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Doceniają nasz potencjał 
W New York Athletic Club odbyła się 
konferencja „USA-Europe Shared Services & 
ITO Summit and Awards”, w której uczestniczyli 
przedstawiciele Invest in Pomerania.

niemal dokładnie rok temu część Gdańska została zalana. 
sytuacja – w nieco mniejszym stopniu – powtórzyła się w tym 
roku. w niektórych miejscach wystąpiły lokalne podtopienia, ulice 
zostały zamknięte dla ruchu. potoki: oliwski, strzyża i oruński 
stały się bardzo groźnymi, rwącymi rzekami. czy jest szansa, aby 
w przyszłości uniknąć podobnych zagrożeń?

ciągła rozbudowa systemu 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
jest dla nas priorytetem – mówi paweł 
adamowicz, prezydent Gdańska 

Stawiają na transport publiczny 
W Pomorskiem postawiono na transport pu-
bliczny. Zainwestowano w kolej metropolital-
ną. Władze województwa dążą teraz do wspól-
nego biletu komunikacyjnego na Pomorzu.

OSE odmieni szkoły 
O Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z Domi-
nikiem Koperą, zastępcą dyrektora Departa-
mentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfry-
zacji, rozmawia Krzysztof Lubański.

Powstanie centrum geriatrii   
We wrześniu ruszy budowa nowoczesnego 
centrum geriatrii. Realizacją inwestycji, której 
koszt opiewa na blisko 12 mln zł, zajmie się 
Gdański Uniwersytet Medyczny.
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Gdańsk wciąż nie jest bezpieczny
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• informacja o zagubionych zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• informacja o zagubionych zwierzętach sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański telefon zaufania     92 88

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• apteka dyżurna sopot, tadeusza kościuszki 7  (58) 551 32 89

• apteka dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• apteka dyżurna Gdańsk, kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NuMERY ALARMOWE

uRZęDY I INStYtuCjE

tELEfONY INfORMACYjNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 12 sierpnia (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 13 – 30 sierpnia, Solidarity of Arts 2017, 
Europejskie Centrum Solidarności

• 13 sierpnia (niedziela), Kortez, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 14 sierpnia (poniedziałek), Mistrzostwa 
Ekstraligi na Żużlu, godz. 19.00, stadion 
żużlowy w Gdańsku, ul. Zawodników 1

• 15 sierpnia (wtorek), XXIII Maraton 
Solidarności, godz. 9.00, Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdyni

• 18 sierpnia (piątek), Julia Pietrucha,  
godz. 21.00, Targ Węglowy w Gdańsku

• 20 sierpnia (niedziela), Julia Marcell, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

• 20 – 26 sierpnia (niedziela – sobota),  
XII Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
Mozartiana 

• 25 – 27 sierpnia (piątek – niedziela), Hanna 
Banaszak, godz. 19.00, Teatr Atelier  
w Sopocie, al. Mamuszki 2

• 26 sierpnia (sobota), Bebel Gilberto,  
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 sierpnia (sobota), Jelonek, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 27 sierpnia (niedziela), Kabaret Neo-
Nówka, godz. 16.00 i 19.00, tarasy przy 
aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

• 27 sierpnia (niedziela), Wendy Lands, godz. 
20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 27 sierpnia (niedziela), Kabaret Pod 
Wyrwigroszem, godz. 19.00, Faktoria 
Kultury w Pruszczu Gdańskim

• 26 – 28 sierpnia (sobota – poniedziałek), 
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej, 
Ergo Arena

• 31 sierpnia – 2 września, Soudrive Fest 
2017, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 15 września (piątek), Kayah i Goran 
Bregović, godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 18 – 23 września, 42. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

• 29 września (piątek), Nocny Kochanek, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 7 października (sobota), Mitch&Mitch, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Irena Santor, 
godz. 19.30, Filharmonia Bałtycka w 
Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 14 października (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Scena Sopot, al. Mamuszki 2
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Czy pis chce oddać nasze lasy deweloperom?
M+ i eksmisja na bruk.
Szanowni Panstwo, 

Udało sie wczeniej zablokować podwyżkę opłaty paliwowej, ale niestety na ostatnim posiedzeniu Sejmu 
w czerwcu,  PiS   wstawił niespodziewanie do porządku obrad Sejmu...podwyżki cen wody i jednocześnie 
podwyżkę energii energetycznej. Oczywiscie podwyżki głosujemy nocą.

Dodatkowo,kiedy uwaga wszystkich była zwrocona na ustawy o sadach, PiS cichaczem przeprowadzil,  
w ciagu 3 dni,procedure ustawy o KZN.
Uchwalono tak duza w skutki  ustawe, bez rzetelnej dyskusji każdego kolejnego jej artykulu. 
Ja opiniowalam te ustawe w imieniu Platformy Obywatelskiej ,wiec przedstawie Panstwu pokrotce moje 
duze do niej wątpliwości.

Szanowni Panstwo,
Złożylismy, jako PO, poprawki do tego projektu ustawy, ale PiS 
wszystkie odrzucił.
Popieramy, mimo, że jesteśmy opozycją, każde dzialanie rządu, które 
zwiększyłyby ilość wybudowanych mieszkań,bo zdajemy sobie sprawę, 
że mieszkanie to dobro podstawowe.
Choć w tym wypadku mamy dużo zastrzezeń…

Z poważaniem,
Małgorzata Chmiel, poseł PO

Małgorzata.chmiel@sejm.pl

uStAWA O KRAjOWYM ZA-
SOBIE NIERuChOMOśCI
Projekt dotyczy powołania Kra-
jowego Zasobu Nieruchomości 
(KZN) państwowej osoby prawnej  
jako super-mega podmiotu.
Ma on zarządzać nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa, uzyski-
wać wpływy z tego tytułu, w celu 
zwiększenia podaży nieruchomości 
pod budownictwo mieszkaniowe, 
w formule najmu lub najmu z opcją 
dojścia do własności (czyli M+). 
Cel słuszny, ale zapisy kontrower-
syjne. Delikatnie mówiąc.
Ustawa przewiduje przejęcie przez 
KZN gruntów i lokali należących 
do Skarbu Państwa obecnie zarzą-
dzanych przez samorządy, spółki 
takie jak Polskie Koleje Państwo-
we czy Pocztę Polską, a także przez 
Agencje Wojskowe, Rolne i Lasy 
Państwowe, na terenie całego kraju.
Powoduje to odebranie tym 

podmiotom nieruchomości grun-
towych, ale też  lokalowych.  
W uzasadnieniu do ustawy zapisa-
no, że około 7,7 tysięcy hektarów 
gruntów ma przejść pod władanie 
Krajowego Zasobu Nieruchomości 
(KZN), co wynosi ok. 9,5 mld zło-
tych. Czy to jest jedna z przyczyn 
tego projektu?
Projekt rozporządzenia do tej usta-
wy przewiduje, że budowa miesz-
kań z programu M+, zostanie 
sfinansowana z dotacji z budżetu 
Państwa, w wysokości: 
25 milionów złotych w 2017 roku, 
125 milionów w 2018 i 50 milio-
nów złotych w 2019 roku.
Są to zbyt małe pieniądze, by po-
kryć obiecane przez PiS ilości 
mieszkań. Pewnie dlatego oma-
wiany projekt mówi o sprzedaży 
gruntów KZN na ten cel. Ozna-
cza to wielką prywatyzacje grun-
tów Skarbu Państwa! Czyli wielka 

centralizacje naszego wspólnego 
majątku, żeby potem, po uważa-
niu, rozdawać, dzielić, sprzedawać 
i zaciągać kredyty pod zastaw tych 
naszych gruntów.
Przez tyle lat starliśmy się zdecen-
tralizowac zarzadzanie w kraju, a 
teraz kolejna ustawa cofa nas do 
PRL. Zcentralizować i rozdawać 
„po uważaniu”. Pomijajac to, że 
zarzadzanie centralne tak dużym 
majatkiem jest mniej efektywne 
gospodarczo.

PIS ODDA NASZ LASY 
DEWELOPEROM?
Czy PiS planuje prywatyzację La-
sów Państwowych (dopuszczoną 
przez ten projekt), po to by sfinan-
sować program Mieszkanie+ i inne 
obietnice wyborcze?
W czasie ostatniej kampanii wy-
borczej politycy PiS, z pania Pre-
mier Szydlo na czele zarzekali się, 

że nie dopuszcza do prywatyza-
cji naszych lasow! A w tej ustawie 
własnie na to pozwalają, mimo 
licznych  sprzeciwu leśników.
Znowu  kłamstwo… A jeszcze 
niedawno ta pratia wmawiala oby-
watelom, że ratuje lasy przed pry-
watyzacja i zbierała podpisy pod 
referendum. Co za zakłamanie…
Ok. 600 tys. ha lasów trzeba będzie 
oddac do KZN. A to przecież zie-
lone płuca miast, jak np. Trójmiej-
ski Park Krajobrazowy (który też 
jest na tej liście), czy lasy na Wyspie 
Sobieszewskiej.
W Polsce stopień zalesienia jest 
najniższy sposród sąsiadów (oprócz 
Ukrainy).
Ustawa ta otwiera furtkę do sprze-
daży lasów deweloperom, w myśl 
zapisu, że „mogą być zbywane in-
nym podmiotom”.

To naprawdę atrakcyjne tereny dla 
deweloperów, bo leśne, wśród zie-
leni, czyli wygra biznes.
A drzewa też będą wycięte, po 
„odlesieniu” w procedurze zmia-
ny planu zagospodarowania…  
Żal naszych lasów!
Nawet związek zawodowy leśni-
ków wysłal list do p. premier Szy-
dło, sprzeciwiając się „spieniężaniu 
polskich lasow”!

M+ I EKSMISjA.
Grozne dla lokatorów są zapisy do-
puszczające eksmisje lokatorów bez 
możliwości otrzymania lokalu so-
cjalnego, czyli „na bruk”. 
Wersja, która nam przedstawiono, 
nie była konsultowana z np. orga-
nizacjami lokatorskimi. Do ustawy 
dopisano przepisy ułatwiające wy-
rzucanie lokatorow  na ulice.
Są różne, trudne życiowe drama-
ty, które mogą powodować  zapaść 
finansową i zaległości w płaceniu 
czynszu. Takim ludziom trzeba 
pomóc, a nie wyrzucać ich na bruk 
bez możliwości otrzymania lokalu 
socjalnego.
Chodzi o dopuszczenie w tej kon-
trowersyjnej ustwie tzw. najmu 
instytucjonalnego: osoba, która 
bedzie chciała wynająć takie miesz-
kanie, musi podpisać (wedlug tej 
ustawy) oświadczenie, w formie 
aktu notarialnego, w którym zo-
bowiazuje się, do opuszczenia lo-
kalu w ciagu 14 dni, bez prawa lo-
kalu socjalnego czy pomieszczenia 
zastępczego.
Czyli nie potrzeba wyroku sądu 
ws.eksmisji, żeby ludzi wyrzucić na 
bruk.
Podkreślam, że lokatorzy ci, przez 
lata mieszkania w tym zasobie, nie 
mogli się jednocześnie starać o lokal 
gminny, bo posiadaja umowe naj-
mu mieszkania. Czyli, jeśli zdarzy 
się trudna finansowa sytuacja, loka-
torzy zostają z niczym...
Ustawa przewiduje także, że Kra-
jowy Zasób Nieruchomości będzie 

mógł zaciągać pożyczki oraz kre-
dyty. Czyli kolejny program na 
kredyt!
PiS zamierza, według tej ustawy, 
budować mieszkania we wskaza-
nych przez siebie miejscach, dla 
wskazanych przez siebie ludzi, za-
ciągając kredyty pod zastaw na-
szych wspólnych nieruchomości 
gruntowych.
Oczywiście stosują taki zabieg, 
że KZN będzie państwowa oso-
ba prawna, więc jej długi nie będą 
powiększały deficytu budżetowe-
go. Myślicie, że Polacy tego nie 
zauważą?
Planuje się  przy pomocy tej ustawy 
wyprzedaż majątku PKP, Poczty 
Polskiej i innych spółek zależnych 
od Skarbu Państwa.  Polaków się 
mami  tanimi mieszkaniami z pro-
gramu M +.  I tak :
według rozporządzenia do tej usta-
wy za 50 metrowe mieszkanie np. 
w Gdańsku bez opcji wykupu bę-
dzie trzeba zapłacić 542,5 złotych 
miesięcznie samego czynszu. Bez 
mediów. A czynsz co roku ma usta-
lać rząd. 
To jest wyższa cena, niż na przy-
kład w mieszkaniach spółdziel-
czych, lub innych zasobach. 
Polacy, którzy licza na tanie miesz-
kania, mogą srodze się zawieść.
Popieramy przyśpieszenie prac nad 
programem M+. Ale dlaczego zło-
żony projekt jest tak fatalny?
Powołany zostanie super podmiot 
dla kolejnych Misiewiczów. 
Ma ona przejmować wszystkie 
państwowe tereny. A jeżeli któraś 
ze spółek, czy agencji będzie zabie-
gała, żeby pozostawić jakiś teren w 
jej władaniu, to musi się na to zgo-
dzić właściwy minister. To korup-
cjogenne założenia, umacniające 
kolesiostwo.
W skład Rady Nadzorczej tej su-
per spółki mają wejść również sami 
swoi: 
przewodniczącego i 5 członków 
wyznacza Minister Infrastruktury, 
oraz po jednym kandydacie:  mini-
strowie: finansów, rolnictwa i obro-
ny narodowej.
Prezes tej spółki ma być powołany 
przez Premiera na wniosek Mi-
nistra Infrastruktury. Określa się 
to „konkurencyjnym i otwartym” 
naborem, czyli każdy poseł PiS z 
wyższym wykształceniem spełnia 
te warunki.
Obawiam się też, że omawiany 
projekt ustawy zniszczy niektóre 
spółki Skarbu Państwa, władające 
gruntami państwowymi, bo zabie-
rze im tereny.

OSE MA ODMIENIĆ POLSKĄ SZKOŁę

Wszystkie szkoły będą miały szybki internet
rząd przygotowuje ustawę o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. samorządy będą musiały 
wyposażyć szkoły w odpowiedni sprzęt, a rząd przez 10 lat ma finansować dostęp do 
internetu. o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej z dominikiem koperą, zastępcą dyrektora 
departamentu telekomunikacji ministerstwa cyfryzacji, rozmawia krzysztof lubański.

– Może na początek powie 
pan naszym Czytelnikom co 
kryje się pod hasłem ogólno-
polska sieć Edukacyjna?
– Projekt Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej zakłada stworze-
nie sieci dostępu do interne-
tu, łączącej wszystkie szkoły w 
Polsce. OSE będzie siecią wir-
tualną opartą na istniejącej in-
frastrukturze szerokopasmowej. 
W pierwszych latach jej działa-
nia całość kosztów ponoszonych 
na funkcjonowanie OSE zosta-
nie pokryta z budżetu państwa. 
– Co projekt przyniesie pol-
skim szkołom?
– Tak naprawdę mówimy o cy-
wilizacyjnej zmianie, ponieważ 
wszystkie szkoły będą miały 
dostęp do szerokopasmowego, 
bardzo szybkiego internetu. 
Mówimy o symetrycznych 100 
mb/s, z możliwością zwięk-
szania w przyszłości do 1 gb/s. 
Mówimy zatem o zupełnie 
nowym systemie kształcenia. 
Projekt zakłada dofinansowa-
nie dostępu do internetu przez 
środki rządowe, dzięki czemu 

samorządy będą mogły dopo-
sażyć szkoły w innym zakresie 
– chociażby w zakup nowego 
sprzętu informatycznego. Na 
pewno jest to program, który 
odmieni polską szkołę.
– kiedy projekt ogólnopol-
skiej sieci Edukacyjnej może 
wejść w życie?
– Zakładamy, że parlament 
przyjmie ustawę w tym roku, a 
wejdzie ona w życie od 1 stycz-
nia 2018 roku. Jednak sam pro-
ces podłączania kolejnych szkół 
do sieci zajmie trochę czasu. 
Sądzę, że wszystkie placówki 
oświatowe będą w zasięgu szyb-
kiego internetu do końca 2021 
roku.
– dostęp do internetu 
finansowany ma być przez 
rząd przez pierwszych 10 lat. 
kto ponosił będzie te koszty 
przez następne lata?
– Perspektywa planowania na 
10 lat jest bardzo długa…
– szybko jednak minie...
– Uchwała Rady Ministrów 
mówi o zapewnieniu darmo-
wego internetu dla szkół bez 

podania terminu. Podane 10 lat 
jest tylko pewną formalnością 
wynikającą z przepisów.
– powie nam pan jak w tej 
chwili wygląda dostęp do 
szybkiego internetu w pol-
skich szkołach?
– Nie jest z tym najlepiej, dla-
tego właśnie zdecydowaliśmy 
się na realizację Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej. Tylko 
25 procent polskich szkół ma 
możliwość dostępu do internetu 
o szybkości 100 mb/s. Problem 
z dostępem do szybkiego łącza 
w szkołach występuje również 
w dużych miastach. Mniej niż 
połowa pomorskich szkół ma 

dostęp do szybkiego internetu, 
a najlepiej sytuacja prezentuje 
się w Trójmieście. Niechlub-
nym przykładem jest za to sto-
lica, gdzie zdecydowana mniej-
szość szkół korzysta z szybkiego 
łącza.
– ile rząd zamierza wydać na 
realizację tego projektu?
– Koszt podłączenia szkół do 
sieci internetowych finanso-
wany będzie z różnych źródeł. 
Sama ustawa pokazywała bę-
dzie koszty utrzymania OSE 
– bez kosztów inwestycyjnych. 
Jest to kwota 160 milionów 
złotych.
– dziękuję za rozmowę. 

  dominik kopera, zastępca dyrektora departamentu teleko-
munikacji ministerstwa cyfryzacji gościł niedawno  

w trąbkach wielkich
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倀爀漀搀甀挀攀渀琀 洀甀渀搀甀爀欀眀 猀稀欀漀氀渀礀挀栀
䴀伀䐀䄀 䐀娀䤀䔀䌀䤀᠁䌀䄀 䤀 䴀䄁伀䐀娀䤀䔀笁伀圀䄀 

䬀爀礀猀琀礀渀愀 䬀漀氀欀愀
䬀刀䤀䴀䄀刀

䘀椀爀洀愀 稀愀樀洀甀樀攀 猀椀ᤁ 瀀爀漀搀甀欀挀樀ԁ 
洀甀渀搀甀爀欀眀 猀稀欀漀氀渀礀挀栀 搀氀愀 猀稀欀䈁
瀀漀搀猀琀愀眀漀眀礀挀栀 椀 最椀洀渀愀稀樀愀氀渀礀挀栀⸀

一椀攀 猀稀礀樀攀洀礀 渀愀 洀椀愀爀ᤁ ⴀ 
琀漀眀愀爀 欀漀渀昀攀欀挀樀漀渀漀眀愀渀礀 

漀搀 爀漀稀洀椀愀爀甀 　 挀洀 搀漀 㤀㐀挀洀⸀
 圀 漀昀攀 圀 漀昀攀爀挀椀攀 瀀漀猀椀愀搀愀洀礀

最漀琀漀眀攀 眀稀漀爀礀 眀礀爀漀戀眀㨀
戀氀甀稀礀Ⰰ 戀氀甀稀欀椀 瀀漀氀漀Ⰰ
 欀愀洀椀稀攀氀欀椀Ⰰ 琀ⴀ猀栀爀椀琀⸀

倀爀漀瀀漀渀甀樀攀洀礀 琀愀欀簁攀 搀甀簁礀 眀礀戀爀 
猀甀欀椀攀渀攀欀 漀爀愀稀 最愀爀渀椀琀甀爀眀

挀栀䈁漀瀀椀ᤁ挀礀挀栀 椀 洀䈁漀搀稀椀攀簁漀眀礀挀栀

琀攀氀⸀ 㔀㠀 ㌀㐀㔀 㔀㘀 　㘀   琀攀氀⸀欀漀洀⸀ 㘀　 㘀㌀ 㤀　 ㌀㤀
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䬀爀椀洀愀爀 漀搀 㤀㤀 爀漀欀甀 眀礀欀漀渀甀樀攀 猀琀爀漀樀攀
 搀漀 倀椀攀爀眀猀稀攀樀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀椀ᤁ琀攀樀⸀

圀椀攀氀攀 最爀甀瀀 瀀愀爀愀昀椀愀氀渀礀挀栀 椀 猀稀欀䈁 瀀爀礀眀愀琀渀礀挀栀
瀀爀稀礀猀琀ԁ瀀椀䈁漀 搀漀 匀愀欀爀愀洀攀渀琀甀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀⸀

 眀 猀琀爀漀樀愀挀栀 渀愀猀稀攀樀 昀椀爀洀礀⸀
一愀猀稀愀 漀昀攀爀琀愀 挀漀 爀漀欀甀 稀愀眀椀攀爀愀 眀椀ᤁ挀攀樀

瀀瀀爀漀瀀漀稀礀挀樀椀 猀琀爀漀樀眀 氀椀琀甀爀最椀挀稀渀礀挀栀Ⰰ
猀甀欀椀攀渀攀欀 欀漀洀甀渀椀樀渀礀挀栀 椀 最愀爀渀椀琀甀爀欀眀⸀
匀琀爀漀樀攀 眀礀欀漀渀甀樀攀洀礀 稀愀眀猀稀攀 搀漀欀䈁愀搀渀椀攀

椀 猀琀愀爀愀渀渀椀攀 稀 洀愀琀攀爀椀愀䈁眀 渀愀樀眀礀簁猀稀攀樀 樀愀欀漀嬁挀椀⸀
 

匀娀䄀吀夀 䰀䤀吀唀刀䜀䤀䌀娀一䔀

匀吀刀伀䨀䔀 䐀伀 䤀 䬀伀䴀唀一䤀䤀 威圀䤀᠁吀䔀䨀

䐀䔀圀伀䌀䨀伀一䄀䰀䤀䄀

䄀氀戀礀 渀愀 甀爀漀挀稀礀猀琀漀嬁܁ 䤀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀椀ᤁ琀攀樀⸀

䐀氀愀 挀栀䈁漀瀀挀眀㨀 最愀爀渀椀琀甀爀礀 ㈀ 椀 ㌀ⴀ挀稀ᤁ嬁挀椀漀眀攀⸀ 
䐀氀愀 搀稀椀攀眀挀稀礀渀攀欀㨀 猀甀欀椀攀渀欀椀 ⴀ  猀欀爀漀洀渀攀 氀甀戀 漀稀搀漀戀渀攀⸀ 

 

䐀漀搀愀琀欀椀㨀 稀愀瀀爀漀猀稀攀渀椀愀Ⰰ 猀攀爀眀攀琀欀椀Ⰰ 欀猀椀ԁ簁攀挀稀欀椀 椀 爀簁愀䐁挀攀 
欀漀洀甀渀椀樀渀攀Ⰰ 瀀甀搀攀䈁攀挀稀欀愀 搀漀 爀簁愀䐁挀愀Ⰰ 猀爀攀戀爀渀攀 䈁愀䐁挀甀猀稀欀椀 稀 洀攀搀愀氀椀欀椀攀洀Ⰰ

嬁眀椀攀挀攀Ⰰ 嬁眀椀攀挀稀渀椀欀椀Ⰰ 漀稀搀漀戀礀 椀 漀欀愀瀀渀椀欀椀 搀漀 嬁眀椀攀挀Ⰰ 瀀愀洀椀ԁ琀欀椀⸀

圀 猀瀀爀稀攀搀愀簁礀 瀀漀猀椀愀搀愀洀礀㨀 瀀攀氀攀爀礀渀欀椀Ⰰ 戀漀氀攀爀欀愀Ⰰ 猀眀攀琀爀礀Ⰰ 眀椀愀渀欀椀Ⰰ
漀稀搀漀戀礀 搀漀 眀䈁漀猀眀Ⰰ 琀漀爀攀戀欀椀Ⰰ 爀ᤁ欀愀眀椀挀稀欀椀Ⰰ 欀漀猀稀甀氀攀 戀椀愀䈁攀 椀 欀漀氀漀爀漀眀攀Ⰰ 猀瀀漀搀渀椀攀Ⰰ
欀愀洀椀稀攀氀欀椀Ⰰ 欀爀愀眀愀琀礀Ⰰ 洀甀挀栀礀Ⰰ 欀愀猀欀愀搀礀Ⰰ 爀愀樀猀琀漀瀀礀Ⰰ 猀欀愀爀瀀攀琀欀椀Ⰰ 戀椀攀氀椀稀渀ᤁⰀ 漀戀甀眀椀攀⸀
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ZAPRASZAMY NA KONCERt

PÓŁKOLONIE W „PIAStuSIu” LAtO W „MACIuSIu I”

ChętNYCh NIE BRAKOWAŁO

atrakcji nie brakowało 

do zobaczenia za rok Wakacje pełne przygody

Wycieczki z „Bolkiem i Lolkiem”

Dom Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66B był jednym z czte-
rech miejsc na terenie Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”, gdzie 
organizowane były w czasie 
wakacji zajęcia dla dzieci.
Jak informuje nas Barba-
ra Imianowska, kierownik 
Domu Kultury, jak co roku 
zajęcia były zróżnicowane i 
bardzo ciekawe.
– Odwiedziliśmy pole gol-
fowe w Sopocie. Miłośnicy 
morskich atrakcji wybra-
li się w rejs po Bałtyku i na 
Westerplatte. Zwiedziliśmy 
również Muzeum II Woj-
ny Światowej – mówi nam 

– Po raz kolejny w naszym 
klubie prowadzone były letnie 
półkolonie, z których skorzy-
stało ponad 30 osób w wieku 
7-11 lat. Zajęcia „Wędrówki z 
Piastusiem” zorganizowano w 
czterech tygodniowych tur-
nusach – informuje nas Ewa 
Abramowska, kierownik klu-
bu „Piastuś”. 
Organizatorzy półkolonii sta-
rali się tak zróżnicować pro-
gram, by sprostać oczekiwa-
niom swoich podopiecznych 
i uczynić go atrakcyjnym. 
Mimo, że pogoda tego lata 
nie rozpieszczała swoją tem-
peraturą – uśmiech i zado-
wolenie nie znikały z twarzy 
dzieciaków.
– Całoroczna współpraca ze 
Studiem Tanecznym Teal 
Dance zaowocowała w wa-
kacje cyklicznymi zajęciami 
tanecznymi. Swoją kreatyw-
ność dzieci mogły wykazać 
również podczas zajęć ple-
nerowych, jak i sportowych. 
Odwiedziliśmy pole golfo-
we w Sopocie, wędrowali-
śmy szlakami Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. 
Dużą radość i frajdę sprawiło 
dzieciom zapoznawanie się z 
mapą i nauka jej czytania – 
mówi Ewa Abramowska. 
W Muzeum Morskim w 

W klubie „Maciuś I” „Akcja 
Lato” przebiegała pod hasłem 
„Wakacyjne przygody z kró-
lem Maciusiem”, a skorzystało 
z niej 48 dzieci. 
– W tym roku czekało na nich 
wiele atrakcji. Gwarantowa-
na była dobra zabawa z nutką 
edukacji. Dzieci zwiedziły: 
Muzeum II Wojny Świato-
wej, Park Sensoryczny w Oli-
wie, Operę Bałtycką od kulis, 
ale też odkryły specyfikę te-
atru operowego i tajniki pracy 
twórców operowych. Atrak-
cją była możliwość obejrzenia 
próby tancerzy baletu – infor-
muje nas Urszula Lisowska, 
kierownik klubu.
W Muzeum Narodowym w 
Gdańsku dzieci wzięły udział 

Akcja „Wczasy w mieście” 
trwa jeszcze tylko w klubie 
„Bolek i Lolek”. Tradycyjnie 
już wszystkie miejsca na wy-
prawy w przymorskim klubie 
zostały zarezerwowane na 
długo przed rozpoczęciem 
wakacji. Utworzono nawet 
listę rezerwową, która także 
szybko została zamknięta.
– Część letniej akcji finan-
sowana jest przez naszą 
spółdzielnię mieszkaniową. 
Symboliczne koszty ponoszą 

Barbara Imianowska. – Zor-
ganizowaliśmy także piękną 
wycieczkę do latarni morskiej 
w Rozewiu, a przy okazji zwie-
dzaliśmy muzeum motyli we 
Władysławowie.
Z kolei już na miejscu odbywa-
ły się warsztaty taneczne oraz z 
szycia „Kulka Szpulka”. Miło-
śnicy dobrej, animowanej bajki 
obejrzeli w kinie „Minionki”.
– Wybraliśmy się również na 
wycieczkę do Wdzydz Ki-
szewskich, gdzie zwiedziliśmy 
skansen. W czasie naszej akcji 
odbywały się różne zabawy i 
konkursy, a naszą tegoroczną, 
wspólną zabawę zakończyliśmy 
ogniskiem pożegnalnym, które 

Gdańsku maluchy uczestniczy-
ły w zajęciach dydaktycznych 
„Podwodny świat – archeolo-
gia morska”, odwiedziły latar-
nię morską w Nowym Porcie, 
Wydział Zabaw w ECS, Park 
Sensoryczny i zoo.
Codzienne zajęcia rekreacyjne 
i gry zespołowe sprzyjały inte-
gracji oraz poprawie kondycji 
półkolonistów. 
– Bawiliśmy się w tropicie-
li-odkrywców i poszukiwa-
czy skarbów. Były zajęcia na 
orientację w terenie, pozna-
waliśmy pomniki przyrody, a 
w świat baśni przenieśliśmy 
się dzięki zajęciom w zaprzy-
jaźnionej bibliotece na  Ża-
biance. Zdobytą wiedzę dzieci 
utrwalały w licznych quizach 

w warsztatach: „Patrycjusze 
i patrycjuszki”, „Warsztat ar-
tysty”, „Złote i srebrne skarby 
dawnych gdańszczan” oraz wy-
konały szkatułki na kosztowno-
ści. W Spichlerzu Opackim w 
Oliwie uczestniczyły w lekcjach 
muzealnych „Zabawy naszych 
dziadków”, „Co wiemy o psach 
i kotach” oraz „Kaszuby wczoraj 
i dzisiaj”. W Europejskim Cen-
trum Solidarności brały udział 
w warsztatach „Kiedy rodzice 
byli dziećmi”, „Przygody pew-
nego kota” oraz przygotowały 
kukiełki do teatrzyku cieni.
– Dzieci miały też okazję zwie-
dzić sopockie grodzisko, Twier-
dzę Wisłoujście, zoo i papugar-
nię. Z kolei w Edu Parku wzięły 
udział w warsztatach „Przepis 

również rodzice – mówi nam 
Piotr Szczepański, kierownik 
klubu „Bolek i Lolek”. – Posta-
wiliśmy na aktywne wakacje, 
dlatego w programie naszych 
zajęć są tylko wycieczki do róż-
nych ciekawych miejsc w Trój-
mieście. Każdego roku organi-
zujemy jeden wypad poza aglo-
merację. Tym razem wybiera-
my się do Sea Parku w Serbsku.
Młodzi gdańszczanie byli już w 
sopockim Muzeum Figur Wo-
skowych, Trójmiejskim Parku 

zorganizowaliśmy na Sto-
gach. Było to możliwe dzięki 
życzliwości Bożeny Kiciń-
skiej, prezes naszego Klu-
bu Seniora – dodaje Barbara 
Imianowska.
Korzystając z okazji gdań-
skich melomanów zaprasza-
my na koncert Teatru Otwar-
tego „Na cześć młodości”, 
podczas którego będzie moż-
na wysłuchać piosenek lat 20. 
i 30. Koncert odbędzie się 3 
września o godz.17.00 (wstęp 
wolny). 

(KL)

i konkursach – kontynuuje 
Ewa Abramowska.
Odwiedzanie atrakcyjnych 
miejsc, związane z poznawa-
niem regionu możliwe było 
dzięki wycieczkom do: Stru-
siej Farmy w Kniewie, See 
Parku w Serbsku, Skansenu 
we Wdzydzach i Nowej Ho-
landii koło Elbląga.
– Dziękujemy wszystkim 
dzieciom biorącym udział w 
naszych wakacyjnych spo-
tkaniach za cztery tygodnie 
wspólnych zabaw i życzymy 
udanych wakacji. Zapraszamy 
w przyszłym roku – zaprasza 
szefowa „Piastusia”.

(AE)

na Chemię”. Byliśmy także w 
KinoPorcie, wybraliśmy się do 
Rodzinnego Parku Rozrywki 
Nowa Holandia w Elblągu, 
gdzie na dzieci czekało wie-
le atrakcji. To nie wszystko, 
ponieważ zorganizowaliśmy 
Dzień Banki Mydlanej, pod-
czas którego nasi mali pod-
opieczni mieli okazję wykonać 
gigantyczne bańki. Nie zabra-
kło konkursów plastycznych. 
Dzieci wykazywały duże za-
interesowanie prowadzonymi 
formami zajęć, które dostar-
czyły im wielu emocji i niepo-
wtarzalnych przeżyć – podsu-
mowuje Urszula Lisowska.

(uL)

Krajobrazowym czy Muzeum 
Miasta Gdyni.
Poza tym dzieciaki odwie-
dzą sopockie grodzisko, Edu 
Park, Gdańską Galerię Miej-
ską, Dwór Artusa, Stadion 
Energa Gdańsk. Poza tym 
chętni spróbują swoich sił na 
polu mini golfa. W wakacyj-
nych planach są również wy-
pady na plażę i do Sopotu, 
gdzie dzieci obejrzą w kinie 
na molo film „Muppety”.

(KL)

  pamiątkowe zdjęcie przed latarnią w rozewiu

  Gdańskie maluchy z wizytą w see parku w serbsku   pamiątkowe zdjęcie w parku rozrywki nowa holandia koło elbląga 
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  wizyta w ratuszu Gdańskim
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NIE BĄDŹ OBOjętNY

„podziel się ołówkiem” 
– Rusza akcja „Podziel się ołów-
kiem”. Wspólnie z naszymi part-
nerami zachęcamy mieszkań-
ców naszego miasta, by przyłą-
czyli się do zbiórki przyborów 
szkolnych dla dzieci z rodzin 
najuboższych oraz tych w kry-
zysie. Zeszyty, kredki, bloki ry-
sunkowe, farbki, długopisy czy 
pisaki będą wielkim wsparciem 
także dla uczniów z rodzin wie-
lodzietnych – mówi Sylwia Res-
sel, rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Jak się dowiadujemy, właśnie na 
taką pomoc czeka ok. 50 rodzin 
objętych pomocą Centrum Pra-
cy Socjalnej nr 1 MOPR, m.in. z 
Wrzeszcza oraz Zaspy. Dzieci są 
uczniami głównie szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum. 
Najbardziej potrzebne są zeszy-
ty, ale także przybory do pisania 
i malowania oraz piórniki. Przy-
dadzą się również tornistry lub 
teczki, obuwie i koszulki sporto-
we. Dary można już przekazy-
wać do siedziby Rady Dzielnicy 
Zaspa Młyniec przy ulicy Pilo-
tów 7 (w budynku XV LO). 

– Dodatkowo w niedziele, 20 i 
27 sierpnia, akcja odbędzie się 
przy kościołach parafii: św. Ka-
zimierza przy ulicy Pilotów 1 
oraz św. Krzyża przy ul. Mic-
kiewicza 11 – przybory szkol-
ne będą zbierane po mszach. 
Dary można także zostawić w 
koszu sklepu Merkus na Zaspie 
– informuje Sylwia Ressel, któ-
ra dodaje, że rodziny z dziećmi, 
w których dochód na osobę nie 
przekracza 514 zł miesięcznie, 
znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji materialnej, życiowej czy 
kryzysowej, mogą także otrzy-
mać zasiłek celowy np. na zakup 
obuwia czy odzieży szkolnej. 
W każdym wypadku jednak 
przyznanie takiego wsparcia, jak 
i jego wysokość, uzależnione są 
od rzeczywistej potrzeby oraz 
możliwości finansowych gminy. 
Potrzebujący gdańszczanie w 
sprawie tej pomocy mogą kon-
taktować się z Centrami Pracy 
Socjalnej MOPR w dzielnicach, 
adresy na stronie: www.mopr.
gda.pl. 

(GR)

GDAńSK

Nowy dyrektor 
Przemysław Guzow, który 
jeszcze do niedawna kierował 
Centrum Hewelianum, jest no-
wym dyrektorem Gdańskiego 

Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych. Swoje stanowisko objął 
1 sierpnia.

(GR)

BuDOWA RuSZA WE WRZEśNIu

powstanie nowoczesne centrum geriatrii 
Już we wrześniu ruszy w Gdańsku budowa nowoczesnego centrum geriatrii. realizacją 
inwestycji, której koszt opiewa na blisko 12 mln zł, zajmie się Gdański Uniwersytet medyczny, 
a ponad 10 mln zł pochodzić będzie z regionalnego programu operacyjnego.

Jak informuje nas Marcin 
Szumny z Departamentu Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
centrum geriatrii powstanie w 
strukturze Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego (UCK). 
– Ośrodek będzie świadczył 
kompleksową opiekę ambula-
toryjną dla seniorów. Na po-
trzeby centrum dostosowane 
zostaną obiekty Szpitala Stu-
denckiego przy al. Zwycięstwa 
30. Dzięki inwestycji poprawi 
się opieka zdrowotna nad oso-
bami starszymi – dodaje Mar-
cin Szumny. – Realizacja pro-
jektu obejmować będzie m.in. 
prace remontowo-budowlane, 
zakup wyposażenia do reha-
bilitacji ruchowej, kardiolo-
gicznej i pneumonologicznej. 
Będzie nowy sprzęt medyczny 
do diagnostyki i terapii w za-
kresie funkcji poznawczych, a 
także systemów do teleopieki 
nad pacjentem, telerehabilitacji 
domowej oraz monitoringu pa-
cjentów. Pomieszczenia zosta-
ną wyposażone w podstawowy 
sprzęt biurowy i medyczny.
To jednak nie wszystko, 

ponieważ organizowane będą 
też szkolenia specjalistyczne 
dla lekarzy POZ, specjalistów 
i pielęgniarek, fizjoterapeu-
tów, koordynatorów zespołu, 
a także psychologów, dietety-
ków, pracowników socjalnych, 
opiekunów, wolontariuszy, ab-
solwentów Wydziału Zdrowia 
Publicznego GUMed. Będą 
one dostosowane do nowego 
modelu opieki nad seniorem.
– GUMed, jako organ zało-
życielski szpitala klinicznego 

i jedyna uczelnia medyczna na 
Pomorzu, której działalność 
prowadzona jest na obszarze 
metropolitalnym, aktywnie 
współuczestniczy w tworzeniu 
systemu ochrony zdrowia w re-
gionie. Zapewnia wysokospe-
cjalistyczne świadczenia dia-
gnostyczno-lecznicze, prowa-
dzi kształcenie ustawiczne kadr 
medycznych oraz dostarcza 
ekspertyz i opinii dla władz sa-
morządowych i państwowych.
Projekt utworzenia centrum 

geriatrii zostanie sfinansowa-
ny ze środków pochodzących 
z mechanizmu finansowego 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach Ob-
szaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot – tłumaczy 
Marcin Szumny.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacja projektu zakończy się 
w sierpniu 2020 roku.

(GR)

  marszałek mieczysław struk, wicemarszałek wiesław byczkowski i profesor Jacek bigda z Gdańskie-
go Uniwersytetu medycznego podpisują umowę o dofinansowanie centrum Geriatrii

fo
t. 

N
at

al
ia

 K
ło

po
te

k-
G

łó
w

cz
ew

sk
a

ZASOBY LOKALI UŻYTKOWYCH

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Budowlani" 
w Gdańsku - Oliwie przy ul. 
Grunwaldzkiej 569 posiada lokale 
użytkowe do wynajęcia:

1.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
 20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
2.  Lokal przy ul. Czyżewskiego 12 -  
pawilon I piętro (na gabinet kosmetyczny)
 21,21 m2 ze stawką 11,72 zł/m2
3.  Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34  
(pawilon handlowy)
 117,80 m2 ze stawką 24,00 zł/m2
4.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609B
 26,10 m2 ze stawką 3,02 zł/m2
5.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
 94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2
6.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
 144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2
7.  Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
 23,69 m2 ze stawką 3,84 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania,
energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Powierzchnie pod reklamę:

Istnieje rownież możliwość wydzierzawienia powierzchni reklamowej na terenie 
Spółdzielni "Budowlani"

Bliższych Informacji udziela się
pod nr tel. (58) 552-00-08 wew. 50, w dniach:

Pon. od 8.00 do 17.00,
Wt.-Pt. od 7.15 do 15.00.
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przedsiębiorcza przemiana 
nastolatków w Gdańsku
95 uczestników i 6 dni intensywnej pracy nad pierwszą firmą pod okiem mentorów z investGda, boeinga czy 
wns Global services. to właśnie Gdańsk business week, który zakończył się 21 lipca. w ramach polsko-
amerykańskiej współpracy wydarzenie od 7 lat organizują: Gdański inkubator przedsiębiorczości starter, 
miasto Gdańsk i washington business week. 

W tegorocznym Gdańsk Bu-
siness Week wzięło udział 95 
osób w wieku 15-19 lat z Pol-
ski, Gruzji i Ukrainy. Podczas 
wydarzenia porozumiewali się 
tylko w języku  angielskim, 
pracując nad osiąganiem za-
mierzonych celów: 

– Przez cały tydzień obserwo-
wałam przemianę młodzieży, 
która szybko nauczyła się pra-
cy w grupie i przełamała barie-
ry językowe. Choć wcześniej 
uczestnicy się nie znali i pocho-
dzili z różnych państw, szyb-
ko zintegrowali się i po kilku 
dniach mogli pochwalić się nie 
tylko pierwszymi pomysłami 
na biznes, ale także ogromną 
pewnością siebie i wiarą we 
własne możliwości – opowiada 
Małgorzata Zalewska, Project 
Manager w InvestGDA. 

W trakcie tygodnia w Gdań-
sku uczestnicy wzięli udział 
w 13 wykładach i 19 sesjach 
z tzw. symulacjami bizneso-
wymi, przechodząc 2-letni 
rozwój firmy w czasie 6 dni. 
Efekty swojej pracy zaprezen-
towali 21 lipca. Tego dnia sala 
sportowa Gdańskiego Liceum 
Autonomicznego stała się tar-
gowiskiem przedsiębiorstw. 
Uczniowie w swoich grupach 
prezentowali innowacyjne pro-
dukty, takie jak: mobilną szafę 
– aplikację wybierającą ubranie 
na dany dzień czy kask, któ-
ry pomaga walczyć z depre-
sją. Zaproszeni goście wcielili 
się w inwestorów z określoną 
pulą wirtualnych pieniędzy – 
to za ich pomocą nagradzali 
zespół, który miał najbardziej 
przemyślany produkt oraz plan 
sprzedażowy. 
W rolę inwestorów wcielili się 
m.in. Prezydent Miasta Gdań-
ska Paweł Adamowicz, Wice-
prezesi STARTERA: Tomasz 
Szymczak i Joanna Gran-
dzicka oraz przedstawiciele 
InvestGDA, Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego czy firm 
takich jak Speednet, Wipro, 
Deloitte, Grupa Inwestycyjna 
Hossa S.A, Alexander Mann 
Solutions oraz Flextronics. 
Największe uznanie w oczach 
inwestorów zdobyła firma 
„Awe-full A”, która opraco-
wała „Strażnika zdrowia” – 
personalną bransoletkę, która 
analizuje działanie całego or-
ganizmu w poszukiwaniu cho-
rób i schorzeń, a tym samym 

oszczędza czas poprzez wy-
stawienie diagnozy bez wizyty 
lekarskiej. 
Oprócz tego każda grupa za-
prezentowała efekty wykona-
nych symulacji biznesowych 
podczas tzw. Stockholder Pre-
sentation. Niczym prawdziwi 
menadżerowie każdy z uczest-
ników opowiadał zgromadzo-
nym gościom o swojej roli w 
firmie, sukcesach oraz wyzwa-
niach związanych z rozwojem 
wirtualnej firmy.
Ponadto, każdy zespół miał 
szansę powalczyć o uznanie 
w świecie social media. Zada-
niem firm było stworzenie fan-
page’a na Facebooku i zdobycie 
jak największej liczby fanów. 
Zwycięska grupa uzyskała ich 
niemal 600. Młodzież spraw-
dziła również, jak poradziłaby 
sobie na prawdziwej giełdzie 
i zdobyła wiedzę o finansach, 
której nie posiada przeciętny 
nastolatek.
Gdańsk Business Week stawia 
także na rozwój nauki prze-
mawiania publicznego. Osoby 
dotychczas nieśmiałe i niepew-
ne swoich umiejętności miały 

szansę wystąpić na scenie przed 
uczestnikami i sprawdzić się w 
całkowicie nowej roli.
Uczestnicy Business Weeka 
przybyli do Gdańska nieśmia-
li, niepewni tego, co ich czeka. 
Wyjechali uśmiechnięci, mó-
wiący płynnie po angielsku, 
świadomi swoich talentów i 
mocnych stron: 

– Gdańsk Business Week był 
impulsem do zmiany i dalsze-
go rozwoju. Dał nam szansę na 

osiągnięcie sukcesu w bizne-
sie. Wydarzenie się skończyło, 
ale inspiracje pozostają. Teraz 
wszystko zależy od nas – prze-
konuje Artur Andrzejewski, 
17-letni uczestnik wydarzenia. 
– Brałam udział w programie 
rok temu, wtedy nie miałam 
pojęcia o biznesie. Teraz wiem, 
że to właśnie dzięki Business 
Weekowi zdecydowałam, czym 
chcę zajmować się w przyszło-
ści, to on zmotywował mnie 
do działania, pozwolił poznać 

wielu niezwykle ciekawych lu-
dzi i poszerzył moje horyzonty. 
Tydzień pracy z ludźmi z róż-
nych stron świata jest czymś 
niepowtarzalnym – mówi 
Maria Stępień, absolwentka 
Gdańsk Business Week. 
A to nie koniec przygody z biz-
nesem dla uczestników tego-
rocznej edycji programu: 

– Gdańsk Business Week nie 
kończy się po 6 dniach. Co 
miesiąc organizujemy spotka-
nia dla absolwentów programu. 

Chcemy mieć stały kontakt z 
młodzieżą, która pod naszymi 
skrzydłami może w dalszym 
stopniu rozwijać siebie i – w 
niedalekiej przyszłości – pierw-
sze firmy – mówi Agniesz-
ka Cichocka, koordynatorka 
Gdańsk Business Week z ra-
mienia Inkubatora STARTER. 
Do tej pory w 7 edycjach 
Gdańsk Business Week wzięło 
udział ponad 700 osób. Na ca-
łym świecie program może po-
chwalić się 60 tys. absolwentów. 
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Złóż wniosek o 500+
– 1 sierpnia Gdańskie Cen-
trum Świadczeń rozpoczęło 
akcję przyjmowania wnio-
sków o świadczenie 500+, 
świadczenia rodzinne oraz 
świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego. Aby ułatwić 
złożenie wniosków, urucho-
mionych zostało 11 punktów 
obsługi, rozlokowanych w 
różnych dzielnicach Gdańska 
– informuje Arkadiusz Kule-
wicz z Gdańskiego Centrum 
Świadczeń.
Gdańscy urzędnicy szacują, 
że od 1 sierpnia do 31 listo-
pada do centrum wpłynie ok. 
39 tysięcy wniosków o świad-
czenie 500+ oraz świadcze-
nia rodzinne i te z funduszu 
alimentacyjnego, dodatki 
mieszkaniowe i pomoc mate-
rialną dla uczniów. 
– Przyjęcie tak dużej ilo-
ści wniosków, w stosunkowo 
krótkim czasie, stanowi duże 
wyzwanie organizacyjne. 
We współpracy z Gdańskim 
Urzędem Pracy pozyskaliśmy 
39 pracowników, którzy będą 
stanowili wsparcie w procesie 
przyjmowania i rozpatrywa-
nia wniosków. Nowi pracow-
nicy przeszli intensywny cykl 
szkoleń z zakresu kodeksu 
postępowania administracyj-
nego, przepisów dot. zasad 
przyznawania poszczegól-
nych świadczeń, obsługi sys-
temów informatycznych oraz 
umiejętności miękkich, nie-
zbędnych do pracy z klientem 
– mówi Arkadiusz Kulewicz.
Wnioski o świadczenia 500+, 
świadczenia rodzinne oraz 
świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego będzie można 
już składać. W przypadku 
stypendiów szkolnych wnio-
ski będą przyjmowane od 1 
do 15 września. Co ważne, 
wnioski o świadczenia będzie 
można składać aż w 11 punk-
tach obsługi. 
Głównym miejscem przyj-
mowania wniosków będzie 
punkt przy ul. 3 Maja 9. 
– Na osoby, które skorzystają 
z punktu czeka wiele stano-
wisk przyjmowania interesan-
tów, automatyczny system ko-
lejkowania, poczekalnia oraz 
pokój zabaw dla dzieci. Co 
ważne, budynek jest w pełni 
dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Oso-
by odwiedzające ten punkt 
będą mogły skorzystać rów-
nież z usług Punktu Informa-
cyjnego. Gdańszczanie, chcą-
cy złożyć wniosek w punkcie 
przy ul. 3 Maja 9, będą mogli 
umówić się na dogodny ter-
min wizyty, dzwoniąc pod 
numer telefonu 513 902 853. 
Po dokonaniu rejestracji oso-
ba umawiająca się otrzyma 
maila z potwierdzeniem ter-
minu i godziny wizyty oraz 
krótką instrukcję postępo-
wania po przyjściu do punktu 

obsługi – tłumaczy Arkadiusz 
Kulewicz. 
Podobnie jak w ubiegłym 
roku, gdańszczanie mają 
możliwość złożenia wnio-
sków w formie elektronicz-
nej, m.in. za pośrednictwem 
Portalu Informacyjno-Usłu-
gowego Emp@tia (empatia.
mpips.gov.pl). Dodatkowo, w 
przypadku świadczenia 500+, 
wnioski będzie można skła-
dać za pośrednictwem banko-
wości elektronicznej wybra-
nych banków, których wykaz 
znajduje się na stronie https://
rodzina500plus.gov.pl/wnio-
sek-500-zl-na-dziecko-ban-
ki.html.
Dodatkowo do 30 września 
Gdańskie Centrum Świad-
czeń uruchomiło 
10 tymczasowych punktów 
przyjmowania wniosków, 
rozlokowanych w różnych 
dzielnicach Gdańska. 

Można je składać osobiście w:
– Klub Osiedlowy „Piastuś” 
(Przymorze Wielkie), ul. Pia-
stowska 98A – poniedzia-
łek i czwartek w godz. 11.00 
– 18.00 oraz wtorek, środa i 
piątek w godz. 9.00 – 16.00. 
– Szkoła Podstawowa nr 8 
(Chełm) filia, ul. Dragana 
22 w sierpniu: poniedziałek – 
piątek w godz. 10.00 – 17.00, 
a we wrześniu: poniedziałek – 
piątek w godz. 14.00 – 18.00. 
– Pozytywna Szkoła Podsta-
wowa (Kokoszki), ul. Azalio-
wa 18: poniedziałek i wtorek 
w godz. 10.00 – 17.00. 
– Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 (Osowa), 
ul. Wodnika 57: czwartek i 
piątek w godz. 10.00 – 17.00. 
– Zespół Kształcenia Pod-
stawowego i Gimnazjalne-
go nr 21 (Piecki-Migowo), 
ul. Marusarzówny 10: po-
niedziałek i wtorek w godz. 
10.00 – 17.00. 
– Szkoła Podstawowa nr 39 
(Wrzeszcz Górny), ul. Oby-
watelska 1: środa i czwartek w 
godz. od 10.00 – 17.00 
– Szkoła Podstawowa nr 12 
(Ujeścisko), ul. Człuchowska 
6: poniedziałek i wtorek w 
godz. 10.00 – 17.00.
– Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 10 (Brzeź-
no), ul. Krasickiego 10 w 
sierpniu: czwartek i piątek 
w godz. 10.00 – 17.00, a we 
wrześniu: czwartek i piątek w 
godz. 14.00 – 17.00. 
– Szkoła Podstawowa nr 16 
(Orunia Dolna), ul. Ubocze 
3: poniedziałek i wtorek w 
godz. 10.00 – 17.00 
– Szkoła Podstawowa nr 61 
(Przeróbka), ul. Sienna 26 
w sierpniu: środa i czwartek 
w godz. 10.00 – 17.00, a we 
wrześniu: środa i czwartek w 
godz. 14.00 – 18.00.

(GR)

MILIONY ZABEZPIECZĄ PRZED WIELKĄ WODĄ

Gdańsk wciąż nie jest bezpieczny
niemal dokładnie rok temu część Gdańska została zalana. sytuacja – w nieco mniejszym 
stopniu – powtórzyła się w tym roku. w niektórych miejscach wystąpiły lokalne podtopienia, 
ulice zostały zamknięte dla ruchu. potoki: oliwski, strzyża i oruński stały się bardzo 
groźnymi, rwącymi rzekami. czy jest szansa, aby w przyszłości uniknąć podobnych zagrożeń?

Po ubiegłorocznej nawałnicy, 
która przeszła nad Trójmia-
stem, wiele zastrzeżeń było do 
pracy Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego gdańskiego magistratu. 
W tym roku takich kontro-
wersji już nie było, ale za to na 
gdańskich ulicach wyczuwało 
się strach przed powodzią. Bra-
kowało niewiele.
Po ostatniej ulewie powiedzieć 
można, że dotychczasowy sys-
tem zabezpieczeń przeciwpo-
wodziowych jest niewystarcza-
jący. Potrzebne są dodatkowe 
inwestycje.
– Trzy nowe zbiorniki reten-
cyjne – Osowa, Kokoszki i 
Jaśkowa Dolina. Do tego po-
szerzenie zasięgu kanalizacji 
deszczowej na Osowej, w Ko-
koszkach i na osiedlu Strzy-
ża, a także regulacja potoku 
w Kokoszkach – to najnowsze 
gdańskie inwestycje, które w 
przyszłości mają zabezpieczyć 
Gdańsk przed powodziami. 

Łączny koszt tych inwestycji to 
ponad 131 milionów złotych – 
informuje Michał Piotrowski 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 

Są to zadania, które będą re-
alizowane w ramach projek-
tu „Systemy gospodarowa-
nia wodami opadowymi na 
terenach miejskich”. W tej 

chwili budowana jest kana-
lizacja deszczowa na osiedlu 
Strzyża i w rejonie ul. Keplera 
(Osowa). 
– W maju Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska ogło-
siła przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla 
budowy zbiornika retencyjnego 
Jaśkowa Dolina, w lipcu ruszył 
przetarg na budowę zbiornika 
retencyjnego Osowa II o po-
jemności retencyjnej 15 tysię-
cy metrów sześciennych. Trwa 
też postępowanie przetargowe 
na opracowanie dokumentacji 
projektowej zbiorników reten-
cyjnych Jaśkowy Młyn i Dol-
ny Młyn na potoku Strzyża, 
a także zbiornika Orunia III 
na potoku Oruńskim – wraz 
z przebudową koryta potoku 
Oruńskiego – mówi Michał 
Piotrowski.
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska podkreśla, ze ciągła 
rozbudowa systemu zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych 
jest priorytetem dla władz 
miasta.
– Już myślimy o kolejnych 
etapach projektu. W planach 
mamy kontynuację budowy 
tzw. „Kanału Ulgi” dla potoku 
Strzyży, którego pierwszy etap 
został już zrealizowany pod 
ulicą Wajdeloty – w ramach 
rewitalizacji Dolnego Wrzesz-
cza – czy też budowę kolejnych 
zbiorników retencyjnych – do-
daje prezydent Adamowicz.
Dopiero czas pokaże, czy ulep-
szany system faktycznie zabez-
pieczy nasze miasto i miesz-
kańców przed kolejnymi na-
wałnicami i wielką wodą.

(lubek)

  mimo wielu inwestycji, Gdańsk wciąż nie jest zabezpieczony przed wielką wodą
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spotkania informacyjne
Pod koniec lipca rozpoczęły 
się spotkania informacyjne na 
temat rewitalizacji. W każ-
dą ostatnią środę miesiąca, w 
godz. 16.00 – 17.00 w CSW 
Łaźnia 2 (ul. Strajku Do-
kerów 5) pracownicy Biura 
Rozwoju Gdańska będą cze-
kać na mieszkańców Nowego 
Portu zainteresowanych re-
witalizacją dzielnicy. 
– W Nowym Porcie w naj-
bliższych latach zostaną zain-
westowane blisko 23 miliony, 
z czego 19 milionów złotych 
będzie stanowić dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 
Czego dokładnie będą doty-
czyć prace? O tym w każdą 
ostatnią środę miesiąca bę-
dzie można porozmawiać z 
przedstawicielami Zespołu 
Rewitalizacji i Dziedzictwa 
Kulturowego Biura Rozwoju 
Gdańska – informuje Olim-
pia Schneider z Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
Przypomnijmy, że Nowy Port 
był objęty pierwszym etapem 
rewitalizacji. Wówczas wyre-
montowano budynek CSW 
Łaźnia 2 oraz zrewitalizowa-
no Plac ks. Jana Gustkowicza. 
– Obecnie Nowy Port wraz z 
Twierdzą Wisłoujście znalazł 
się na liście projektów dofi-
nansowanych w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego. Projekty te będą 
realizowane w latach 2018-
2023. Nowy Port czekają więc 
kolejne zmiany. Ponad pięć-
dziesiąt budynków przejdzie 
remonty części wspólnych. 
Prace będą dotyczyć również 
części podwórek. Zostaną 
zmodernizowane ulice: Wil-
ków Morskich, Góreckiego i 
Strajku Dokerów – wyjaśnia 
Olimpia Schneider.

Mieszkańcy często infor-
mowali, że uporządkowania 
wymaga Szaniec Zachodni. 
Aleksandra Przyk z Zespołu 
Rewitalizacji i Dziedzictwa 
Kulturowego Biura Rozwo-
ju Gdańska mówi, że rozpo-
częcie prac na tym terenie jest 
już zaplanowane – jednak ich 
realizacja jest uzależniona od 
wcześniejszego oczyszczenia 
szańca.
– W ramach projektu zostanie 
też przebudowany plac przy 
dawnej przystani promowej; 
powstaną tam m.in. miejsca 
do grillowania, boisko i łąka 
piknikowa. Plac Nadwodny 
został wskazany przez miesz-
kańców jako istotna prze-
strzeń publiczna, a inwestycja 
wpisuje się w założenia pro-
jektu Gdańskie Przestrzenie 
Lokalne, w którym określono 
istotny dla lokalnych społecz-
ności system przestrzeni pu-
blicznych – dodaje Olimpia 
Schneider.
To jednak nie koniec, bo, 
jak podają urzędnicy, w naj-
bliższych latach zostanie też 
przeprowadzony szereg dzia-
łań z zakresu aktywizacji i in-
tegracji społecznej. 
– Na te cele zostaną wyre-
montowane i przystosowane 
dwa lokale. W ramach Cen-
trum Wsparcia Rodzin będą 
prowadzone m.in. zajęcia te-
rapeutyczne i dla rodziców po 
urodzeniu dziecka. Powsta-
nie też podwórkowy punkt 
wsparcia dla młodzieży. Będą 
tam realizowane zajęcia edu-
kacyjne i rozwijające zainte-
resowania. Młodzież będzie 
też mogła korzystać z porad 
indywidualnych – tłumaczy 
Olimpia Schneider.

(GR)

SOPOt

Nowe wybiegi dla psów 
W Sopocie zrealizowany zo-
stał kolejny projekt w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 
W dziesięciu lokalizacjach 
utworzono wybiegi dla psów. 
W wielu miejscach ustawio-
no dystrybutory woreczków 
na psie odchody. Wszystkie 

wybiegi mają nowe oznacze-
nia, a woreczki można pobie-
rać bezpłatnie. Pojawiły się 
też nowe edukacyjne tablice 
informacyjne.

(MN)

CORAZ ChętNIEj jEŹDZIMY POCIĄGAMI

pomorskie stawia na 
transport publiczny
w pomorskiem postawiono na transport publiczny. zainwestowano w kolej 
metropolitalną. władze województwa dążą teraz do wspólnego biletu 
komunikacyjnego na pomorzu. o tym i innych działaniach zmierzających do 
rozwoju komunikacji publicznej na pomorzu z ryszardem Świlskim, członkiem 
zarządu województwa pomorskiego, rozmawia krzysztof lubański.

– Niedawno otrzymaliśmy 
dane dotyczące ilości podró-
żujących na trasie Gdańsk 
– kartuzy. są one zadowa-
lające?
– Minął rok od ulewy, któ-
ra przeszła nad Trójmiastem i 
zniszczyła niektóre fragmenty 
linii kolejowej Gdańsk – Kar-
tuzy. Podkreślę w tym miejscu, 
że nie było to spowodowane 
żadnym błędem projektowym. 
Nie było możliwe przygotowa-
nie jakiekolwiek inwestycji na 
tego typu nawałnicę.
Przypomnę, że we wrześniu 
2016 roku 156 tysięcy osób po-
dróżowało na tej trasie i z każ-
dym miesiącem liczba ta rosła. 
Myślę, że dziś możemy się po-
chwalić, bo w czerwcu z Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej 
skorzystały 262 tysiące podró-
żujących. Z tego faktu możemy 
się cieszyć. Myślę, że jest jesz-
cze za wcześnie, aby podsumo-
wać cały projekt Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Tym 
zajmiemy się, kiedy minie 5 lat 
od jej uruchomienia. Korzysta-
jąc z okazji chciałbym jednak 
zaznaczyć, że PKM nie jest ko-
leją aglomeracyjną, ale koleją, 
która ma połączyć Trójmiasto 
z innymi powiatami naszego 
województwa, czyli powiatem 
kościerskim, kartuskim, a być 
może niebawem i bytowskim.
– Co powoduje, że tak duża 
liczba podróżnych korzysta z 
oferty kolejowej?
– Jednym z powodów jest na 
pewno fakt, że zmieniliśmy po-
łączenia z Kościerzyną. Do tego 
miasta można było dojechać za-
wsze z Gdyni. My wprowadzi-
liśmy bezpośrednie połączenie 
Gdańsk – Kościerzyna, co oka-
zało się strzałem „w dziesiątkę”. 
W czerwcu przewieźliśmy na 
tej linii 56 tysięcy pasażerów. 
Poza tym pasażer ma dobrze 
przygotowaną ofertę i z niej po 
prostu korzysta. 
– rozumiem zatem, że po-
morska kolej Metropolitalna 
zdała egzamin, ale na tym 
chyba nie koniec?
– Nowa linia kolejowa zdała 
egzamin, ale oczywiście da-
lej chcemy rozwijać jej ofertę. 
Przed nami kolejne wyzwania. 
W Gdyni kończy się właśnie 
budowa dwóch przystanków 
PKM: Karwiny i Stadion. Obie 
inwestycje nie miały powstać 
w ramach projektu Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Dzięki 

naszym staraniom Komisja 
Europejska zgodziła się posze-
rzyć i dofinansować ten projekt. 
Przystanki powinny być odda-
ne do użytku już w październi-
ku. Kolejnym projektem, który 
chcemy realizować wspólnie z 
Polskimi Liniami Kolejowy-
mi, jest elektryfikacja całej li-
nii od Maksymilianowa aż po 
Gdynię. Jest to kolejny milowy 
krok, który – mam nadzieję 
– nastąpi w 2020 roku. Dzię-
ki temu łatwiej będzie można 
wywieźć towary z gdyńskiego 
portu. Jeśli tych inwestycji się 
nie zrealizuje, to za kilka lat 
Gdynia się po prostu zatka.
– przenieśmy się może na 
drugą stronę trójmiasta. 
swego czasu szumnie infor-
mowaliśmy o połączeniach 
szybkiej kolei Miejskiej z 
pruszczem Gdańskim i tcze-
wem. teraz tych połączeń 
nie ma. dlaczego?
– SKM nie kursuje w kierun-
ku Pruszcza Gdańskiego, po-
nieważ nastąpiło dublowanie 
dwóch przewoźników – Prze-
wozów Regionalnych i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej. Można po-
wiedzieć, że lepszą ofertę mają 
na razie Przewozy Regionalne. 
Jesteśmy jednak w przededniu 
nowego postępowania przetar-
gowego na obsługę tego ukła-
du komunikacyjnego przez 
następne 2 lata. Chcemy, aby 
przepustowość pociągów rela-
cji Tczew – Gdynia była jesz-
cze większa, co wymusza z ko-
lei budowę dodatkowego toru 
między Pruszczem Gdańskim 
a Gdańskiem. W tej sprawie 
rozmawiamy z PLK i widzimy, 
że nasi partnerzy podchodzą do 
tego projektu bardzo poważnie, 
ale i pozytywnie.
– Czy możemy więc podać 
jakieś daty dotyczące bu-
dowy dodatkowego toru do 
pruszcza Gdańskiego?
– Rezerwa terenu na dodatko-
wy tor jest, ale nie chciałbym 
przesądzać, którędy będzie on 
biegł. Prosi się aż, żeby pocią-
gi jeździły dalej, a nie kończy-
ły swój kurs na stacji Gdańsk 
Śródmieście. 
Myślę, że nie wcześniej jak w 
2019 roku gotowe będzie stu-
dium wykonalności tej inwe-
stycji. Wtedy dopiero dowiemy 
się, czy budowa jest zasadna. 
Nie jest to moja rola, ale moim 
zdaniem studium pokaże sens 
realizacji tego przedsięwzięcia. 

Jestem przekonany, że z każ-
dym rokiem moda na kolej 
będzie coraz większa i miesz-
kańcy Pomorza będą ocze-
kiwali atrakcyjnej oferty 
transportowej.
– Jak zatem zamierzacie 
zachęcić do korzystania z 
transportu publicznego?
– Poza odpowiednią ofer-
tą połączeń, chcemy również 
wprowadzić jednolity bilet dla 
wszystkich przewoźników w 
układzie kolejowym i autobu-
sowym w całym województwie 
pomorskim. W tej chwili nawet 
mieszkańcy Trójmiasta, podró-
żując pod Gdańsku, Gdyni 
czy Sopocie, mają kłopot z ku-
pieniem odpowiedniego bile-
tu. Podjęliśmy się wyzwania i 
chcemy ten problem rozwiązać. 
Pierwszy krok w tym kierun-
ku już zrobiliśmy. Otrzymali-
śmy już unijne dofinansowanie, 
które pozwala nam na skon-
struowanie wspólnego systemu 
planu podróży. Pozwoli on w 
prosty sposób ułożyć plan po-
dróży w całym województwie 
pomorskim. W dalszej kolejno-
ści będziemy tworzyć system, 
dzięki któremu na jednym bile-
cie będzie można podróżować 

różnymi publicznymi środka-
mi transportu. Odpowiednie 
porozumienie podpisaliśmy 
już z samorządami oraz prze-
woźnikami. Projektem na-
szym zainteresowaliśmy także 
Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa.
– Możemy się zatem spodzie-
wać, że znikną niebawem 
korki na drogach dojazdo-
wych do trójmiasta?
– Mimo że w relacji Gdańsk 
– Kartuzy podróżnych przy-
bywa, to korki wciąż wystę-
pują. Są one jednak mniejsze 
niż jeszcze kilka lat wcześniej. 
Chciałbym, aby z każdym ro-
kiem korki były mniejsze. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
w dużej mierze zależy to też od 
naszych przyzwyczajeń. Ko-
rzystamy z samochodów i cięż-
ko zmienić te przyzwyczajenie, 
przesiadając się do pociągu. Co 
ciekawe, są na Pomorzu po-
wiaty, gdzie samochodów za-
rejestrowanych jest więcej niż 
mieszkańców. Jest to bolączka, 
ale mam nadzieję, że z czasem 
będzie się to zmieniać i chętniej 
będziemy korzystać z transpor-
tu publicznego.
– dziękuję za rozmowę.
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SOPOCKIE DRZEWA WYMAGAjĄ tROSKI

ochrona skarpy sopockiej
– Sopockie drzewa wymagają 
szczególnej troski i ochrony. 
Wiele z nich to okazy po-
nad 100-, a nawet 200-let-
nie, cenne przyrodniczo, jak 
np. długowieczne buki zwy-
czajne czy dęby szypułkowe. 
Wszystkie drzewa stanowią 
nie tylko „zielone płuca” ku-
rortu, ale również cenne dzie-
dzictwo historyczne. Niestety 
stan drzew, zwłaszcza starod-
rzewu, nie zawsze jest dobry. 
By mieć pewność, że drzewa 
nie będą zagrażać zdrowiu i 
życiu przechodniów, a także 

mieniu, miasto podjęło kolej-
ne kroki, by to bezpieczeństwo 
zapewnić – informuje nas Ma-
rek Niziołek z Biura Promocji i 
Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Sopotu.
Od kwietnia prowadzone są w 
trójmiejskim kurorcie badania 
statyki drzew i próby wytrzy-
małościowe najcenniejszych 32 
okazów na skarpie sopockiej. 
– Badania prowadzono z uży-
ciem aparatury do rezonansu 
dźwiękowego. W oparciu o 
wyniki tych analiz podejmo-
wane są decyzje o dalszych 

działaniach, a więc wzmacnia-
niu, leczeniu czy, w ostatecz-
ności, wycince – mówi Marek 
Niziołek.
Drzewa, na skarpie przy ul. 
Sobieskiego i przy ul. Sępiej, 
zostały uznane za zagrażają-
ce bezpieczeństwu i poddane 
wycince. 
– Podjęte działania profilak-
tyczne objęły ponadto 30 ko-
lejnych drzew. Badania i spe-
cjalistyczna ocena ich stanu 
pozwoliły na zaplanowanie 
serii zabiegów, które należy 
przeprowadzić, by drzewa nie 

tylko pięknie wyglądały, ale 
i nie stanowiły zagrożenia. 
Te zabiegi to m.in. obniże-
nie wysokości koron, reduk-
cja objętości koron, zakłada-
nie wiązań zabezpieczających 
czy przycinki stymulujące do 
wzrostu dolne partie koron – 
dodaje Marek Niziołek.
Co ciekawe, miasto korzysta 
ze środków unijnych, które 
pomagają chronić i rewitali-
zować skarpę sopocką. 

(GR)

KONCERt 1 GRuDNIA

scorpions w 
Ergo arenie
– Jeden z najpopularniejszych 
rockowych zespołów na świe-
cie powróci do Polski jeszcze 
w tym roku. Po sukcesie trasy z 
okazji 50. rocznicy powstania i 
fenomenalnym występie pod-
czas festiwalu w Oświęcimiu, 
formacja Scorpions po raz ko-
lejny wyrusza na koncerty, które 
zaplanowano po obu stronach 
Atlantyku. Giganci rocka wy-
stąpią także w hali Ergo Areny. 
1 grudnia czeka nas więc spora 
dawka dobrego rocka – infor-
muje Justyna Napiera z agencji 
Prestige MJM, która zorgani-
zuje koncert.
W czasie swojej spektakularnej 
trasy z okazji 50. urodzin, ze-
spół odwiedził Polskę w marcu 
zeszłego roku. Występ w Tau-
ron Arena Kraków zgromadził 
kilkanaście tysięcy fanów. Po-
dobnie było niedawno w trak-
cie festiwalu w Oświęcimiu. 
Kapela w Polsce jest szalenie 
popularna, ma tu rzesze odda-
nych fanów i gromadzi komple-
ty publiczności. Dlatego też nie 
ma wątpliwości, że występ roc-
kowych gwiazd znowu przycią-
gnie tłumy fanów, którzy razem 
z Klausem Meine zagwiżdżą 
„Wind of Change” i zaśpiewa-
ją inne kultowe przeboje, jak 

  zespół scorpions zagra w ergo arenie 1 grudnia

choćby „Rock You Like a Hur-
ricane”, „Send Me an Angel” 
czy „Still Loving You”.
Warto przypomnieć, że to wła-
śnie do Scorpions należy rekord 
frekwencji na polskim koncer-
cie. Blisko 800-tysięczny tłum 
bawił się pod Krakowem w ra-
mach „Inwazji Mocy” w 2000 
roku. Z całą pewnością wszyst-
kie krajowe występy niemiec-
kich gigantów obejrzało już na 
żywo ponad milion fanów. 
W składzie Scorpions od 2003 
roku znajduje się Polak Paweł 
Mąciwoda, grający na gitarze 
basowej. Oprócz niego i do dzi-
siaj występujących założycieli 
zespołu – Klausa Meina i Ru-
dolfa Schenkera – skład uzu-
pełniają Matthias Jabs i Mikkey 
Dee. Warto się przekonać, że 
cała piątka wciąż trzyma na-
prawdę świetną formę.
Pod koniec roku szykuje się 
więc spora dawka dobrego, roc-
kowego grania. Scorpions wy-
stąpią 1 grudnia w hali Ergo 
Arenie. Wejściówki na to wy-
darzenie są już w sprzedaży za 
pośrednictwem stron bilety.im-
prezyprestige.com i eBilet oraz 
w salonach sieci Empik.

(jN)
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DO ZOBACZENIA ZA ROK. MIGAWKI Z fEStYNu RODZINNEGO

rodzinne biesiadowanie na suchaninie
najmłodsi i nieco starsi mieszkańcy suchanina każdego roku z niecierpliwością czekają na koniec czerwca. 
Jest to bowiem okres, kiedy spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” organizuje rodzinne festyny. w ubiegłym 
roku była to również okazja do obchodów ćwierćwiecza spółdzielni. w tym roku ciekawych atrakcji także nie 
zabrakło, a na imprezie bawiło się wielu mieszkańców naszej spółdzielni.

Festyn rodzinny tradycyjnie już 
odbył się na placu przy ulicy 
Kamieńskiego, który na jeden 
dzień zamienił się w miastecz-
ko zabaw dla dzieci. Specjalnie 
dla nich zainstalowano dmu-
chane zabawki. Chętni mogli 
spróbować swoich sił w mega-
darta czy rodzinnych grach i 
zabawach. Miłośnicy rywali-
zacji brali udział w konkursie, 
w którym można było wygrać 
nagrody. 
– Fajnie, że pod naszymi okna-
mi możemy pobawić się na 
dmuchańcach. Szkoda tylko, 
że takich imprez nie ma więcej 
– mówi nam 6-letni Filip.
Swoje pięć minut mieli rów-
nież miłośnicy futbolu, bo-
wiem podczas festynu odbył się 
I Turniej Piłki Nożnej o Mi-
strzostwo Suchanina, którego 
organizatorem była powstała 

niedawno Rada Dzielnicy 
Suchanino. 
W turnieju wzięło udział 15 
drużyn i 127 uczestników, któ-
rych podzielono na trzy kate-
gorie wiekowe. Zwycięzcami 
poszczególnych kategorii zo-
stali: w kategorii 2005 i młodsi 
– EKS Suchanino, w kategorii 
1999-2001 - Morena 9,  w ka-
tegorii 1998 i starsi- Obrońcy 
Tytułu. 
Poza sportem była też strawa 
duchowa, czyli przedstawienie 
teatralne „Günter Grass malo-
wany słowem” zaprezentowa-
ne przez Bałtyckie Stowarzy-
szenie „Aktywność”. Dla ciała 
również przygotowano stra-
wę. Chętni mogli skosztować 
przysmaków z grilla, przygo-
towanych przez firmę Kum-
mer i piekarnię Samopomoc 
Chłopska z Kolbud albo spró-
bować tradycyjnej grochówki, 

której sponsorem był radny 
Piotr Dzik, wspierający wie-
le inicjatyw organizowanych 
przez Spółdzielnię Mieszka-
niową „Suchanino”.
– Cieszę się, że każdego roku 
organizowane przez nas festy-
ny cieszą się tak dużym zain-
teresowaniem mieszkańców, 
którzy mimo wielu obowiąz-
ków znajdują też czas, żeby 
przyjść na naszą imprezę. Trze-
ba jednak powiedzieć otwar-
cie, że bez pomocy sponsorów 

organizacja tak dużego przed-
sięwzięcia nie byłaby możli-
wa. Dlatego też, korzystając z 
łamów „Panoramy Pomorza”, 
serdecznie dziękuję tym, którzy 
przyczynili się do przygotowa-
nia imprezy – dziękuje Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Niewiele jest w Gdańsku spół-
dzielni mieszkaniowych, które 
organizują festyny. Jak poka-
zuje przykład Suchanina warto 
inwestować w takie przedsię-
wzięcia, bo członkowie spół-
dzielni mieszkaniowych złak-
nieni są takich imprez. Poza 
tym spółdzielnia mieszkanio-
wa nie kojarzy się tylko z ze-
braniami i płaceniem czynszu, 
ale również z paroma chwilami 
przyjemnej zabawy w sąsiedz-
kim gronie, o czym często za-
pominamy podczas codzienne-
go nawału obowiązków.
Mamy jednak dobrą wiado-
mość dla mieszkańców Sucha-
nina. Kolejny festyn organizo-
wany przez SM „Suchanino” 
odbędzie się już za rok.

• sponsorem grochówki jest radny  
   miasta Gdańska piotr dzik
• sponsorem kiełbasy na grilla jest  
   wytwórnia wędlin adam kummer
• honesta sp. zo.o. spółk
    komandytowa
• UrzĄd mieJski 
• edU park - centrum edukacji dla     
    dzieci i młodzieży  
• schindler sp. z o.o. 
• Gpec sp. z o.o.  
• carrefoUr 
• biUro rozwoJU Gdańska
• agencja pko bp suchanino,  
    ul.paderewskiego 11 
• metrona  polska pomiary i         
    rozliczenia sp. z o.o.  
• Unisoft sp. z o.o. 
• JanUsz rosłan firma "fama"
• samopomoc chłopska-  
   "piekarnia kolbUdy"  
• biuro zamiany i sprzedaży   
   nieruchomości "twój dom" 
• stowarzyszenie twórczego   
    rozwoju dynamo  
• wytwórnia wędlin adam kummer 
• radny miasta Gdańska dzik piotr 
• medi -tech tomasz Grudziński  
• f.h. lider  marzena peta 
• firma dekarska małgorzata   
    formela
• Usługi dekarsko-budowlane   
    tratowski krzysztof  

spoNsorZY: 

fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za
 i 

SM
 „

Su
ch

an
in

o”



Sierpień 2017 NeWS@pANOrAMApOMOrZA.pL 13roZMaitośCi

AKCjA GDAńSKIEGO MOPR

Zostań rodziną  
wspierającą
– Wspierasz mniej zaradnych 
rodziców – klientów Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku – w ich codzien-
nych obowiązkach? Jesteś ich 
sąsiadem, znajomym, wolon-
tariuszem i bezinteresownie 
opiekujesz się ich dzieckiem lub 
doradzasz, jak „załatać” nadwy-
rężony, domowy budżet? Zostań 
rodziną wspierającą – zachęca 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
Uzyskanie statusu rodziny 
wspierającej da nie tylko satys-
fakcję z niesienia pomocy, ale 
wiąże się np. ze zwrotem niektó-
rych kosztów poniesionych przy 
opiece nad dzieckiem. Gdański 
MOPR poszukuje osób, które – 
jako sąsiedzi, czy znajomi rodzi-
ców mających problemy z peł-
nieniem obowiązków opiekuń-
czych wobec dzieci – chciałyby 
im efektywnie pomagać (lub już 
to robią, tylko nieformalnie).
– Kandydaci do pełnienia funk-
cji rodziny wspierającej podpi-
szą z naszym ośrodkiem umo-
wę, określającą m.in. termin 
i zakres świadczenia pomocy 
potrzebującej rodzinie z dzieć-
mi oraz inne, ważne szczegóły 
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  coraz więcej zagranicznych firm inwestuje na pomorzu

AMERYKANIE INWEStujĄ NA POMORZu

Za oceanem doceniają nasz potencjał 

W New York Athletic Club 
odbyła się konferencja „USA-
-Europe Shared Services & 
ITO Summit and Awards”, w 
której uczestniczyli przedsta-
wiciele Invest in Pomerania. 
Wydarzenie przygotowało 
CEE Business Media, wydaw-
ca i organizator wielu presti-
żowych eventów i konferencji 
dedykowanych światowym in-
westycjom. W tym roku kon-
ferencja została zorganizowa-
na po raz pierwszy w centrum 
światowego biznesu w Nowym 
Jorku i może zapoczątkuje cy-
kliczną organizację wydarzeń 
tego typu w różnych częściach 
świata. Pierwsza edycja wyda-
rzenia miała zapoczątkować 
nawiązanie bliższych rela-
cji pomiędzy amerykańskim i 
środkowo-wschodnioeuropej-
skim rynkiem nowoczesnych 
usług dla biznesu. 
Wśród zaproszonych gości 
pojawili się reprezentanci ta-
kich firm, jak Nasdaq, Boyden, 
EPAM, Johnson&Johnson, 
Lexmark, PwC, State Street 
Bank czy Transparent Solu-
tions. Łącznie w konferencji i 

stany zjednoczone doceniają pod względem inwestycyjnym region europy Środkowo-wschodniej. pomorskie i polska 
znajdują się w ścisłej czołówce krajów, w których inwestorzy zza oceanu lokują swoje centra usług i operacje. 

gali rozdania nagród uczestni-
czyło 125 reprezentantów z 79 
międzynarodowych firm zlo-
kalizowanych w 16 krajach na 
całym świecie. W tym także 
przedstawiciele polskich miast i 
regionów. Uczestnictwo w wy-
darzeniu przedstawicieli z wo-
jewództwa pomorskiego oraz 
odbyte liczne spotkania z inwe-
storami miały na celu wymianę 
doświadczeń oraz poznanie 
specyfiki amerykańskiego ryn-
ku, nawiązanie nowych kon-
taktów, a przede wszystkim za-
prezentowanie naszego regio-
nu, jako atrakcyjnej lokalizacji 
dla każdej inwestycji. 
W trakcie konferencji Marcin 
Grzegory, zastępca dyrektora 
Invest in Pomerania opowie-
dział o atrakcyjności naszego 
regionu, obsłudze inwesto-
rów, jaką zapewnia inicjatywa 
Invest in Pomerania, i która 
ułatwia pierwsze kroki inwe-
stora w naszym regionie.
– Kluczem do uwagi przed-
stawicieli firm amerykańskich 
było zaprezentowanie naszych 
dotychczasowych sukcesów na 
gruncie sektora BSS, zarówno 

jakościowych, jak i ilościo-
wych. Przedstawiliśmy świa-
towe marki, które dotychczas 
nam zaufały, jak również pod-
kreśliliśmy wysoki stopień za-
awansowania procesów pro-
wadzonych z ich trójmiejskich 
siedzib, zamiast wyłącznie sku-
piać się na walorach lokalizacji 

i oferty wsparcia. Właśnie to 
jest najtwardszym dowodem, 
że jako region i system wspar-
cia inwestorów nie oferujemy 
już obietnicy powodzenia, a 
bardzo konkretną i wielokrot-
nie sprawdzoną dojrzałą ofertę 
– mówi Marcin Grzegory.
Podczas konferencji przyznano 

współpracy. Warunek: zainte-
resowani wspierać mają gdań-
szczan ze swego najbliższego 
otoczenia, mniej zaradnych, bo-
rykających się z problemami wy-
chowawczymi. Na mocy umowy 
może m.in. pokryć koszty po-
niesione przez osobę wspierającą, 
związane bezpośrednio z opieką 
nad dzieckiem, np. zakupu bile-
tów do kina, teatru, na basen lub 
też organizacji wycieczki – wyja-
śnia Sylwia Ressel. 
Zwrot dotyczy też np. nabycia 
książek, zabawek czy niezbęd-
nych środków higienicznych dla 
malucha. W przypadku jednego 
dziecka MOPR może zwrócić – 
do 350 złotych miesięcznie, jeśli 
dzieci pod opieką jest więcej – do 
450 złotych miesięcznie. 
Informacji o uzyskaniu statu-
su rodziny wspierającej udziela 
Elżbieta Omiecińska (tel. 58 347 
82 85 lub 797 909 118), MOPR, 
ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. 
Szczegóły poznać można tak-
że w Centrach Pracy Socjalnej 
w dzielnicach miasta (ich adre-
sy dostępne są na stronie: www.
mopr.gda.pl).

(GR)

także nagrody w kategoriach 
„Top US SSC Investor” oraz 
„Top US ITO/BPO Investor”, 
wśród wybranych środkowo-
-wschodnich krajów europej-
skich. Zwycięzców wyłoniono 
na podstawie obrad jury, w któ-
rym obok 30 ekspertów zwią-
zanych z sektorem SSC i ITO 

z całego świata, uczestniczył 
również Wojciech Tyborowski, 
dyrektor Invest in Pomerania. 
Nagrodzone zostały między in-
nymi: CISCO, Morgan Stan-
ley czy Epam, który rozwija się 
na naszym pomorskim rynku. 
Dodajmy, że na pomorskim 
rynku BSS pośród inwestorów 
zagranicznych firmy z USA 
stanowią najliczniejszą grupę. 
Co piąty inwestor na pomor-
skim rynku pochodzi właśnie 
z USA, a ich pracownicy sta-
nowią około 1/3 wszystkich 
zatrudnionych w naszym re-
gionie. Obecni na naszym ryn-
ku są już między innymi Intel 
Technology, Sony Pictures, 
Staples, Amazon, State Street 
Bank, Thomson Reuters, Jep-
pesen by Boeing, Manpower 
Group Solutions czy Epam.
Efektem udziału delegacji Po-
morza w wydarzeniu jest na-
wiązanie kolejnych kontaktów 
biznesowych, a przede wszyst-
kim przedstawienie naszego 
regionu, jako atrakcyjnej loka-
lizacji dla każdej inwestycji. 

Katarzyna Kaperska

słucham chrzęstu 
stóp na żwirze 
zachwycony 
zachowaniem 
ryb w stawiku 
podpływają coraz 
bliżej nie stosują 
maskowania i 
uników nie wiem 
nawet co je nęci 
do zwykłego 
podpływania może 
one obserwują 
mnie w tym parku 
nadzwyczajną 
bekę mając mieląc 
zręcznie swym 
ogonem może są 
niezadowolone 
szczęście że nie 
mają głosu bo 
wyrosłaby krytyka 
człowiek jako 
stadne zwierzę 
w świetle swoich 
uzależnień

Piotr  
Szczepański
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CZEKAjĄ NIESPODZIANKI

55. Bieg 
Westerplatte 
Już prawie od miesiąca pro-
wadzone są zapisy do 55. Bie-
gu Westerplatte – najstarsze-
go biegu ulicznego w naszym 
kraju. Tym razem biegowa 
impreza zaplanowana została 
na niedzielę, 10 września. 
– Tym razem przewidzieli-
śmy 4000 miejsc startowych. 
Nie zabraknie dużej nie-
spodzianki dla uczestników 
tego wydarzenia – zapowiada 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Ośrod-
ka Sportu, który wspólnie z 
Radiem Gdańsk i Miastem 
Gdańsk jest organizatorem 
55. Biegu Westerplatte. 
Start tradycyjnie będzie zlo-
kalizowany na Westerplatte, 
u stóp pomnika upamiętnia-
jącego polskich obrońców 
Wybrzeża z września 1939 
roku. 
– Po drodze do mety, bie-
gacze pokonają m.in. nową 
kładkę na Ołowiance. Sama 
meta znajdzie się przy Euro-
pejskim Centrum Solidarno-
ści! Trasa 10-kilometrowego 
biegu posiada atest PZLA. 
Rejestracja jest możliwa wy-
łącznie poprzez formularz 

zgłoszeniowy znajdujący się 
na stronie internetowej: bie-
gwesterplatte.pl. Zgłosze-
nia będą przyjmowane do 24 
sierpnia do godz. 23.59. Wy-
sokość opłaty startowej wy-
nosi 30 złotych – informuje 
Grzegorz Pawelec.
Na mecie każdy uczestnik 
zostanie oczywiście uhono-
rowany pamiątkowym me-
dalem, odlanym specjalnie na 
tę edycję imprezy. Zwycięzcy 
biegu głównego otrzymują 
nagrody pieniężne.
– W biegu mogą wystartować 
osoby, które w dniu imprezy 
będą miały ukończone 16 lat. 
Przewidziana jest również ka-
tegoria wózkarzy. Dla zawod-
ników przygotowany będzie 
punkt odświeżania między 4 
a 5 kilometrem. W punkcie 
odświeżania będzie dostępna 
woda mineralna oraz pojem-
niki z wodą i gąbkami – do-
daje rzecznik GOS.
Regulamin imprezy dostępny 
jest na stronie: biegwester-
platte.pl.

(GR)

GRAjĄ GDAńSZCZANIE

MIStRZOStWA EuROPY

puchar tysiąca 
drużyn

polacy w Ergo arenie 

Piłkarski Puchar Polski to 
turniej tysiąca drużyn. Star-
tować w nim mogą również 
zespoły, które na co dzień nie 
walczą o ligowe punkty. To 
turniej, w którym drużyny z 
małych miejscowości mogą 
osiągnąć sukces i pokazać 
całemu krajowi, że amatorzy 
również potrafią grać w piłkę.
Wśród zdobywców Pucharu 
Polski jest również drużyna 
Lechii Gdańsk, która zagra-
ła później w europejskich pu-
char, gdzie zmierzyła się ze 
słynnym Juventusem. 
Już 23 sierpnia startuje I run-
da Pucharu Polski na szcze-
blu wojewódzkim. Na tym 
etapie do rozgrywek przystę-
pują również gdańskie zespo-
ły. Rezerwy Polonii zagrają w 

Już tylko dni dzielą nas od roz-
poczęcia Mistrzostw Europy w 
Piłce Siatkowej, które rozgry-
wane będą w Polsce. Przypo-
mnijmy, że część spotkań ro-
zegranych będzie w hali Ergo 
Areny. 
W Trójmieście zmierzą się ze-
społy grupy A, w której zagra-
ją: Polska, Serbia, Finlandia i 
Estonia. Mecze w Ergo Arenie 
odbywać się będą 24, 26, 28 
sierpnia. W czwartek (24 sierp-
nia) o godz. 17.30 Finlandia 
zmierzy się z Estonią, a o godz. 
20.30 Polska zagra z Serbią. 

Gdyni z reprezentacją Mary-
narki Wojennej. Również do 
Gdyni, na pojedynek z Pomo-
rzaninem, wybiera się GKS 
Morena. Z kolei piłkarze 
Zaspy rywalizować będą na 
wyjeździe z Wisłą Steblewo, 
natomiast juniorzy gdańskiej 
Lechii podejmować będą KS 
Wocławy. Portowiec Gdańsk 
o kolejną rundę PP rywali-
zować będzie z KP Gdynia, 
a Pomorzanie Zapro Gdańsk 
przystąpi do rywalizacji z 
GTS Rokitnica.
O wynikach gdańskich dru-
żyn poinformujemy oczywi-
ście we wrześniowym nume-
rze „Panoramy”.

(GR)

W sobotę 26 sierpnia od godz. 
17.30 Serbia rywalizować bę-
dzie z Estonią, a o godz. 20.30 
Polacy rozpoczną bój z Finami. 
Mistrzostwa Europy w Ergo 
Arenie zakończą się w ponie-
działek, 28 sierpnia. O godz. 
17.30 Finlandia zagra z Serbią, 
a o godz. 20.30 Polska podej-
mować będzie Estonię.
Miejmy nadzieję, że polscy 
siatkarze udanie rozpoczną w 
Ergo Arenie bój o mistrzostwo 
Europy.

(GR)

PEDAŁOWANIE Z POMOCĄ SILNIKA

rowery elektryczne trafiły 
do turystów
energa obrót w ramach akcji „ładujemy pozytywną energią” bezpłatnie 
udostępniła turystom, spędzającym wakacje w trójmieście, 12 rowerów 
elektrycznych. poprzez promocję elektrycznego transportu firma wspiera nie 
tylko aktywność i zdrowy tryb życia, ale też biznesy swoich hotelowych klientów. 
kolejne 12 jednośladów może trafić do turystów już w najbliższym czasie. 

Dotychczas elektryczne rowery 
zostały przekazane do trzech 
trójmiejskich hoteli: Dwór 
Oliwski w Gdańsku, Hotel 
Orle i Zhong Hua w Sopocie 
(przy promenadzie). 
– Hotelowi goście mogą bez-
płatnie wypożyczać rowery w 
trakcie wakacyjnego wypo-
czynku. Firma dostarczyła do 
hoteli nowoczesne rowery pol-
skiego producenta EcoBike 
wraz ze stojakami. Zapewnia 
też ich serwis. Do pilotażowej 
inicjatywy zapraszane są kolej-
ne hotele z Gdyni, Gdańska i 
Sopotu, a w przyszłości Energa 
może ją rozszerzyć na całą Pol-
skę – informuje nas Adam Ka-
sprzyk, rzecznik prasowy Gru-
py Energa.
Rower elektryczny dzięki wbu-
dowanemu w tylnym kole sil-
nikowi elektrycznemu niweluje 
obciążenia i ułatwia przemiesz-
czanie się. Użytkownik jed-
nośladu może pokonać dłuż-
sze dystanse przy stosunkowo 
mniejszym wysiłku. 
– Bateria może wesprzeć rowe-
rzystę na dystansie do 60 km 
lub całkowicie zastąpić pedało-
wanie na trasie liczącej około 30 
km. Średni koszt przejechania 
100 km rowerem elektrycznym 

wynosi około 80 groszy. Poko-
nanie analogicznej odległości 
skuterem jest droższe – bo kosz-
tuje 12 złotych, a samochodem 
z silnikiem benzynowym, aż 62 
razy bardziej kosztowne. Proste 
i łatwe jest także ładowanie ba-
terii. Zajmuje ono około czte-
rech godzin. Natomiast szybki 
proces, pozwalający naładować 
baterię w 80 procentach zamy-
ka się w zaledwie dwóch godzi-
nach. Niewielkich rozmiarów, 
przenośna ładowarka pozwala 
uzupełnić poziom energii – w 
domowym zaciszu. Koszt na-
ładowania baterii do pełna to 
jedynie kilkadziesiąt groszy 

– podaje Adam Kasprzyk. 
Rowery elektryczne są też do-
stępne w najnowszej ofercie 
eSklepu Energa. Dla swoich 
klientów firma przygotowała 
atrakcyjne rabaty – mogą oni za-
kupić rower najtaniej na rynku, 

także w systemie ratalnym. 
– Jeszcze w tym miesiącu ogło-
simy konkurs fotograficzny, w 
którym główną nagrodą będzie 
wysokiej klasy rower elektrycz-
ny – dodaje rzecznik.

(AK)

  turyści i mieszkańcy trójmiasta korzystać mogą od niedawna z elektrycznych rowerów 

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



kULtUra

oczekujemy

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie Danych osobowych 
(Dz.u. nr 133, poz. 883)
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PracoWać razem!

- otwartości na klienta
- zaangażowania w powierzone obowiązki
- umiejętności pracy w zespole
- ciekawości i chęci zdobywania wiedzy produktowej
- mile widziane doświadczenie w pracy z klientem

opiekę medyczną możliwość rozwoju 
zawodowego 

atrakcyjne 
wynagrodzenie

stabilność 
zatrudnienia

oferujemy

PLN

pakiet sportowy

Sprawdź aktualne oferty na: https://praca.bricoman.pl/oferty_pracy
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