
Politechnika Gdynia 
 
PiĄtek 27 LUTEGO: 
g. 17:15 Sportowa Politechnika Gdynia - 
AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski

Czas na 
juniorski finał
W dniach 25.02-1.03 w Bydgoszczy rozegrany 
zostanie Finał Mistrzostw Polski Juniorek Star-
szych. Turniej odbędzie się w hali Artego Arena. 

TEKST: Krzysztof Handke
ZDJĘCIA: bigdynia.pl

soBota 28 LUTEGO: 
g. 10:00 mecz o 7 miejsce:A4 - B4 
g. 12:15 mecz o 5 miejsce B3 - A3 
g. 15:00 półfinał: A2 - B1 
g. 17:15 półfinał: B2 - A1 
 
Niedziela 1 MARCA: 
g. 10:00 mecz o 3 miejsce: pokonany z me-
czu A2-B1 - pokonany z meczu B2–A1 
g. 12:15 FINAŁ: zwycięzca z meczu A2–B1 - 
zwycięzca z meczu B2-A1

termiNarz turNieju fiNałoWego:

W swoim dwudziestym meczu tauron Basket ligi 
kobiet koszykarki z gdyni uległy w delegacji artego 
Bydgoszcz i wciąż na koncie mają tylko cztery zwy-
cięstwa.

 Najskuteczniejszym ogniwem w ekipie Wadima 
Czeczuro okazała się Dominika Miłoszewska, zdobyw-
czyni 12 punktów. Niewiele gorsze rezultaty uzyskały 

jej koleżanki, ale ogólnie rzecz biorąc bydgoskie Artego 
stanowiło tego dnia wyrównany monolit, któremu 
przyjezdne nie były w stanie sprostać. Gdyński zespół 
niezmiennie plasuje się na dziesiątym miejscu w ta-
beli, wyprzedzając Widzew Łódź oraz Chemat Basket 
Konin. 4 marca  koszykarki znad Bałtyku podejmą MKK 
Siedlce. Początek rywalizacji zaplanowano na 18:00 
w Gdynia Arena. Będzie to dobra okazja do rewanżu 

za grudniową porażkę na siedleckim parkiecie (73:79). 
Warto dodać, że w przypadku wygranej żółto-niebie-
skie zrównają się punktami z wyprzedzającym je MKK 
Siedlce, więc ten fakt dodaje smaczku środowemu 
pojedynkowi. Będzie to ostatni mecz fazy zasadniczej 
przed własną publicznością, kilka dni później gdynianki 
pojadą walczyć o punkty do Łodzi. „Oczka” do tabeli są 
Basketowi bardzo potrzebne, by myśleć o play-off.

Artego górą, MKK Siedlce za pasem

Podopieczne Mag-
daleny Szymkiewicz 
walczyć będą o obro-
nę tytułu mistrzow-
skiego sprzed roku.



Dwa tygodnie pozostające do rozpoczęcia rundy 
wiosennej zwiastują powoli kończący się okres 
przygotowań piłkarzy Arki do walki o poprawę 
pozycji w tabeli, jak i stałe zakotwiczenie w górnych 
rejonach tabeli, a może i o bezpośrednią rywaliza-
cję o awans na ekstraklasowe boiska, co na chwilę 
obecną jest jednak dość odległą perspektywą. 
Dotychczasowe sparingi wypadły co najmniej przy-
zwoicie, było niedawne wysokie zwycięstwo ze Star-
tem Warlubie (7:0), ale też znacznie niższa wygrana 
z drugoligowymi Błękitnymi. Trafieniami w tym 
spotkaniu popisali się Michał Renusz oraz Marcus 
da Silva, a rezultat na dobre wyklarował się jeszcze 
w pierwszej odsłonie. Bez wątpienia nie można jed-
nak wyciągnąć zbyt daleko idących wniosków, gdyż 
nie wyniki są podczas okresu przygotowawczego 
najistotniejsze. Prawdziwą weryfikacją siły pod-
opiecznych Grzegorza Nicińskiego będzie konfron-
tacja z GKS-em Tychy 8 marca. Zanim jednak nastąpi 

długo  wyczekiwany powrót na boisko w grze 
o stawkę, w najbliższą sobotę na Narodowym Sta-
dionie Rugby, oraz  na głównej płycie (czynione są 
starania, aby jeden z meczów doszedł do skutku na 
naturalnej murawie) pojawią się dwaj sparingpart-
nerzy - Gryf Wejherowo najpewniej g. 11.00 (III liga, 
gr. pomorsko-zachodniopomorska, 2. miejsce) oraz 
Olimpia Elbląg, prawdopodobnie g. 14.00 (III liga gr. 
podlasko-warmińsko-mazurska, 1. miejsce). Z coraz 
większym optymizmem na swój stan zdrowia może 
patrzeć Bartosz Ława oraz sztab szkoleniowy żółto-
niebieskich. W poniedziałek doświadczony pomoc-
nik Arki wrócił do zajęć z zespołem po rekonwale-
scencji i od tego momentu jego kolejnym celem 
będzie dojście do optymalnej dyspozycji. Warto 
wspomnieć, że na początku tygodnia rozpoczął się 
drugi etap sprzedaży karnetów na rundę wiosenną. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
oficjalnej stronie klubu - arka.gdynia.pl.

W sparingowym duchu 
liga coraz bliżej
W miniony weekend w szóstym meczu kontrolnym Arka 
pokonała Błękitnych Stargard Szczeciński 2:1. W sobotę 
w Gdyni dojdzie do dwóch sparingów.

TEKST: Krzysztof Handke
ZDJĘCIA: Stanisław Wrzosek / arka.gdynia.pl

Bramki: Renusz 18’, Da Silva 28’ (k) - sa-
mob. 38’
arka: Kędra (60’ Skowron) – Stolc (46’ Szur), 
Łukasiewicz (60’ Wojcinowicz), Marcjanik, 

Wojowski (46’ Warcholak) – Lomski (60’ Ko-
walski),  Rzuchowski (60’ Lech), Nalepa (60’ 
Gałecki), Da Silva (60’ Tomasiewicz), Renusz 
(60’ Jagiełło) – Abbott (60’ Szubert)

Błękitni: Ufnal - Kosakiewicz (79’ Inczew-
ski), Liśkiewicz, Baranowski, Wawszczyk, 
Fadecki (65’ Zdunek), Flis (46’ Wiśniewski), 
Wojtasiak (65’ Więcek), Poczobut (46’ 

Kotłowski), Gutowski (65’ Fijałkowski), 
Zieliński (46’ Gajda)
żółte kartki: Lech, Szubert - Kotłowski x2
czerwona kartka: Kotłowski

arka gdyNia - BłękitNi stargard szCz. 2:1 (2:1)

Ligowe zmagania 
z udziałem piłkarzy 
Arki już za niecałe 
dwa tygodnie


