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w iV forum transportu 
intermodalnego fracHt 
2016 w gdańsku uczestni-
czyło kilkuset gości, głów-
nie przedstawicieli portów 
morskich, centrów logi-
stycznych, spółek kolejo-
wych i samorządów. 

minister infrastruktury 
i budownictwa (miB) an-
drzej adamczyk co prawda 
nie pojawił się osobiście na 
odbywającym się w piątek 
8 kwietnia br. w Gdańsku iV 
forum Transportu intermo-
dalnego fracHT 2016, ale 
odczytano jego list w któ-
rym informuje, iż jego mini-
sterstwo zakłada, że w 2020 
r. zostanie osiągnięty  nie 
mniejszy niż 6 proc. udział 
masy ładunków transportu 
intermodalnego w ogólnej 
masie ładunków przewożo-
nych transportem kolejo-
wym. Punkt odniesienia to 
4,6 proc w roku 2015. wy-
maga to jednak dalszej ko-

ordynacji i integracji działań 
inwestycyjnych w obszarze 
transportu intermodalnego 
z innymi działaniami roz-
wojowymi oraz  integracji 
wszystkich gałęzi transpor-
tu.  aby te cele osiągnąć, 
rząd chce wykorzystać do-
stępne w bieżącym okresie 
budżetowym unii Europej-
skiej  konwencjonalne in-
strumenty finansowe i legi-
slacyjne, przede wszystkim 
zadbać o tworzenie oraz wy-
posażanie terminali a także 
centrów logistycznych, za-
kup i modernizację taboru. 
Piotr stomma, podsekretarz 
stanu w resorcie infrastruk-
tury i budownictwa, odpo-
wiedzialny m.in. za transport 
kolejowy i intermodalny, 
również w liście do uczestni-
ków forum zapewnił, że pod-
stawowym celem krajowej 
polityki transportowej jest 
ograniczenie dominującej 
roli transportu drogowego 
na rzecz zwiększenia udzia-
łu transportu kolejowego, 
w szczególności przewozów 
intermodalnych. /aK/

rozruszać 
koło zamachoWe 
inteGraCji

RELACJA

Także w pozostałych kategoriach 
(wydatki na kulturę oraz procen-
towy udział wydatków na kultu-
rę w całym budżecie) znalazł się 
podium.
Zestawienie rankingowe obej-
muje lata 2010-2014 i zostało 
opublikowane w specjalistycz-
nym piśmie „wspólnota”, dedy-
kowanym sprawom samorządu 
terytorialnego w Polsce.
- To, że sopot zajął pierwsze miej-
sce w rankingu miast na prawach 
powiatu w kategorii wydatków 
na kulturę per capita, a w każdej 
innej – zarówno ogólnie wydat-
ków na kulturę jak i udziału wy-
datków na kulturę w całym bu-
dżecie – pozostaje w czołówce, 
jest potwierdzeniem kierunku, 
w jakim zmierza sopocka kultu-
ra”– mówi wiceprezydent sopotu 
joanna cichocka-Gula.
w ciągu ostatnich kilku lat w so-
pocie do użytku oddano nową 
siedzibę Państwowej Galerii 

sztuki oraz wyremontowaną 
operę leśną. mieszkańcy kuror-
tu mogą cieszyć się także nową 
sopoteką – galerią kultury multi-
medialnej. o tym, że sopocianie 
chętnie korzystają z oferty kultu-
ralnej swojego miasta najlepiej 
świadczy fakt, że średnia liczba 
widzów na koncertach dedyko-
wanych mieszkańcom w operze 
leśnej to ponad 4000 osób, a so-
potekę – mediatekę zlokalizowa-
ną na sopockim dworcu – od 19 
grudnia do 10 marca odwiedziło 
ponad 55,5  tys. ludzi. każdego 
dnia odwiedza to miejsce ponad 
700 osób. 
warto przypomnieć, przez ostat-
nie 5 lat w sopocie powstało 
i rozwinęło się 5 dużych festiwali 
o znaczeniu ogólnopolskim: so-
pot film festival, międzynaro-
dowy festiwal muzyczny sopot 
classic, literacki sopot, artloop 
festival i sopot jazz festival. 
/UM/

sopot doCeniony 
za Wydatki na kulturę

NAGRODA Sopot zajął pierwsze miejsce w rankingu 
miast na prawach powiatu w kategorii wy-
datków na kulturę per capita (4 084, 43 zł). 
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- Postanowiliśmy wymie-
nić wysłużony sprzęt, 
który pracuje w Gdań-
sku już od kilkunastu 
lat. Dlatego ogłosiliśmy 
duży przetarg na do-
stawę systemu poboru 
opłat w strefie Płatne-
go Parkowania (sPP). 
oczekujemy dostawy, 
montażu, uruchomienia 
i 36 miesięcznego ser-
wisu parkometrów dla 
Gdańska. Także dosta-
wy oprogramowania do 
nadzoru systemu pobo-
ru opłaty – mówi zastęp-
ca prezydenta Gdańska 
Piotr Grzelak.
- wreszcie ujednolicimy system– dodaje dy-
rektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku mie-
czysław kotłowski. Dotychczasowy sprzęt 
kupowany był w kilku postępowaniach 
w różnych odstępach czasowych. część par-

kometrów jest więc jed-
nego typu, część innego. 
Z nowymi maszynami nie 
będzie już tego problemu, 
wymagamy aby wszystkie 
dostarczone parkometry 
były takie same i miały jed-
nakowe parametry tech-
niczne muszą nie tylko 
być przeznaczone do pra-
cy w strefach parkowania 
o dużej rotacji pojazdów 
i mieć wszystkie niezbęd-
ne atesty dla tego typu 
urządzeń, ale również na 
przykład - móc niezawod-
nie pracować naotwartej 
przestrzeni, w tempera-
turach od minus 25 do 

plus 55 stopni celsjusza, przy wilgotności 
względnej do co najmniej 95%. To ważne, 
w ostatnich latach gdańskie parkometry 
przestawały pracować podczas mrozów- do-
daje dyrektor kotłowski. /Zd/

Gdańsk zamaWia 
noWoCzesne 
parkometry

INWESTYCJA 166 urządzeń w tym roku i 156 w przyszłym. w każdym moż-
liwość płatności monetami, żetonami, kartami płatniczymi, 
przy pomocy telefonów komórkowych. gdańsk zamawia 
nowe parkometry. ogłoszono już przetarg. Jeśli postępowa-
nie będzie przebiegało bez opóźnień – rozstrzygnięcie nastą-
pi najpóźniej 6 lipca.

Tematem spotkania, które odbyło 
się w kompleksie olivia Business 
centre, były szanse i zagroże-
nia, z którymi zmierzyć się będą 
musieli polscy przedsiębiorcy 
w ciągu najbliższych dwóch lat. 
w trakcie rozmów poruszona zo-
stała między innymi kwestia przy-
wrócenia wieku emerytalnego 
sprzed reformy, sprawa pomocy 
frankowiczom, a także realizacja 
programu „rodzina 500 plus”.
- Zagrożenia, które rysują się 
w najbliższym czasie, związane 
są z wydatkami - mówił do zebra-
nych marek Goliszewski. - Prawo 
i sprawiedliwość konsekwentnie 
realizuje swoje obietnice wybor-
cze. Największy wydatek, który 
jeszcze w tym roku i najpewniej 
w przyszłym nie powinien sta-
nowić poważniejszego zagroże-
nia, związany jest z programem 
„rodzina 500 plus”. w 2018 roku 
może być to już ogromne obcią-
żenie dla budżetu państwa.

w trakcie rozmów omówione 
zostały także zapowiedzi rządu, 
które mają ułatwić życie polskim 
przedsiębiorcom. Poruszona zo-
stała również kwestia lobbingu 
gospodarczego prowadzonego 
przez Business centre club.
- Będziemy się domagać, aby 
maksymalnie znosić przywileje 
emerytalne – zapewniał marek 
Goliszewski. - Dodatkowo stara-
my się utwierdzić rząd w przeko-
naniu, że zwiększanie podatków 
do niczego nie prowadzi (…).
czwartkowe spotkanie zakoń-
czyła dyskusja. Przy okazji roz-
mów wręczone zostały nagrody 
dla przedstawicieli wyróżniają-
cych się przedsiębiorstw. wśród 
uhonorowanych znalazło się 
między innymi Przedsiębiorstwo 
Budowlane Górski, które otrzy-
mało ósmy Diament do Złotej 
statuetki lidera Polskiego Biz-
nesu.
/ad/

marek GoliszeWski 
z przedsiębiorcami

W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat możemy być spokojni – zapewniał przed-
siębiorców prezes Business Centre Club. Z członkami Loży Gdańskiej Marek Go-

liszewski spotkał się na początku kwietnia. Przedsiębiorców przekonywał, że będzie domagał 
się, aby zostały zniesione przywileje emerytalne.

RELACJA
Miał być ład i porządek, 
a wyszło jak zwykle – na 
funkcjonującej ustawie 
śmieciowej mieszkańcy 
Starogardu gdańskiego nie 
pozostawiają suchej nitki. 
o skutkach wprowadzenia 
w życie nowych przepisów 
rozmawiali też przedsię-
biorcy. w Starogardzkim 
Klubie Biznesu odbyło się 
spotkanie z osobami, które 
odpowiadają za gospodar-
kę odpadami komunalnymi 
w regionie.

Za organizację wywozu nie-
czystości w starogardzie 
Gdańskim odpowiedzialny 
jest Związek Gmin wierzyca. 
jego przedstawiciele zapew-
niają, że dwoją się i troją, aby 
gospodarka odpadami ko-
munalnymi nie wiązała się 
z problemami. wprowadzone 
zostały jednak przepisy, które 
muszą być respektowane.
- Powrót do starego systemu 
byłby jakimś wyjściem – wyja-
śniał w trakcie spotkania kry-
stian kamień, przewodniczą-

cy Związku Gmin wierzyca. 
- w tym momencie nie ma już 
jednak możliwości odwrotu. 
Przedsiębiorcy zapewniają, że 
problem tkwi nie tylko w obo-
wiązujących przepisach, ale 
i przepływie informacji. To 
wszystko sprawia, że gospo-
darka odpadami komunalny-
mi wiąże się ogromnymi pro-
blemami.
- Gdy usłyszałem, że wpro-
wadzana będzie rewolucja 
śmieciowa, to od razu miałem 
skojarzenia z rewolucją paź-
dziernikową – mówił w sta-
rogardzkim klubie Biznesu 
Tadeusz kolbusz ze spółki 
koltel. - rewolucje z założenia 
niszczą, a dopiero później na 
zgliszczach powstaje coś no-
wego. w tym przypadku tak 
właśnie się stało. 
Związek Gmin wierzyca two-
rzy obecnie kilkanaście sa-
morządów. w związku z nie-
zadowoleniem mieszkańców 
i przedsiębiorców część gmin 
rozważa zajęcie się gospodar-
ką odpadami komunalnymi 
na własną rękę. /ad/

Starogardzki klub bizneSu 
o ustawie śmieciowej

W trakcie spotkania wyróżniony został m.in. Bogdan Górski
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Na zdj. od lewej: Jarosław Wasielewski, Krystian Kamień i Tadeusz Kolbusz
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Większe 
przeWozy 
W pkp CarGo w porównaniu do wyników sprzed roku, 

w lutym w PkP carGo wyraźnie wzro-
sły m.in. przewozy intermodalne (+13 
proc. rdr), ropy naftowej i przetworów 
naftowych (+35 proc. rdr) oraz metali (+7 
proc. rdr). wzrost segmentu intermodal-
nego to efekt m.in. dynamicznego wzro-
stu przewozów kontenerów z chin do 
Europy w ramach Nowego jedwabnego 
szlaku, wzrostu przewozów do włoch, 
a także pozyskania nowych klientów. 
Za większymi przewozami paliw płyn-
nych kryją się zlecenia dla pozyskanych 
w ostatnim czasie klientów z branży pe-
trochemicznej, a wzrost przewozów me-
tali to pochodna częstszych transportów 
do portów morskich, spowodowanych 
wzrostem zamówień na wyroby stalo-
we.
Za mniejsze przewozy w lutym w ujęciu 
rocznym odpowiada m.in. słabsza dyna-
mika na rynkach kamienia i rud żelaza. 
Na rynek przewozów kamienia wpły-
wają przesunięcia w realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych oraz mniejsza skala 
prowadzonych prac w porównaniu do 
ubiegłego roku, a niższe przewozy rud 

to pochodna spadku produkcji stali.
Porównując do stycznia 2016 roku, 
w lutym wzrosły przewozy m.in. kamie-
nia, drewna, rud, cementu oraz ropy 
i przetworów naftowych. mniejsze niż 
przed miesiącem były natomiast prze-
wozy węgla kamiennego.
Narastająco po dwóch miesiącach udział 
rynkowy Grupy PkP carGo w ujęciu 
masy i pracy przewozowej był o 2,8 pkt. 
proc. niższy niż przed rokiem. w samym 
lutym udział Grupy PkP carGo wyniósł 
44,4 proc. pod względem masy (-4,8 pkt. 
proc. rdr) i 53,1 proc. pod względem pra-
cy (-3,7 pkt proc. rdr).
w lutym Grupa PkP carGo przewiozła 
w Polsce 7,3 mln ton towarów, o 3,5 proc. 
mniej niż przed rokiem. Narastająco po 
dwóch miesiącach wynik ten wynosi 
14,3 mln ton (-4,4 proc. rdr). wykonana 
praca przewozowa wyniosła 2 mld tkm, 
o 3,5 proc. mniej niż w lutym ubiegłego 
roku, a narastająco po dwóch miesiącach 
3,7 mld tkm (-3,7 proc. rdr).
PkP carGo jest największym towaro-
wym przewoźnikiem kolejowym w Pol-
sce i drugim w unii Europejskiej. /rp/

Grupa PKP CARGO po dwóch miesiącach 2016 
roku ma 52,2 proc. udziału w rynku pod względem 

pracy przewozowej i 44,8 proc. pod względem masy – wynika 
z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim miesią-
cu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce 
łącznie 16,4 mln ton.

BIZNES
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31 marca gminy podpisały poro-
zumienie, w którym wyrażają wolę 
wspólnego aplikowania o środki 
unijne do realizacji projektu pn. 
„słońce od Żuław po wyżyny Po-
wiatu Gdańskiego” realizowanego 
w ramach rPo wP na l. 2014-2020, 
Działanie 10.3, odnawialne źródła 
energii. 
liderem projektu wybrana została 
gmina Przywidz.
fotowoltaika jest prężnie rozwija-
jącą się gałęzią energetyki, która 
pozwala w pełni wykorzystać po-
tencjał energii słonecznej. Elektrow-
nie słoneczne to efektywne rozwiązanie, 
które nie tylko korzystnie wpływa na nasze 
środowisko naturalne, ale przede wszystkim 
pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na 
prąd. Technologia zasilania oparta jest o ba-
terie słoneczne. Energia słoneczna jest dar-
mowa i można ją pozyskać w bezpieczny dla 
Ziemi, a przy tym bardzo prosty sposób. 

w iii 
kwartale bieżącego roku ww. gminy zło-
żą wspólny wniosek o dofinansowanie pro-
jektu. w związku z tym organizowane będą 
spotkania z mieszkańcami zainteresowa-
nymi udziałem w programie. o terminach 
spotkań urząd Gminy cedry wielkie będzie 
informował mieszkańców na bieżąco.
/gB/

Pięć gmin powiatu gdańskiego: Pszczółki, Suchy Dąb, Trąb-
ki Wielkie, Przywidz i Cedry Wielkie będzie współpracowało 
w programie dotyczącym instalacji fotowoltaicznych.

CEDRY WIELKIE

porozumienie Ws. instalaCji 
fotoWoltaiCznyChrozpoczęła się realizacja 

kolejnej edycji programu 
„Umiem pływać”. Udział 
w programie weźmie 60 

uczniów z edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły podsta-
wowej z: cedrów wielkich, wocław, giemlic i cedrów 
Małych. 

Program obejmuje 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczest-
nika. Pierwsze zajęcia na basenie w stegnie odbyły się już 
w marcu i potrwają do połowy czerwca.
operatorem wojewódzkim programu jest słupskie ochot-
nicze Pogotowie ratunkowe, które odpowiada za realiza-
cję zajęć oraz bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć 
na pływalni. Projekt powszechnej nauki pływania „umiem 
pływać” jest współfinansowany przez urząd marszałkowski 
województwa Pomorskiego, ministra sportu i Turystyki oraz 
poszczególne jednostki samorządu Terytorialnego uczest-
niczące w programie. /gB/

uczniowie 
nauczą się pływać
CEDRY WIELKIE
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„santi odnaleźć orła” to długofalowy projekt, 
którego założeniem jest doprowadzenie do 
odkrycia miejsca spoczynku wraku najsław-
niejszego chyba okrętu podwodnego rze-
czypospolitej Polskiej orP „orzeł” wraz z jego 
sześćdziesięciotrzyosobową załogą oraz roz-
wikłanie zagadki przyczyn jego zatonięcia.
celem projektu jest także odświeżenie pamięci 
czynów bohaterskiej załogi okrętu, jak i właści-
we podkreślenie roli Polskiej marynarki wojen-

nej, jaką odegrała w latach ii wojny Światowej 
dla utrzymania Naszej państwowości. ważne 
jest również kultywowanie pamięci o zwy-
kłych marynarzach – członkach załogi okrętu, 
którzy wznosząc się ponad towarzyszące każ-
demu człowiekowi ułomności i lęki, dokonali 
w służbie ojczyzny czynów nie znajdujących 
precedensu w historii wojen morskich. 
spotkanie poprowadzi Tomasz stachura i Be-
nedykt Hac. /Ug/

o poszukiwaniu oRp 
„oRzeł” w pieRwoszynie 
w gminnym domu Kultury 
w pierwoszynie odbędzie 
się spotkanie-wykład na 
temat wyprawy w poszuki-
waniu orp „orzeł” – „Santi 
odnaleźć orła”. Spotkanie 
zapowiedziano na 21 kwiet-
nia, początek o godzinie 17.

celem konkursu jest wybranie oryginalnego 
projektu logo sołectwa kosakowo, który stanie 
się oficjalną identyfikacją graficzną sołectwa. 
logo wykorzystywane będzie do celów popu-
laryzatorskich i działań reklamowych oraz pro-
mocyjnych. 
Po upływie terminu komisja konkursowa oce-
ni prace i wybierze najlepsze. Zwycięski logo-
typ zostanie nagrodzony atrakcyjną nagrodą 

rzeczową. Przewidywane są także nagrody za 
wyróżnione prace. Projekty powinny być wyko-
nane w wersji elektronicznej. można je składać 
osobiście u sołtysa wsi kosakowo, bądź w Biurze 
obsługi interesanta w urzędzie Gminy w kosa-
kowie, zaadresowane na sołtysa wsi kosakowo. 
wszelkie pytania odnośnie konkursu można 
kierować adres e-mail: andrzej.sliwinski@kosa-
kowo.pl, bądź telefonicznie: 664-736-959. /gB/

konkurS na logo koSakowa
Sołectwo Kosakowo ogłasza konkurs na logo wsi. Każda osoba może zgłosić do konkur-
su maksymalnie trzy prace. projekty logotypów przyjmowane są do dnia 3 maja 2016r. 

urzędnicy podkreślają, że 
świadczenie wychowawcze 
otrzymywać mogą rodzice, 
opiekunowie prawni lub 
faktyczni dziecka/dzieci do 
18 roku życia. każda rodzina 
z minimum dwojgiem nie-
pełnoletnich dzieci będzie 
mogła otrzymać 500 zł na 
drugie i każde kolejne dziec-
ko bez względu na kryterium 

dochodowe.
wnioski o świadczenie wy-
chowawcze można składać 
od 1 kwietnia 2016 roku 
w gminie zamieszkania – 
osobiście, za pośrednictwem 
Poczty Polskiej oraz przez in-
ternet.
wnioski od 8.03.br. można 
pobierać w Biurze obsługi 
interesanta urzędu Gminy 

oraz  w Biurze Polityki spo-
łecznej. 
Biuro czynne będzie w go-
dzinach pracy urzędu Gmi-
ny kosakowo. interesantów 
przyjmują pracownice biura 
- mgr anna Głowińska i mgr 
alicja wawrzyniak, tel. (58) 
732-50-16 , e-mail polityka-
społeczna@kosakowo.pl
/Ug/

W kosakoWie działa 
biuro polityki społecznej

Przy ul. Fiołkowej 2b (dawna siedziba Straży Gminnej/
obok Ośrodka Zdrowia) rozpoczęło działalność Biuro  

Polityki Społecznej Urzędu Gminy Kosakowo. Właśnie w tym miejscu miesz-
kańcy mogą dokonywać formalności związanych z programem 500 plus.
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Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakła-
du. rok 2015 był rokiem in-
westycji, która zakończona 
zostanie w tym roku. roz-
budowano obiekt,  dzięki 
czemu uzyskano znaczną 
powierzchnie spełniającą 
najwyższe standardy tech-
niczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarów-
no powierzchnie magazyno-
we jak i produkcyjne.
Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu. już wi-
dać pierwsze efekty takich 
zmian.

Produkty firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko 
medycznych na terenie ca-
łego kraju, są też wyróżnia-
ne nagrodami specjalnymi.  
w ubiegłym roku do lębor-

skiej firmy trafiła nagroda 
Produkt roku za najlepiej 
sprzedający się preparat 
w aptekach do inhalacji oraz 
tytuł Dobra marka – jako 
najlepiej rozpoznawalny 

brand w kategorii leków do 
inhalacji.
Profarm - to  również wysoko 
wykwalifikowana kadra pra-
cowników. Pracuje tam wie-
lu absolwentów pomorskich 

uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 
i doktorantów. Profarm na 
co dzień współpracuje z gro-
nem naukowców tworząc 
nowe marki i produkty. 

w roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny certyfi-
kat fair Play. w ten sposób 
doceniono m.in. wprowa-
dzanie zasad społecznej 
odpowiedzialności - dzia-
łanie na rzecz lęborskiego 
środowiska jak również 
stworzenie bardzo dobrych 
warunków pracy i opieki 
socjalnej dla pracowników.
Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu 
dla najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm 
oraz certyfikat wiarygod-
ności firmy za najwyższą 
ocenę stabilności firmy.
firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla 
kontrahentów  krajowych 
i zagranicznych.

Profarm Lębork 
- 26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska Renoma

Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na ryn-
ku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem pro-
duktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
kosmetyków, preparatów do aromaterapii, 
produkcją kontraktową dla podmiotów ze-
wnętrznych oraz usługami w zakresie opra-
cowania receptur i technologii produkcji.

 www.metropolia.infoZDROWIE & URODA / dowiedz się więcej: z.mochnacz@expressy.pl
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rower wymaga okresowego czyszczenia, regulacji i drob-
nych napraw. i choć nie brakuje maniaków dwóch kółek, 
którzy na rowerze jeżdżą przez cały rok i na bieżąco o nie-
go dbają, to jednak zdecydowana większość cyklistów 
czeka na okres wiosenno-letni, by wyprowadzić rower 
z domu czy piwnicy. 
Zanim wsiądziemy na niego 
i będziemy się cieszyć z jazdy, 
niezbędne jest sprawdzenie 
poszczególnych podzespołów, 
odpowiednie przygotowanie 
naszego pojazdu i jego konser-
wacja. 
- Nie zaniedbujmy tego, gdyż 
np. źle wyregulowana przerzut-
ka przednia czy tylna to nie tyl-
ko gorszy komfort jazdy (zgrzyty 
i przeskakiwanie łańcucha podczas 
zmiany biegów znacznie utrudnia 
jadę), ale jest to też zwyczajnie nie-
bezpieczne – podkreślają serwisan-
ci rowerowi. - wyobraźmy sobie np. sytuację, że ruszamy, 
wjeżdżamy na ruchliwe skrzyżowanie i w tym momencie 
spada i blokuje nam się łańcuch...
Niewłaściwie wyregulowane i niezakonserwowane ele-
menty powodują też znacznie szybsze zużywanie się 
poszczególnych podzespołów. wystarczy nie nasmaro-
wać łańcucha i zostawić brudny, zapiaszczony łańcuch – 
a w krótkim czasie możemy pożegnać się z przerzutkami, 
łańcuchem czy zębatkami. Niezmienione na czas klocki 
hamulcowe to z kolei duże zagrożenie dla jadącego, bo 
któregoś razu hamulce nam po prostu nie zadziałają, co 
może skończyć się poważnym wypadkiem. 
a zatem co należy zrobić, aby długo cieszyć się bezawa-
ryjnym pojazdem i przyjemną, bezpieczną jazdą? Niektóre 
rzeczy może wykonać nawet ktoś, kto kompletnie nie zna 
się na budowie i naprawie rowerów, do innych potrzebna 
jest wiedza, doświadczenie i specjalistyczne narzędzia. 
Zacznijmy od tego, czy rower – gdy go odstawialiśmy 
na zimę – był w dobrym stanie technicznym. jeśli tak, to 
przygotowanie go nie będzie wymagać zbyt wiele czasu, 
wysiłku i pieniędzy. 

UMyJ i NaSMarUJ

Najlepiej zacząć od... umycia roweru. Nawet jeśli stał w su-
chym, ciepłym pomieszczeniu, z pewnością jest nieco za-
kurzony. jeśli był przechowywany w wilgotnej, zimnej 
piwnicy, porządne wyczyszczenie jest obowiązkowe. 
Potem należy sprawdzić łańcuch i zębatki. jeśli były na-
smarowane i nie pojawiła się nigdzie rdza, wystarczy kilka 
czy kilkanaście kropli oleju dedykowanego do napędu ro-
werowego i gotowe. jeśli łańcuch jest bardzo zabrudzo-
ny czy lekko zardzewiały, konieczne może być zdjęcie go, 
włożenie do pojemnika z benzyną ekstrakcyjną i dokładne 
wymieszanie. jeżeli nie ma możliwości zdjęcia łańcucha, 
trzeba wziąć szmatkę nasączoną benzyną i wyczyścić łań-
cuch, kręcąc pedałami „do tyłu”.
Po wyczyszczeniu trzeba łańcuch nasmarować. ważne, 
aby nie używać jakichś smarów czy olejów, które „akurat 
mamy pod ręką”, tylko wyłącznie dedykowanego do łań-
cuchów rowerowych. 

Najważniejsze, aby łańcuch był nasmarowany we-
wnątrz (pomiędzy poszczególnymi ogniwami, czy-
li tam, gdzie elementy ocierają się o siebie), a nie 
ociekający z zewnątrz olejem. Dlatego nanosi się po 
kropli oleju na każde ogniwo łańcucha, później trze-
ba chwilę odczekać (najlepiej kilka minut), pokręcić 
pedałami aby olej równomiernie się rozprowadził, 
a następnie łańcuch można delikatnie z zewnątrz 
wytrzeć suchą szmatką.

warto pamiętać, że łańcuch i zębatki narażone są na 
duże obciążenia i zwyczajnie się zużywają. Gdy więc 

zęby na zębatkach są już zużyte a łańcuch rozciągnięty, te 
elementy bezwzględnie trzeba wymienić. 

NapoMpUJ dętKi

kolejną rzeczą, którą trzeba 
sprawdzić, jest odpowied-
nie ciśnienie w kołach. Źle 
napompowane dętki to po 
pierwsze bardzo szybkie 
ścieranie się opon, po dru-
gie „pływanie” roweru (co 
jest nie tylko nieprzyjem-
ne, ale i może być nie-
bezpieczne, gdyż można 
utracić kontrolę nad ste-
rownością pojazdu), po 
trzecie duże prawdopo-

dobieństwo przebicia dętki i opony, 
po czwarte w końcu prawie pewne uszkodzenie felgi na 

pierwszej z brzegu dziurze czy krawężniku. 
jakie ciśnienie powinno być w kołach? wystarczy sprraw-
dzić na brzegu opony. Producenci podają te informacje 
w w dwóch jednostkach: bar oraz Psi. w bardzo dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie w kołach ro-
werowych powinno wynosić ok. 3 – 4 Bar. 
warto pamiętać, że nieco niższe ciśnienie to lepsza przy-
czepność i nieco większy komfort w trakcie jazdy po 
nierównościach, zaś wyższe to mniejsze opory i zarazem 
większe prędkości (ale coś za coś, będziemy czuć każdą, 
nawet najmniejszą 
dziurę). 

Nie ZapoMNiJ 
o HaMUlcacH!

rowerem nie tyl-
ko się jeździ, ale 
również trzeba się 
zatrzymać. i to nie 
na zderzaku samo-
chodu czy przy-
drożnym drzewie. 
Hamulce to jeden 
z najważniejszych 
elementów, któ-
ry zapewnia nam 
bezpieczeństwo. 
Tu nie ma miejsca 
na kompromisy: 
hamulce musZĄ 
być sprawne i dobrze ustawio-
ne. 
są różne rodzaje hamulców i w zależności od tego różnie 
trzeba się z nimi obchodzić. Najpopularniejsze są dwa ro-
dzaje: V-brake i tarczowe. 
Tu też należy zacząć od czyszczenia. w przypadku V-
brake’ów, których klocki zaciskają się na obręczy koła, na-
leży wyczyścić właśnie tę obręcz. w przypadku hamulców 
tarczowych wyczyszczenia może wymagać tarcza. 
Później należy sprawdzić stan klocków. robi się to „na 

oko”, patrząc jak gruba warstwa okleiny ciernej pozostała 
na klockach, czy nie ma jakichś ubytków oraz czy klocki 
ścierają się równomiernie (jeśli nie, to należy sprawdzić 
same szczęki czy zaciski hamulca, sprawdzić ustawienie 
klocków, itd.). Należy pamiętać, że na klockach znajdu-
ją się znaczniki (rowki). jeśli klocek jest już tak zużyty, że 
znacznik jest prawie niewidoczny, klocek należy natych-
miast wymienić. 
Niezależnie od tego, czy potrzebna była wymiana kloc-
ków, czy nie, trzeba wyregulować linki hamulcowe. robi 
się to odkręcając śrubę przy hamulcu i naciągając bądź 
luzując linkę. regulację bardziej precyzyjną wykonuje się 
przy samych klamkach hamulców. 

Koła cZy „óSeMKi”?

o tym, że koła w rowerze muszą być proste, nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. skrzywione obręcze to źle dzia-
łające hamulce, szybciej zużywające się opony, mniejsza 
stabilność pojazdu i znacznie mniej przyjemna jazda. koła 
mogą się skrzywić z różnych powodów: wjechania z dużą 
prędkością na krawężnik czy w dziurę, poluzowania się kil-
ku szprych, itd. Pamiętajmy: koło musi obracać się prosto 
zarówno w płaszczyźnie pionowe, jak i poziomej. 
jeśli zauważymy, że koło lekko „bije” na boki, można to wy-
regulować samemu, używając do tego klucza do szprych 
i dokręcając lub poluzowując poszczególne szprychy. ale 
uwaga: łatwo narobić większych szkód. Zbyt mocne do-
kręcenie kilku szprych skutkować bowiem będzie tym, że 
koło zamiast wycentrować się, pokrzywi się jeszcze bar-
dziej. jeśli więc nie bardzo wiemy, jak to zrobić, lepiej po-
zostawić tę czynność specjalistom.
jeśli natomiast sama obręcz jest wygięta czy wgnieciona... 
no cóż, pozostaje nam udać się do sklepu po nowe koło. 

NaSMarUJ, wyregUlUJ, doKręć

kolejne czynności, jakie warto wykonać w rowerze, pozo-
stawmy raczej doświadczonym serwisantom. No chyba że 
faktycznie znamy się na tym, mamy do tego „smykałkę” - 
to tym lepiej, bo zawsze można zaoszczędzić parę złotych. 

warto więc nasmarować 
linki przerzutek 
i hamulców, 
przesmarować 
wewnątrz pan-
cerze od linek, 
w y r e g u l o w a ć 
przednią i tyl-
ną przerzutkę, 
sprawdzić amor-
tyzatory i ewen-
tualnie wymie-
nić w nich olej, 
s k o n t r o l o w a ć 
stan uszczelek, 
sprężyn, łożysk, 
supportu, bębna 
wolnobiegu, itd. 
raz na jakiś czas 
należy też skon-
trolować śruby 
w rowerze. Trze-

ba sprawdzić, czy są odpowiednio dokręcone i nie mają 
luzów. sprawdzić więc trzeba osie pedałów, oś suportu, 
stery kierownicy. oczywiście warto posprawdzać również 
inne śruby, bo po co nam ma później „telepać” się błotnik, 
bagażnik, lusterko czy uchwyt na telefon komórkowy. Na 
koniec trzeba posprawdzać oświetlenie i włożyć do lamp 
nowe baterie lub naładować akumulatory. a później? 
wsiadać i cieszyć się jazdą na cichym, sprawnym i bez-
piecznym rowerze.  rafał Korbut

Zadbaj 
o swój rower

Odpowiednie ciśnienie w kołach, dobrze wy-
regulowane przerzutki, czysty i nasmarowany 
napęd czy sprawne oświetlenie – to koniecz-
ność, aby rower nie tylko dobrze i bezawaryj-
nie nam służył, ale też aby był bezpieczny. 
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Zacznijmy od tego, 
że nie ma cu-
downych diet, 

a to co jest 
dobre dla 

jednego nie 
jest dobre dla 

drugiego. Zazwyczaj każda jed-
nak ma w sobie ziarno prawdy, 

tylko to ziarno, to zdecydowa-
nie za mało, aby skutek 

był zawsze taki jakiego 
oczekujemy. czasami 
diety takie jak bezglute-

nowa czy eliminacyjna są 
koniecznie dla poprawy zdro-

wia, a bywa że zachowania zycia 
tj. dieta bezglutenowa w chorobie 
trzewnej czy eliminacyjna w alergiach 
lub dużej nietolerancji. wprowadzanie 

dużych ograniczeń produktowych na własna rękę, 
może skończyć się niedoborami i ograniczać pra-

widłowe funkcjonowanie organizmu. Pomoże 
na jedna, ale zaszkodzi na kilka innych.

a zatem jaka powinna być dobra 
„dieta”?
Nie powinna być dietą! zaskakujące? 

otóż nie! Dieta kojarzy się z czymś, co 
ma początek i koniec, jest zbiorem ograniczeń 

wyrzeczeń i zazwyczaj dotyczy osób z jakąś jednost-
ką chorobową, w której konieczna jest duża i nagła 
zmiana żywienia na określony czas.
celowany plan żywienia – to powinno być właściwe 
określenie, myśląc o trwałych zmianach nawyków ży-
wieniowych i osiągnięciu celu.
czym się kierować wprowadzając w zycie nowy 
dobry plan żywienia?

po pierwsze plan powinien być zdro-
wy. oparty na dobrej jakości produk-
tach, nieprzetworzonych i prostych. ich 
ilość powinna dawać możliwość uroz-
maicenia codziennego menu. Dzięki 
temu w skali tygodnia organizm otrzyma 
większość potrzebnych mu składników 
pokarmowych. Diety oparte o 2 lub 3 
wybrane składniki pochodzące z tej 
samej grupy np. białek - doprowa-
dzają często m.in. do dużych niedo-
borów i przeszacowania składnika 
częściej spożywanego.

po drugie plan powinien być 
wykonalny. musi być w mia-

rę prosty w przygotowaniu 
posiłków oraz dający się 
okiełznać organizacyjnie. 
Powinien odpowiadać 
gustom kulinarnym oso-

by, która go wdraża, 
jednocześnie być 
zgodny z założeniami 
i celem. 

po trzecie musi 
poprawiać samo-
poczucie, dodawać 
energii stabilizować 

poziom cukru we krwi 
i wspomagać trawienie. 

Powinien być także elastyczny.

powinien edukować. w trakcie 
wdrażania planu i jego poszczególnych 

etapów, należy się uczyć jak obchodzić się z jedze-
niem, jak właściwe zbudować posiłek, jak robić za-
kupy, jakich technik kulinarnych  i dodatków używać 
przyrządzając potrawy.

plan żywienia powinien być indywidualny! warto 
skorzystać z pomocy specjalisty. Dietetyk ułoży plan, 
poprowadzi przez niego i udzieli cennych wskazó-
wek, aby osiągnąć cel i utrzymać efekty.

rewoLucyjne 
diety
jak nie stRacić głowy 
tylko kilogRamy?

Media karmią nas co rusz to nowymi teoriami dietetycznymi: a to 
dieta białkowa, a to Paleo, a to sokowa,bezglutenowa, kapuściana, 
pudełkowa, z proszku – można by tak jeszcze długo wymieniać. Jak 
odnaleźć się gąszczu tych informacji – a właściwie dezinformacji?

AnnA SłOMkOwSkA 
dietetyk medyczny i sportowy

Z niecierpliwością wyczekujemy wiosny i lata, 
a przede wszystkim związanych z nimi wyż-
szych temperatur oraz większej dawki promieni 
słonecznych, które pobudzają do życia i dodają 
energii. Trzeba jednak pamiętać, że poza liczny-
mi zaletami, promieniowanie niesie także spore 
zagrożenia, przede wszystkim dla naszych oczu. 
Jak mądrze chronić wzrok przed słońcem, a jed-
nocześnie zachować komfort widzenia?

jak chRonić wzRok 
pRzed słońcem?

 
Tutaj z pomocą przychodzą nam oczywiście okulary przeciwsło-
neczne, które niestety częściej traktowane są jako modny dodatek 
do ubioru, niż ważny element ochrony wzroku. Nierzadko zdarza się, 
że gdy słońce zaczyna razić, bez zastanowienia kupujemy okulary 
przeciwsłoneczne na mijanych po drodze straganach i stoiskach. 
Tymczasem głównym zadaniem okularów przeciwsłonecznych jest 
ochrona - nie tyle przed oślepiającym światłem, ile - przede wszyst-
kim przed promieniami uVa i uVB. osoby, które nie chronią wzroku 
używając dobrych okularów przeciwsłonecznych narażają swoje 
oczy na szkodliwe działanie tych promieni.
jakie powinny być dobre okulary przeciwsłoneczne?
chociaż sklepy odzieżowe i uliczne stojaki kuszą różnorodnością 
kolorów i kształtów oprawek oraz cenami niższymi niż te w salonie 
optycznym, zwykle nie zapewniają właściwej ochrony przed pro-
mieniowaniem uV. co gorsza, źrenica schowana za ciemną soczew-
ką okularową rozszerza się i wpuszcza więcej światła a tym samym 
szkodliwych promieni uV do wnętrza oka, przez co okulary zamiast 
pomagać, mogą nam zaszkodzić. Dlatego decydując się na zakup 
okularów przeciwsłonecznych warto wybrać się do optyka, 
który odpowiednio nam doradzi i dobierze rozwiązanie 
dostosowane do naszych potrzeb i naszej wady wzroku  
(nie każdy wie, że można mieć korekcyjne okulary przeciw-
słoneczne). samo zabarwienie soczewek okularowych nie 
wystarczy - stopień ochrony przed uV zależy od materiału 
z jakiego wykonane są soczewki oraz rodzaju zastosowanych 
uszlachetnień. soczewki okularowe wykonane z materiału 
o indeksie wyższym bądź równym 1.53 gwarantują nam pełną 
ochronę przed promieniowaniem uV. Natomiast jeżeli wybiera-
my soczewki z materiału o indeksie 1.50, warto poprosić wów-
czas o dodatkowy filtr uV 400, który zapewni nam 100% ochronę 
przed szkodliwym promieniowaniem.
Dla dobra oczu ważny jest także odpowiedni kształt okularów. 
chcąc zapewnić oczom najlepszą ochronę, należy wybierać 
duże oprawy okularowe o większej krzywiźnie, które zapobie-
gają wpadaniu promieni słonecznych od góry lub z boku oku-
larów. 
fotochromy – okulary na co dzień
osobom szukającym uniwersalnych rozwiązań z pewnością przy-
padną do gustu okulary z soczewkami fotochromowymi. ich nie-
wątpliwą zaletą jest fakt, że automatycznie zmieniają swoje zabar-
wienie w zależności od natężenia światła (reagują na promienie 
uV). Na zewnątrz przyciemniają się nawet do 89%, czyli osiągają 
poziom zabarwienia wysokiej klasy okularów przeciwsłonecznych, 
a w pomieszczeniach pozostają bezbarwne. Poza podstawową za-
letą, czyli maksymalną ochroną przed promieniowaniem uV (na-
wet w soczewkach o indeksie 1.50), są wygodniejsze w użytkowa-
niu, można je bowiem nosić cały dzień, bez konieczności sięgania 
po okulary przeciwsłoneczne, gdy zmienia się pogoda lub miejsce, 
w którym przebywamy. /rp/
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szkolniCtWo zaWodoWe 
musi być noWoczesne

Gdańskie władze, na czele z prezydentem Pawłem 
Adamowiczem i wiceprezydentem Piotrem Kowal-
czukiem mówią nieustannie o konieczności rozwi-
jania szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy, szcze-
gólnie z branży budowlanej i gospodarki morskiej, 
narzekają na niedobór pracowników.

- dlaczego młodzież nie garnie się do zawodówek?  

odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w Państwowych szkołach 
Budownictwa  im. prof. mariana osińskiego w Gdańsku. sprawę 
wyjaśniał wojciech szczepański – wieloletni kierownik kształcenia 
zawodowego, obecnie zastępca, członek zarządu organizacji Pra-
coDawcy PomorZa – pełnomocnik ds. szkolnictwa zawodowego. 
mówi on:
-myślę, że wciąż nad tym kształceniem ciąży odium gorszości.  rodzice 
często wstydzą się jeśli dziecko kierują do zawodówki, bo widocznie 
jest ono gorsze, mniej zdolne, a jego życiowe szanse na dobrą pracę 
i awans społeczny są mocno ograniczone – co nie jest prawdą.

co mogą zrobić szkoły zawodowe, aby tak nie myśleli?

-Działać przy pomocy przykładów i faktów. aby uczniowie szli do 
szkół zawodowych muszą wiedzieć, że kształcą one w sposób nowo-
czesny, dają poszukiwany zawód i unikalne umiejętności dzięki cze-
mu łatwiej można znaleźć zatrudnienie i godnie zarabiać. 

- Jak to wygląda w praktyce w waszej szkole? 

-Podam przykład z ostatnich czasów. 21 stycznia 2016 w obecno-
ści znamienitych gości została u nas uroczyście otwarta pierwsza 
w Polsce akademia sTEico dla młodzieży. o znaczeniu kształcenia 
praktycznego na rynku pracy mówił  prezes Pracodawców Pomorza 
Zbigniew canowiecki, a Tomasz Balcerowski – jego zastępca, pre-
zes firmy Ekoinbud oraz członek klastra Drzewnego czarna woda, 
przedstawił prezentację na temat budowy żłobka w technologii 
sTEico. w Gdańsku już dwa takie żłobki przez firmę EkoiNBuD zo-
stały zbudowane i oddane do użytku. Główną atrakcją uroczystości 
była makieta domu energooszczędnego, wykonana przez uczniów 
z materiałów dostarczonych przez patrona nowej pracowni i uczniów 
pierwszych klas w zawodzie technik budownictwa. Na rynku budow-
lanym w Polsce jest coraz większe zainteresowanie technologiami 
ekologicznymi i energooszczędnymi, a fachowców w tej dziedzinie 
brakuje. chcemy nauczyć młodzież, jak się 
pracuje z naturalnymi surowcami. 
i nie będziemy się ograniczać jedy-
nie do uczniów.

- tylko?

- w nowej pracowni patronackiej będą 
się szkolić także osoby pracujące już 
w zawodach budowlanych, jako że 
szkoła prowadzi bezpłatne kwalifikacyj-
ne kursy Zawodowe, które elastycznie 

odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Ponadto nauczyciele z naszej 
i innych szkół budowlanych województwa pomorskiego w pracowni 
tej mogą uzupełnić swoje kompetencje zawodowe niezbędne w pro-
cesie kształcenia uczniów i dorosłych. Będą się uczyć z najlepszych 
wzorów -  Grupa sTEico to firma niemiecka, której dwa największe 
zakłady produkcyjne znajdują się w Polsce - jeden w czarnej wodzie 
pod Gdańskiem (zatrudnia 350 osób), drugi w czarnkowie w woje-
wództwie wielkopolskim. firma produkuje materiały termoizolacyjne 
z włókien drzewnych oraz materiały konstrukcyjne, tzw. belki dwute-
owe i drewno klejone warstwowo z forniru. stosuje technologie u nas 
nieznane.

- Z innymi przedsiębiorstwami też współpracujecie?

- Z wieloma i to takimi które wprowadzają nowe technologie na bu-
dowlany i meblarski rynek wykonawczy. wśród nich są także i firmy 
o zasięgu globalnym. To tradycja szkoły od kiedy rozpocząłem prace 
na stanowisku kierownika warsztatów szkolnych PsB – od 26 lat.  stały 
dostęp do materiałów na miejscu, w szkole, daje nam potencjał reali-
zacji podstawy programowej i doskonalenia programów nauczania 
w praktycznie każdym z kilkunastu zawodów, w których kształcimy. 
Doposażenie pracowni w profesjonalny sprzęt techno-dydaktyczny 
służy nie tylko nam, ale także pracownikom, z mikro i małych przed-
siębiorstw jak dużych firm budowlanych. Dzięki takim kontaktom 
uzyskujemy szeroką wiedzę z zakresu wykonawstwa, rynku pracy, 
nowinek technologicznych itp. Podnosi to prestiż i rangę szkoły na ze-
wnątrz, a nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi pracownika-
mi w sektorze budownictwa jak i meblarskim. szkolenia prowadzone 
w autoryzowanych przez firmy pracowniach dają dodatkową ofertę 
edukacyjną szkoły. uczniowie nabywają umiejętności w stosowaniu 
nowych technologii, uzyskując przy tym certyfikaty renomowanych 
w budownictwie i meblarstwie firm. Ponadto pozyskujemy unikalne 
materiały, pełen asortyment wysokojakościowych markowych pro-
duktów uzupełnianych na bieżąco, posługujemy się profesjonalnymi 
narzędziami oraz pomocami dydaktycznymi, a stały kontakt nauczy-
cieli z tymi firmami aktualizuje wiedzę autoryzowanych nauczycieli.  

- Może pan podać przykłady firm z którymi w ten sposób 
współpracujecie?

- Proszę bardzo. współpracujemy między innymi z takimi firmami jak: 
GEBEriT, Braas moNiEr, fakro, kNauf, juNkErs, BoscH, Blum, 
HETTicH, firsT, maPEi, yToNG - XElla, rockwool, saNiTEc koŁo, 
oTTimo, comaP, aTlas, VEluX, NiDa GiPs, firsT. od kilku 

lat  współpracujemy z akademią sztuk 
Pięknych z Gdańska, dzięki czemu efek-
tywniej możemy realizować wspólnie 
proces kształcenia w zawodzie technik 
renowacji elementów architektury. 
uczniowie poznają techniki wykony-
wania sztukaterii, obróbki kamienia 
miękkiego, takiego jak piaskowiec czy 
wapień oraz techniki zwanej graffito 
– to rycie wzorów w mokrym tynku, 
mogą one być jasne i ciemne a także 
kolorowe. Dużo takich zdobniczych 
detali jest na gdańskiej starówce.

Wojciech Szczepański obok makiety domu 
energooszczędnego w pracowni Akademii 
STEICO

pRzykładem państwowe szkoły Budownictwa 
im. pRof. maRiana osińskiego w gdańsku
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według założeń rządu ma powstać szereg zróżnicowanych 
narzędzi wsparcia na rynku mieszkaniowym. mieszkania 
mają być wynajmowane także z możliwością „dochodzenia 
do własności”. czynsz byłby na poziomie gwarantującym do-
stępność finansową. Niższy koszt budowy ma gwarantować 
usytuowanie mieszkań na gruntach należących do skarbu 
Państwa. koszt budowy miałby nie przekraczać 3 tys. zł za 
metr kwadratowy.
- Polska w europejskich rankingach mieszkaniowych znajduje 
się na samym końcu. rząd chce wprowadzić narodowy pro-
gram budowy mieszkań – mówi kazimierz smoliński, wicemi-
nister infrastruktury i budownictwa.
– rząd musi przeznaczyć więcej pieniędzy na różnego rodzaju 
pomoc w zdobywaniu mieszkania, zwłaszcza osobom nieza-
możnym, szczególnie na rynku wynajmu mieszkań. mamy je-

den z najniższych wskaźników w Europie, jeżeli chodzi o ilość 
mieszkań na wynajem. chcemy dać różne instrumenty na 
rynku mieszkań spółdzielczych, komunalnych, TBs-owskich, 
ale również budowanych przez państwo mieszkań na wyna-
jem. jedną opcją są mieszkania tylko na wynajem, a druga to 
mieszkania z opcją dojścia do własności: wykup częściowy, 
sprzedaż na raty czy leasing. Po jakimś czasie ewentualnie 
jest możliwość wykupu tego mieszkania w racie balonowej. 
o szczegółach nie chcę mówić –powiedział kazimierz smo-
liński.
Na razie nie ma informacji, od kiedy program miałby wejść 
w życie.
wzorem dla rządowych planów mają być wysoko rozwinięte 
kraje unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Dania i szwecja.
/rM/

rządoWy proGram 
„Mieszkanie plus” to kolejny program, który jeszcze w tym miesiącu ma 
przedstawić premier Beata Szydło. Po programie „Rodzina 500 plus” to kolej-
na propozycja rządu przygotowana dla polskich mniej zamożnych rodzin.

INICJATYWA

dla mniej zamożnych rodzin

członkowie starogardzkie-
go klubu Biznesu spotkali 
się z przedstawicielami Po-
wiatowego urzędu Pracy 
i starogardzkiego magistra-
tu. rozmawiali o oświacie 
i jej wpływie na rynek pracy. 
Przedsiębiorcy nie tylko chcie-
li zapoznać się z działaniami, 
jakie podejmują urzędnicy, 
ale i z problemami, z którymi 
borykają się na co dzień.

- Nie ukrywamy, że jako pra-
codawcy jesteśmy zaintereso-
wani bardziej szkolnictwem 
zawodowym, ale wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że ten 
etap edukacji zaczyna się już w 
gimnazjum – mówił w trakcie 
spotkania jerzy suchomski, 
wiceprezes starogardzkiego 
klubu Biznesu. - chcielibyśmy 
też wiedzieć, czy odczuwalny 
jest niż demograficzny. 
choć spotkanie zdominował 
temat oświaty, przedsiębior-
cy zwracali też uwagę na 
problem związany z deficy-
tem pracowników. Poruszona 
została również kwestia bra-
ku miejsc w przedszkolach. 
Przedsiębiorcy zwracali uwa-

gę, że większa liczba przyjęć 
do przedszkoli przyczyniłaby 
się do zwiększenia liczby osób 
gotowych do podjęcia pracy.
- współpraca miasta z pod-
miotami prywatnymi w tym 
zakresie zdaje się być najlep-
szym rozwiązaniem – mówi 
mariusz Nierzwicki, wicepre-
zes Zakładu Produkcji mebli 
„feniks”. - To byłoby lepsze 
niż tworzenie dodatkowych 

miejsc przez miasto, bo koszt 
utrzymania dziecka w przed-
szkolu niepublicznych jest 
niższy niż w publicznym.
Na poprawę sytuacji na lokal-
nym rynku pracy mogą mieć 
też wpływ spotkania z dorad-
cą zawodowym w szkołach. 
rozmowy na temat predyspo-
zycji zawodowych prowadzo-
ne powinny być już na szcze-
blu gimnazjum. starogardzki 
pośredniak zdaje sobie z tego 
sprawę i już realizuje działania 
w powyższym zakresie.
warto zaznaczyć, że w sta-
rogardzkim klubie Biznesu 
podobne spotkania organi-
zowane są cyklicznie. 
/ad/

oświata a pRaca
BIZNES Brakuje rąk do pracy – przekonywali 

przedsiębiorcy podczas rozmów w Sta-
rogardzkim Klubie Biznesu. Na spotka-

niu, które zorganizowano z inicjatywy biznesmenów, 
poruszono kilka kwestii. 

Na zdjęciu od lewej: wiceprezes Zakładu Produkcji Mebli „Feniks” 
i wiceprezes Starogardzkiego Klubu Biznesu

| samorząd |              | www.metropolia.info
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Wiosna do Gdańska 
przyjechała roWerem

Z wiceprezydentem Gdańska Piotrem 
Grzelakiem rozmawia Anna Kłos

WYWIAD

- panuje przekonanie, że nadejście wiosny wszyst-
kich cieszy, choć przysparza dużo więcej roboty 
– szczególnie osobom mającym taki przydział obo-
wiązków jak pan, czy to słuszne mniemanie?

- w mieście zawsze jest dużo do zrobienia, i to niezależ-
nie od pory roku. ale wiosenne porządki, choć wymagają 
ogromnych nakładów pracy, należą do tych przyjemnych, 
bo wszystkim nam dobrze się kojarzą. i tak, trwa odpiasz-
czanie i mycie jezdni, czyszczenie chodników, mechanicz-
ne zdzieranie darni, która narasta na opasce bezpieczeń-
stwa wzdłuż jezdni, mycie lamp oświetlenia ulicznego, 
znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, odświeżanie 
oznakowania poziomego. Prace, jak zwykle, zaczęły się 
na głównym ciągu komunikacyjnym, potem porządko-
wane są kolejne ulice, położone dalej od centrum miasta. 
wiosenne porządki  potrwają do około połowy kwietnia, 
wtedy też – jeśli aura na to pozwoli – na jezdnie wkroczą 
ekipy malujące. Ponadto pozimowo myte będą także osło-
ny przeciwrozbryzgowe oraz należące do miasta (ok. 200 
sztuk) wiaty na gdańskich przystankach tramwajowych 
i autobusowych. koszt wszystkich prac porządkowych na 
gdańskich ulicach tej wiosny, to ok. 7-8 milionów złotych.

- pewnie podległe panu służby postarają się też, 
aby w gdańsku było nie tylko czysto, ale też pięk-
nie, zielono, kwieciście...

- Bardzo nam na tym zależy i dokłada-
my wszelkich starań, by tak właśnie 
było. i dlatego m.in., za przykładem 
innych europejskich i polskich miast, 
stworzyliśmy stanowisko miejskiego 
ogrodnika. funkcję tę pełni, wyłoniona 
w konkursie, pani  joanna Paniec. Zada-
niem ogrodnika miejskiego jest kształ-
towanie atrakcyjnej i przyjaznej zieleni 
w naszym mieście. w tym także dbałość 
o estetyczny wygląd i zazielenienie ko-
munikacyjnych węzłów przesiadkowych. 
Przygotowana została już nowa koncepcja 
podejścia do zieleni miejskiej...

- Na czym te nowości mają polegać?

- Na przykład zagospodarowanie wspomnianych terenów 
węzłów łączyć będzie walory estetyczne z łatwością utrzy-
mania zieleni i stosunkowo niewielkimi kosztami. Będzie 
mniej tradycyjnych rabat, lecz tzw. łąki kwietne. Ta idea 
świetnie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwo-
ju. To rozwiązanie atrakcyjne ze względów estetycznych, 
praktycznych i ekologicznych. i co ważne, nawiązuje do 
unikatowego w skali kraju położenia Gdańska – otoczone-
go Trójmiejskim Parkiem krajobrazowym, czego zazdrosz-
czą nam inne miasta.

- ale nie tego, że z tych terenów wychodzi dzika 
zwierzyna, przede wszystkim dziki, aby się bliżej 

zaprzyjaźnić z nami niż byśmy chcieli...

- Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni współpracują  w tej 
kwestii z radami dzielnic i osiedli, wspólnotami oraz spół-
dzielniami mieszkaniowymi. informują i edukują, by 
w sposób, często niezamierzony, mieszkańcy nie przywa-
biali i nie zachęcali zwierzyny do wychodzenia z lasów na 
ulice, czy podwórka. 

-  i aby ona nie ryła trawników czy rabat...

- można sadzić roślinność, której dziki nie lubią. jednocze-
śnie zostawiać, czy aranżować należy przestrzenie przy-
jazne dla małych zwierząt i ptaków, by te miały gdzie się 
schronić. Dlatego na przykład w Parku reagana nie powin-
niśmy wszędzie kosić traw zbyt nisko. Tereny te już zasie-
dliło wiele gatunków zwierząt i ptactwa, w tym unikalnych 
gatunków.

- dobrze byłoby, aby ludzie docierali do takich 
miejsc porzuciwszy samochody na rzecz rowe-
rów...

- jeśli chodzi o przychylną politykę rowerową, Gdańsk bije 
krajowe rekordy. Za moment, już po raz kolejny, rozpoczy-
namy „rowerowy maj”.

- ta akcja...

- skierowana jest  do uczniów gdańskich 
szkół podstawowych, a także ich nauczycie-
li i rodziców. w dzisiejszych czasach rower 
służy nie tylko weekendowym wyprawom, 
ale jest również praktycznym środkiem 
transportu do szkoły, czy pracy. Z opcji 
tej korzysta coraz więcej mieszkańców, 
a Gdańsk notuje kolejne rekordy nasi-
lenia ruchu rowerowego. Promowanie 
zdrowego trybu życia wśród uczniów 
szkół podstawowych, a także ich rodzi-
ców – to główny cel naszej rowerowej 
kampanii. co ogromnie cieszy, „rowe-
rowy maj” w tym roku wyrusza w Pol-

skę, do gdańskiej akcji dołączają kolejne miasta. 
akcja pojawi się również w innych miastach obszaru me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-sopot. 

- proszę przypomnieć jej zasady...

- Zasady kampanii oparte są na pozytywnej rywalizacji 
szkolnej oraz międzyszkolnej. w trakcie kampanii wyło-
niona zostanie: najbardziej „rowerowa” szkoła, najbardziej 
„rowerowa” klasa w danej szkole i najbardziej „rowerowy” 
uczeń. o pozycji w rankingu zadecyduje liczba przyjaz-
dów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich 
uczniów w danej szkole lub w klasie. Najlepszym „rowero-
wym” uczniem  zostaje osoba, która przyjedzie najwięcej 
razy na rowerze do szkoły.

Gdańsk chce utrzymać laur 
zwycięzcy z ubieGłeGo roku
Od 1 do 31 maja 2015 roku 39 europejskich 
miast brało udział w European Cycling Chal-
lenge. Najlepszy okazał się Gdańsk. Bezape-
lacyjnie wygrał we wszystkich kategoriach, 
bijąc wszystkie dotychczasowe rekordy z po-
przednich edycji. Sukces jest efektem pra-
cy 2,6 tys. rowerzystów, którzy przez miesiąc 
przejechali dla Gdańska ponad 450 tys. kilo-
metrów. Stolica województwa pomorskiego 
wygrała Rowerową Rywalizację Miast i wy-
przedziła takie miasta, jak Rzym, Barcelona, 
Warszawę czy Wrocław. Gdańsk wygrał rów-
nież, jako najbardziej rowerowe miasto osią-
gając wynik 978 przejechanych na rowerze 
kilometrów na tysiąc mieszkańców. W tej 
rywalizacji liczyły się wszelkie formy jazdy na 
rowerze oprócz sportu wyczynowego. Do 
rywalizacji wliczała się jazda do pracy, kina 
na zakupy itp. W zeszłorocznej edycji wzięło 
udział 39 miast. Uczestnicy rejestrowali przeje-
chane kilometry za pomocą bezpłatnej apli-
kacji na urządzenia mobilne. Tablica wyników 
była aktualizowana w czasie rzeczywistym.
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Z pierwszej w Polsce oferty łączącej sprzedaż energii elektrycznej i usług technologicznych online 
skorzystało w ciągu roku blisko 50 tysięcy osób. To efekt partnerskiej współpracy Grupy Energa 
z liderem branży nowych technologii – firmą Microsoft. Ta innowacyjna usługa została nagrodzo-
na w konkursie „Liderzy Świata Energii” podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

NAGRODA

doceniono efekty Współpracy 
enerGi i miCrosoft

współpraca pomiędzy Energą i micro-
soft przy zupełnie nowym podejściu 
do budowania oferty, w której łączy się 
energię elektryczną z usługą office 365 
jest innowacyjną ofertą dla klientów 
rynku energetycznego – napisali orga-
nizatorzy konkursu w uzasadnieniu.
To pierwszy taki produkt na rynku 
energetycznym w Polsce – połączenie 
w jednym pakiecie abonamentowym 
energii elektrycznej z usługami tech-
nologicznymi online. w ramach oferty 
pod nazwą Energa 365 klient otrzymu-
je możliwość zakupu jednego z dwóch 
wariantów subskrypcji office 365 za 
zaledwie 1 zł (office 365 Personal lub 
office 365 dla użytkowników Domo-
wych), z licencją sybskrypcyjną ważną 
przez 12 miesięcy od momentu akty-
wacji.
- klienci Energi wybierając ofertę nie 
tylko otrzymują unikalny na rynku pro-
dukt, ale także stają się ambasadorami 
użytkowania legalnego i bezpieczne-
go oprogramowania komputerowego. 

jest doskonałą okazją na polskim ryn-
ku, aby upowszechniać technologie, 
które pozwalają zwiększać osobistą 
efektywność, po prostu czynić nasze 
życie choćby nieco łatwiejszym, a na 
pewno lepiej zorganizowanym– mówi 
Dariusz kaśków,Prezes Zarządu Energa 
sa
-synergie oparte o usługi oferowane 
przez dostawców z różnych branż to 
znak rozpoznawczy cyfrowej transfor-
macji. Energa, jako prekursor takiego 
podejścia, dołączyła do swojej oferty 
możliwość zakupienia pakietu office 
365. rekordowa sprzedaż w tak krót-
kim czasie pokazuje, że połączenie 
dwóch, pozornie odległych, usług, 
przynosi doskonałe efekty - mówi ro-
nald Binkofski, dyrektor generalny 
polskiego oddziału microsoft. - jeste-
śmy otwarci na współpracę z firmami 
z innych sektorów gospodarki tworzą-
cymi dodatkową wartość dla klientów, 
dzięki wykorzystaniu usług microsoft. 
/gB/

Dariusz Kaśków, 
prezes Energa 
SA i nagroda 
„Handlowiec Roku 
2015”.
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Zatrudnię dziewczynę do sprzą-
tania i obsługi domków letniskowych 
w Ostrowie koło Karwi .Możliwe do-
wozy do pracy. Tel: 602-306-210

SprZedam lub wynajmę dział-
kę budowlana  z garażem 616m2 
Reda ul12Marca  Tel 602306210

OdStąpię działkę ogrodnicza 
480m, Wejherowo-Cementownia, 
altana wyposażona, energia i woda, 
cena 26 tys. zł. Tel: 507-254-040 

Sprzedam tanio 2 komody olcha 
130x93x43 oraz 85x75x45, cena 590 
zł. Tel: 510-501-955

Skup aut, złomowanie, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, auto 
części. Tel: 789-345-593

Sprzedam drewno buk wałki pa-
pierówka po 150 złotych z transpor-
tem. Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno układane na 
sam. Cena drewna od 130 złotych z 
transportem. Tel: 500-640-327

Sprzedam drewno do CO i gałę-

ziówkę. Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

Sprzedam rolki dziecięce rozmiar 
30-35 regulowane, używane tanio, 
Reda, kolor czarno-niebieski. Tel: 
510-260-315

Sex-sex-sex, to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514120213

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

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

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

jeStem zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpakOwania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SprZedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

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

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

ZłOta rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

profeSjonaLna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

kOtłOwnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SprZedam rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034
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rozpoczyna się właśnie inwe-
stycja pod nazwą „pogłębienie 
toru podejściowego i akwenów 

wewnętrznych portu gdynia - etap i”. Jej celem jest za-
pewnienie parametrów nawigacyjnych umożliwiających 
zawijanie do portu gdynia dużych statków kontenero-
wych. obsługują one bezpośrednie połączenia europa 
- azja. 

w tym celu Zarząd morskiego Portu Gdynia s.a. ogłosił 5 
kwietnia 2016 roku przetarg na przebudowę obrotnicy nr 
2. Zostanie ona oddana do użytku pod koniec 2017 roku. 
Dzięki niej do Gdyni zawiną największe jednostki oceanicz-
ne pływające na trasach Europa-azja. 
istniejące obrotnice, w zależności od przyjętych współczyn-
ników bezpieczeństwa, pozwalają na zawijanie do portu 
statków o długości 300 – 330 metrów. Po powiększeniu  ob-
rotnicy nr 2 wielkości te wzrosną do 370 - 400 metrów.
obecnie tak duże statki nie mogą zawijać do zlokalizowa-

nych w głębi Portu Gdynia terminali kontenerowych BcT 
i GcT ze względu na brak możliwości obrócenia się na akwe-
nach wewnętrznych. stąd też Gdynia pozostaje portem fe-
ederowym, podczas gdy rynek żeglugowy zdecydowanie 
preferuje bezpośrednie połączenia transoceaniczne. stan 
ten ulegnie zmianie pod koniec 2017 roku, kiedy przewidy-
wane jest zakończenie omawianej inwestycji i oddanie do 
użytkowania powiększonej do 480 metrów obrotnicy nr 2.
Hasło „Gdynia portem głębokowodnym” staje się rzeczywi-
stością. Przebudowa obrotnicy wraz z nowoczesnymi termi-
nalami (wyposażonymi m. in. w suwnice o zasięgu 19 i 22 
rzędów) pozwoli na spełnienie oczekiwań klientów i zapew-
ni obsługę rosnących ilości ładunków generowanych przez 
polską gospodarkę. Po zakończeniu inwestycji infrastruktu-
ralnych oraz modernizacji wyposażenia technicznego ogól-
na zdolność przeładunkowa kontenerów w Porcie Gdynia 
osiągnie ok. 2 mln TEu. szacowany koszt inwestycji to ok. 30 
mln euro. 
/aK/

port Gdynia 
dla konteneroWCóW

INWESTYCJA
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europejskie centrum Solidarności 
w gdańsku zostało uhonorowane Nagro-
dą Muzealną rady europy, 

spośród 49 kandydatur z całego kontynentu do końcowej rywali-
zacji przeszły trzy placówki muzealne. Nagroda jest częścią konkur-
su Europejskiego muzeum roku (Emya). od 1977 roku corocznie 
nagradzane jest muzeum, które wnosi znaczący wkład w zrozu-
mienie dziedzictwa kulturowego Europy i jednoczy 47 państw 
członkowskich rady Europy. wyróżnienie przyznaje komitet ds. 
kultury, Nauki, Edukacji i mediów Zgromadzenia Parlamentarnego 
rady Europy na podstawie rekomendacji zespołu sędziów.
Zwycięzca otrzymuje na rok brązową statuetkę „la femme aux 
beaux seins” (dosłownie: „kobieta z pięknym biustem”), której au-
torem jest joan miró, wraz z dyplomem. finałowy wybór dokony-
wany jest spośród kandydatur znajdujących się na krótkiej liście 
przedstawianej przez jury Europejskiego forum muzeów.
w ostatnich latach nagrodę otrzymywały m.in. muzeum cywiliza-
cji Europejskiej i Śródziemnomorskiej z marsylii (2015), muzeum 
Baksı z Bayburt w Turcji (2014) i muzeum liverpoolu w wielkiej 
Brytanii (2013).
w pierwszym roku aktywności Ecs w nowej siedzibie przy pl. soli-
darności 1, miejsce to odwiedziło 390 tys. zwiedzających. (UM)

nagRoda dla ecs 
NAGRODA



BASKET GDYNIA
oficjalNa sTroNa kluBowa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN pełeN wraŻeŃ ZaPrasZajĄ:
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Gdynianki, które miały wielkie ape-
tyty na odrobienie straty z Polkowic 
i awans do półfinałów przed własną 
publicznością, walczyły o zwycięstwo 
od pierwszej do ostatniej minuty. 
Pierwsza kwarta po obu stronach bo-
iska była niezwykle wyrównana. obie 
ekipy starały się narzucić swój styl 
gry i wyjść na bezpieczne prowadze-
nie. Po 10 minutach ta sztuka udała 
się przyjezdnym, które prowadziły 
(21:19). w drugiej kwarcie polkowi-
czanki potwierdzały swoją przewa-
gę, a w 14 minucie meczu wyszły na 
najwyższe, 11 punktowe prowadze-
nie (30:19). skuteczna gra agnieszki 
skobel oraz Nikki Greene i Nicole mi-
chael pozwoliły wyjść im na prowa-
dzenie (41:32) po pierwszej połowie. 
Po zmianie stron obraz gry odmienił 
się o 180 stopni. Polkowiczanki nie 

tylko straciły swoją skuteczność, ale 
również popełniając kolejne błędy 
traciły swoją przewagę. w zespole 
z Gdyni punktowały ashley shields 
oraz Paris johnson wyprowadza-
jąc w 25 minucie meczu swoją 
drużynę na prowadzenie (43:42). 
od tego momentu spotkanie stało 
na bardzo wysokim poziomie, a losy 
zwycięstwa ważyły się do ostatnich 
sekund. Po stronie gospodyń do 
zdobywania punktów włączyła się 
jelena Škerović, zaś po stronie przy-
jezdnych ważne punkty zdobywały 
Green oraz angelika stankiewicz. 
choć wydawało się, że zebranie 
w hali Gdyńskiego centrum sportu 
kibice będą świadkami dogrywki, 
błąd przy podaniu popełniła shields 
i ze zwycięstwa (70:68) cieszyły się 
Polkowiczanki.

thriller 
W polkoWiCaCh Dziewczęta w składzie: jelena skerovic, jowita ossowska, anna ja-

kubiuk, justyna Grabowska oraz amalia rembiszewska rozegrały 
także pokazowy mecz koszykówki z udziałem uczniów klas 5. Na 
koniec spotkania Trener Zespołu, Pani katarzyna Dydek oraz me-
nadżer Zespołu Pani agnieszka Bibrzycka wręczyły pamiątkowe 
tablo dyrektorowi szkoły, Panu krzysztofowi jankowskiemu. 
-liczymy, że takie spotkania z profesjonalnymi sportowcami przy-
czynią się do promocji sportu i zdrowego trybu życia wśród naj-
młodszych – podkreślają organizatorzy spotkania.

spotkanie 
z uczniami
WIZYTA Zawodniczki Basketu 90 gdynia odwiedzi-

ły Zespół Szkół nr 14 w gdyni, gdzie prze-
prowadziły wybrane gry koszykarskie. 
Spotkanie zorganizowano 8 kwietnia.

Z bilansem 0:2 kończymy ćwierćfinałową rywalizację TBLK w se-
zonie 2015/2016. Po dobrym, zaciętym meczu podopieczne Vadima 
Czeczuro pokonały Basket 90 Gdynia 70:68. Na konferencji prasowej 

Jelena Škerović ogłosiła, iż zostaje w zespole na kolejne 2 lata.

KOSZYKÓWKA

fo
t. 

Ta
de

us
z 

la
de

m
an

n
fo

t. 
Ta

de
us

z 
la

de
m

an
n

weź udział w nowym konkur-
sie rozgrywanym w przerwie 
spotkania, zainspirowanym 
90-tymi urodzinami gdyni. 

„90 w 90” to zawody, w któ-
rych do pojedynku stają dwie, 
3-osobowe drużyny. każda 
z nich otrzymuje 90 sekund, 2 
piłki i stara się trafić jak najwię-
cej rzutów. wygrywa druży-
na, która uzyska większą ilość 
punktów. osoby starsze niż 16 
lat rzucają spoza „trumny” na-
tomiast młodsze spoza półkola 
podkoszowego.

Prowadzona będzie klasyfikacja 
generalna i na koniec sezonu 
ekipa z najlepszym wynikiem 
otrzyma nagrodę główną. kon-
kursy będą organizowane przy 
okazji meczów Basketu oraz 
GTk.
Do konkursu można podcho-
dzić kilkukrotnie, jednak pierw-
szeństwo mają osoby startują-
ce po raz pierwszy.
serdecznie zapraszamy do 
zapisów poprzez prywatną 
wiadomość na facebook`u lub 
mailowo pod adresem m.pia-
skowski@bigdynia.pl

konkuRs w pRzeRwie 
spotkania


