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II edycja plebiscytu „Orzeł Samorządu” rozstrzygnięta

Burczyk, Hildebrandt, Krzemiński
i Włudzik – najlepsi

Zakończyła się II edycja plebiscytu Orzeł Pomorski, organizowana jest przez Wydawnictwo
Prasowe Edytor, wydawcę „Magazynu Pomorskiego”, a odbywająca się pod honorowym patronatem
Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Samorządu Województwa Pomorskiego.

Od lewej: Leszek Burczyk starosta Starogardzki Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy,
Jerzy Włudzik wójt Gminy Kosakowo. Krzysztof Hilderbrandt Prezydent Wejherowa.

u

roczysta gala odbyła się
w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, przybyli na
nią zarówno samorządowcy
z rodzinami, współpracownikami i przyjaciółmi, jak i przedstawiciele
świata polityki, biznesu i nauki.

Przypomnijmy, że plebiscyt na „Orła Samorządu”, czyli najlepszego samorządowca
Pomorza, odbywa się co cztery lata pod koniec kadencji samorządów w czterech kategoriach: najlepszy wójt, najlepszy burmistrz,
najlepszy prezydent miasta, najlepszy starosta. Wybór i ostateczna decyzja, kto zostanie
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„Orłem Samorządu”, należały do czytelników
„Magazynu Pomorskiego”.
Przy wyborze pod uwagę brane były takie kryteria, jak wkład i dokonania samorządowców w rozwój swojej gminy, miasta czy
powiatu, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych na działalność jed-

Orły samorządu
nostek samorządowych, rozmiar i charakter
inwestycji poczynionych w ostatnich czterech
latach. Oceniany był także udział samorządowców w akcjach zdrowotnych i edukacyjnych oraz kreatywność w inicjowaniu imprez
kulturalno-społecznych. Szczególną uwagę
zwracano na zaangażowanie i otwartość na
problemy swoich wyborców, kreatywność
w prowadzeniu polityki lokalnej, aktywność
w swoim środowisku i społeczności oraz postawę moralno-etyczną.
Uroczysta gala rozstrzygnięcia plebiscytu
„Orzeł Samorządu” rozpoczęła się koncertem
Cappelli Gedanensis. Licznie zgromadzonych
gości powitała Grażyna Wiatr, prezes Zarządu Wydawnictwa Prasowego Edytor wydającego „Magazyn Pomorski”, a Jan Kleinszmidt,
przewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Pomorskiego, przypomniał narodziny samorządności i wzrastającą rolę społeczeństwa obywatelskiego świadomego
swojej siły i możliwości. Statuetki laureatom
wręczali wicemarszałkowie województwa
pomorskiego: Wiesław Byczkowski i Hanna
Zych-Cisoń.
Laureatami II edycji plebiscytu
„Orzeł Pomorski” zostali:
Leszek Burczyk, starosta starogardzki
– w kategorii najlepszy starosta
Krzysztof Hilderbrandt, prezydent
Wejherowa – w kategorii najlepszy
prezydent
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy
– w kategorii najlepszy burmistrz
Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo
– w kategorii najlepszy wójt
Laureaci plebiscytu „Orzeł Samorządu” zostali również uhonorowani medalami „De nihilo nihil fit” ufundowanymi przez Pomorski
Urząd Marszałkowski.
Uroczystą galę, którą poprowadziła Beata
Gwoździewicz – dziennikarka Radia Gdańsk,
uświetnił występ Cappelli Gedanensis w składzie: Hanna Kwiatkowska – sopran, Katarzyna Kowacz i Katarzyna Rogalska – skrzypce,
Agnieszka Urbanek – altówka, Alicja LachOwsiany – wiolonczela.
Sponsorem głównym gali był PKO Bank
Polski, a partnerami: Pracodawcy Pomorza,
Stocznia Nauta SA oraz Klinika Stomatologiczna Vivadental. Poczęstunek przygotowała cukiernia Wega z Gdańska.
Przypomnijmy, że laureatami I edycji byli:
Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa, dr Arseniusz Finster – burmistrz Chojnic,
Janina Kwiecień – starosta kartuski, i Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz
Gdański.
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Orzeł Samorządu 2014
Leszek Burczyk – starosta powiatu starogardzkiego

Laudację wygłosił Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego

l

eszek Burczyk jest absolwentem
I Liceum Ogólnokształcącego
w Starogardzie Gdańskim. W roku
1981 ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budowy Maszyn.
Od roku 1982 związany był z Zespołem Szkół
Publicznych w Kaliskach, najpierw jako na-

uczyciel fizyki, a od roku 1990 jako dyrektor
szkoły. Pracę w samorządzie terytorialnym rozpoczął w 1990 roku, najpierw w samorządzie
gminnym, a następnie od 1999 roku w Zarządzie Powiatu Starogardzkiego.
W październiku 2007 roku został wybrany
na starostę powiatu, z którym łączą go więzy
rodzinne, emocjonalne i zawodowe.
W czasie wolnym od pracy chętnie zajmuje
się pracami w domu i ogrodzie. Lubi kontakt
z przyrodą.
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k

Krzysztof Hildebrandt – prezydent Wejherowa
Laudację wygłosił doc. dr Henryk Lewandowski

rzysztof Hildebrandt – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Kierowników
Projektów Europejskich, jest
prezydentem Wejherowa od 1998 roku.
Krzysztof Hildebrandt aktywnie uczestniczy
w życiu nie tylko Wejherowa, ale i Kaszub. Jest
aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia Przyjaciół
Rodziny i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Szczególną estymą darzy Związki Kombatanckie. Interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest twórcą
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, a także inicjatorem utworzenia Straży Miejskiej i objęcia
Wejherowa tzw. monitoringiem wizyjnym.
To włodarz, któremu na sercu leży rozwój
dzieci i młodzieży nie tylko intelektualny, ale
i fizyczny. Za jego kadencji powstały kryta
pływalnia, sztuczne lodowisko, hala sportowa,
boiska wielofunkcyjne i ścieżka rowerowa.
Ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja ważnych
dla miasta inwestycji, m.in. renowacja Kalwarii
Wejherowskiej, przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im.
Aleksandra Majkowskiego, rewitalizacja śródmieścia, termomodernizacja szkół. Inicjator
budowy regionalnego centrum kultury, tzw.
Filharmonii Kaszubskiej, która jest największą
inwestycją miejską w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008–2015.
Za szczególne zasługi dla samorządności, za
wybitną i profesjonalną, z pełnym oddaniem

prowadzoną działalność na rzecz Wejherowa
Krzysztofowi Hildebrandtowi przyznano wiele
odznaczeń, medali, orderów i tytułów, m.in. „Sa-
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morządowego Oskara”, „Orła Pomorskiego”, Statuetkę Jakuba Wejhera, Złoty Krzyż Zasługi oraz
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
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Orzeł Samorządu 2014
Krzysztof Krzemiński – burmistrz Redy

Laudację wygłosił senator RP, prof. dr hab. Edmund Wittbrodt

k

rzysztof Krzemiński ukończył
Wydział Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej z tytułem
magistra inżyniera budownictwa, jak również studia uzupełniające – ekonomię i finanse na Wydziale
Zarządzania i Ekonomii tejże uczelni. Zdał eg-

zamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1982 do 1992 roku pracował
na budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”
jako zastępca kierownika rejonu realizacji reaktorowni.
Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy
w życiu lokalnej społeczności: pełnił funkcję
zastępcy burmistrza Redy w I i II kadencji, był
radnym Rady Powiatu Wejherowskiego w III
i IV kadencji, a obecnie drugą kadencję pracuje dla Redy, będąc burmistrzem tego prężnie
rozwijającego się miasta.
Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddziału w Redzie, gdzie kultywowane są
tradycje i wartości naszego regionu. Aktywnie
uprawia sport – siatkówkę, tenis, koszykówkę,
latem zaś z pasją jeździ motocyklem, a zimą na
nartach.
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Jerzy Włudzik – wójt gminy Kosakowo
Laudację wygłosił prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda

erzy Włudzik jako były harcerz od
młodzieńczych lat pełnił różne funkcje społeczne: w czasie nauki w Technikum Ogrodniczym w Pruszczu
Gdańskim, podczas nauki w oficerskiej szkole Wojsk Pancernych im. Stefana
Czarnieckiego w Poznaniu i w czasie studiów
ekonomicznych w Warszawie.
Od 1969 r. jest mieszkańcem gminy Kosakowo. Był tutaj agronomem, przewodniczącym
Rady Gminy, kierownikiem gminnej Służby
Rolnej, naczelnikiem gminy, pierwszym wój-

Dzięki jego działalności gmina Kosakowo jest pozytywnie postrzegana i oceniana
w rankingach ogólnopolskich i regionalnych,
jak ranking inwestycyjny samorządów czy
gospodarczo-samorządowy HIT Pomorza.
W ramach realizacji programu „Jakość zarządzania gminą w woj. pomorskim” Kosakowo
znalazło się na I miejscu w rankingu „Gmina
Manager 2006” jako najlepiej zarządzana
gmina wiejska w województwie pomorskim.
Gmina Kosakowo jest laureatem konkursu
„Teraz Polska”.

tem wybranym w wyborach bezpośrednich.
W czasie jego trzech kadencji na stanowisku
wójta zrobiono w gminie Kosakowo wiele dobrego. Zmiany na lepsze zarówno w zakresie
inwestycji (drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja, przystań rybacka w Mechelinkach, gimnazjum w Kosakowie, inwestycje
oświatowe, boiska sportowe), jak i promocji
(Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, pomost cumowniczy w Rewie i molo w Mechelinkach, bogaty kalendarz imprez) widoczne
są gołym okiem.
Zmienił wizerunek i otoczenie gminy Kosakowo i Urzędu Gminy, którego misją jest
świadczenie usług na coraz wyższym poziomie, a hasłem „Urząd przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów” (urząd
ma certyfikat jakości normy europejskiej ISO
9001:2008).
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Gala Orłów Samorządu 2014

Od prawej: wicemarszałek Hanna Zych – Cisoń, patron plebiscytu, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego,
wicemarszałek Wiesław Byczkowski, sekretarz Miasta Gdańska Danuta Janczarek, senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt.
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Laureat Orła Samorządu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt z żoną Joanną (po prawej), prezes Wydawnictwa Prasowego Edytor, wydawca Magazynu Pomorskiego Grażyna
Wiatr, Kanclerz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego doc. Henryk J. Lewandowski, senator RP prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, przedstawicielka Urzędu Miasta Redy.

Prezes Pracodawców Pomorza partner plebiscytu dr Zbigniew Canowiecki,
wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki, starosta tczewski Józef Puczyński.

Wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń, wydawca Magazynu Pomorskiego Grażyna Wiatr, redaktor
naczelna Renata Mroczkowska-Jankowska. Obok stoi biegły rewident Weronika Klisz.

Wicemarszałek Wiesław Byczkowski i prezes Grażyna Wiatr.

Laureat Orła Samorządu burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński z rodzicami.

Starosta Józef Puczyński i dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ Banku Wiesław Kostrzewa.

Kwartet Cappelli Gedanensi z sopranistką Hanną Kwiatkowską.

11

Orły samorządu

Organizatorki plebiscytu Orzeł Samorządu Renata Mroczkowska-Jankowska i Grażyna
Wiatr oraz laureat Krzysztof Krzemiński z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Redzie.

Jadwiga Michałkiewicz, pracownik Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim i prezes Zarządu
Uniwersytetu III Wieku w Pruszczu Gdańskim Elżbieta Urbanowicz z mężem Zdzisławem.

Poczęstunek przygotowany przez Cukiernię Wega z Moreny.

Laureat Orła Samorządu wójt Kosakowa Jerzy Włudzik, senator
prof. dr hab. Edmund Wittbrodt i kanclerz SAUG doc Henryk J. Lewandowski.

Laureat Orła Samorządu starosta starogardzki Leszek Burczyk w towarzystwie
Elżbiety Rembiasz, właścicielki firmy „Restal” ze Starogardu Gdańskiego i Emilli
Podhajskiej,, właścicielki Foreign Trade Company Sanpod z Gdańska.

Redaktor Renata Mroczkowska-Jankowska wręcza album wylosowany
przez prezesa Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Leszka Jaskułę.

B. wicewojewoda Krystyna Gozdawa-Nocoń i prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda.
Obok stoi dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz.

Dyrektor Adam Koperkiewicz (z lewej), prezes
Zbigniew Canowiecki i senator Edmund Wittbrodt..
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Pracownicy Urzędu Miejskiego w Redzie z laureatem burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim i laudatorem senatorem Edmundem Wittbrodtem.

Maria Lewandowska, właścicielka Restauracji Gdańskiej
w rozmowie z właścicielką Galerii SAS Elżbietą Komarnicką.

Od prawej Halina i Ryszard Ostrowscy, właściciele firmy Anro
z Gdańska, obok prof. dr hab. chirurg Zbigniew Gruca z żoną Janą.

Adwokat Roman Nowosielski i prezes Biura Doradztwa
Ekonomicznego i Prawnego Jan Zacharewicz.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, prezes Zbigniew Canowiecki oraz prezes Jan Zacharewicz.

Laureat wójt Jerzy Włudzik w rozmowie ze swoimi pracownikami.

Prof. Zbigniew Gruca, Jana Gruca w rozmowie z event expertem Andrzejem Kowalikiem.
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Samorządność – wczoraj i dziś
Kilka tygodni przed wyborami samorządowymi w Ratuszu Głównego Miasta odbyła się
konferencja naukowa pod tytułem „Gdańska samorządność – wczoraj i dziś”. Pomysłodawcą
spotkania byli przedstawiciele Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy powstałego w 2013 roku.

„

c

hcemy propagować tradycję
samorządową, dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć
swoją działalność od konferencji mówiącej o jej historii” –
powiedział Tadeusz Gleinert, prezes stowarzyszenia. „Tym sympozjum zaczynamy obchody
25-lecia samorządności, które przypadają na
przyszły rok” – dodała Danuta Janczarek, sekretarz miasta.
Konferencja była pierwszym z trzech zaplanowanych spotkań organizowanych przez
Stowarzyszenie Rajców Gdańskich wraz z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Doty-

W środku sekretarz Rady Miasta Danuta Janczarek

Prof. dr hab. Błażej Śliwicki

czyła początków gdańskiej samorządności.
Prelegentami byli naukowcy z Polski i Niemiec
zajmujący się w swojej pracy Gdańskiem.
„Celem wszystkich wykładów było przedstawienie wpływu, jaki samorządność miała na
inne dziedziny życia” – podkreślił dr Piotr Paluchowski z MHMG. Mówiono o sposobach,
jakie podejmowała dawna rada miejska w celu
ratowania zabytków, o powiązaniach między
samorządem a religią, a także o interakcjach
między władzą i medycyną.
Na konferencji wystąpili: prof. dr hab. Błażej
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Śliwiński, prof. dr hab. Joachim Zdrenka, dr Ewa
Bojaruniec, dr hab. Edmund Kizik, dr hab. Sławomir Kościelak, prof. dr Hans-Jürgen Bömelburg, dr hab. Adam Szarszewski, dr Ewa Barylewska-Szymańska, prof. dr hab. Beata Możejko
oraz dr Janusz Trupinda.
Kolejne dwa spotkania organizowane przez
Stowarzyszenia Rajców Gdańskich oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska odbędą
się w maju 2015 roku. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz.

aktualności

Solidarność jest w nas
Ponad 450 osób, w tym liczna delegacja samorządowców z Ukrainy, wzięło udział
w konferencji „Super mocni – 25 lat samorządu terytorialnego. Solidarność jest w nas”, która
odbyła się w październiku pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, marszałka
województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

u

czestnicy wydarzenia analizowali historię 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, poruszali problemy
teraźniejszości i dokonali
analizy SWOT pomorskiego samorządu oraz
dyskutowali na temat przyszłych wyzwań
i inwestycji. W trakcie spotkania poruszano
również temat obecnej sytuacji na Ukrainie
i zastanawiano się nad perspektywami rozwoju samorządu lokalnego na Ukrainie.

Imprezę poprowadziła aktorka Joanna Szczepkowska, obok starosta pucki Wojciech Dettlaff.

Starosta kartuski Janina Kwiecień (z prawej)
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Wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń (w środku)

aktualności

Tak zmienił się Gdańsk
Gdańsk – jako polski lider pozyskiwania środków unijnych – był gospodarzem konferencji
„Tak zmienił się Gdańsk – dziesięć lat Gdańska w Unii Europejskiej”, która odbyła się
15 października br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AmberExpo w Gdańsku.
Jej uczestnikami były władze Gdańska, przedstawiciele instytucji unijnych,
a także przedsiębiorcy i przedstawiciele środowisk naukowych.

k

onferencja „Tak zmienił się
Gdańsk” składała się z sześciu
sesji dyskusyjnych dotyczących zarówno przeszłości,
jak i przyszłości miasta. Jako
pierwszy swoimi przemyśleniami (wcześniej nagranymi) podzielił się Jerzy Buzek,
który zaznaczył, że Gdańsk jest ważnym
miejscem na mapie Europy – ze względu
na historię, położenie, ale także dokonania
ostatnich lat. „Spędzam w Gdańsku kilka
tygodni rocznie. Mam wielki sentyment do
tego miejsca i naprawdę obserwuję gigan-

tyczną metamorfozę miasta” – podkreślał
Jerzy Buzek.
Tematyka konferencji „Tak zmienił się
Gdańsk – dziesięć lat Gdańska w Unii Europejskiej” nie jest przypadkowa. Przypominamy, że
Gdańsk już od kilku lat uznawany jest za samorząd, który najlepiej w Polsce wykorzystuje
możliwość pozyskiwania unijnych funduszy.
W latach 2004–2014 miasto Gdańsk pozyskało 3,8 mld złotych (!), co zauważały rankingi
publikowane m.in. przez „Dziennik Gazetę
Prawną”, „Rzeczpospolitą” i „Pismo Samorządu
Terytorialnego Wspólnota”.
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„Rozwijamy się dynamicznie, choć nasi oponenci ciągle podkreślają, że poszliby w innym
kierunku” – zaznaczał prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz. „Prawda jest jednak taka, że środki
unijne pozwoliły nam na skok cywilizacyjny, którego nie udałoby się nam tak szybko dokonać
bez zewnętrznego wsparcia. Te środki popłynęły nie tylko do miasta, ale do szkół wyższych,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych”.
O potencjale Gdańska na różnych płaszczyznach mówił także członek Komisji Europejskiej, eurodeputowany Janusz Lewandowski:
„Gdańsk ma swój potencjał ludzi opuszczają-

aktualności

Bogdan Oleszek – przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska

cych dobre uczelnie, a przy jeszcze lepszym
skomunikowaniu miasta pozwoli nam stanąć
w szranki z innymi miastami w Polsce, jak na
przykład Krakowem. Niewątpliwym atutem
jest także pojęcie innowacyjnego urzędnika.
To takie pojęcie urzędnika, który wzorce postępowania czerpie nie tylko z administracji, ale
także z biznesu i nauki. Przez co działa niekonwencjonalnie, a jednak bardzo skutecznie”.
Przy okazji konferencji pojawiła się książka
„Tak zmienił się Gdańsk” podsumowująca rozwój miasta od momentu wejścia Polski do Unii
Europejskiej.

Prof. dr hab. Dariusz Filar, były
członek Rady Polityki Pieniężnej

Od lewej: wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. poseł
na Sejm Krystyna Kłosin, dalej przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek.
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Foto: Mieczysław Majewski

Prof. dr hab. Bernard Lammek, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
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W EFNI uczestniczyli goście z 36 krajów
W IV Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie wzięło udział 1100 gości z 36 krajów.
Uczestniczyli oni w 70 godzinach wydarzeń programowych, których głównym motywem
była troska o konkurencyjność europejskiej gospodarki i bezpieczeństwo kontynentu.
Intencje organizatorów i uczestników w tym zakresie wskazuje przyjęta
ostatniego dnia Deklaracja Sopocka.

„

o

ile w poprzednich latach
koncentrowaliśmy się na
problemach wewnętrznych, to w tym roku obok
wciąż nierozwiązanych
kwestii przyspieszenia wzrostu gospodarczego
w Unii, wzmocnienia konkurencyjności naszej
gospodarki i braku zaufania do Europy, co przekłada się na wzrost populizmów, zwróciliśmy
uwagę na gwałtowne zmiany na całym świecie. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, całkowita
destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Północnej, powstanie terrorystycznego Państwa Islamskiego powodują, że bezpieczeństwo Europy staje się równie ważne jak
konkurencyjność naszej gospodarki” – mówiła

Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan

w czasie gali zamykającej Forum Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która od
czterech lat organizuje EFNI.
„W świecie, w którym 85 osób jest właścicielami połowy ziemskiego bogactwa, powraca
pytanie o punkt równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą a równością społeczną. Rosnąca przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi
może stać się źródłem buntów dużych grup
społecznych. Erozja klasy średniej w państwach
demokratycznych czy drastyczne nierówności
w krajach zdominowanych przez oligarchów
każą zastanowić się nad skutecznością lekarstw
na kryzys i rolą państwa w pokryzysowym świecie” – wskazywał Andrzej Klesyk, prezes zarządu
PZU SA.
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Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN,
komentując tematykę Forum przekonywał,
że kiedy mówimy o Europie tracącej oddech
w konfrontacji z dynamicznie zmieniającym się
światem zewnętrznym, zbyt łatwo ograniczamy
dyskusję do konkurencyjności ekonomicznej.
A ludzie w życiu kierują się nie tylko ceną. Biorą
pod uwagę także zupełnie inne wartości, czego dowodzi choćby sukces polskiej akcji „Jedz
jabłka”. Człowiek jest wielowymiarowy i taki jest
współczesny świat.
„Postawiliśmy wiele pytań o rolę kultury
w procesie integracji Europy. Naszym zdaniem
dyskusja na ten temat jest obecnie bardziej
aktualna niż pięć czy dziesięć lat temu. Żyjemy
w niespokojnych czasach, w których rzeczywi-

aktualności
stość każdego dnia przypomina, iż nic nie jest
dane nam na zawsze. I nie chodzi tu tylko o zagrożenie terroryzmem, nawet wojną, ale także
o zatracanie łączących nas przez wieki więzi
oraz destabilizację wartości, które do niedawna,
mimo różnic pomiędzy poszczególnymi państwami i narodami, stanowiły trwałą podstawę,
na której można było budować silną Europę” –
podkreślał Wojciech Szpil, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.
W przyjętej na koniec Forum Deklaracji Sopockiej uczestnicy EFNI napisali, m.in. że absolutnym priorytetem dla nowych władz Unii Europejskiej jest powrót gospodarki europejskiej
na ścieżkę wzrostu. A to wymaga odważnych
reform instytucji, odbudowy zaufania i zmiany
regulacji.
Kluczowe jest podjęcie działań, które doprowadzą w ciągu najbliższych 5 lat do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Europie. Aby
myśleć o utrzymaniu pozycji Europy w gospodarce światowej i zwiększeniu liczby miejsc pracy w Unii o 18–20 mln, PKB krajów UE powinno
rosnąć w tempie 3 proc. rocznie. Wydaje się to
niemożliwe, ale tylko taki wzrost byłby remedium na bezrobocie młodzieży i uniknięcie zjawiska straconego pokolenia, które na wiele lat
obniżyłoby potencjał rozwojowy europejskiej
gospodarki. Rozwinięciem Deklaracji Sopockiej będą Rekomendacje EFNI, które za niecały
miesiąc zostaną wysłane do nowych władz Unii
Europejskiej, kluczowych dla przyszłości Europy
organizacji i instytucji, a także przedstawicieli
mediów.
W trakcie gali zamknięcia EFNI głos zabrał
również przedstawiciel młodych – Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny kwartalnika „Liberté!”. Jego pełne pasji przemówienie nawoływało
obecnie rządzących do odwagi w demokratyzacji Unii Europejskiej i reformowaniu gospodarki,
bo obecne zadłużanie się państw europejskich
oznacza życie kosztem przyszłych pokoleń.

Eurodeputowany Jerzy Buzek

Marszałek Radosław Sikorski

Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU SA
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Biznes z nauką
wymieniają się opiniami
XIV Międzynarodowe Forum Gospodarcze, czyli cykl konferencji skupiających się na
najistotniejszych aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego, którego celem jest budowanie
platformy wymiany informacji i opinii między praktykami biznesu oraz przedstawicielami świata
nauki, odbyło się w październiku br. na terenie konferencyjnym Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego w Gdyni. W 30 prelekcjach, warsztatach oraz plenarnym spotkaniu
z gościem specjalnym Centrum wzięło udział ponad 600 uczestników.

w

ramach wydarzenia
odbyły się trzy panele tematyczne:
„Gospodarka Morska”, „Kultura jako
czynnik rozwoju miast” oraz „Jednolity rynek
pracy w ramach Unii Europejskiej”. Prelegenci
konferencji poświęconej tematyce gospodarki
morskiej skupili się na omówieniu możliwych
kierunków rozwoju tego rynku w Polsce, wynikających z dynamiki zmian na światowej

scenie polityczno-gospodarczej. Wśród gości
panelu znaleźli się w tym roku przedstawiciele
Komisji Europejskiej – Sławomir Tokarski oraz
Wolfgang Henh, Anna Zielińska-Głębocka,
członek Rady Polityki Pieniężnej, Pierre Clive
Agius, ambasador Republiki Malty, Tomasz
Michalak, dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.
Okazję do debaty na temat polityki UE
wobec rynku pracy i wymiany doświadczeń
w kontekście wpływu funduszy unijnych na
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wzrost zatrudnienia stanowiła konferencja
„Jednolity rynek pracy w ramach Unii Europejskiej”. W ramach bloku seminaryjnego „Mobilność geograficzna” eksperci panelu zaprezentowali mechanizmy przeciwdziałania barierom
i wspierania mobilności geograficznej w strukturach Unii Europejskiej, wskazali najbardziej
popularne i poszukiwane zawody, zaprezentowali także, jak kształtuje się obecnie rozwój
gospodarczy regionów Południowego Bałtyku
w kontekście mobilności geograficznej.

aktualności

Wszystkie zagadnienia, które zostały poruszone w ramach konferencji „Jednolity rynek
pracy w ramach UE”, wchodzą w zakres problemowy projektu „Dynamika rynku pracy oraz
atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie
Południowego Bałtyku – SB Professionals”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program
Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013.
Prelegenci zaproszeni do udziału w panelu
„Kultura jako czynnik rozwoju miast” przedstawili warunki tworzenia efektywnych polityk miejskich w sferze kultury, pokazali także,
w jaki sposób kształtować markę miasta poprzez precyzyjnie przemyślane i umiejętnie
zorganizowane eventy. Podzielili się swoim
doświadczeniem na temat koegzystencji aktywności komercyjnej i kulturalnej, prezentując tym samym sprawdzone sposoby wyko-

rzystania potencjału projektów kulturalnych
w promocji miast i łączenia interesów partnerów prywatnych i instytucji. Konferencję
poprowadził Robert Gonera, znany w Polsce
aktor teatralny i filmowy.
Doskonałe dopełnienie paneli tematycznych stanowiły warsztaty career coaching
oraz aspekty prawne zarządzania marką.
Podczas spotkań uczestnicy z jednej strony
poznali techniki i sprawdzone metody bycia
skutecznym managerem własnej kariery oraz
budowania swojej pozycji na rynku, z drugiej
otrzymali praktyczne rozwiązania dotyczące
m.in. zabezpieczania praw do marki w fazie jej
tworzenia, uzyskiwania jej ochrony prawnej
czy określania zasad jej wykorzystywania.
Forum zakończyło spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był dr Wiesław
Rozłucki, twórca i pionierski prezes Giełdy Papierów Wartościowych.
REKLAMA
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nasze rozmowy

Różne oblicza konkurencji
Rozmowa z Ireneuszem Ćwirko i Krzysztofem Kulczyckim – założycielami i współwłaścicielami stoczni Crist SA.

w

środowisku stoczniowym i w mediach
różnie komentuje
się zmiany, które nastąpiły w Zarządzie
stoczni Crist. Czytałam nawet, że oddaliście
Panowie władzę... Jak tę zmianę komentują
współwłaściciele i założyciele stoczni, prezesi z 24-letnim stażem, a obecnie członkowie Rady Nadzorczej?
Ireneusz Ćwirko: Do nas też docierają rozmaite komentarze, które nie mają nic albo niewiele wspólnego z prawdą i na które nie mamy
najmniejszego wpływu. Zmiany, jakie nastąpiły
zarówno w Zarządzie, jak i Radzie Nadzorczej
naszej stoczni, wynikają z naszej troski o przyszłość firmy, pragnienia, aby Rada Nadzorcza
pracowała efektywniej niż dotychczas i miała
faktyczny wpływ na to, co dzieje się i będzie
się działo w stoczni Crist, którą stworzyliśmy
od podstaw. Nie chcę, żeby zabrzmiało to zbyt

Trudno nie być dumnym,
gdy ma się świadomość,
że zbudowało się statek
na miarę rolls royce’a, a klient
wypowiada się na jego temat
w samych superlatywach.
I to nawet wtedy, gdy został
pozwany do sądu.
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patetycznie, ale Crist to nasze ukochane dziecko, które rodziło się z naszych marzeń i nadziei,
rosło, przynosząc nam z roku na rok coraz więcej satysfakcji, wyzwalając w nas nową energię
i pomysły. Teraz chcemy nie tylko spoglądać,
jak rozwija się i kwitnie, ale też służyć swoim
doświadczeniem i pomagać zdobywać świat.
Krzysztof Kulczycki: Drugi powód jest taki,
że w przemyśle stoczniowym pracujemy już
ponad 40 lat i doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas przekazać pałeczkę następnemu
pokoleniu. Taka jest naturalna kolej rzeczy.
Nasze stanowiska przekazaliśmy osobom,
które nie tylko mają doświadczenie w branży,
ale także od lat z nami pracują i są tak samo
oddane tej firmie jak my. Są to Ewa Kruchelska,
która od wielu lat związana jest z firmą Crist,
wcześniej zasiadała w Radzie Nadzorczej Crist
SA, a wywodzi się z branży finansowej, oraz
Grzegorz Różański, inżynier budowy okrętów,
który pracuje w naszej firmie od 15 lat i jest
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jedną z najlepiej technicznie przygotowanych
osób do prowadzenia firmy. Tak więc wcale
nie udaliśmy się na zasłużoną emeryturę, nadal czynnie i aktywnie uczestniczymy w życiu
stoczni.
Obecnie zasiadamy w Radzie Nadzorczej,
gdzie podejmujemy decyzje związane ze strategią spółki. Naszym głównym celem jest znalezienie dla firmy niszy, która zapewni naszej
stoczni zlecenia. Budujemy i chcemy w dalszym ciągu budować takie statki, których nikt
inny jeszcze nie budował albo po prostu nie
jest w stanie zbudować; my mamy odpowiednią infrastrukturę i wykształconą kadrę, żeby
podejmować się takich wyzwań.
Szukanie niszy nie jest łatwym zadaniem.
Ireneusz Ćwirko: Nie ma łatwych zadań,
a przeszkody są po to, żeby je pokonywać.
Jednym z zadań, które obecnie postawiliśmy
przed sobą, jest wejście na rynek platform
wiertniczych i jednostek technicznych. Nie
chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale
jesteśmy zarówno przed podpisaniem kontraktów, jak i w trakcie rozmów z polskimi i zagranicznymi firmami. Może będę nieskromny,
ale przypomnę, że Crist jest jedyną stocznią
w Europie, która produkuje jack-upy z prawdziwego zdarzenia. Jesteśmy znani z tego, że
naszą specjalnością jest budownictwo okrętowe i konstrukcje morskie wykonywane na
najwyższym poziomie. Jesteśmy jednym z liderów branży offshore. Z sukcesami realizujemy coraz bardziej zaawansowane projekty. To
my wybudowaliśmy takie jednostki jak Heavy
Maintenance Vessel „Vidar”, Heavy Lift Jackup Vessel „Innovation” i Jack-up Barge „Thor”.
Obecnie prowadzimy daleko zaawansowane
rozmowy z francuskim konsorcjum dotyczące budowy jednostki typu jack-up służącej do
wzniesienia i montażu mostu w rejonie klifowym wyspy Le Reunion leżącej między Madagaskarem i Mauritiusem.
Krzysztof Kulczycki: Jeśli już mówimy
o planach, to dopowiem, że obecnie rozmawiamy o budowie statku podobnego do „Innovation”, który nota bene w 2012 roku został
statkiem roku. Prowadzimy też rozmowy, które
dotyczą kolejnych kontraktów obejmujących
m.in. budowę platform czy promów pasażersko-samochodowych.
„Innovation” dał stoczni powód do dumy,
ale też zaprowadził do sądu...
Krzysztof Kulczycki: Trudno nie być dumnym, gdy ma się świadomość, że zbudowało
się statek na miarę rolls royce’a, a klient wypowiada się na jego temat w samych superlatywach. I to nawet wtedy, gdy został pozwany do

sądu. Przypomnę przy okazji, że „Innovation”
to jednostka hydrotechniczna, tzw. Heavy
Lift Jack-up Vessel z ciężkim systemem dźwigowym do budowy i obsługi morskich farm
wiatrowych. Statek wyposażony jest w żuraw
o udźwigu 1,5 tys. ton i może przewozić elementy wież wiatrowych o ciężarze do 8 tys.
ton. Dla porównania, największy pływający
dźwig w Trójmieście, należący do Polskiego
Ratownictwa Okrętowego „Maja”, ma udźwig
ok. 330 ton. Dzięki systemowi dźwigowemu
o tak dużych możliwościach „Innovation”
może instalować w ciągu roku do 40 turbin
wiatrowych wraz z masztami, o mocy ponad
6 MW. Dlatego pod względem wielkości,
wśród jednostek służących do budowania
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morskich farm wiatrowych, konstrukcja ta jest
ewenementem w skali światowej.
To jednak nie pierwsza jednostka tego
typu na koncie stoczni Crist.
Ireneusz Ćwirko: Istotnie, w 2010 stocznia
przekazała niemieckiemu koncernowi Hochtief budowlano-remontową platformę „Thor”.
Ten statek był jednak mniejszy i nie miał własnego napędu. Wybudowaliśmy też kolejny
statek Heavy Lift Jack-up Vessel dla Hochtief
Solutions. Statek o nazwie „Vidar” wyposażony
został w żuraw o udźwigu 1,2 tys. ton i potężny silnik pozwalający rozwinąć prędkości do
12 węzłów.
Wróćmy do „Innovation” i toczącej się od
dwóch lat sprawy w sądzie.
Krzysztof Kulczycki: Kiedy przedstawiciel
koncernu Hochtief, z którym już wcześniej
wielokrotnie współpracowaliśmy, zaproponował nam budowę „Innovation”, nie kryliśmy
zadowolenia. To był kontakt na 200 mln euro
wymagający nie tylko dużej wiedzy, wysokich kwalifikacji, ale też nowoczesnej infrastruktury. Dokumentację wstępną na zlecenie koncernu przygotowało niemieckie biuro
projektowe o bardzo dobrych referencjach.
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie było
ono odpowiednio przygotowane do wykonywania takich trudnych i skomplikowanych
projektów. W trakcie wykonywania przez nas
dokumentacji roboczej okazało się, że projekt
wymaga prawie całkowitej (oprócz systemu
podnoszenia) przebudowy. Zasygnalizowaliśmy ten problem naszemu kontrahentowi,
który stwierdził, że mamy dokonać wszystkich
potrzebnych zmian. Zadania nie ułatwiał fakt,
że czasu na zbudowanie statku nie było zbyt

wiele. Nie mniej wywiązaliśmy się z powierzonego nam zadania, przepracowaliśmy projekt
i statek oddaliśmy w umówionym terminie.
Kiedy jednak przedstawiliśmy fakturę za
dodatkowe prace projektowe i modernizacyjne opiewającą na sumę 22 mln euro (przyjętą
zresztą przez koncern Hochtief), okazało się,

Budujemy i chcemy w dalszym
ciągu budować takie statki,
których nikt inny jeszcze nie
budował albo po prostu nie
jest w stanie zbudować;
a my mamy odpowiednią
infrastrukturę i wykształconą
kadrę, żeby podejmować się
takich wyzwań.

że prawnicy koncernu są zdania, iż nie należy
nam się żadna dodatkowa zapłata, gdyż podpisaliśmy kontrakt na określoną sumę i w tej
kwocie powinniśmy się zmieścić niezależnie
od wykonywanych przez nas zmian. Natomiast
my, wierząc w zapewnienia i dobre intencje
klienta, którego znaliśmy wcześniej, a także

kierując się zasadami etyki zawodowej, nie sądziliśmy, że nie otrzymamy zapłaty za wykonane prace. W tej sytuacji nie pozostawało nam
nic innego, jak udać się do sądu. W efekcie od
dwóch lat marnujemy energię, czas i pieniądze
na to, żeby zapłacono nam za pracę wykonaną
przez naszą stocznię. Jak dotychczas procesowanie się pochłonęło ok. 5 mln zł. Na szczęście
wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze
do wygrania sporu.
Z budową „Innovation” związane jest też
kupno przez stocznię suchego doku w Gdyni, który dosyć długo czekał na nowego
gospodarza i za który zapłaciliście Panowie
horrendalnie wysoką cenę.
Krzysztof Kulczycki: Na zakup suchego
doku w Gdyni zdecydowaliśmy się po podpisaniu kontraktu z Hochtief Solutions na budowę
statku „Innovation”. Oczywiście teoretycznie
mogliśmy budować jednostkę w Gdańsku, ale
przyjmując taki wariant, nie udźwignęlibyśmy
go finansowo. Przystąpiliśmy do przetargu,
wiedząc, że wcześniejsze próby sprzedania
doku nie doszły do skutku, a jego wartość szacowana jest na kwotę około 100 mln zł. Wiedzieliśmy także, że chętnych na jego kupno
poza nami nie ma. Jednak na dwa tygodnie
przed przetargiem zgłosiła się konkurencja
w postaci nowo powstałej spółki z kapitałem
zakładowym 5 tys. zł, założonej przez dwóch
młodych ludzi. Nasi konkurenci do przetargu przystąpili nie tylko w towarzystwie ekipy prawników, ale też z dużymi pieniędzmi.
W efekcie licytacji za suchy dok zapłaciliśmy
175 mln. Myślimy, że nasi konkurenci do kupna
doku – a może właściwiej byłoby powiedzieć:
osoby je reprezentujące – nie sądziły, że wysupłamy tak wysoką kwotę.
Ireneusz Ćwirko: Żeby wszystko było już do
końca jasne, to uzupełnię, że wcześniej otrzymaliśmy z Agencji Rozwoju Przemysłu kredyt
w wysokości 150 mln zł, który chcieliśmy przeznaczyć m.in. na zakup suchego doku. A w rzeczywistości za jednym zamachem wydaliśmy
nie tylko kredyt, ale jeszcze musieliśmy dorzucić 25 mln, które trzymaliśmy w rezerwie. Nasi
konkurenci zapewne nie spodziewali się, że
mamy takową rezerwę i mimo bardzo wysokiej ceny zdecydujemy się na kupno doku. Nie
zmienia to faktu, że najzwyczajniej w świecie
– z powodu niezdrowej konkurencji – przepłaciliśmy.
Czy to właśnie z powodu otrzymanego
kredytu w wysokości 150 mln zł z Agencji
Rozwoju Przemysłu jeździliście na dywanik
do Komisji Europejskiej w Brukseli?
Krzysztof Kulczycki: Ściślej mówiąc, z powodu donosów, jakie tam zaczęły wpływać.
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nasze rozmowy

Do Brukseli jeździliśmy wspólnie z przedstawicielami Skarbu Państwa i ARP, gdzie naszą
transakcję badano pod kątem niedozwolonej
pomocy publicznej. Gdy okazało się, że z programu ARP dotyczącego wsparcia inicjatyw
pobudzających gospodarkę (5 mld zł) mógł
skorzystać każdy i tylko 10 proc. środków zostało wykorzystanych, a ponadto kredyt jest
stosownie oprocentowany i spłacany przez
nas – sprawa została przez Komisję Europejską
odrzucona. Mimo to sprawa ciągnęła się dwa
lata, pochłaniała czas, nerwy i pieniądze.
Ireneusz Ćwirko: Taka sytuacja, kiedy chodzi się po sądach, nawet gdy jest się niewinnym, tłumaczy z grzechów niepopełnionych,
nie jest jednak korzystna wizerunkowo. Zawsze odciska się pewnym piętnem na odbiorze przez klientów.
Nie pamięta się, że pożyczyliśmy 150 milio-

Jak widać po naszych
działaniach, kolejnych
kontraktach i inwestycjach
czynionych na terenie byłej
Stoczni Gdynia – ani zawiść,
ani zazdrość, ani niezdrowa
konkurencja nie są w stanie
nas złamać.
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nów i rocznie płacimy ponad 10 milionów samych odsetek, a całą ratę kapitałową musimy
zwrócić w 2015 r. Pamięta się tylko, że musieliśmy się tłumaczyć z czegoś w Brukseli. Nie
pamięta się, że wykonaliśmy projekt, za który
nie otrzymaliśmy zapłaty, tylko że jakaś sprawa
jest w sądzie.
Krzysztof Kulczycki: Nie będę ukrywał, że
mamy w sercu wielki żal. Niezwykle nam przykro, że branżowe środowisko zamiast trzymać
się razem, współpracować ze sobą, pomagać
sobie – kopie pod sobą dołki. Budzi to niesmak
i smutek, wręcz chwilami podcina skrzydła.
Jednak – jak widać po naszych działaniach, kolejnych kontraktach i inwestycjach czynionych
na terenie byłej Stoczni Gdynia – ani zawiść,
ani zazdrość, ani niezdrowa konkurencja nie są
w stanie nas złamać.
Rozmawiała: Aleksandra Jankowska

aktualności

Błękitna Wstęga Zatoki
63. edycja wyścigu o Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej za nami. Te jedne z najstarszych
cyklicznych regat w Polsce organizowane są przez Yacht Klub Stal Gdynia od 1952 roku.
Są imprezą na stałe wpisaną w kalendarz trójmiejskich wydarzeń sportowych i dla wielu
stanowią nieoficjalne zakończenie regatowego sezonu żeglarskiego.

w

yścig o Błękitną
Wstęgę
Zatoki
Gdańskiej rozgrywany jest w formule australijskiej, co
oznacza, że może startować wszystko, co jest
napędzane wiatrem, a wygrywa najszybszy.
Nie ma podziału na zawodowców i amatorów.
Główną nagrodą wyścigu jest wpisanie złotą
nitką nazwiska zwycięzcy na Błękitną Wstęgę.
Ponadto wszystkie jednostki startujące w regatach konkurują w swoich klasach.
Zwycięzcą 63. edycji Błękitnej Wstęgi Zatoki

Gdańskiej okazał się ubiegłoroczny triumfator
wyścigu Maks Żakowski na kajcie „Bracuru”
(Kite Mielno). Pobił on własny rekord, pokonując trasę regat w zaledwie 73 minuty.
Tegoroczna edycja imprezy, która odbyła się
4 października br., była największą w historii.
Na wodzie pojawiła się rekordowa liczba jednostek, bo aż 143. Na ich pokładach było 620
żeglarzy, z czego większość stanowiły osoby
z Pomorza, choć nie zabrakło także ludzi spoza
regionu, m.in. z Mielna, Żnina, Wyszkowa, Iławy, Poznania, Śląska, a nawet z Rosji.
W tym roku w ramach Błękitnej Wstęgi Za-
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toki Gdańskiej odbył się również Memoriał
Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega zorganizowany przez Pomorski Związek Żeglarski. Impreza ta na Zatoce Gdańskiej przeprowadzona
została po raz pierwszy i odbyła się dla uczczenia słynnego polskiego żeglarza – olimpijczyka oraz konstruktora jachtowego, m.in. twórcy
polskiej klasy narodowej Omega Juliusza Sieradzkiego. Regaty te połączone były z otwarciem poświęconej mu wystawy.
Zwycięzcą 63. edycji Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej w grupie Omega został „Błękitny
Piotruś”, sternik Krzysztof Małecki.

Foto: Agnieszka Karaś
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Regionalne obchody
Światowego Dnia Turystyki
„Rozwój turystyki i społeczności” – pod tym hasłem odbywa się tegoroczny Światowy Dzień
Turystyki, najważniejsze święto miłośników i osób ze środowiska branży turystycznej.
Regionalne obchody odbyły się 3 października w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

p

odczas uroczystości wręczono
nagrody w konkursie „Najlepsza
przestrzeń publiczna województwa pomorskiego”. Zwycięskim
projektem został gdyński InfoBox – Obserwatorium Zmian, a wyróżnione zostały: Osada
Łowców Fok w Rzucewie, Grodzisko Owidz,
centrum wsi Kaliska Kościerskie, Ogólnopolska
Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie oraz
kładka nad kanałem portowym w Ustce.
Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony
decyzją wyspecjalizowanej organizacji ONZ
(UNWTO), obchodzony jest na całym świecie od ponad 30 lat. Tematem przewodnim
pierwszych obchodów był „Wkład turystyki dla
zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Inicjatywa ma

na celu pokazanie, jaką rolę pełni turystyka w
ramach społeczności narodowej oraz jaki ma
wpływ na wartości społeczne, kulturowe, polityczne czy ekonomiczne na całym świecie.
Turystyka to nie tylko atrakcje dla przyjezdnych gości. To nowe miejsca pracy, rozwój
gospodarczy gmin, dobre zagospodarowanie
przestrzeni publicznych. Dziś w branży turystycznej pracuje ok. 20 tys. osób, a w dziedzinach tzw. okołoturystycznych drugie tyle. Udział
turystyki w polskim PKB wynosi ok. 6 proc., a
kwota, którą turyści zagraniczni pozostawili w
Polsce w 2014 roku, to niemal 4,8 mld euro.
Pomorskie jako prężnie rozwijający się region ma całoroczną atrakcyjną ofertę turystyczną – pozwala korzystać z uroków naszego regionu, oferując letnią zabawę, jesienne
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wieczory jazzowe, światowe festiwale, liczne
wernisaże i wystawy, spotkania z artystami,
międzynarodowe zawody sportowe, ofertę
spa & welleness, muzea z nowoczesnym wyposażeniem – to tylko niektóre propozycje
spędzenia wolnego czasu. Wysokiej jakości
oferta obiektów hotelowych, różnorodność
doświadczeń kuchni regionalnej, dogodna
komunikacja lotnicza, promowa i samochodowa, trasy rowerowe i kajakowe oraz oryginalne
zagospodarowanie przestrzeni publicznej to
przyczyny rozwoju turystyki.
Tegoroczne obchody organizowane były
przez samorząd województwa pomorskiego,
Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz miasto Wejherowo.
Małgorzata Pisarewicz

aktualności

Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Turystyki” nadane przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymał
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Jacek Thiel, zastępca kierownika wydziału
Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
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Nauta zbuduje kolejne sejnery
Stocznia Remontowa Nauta zawarła dwa nowe kontrakty na budowę częściowo wyposażonych
kadłubów jednostek rybackich typu purse sejner. Statki zamówiły stocznie z Danii i Norwegii.

p

ierwszy kontrakt Nauta podpisała 25 września, w tym przypadku
klientem jest norweska stocznia
Fitjar Mekaniske Verksted AS.
Zgodnie z zamówieniem Nauta
wykona częściowo wyposażony kadłub sejnera o długości 60,5 m. Planowane zakończenie
realizacji zamówienia zaplanowano na czerwiec 2015 r. Klient jest zainteresowany zamówieniem dwóch kolejnych statku z terminem
realizacji na rok 2016.
Budowa statków rybackich stała się w ostatnim czasie specjalnością stoczni Nauta. Od
momentu uruchomienia działu nowych budów w Gdańsku stocznia pozyskała już sześć
kontraktów, z czego dwa statki zostały już
przekazane klientom, a kolejne są na zaawansowanym etapie realizacji; wodowanie jednostki Kvannoy zostało zaplanowane na trzecią dekadę listopada.
Drugą umowę stocznia zawarła na początku października. Kontrakt obejmuje budowę
dwóch siostrzanych statków rybackich dla
duńskiej stoczni Karstensens Skibsvaert AS.
Obie jednostki będą miały 78 m długości.
Pierwszy z nich będzie gotowy w styczniu
2016 r., kolejny zostanie przekazany klientowi w czerwcu 2016 r. Podpisany kontrakt jest
ewenementem na rynku stoczniowym, ponieważ w ostatnich latach armatorzy zamawiali

głównie pojedyncze jednostki, wykonywanie
małych serii jest zjawiskiem niecodziennym.
Karstensens Skibsvaert AS jest stałym klientem Nauty. Do tej pory duńska stocznia zamówiła już cztery inne jednostki rybackie, kolejny
kontrakt jest więc kontynuacją dotychczasowej współpracy między spółkami.
Fitjar Mekaniske Verksted AS to niewielka
norweska stocznia położona na wyspie Stord,
na południe od Bergen. Zakład zatrudniający
około 60 osób działa na rynku od 1957 r. Swoje
produkty dostarcza przede wszystkim klientom z branży offshore i rybołówstwa.
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Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia
10 października 2014 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA przedstawiciele Zarządu
Portu oraz Strabag sp. z o.o. podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I, Nabrzeże Rumuńskie, faza I”. Oferta firmy
Strabag została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym; opiewa
na łączną kwotę blisko 45 mln zł netto. Termin ukończenia przebudowy określony
został w umowie na 13 miesięcy od dnia jej podpisania.

p

I i II) obejmuje odcinek 634,13 mb nabrzeża
(od czoła pirsu w głąb Basenu V) oraz tory kolejowe w I strefie nabrzeża na długości 610,53
m, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej (sieci elektroenergetycznych

Foto: T. Urbaniak

„

rzebudowa nabrzeży w Porcie
Gdynia – Etap I, Nabrzeże Rumuńskie, faza I” jest kolejnym
dużym projektem ZMPG SA,
ubiegającym się o współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej, który obejmuje generalnie trzy
etapy realizacyjne. Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Przebudowa
Nabrzeża Rumuńskiego stanowi pierwszy etap
unijnego projektu.
ZMPG SA postanowił realizować przedsięwzięcie zlokalizowane w Basenie V gdyńskiego portu w dwóch fazach. Całkowity zakres projektu
przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego (faza
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i wodno-kanalizacyjnych). Zakończenie budowy nastąpi w listopadzie 2015 r., a oddanie
do użytkowania planowane jest na 1 stycznia
2016 roku.
Przedsięwzięcie to jest elementem większego projektu mającego na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które
w ostatnich latach nie były jeszcze poddane
modernizacjom (kolejne etapy II i III). Dostosowywanie parametrów infrastruktury do
zmieniających się wymagań technologicznych
i rynkowych, w tym szczególnie umożliwienie
zawijania i cumowania statków wymagających
głębokości 13,5 m, z możliwością dalszego pogłębienia do 15,5 m, jest jednym z głównych
warunków utrzymania silnej pozycji Portu
Gdynia w kluczowych segmentach ładunkowych.

aktualności

BCT obecny na Dniach Morza w Pradze
W dniu 23 października w Pradze odbyła się zorganizowana przez porty w Gdyni, Gdańsku
i Szczecinie-Świnoujściu przy wsparciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Czechach oraz Stowarzyszenia Spedycji i Logistyki Republiki Czeskiej kolejna edycja Dni Morza.

w

spotkaniu uczestniczyło prawie 80
pr zedstawicieli
czeskich firm logistycznych i spedycyjnych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali
prezentacji oferty poszczególnych polskich
portów. W spotkaniu uczestniczyły Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Czechach pani
Grażyna Bernatowicz oraz Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Port w Gdyni był reprezentowany przez
prezesa Janusza Jarosińskiego oraz dyrektora
ds. marketingu i rozwoju portu Jana Lewko.
Jako jedyny reprezentujący podmioty działające na terenie portu w Gdyni w spotkaniu
uczestniczył również Andrzej Kujoth, dyrektor
handlowy BCT – Bałtyckiego Terminala Kontenerowego.
W swoim wystąpieniu prezes Jarosiński
oraz dyrektor Lewko przedstawili zebranym
bogate plany inwestycyjne i rozwojowe portu gdyńskiego, w tym planowane zmiany
w infrastrukturze portowej ze szczególnym

uwzględnieniem rozwoju ruchu kontenerowego. Wpisuje się to w plany BCT, który
w swojej strategii inwestycyjnej kładzie szczególny nacisk na możliwość przyjmowania
większych niż dotychczas jednostek kontenerowych oraz ich szybszą i bardziej wydajną
obsługę. Rozmowy kuluarowe dyrektor Kujoth potwierdziły zainteresowanie czeskich
firm logistycznych portem w Gdyni jako do-
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godnym miejscem ekspediowania kontenerów zarówno w imporcie, jak i w eksporcie
z Republiki Czeskiej. Uczestnicy byli również
żywo zainteresowani ofertą BCT, która w ich
odczuciu może stanowić interesującą alternatywę wobec portów zachodnioeuropejskich,
w tym głownie Hamburga.
„Zdajemy sobie sprawę, że głównym pośrednikiem w obrocie ładunkami czeskimi
w transporcie morskim jest port w Hamburgu” – mówi dyrektor Kujoth. „Niemniej jednak
możemy być interesującą alternatywą dla tego
tradycyjnego kierunku. Obecnie prowadzone
inwestycje w infrastrukturę terminalową, a także aktywne uczestnictwo BCT w projektach
zmierzających do udrożnienia kanałów transportowych z i do portu w Gdyni dają nadzieję,
że również nasi najbliżsi sąsiedzi chętniej będą
korzystać z możliwości przeładunku kontenerów w Gdyni.”
Uczestnictwo BCT w spotkaniu było wartościową możliwością zaprezentowania obecnych i przyszłych możliwości polskiego terminalu kontenerowego w obsłudze ładunków
czeskich. Należy mieć nadzieję, że w najbliższych latach zaowocuje to zwiększeniem liczby
ładunków skonteneryzowanych wysyłanych
i odbieranych przez czeskie podmioty gospodarze z wykorzystaniem polskich portów.

aktualności

Stocznia Nauta obchodziła 88. urodziny
7 października 1926 r. Rada Miejska w Gdyni podjęła uchwałę o budowie przemysłu stoczniowego.
Wydarzenie to tradycyjnie uznawane jest za oficjalną datę powstania Stoczni Remontowej Nauta.

„

s

tocznia Nauta ma już 88 lat,
tak długa tradycja to bez
wątpienia powód do dumy,
a jednocześnie zobowiązanie
do tego, by w dalszym ciągu
się rozwijać i zwiększać swoje możliwości produkcyjne” – powiedział Krzysztof Juchniewicz,
wiceprezes Zarządu ds. Handlu. Pierwotnie
Nauta działała jako stocznia remontowa, co
ma swe odzwierciedlenie w samej nazwie.
Dziś oprócz remontów Nauta wykonuje także
skomplikowane przebudowy, buduje nowe
statki oraz konstrukcje stalowe. Tak zróżnicowana oferta decyduje o sile stoczni. W ciągu
88 lat Nauta stała się marką rozpoznawalną na
całym świecie, co potwierdzają referencje od
największych armatorów i certyfikaty uznanych towarzystw klasyfikacyjnych.

Polskie stocznie zmodernizują
platformę wiertniczą dla złoża B8
Spółka LOTOS Petrobaltic SA podpisała umowę na przebudowę platformy wiertniczej
na eksploatacyjną. W skład konsorcjum wykonawców przebudowy wchodzą spółki należące
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, tj. Energomontaż – Północ Gdynia, Stocznia
Remontowa NAUTA SA i stocznia CRIST SA.

p

rzebudowa platformy jest istotną częścią projektu zagospodarowania złoża B8, którego finansowanie poza komercyjnymi
bankami zapewniają również
program Inwestycje Polskie. Realizacja projektu wymagać będzie do 2015 r. nakładów inwestycyjnych rzędu 1,8 mld zł.
„Cieszę się, że prace na nowej platformie
wykonają polscy inżynierowie. Stocznie z grupy MARS potwierdziły, że mają zaplecze i wysokie kompetencje, które jest niezbędne, aby
podjąć się tego zlecenia. W związku z realizacją
kontraktu, w spółkach tworzących konsorcjum
może powstać kilkadziesiąt nowych miejsc
pracy. Współpraca LOTOSU z krajowymi stoczniami jest przykładem biznesowego działania,

które tworzy wartość dodaną dla krajowej gospodarki. Dzięki większemu wydobyciu ropy
rośnie nasze bezpieczeństwo energetyczne,
a polscy specjaliści utrzymują miejsca pracy” –
mówi Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu
Państwa.
Do tej pory platforma „Petrobaltic” była
wykorzystywana do wykonywania otworów
w poszukiwaniu węglowodorów pod dnem
Bałtyku. Teraz jednostka zostanie dostosowana
do prac wydobywczych poprzez m.in. demontaż urządzeń i instalacji wiertniczych, montaż
urządzeń służących do wydobycia ropy i gazu
oraz ich separacji, wymianę nóg, a także rozbudowę pontonu i części hotelowej oraz budowę
modułów procesowych.
„Przebudowa platformy „Petrobaltic” to klu-
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czowy element realizacji kolejnych inwestycji
LOTOSU związanych z wydobyciem węglowodorów na Bałtyku, na których, mam nadzieję,
skorzysta polska gospodarka. Z jednej strony
To kamień milowy w realizacji programu zagospodarowania złoża B8, dzięki czemu Polska
zwiększy wydobycie ropy naftowej” – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS SA. „Z drugiej, ogromna szansa dla
polskich stoczni na rozwój kompetencji oraz
pozyskanie nowych zamówień w branży offshore.”.
Złoże B8 położone jest w polskiej strefie
ekonomicznej Morza Bałtyckiego w odległości
ok. 70 km na północ od Jastarni. Uruchomienie
przemysłowej produkcji ze złoża planowane
jest na koniec 2015 r.

aktualności

Metropolia Solidarności

i

Pod hasłem „Metropolia Solidarności” odbył się organizowany po raz trzeci Kongres Smart
Metropolia. Tegoroczna edycja forum zadedykowana została społeczeństwu, które jest
najważniejszym elementem tworzącym metropolię. Kongres otworzyli uroczyście
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek zarządu
Ryszard Świlski oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Foto: Sławomir Lewandowski

nspiracją, aby właśnie społeczeństwu
metropolii zadedykować tematykę tegorocznego forum, stało się podsumowanie ubiegłorocznej edycji pn. „smart
metropolię tworzą smart obywatele”.
W związku z nowymi wyzwaniami, jakie stoją
przed europejskimi miastami, zmianą trybu
życia mieszkańców i jednocześnie ciągłym
postępem technologicznym należy znaleźć
odpowiedź na pytanie, jaka powinna być metropolia, aby zapewnić odpowiednią jakość
życia i odpowiedzieć na potrzeby swojego
społeczeństwa. Uczestnikami kongresu byli
samorządowcy, przedstawiciele sektora usług
miejskich, organizacji pozarządowych, urbaniści, projektanci, naukowcy oraz przedsiębiorcy, m.in. z Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Finlandii i USA.
W ciągu dwóch październikowych dni w 15
panelach tematycznych oraz 2 sesjach plenarnych wystąpiło ponad 80 polskich i zagranicznych specjalistów. Obradom przysłuchiwało
się ponad 900 uczestników, a imprezy towarzyszące odwiedziło blisko 6 tys. gości! Dyskutowano m.in. o emigracji i skutkach gospodarczych zmian demograficznych, aktywizacji

seniorów, tożsamości kulturowej, szansach dla
ludzi młodych czy konkurencji i współpracy
między metropoliami.
Podczas dwóch dni kongresu zastanawiano
się nad problematyką budowania inteligentnej
metropolii, zwracając uwagę przede wszystkim na aspekt społeczny. Głównym mówcą

Od prawej: członek Zarządu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Ryszard
Świlski, marszałek Mieczysław Struk i prezydent Paweł Adamowicz
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pierwszego dnia był prof. Janusz Czapiński,
natomiast w drugim dniu – Peter Ramsden.
W trakcie kongresu odbyły się targi recyklingu i ekologii Re:Miasto, podczas których poruszone zostały kwestie ochrony środowiska
i gospodarki odpadami, oraz Technicon Innowacje, czyli Targi Techniki Przemysłowej, Nauki
i Innowacji, w ramach którego zadebiutował
Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób
Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych.
W ramach targów odbywało się także Forum
Dialogu, którego tematami przewodnimi były
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wykorzystanie narzędzi i praktyk CSR do rozwijania
współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Smart Metropolii towarzyszyły
także Pomorskie Dni Energii 2014 oraz Targi
„Czas Na Młodzież” dające okazję do poznania
działań organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających na rzecz młodzieży.
Organizatorami kongresu, któremu patronuje marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk, są: prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz, Międzynarodowe Targi
Gdańskie SA, Gdański Obszar Metropolitalny,
Gdańska Organizacja Turystyczna i Fundacja
Gdańska.

aktualności

„Skrzydła Trójmiasta”
rozdane po raz czwarty
Czytelnicy portalu Trojmiasto.pl w niezależnym, otwartym głosowaniu wybrali zwycięzców
w sześciu kategoriach. Nagrody zostały wręczone laureatom plebiscytu w trakcie uroczystej
gali wręczenia „Skrzydeł Trójmiasta”, która odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

p

restiżowa nagroda „Skrzydła
Trójmiasta” przyznawana jest
przez czytelników portalu Trojmiasto.pl instytucjom, przedsięwzięciom i inicjatywom, które
zmieniają oblicze Trójmiasta oraz budują jego
pozytywny wizerunek w Polsce. Idea nagrody
zakłada promowanie przedsięwzięć, wydarzeń
oraz osób, które sprawiają, że w Trójmieście
żyje się lepiej, pracuje ciekawiej i wypoczywa
pełniej.
Statuetki wręczane są
w sześciu kategoriach:
NOWA PRZESTRZEŃ TRÓJMIASTA – dla
nowo powstałych lub przeobrażonych miejsc
i obiektów, które wpływają na wizerunek Trójmiasta, pokazując je jako nowoczesną aglomerację przyjazną mieszkańcom. Za interesujące
zagospodarowanie przestrzeni z poszanowaniem okolicznej architektury i natury.
MŁODY DUCH TRÓJMIASTA – dla imprez
i wydarzeń skierowanych do tych mieszkańców Trójmiasta, którzy bez względu na wiek
są kreatywni, odważni i chętnie łamią stereotypy. Za organizację wydarzeń wyzwalających
emocje, energię i adrenalinę, pokazujących
Trójmiasto jako miejsce otwarte, pełne nieszablonowych postaci i idei.
KULINARNE OŻYWIENIE TRÓJMIASTA – dla
przedsięwzięć, inicjatyw oraz imprez kształtujących kulinarny gust mieszkańców Trójmiasta. Za pobudzanie ich do odkrywania nowych
smaków oraz pokazywanie siły tkwiącej w produktach i daniach regionalnych.

TRÓJMIASTO DLA KAŻDEGO – dla organizatorów masowych imprez i wydarzeń,
na które wstęp jest bezpłatny. Za inicjatywy
pokazujące, że Trójmiasto sprawdza się jako
arena wielkich imprez sportowych, muzycznych, naukowych i rozrywkowych oraz potrafi przyciągnąć tłumy gości z głębi Polski
i zagranicy.
POMOCNA DŁOŃ TRÓJMIASTA – dla inicjatyw i organizacji, które budują społeczną
więź między mieszkańcami Trójmiasta poprzez wspólne niesienie pomocy innym. Za
otwartość serca, krzewienie wartości altruistycznych i odkrywanie przed mieszkańcami
Gdańska, Gdyni i Sopotu dobroczynnej twarzy
naszej społeczności.

TRÓJMIASTO BLISKO MORZA – dla firm
i instytucji, dzięki którym Trójmiasto jest ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej, z którego korzysta nie tylko Trójmiasto, ale cała
Polska. Za rozwój biznesu i infrastruktury,
czerpanie z bliskości i zasobów morza, za siłę
i potencjał morskiego charakteru.
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Poniżej przedstawiamy laureatów
tegorocznego plebiscytu:
Nabrzeża Motławy – w kategorii Nowa
Przestrzeń Trójmiasta
Baltic Games – w kategorii Młody Duch
Trójmiasta
Foodtrucki – w kategorii Kulinarne
Ożywienie Trójmiasta
Red Bull Air Race – w kategorii Trójmiasto
dla Każdego
Projekt podwodnego hotelu Deep Ocean
Technology – w kategorii Trójmiasto
Blisko Morza
Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – w kategorii Pomocna Dłoń
Trójmiasta

aktualności

„Seven Seas Voyager” na pożegnanie
Wraz z zakończeniem lata Port Gdynia pożegnał się z imponującymi elegancją i wielkością
statkami pasażerskimi. Zakończenie tegorocznego sezonu wycieczkowców nastąpiło 27 września,
kiedy to Gdynię odwiedził ostatni z awizowanych statków, pływający pod banderą Bahama,
mierzący 206 m, „Seven Seas Voyager”.

Foto: T. Urbaniak
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a szczęście nie będzie to długie rozstanie z wycieczkowcami – zgodnie z awizacjami
już 4 maja przyszłego roku
do Gdyni przybędzie pływający pod panamską banderą, wybudowany w 2006 roku wycieczkowiec MSC „Musica”,
inaugurując w gdyńskim porcie kolejny sezon
wycieczkowców. Będzie to jedno z dziewięciu
zawinięć tego statku do gdyńskich nabrzeży i
jednocześnie pierwsze w historii. Najdłuższym
ze statków pasażerskich będzie, podobnie jak w
zakończonym właśnie sezonie, „Celebrity Eclipse” o długości 317 m. Ogromne statki przybijać
będą do gdyńskich nabrzeży aż 59 razy, ponad
połowa z nich to kolosy mierzące powyżej 250
m długości. Średnia długość statków wycieczkowych awizowanych na przyszły sezon wyniesie 230,95 m – to o 7 m więcej niż w minionym
sezonie i aż o 25 m więcej niż rok temu!
Podczas zakończonego tegorocznego sezo-

nu gdyński port odwiedziły 52 statki, przywożąc na swoich pokładach 91 971 gości. Dwiema
najczęściej odwiedzającymi w tym roku Gdynię
jednostkami były „AIDAbella” (9 zawinięć) oraz
MSC „Orchestra” (9 zawinięć). Pasjonaci pływających miasteczek mieli okazję podziwiać
najdłuższy statek pasażerski, jaki kiedykolwiek
zacumował w polskim porcie – 18 czerwca do
gdyńskich nabrzeży przybył „Celebrity Eclipse”, pływający pod maltańską banderą statek
o długości 317 m (GT 121 878), wybudowany

w 2010 roku. Wśród licznych atrakcji na pokładach luksusowego statku znajdują się m.in. 3
baseny (w tym 1 kryty), luksusowe Aqua SPA,
sklepy i butiki, restauracje, bary oraz The Lawn
Club – 2 tys. mkw przystrzyżonego trawnika na
najwyższym pokładzie. To jedyna taka atrakcja
na morzu – doskonałe miejsce na piknik lub
gry na świeżym powietrzu: boule, krokiet lub
minigolf. Pasażerowie mogą również skorzystać z pokazów wyrobu szkła ozdobnego pt.
„The Hot Glass Show”.

Ryanair otworzył bazę w Gdańsku
Linia Ryanair otworzyła 28 października swoją nową bazę operacyjną w Gdańsku (z jednym
stacjonującym samolotem) oraz rozpoczęła loty krajowe do Warszawy – dwa razy dziennie,
rano i wieczorem. W powstanie nowej bazy Ryanair zainwestował ponad 91 mln dolarów.

r

yanair jest w Gdańsku coraz
bardziej aktywny, a dzięki
uruchomieniu bazy rozszerza
swoją ofertę lotów krajowych,
ponadto wprowadza na lato
2015 r. nowe połączenie do Alicante oraz
zwiększoną częstotliwość lotów na trasach do
Londynu Stansted i Warszawy. Rozwój w Lech
Walesa Gdańsk Airport zapewni 750 tys. klientów rocznie i 750 miejsc pracy w regionie
gdańskiego portu lotniczego.
Nowa baza Ryanair w Gdańsku to 1 stacjonujący samolot, loty krajowe 2 razy dziennie do Warszawy (rano i wieczorem – do tej
pory można było polecieć do stolicy tylko raz
dziennie), 11 połączeń na zimę 2014 r. (4 nowe

połączenia: Birmingham, Leeds Bradford, Warszawa/Modlin i od 4 grudnia Kraków), 14 połączeń z Gdańska na lato 2015, w tym 1 nowe
połączenie do Alicante.
Polscy klienci mogą teraz wybierać spośród 14 połączeń uruchomionych z Gdańska
na sezon letni oraz czerpać przyjemność ze
wszelkich wprowadzonych dla nich udogodnień, takich jak numerowane miejsca, druga
darmowa mniejsza torba podręczna, zmniejszone opłaty, nowa strona internetowa, nowa
aplikacja mobilna i mobilne karty pokładowe,
jak również pakiet usług dla rodzin Family
Extra.
Ryanair wprowadził również nową ofertę
Business Plus i połączył Gdańsk z najważniej-
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szymi europejskimi centrami biznesowymi –
poza Warszawą także z Dublinem (4 razy tygodniowo), Edynburgiem (2 razy tygodniowo),
Londynem (12 razy tygodniowo) i Oslo (5 razy
tygodniowo). Przewoźnik oferuje pasażerom
podróżującym w celach biznesowych największy wybór połączeń po najniższych cenach,
z lepszymi rozkładami lotów i większą ich częstotliwością oraz najlepszą obsługą klienta.
Z okazji uruchomienia nowej bazy operacyjnej w Gdańsku i rozpoczęcia lotów krajowych
do Warszawy 2 razy dziennie, Ryanair ogłosił wyprzedaż biletów na loty z Gdańska do
Warszawy w cenach rozpoczynających się od
19 zł na podróż od listopada 2014 do stycznia
2015.

aktualności

Pomorskie Dni Energii 2014
„Poznaj swoją energię” to temat przewodni największej w Polsce Północnej imprezy energetycznej
pod nazwą Pomorskie Dni Energii. To już VI edycja tego wydarzenia, które odbyło się w centrum
wystawienniczo-kongresowym AmberExpo. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek zarządu Ryszard Świlski.

Tegoroczne Pomorskie Dni Energii były też
okazją do zobaczenia największej w Polsce
farmy fotowoltaicznej, którą wybudowała
w Gdańsku Energa. Dzięki ponad 6 tys. paneli
o łącznej powierzchni ok. 10 tys. m2 instalacja
będzie produkować około 1,5 GWh rocznie.

Foto: Sławomir Lewandowski
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omorskie Dni Energii to okazja
dla wszystkich mieszkańców
Pomorza, aby zgłębić wiedzę na
temat tego, czym jest energia
i jak się ją pozyskuje. Przystępna
prezentacja na temat nowoczesnych rozwiązań energetycznych, ciekawe eksperymenty,
dyskusje i zabawy oraz rozmowy z wystawcami zainteresowały nawet najmłodszych
uczestników. Odwiedzający dowiedzieli się
więcej na temat efektywnego wykorzystywania energii w codziennym życiu, a eksperci
zaprezentowali wykorzystanie alternatywnych
źródeł energii i pokazali, jak z nich korzystać.
Była to także okazja do rozmów o łupkach – jak
się ich poszukuje i wydobywa oraz jakie ma to
znaczenie dla środowiska naturalnego.
Pomorskie Dni Energii to miejsce dyskusji
i wymiany doświadczeń między ekspertami
i przedsiębiorcami, ale też miejsce nauki i zabawy dla odwiedzających. Ważnymi kwestiami są świadome i efektywne wykorzystywanie
energii, działania i wiedza społeczeństwa na
temat ochrony środowiska oraz regionalne inicjatywy na rzecz zrównoważonej energii. Podczas PDE wszystkie te tematy są przybliżane
uczestnikom w zrozumiały i ciekawy sposób.
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Pod patronatem medialnym Magazynu Pomorskiego

Alians nauki i biznesu

W październiku br. w sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się seminarium naukowe pt.
„Nowe materiały, technologie i procedury w implantologii stomatologicznej”. Było ono
okazją do podsumowania pierwszego owocnego etapu współpracy w dziedzinie badań
naukowych w zakresie implantologii pomiędzy Politechniką Gdańską
a European Dental Implant Institute Vivadental.

o

d podpisania umowy
między partnerami w lutym br. minęło zaledwie
8 miesięcy, a zespół może
się poszczycić sporymi
osiągnięciami, wśród których należy wymienić
przede wszystkim pierwsze zgłoszenie patentowe oparte o zupełnie nowatorską koncepcję,
które znajduje się w fazie opracowania. Liderami zespołu są: ze strony Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, który jest
zarazem jego szefem, a ze strony Vivadental dr
n. med. Violetta Szycik.
Przedstawione na seminarium technologie
i produkty, w tym techniki addycyjne i nanotechnologie, otwierają nowe możliwości zastosowań materiałowych, które pozwolą na przedłużenie żywotności implantów, poszerzenie
wskazań do leczenia oraz spadek kosztów
implantów i zabiegów implantologicznych.
Przyniesie to wymierne korzyści społeczne,
takie jak zwiększenie dostępności do leczenia
implantologicznego oraz jego upowszech-

nienie, szczególnie wśród osób w wieku okołoemerytalnym w największym stopniu zainteresowanych komfortowym i estetycznym
zaopatrzeniem protetycznym. Szansą na nową
generację implantów jest wykorzystanie połączonego potencjału nowoczesnych technologii Politechniki i Vivadental. Ambitny cel, jakim
jest opracowanie nowych i tanich produktów
medycznych dla stomatologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, wzbudził zainteresowanie wielu środowisk i firm, które wyraziły chęć włączenia się do realizacji tej idei.
Obecnie jest to już konsorcjum z udziałem ponad dziesięciu partnerów z Pomorza. Powstałe
partnerstwo zgłosiło wniosek o ustanowienie
inteligentnych specjalizacji województwa
pomorskiego, która zmierzać będzie w rozwoju produkcji produktów, usług i kształcenia
w obszarze Zdrowe Społeczeństwo. W pracach
badawczych biorą obecnie udział także zespoły zagraniczne z uniwersytetów w Bordeaux,
Nantes, Dreźnie oraz z Kaliningradu. Najbliższe plany przewidują utworzenie międzyna-
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rodowego konsorcjum o zasięgu globalnym
pod nazwą Produkty Medyczne. Jednym
z najważniejszych efektów współpracy jest
rozbudzenie ciekawości przyszłego pokolenia naukowców, studentów wielu kierunków
Politechniki, którzy biorą udział w seminariach
zespołu i prowadzonych dla nich w klinice Vivadental wykładach z dziedziny implantologii.
Młodzi lekarze kliniki wyrażają zainteresowanie rozwojem naukowym i otwarciem przewodów doktorskich w dziedzinie biomateriałów,
łącząc z nimi przyszłość swojej pracy zawodowej z pacjentami.
Prezentacja osiągnięć zespołu zbiegła się
z obchodami 110. rocznicy działalności najstarszej i najbardziej zasłużonej dla polskiej nauki gdańskiej uczelni. Seminarium odbyło się
pod patronatem honorowym marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka,
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz
prezesa zarządu organizacji Pracodawców
Pomorza Zbigniewa Canowieckiego. Patronat
medialny pełnił „Magazyn Pomorski”.

aktualności

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Dr Violetta Szycik - Instytut VIVADENTAL

Prorektor ds. współpracy prof. Jacek Mąkinia - PG

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP - Włodzimierz Szordykowski

Goście Honorowi Seminarium - Prezes Pracodawców Pomorza - Zbigniew Canowiecki,
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP - Włodzimierz Szordykowski

Dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski, Prof. GUMed - Instytut
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Najnowsze doniesienia medyczne
na konferencji w Sopocie
W dniach 5–6 września w hotelu Sheraton w Sopocie odbyła się dwudniowa konferencja pt.
„Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 2014”, której organizatorem była Klinika Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Roman Nowicki otwiera konferencję

k

onferencja zgromadziła ponad
400 uczestników z całej Polski,
głównie lekarzy dermatologów, jak również pediatrów,
onkologów, alergologów i lekarzy rodzinnych. Przewodniczącym Komitetu
Naukowego i Komitetu Organizacyjnego tego
spotkania był profesor Roman Nowicki, kierownik Kliniki Dermatologicznej GUMed.
Wybitni i doświadczeni wykładowcy wraz
z przedstawicielami gdańskiej kliniki przedstawili najświeższe doniesienia na temat rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych skóry,
chorób pęcherzowych, grzybic, łuszczycy oraz
nowotworów skóry. Poruszony został również
problem diagnostyki i terapii chorób przenoszonych drogą płciową – tak kontrowersyjny
w dobie trwających aktualizacji polskich wytycznych. Obrady konferencji zostały ujęte
w 9 różnych tematycznie sesji, obejmujących
najważniejsze problemy z praktyki dermatolo-

Profesor Adam Reich w sesji
interaktywnej poświęconej łuszczycy

gicznej. Na zakończenie większości wykładów
odbywał się quiz interaktywny, co pozwalało
wszystkim słuchaczom aktywnie uczestniczyć w konferencji i sprawdzić swoją wiedzę
z zakresu dermatologii. W obu dniach wykłady w sesjach poprzedzone były warsztatami.
W trakcie dwudniowej konferencji odbyły się
też interesujące warsztaty: dermatoskopowy i warsztat na temat terapii podstawowej
w atopowym zapaleniu skóry, ze szczególnym
uwzględnieniem leczenia za pomocą mokrych
opatrunków. O dużym zainteresowaniu warsztatami może świadczyć pełna sala wykładowa
w sopockim hotelu Sheraton oraz liczne pytania do wykładowców.
Przyszłoroczna konferencja „Dermatologia,
Wenerologia i Alergologia” połączona z Jubileuszem 70-lecia Gdańskiej Kliniki Dermatologicznej odbędzie się w październiku 2015
roku.
Elżbieta Grubska-Suchanek
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Profesor Lidia Rudnicka rozpoczyna konferencję
wykładem na temat łysienia androgenowego

Uczestnicy konferencjo odwiedzają
stoiska firm farmaceutycznych

Pełna sala w czasie trwania konferencji

aktualności

160 kilometrów nowych dróg
Pomorskie samorządy wybudują lub zmodernizują w przyszłym roku ponad 160 kilometrów
dróg gminnych i powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wojewoda pomorski ogłosił wstępną listę rankingową złożonych wniosków.
Na dofinansowanie liczyć może 10 projektów powiatowych i 13 gminnych.
Łączna kwota dofinansowania wyniesie 54 390 000 zł.

d

o Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło w sumie 85 wniosków na łączną
kwotę dotacji 134 018 263 zł,
z czego: wnioski dotyczące
dróg powiatowych – 21 na łączną kwotę dotacji 52 136 694 zł (odcinek dróg do modernizacji
231 km), oraz wnioski dotyczące dróg gminnych – 64 na łączną kwotę dotacji 81 881 569 zł
(odcinek dróg do modernizacji 75 km).
Na etapie oceny formalnej Komisja odrzuciła dwa wnioski. Nie zostały one poddane ocenie merytorycznej. Wszyscy wnioskodawcy
mają 14 dni na ewentualne wnoszenie zastrzeżeń do opublikowanej w Biuletynie Informacji
Publicznej listy. Ostateczny termin zgłaszania
uwag upływa 14 listopada 2014 roku.

Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie opublikowana do 28 listopada 2014
roku, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez Komisję. Na jej podstawie sporządzona zostanie lista zakwalifikowanych wniosków
o dofinansowanie. Zatwierdzenia listy dokona
Minister Administracji i Cyfryzacji w terminie
do 20 grudnia 2014 roku.
Przypomnijmy, że do tej pory w ciągu sześciu lat realizacji programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w województwie pomorskim zrealizowano dotąd
191 projektów. Łączny odcinek zmodernizowanych dróg liczy około 609 km. Suma udzielonych z budżetu państwa dotacji dla pomorskich gmin i powiatów wyniosła do tej pory
249 937 157 zł.
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Kongres Kobiet Pomorza pod patronatem medialnym
„Magazynu Pomorskiego”

25 lat wolności?

Rocznice skłaniają do podsumowań. O minionym ćwierćwieczu dyskutowano podczas
Kongresu Kobiet Pomorza, który odbył się 8 listopada w Gdańskim Parku
Naukowo-Technologicznym. Zastanawiano się, co dało kobietom w Polsce i na Pomorzu
ćwierć wieku wolności; przypominano, z jakimi problemami kobiety borykały się w pierwszych
latach po ustrojowej transformacji, dyskutowano o tym, co zmieniło się przez te lata
na lepsze i jakie wyzwania wciąż stoją przed kobietami i całym społeczeństwem.

w

dyskusji udział wzięły
znakomite przedstawicielki świata polityki, nauki, biznesu
i sfery pozarządowej,
m.in.: Olga Krzyżanowska, prof. Monika Płatek, prof. Ewa Graczyk, dr Maria Pawłowska, dr
Aneta Chybicka, dr Elżbieta Zubrzycka i Teresa
Kamińska, pełnomocniczka Kongresu Kobiet
na Pomorzu.
Na tydzień przez wyborami samorządowymi na Kongresie Kobiet Pomorza nie zabrakło
rozmowy z kandydatkami do pomorskich
samorządów, które pytano o ich priorytety
w pracy na rzecz lokalnych społeczności, swoich miejscowości i całego regionu.
Organizatorem tegorocznej, wyjątkowej, bo
odbywającej się w roku 25. rocznicy wolnych
wyborów w Polsce i w roku wyborów samorządowych, edycji regionalnego Kongresu Kobiet
była Trójmiejska Akcja Kobieca – koalicja organizacji społecznych i środowisk akademickich,
działająca na rzecz praw kobiet. Jej celem jest
przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet oraz
wspieranie zrównoważonego udziału obu płci
w każdej sferze życia. Misją Trójmiejskiej Akcji
Kobiecej jest budowanie tolerancyjnego społeczeństwa, otwartego na równość i różnorodność.
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III Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu

Przewodnicząca Figura

8 listopada rusza III edycja Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa we
Wrocławiu. Najlepsze kreacje aktorskie w filmach z 2014 roku oceniać będzie jury pod
przewodnictwem Katarzyny Figury, laureatki Platynowego Szczeniaka za wybitne
osiągnięcia w aktorstwie filmowym pierwszego FAF w 2012 r. W komisji jurorskiej
zasiądą Dorota Kamińska, Sonia Bohosiewicz i Jan Nowicki.

t

egoroczny festiwal potrwa 6 dni
– od 8 do 13 listopada. Jurorzy
3. FAF wybiorą zwycięzców Złotych Szczeniaków 2014 w kategoriach: główna rola kobieca,
główna rola męska, drugoplanowa rola kobieca
i drugoplanowa rola męska. Publiczność obejrzy około 50 filmów z udziałem największych
gwiazd polskiego i światowego kina. Będzie
mogła także spotkać się z uznanymi aktorami,
reżyserami oraz krytykami filmowymi.
„Nie istnieją dobre filmy bez wybitnych
kreacji aktorskich, a jest to sztuka zarezerwowana dla najlepszych – wymagająca nie tylko
doskonałego warsztatu, ale przede wszystkim
niezwykłej wrażliwości i charyzmy. Jestem
dumna, że będę miała swój udział w wydarzeniu, które dostrzega i docenia, jak ważna jest
rola aktora dla sukcesu filmu. Wybór nie będzie
łatwy, gdyż wśród nominowanych znalazła się
plejada znakomitych artystów i profesjonalistów dużego ekranu” – mówi Katarzyna Figura, przewodnicząca jury tegorocznej edycji
FAF. I dodaje: „Festiwal Aktorstwa Filmowego
we Wrocławiu to pierwszy i jedyny taki festiwal w Europie, co czyni go wyjątkowym wydarzeniem zarówno dla środowiska polskiej
kinematografii, jak i dla publiczności”.

Katarzyna Figura – przewodnicząca jury
na Festiwalu Aktorstwa we Wrocławiu

Marcin Dorociński – nominowany do nagrody
za główną rolę męską w filmie Jack Strong

Do nagrody Platynowego
Szczeniaka nominowano w tym roku
następujące kreacje:
Główne role kobiece: Służby specjalne –
Olga Bołądź, Małe stłuczki – Helena Sujecka,
Serce, serduszko – Julia Kijowska, Jeziorak – Jowita Budnik
Główne role męskie: Bogowie – Tomasz
Kot, Jack Strong – Marcin Dorociński, Heavy
mental – Piotr Głowacki, Onirica – psie pole –
– Jerzy Stuhr, Pod
Michał Tatarek,
mocnym aniołem – Robert Więckiewicz,
– Janusz Chabior
Drugoplanowe role kobiece: Zbliżenia –

Sonia Bohosiewicz – jurorka na Festiwalu, i Maciej Stuhr nominowany do nagrody za rolę drugoplanową w filmie Obywatel.

Ewa Wiśniewska, Pod mocnym aniołem – Kinga
Preis, Jack Strong – Maja Ostaszewska
Drugoplanowe role męskie: Bogowie –
Piotr Głowacki, Obietnica – Dawid Ogrodnik,
Obywatel – Maciej Stuhr
Szczególnymi gośćmi 3. FAF będą Beata
Tyszkiewicz oraz Marek Kondrat, którzy zostaną uhonorowani Platynowymi Szczeniakami

43

za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym. Specjalny Szczeniak za stworzenie wybitnej kreacji serialowej – postaci Hansa Klossa
w Stawce większej niż życie – trafi do rąk Stanisława Mikulskiego, który został wytypowany
do nagrody przez grono blisko 100 polskich
aktorów biorących udział w internetowym
głosowaniu.

aktualności

Od 40 lat Sopot docenia najlepszych mieszkańców

Sopockie Muzy

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, ustanowiona w 1974 roku
na wniosek środowisk twórczych, pierwotnie funkcjonowała jako Srebrna lub Brązowa Plakieta.
Statuetka „Sopockiej Muzy” zastąpiła plakietę w 1993 r., ale w obecnej (stałej już formie),
autorstwa Jana Szczypki, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
przyznawana jest od 1996 r.

Foto: Materiały prasowe

Sylwia Góra-Weber

dr. inż. Krystianowi Zawadzkiemu. To sopocianin, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przedmiotem jego
zainteresowań naukowych jest oddziaływanie
wielkoformatowych imprez sportowych na
gospodarkę. Autor monografii pt. „Euro 2012
economic impact on host cities in Poland”.
Znajduje się w niej wiele odwołań do Trójmiasta, w tym do Sopotu.
Sylwia Góra-Weber została uznana Sopocką
Muzą w dziedzinie kultury i sztuki. To aktorka,
absolwentka krakowskiej PWST w Krakowie.
W Sopocie pracuje od 2014 r. Na swoim kocie
ma wiele wybitnych kreacji aktorskich m.in.
Białej Księżniczki w spektaklu „Zielony Mężczyzna”, Olgi w spektaklu „Nord-Ost”, Kobiety K2
w spektaklu „Całoczerwone”. Grała też w „Czarownicach z Salem” i „Martwych Duszach”. Jest
współzałożycielką Fundacji Teatru BOTO, która
poprzez swoje projekty kreuje życie artystyczne Sopotu.
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Foto: Michał Szlaga
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opockie Muzy przyznawane
są od 40 lat osobom, które
w Sopocie mieszkają bądź
tutaj prowadzą swoją działalność i odnoszą wybitne osiągnięcia. W tym roku nagroda w kategorii dla
młodych twórców przyznana została Piotrowi
Kalińskiemu, znanemu też jako Hatti Vatti. To
muzyk, producent i DJ, który w swojej twórczości łączy fascynację dub techno, bass music,
muzykę innych kultur, a także brzmienie lat 80.
W Sopocie Piotr Kaliński wielokrotnie występował z własnymi projektami, m.in. w Teatrze
na Plaży. Jest także gitarzystą trójmiejskiego
zespołu punkowego Gówno. Nagrywał dla
Mindset Records, On The Edge Records, New
Moon Recordings, Absys Records. Na swoim
koncie ma serię płyt winylowych wydanych
w Polsce i Wielkiej Brytanii.
W dziedzinie nauki nagrodę przyznano

aktualności

Patyra zagra Paganiniego i nie tylko
Jeden z najwybitniejszych skrzypków młodego pokolenia, zdobywający coraz większą sławę poza
granicami Polski, Mariusz Patyra, w towarzystwie Orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Krzysztofa
Herdzina, przygotował specjalną trasę pod hasłem „Paganini Millenium Tour”.

t

rasa będzie obejmować trzy
koncerty w polskich filharmoniach: 17 listopada w Łodzi, 18 listopada w Gdańsku

Mariusz Patyra

i 19 listopada w Warszawie. Patyra wykona
perły muzyki klasycznej, m.in. utwory Paganiniego, Kreislera czy Piazzoli. Podczas trasy
planowane jest nagranie albumu płytowego
„Live”, który ma ukazać się w Polsce, w Niemczech i we Włoszech.
Mariusz Patyra występował na scenach
całego świata: w Europie, obu Amerykach
i w Azji. Koncertował z wybitnymi orkiestrami, w tym z Royal Chamber Orchestra Tokyo,
Orchestra di Roma czy Orkiestrą Filharmonii
Narodowej w Warszawie. Naukę gry rozpoczął w wieku siedmiu lat w Olsztynie i kontynuował ją w Warszawie, Hanowerze i Cremonie. Dzięki ciężkiej pracy udało mu się zostać
laureatem prestiżowych międzynarodowych
konkursów skrzypcowych, m.in. w Hanowerze i Cremonie. Jego najważniejszym osią-

gnięciem jest jednak zwycięstwo na konkursie skrzypcowym „Premio Nicolo Paganini”
w Genui w 2001 roku – do tej pory nie udało
się to żadnemu Polakowi.
REKLAMA
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Glenn Miller Orchestra w Gdyni
1 grudnia br. do Trójmiasta powraca Glenn Miller Orchestra. Znakomity zespół profesjonalnych
muzyków, którzy specjalizują się w tradycyjnej aranżacji big-bandowego brzmienia, zagra swoje
najbardziej znane utwory, takie jak „Moonlight Serenade”, „A String Of Pearls”, „In The Mood” czy
„Little Brown Jug”. Wyjątkowego uroku koncertowi nada rewelacyjna wokalistka Natalie Angst,
a wspaniała orkiestra pod batutą Wila Saldena doda całości nutkę żywiołowości i pikanterii.

o

rkiestra Glenna Millera jest
najpopularniejszą i najbardziej pożądaną kapelą swingową na świecie.
Mimo iż początki orkiestry
sięgają lat 30. ubiegłego stulecia, to właśnie ona
jest niekwestionowanym liderem big-bandowego formatu po dziś dzień. Po śmierci założyciela
orkiestry – Glenna Millera, jego najbliższy przyjaciel – Tex Beneke, postanowił kontynuować
działalność zespołu już pod nazwą The World
Famous Glenn Miller Orchestra. Od tego momentu grupa nieprzerwanie występuje na całym
świecie, dając blisko 300 koncertów rocznie.
Na historię grupy składa się nie tylko wielo-

letnia działalność koncertowa, ale także inne
osiągnięcia. Ani Beatlesi, ani Elvis Presley nie
mogą poszczycić się taką liczbą hitów królujących na pierwszych miejscach list przebojów
jak właśnie Orkiestra Glenna Millera. Tylko ten
zespół może pochwalić się czterdziestoma

światowymi trasami koncertowymi, na które
bilety zostały wyprzedane w ciągu jednego
dnia! Jest to także jedyny zespół, który występuje przez większość dni w roku, dając blisko
trzysta koncertów rocznie, odwiedza nawet
najodleglejsze zakątki świata. Glenn Miller Orchestra występowała w całych Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii,
Ameryce Południowej, Japonii i na Filipinach.
Już w listopadzie i grudniu będziemy mieli niepowtarzalną okazję wybrać się we wspaniałą
muzyczną podróż z Orkiestrą Glenna Millera.
Bilety do nabycia na www.makroconcert.pl,
www.ebilet.pl, www.eventim.pl oraz w salonach Empik.

Gogol Bordello w Gdańsku
Gogol Bordello powraca do Polski w ramach trasy Crack The Case Tour! Dla tych, którzy dotąd nie
mieli okazji dać się porwać ich muzyce na żywo, nadchodzi okazja. Już w grudniu zespół
zagra na trzech koncertach w Polsce, w tym Gdańsku 1 grudnia w klubie B90.

g

ogol Bordello ma na koncie
osiem albumów, z których
ostatni,„Pura Vida Conspiracy”, ukazał się w 2013 roku.
Skład tej formacji, założonej w Nowym Jorku w późnych latach 90., jest
równie niecodzienny jak muzyka, którą grają.
Połączenie cygańskiego punk rocka, reggae,
folku i orientu to mieszanka iście wybuchowa, szczególnie w wykonaniu tak niezwykłej
ekipy. Zespół składa się z ośmiu imigrantów
pochodzących głównie z Europy Wschodniej,
ale także z odleglejszych zakątków świata, jak
Izrael, Etiopia czy Ekwador. Na czele tej etnicznej składanki stoi pochodzący z Ukrainy Eugene Hütz, który wraz z rodziną wyemigrował
do Stanów Zjednoczonych po awarii reaktora
w Czarnobylu. Podróż przez Polskę, w której
mieszkali przez jakiś czas, pozostawiła w sercu
Eugene’a wyjątkowy sentyment do naszego
kraju. Ten okres z życia muzyka sprawia, że

chętnie odwiedza on Polskę, za każdym razem nawiązując z publicznością bliski kontakt
i umacniając więź ze swoimi fanami. W czasie
pamiętnego koncertu w klubie Stodoła trzy
lata temu Eugene wystąpił w koszulce z wizerunkiem Bolka i Lolka – na znak sympatii do
naszych rodaków.
Jako support wystąpi formacja z Los Ange-
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les – Maricachi El Bronx. Jest to zespół, który
w niezwykły sposób łączy meksykańską tradycję z pasją do grania. Rządzą tu skrzypce, gitary i bezbłędna sekcja dęta. Ich twórczość jest
osobista, płynie prosto z serc muzyków i trafia
wprost w serce słuchaczy.
Sprzedaż internetowa: www.ebilet.pl, www.
eventim.pl, www.ticketpro.pl

aktualności

Yamato – The Drummers of Japan
Po ogromnych sukcesach i zdobyciu uznania na całym świecie bębniarze Yamato ponownie
odwiedzą nasz kraj. Fani tego zespołu będą mogli podziwiać swoich idoli 25 listopada
o godz. 19 w gdyńskim Teatrze Muzycznym.

t

Zespół Yamato słynie ze
spektakularnych widowisk, na
których prezentuje sztukę gry
na tradycyjnych bębnach taiko. Występ artystów z Japonii
to niezwykłe połączenie odgłosów bębnów
z dźwiękami tradycyjnych instrumentów
strunowych szarpanych (koto, chappa, shinobue, samisen, kane). Yamato wspaniale interpretuje muzyczne tradycje, które od wieków
związane są z kulturą i religią Kraju Kwitnącej
Wiśni.
Grupa Yamato, od czasu powstania w roku
1993, występowała na całym świecie, dając
już ponad 3,5 tys. występów. W 1998 roku
bębniarze zagościli na prestiżowej imprezie
Fringe Festival w Edynburgu. Za swój występ
odebrali nagrodę Fringe Award, a magazyn
„The Scotsman” pisał o nich, że „w sposób
niezwykły łączą energię szalonych rockmanów z duchowością Dalekiego Wschodu”. Już
w listopadzie będziemy mieli okazję gościć tę
wyjątkową grupę japońskich artystów w Polsce. Zapraszamy na niezapomniane show!
Bilety można kupić na www.ebilet.pl, www.
eventim.pl, www.makroconcert.pl oraz w salonach Empik.

REKLAMA
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Ku integracji środowisk
kulturalnych Pomorza

towarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Gdańskiego,
literaci ze Stowarzyszenia
Twórców Polskich oraz Sekcja
Turystyki i Hotelarstwa Pracodawców Pomorza zmierza do integracji tych
środowisk. W tym celu 7 grudnia w Centrum
Ekunemicznym w Zakonie św. Brygidy zostanie zorganizowane spotkanie opłatkowe środowisk twórczych „Victoria Kultury”.

Kapituła SAUG z kanclerzem doc. Henrykiem J. Lewandowskim.

VII edycja festiwalu Wybrzeże Sztuki
Podczas Festiwalu Wybrzeże Sztuki tradycyjnie prezentowane są tradycyjnie już
najciekawsze i najgłośniejsze spektakle minionego i obecnego sezonu.

n

a tegoroczny – VII Festiwal
Wybrzeże Sztuki zaproszono spektakle realizowane
według klasycznych tekstów Mickiewicza, Struga,
Różewicza i ... Mniszkówny wyreżyserowane
głównie przez reżyserów najmłodszego pokolenia niepracujących dotąd w Gdańsku, a
liczących się w teatralnych rankingach: Marcina Libera, Radosława Rychcika i Wojciecha
Farugę. Wyjątkiem był najbardziej oczekiwany spektakl rozpoczętego sezonu -WYCINKA
HOLZFÄLLEN Thomasa Bernharda w reżyserii
Krystiana Lupy. Poza spektaklami z Narodowego Starego Teatru, Teatru Nowego z Poznania,
Teatru Polskiego z Bydgoszczy i Wrocławia i
zakopiańskiego Teatru Witkacego zaprezentowano również dwie prapremiery Teatru Wybrzeże - BRONIEWSKIEGO Adama Orzechowskiego, który zyskał ogromnie uznanie krytyki
teatralnej i publiczności oraz kontrowersyjny
CIĄG duetu Marciniak i Buszewicz.
Festiwal Wybrzeże Sztuki to coroczny przegląd najciekawszych, najwybitniejszych i najgłośniejszych, a czasami również kontrowersyjnych spektakli prezentowanych na polskich
scenach. Dzięki dotychczasowym sześciu edycjom festiwalu trójmiejska publiczność mogła
zobaczyć mistrzowskie przedstawienia Jerzego Jarockiego, Grzegorza Jarzyny i Krystiana
Lupy, słynne, oryginalne spektakle Krzysztofa

Warlikowskiego, Jana Klaty, Kornéla Mundruczó, Pawła Świątka, Krzysztofa Garbaczewskiego, Iwana Wyrypajewa, Mai Kleczewskiej
i duetu Demirski i Strzępka. Ogromny rozgłos
i entuzjastyczne oceny zyskała DANUTA W.,
premierowo zaprezentowana przez Krystynę
Jandę właśnie na Festiwalu Wybrzeże Sztuki.
Przez scenę Teatru Wybrzeże dzięki Festiwalowi Wybrzeże Sztuki przewinęło się wielu
wybitnych polskich aktorów. W mistrzowskich
kreacjach trójmiejska publiczność mogła podziwiać m.in.: Krystynę Jandę, Danutę Stenkę,
Annę Dymną, Maję Komorowską, Danutę Szaflarską, Kingę Preis, Jana Peszka, Jana Frycza,
Piotra Machalicę, Jerzego Trelę, Jana Englerta,
Tomasza Karolaka i Zbigniewa Zapasiewicza.
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Fot. Kacper Kowalski

Sierra Apartments

Live
&Play

1-, 2- & 3-pokojowe apartamenty / 37-90 m kw. /
w pełni umeblowane / Miejsca w garażu
lub na parkingu / Ogrody na parterze

Inwestycja
z pewnym zyskiem przez 5 lat.
Pewny zysk z wynajmu
Wynajem zakupionego przez Ciebie
apartamentu w okresie 5 lat od daty zakupu.

Dużo, dużo gry w golfa
Pakiet Gold dla właściciela i osoby towarzyszącej,
uprawniającej do gry w Sierra Golf Club przez 1 rok.
oferta obowiązuje od 1.11.2014

Informacje i sprzedaż:

Kamila Pieper, Apartment Manager
Mobile: +48 605 050 831, e-mail: kamila.pieper@sierragolf.pl 52
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