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Przez cały dzień czeka na wszystkich moc atrakcji. Gorąco za-
praszamy na Plac inwalidów Wojennych. mieszkańcy oliwy, jej 
sympatycy, szkoły, przedsiębiorcy, placówki kulturalne, orga-

nizacje pozarządowe, artyści, rzemieślnicy i gastronomicy – w atmos-
ferze pikniku kulturalnego wspólnie pokażą to, co w oliwie najlepsze. 
Zapraszamy wszystkich na: koncerty, korowód ulicami dzielnicy, ple-
ner malarski, oliwską mandalę i na zakończenie pokaz tańca z ogniem 
w wykonaniu grupy infected Fireshow. startujemy o godz. 11.30. Pod-
czas korowodu (15.00-16.00) zaplanowano grupowe zdjęcie pod ha-
słem: oliwa z uśmiechem.

Tegoroczna, piąta edycja święta jest też początkiem obchodów ju-
bileuszu 90-lecia przyłączenia oliwy do Gdańska. Wiemy, że najwięk-
szym skarbem każdego miasta i każdej wsi są ich miEsZKAŃcY. To oni 
dają życie ulicom i domom. To oni tworzą klimat swoich małych oj-
czyzn. Dlatego też w tym roku rozpoczęliśmy projekt „skarby oliwian”, 
który ma umacniać tożsamość lokalną oliwian oraz promować nasze 
dziedzictwo kulturowe. Zebrane pamiątki i historie mają też zachęcić 
młodsze pokolenie do poznawania historii swojej małej ojczyzny. od 
10 czerwca będzie można obejrzeć wystawę „skarby oliwian” w prze-
strzeniach olivia Business centre, natomiast wielka galeria skarbów 
jest dostępna całodobowo na naszej stronie http://www.vivaoliva.pl/
skarby.oliwian. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa firm olivia Business 
centre, Korporacji Budowlanej Doraco oraz idea invest (nowego wła-
ściciela zabytkowej zajezdni tramwajowej). Te firmy zwracają baczną 
uwagę na wymiar społeczny prowadzonej przez nie działalności biz-
nesowej. 

olivia Business centre i KB Doraco aktywnie włączyły się do przy-
gotowań do tegorocznych obchodów Święta oliwy ViVA oliVA, które 
odbędzie się wokół Placu inwalidów Wojennych.

Na terenie olivia Business centre będzie zlokalizowana część ekspo-
zycji „skarby oliwian” (10-30 czerwca 2016). (Wspólnota Gdańska)

Przez wieki oliwa kojarzona była przede 
wszystkim z opactwem cystersów, które 
istniało tu nieprzerwanie przez 643 lata, do 
roku 1831. i to właśnie dzięki cystersom, 
patronką naszej dzielnicy została św. oliwa 
z Anagni (w niektórych źródłach nazywana 
św. oliwią z Anagni).

o samej św. oliwie wielu faktów odna-
leźć się nie da. Do dziś spekuluje się, że żyła 
pomiędzy V a Vi wiekiem, we włoskiej miej-
scowości Anagni położonej około 70 kilo-
metrów od rzymu. jedna z wersji mówi, 
iż była zakonnicą w klasztorze benedykty-
nek, która swoje życie w pełni oddała Bogu. 
Druga, że żyła w eremie (zbiorowej pustelni 
– dop. red.) zamieszkiwanym przez „święte 
dziewice”.

Na pewno wiadomo natomiast, że od 
dziecka była bardzo pobożna i skromna. 
Żyła na uboczu, w odosobnieniu. Trak-
towała własny dom jak pustelnię i mimo 
że pochodziła z bogatej rodziny, unikała 
wystawnego życia. co więcej, gdy rodzice 
znaleźli dla niej kandydata na męża, ucie-
kła z domu, ponieważ uważała, że jest już 
poślubiona Bogu. Zmarła 3 czerwca, dlate-
go też tego dnia w kościele katolickim ob-
chodzi się jej wspomnienie.

W jaki sposób lokalna święta – czczona 
od Xii wieku w kilku włoskich miejscowo-
ściach – została naszą patronką? Przede 
wszystkim dzięki staraniom opata michała 
Antoniego Hackiego, który na początku 
XViii wieku zdecydował się sprowadzić do 
klasztoru „gołąbeczkę pokoju”, jak była na-
zywana św. oliwia. Główną przyczyną była 
panująca na terenach Pomorza iii wojna 
północna. opat otrzymał od ówczesnego 
papieża Klemensa Xi zezwolenie na spro-
wadzenie relikwii (części ramienia) i obcho-
dzenie odpustu św. oliwy z Anagni, jednak 
zmarł kilkanaście dni przed jej przybyciem. 
stało się to w 1703 roku, kiedy relikwie spo-
częły w kościele św. jakuba.

jednak nie był to jeszcze moment 

wprowadzenia kultu św. oliwy. stało się to 
dopiero po zakończeniu wojny o sukcesję 
na polskim tronie, pomiędzy stanisławem 
leszczyńskim a Augustem iii sasem, która 
wybuchła w 1733 roku. oliwa opowiadała 
się za sasem, natomiast Gdańsk za pierw-
szym z wymienionych kandydatów. Wojnę 
ostatecznie wygrał August iii. W podzięko-
waniu za to, że działania wojenne ominęły 
oliwę i opactwo, w czerwcu 1739 roku – po 
uzyskaniu przez opata jacka rybińskiego 
i przeora iwo rowedera zgody od władz 
cysterskich – kult św. oliwii został wpro-
wadzony, a jej relikwie przeniesione do ko-
ścioła klasztornego.

Wraz z upadkiem opactwa relikwie św. 
oliwy zaginęły. Zanikł też jej kult, jednak 
nigdy oficjalnie go nie zniesiono. Po 182 
latach od rozwiązania opactwa abp sławoj 
leszek Głódź w liście do biskupa Anagni 
poprosił o ponowne przekazanie relikwii. 
Prośba została spełniona i od 2013 roku do 
dziś relikwie św. oliwy z Anagni przecho-
wywane są w pocysterskim sanktuarium 
maryjnym w Łęgowie koło Gdańska.

Warto przypomnieć, że w Polsce 15 czerw-
ca obchodzimy imieniny oliwii. imię to 
pochodzi z łaciny, w której naprzemiennie 
używane było jako olivia lub oliva, a wy-
wodzi się najprawdopodobniej od nazwy 
drzewa oliwnego. 

W tym roku imieniny oliwii przypadają 
w środę, dlatego proponujemy przyspie-
szyć ich świętowanie i zjawić się w okoli-
cach Katedry oliwskiej już w niedzielę 12 
czerwca. Tego dnia odbędzie się tam X 
edycja Pomorskiego Święta Produktu 
Tradycyjnego, na którym będzie moż-
na poznać smaki i żywność związaną 
z naszym regionem, wytwarzaną według 
wieloletnich metod i receptur. Wszyst-
kim oliwiom już dziś składamy zaś naj-
serdeczniejsze życzenia i zapraszamy do 
wspólnego świętowania! 

(OBC)

Nasza Patronka 
– św. Oliwa z Anagni
oliwa – miejsce magiczne, pełne historii. Początkowo wieś 
przyklasztorna, następnie samoistne miasto, obecnie dziel-
nica Gdańska. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z Xii 
wieku, kiedy to w jednym z dokumentów z 1188 roku można 
było napotkać nazwę olyva. Ale czy wiedzieliście, że nasza 
dzielnica ma własną patronkę, a przy tym – imienniczkę?

Viva Oliva -  jedyne 
w swoim rodzaju, 
barwne  święto 
jednej z najpięk-
niejszych dzielnic 
Gdańska, Oliwy. Pre-
zentujemy dorobek 
kulturalny dzielnicy, 
integrujemy lokalną 
społeczność i stwa-
rzamy okazję do 
pogłębiania sąsiedz-
kich relacji.

11 czerwca 2016 pokażemy, że 

KOCHAMY 
OLIWĘ

Fundacja prowadzi kilka galerii 
sztuki (Warzywniak, Wl4, Galeria 
jednego Dzieła, plenerowe gale-
rie rzeźby im. ronalda reagana, 
w Parku im. jana Pawła ii w Gdań-
sku i w leśnym ogrodzie Bota-
nicznym w marszewie w Gdyni). 
Fundacja była organizatorem wielu 
wydarzeń kulturalnych, m.in. Festi-
walu Gdańskich lwów, Gdańskich 
Festiwali rzeźby z Piasku, Festiwa-

lu sztuki Tutejszej TUTArT 
i Plenerów rzeźby z Kamieni 
Kaszubskich.

organizacja została za-
łożona w 2007 roku przez 
gdańskiego przedsiębiorcę An-
drzeja stelmasiewicza, jako nieza-
leżna inicjatywa obywatelska. misją 
Fundacji jest integracja społecz-
ności lokalnych i aktywizacja oby-
watelska poprzez kulturę, sztukę 

i edukację kulturalną. Współpracuje 
z innymi organizacjami pozarządo-
wymi z Polski i z zagranicy, z samo-
rządowymi placówkami kultury, 
z placówkami edukacyjnymi oraz 
z gdańskimi przedsiębiorcami. 

Wspólnota Gdańska integruje
FundaCJa WSPÓLnOTa GdaŃSKa 

www.wspolnotagdanska.pl
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Pierwsze wzmianki na temat oliwy pochodzą z Xii 
wieku, kiedy to osiedlili się tu cystersi. W 1186 roku 
sprowadził ich na tereny dzisiejszej oliwy książę Po-

morza Gdańskiego, sambor i. W 1188 roku Klasztor otrzymał 
od księcia kilka wsi a także możliwość uzyskiwania docho-
dów z rybołówstwa czy też młynów. Z tego roku pochodzi też 
pierwsza wzmianka na temat wsi, olyva, którą nadali nowi 
osadnicy, chcący budować tam wspólnotę.

od początku oliwa była miejscem, gdzie dużą wagę przy-
wiązywano do rozwoju gospodarki i handlu. rozpoczęto m. 
in. budowę młynów zbożowych, kaszarni czy tartaków. opac-
two rosło w siłę, a szczyt jego świetności przypadł podczas 
panowania królów polskich (1466-1772). W wieku XVi i XVii, 
wokół Potoku oliwskiego, którego energię wykorzystywano, 
wybudowano ponad 23 urządzenia - wśród nich wyróżnić 
należy młyny wodne czy kuźnię wodną, którą obecnie moż-
na odwiedzić. W 1870 roku wybudowano dworzec kolejo-
wy, który łączył oliwę z Koszalinem, natomiast w 1873 roku 
ruszyła pierwsza linia tramwaju konnego, łącząca dzielnicę 
z Gdańskiem. szybki rozwój miał przełożenie w nadaniu praw 
miejskich, w 1874 roku, co poskutkowało wybudowaniem 
pierwszej ulicy, nazwanej na cześć opata jacka rybińskiego.

Dochody związane z rozwojem dzielnicy posłużyły m.in. 
do budowy Bazyliki archikatedralnej i znajdujących się tam 
słynnych organów. Początkowo był to mały, drewniany ko-
ściół, który ewoluował wraz z rozwojem opactwa. W 1224 
roku wybudowano kościół w stylu romańskim, natomiast 
w 2. połowie XiV wieku, po całkowitym zniszczeniu budowli 
w pożarze, odbudowano kościół w stylu gotyckim. Pod ko-
niec XVi wieku, wokół kościoła opactwo założyło słynny już 
park, po którym przechadzać możemy się do dziś. W 1788 
roku, po 25 latach pracy, zakonnik michał Wulff ukończył in-
strument składający się z 5100 piszczałek, z których najwięk-
sze sięgały 10 metrów wysokości. Był to w tamtych czasach 
największy i najdłuższy tego typu instrument w Europie.

i wojna światowa nie zahamowała rozwoju oliwy - w tym 
czasie trwały prace nad infrastrukturą - przyłączono elek-
tryczność, gaz, wodociągi. Dzięki temu w 1922 roku powstała 
fabryka produktów spożywczych - Dr. oetker, która istnieje 
do dziś. Po ii Wojnie Światowej, w 1954 roku otwarto zoo, 
w 1970 kampus uniwersytetu a w roku 1972 słynną Halę oli-
via. swoją siedzibę ma tutaj również ośrodek regionalny Te-
lewizji Polskiej. 

inauguracja koncertów miała niezwykły temat 
i niezwykłe bohaterki na scenie. W repertuarze 
primadonny stulecia cecylii sophi Anny marii 
Kalogeropoulou, gdyż tak właściwie nazywała się 
Greczynka maria callas, wystąpiła Ewelina Wojcie-
chowska, obdarzona sopranem dramatycznym, 
artystka o bardzo dużej skali głosu i znakomitej 
technice wokalnej.
Usłyszeliśmy arie i sceny z tak znanych oper jak 
carmen, Aida, madame Butterfly, Tosca, ale też i te 
rzadziej wykonywane, które rozsławiła swymi wyko-
naniami maria callas. Dźwiękami muzyki - intermez-
zami z oper granymi na fortepianie przez pianistkę 
Annę mikolon, poprzez słowo wiążące koncert 
(Anna sawicka), wreszcie dzięki perlistym koloratu-
rom Eweliny Wojciechowskiej wyczarowana została 
postać niezwykłej kobiety. Artystki bardzo praco-
witej, która wszystko poświęciła karierze wokalnej, 

która też namiętnie 
kochała, miała ka-
prysy, miała trudne 
chwile w życiu, 
która zachwyciła 
się zjawiskowym 
basem Bernarda 
Ładysza... maria 
callas osiągnęła 
to wszystko w tak 
krótkim życiu! Zmarła 
mając 54 lata.
Niewiele śpiewaczek potrafi 
dźwignąć repertuar największej 
primadonny XX wieku. Tym bardziej 
cieszył aplauz i życzliwe przyjęcie, a przede wszyst-
kim wzruszenie publiczności.  
(M.B)

Od Olyvy dO Oliwy
– poznaj historię rozwoju dzielnicy

Oliwa - przez wieki wieś przyklasztorna ufundowana przez księcia Sambora i, następnie gmina posiadająca prawa miej-
skie, a od 1926 dzielnica Gdańska. Zajmuje powierzchnię 18,4 km², a mieszka tu około 18 tysięcy osób.

Ta tradycja biznesu jest nadal kontynuowana. Wystarczy 
spojrzeć na rozwijający się, piękny kampus Uniwersytetu 
Gdańskiego czy wyrastające coraz szybciej biurowce w któ-

rych powstają nowe miejsca pracy. oliwa od 830 lat jest miej-
scem pełnym życia. 

(P.B)

Arie z repertuaru Marii Callas
KOnCERT 16 KWiETnia 2016 ROKu

Z okien olivia sky 
club w olivia Bu-
siness centre po 
wschodniej stronie 
Zatoki Gdańskiej 
widać port, stocz-
nie… Właśnie w tym 
kierunku mogłaby 
wskazać ręką i za-
śpiewać arię „Tam na 
wschodniej stronie” 
tęskniąca madame 
Butterfly.

Koncerty kameralne w Olivia 

Sky Club nawiązują do tradycji 

koncertów ekumenicznych, które 

będą się odbywać w trzecią sobotę 

miesiąca (z wyjątkiem lata). służą 

integracji społeczności oliwskiej 

i krzewią wysoką kulturę. Koncer-

ty są otwarte dla publiczności, 

a kolejne edycje zapowiadane 

są na stronie internetowej Olivia 

Business Centre.

www.oli
viacentr

e.com
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Międzynarodowa
KARIERA W GdAńSKU

Przejeżdżając aleją Grunwaldzką 
w Gdańsku, nie sposób nie zauważyć 
Olivia Business Centre, miejsca ofe-
rującego niepowtarzalne szanse roz-
woju i atrakcyjną pracę. Przyjrzyjmy 
się temu, co czeka na rezydentów 
centrum, mieszkańców Oliwy i całe-
go Trójmiasta. Czy zostaniesz tutaj 
na dłużej?

spraw, znaleźć możemy m.in. aptekę, paczkomat, cztery banki, 
bankomaty, notariusza, a także centrum medyczne medicover. 
Na terenie centrum działa przedszkole „Biały Kotek”, stworzone 
głównie z myślą o dzieciach rodziców aktywnych zawodowo. 
oprócz tego w budynku olivia Four funkcjonuje nowoczesne 
gimnazjum. 

Warto spróbować jedzenia podawanego w tutejszych restau-
racjach. lobster serwuje wyśmienite śniadania, obiady i kolacje 
biznesowe, warto też przyjść tu z przyjaciółmi na specjalne danie 
- świeżego homara. Kantyna Five posiada w menu szeroki wybór 
śniadań oraz obiadów, których składniki można wybrać samemu. 
Na nadchodzące lato przyszykowano różnorodne sałaty. Koku 
sushi to kulinarna wycieczka do japonii. W lokalu rodem z “kraju 
kwitnącej wiśni”, warto spróbować doskonałego sushi. jednak to 
nie wszystko - na terenie olivia Business centre pojawiają się naj-
lepsze trójmiejskie food trucki, rozstawiające się w porze obiado-
wej przy olivia Gate. codziennie coś innego, więc uczta dla pod-
niebienia gwarantowana!

co robić przed pracą lub po pracy? Z myślą o zdrowiu i dobrej 
kondycji, w budynku olivia six, otwarto klub fitness cityFit, z dużą 
przestrzenią do ćwiczeń oraz setkami wysokiej jakości maszyn. 
Klub otwarty jest 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku i ofe-
ruje karnety już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. A może 
edukacja? Nie ma najmniejszego problemu - na terenie olivia 
Business centre można doskonalić języki obce w szkole języko-
wej Talkersi.pl. oferowane kursy dostosowywane są do potrzeb 
uczniów. Gdańska Fundacja Kształcenia menedżerów prowadzi 
z kolei eksperckie studia mBA. Na koniec dnia, aby zregenerować 
ciało,Warto zaplanować wizytę w salonie piękności P.roccialli.

KaRiERa i ROZWÓJ W KOMFORTOWyCh WaRunKaCh

Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby rozpocząć karierę 
w znanej, międzynarodowej firmie. Atrakcyjna praca czeka bo-
wiem w nowoczesnej dzielnicy biznesowej przy alei Grunwaldz-
kiej w Gdańsku. W samym olivia Business centre pracuje ponad 
90 firm! są wśród nich międzynarodowe korporacje, takie jak 
Alianz, Amazon, Bayer, Pwc, sii czy thyssenkrupp. jest także pol-
ska Energa, małe i średnie firmy, a także startupy.

Firmy te poszukują przede wszystkim osób biegle posługu-
jących się językami obcymi, jednak ważne są również chęć roz-
woju i kompetencje miękkie. Wiele z tych przedsiębiorstw dzia-
ła w branży iT, oferującej bardzo dobre warunki zatrudnienia. 
Przyszłych programistów kształci obecna na miejscu akademia 
infoshare, która pomaga swoim kursantom znaleźć pracę w za-
wodzie jeszcze w trakcie trwania nauki!

– Biurowce w oliwie są projektowane z dbałością o środowi-
sko naturalne. stawiając w głównej mierze na oszczędność ener-
gii. Budynki olivia Business centre pozwalają zaprojektować 
biura w taki sposób, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki 
do pracy. Znajdują się tutaj np. przestrzenie przeznaczone do 
zadań wymagających kreatywności – mówi maciej Kotarski, od-
powiedzialny za negocjowanie umów z nowymi inwestorami.

dLa KażdEGO WEdłuG POTRZEB

olivia Business centre to miejsce otwarte na ludzi, i dla lu-
dzi. jest tutaj wiele udogodnień dostępnych dla wszystkich. 
Budynki otaczają tereny zielone, z fontannami i pięknymi patio, 
gdzie podczas przerwy można odpocząć, zrelaksować na jednej 
ze znajdujących się tam ławek 
i wypić kawę. 

– Pracujemy na to, aby 
olivia Business centre stało 
się naturalną przestrzenią 
nie tylko do spotkań i pracy, 
ale także wypoczynku. Pro-
mujemy zachowanie równo-
wagi między pracą a życiem 
osobistym oraz zdrowy styl 
życia. Dlatego np. rozwijamy 
ofertę sportową centrum. 
Zachęcamy także do przy-
jazdów do pracy rowerem 
i korzystania z komforto-
wych szatni – mówi małgo-
rzata Ziemkowska, customer 
service manager w olivia Bu-
siness centre. 

już przy wejściu do olivia 
Business centre napotykamy 
kawiarnię starbucks wraz 
z ogródkiem, gdzie przy ład-
nej pogodzie można posie-
dzieć ze znajomymi czy też 
współpracownikami. W razie 
potrzeby załatwienia pilnych 

RaZEM Z LOKaLną SPOłECZnOśCią

olivia Business centre współpracuje z lokalną społecznością. 
W olivia sky club organizowane są bezpłatne koncerty kameralne, 
wystawy, aukcje charytatywne i szkolenia dotyczące społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim 
tworzony jest projekt olivia campus, pomagający studentom w zna-
lezieniu pracy po zakończeniu studiów. organizowane są także kon-
ferencje dla studentów czy targi pracy. 

Wraz z innymi trójmiejskimi firmami tworzony jest projekt Goal 
EKoNomiK, skierowany do uczniów szkoły Ekonomiczno-Handlo-
wej im. macierzy szkolnej w Gdańsku. młodzi ludzie przygotowywa-
ni są do podjęcia pracy zawodowej poprzez naukę księgowości.

Zespół centrum nie zapomina także o najmłodszych. co roku 
dużą popularnością cieszy się festyn z okazji Dnia Dziecka, na którym 
znaleźć można wiele atrakcji, takich jak zajęcia taneczne i sportowe, 
dmuchany plac zabaw, pokaz eksperymentów czy przedstawienia 
teatralne. Zabawy mają miejsce na położonym nieopodal otoczo-
nym drzewami trawiastym boisku Uniwersytetu Gdańskiego. We 
współpracy z firmą Energa co kilka miesięcy odbywa się zbiórka krwi, 
dzięki krwiobusom podjeżdżającym bezpośrednio pod budynek 
olivia Gate. (P.B., K.J., P.P.)

www.oliviacentre.com
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minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 
powiedział, że mieszkanie Plus to program powszechny, 
przeznaczony dla wszystkich Polaków, nie tylko z dużych 
miast, nikt nie będzie z niego wykluczony. Narodowy Fun-
dusz mieszkaniowy nie będzie korzystał ze środków budże-
towych, podstawą będzie zasób gruntów skarbu państwa, 
na których będą realizowane inwestycje mieszkaniowe.
- rząd polski chce obudzić potencjał drzemiący w budow-
nictwie społecznym. mamy kilka instrumentów finanso-
wych i prawnych, które chcemy wykorzystać aby zwiększyć 
dostępność mieszkania Plus na rynku – dodał wiceminister 
Kazimierz smoliński.
Program mieszkanie Plus będzie opierał się na 3 filarach: 
wsparciu budownictwa społecznego, mieszkaniach budo-
wanych na gruntach skarbu państwa (Narodowy Fundusz 
mieszkaniowy) oraz wsparciu oszczędzania na cele mieszka-
niowe w ramach indywidulanych Kont mieszkaniowych.
Narodowy Fundusz mieszkaniowy zostanie powołany usta-

wą, jako podmiot działający na 
zasadach rynkowych. jako swo-
isty bank ziemi, będzie on reali-
zował budownictwo mieszkanio-
we przede wszystkim w oparciu 
o grunty skarbu Państwa. W ra-
mach Funduszu powstaną miesz-
kania na wynajem o dostępnym 
czynszu i z możliwością dojścia 
do własności.

Wybudowane w ramach progra-
mu mieszkanie Plus lokale będą 
dostępne cenowo. Korzystający 
z programu będą mogli tylko 
wynajmować mieszkania lub wy-
najmować je z opcją docelowego 
przeniesienia własności. Taka for-
muła będzie sprzyjała zwiększe-
niu mobilności społeczeństwa, 
także na rynku pracy.

Uzupełnieniem programu będzie 
zwiększenie wsparcia rządu dla społecznego budownictwa 
czynszowego. samorządy mogą wnioskować o dofinanso-
wanie w wysokości 35 – 55% kosztów budowy mieszkań 
komunalnych. samorządy, spółki gminne i towarzystwa 
budownictwa społecznego mogą także ubiegać się o pre-
ferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
budowę społecznych mieszkań czynszowych.
Zostanie stworzony system oszczędzania na cele mieszka-
niowe (zakup, wkład własny, remont), którego uczestnicy 
będą mogli w bankach założyć rachunki bankowe z premią 
za systematyczne oszczędzanie. Umożliwi to poprawę do-
stępności mieszkań, bo oszczędzać będzie można na różne 
cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup czy budowę, ale tak-
że np. wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt 
lub na wkład mieszkaniowy w spółdzielni czy tbs. Środki te 
będzie można wykorzystać na poprawę standardu lokalu – 
remont czy wykończenie mieszkania. (MiB)

Ujawniono program 
Mieszkanie Plus
dostępne cenowo mieszkania na wy-
najem z opcją dochodzenia do wła-
sności, zachęty dla systematycznego 
oszczędzania na cele mieszkaniowe 
i zwiększenie wparcia dla społecz-
nego budownictwa czynszowego to 
najważniejsze elementy programu 
Mieszkanie Plus. Premier Beata Szy-
dło i minister infrastruktury i budow-
nictwa andrzej adamczyk  zaprezen-
towali główne założenia programu. 
W prezentacji programu wziął rów-
nież udział wiceminister w MiB Kazi-
mierz Smoliński.

- Rząd polski chce obudzić potencjał 
drzemiący w budownictwie społecz-

nym. Mamy kilka instrumentów fi-
nansowych i prawnych, które chcemy 

wykorzystać aby zwiększyć dostępność 
Mieszkania Plus na rynku – mówi wice-

minister Kazimierz Smoliński.

”

statuetka Gryfa to ceniona regionalna 
nagroda gospodarcza, o którą co roku 
walczą liderzy pomorskiej przedsię-
biorczości. Zwycięzcy wybrani zostali 
w czterech kategoriach: mikro-, małe-, 
średnie i duże przedsiębiorstwo. 
W kategorii mikroprzedsiębiorstwo 

zwyciężyła mająca swoją siedzibę 
w Pomorskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym spółka TmA Automation. 
Z kolei najlepszą średnią firmą została 
mega s.A., która obecnie zarządzana 
jest już przez trzecie pokolenie właści-
cieli. (Gd)

OTO LiSTa LauREaTÓW 
KOnKuRSu O naGROdę POMORSKą 
„GRyF GOSPOdaRCZy”:

„mikroprzedsiębiorstwo”: TmA •	
Automation sp. z o.o.- Gdynia
 •	
„małe Przedsiębiorstwo”: corle-
onis sp. z o.o. s.K.A.- rumia
 •	
 „Średnie Przedsiębiorstwo”: 
mega s.A.- Gdynia
 •	
„Duże Przedsiębiorstwo”:steico 
sp. z o.o.- czarna Woda
 •	
 „Gryf medialny 2016”:Flextronics 
international Poland- Tczew
 •	
„Gryf odpowiedzialności 
społecznej 2016”: Bank rumia 
spółdzielczy- rumia
 •	
„Gryf innowacyjne Przedsiębior-
stwo 2016”: svanvid sp. z o.o - 
Gdańsk

Gryfy Gospodarcze dla gdyńskich firm
Projektanci i konstruktorzy robotów 
oraz rodzinne przedsiębiorstwo bu-
dowlano-energetyczne, którego po-
czątki sięgają lat 30. dwie gdyńskie 
firmy - TMa automation i Mega S.a. 
- zostały laureatami nagrody Pomor-
skiej „Gryf Gospodarczy”. Zwycięzcy 
odebrali statuetki z rąk marszałka 
województwa Mieczysława Struka. 

fot. Um Gdynia
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Piętnasta edycja konkursu „Żuławy Gdańskie - Nasza mała oj-
czyzna” została zorganizowana 20 maja w Zespole szkół w ce-
drach Wielkich. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 
siedem szkół podstawowych: szkoła Podstawowa cedry małe, 
cedry Wielkie, Giemlice, Koźliny, Pszczółki, Wocławy i szkoła 
Podstawowa Nr 4 z Pruszcza Gdańskiego oraz cztery gimna-
zja: cedry małe, Nr 4 Pruszcz Gdański, Katolickie szkoły Niepu-
bliczne w Pruszczu Gdańskim i cedry Wielkie. 
Zaproszonych gości oraz uczestników konkursu powitała Pani 
joanna stępień - Dyrektor Zespołu szkół w cedrach Wielkich. 
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Pan stefan skoniecz-
ny - starosta Powiatu Gdańskiego oraz Pan janusz Goliński 
- Wójt Gminy cedry Wielkie. W tym roku uczniowie szkoły 
podstawowej zmagali się w konkursie wiedzy o regionie, iden-
tyfikacji roślin, turystycznej piosence o Żuławach, konkursie 
plastycznym pn. „cztery pory roku na Żuławach”. W ramach 
konkursu plastycznego wykonano ekologiczne bukiety kwia-
tów charakterystycznych dla Żuław oraz abażur z motywami 
żuławskimi wykonany z materiałów naturalnych. Zawodnicy 
z gimnazjum zmagali się w konkursie wiedzy o regionie, wy-
konali mapę Żuław, dokonali prezentacji statuetki z okazji XV 

jubileuszowego konkursu powiatowego, wykonali turystyczną 
piosenkę o Żuławach i piękne prace fotograficzne pn. „Żuławy 
w obiektywie”, oraz „Żuławski banknot”. jury miało niełatwe 
zadanie, gdyż prace imponowały swoim rozmachem, pomy-
słowością i różnorodnością, a poziom wszystkich występów 
wokalnych był bardzo wysoki. 
W najważniejszej i najtrudniejszej konkurencji w konkursie 
wiedzy o regionie zwycięzcami na poziomie gimnazjum oka-
zali się uczniowie z Zespołu szkół w cedrach Wielkich, nato-
miast na poziomie szkół podstawowych - szkoła Podstawowa 
z Pszczółek. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez 
Związek miast i Gmin morskich w Gdańsku. Wszyscy uczestni-
cy konkursu zostali uhonorowani nagrodami i okolicznościo-
wymi podarunkami ufundowanymi przez naszych sponsorów. 
Uroczystość zakończyło zaproszenie wszystkich za rok na XVi 
Powiatowy Konkurs „Żuławy Gdańskie - Nasza mała ojczyzna”.
celem corocznego konkursu jest kształtowanie w uczniach 
poczucia tożsamości regionalnej, przynależności do regionu, 
budzenie patriotyzmu lokalnego, promocja gmin żuławskich 
powiatu gdańskiego oraz wzbogacanie wiedzy o Żuławach. 
(CW)

Konkurs wiedzy 
o reGionie

RELaCJa |  Siedem szkół podstawo-
wych rywalizowało w piętnastej edycji 
Powiatowy Konkurs „żuławy Gdań-
skie - nasza Mała Ojczyzna”. Celem 
tego wydarzenia jest kształtowanie 
w uczniach poczucia tożsamości regio-
nalnej i przynależności do regionu.

PUmA jest zorientowaną 
na innowacje, ogólnopol-
ską organizacją samorzą-
dów - miast, powiatów 
i gmin zainteresowanych 
poprawą warunków i pro-
mocją wszelkich form mo-

bilności aktywnej. Podstawowym celem 
stowarzyszenia jest poprawa warunków 
i promocja mobilności aktywnej, czyli 
wszelkich form zaspokajania codzien-
nych potrzeb transportowych, zakła-
dających wykorzystanie naturalnej 
energii ludzi, realizowanej samoistnie 

lub w powiązaniu ze środkami trans-
portu publicznego.
spotkanie zorganizowane 25 maja na tere-

nie Przystani Żeglarskiej w Błotniku miało 
charakter sprawozdawczo - wyborczego 
Walnego Zebrania członków stowarzysze-
nia, do których należy również Gmina cedry 
Wielkie. 
Tegoroczne spotkanie podzielone zostało na 
dwie części. część pierwsza - seminaryjna, 
w której eksperci podzielili się z uczestnika-
mi spotkania doświadczeniami we wdraża-
niu praktyk z zakresu mobilności aktywnej 
oraz druga część - obrad zasadniczych.
W spotkaniu uczestniczyło wielu znakomi-
tych prelegentów, poruszających istotną 
dla mobilności aktywnej tematykę:
-Uspokojenie ruchu - dobre praktyki - To-
masz Wawrzonek, Kierownik Działu inżynie-
rii ruchu, ZDiZ w Gdańsku

-Kampania rowerowy maj - monika Evini, 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd 
miejski w Gdańsku
-Podejście produktowe do trasy rowerowej 
r9 i r10 - michał Bieliński / Tomasz legut-
ko, Departament Turystyki i Promocji, Urząd 
marszałkowski Województwa Pomorskiego
-Budowanie, uspójnianie produktów ist-
niejących w korytarzu EV9 i EV10 - michał 
Bieliński / Tomasz legutko, Departament 
Turystyki i Promocji, Urząd marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.
W ramach wydarzenia, uczestnicy mogli 
skorzystać z tradycyjnych potraw żuław-
skich przygotowanych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich z cedrów Wielkich i cedrowy 
Dworek. (CW)

Spotkanie PUMA w Błotniku
RELaCJa | W Przystani żeglarskiej w Błotniku zorganizowano spotkanie Polskiej unii Mobilności aktywnej (PuMa).

fot. Zokis.eu
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W eliminacjach powiatowych 
45 edycji Konkursu recytator-
skiego literatury Kaszubskiej 
„rodnô mòwa”, które zorgani-
zowanosię w starzynie.wzięły 
udział 32 osoby.
Z każdej z pięciu kategorii wie-
kowych wyłoniono jedną oso-
bę, która będzie reprezentować 
Ziemię Pucką na finałach kon-
kursu w chmielnie. W grupie 
przedszkolnej zwyciężyła Zofia 
słowik ze szkoły w Żarnowcu, 

w kategorii klas i-iii najlepsza 
była julia Dziemińska z Ko-
sakowa (szkoła Podstawowa 
w mostach) a w kategorii klas 
iV – Vi – jakub Klebba ze szkoły 
w starzynie. W kategorii gim-
nazjalistów wygrała Dominika 
rozpędowska z Zs nr 1 we Wła-
dysławowie, a w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych – rozalia 
Głombiowska z liceum Akade-
mickiego w Pucku.
(GB)
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FESTyn | W niedzielę 12 czerwca  w go-
dzinach 14-23 przy przy Galerii Szperk 
w Pogórzu (ul. Płk. dąbka 338) odbę-
dzie się kolejna edycja festynu „Z Po-
górza Lato Rusza”. udział w imprezie 
jest bezpłatny.

organizatorzy festynu zapowiadają mnóstwo atrakcji. 
W godzinach 14-20 przed galerią będzie można zo-
baczyć występy zespołów lokalnych, warsztaty i zaję-
cia plastyczne, konkursy i zabawy na scenie. Powsta-
nie takze strefa rekreacyjna i strefa zabaw dla dzieci. 
Na godzinę 20 zapowiedziano konkurs grupy Plain 
Pattern, później wystąpi Gentleman!. Gwiazdą wie-
czoru, czyli Grzegorz Hyży wystąpi o godzinie 21.30.  
Hyży to polski wokalista, finalista trzeciej edycji pro-
gramuX Factor oraz założyciel i lider zespołu Grzegorz 
Hyży & Band. Artysta ma na swoim koncie takie prze-
boje jak: „Na chwilę”, „Wstaję” i „Pusty Dom”.
organizatorzy festynu Wójtminy Kosakowo, rada 
Dzielnicy Pogórze oraz Galeria szperk. Patronem fe-
stynu został Wojciech szczurek, Prezydent Gdyni. 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
(GB)

Lato ruszy 
z pogórza

sukces w powiatowym 
konkursie

KaSZuBSKi | Julia dziemińska, uczennica klasy iii Szkoły 
Podstawowej w Mostach wygrała Powiatowy Konkurs Re-
cytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Teraz 
uczennica  będzie reprezentować  szkołę i gminę w Chmiel-
nie na Wojewódzkich eliminacjach tegoż konkursu
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obrady rozpoczęły się od sprawozdania z za-
dań realizowanych przez regionalną Dyrek-
cję ochrony Środowiska, przedstawionego 

przez dyrektor tej instytucji Danutę makowską. 
jako główne zadanie, łączące samorządy i biznes, 
wymieniła dbałość o rozwój zrównoważony jed-
nostek terenowych i inteligentne nimi kierowanie. 
Zapewniła, że urzędnicy instytucji, którą repre-
zentuje, zrobią wszystko, by konieczne procedury 
administracyjne były jak najkrótsze i najsprawniej 
przeprowadzone. 
Następnie maciej Kazienko – wiceprezes Woje-
wódzkiego Funduszu ochrony Środowiska – wy-
mienił czynniki składające się na rozwój przedsię-
biorczości w gminach. Należy do nich tworzenie 
warunków do rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw i edukacja w zakresie ochrony środowiska. 
sugerował tworzenie w gminach stanowiska pra-
cy doradcy organizacyjno-prawno-finansowego.
Wymienione wyżej warunki już starają się wcielić 
w czyn dwie instytucje – Związek Gmin Pomor-
skich i Pracodawcy Pomorza, które podpisały 
porozumienie o współpracy. Tomasz Balcerowski 
– wiceprezes PP krótko zrelacjonował charakter, 
priorytety i sposoby działania tej organizacji. li-
cząca 856 podmiotów gospodarczych organiza-

cja działa poprzez sekcje ( w tym najaktywniejszą 
– budowlaną) i struktury terenowe (kilkanaście) 
w całym województwie. Współpracuje z ZUs-em, 
NFZ, Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy, 
z regionalną izbą Gospodarczą Pomorza, Naczel-
ną organizacją Techniczną, Polsko-szwedzką izbą 
Gospodarczą oraz z szeregiem uczelni wyższych 
Pomorza (na czele z Uniwersytetem Gdańskim 
i Politechniką Gdańską). organizuje też konkursy 
„Pracodawca roku” i spotkania integrujące środo-
wisko – jak letnią Galę Biznesu oraz Galę Evening.
Porozumienie, które prócz wiceprezesa Tomasza 
Balcerowskiego podpisali też: w imieniu PP dyrek-
tor Tomasz limon a w imieniu ZGm prezes Błażej 
Konkol i wiceprezes Andrzej Pollak, zawiera m. 
inn. zapowiedź organizacji wspólnych przedsię-
wzięć, takich jak seminaria, konferencje, szkolenia, 
działalność doradcza, współpracę w transferze 
wiedzy i doświadczeń poprzez prowadzenie bila-
teralnych projektów, realizację sprzężonych inicja-
tyw, zmierzających do wykorzystania potencjałów 
obu stron porozumienia. Bieżący kontakt między 
obydwoma podmiotami mają utrzymywać: dyr 
Tomasz limon – z ramienia PP i dyr Bogdan Do-
mbrowski – ze strony ZGP.
anna Kłos

Wspólne 
działania 
samorządowców 
i pracodawców
samorządowcy, dobrzy gospodarcze pomorskich gmin wiedzą, 
że nie odniosą sukcesu i nie zapewnią gospodarczego powodze-
nia swemu terytorium, bez systematycznej, aktywnej współpracy 
z przedsiębiorcami. Wyrazem tej wiedzy jest podpisanie porozu-
mienia między Związkiem Gmin Pomorskich a Pracodawcami Po-
morza. Fakt ten miał miejsce 23 maja 2016 roku w nowej siedzi-
bie Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Gdańsku.

PoDPisANiE PoroZUmiENiA. oD lEWEj: ANDrZEj PollAK – WicEPrEZEs ZGP (WójT GmiNY 
NoWA KArcZmA), BŁAŻEj KoNKol – PrEZEs ZGP (WójT GmiNY TrąBKi WiElKiE), TomAsZ BAlcE-
roWsKi – PrEZEs PP (PrEZEs PrZEDsięBiorsTWA EKoiNBUD), TomAsZ limoN – DYrEKTor PP.
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cztery nagrodzone realizacje to: stary 
maneż w Garnizonie, rekonstrukcja 
wieżyczki z Alegorią Nauki na gma-
chu głównym Politechniki Gdańskiej, 
ośrodek Kultury morskiej (Narodo-
we muzeum morskie) oraz Budynek 
Neofilologii i rektoratu Uniwersytetu 
Gdańskiego. Dyplomem uhonoro-
wano natomiast rozbudowującą się 
siedzibę lPP przy ul. Łąkowej. Uzasad-
nienie nagród poniżej.
- Brakowało tej formy przeglądu ar-
chitektonicznego w Gdańsku, tym 
bardziej że nasze miasto może się 
pochwalić wieloma ciekawymi reali-
zacjami architektonicznymi. Architek-
tura gdańszczan interesuje i często 
wywołuje emocjonalne reakcje – po-
wiedział prezydent Paweł Adamowicz  
podczas uroczystości wręczenia na-
gród, odbywającej się w siedzibie 
stowarzyszenia Architektów Polskich 
oddział Wybrzeże . – chciałbym, by 

konkurs był kontynuowany i by co 
dwa lata można było przedstawiać 
i nagradzać kolejne piękne i niezwy-
kłe obiekty.
Nagroda przyznawana będzie raz na 
dwa lata, a w Konkursie biorą udział 
obiekty zrealizowane i oddane do 
użytku w okresie ostatnich dwóch 
lat poprzedzających rok konkursu. 
Wyjątkowo jednak w pierwszej edycji 
konkursu dopuszczono obiekty reali-
zowane i oddane do użytku w latach 
2011–2015. Nagrody przyznaje Prezy-
dent miasta Gdańska na wniosek ka-
pituły nagrody, której przewodniczy 
zastępca prezydenta ds. polityki prze-
strzennej Wiesław Bielawski.
Konkurs organizowany jest w celu pro-
mocji gdańskiej architektury i dobrych 
przykładów, mogących stanowić wy-
znacznik jakościowy dla nowych in-
westycji budowlanych w Gdańsku.
(BG)

Nagrodzono 
realizacje 
architektoniczne
Po raz pierwszy przyznano „nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla naj-
lepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” – w pierwszej edycji za okres 
lat 2011-2015. Tytułem wyróżniono cztery obiekty, piąty – niedokończo-
ny – uhonorowano dyplomem. Kapituła zdecydowała także o przyznaniu 
nagrody specjalnej dla Budynku Europejskiego Centrum Solidarności.
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jury 11. Festiwalu Polskich sztuk Współczesnych r@Port 
w składzie: Piotr Kruszczyński, Zbigniew majchrowski 
- przewodniczący, Artur Pałyga jednogłośnie posta-

nowiło przyznać Nagrodę Główną Festiwalu w wysokości 
50.000 zł przedstawieniu Agaty Dudy-Gracz „Kumernis, czyli 

o tym jak świętej panien-
ce broda rosła” z Teatru 
muzycznego im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni. 
-jury, będąc pod wraże-
niem ogromnej siły oddzia-
ływania na emocje widow-
ni, postanowiło przyznać 
Nagrodę Główną Festiwalu 

twórcom i zespołowi aktorskiemu przejmującego, pełnego pa-
sji widowiska, które charakteryzuje się wyrafinowaną grą z te-
atralną tradycją oraz autorską formą- czytamy w uzasadnieniu. 
jury wyróżniło również dwa przedstawienia: „Przyjdzie mor-

dor i nas zje, czyli tajna historia słowian” Ziemowita szczerka 
w reżyserii remigiusza Brzyka z Teatru im. juliusza osterwy 
w lublinie oraz „ony” marty Guśniowskiej w reżyserii Danie-
la Adamczyka z centrum Kultury i Teatru czytelni Dramatu 
w lublinie. sztuka „ony” otrzymała także nagrodę publicz-
ności. 
Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej nagrodę głów-
ną dziewiątej edycji GND, w wysokości 50 tysięcy złotych, 
postanowiła przyznać jolancie janiczak za sztukę „sprawa 
Gorgonowej”. Zdaniem jury: „sprawa Gorgonowej” zwraca 
uwagę oryginalną konstrukcją dramaturgiczno-językową 
i ukazuje, w jaki sposób wielkie wydarzenia medialne przy-
słaniają niebezpieczeństwa aktualnej polityki. (BG)

fo
t. 

U
m

 G
dy

ni
a

triumfuje na koniec R@portu
„Kumernis”

„Kumernis, czyli o tym jak świętej panience broda rosła” 
gdyńskiego Teatru muzycznego  otrzymał nagrodę głów-
ną podczas Festiwalu Polskich sztuk Współczesnych r@
Port. Przyznano również 9. Gdyńską Nagrodę Dramatur-
giczną, która trafiła do jolanty janiczak za sztukę „sprawa 
Gorgonowej”.  

W rankingu ocenianych było 66 miast na pra-
wach powiatu. A przedmiotem oceny było to 
jak miasta te radzą sobie w czterech obsza-
rach: gospodarczym, politycznym, społecznym 
i dbałości o środowisko naturalne. Wszystkie 
one – jak podkreślają organizatorzy rankingu - 
decydują bowiem o jakości życia mieszkańców 
i stanowią cztery wymiary zrównoważonego 
rozwoju.
W rankingu Gdańsk uplasował się na czwar-
tej pozycji za Bielsko-Białą, sopotem i liderem 
Warszawą (534 pkt) uzyskując 523,9 pkt. miasto 
zajęło podobne miejsce (piąte) w wymiarze go-
spodarczym otrzymując 462,1 pkt., plasując się 
tuż za Poznaniem i przed Wrocławiem.
Kolejną wysoką pozycję Gdańsk zajął w polity-
ce – 9. miejsce i 459,8 pkt. A dzięki świeżemu 

powietrzu miasto zajmuje 3. pozycję w wymia-
rze środowiskowym – 602,4 pkt. 
Twórcy rankingu podkreślają znaczenie proro-
werowej polityki Gdańska. W tym bogatą in-
frastrukturę rowerową tworzoną przez miasto, 
i dalszy dynamiczny jej rozwój.
Wyniki rankingu ogłoszone zostały 3 czerwca 
podczas konferencji Europolis w centrum Na-
uki Kopernik w Warszawie. o wynikach rankin-
gu, przyszłości polskich miast i najciekawszych 
inicjatywach miejskich związanych ze zrówno-
ważonym rozwojem dyskutowali m.in. prezy-
denci miast, w tym prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz.
-czwarte miejsce w „rankingu polskich zrów-
noważonych miast” organizowanym przez 
Fundację im. roberta schumana to wielki suk-

ces i satysfakcja. oznacza to, że nasze wysiłki, 
by w Gdańsku zintegrować działania politycz-
ne, gospodarcze i społeczne, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej, by zagwarantować 
zaspokojenie potrzeb zarówno obecnych, jak 
i przyszłych pokoleń przynoszą owoce. jest to 
potwierdzenie, że potrafimy konsekwentnie 
i rzetelnie realizować swoje programy – mówi 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Ale 
o zrównoważony rozwój dbamy nie dlatego, by 
błyszczeć w rankingach. Zrównoważony rozwój 
jest jednym z najważniejszych wyzwań współ-
czesnego świata, jest jednym z trzech priory-
tetów unijnego dokumentu Europa 2020. Dla-
tego od wielu lat konsekwentnie realizujemy 
program budowy nowoczesnych dróg rowero-
wych i węzłów integracyjnych. (GB)

Gdańsk: niezła gospodarka
Gdańsk zajął 4. miejsce 
w „rankingu polskich 
zrównoważonych 
miast”, przeprowa-
dzonym przez Polską 
Fundację im. rober-
ta shumana. Wysoko 
oceniona została jakość 
środowiska, rozwój 
gospodarczy, a także lo-
kalna polityka Gdańska.
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Rekrutacja do 
Gdańsk Business Week 2016
W dniach 17-22 lipca mło-
dzi ludzie przeprowadzą 
symulacje biznesowe, 
stworzą produkty od-
powiadające na realne 
potrzeby i zaprezentują 
je przed ekspertami oraz 
przedstawicielami firm, 
takich jak: Kemira czy 
Boeing. Trwa rekrutacja 
do Gdańsk Business Week 
organizowanego przez 
Gdański inkubator Przed-
siębiorczości sTArTEr, 
miasto Gdańsk i Washing-
ton Business Week. 

Osoby w wieku 15-19 lat do 15 czerwca mogą dołączyć 
do wydarzenia poprzez stronę: http://www.gdanskbusi-
nessweek.pl.

Ładowarka do telefonu na energię słoneczną czy lek, który 
zmniejsza wpływ alkoholu na człowieka – nie są to innowacyj-
ne projekty startupów, tylko nastoletnich uczestników zeszło-
rocznej edycji Gdańsk Business Week. W lipcu odbędzie się już 
6. edycja międzynarodowego wydarzenia, które skupia przed-
siębiorczą młodzież z Gdańska i okolic. 
- Przez 6 intensywnych dni uczestnicy poznają podstawy biz-
nes planu, stworzą strategię marketingową i przejdą 2-letnią 
drogę rozwoju firmy – zapowiada Agnieszka cichocka, koordy-
natorka projektu z Gdańskiego inkubatora Przedsiębiorczości 
sTArTEr.
Ponadto, młodzi ludzie stworzą własne produkty, które zapre-
zentują na tzw. „Trade show”, czyli targu przedsiębiorstw. To 
tutaj w jednym miejscu znajdą się przedsiębiorcy z firm, takich 
jak: invest GDA, Kemira, Neoteric czy AirHelp. Eksperci wcielą 
się w inwestorów i zainwestują w zespół, który zaprezentuje 
najbardziej przemyślany produkt oraz plan sprzedażowy. mło-
dzi ludzie będą musieli przykuć uwagę inwestorów i udowod-
nić, że to ich produkt jest najlepszy.
Wydarzenie zakończy finał, na którym zaprezentowane zosta-
ną zwycięskie projekty i ich twórcy. Najaktywniejsi uczestnicy 
projektu mają szanse na wzięcie udział w stażach, m.in. W fir-
mie AirHelp. 
Do tej pory w gdańskich edycjach wydarzenia wzięło udział ok. 
600 osób. (RP)fo
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- jest to kolejny sukces sopockiej oświaty, osią-
gnięty dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu 
nauczycieli, uczniów oraz rodziców” – podkreśla 
Piotr Płocki, naczelnik Wydziału oświaty Urzędu 
miasta w sopocie.- jest to również efekt wła-
ściwego monitoringu i doradztwa sopockiego 
ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który potrafi 
trafnie zdefiniować właściwe kierunki nauczania. 
Duże znaczenie ma również właściwa polityka 
miasta w zakresie edukacji szkolnej – dodaje. 

miasto finansuje dodatkowe godziny zajęć dydak-
tycznych (matematyka, j. obcy, j. polski, przyroda, 
zajęcia wyrównawcze), wprowadza zróżnicowa-
ne oferty edukacyjne dla uczniów oraz zapewnia 
bardzo dobre warunki lokalowo-organizacyjne do 
nauki.
Warto przypomnieć, że to kolejny rok, kiedy so-
pocka oświata staje na najwyższym podium w wo-
jewództwie. Uczniowie sopockich szkół najlepiej 
radzą z egzaminem szóstoklasisty już po raz piąty. 

Tym samym so-
pot staje się lide-
rem w zakresie 
jakości kształce-
nia na poziomie 
szkół podstawowych w naszym województwie. 
Była to ostatnia edycja sprawdzianu zewnętrznego. 
ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało 
o odstąpieniu od tej formy sprawdzenia kompeten-
cji uczniów na koniec szkoły podstawowej. (GB)

SukceS
sopoccy uczniowie 
klas szóstych szkół 
podstawowych po-
nownie w tym roku 
napisali najlepiej 
sprawdzian zewnętrz-
ny w województwie 
pomorskim. Była to 
ostatnia edycja spraw-
dzianu zewnętrznego 
dla klas szóstych.

WyniKi

75% - j. polski 
(śr. woj. 69%, 

śr. krajowa 71 %)

66% - matematyka 
(śr. woj. 52%, 

śr. krajowa 54%)

70% - średnia j. polski 
i matematyka 
(śr. woj. 61%, 

śr. krajowa 63%)

85% - j. ang. 
(śr. woj. 70%, 

śr. krajowa 71%)

sopockiej oświaty
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W niedzielę, 5 czerwca na placu sceny muzycznej 
Gdańsk stanęło 8 boisk, na których rywalizowali 
zawodnicy w trzech kategoriach wiekowych oraz 
dodatkowej grupie dziewcząt, w której wystąpiło 
aż 5 zespołów.
Faworytkami były z pewnością zawodniczki z AZs 
Uniwersytetu Gdańskiego, grające na co dzień 
w i lidze. W finale UG Team /Karina różyńska, Ża-
neta szczęśniak, Karolina Formela, jastina Kosa-
lewicz/ pokonały Bala Team /marta marcinkow-
ska, Dominika stefańska, ola Zalewska, Barbara 
marcinkowska/ 15:3. mimo wysokiej wygranej 
dziewczyny podkreślały klasę rywalek. - Przyszły-
śmy tutaj tylko dla dobrej zabawy. jesteśmy już po 
sezonie. o zwycięstwo nie było łatwo. Dziewczyny 
były waleczne, niektóre na pewno od nas młodsze, 
ale rywalizacja była naprawdę na dobrym pozio-
mie - podsumowała kapitan drużyny, Karina ró-
żyńska. Trzecie miejsce zajęły dziewczyny z r.E.D. /
Katarzyna roskosz, lucyna szmaglik, Gosia Talaga, 

magda olszewska/, notując wygraną 
6:1 nad Fc nam się nie chce.
W grupie open mężczyzn zwyciężyła 
ekipa chilli po pierogu /mateusz cha-
tłas, Piotr Kaszuba, Adam ignerowicz/, 
pokonując w zaciętej grze Grubego 

i chudych /Norbert samson, Kamil sam-
son, Paweł samson/ 12:9. 
– Grało się nam bardzo przyjemnie, atmosfera re-
welacyjna, zero chamstwa. Taki bardzo fajny, czysty 
streetball. Przyjechaliśmy tak naprawdę bez żad-
nych oczekiwań, żeby fajnie spędzić czas, ale krok 
po kroku i się udało! W finale nie spodziewaliśmy 
się wygranej, bo chłopaki z przeciwnej drużyny 
fizycznie nas przerastali pod każdym względem. 
Zresztą trenowali przez długi czas.  Przegraliśmy 
z nimi w grupie i to tak dosyć mocno, ale na szczę-
ście teraz „trója” usiadła i jest wynik! – cieszył się po 
ostatnim meczu kapitan ekipy Adam ignerowicz. 
mecz o 3 miejsce rozstrzygnął na swoją korzyść ze-
spół Pominięci w drafcie /Adam idziak, Filip ren-
dzio, maks Klasa, michał szarafin/z wynikiem 9:7 
nad Bąbelkami .
W grupie 13-16 lat najlepsi okazali się White jum-
pers /jakub Kaszowski, jakub jellonek, Dominik 
stachyra, Dominik cisielski/, którym uległa ekipa 

Półotra okie dziki /michał Kurdek, Krzysztof soto-
wicz, Kacper Bierowski, Alessnadro santanocito/. 
Wynik finału w tej kategorii to 6:4. miejsce na po-
dium uzupełnili ŁWWDj /marcek ryszka, oliwer 
sowiński, marian Buzak, jakub janiewski/ poko-
nując wysoko 11:4 ekipę 24 Ballers.
W najmłodszej grupie do lat 12 zagrały ze sobą 
zespoły dziewcząt oraz chłopców. Zwyciężyli mło-
dzi zdobywcy mistrzostwa Pomorza, grający jako 
sobóle /marcel jurkowski, Piotr Wielopolski, igor 
Perzanowski, michał sobol/. Dziewczyny z druży-
ny młode lwice zagrały w składzie: Kornelia lisiń-
ska, Emily Kalenik, julia Dudek, julia lange.
Drużyny zajmujące trzy pierwsze miejsca w danej 
kategorii wiekowej zostały nagrodzone vouchera-
mi na zakupy w sklepie Koszykarza (c.H. manhat-
tan) – sponsora zawodów.
od kilku lat turniejom mosiru towarzyszy konkurs 
rzutów za 3 pkt. Tutaj nie obyło się bez pewnej nie-
spodzianki, gdyż mistrzynią „trójek” została mar-
celina stefańska. Za swoje osiągnięcie otrzymała 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora 
imprezy.
Kolejny turniej rozpocznie się zaraz po wakacjach, 
3 września w tej samej lokalizacji.
(MOS)

uliczne zmagania w kosza
Blisko 30 ekip zagrało w nowej odsłonie turniejów ko-
szykówki ulicznej Gdańsk streetball challenge. organi-
zatorem popularnego cyklu corocznych turniejów był 
mosir w Gdańsku. sympatycy koszykówki w wydaniu 
ulicznym tym razem przenieśli się z Przymorza na
boiska przygotowane na Placu Zebrań ludowych.
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co składa się na dzielnicę 
biznesową? Grupa nowych 
budynków o wysokim 

standardzie, położona blisko siebie, 
znakomicie skomunikowana z resz-
tą trójmiejskiej aglomeracji i przede 
wszystkim o dużym znaczeniu dla 
rozwoju metropolii. Należą do nich 
nowoczesne biurowce, rozrastający 
się kampus Uniwersytetu Gdańskiego, 
wyrastająca wokół przestrzeń publicz-
na, coraz więcej punktów gastrono-
micznych, a także zaplecze edukacyj-
ne. 

jadąc aleją Grunwaldzką można za-
uważyć centra biurowe oraz pojedyn-
cze budynki położone w jej sąsiedz-
twie, takie jak olivia Business centre 
czy Alchemia. Zapewniają one dosko-

nałe warunki do pracy i przyciągają 
coraz więcej inwestorów. Na olivia 

Business centre, które rozbudo-
wuje się od 2010 roku, składa się 
5 budynków, w których pracu-
je wiele różnych firm: polskich 
i międzynarodowych, małych, 
średnich, dużych. Wpływa to na 
atrakcyjność tego miejsca, a co 

za tym idzie - ułatwia przyszłym 
inwestorom poszukiwania pra-

cowników i nawiązywanie owoc-
nej współpracy.

Z okna samochodu czy kolejki sKm 
widzimy również kampus Uniwersytetu 

Gdańskiego, który od początku lat 70. XX 
wieku zmienił się nie do poznania. Kształciło się 
tam wielu z nas, ale patrząc na dzisiejszy jego 
wygląd, jest czego zazdrościć - gmach Bibliote-
ki Głównej, Wydziału chemii czy też Wydziału 
Nauk społecznych robi niesamowite wrażenie. 
Warto dodać, że Uniwersytet Gdański współpra-
cuje z okolicznymi inwestorami np. przy projek-
cie olivia campus. Patrząc na edukację szerzej, 
w okolicy znajdują się przedszkola, żłobek, szko-
ły podstawowe, gimnazjum oraz liceum ogólno-
kształcące.

Pamiętajmy o tym, że Gdańsk oliwa to płuca 
naszej aglomeracji. W okolicy znajduje się mnó-
stwo terenów zielonych, Park oliwski a także 
otaczający dzielnicę Trójmiejski Park Krajobra-
zowy. Uzupełnieniem tak „zielonej” przestrzeni 
publicznej jest rozwój gastronomii i kultury. Po-
wstaje coraz więcej restauracji, barów oraz oraz 
kawiarni z których może korzystać każdy. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, by w ciągu słonecznego 
dnia przejść się wzdłuż Potoku oliwskiego, a na-
stępnie, wracając do domu, usiąść na ławce po-
łożonej w zielonym patio olivia Business centre 
i wypić kawę. Będąc tam, można się również udać 
na jedno z wielu wydarzeń kulturalnych, takich 
jak kameralne koncerty czy wystawy obrazów. 

oliwa, ze swoją lokalizacją na mapie Trójmiasta, 
jest rewelacyjnym miejscem do życia, a także do-
skonałym miejscem do pracy. Według badań opinii 
publicznej z 2015 roku (Eurobarometr), Gdańszcza-
nie w 96 procentach są zadowoleni z życia w swoim 
mieście i pozytywnie patrzą w przyszłość, wysoko 
oceniając możliwości znalezienia pracy. Widać po 
tym, że dzielnica biznesowa znajdująca się przy 
skrzyżowaniu ul. Kołobrzeskiej z al. Grunwaldzką 
jest miejscem służącym rozwojowi całej metro-
polii.

(P.B., P.P., K.J.)

Oliwa - tu chce się 
być

Gdańsk stale się zmienia. To ja-
sne, że miasto chce przyciągać 
nowe inwestycje i posiadać no-
woczesną gospodarkę. Ostatnie 
dwudziestolecie pokazało dyna-
miczną przemianę całego Gdań-
ska, w tym Oliwy. na ten proces 
składa się modernizacja infra-
struktury, rozwój transportu czy 
też budowa nowych, atrakcyj-
nych dla inwestorów przestrze-
ni biurowych. Rezultatem tych 
działań jest powstanie dzielnicy 
biznesowej – miejsca pracy tysię-
cy osób, przyjaznego tak firmom, 
jak i wszystkim odwiedzającym.

i żyć

Dobra 
wiadomość 

dla właścicieli 
mieszkań w Oliwie!

– W ciągu ostatniego roku ceny mieszkań 
w Oliwie wzrosły średnio o 2,5%. Przewidujemy, 

że trend wzrostowy utrzyma się także w kolejnych 
latach, przede wszystkim ze względu na bliskość 
do rozbudowujących się nowoczesnych centrów 

biurowych, takich jak zapewniające miejsca pracy 
Olivia Business Centre i Alchemia, oraz do kam-

pusu Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszkania 
w tej okolicy są kupowane często w celach 

inwestycyjnych, czyli pod wynajem 
– mówi rzeczoznawca majątkowy 

Krzysztof Płachta.

sopockiej oświaty
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W godz. 9-17 producenci żyw-
ności wysokiej jakości zaprezentują 
bogactwo kulinarne naszego regio-
nu. Święto poprzedzi msza święta 
w intencji wszystkich ludzi zajmu-
jącychsię rolnictwem i produkcją 
żywności. Nabożeństwo zacznie się 
o godz. 10.

W uliczce Biskupa Edmunda 
Nowickiego prowadzącej z parku do 

katedry staną stoiska lokalnych wytwórców, stowarzy-
szeń, spółdzielni i kół gospodyń wiejskich. Będzie moż-
na poznać smaki ściśle związane z regionem, wytwa-
rzane wyłącznie w województwie pomorskim według 
wieloletnich, tradycyjnych metod i receptur. Święto to 
znakomita okazja do spróbowania specjałów z listy 
Produktów Tradycyjnych, prowadzonej przez ministra 
rolnictwa i rozwoju Wsi, na której wytwórcy z Pomor-
skiego zarejestrowali aż 174 wyroby spożywcze. Daje to 
naszemu regionowi drugie miejsce w Polsce. spis po-
morskich produktów dostępny jest na portalu pomor-
skie.eu w zakładce Pomorskie smaki oraz pomorskie.
travel w zakładce odkrywaj Kuchnia.

W 20 domkach ekspozycyjnych będzie można zna-
leźć produkty pochodzące z całego Pomorskiego. Panie 
zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich, dbając o za-
chowanie tradycji i obyczajów, umożliwią przypomnie-
nie smaków z dzieciństwa: kiszką kaszubską/ cziszka 
kaszubska z ziemniaków i kaszy, gryz - kociewski deser 
z kaszy mannej, pierogów z kaszą gryczaną, zylcu - gala-
retki z nóżek, smalcu ze skwarkami podanego z piklami 
kociewskimi na kaszubskim chlebie żytnim czy chlebie 
z Pirsna oraz słynnych w regionie ruchanek – placusz-
ków z ciasta chlebowego lub drożdżowego. 

Pomorskie to bogate zasoby naturalne takie jak lasy 
czy jeziora. W nich jest odławiana i wędzona sielawa, 
nazywana przez Kaszubów „morynką”, „morënką”. Na 
stoiskach kiermaszu pojawią się też inne słodkowodne 
ryby: okoń, węgorz, pstrąg. Nie zabraknie ryb morskich: 
dorsza, makreli oraz popularnego śledźia, który domi-
nuje w kuchni pomorskiej od setek lat. odzwierciedla to 
lista produktów tradycyjnych województwa pomorskie-
go, na której zarejestrowanych jest już 6 dań opartych 
o ten surowiec. Tutaj będzie on serwowany w postaci 
kotletów kaszubskich, śledzia bałtyckiego po rybacku, 
Śledzi po kaszubsku- „Hylyng” opiekany z cebulą, śledź 

pomorski solony z beczki w zalewie słodko-kwaśnej 
lub koreczków śledziowych z ksylitolem wyproduko-
wanych z naturalnych komponentów w gospodarstwie 
rybackim. jeszcze inne tradycyjne rybne przysmaki pro-
sto z rąk gospodyń wiejskich to: kotlety kaszubskie lub 
pasztet z pomuchla (dorsza) po kaszubsku. 

Święto pomorskiej żywności to również możliwość 
nabycia produktów bezpośrednio od producentów 
zrzeszonych w Pomorskiej sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego. członkami sieci są restauracje, gospodarstwa 
agroturystyczne, rolnicy, piekarnie, mleczarnie i różne 
przetwórnie spożywcze, np. runa leśnego. ich produkty 
są oznaczone logo „Dziedzictwo Kulinarne – Pomorskie” 
potwierdzającym, że żywność ma najwyższą jakość 
i została przygotowana z surowców pozyskanych na 
Pomorzu lub na podstawie tradycyjnych regionalnych 
receptur i metod. 

Tego samego dnia przy Pałacu opatów w godzinach 
11.00-16.00 zostanie przeprowadzony Konkurs Kulinar-
ny o Bursztynowy laur marszałka Województwa Po-
morskiego „Pomorskie smaki”. 

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
- potrawa (kategoria przeznaczona wyłącznie dla re-

stauracji) 
- produkt, z czego nagrodzone zostaną 4 podkate-

gorie: pochodzenia zwierzęcego, pochodzenia roślin-
nego, napoje oraz kategoria inne. (inne dotyczy np. 
produktów mieszanych roślinno-zwierzęcych). Katego-
ria produkt przeznaczona jest dla wszystkich, np.: osób 
fizycznych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, firm, 
restauracji.

równocześnie odwiedzający Święto będą mogli 
w ramach letniego jarmarku Etnograficznego zapoznać 
się z rękodziełem naszego regionu. jarmark odbywa się 
w terminie 28 maja - 11 września. organizatorem tego 
przedsięwzięcia, które umożliwia promocję pomorskie-
go folkloru jest oddział Etnografii muzeum Narodowe-
go w Gdańsku. impreza to spotkanie ze sztuką ludową, 
tradycyjnymi rzemiosłami, rękodziełem i działalnością 
artystyczną, w tym coraz bardziej modnym etnodizaj-
nem regionalnym. szczegółowe informacje o jarmarku 
znajdują są na stronie muzeum: www.mng.gda.pl

Więcej informacji: na portalu pomorskie.eu w zakład-
ce Pomorskie smaki oraz pomorskie.travel w zakładce 
odkrywaj Kuchnia.

Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego jest or-
ganizowane w ramach Planu operacyjnego jednostki 
regionalnej Krajowej sieci obszarów Wiejskich dla wo-
jewództwa pomorskiego na lata 2016-2017. 
Mat. urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

X Pomorskie Święto
Produktu Tradycyjnego

12 czerwca (nie-
dziela) odbędzie 
się jubileuszowa X 
edycja Pomorskie-
go święta Produk-
tu Tradycyjnego, 
którego organiza-
torem jest urząd 
Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomor-
skiego. W Gdańsku 
Oliwie (na terenach 
przylegających do 
katedry Oliwskiej) 
na koneserów cze-
kać będą stoiska 
z tradycyjnie i lo-
kalnie produkowa-
ną żywnością. 

Na początku zapraszam do oliwskiego Zoo. 
ogród zoologiczny istnieje tu dopiero od 1954 
roku. Wcześniej było tu sanatorium strauch-
mühle, co można by przetłumaczyć jako Krza-
czasty młyn. Był tu pensjonat i restauracja, 
przybywali tu kuracjusze. Budynek ten istnieje 
do dziś i mieści się w nim dyrekcja Zoo. Do-
godne warunki, leśne otoczenie, cisza i spokój, 
do dzisiaj służą turystom. Przede wszystkim 
jednak służą ponad tysiącowi zwierząt. 

Drugim miejscem, które niestety nie zacho-
wało się w przedwojennej postaci, jest dawny 
Kurhaus oliva, czyli dom kuracyjny mieszczą-
cy się na ul. Podhalańskiej nr 5. Dzisiaj w tym 
miejscu stoi współczesny dom bliźniaczy, 
który nie przypomina dawnego, okazałego 
budynku. od strony ulicy leśnej ustawione 
były restauracyjne stoliki i ławeczki. Wnętrza 
prezentowały się nad wyraz okazale. Dużą salę 
restauracyjną na kilkanaście stolików ozdabia-

ły sztukaterie. Gości bawiła muzyka na żywo.
Trzecim miejscem, któremu warto się przyj-

rzeć okiem kuracjusza, jest budynek Zespołu 
szkół specjalnych nr 2 przy ulicy Wita stwosza. 
Pierwotną funkcją tego budynku nie była wca-
le szkoła, ale funkcje lecznicze. Ten budynek 
przed wojną służył jako sanatorium-szpital  
i przeznaczony był dla emerytowanych nauczy-
cielek. Po wojnie był siedzibą straży morskiej,  
a później szkoły Podstawowej nr 35, któ-

ra to istnieje do dziś w pobliskim budynku  
z lat 60. XX wieku przy ul. Wąsowicza. szkoła 
Zawodowa pod obecną nazwą mieści się tu od 
roku 1968.

Niech te przykłady oliwskich domów kura-
cyjnych będą wskazówką nie tylko tego jaka 
oliwa była kiedyś, ale także tego jaką mogłaby 
być w przyszłości.

Jakub Raciborski

Uzdrowisko Oliwa
Oliwa w XiX wieku stała się letniskiem i upragnionym miejscem wypo-
czynku dla turystów. Oliwę określano mianem „Luftkurortu”, czyli uzdro-
wiska. tym, co w Oliwie miało uzdrawiać, była bliskość lasu i morskie 
powietrze. Powstawały restauracje, kawiarnie, hotele, kina i domy wypo-
czynkowe. Zachęcam do poznawania Oliwy właśnie z punktu widzenia 
przedwojennego kuracjusza.

daWnE SanaTORiuM dLa nauCZyCiELEK, dZiś ZESPÓł SZKÓł SPECJaLnyCh nR 2
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W miejscu gdzie Dolina 
Wężowa wpada do 

Doliny radości, tam gdzie kończy się Droga 
mackensena, do dziś stoi niemy świadek pięk-
na dawnej oliwy. jest nim głaz z wykutym na-
pisem „Exzellenz Generalleutnant Erich Feldt-
keller in Dankbarkeit Der Verschönerungs 
Verein oliva 1935” - „Ekscelencji Generałowi 
Porucznikowi Erichowi Feldtkellerowi, w do-
wód wdzięczności, Towarzystwo Upiększania 
oliwy, 1935”.

Erich Feldtkeller urodził się w 1864 roku. 
W 1925 roku już jako emerytowanym gene-
rał armii pruskiej przez bardzo krótki okres 
był ostatnim burmistrzem oliwy. Zastąpił go 
zarządca komisaryczny na moment przed 
przyłączeniem gminy do Gdańska. Powodem 
tego było zadłużenie oliwy dokonane przez 
poprzedniego burmistrza Herberta creut-
zburga.

Tajemnica oliwskiego kamienia
mimo tego, że 90 lat temu 
oliwa straciła swoją nieza-
leżność wobec Gdańska, 
jej mieszkańcy nadal ko-
chali swoją małą ojczyznę 
i pieczołowicie o nią dbali. 
Przykładem dla nas może 
być działalność dawnego 
Towarzystwa Upiększa-
nia oliwy.

liczne przychówki zagro-
żonych wyginięciem zwie-
rząt, m.in. takich jak  oryk-

sy szablorogie, lwy i szympansy 
z Afryki, takiny i anoa z Azji, czy 
kondory z Ameryki Południo-
wej wspierają międzynarodo-
we projekty ochrony przyrody. 
W oliwskim zoo zasłużoną eme-
ryturę otrzymały słonice Wiki 
i Katka.  Para starszych oran-
gutanów, dzięki  pasji swoich 
opiekunów, aktywnie włączyła 
się w kulturę Homo sapiens. 
Adalbert i raja jakiś czas temu 
obchodziły swoje 40. urodziny. 

Pośród prezentów od Gości 
zoo znalazł się nie tylko pożyw-
ny tort owocowo-warzywny, 
ale również… kredki, bowiem 
oliwskie orangutany rysują, 
a ich prace zostały ocenione 
przez ekspertów pozytywnie. 
Dla uczniów organizowane są  
żywe lekcje przyrody. Podczas 
zajęć emocji jest co nie miara, 
bo dotknąć opuszkiem palca  
zwierzaki można, delikatność 
sierści przy okazji zbadać i taj-
niki życia ich poznać.  latem 
swe podwoje otwiera małe 
Zoo – miejsce stworzone z my-

Co słychać 
w oliwskim zoo?
Oliwskie zoo,  położone w  dolinie Leśnych Młynów, od lat 
ponad sześćdziesięciu  tętni swoim  wyjątkowym  życiem. 
To miejsce przyjazne zarówno egzotycznym przedstawicie-
lom fauny, jak i rodzimej flory i fauny. no i oczywiście jedno 
z miejsc  do „ładowania akumulatorów” wszystkich Gości na-
szego zoo. 

ślą o najmłodszych dzieciach. 
Udomowione gatunki: kozy, 
owce, lama,  króliki  czekają na 
głaskanie i dokarmianie  przy-
gotowanym przez pracowni-
ków posiłkiem, a interaktywna 
krowa, imieniem Gracja, do-
starcza mleka podczas dojenia.  
Alejki zoo zostały wyposażone 
w lunety, poprzez które można 
podglądać życie lwiej rodzi-
ny lub akrobatyczne wyczyny 
Filipa i Gryzeldy - pary gibo-
nów. W pawilonach czekają na 
odwiedziny  „mieszkańcy zoo 
niewielkich rozmiarów, czyli 
papugi, węże, jadowita helo-
derma, tamaryny cesarskie, 
koty arabskie, gundie, a wyj-
ce - przedstawiciele małpiej 
społeczności z Ameryki Połu-
dniowej, ekscytują nas poran-
nymi koncertami donośnego 
śpiewu.

Zatem do Zoobaczenia 
(G.n.)
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OSTaTni RaTuSZ OLiWy, KTÓRy ZnaJdOWał Się PRZy 

SKRZyżOWaniu uL. OPaTa RyBiŃSKiEGO i SChOPEnhauERa. 

BudynEK ZOSTał ZniSZCZOny W 1945 ROKu. o samym generale wie-
my niewiele. Na przełomie 

lat 20 i 30 szefował Towarzystwu 
Upiększania oliwy. organizacja ta zajmowała 
się między innymi wytyczaniem, oznakowa-
niem i czystością tras spacerowych w lasach 
oliwskich. Do lat 70. można było znaleźć jeszcze 
w lesie metalowe kosze i ławki z napisem V V o.

jedną z inicjatyw V V o, która nie doszła do 
skutku, była budowa kolejnego po Pachołku 
punktu widokowego w oliwie. miał się on 
znaleźć na szczycie wzgórza znajdującego się 
za Dworem i przy ul. Polanki. Tak jak w oliwie, 
podobne towarzystwa działały np. w sopocie 
a do dziś pracują w wielu miastach zachod-
niej Europy. Kamień w Dolinie radości został 
ustawiony zapewne w podziękowaniu dla 
ustępującego w 1935 roku szefa V V o.

o dalszych losach ostatniego burmistrza 
oliwy wiemy tyle, że przeżył ii wojnę świato-
wą i zmarł w 1946 roku w wieku 82 lat. Napis 
na głazie upamiętniający jego działalność 
dla oliwy został odnowiony nieznaną ręką 
w 2006 roku. Tomasz Strug / StaraOliwa.pl

Zakon ojców cystersów 
w Gdańsku oliwie – pierw-
sza myśl, która przychodzi 
do głowy, to bazylika archi-
katedralna z przylegający-
mi do niej zabudowaniami 
klasztornymi i pięknym 
parkiem. To prawda, jest to 
opactwo cysterskie, ale cy-
stersów nie ma w nim od 
prawie już 200 lat.

Dzisiaj oliwscy cystersi 
są gospodarzami kościoła 
parafialnego matki Bożej 
Królowej Korony Polskiej 
przy ulicy Polanki 131. ich 
dom zakonny jest klaszto-
rem filialnym opactwa cy-
sterskiego, znajdującego się 
w szczyrzycu (powiat lima-
nowa), 40 km na południe 
od Krakowa.

Wędrując uliczkami oli-

wy warto zajrzeć do świąty-
ni wciąż pozostającej w cie-
niu wielkiej siostry, katedry 
oliwskiej. cystersi noszą 
białe habity z czarnym szka-
plerzem, przepasane płó-
ciennym pasami, przez co 
są nazywani ,,białymi mni-
chami”.

Zakonnicy cysterscy 
składają śluby czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. 
obowiązuje dewiza św. Be-
nedykta z Nursji – „ora et 
labora”, czyli módl się i pra-
cuj.

Ewa Czerwińska 
i Ewa Kowalska 
(iBedeker.pl). 

Spisane na bazie 
wykładów ojców 
cystersów.

Ora et labora, 
czyli ojcowie 
cystersi w Oliwie
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Na parterze budynku olivia Gate 
B od strony Hali oliwia od ponad 
półtora roku działa znana już re-

stauracja – Koku sushi. Kilkadziesiąt rodza-
jów sushi i kilkanaście autorskich zestawów, 
z których najbardziej finezyjne serwowane 
są na drewnianych mostkach lub statkach, 
to jedynie ułamek jej bogatej oferty. obec-
nie bardzo ciekawym i niespotkanym ku-
linarnym doznaniem jest oferta wiosenna 
ze szparagami w roli głównej. Pełne menu 
można znaleźć na stronie: www.kokusushi.

pl – ceny wahają się od 19 do 198 zł za ze-
stawy.

spośród innych trójmiejskich restauracji 
sushi Koku sushi wyróżniają co najmniej 
trzy cechy.  Po pierwsze, naprawdę duże 
rolki, którymi jest łatwo zaspokoić swój 
głód. Po drugie, specjalna kombinacja 
przypraw do zaprawiania ryżu, zapewnia-
jąca chwalony przez wielu klientów smak. 
i po trzecie, jedna ze specjalności zakładu 
– zupa kokosowa z krewetkami, która za-
skakuje i smakuje wielu klientom.

studenci Uniwersytetu 
Gdańskiego osiągają sukce-
sy na międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursach 
informatycznych. Przygoto-
wują innowacyjne aplikacje 
i rozwiązania, które zyskują 
uznanie ekspertów i cieszą 
się popularnością wśród 
użytkowników. 

jedna z wyróżnionych 
aplikacji, „cyberwatch”, słu-
ży do rozpoznawania aktów 
cyberprzemocy w interne-
cie, takich jak: pejoratywna 
komunikacja społeczna, roz-
głaszanie nieprawdziwych 
informacji, stalking oraz wy-
muszanie niepożądanych za-
chowań. Projekt zajął trzecie 
miejsce w konkursie „Associa-
tion for information systems 
student chapter 2016” kate-
gorii „iBm Bright icT Bluemix 
competition” i dodatkowo 
został wyróżniony jako naj-
efektywniejsze rozwiązanie 
stosujące chmurę obliczenio-
wą iBm Bluemix. Apliakację 
opracował zespół w składzie: 
Kamil Wojewski, Damian 
Kisielewski, maciej Kwapiń-
ski, szymon Nagórski oraz 
Hubert Kisielewski .  Z kolei 
stworzona przez Piotra ma-
łeckiego aplikacja  „Unity”, 
która  pozwala wyszukiwać 
w internecie negatywne 
i pozytywne opinie na temat 

osób i organizacji, została wy-
różniona w tym samym kon-
kursie jako projekt stosujący 
w sposób najbardziej inno-
wacyjny chmurę obliczenio-
wą iBm Bluemix. Twórcy obu 
innowacyjnych rozwiązań są 
studentami kierunku Aplika-
cje informatyczne w Biznesie 
oraz członkami Koła Nauko-
wego E-xpert przy Katedrze 
informatyki Ekonomicznej 
Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego. 

Ale sukcesy odniósł w tym 
roku także międzyuczelniany 
team w składzie Agniesz-
ka Kolasińska (Uniwersytet 
Gdański, neurobiopsycholo-
gia) oraz Kamil Pociot (Uni-
wersytet mikołaja Kopernika  
w Toruniu, informatyka). ich 
aplikacja „ro(ZWój)”  dosta-
ła się do półfinału ogólno-
polskiego konkursu ABB iT 
challenge 2016, pokonując 
kilkadziesiąt zespołów z ca-
łej Polski. Konkurs promuje 
rozwiązania informatyczne 
wspomagające procesy ucze-
nia się, a studenci przygo-
towali aplikację rozwijającą 
procesy poznawcze u osób 
starszych. 

Beata Czechowska-
derkacz, 

rzecznik prasowy 
uniwersytetu Gdańskiego.

Restauracja 

w Olivia Business Centre
Koku Sushi

W Olivia Business Centre znajduje się restauracja Koku 
Sushi. To pierwszy w Trójmieście oddział tej ogólnopol-
skiej sieci franczyzowej z kuchnią japońską.

KOKu SuShi - MiEJSCE SPOTKaŃ 
niE TyLKO BiZnESOWyCh.

Dowodem na to, że decyzja o lokalizacji była słuszna, jest choćby liczba klientów, która 
pojawia się w Koku sushi w porze obiadowej – w większości pracowników firm będących 
rezydentami olivia Business centre.

– Sama wiem, że pracując ma się niekiedy tylko kwadrans na przerwę obiadową – podkreśla 
monika szlass, właścicielka. – A sushi to jedzenie nie tylko szybkie w przygotowaniu, ale także 
zdrowe, smacze oraz łatwe w konsumpcji. Z drugiej strony jest eleganckie i estetyczne, wręcz 
stworzone do towarzyszenia np. rozmowom biznesowym z kontrahentami. Uważam, że sushi 
i biznes pasują do siebie idealnie.

Podobnie jak olivia Business centre, Koku sushi otwarte jest na potrzeby wielu grup 
klientów. W niedzele specjalna oferta kierowana jest do rodzin z dziećmi, spotkań w gro-
nie przyjaciół, zaś w środy na 20% zniżki liczyć mogą uczniowie, studenci, a także emeryci 
i renciści. W pozostałe dni również można znaleźć promowane różne zestawy sushi czy też 
zestawy dnia.

Koku sushi ma wiele pomysłów na przyciągnięcie uwagi klientów i ożywienie przestrze-
ni olivia Business centre. jednym z nich jest organizowana co dwa miesiące Noc sUsHi, 
podczas której każda osoba po zakupie wartego 45 zł bonu, może przez 45 minut skoszto-
wać dowolnych potraw przygotowywanych przez sushi masterów. miłośnicy sushi lubiący 
spożywać posiłki z chęcią spędzają czas  w letnim ogródku , który wypełniony jest kwiatami. 
W Koku sushi coś dla siebie znajdą i miłośnicy sushi, i ci, którzy do tej pory nie mieli okazji 
spróbować kuchni japońskiej.

Do zobaczenia w Koku Sushi!

Innowacyjne 
aplikacje studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego
Dwa projekty – „cyberwatch” i „Unity” studentów Uni-
wersytetu Gdańskiego zostały wyróżnione w między-
narodowym konkursie informatycznym „Association 
for information systems student chapter 2016”, a ko-
lejny – „ro(ZWój)” dostał się do półfinału ogólnopol-
skiego konkursu ABB iT challenge 2016.

Sobotni festyn rodzinny 
z okazji dnia dziecka przyniósł 
wiele atrakcji i pozytywnych 
wrażeń dla przybyłych na nie-
go najmłodszych mieszkańców 
Oliwy i innych dzielnic Gdań-
ska, a także dzieci rezydentów 
Olivia Business Centre. 

W przepięknej pogodzie przez 
kilka godzin z uśmiechem na 
twarzy dzieci uczyły się nowych 
umiejętności, zdobywały wiedzę 
z zakresu chemii i techniki, brały 
udział w konkursach sportowych. 
Był to trzeci już Dzień Dziecka 
w olivia Business centre.

Tradycyjnie wielkie emocje 
wśród dzieci wzbudzał dmuchany 
plac zabaw. Tym razem przygo-
towano dwie bajkowe zjeżdżal-
nie oraz saloon. Na scenie dzieci 
w napięciu śledziły bajkowy spek-
takl Teatru Klapa. oprócz ciekawej 
historii mogły dzięki temu poznać 
m.in. zasady bezpiecznego poru-
szania się na przejściach dla pie-
szych.

Niekwestionowanym hitem 
sobotniego mini playback show 
były piosenki z „Krainy lodu”.

młodzi miłośnicy planszówek 
oraz Świnki Peppy mogli zagrać 
natomiast w specjalną wersję po-
pularnej gry monopoly. Tym ra-
zem po wielkiej planszy poruszały 
się nie pionki, lecz same dzieci.

Pomiędzy zabawami najmłod-
si mogli posilić się zdrowymi 
i smacznymi przekąskami przy-
gotowanymi przez restaurację 
lobster, znajdującą się w olivia 
Business centre. Pragnienie uga-
sić można było zaś pyszną lemo-
niadą oraz wodą.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za przybycie oraz Złotemu 
sponsorowi i Partnerom za wkład 
w organizację. Do zobaczenia za 
rok! (OBC)

Setki uczestników, 
piękna pogoda 
i moc atrakcji 


