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D-Day Hel to impreza orga-
nizowana przez Fundację 
ochrony Zabytków Techniki 
militarnej,  miasto Hel i grupy 
rekonstrukcyjne z całego kra-
ju, która wiernie odwzorowu-
je lądowanie w Normandii. 
To wydarzenie oprócz swoich  
walorów rozrywkowych i wi-
dowiskowych, dostarcza spo-
ry kawałek edukacji dotyczą-
cej wydarzeń sprzed ponad 
60 lat i pokazuje historię „na 
żywo”.
Podobnie jak w ubiegłych 
latach mieszkańcy i turyści  
oglądali atrakcyjne dioramy, 
parady wojskowe i insceniza-
cje walk. Głowna inscenizację, 
czyli lądowanie na plaży oma-
ha miała miejsce w sobotę 27 
sierpnia na cyplu Helskim.
organizatorzy nie skupiają się 
tylko na militarnych aspektach 
dawnej historii – w ramach 
imprezy zrealizowano- także 
koncerty muzyki z lat 40-tych, 
dużą popularnością cieszą się 
także pokazy mody z tych lat.

Historyczne 
widowisko w Helu

D-Day Hel. 
IMPREZA | Nadmor-
ski Hel zamienił się 
w miasteczko Hel-
lville. W sobotę 20 
sierpnia w miejsco-
wości rozpoczęła 
się 11 edycja D-Day 
Hel, czyli imprezy, 
która wiernie  od-
wzorowuje Lądo-
wanie w Normandii 
i inne kluczowe 
wydarzenia II Woj-
ny Światowej. fo
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– Nowoczesny kompleks, który po-
wstaje w okolicach historycznych 
Targów siennego i rakowego jest 
wyjątkową i niezwykle ważną inwe-
stycją w naszym mieście – mówi Pa-
weł adamowicz, prezydent Gdań-
ska. – Ta przestrzeń da nową jakość 
Śródmieściu Gdańska. Nowy węzeł 
integracyjny, miejsca do spędzenia 
wolnego czasu, obiekty kulturalne, 
gdzie można będzie rozpocząć hi-
storyczną wędrówkę po mieście- to 
tylko niektóre atuty tej zabudowy-
wanej właśnie przestrzeni Gdańska 
– podkreśla prezydent. 
Na przestrzeni ostatnich 13 mie-
sięcy firma Doraco, generalny wy-
konawca infrastruktury drogowej 
w ramach inwestycji Forum Gdańsk, 
całkowicie zmodernizowała układ 
komunikacyjny w obrębie ulic Huci-
sko – Podwale Grodzkie. Ukończyła 
też nowy tunel w ciągu ul. Hucisko 
dla powstającej ulicy Nowe Podwa-
le Grodzkie oraz odcinek północny 
nowej ulicy, który jest już połączo-
ny z istniejącym układem drogo-
wym. Przedłużony został tunel dla 
pieszych pod ul. Wały jagiellońskie 
w sąsiedztwie Bramy Wyżynnej, natomiast stary 
wiadukt drogowy nad kanałem raduni został ro-
zebrany, a w jej miejsce zbudowano nową kładka 
pieszo-technologiczną. Dodatkowo przy ul. Nowe 
Podwale Grodzkie powstała nowa stacja prostow-
ników, która zasila okoliczne torowiska tramwajo-
we – działa ona od początku lata tego roku.
W ramach przebudowy istniejącego wiaduktu 

w ciągu al. armii krajowej nad torami wykonany 
zostanie węzeł przesiadkowy dla pasażerów tram-
wajów i autobusów wraz z dojściem do peronu 
skm Gdańsk Śródmieście. kolejna duża realizacja, 
która rozpocznie się wkrótce to rozbudowa Węzła 
im. carla Groddecka wraz z kompleksową przebu-
dową ul. 3 maja od Węzła Groddecka do Urzędu 
miejskiego. Wybudowany zostanie także nowy 
przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic 3 

maja i rogaczewskiego.
-W planach jest również budowa ponad kilometra 
nowych dróg rowerowych w sąsiedztwie Forum 
Gdańsk, oraz zagospodarowanie blisko 20 000 m2 
powierzchni terenów zielonych. Będzie to część 
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej tworzo-
nej w ramach inwestycji – powiedział krzysztof 
kolasa, menedżer projektu Forum Gdańsk.
(UM)

Forum Gdańsk 
na półmetku
INWESTYCJA | Rok po wbiciu pierwszej łopaty pod budowę Forum Gdańsk, wielofunkcyjnego komplek-
su, który powstaje w samym centrum Gdańska w ramach rewitalizacji Targu Siennego i Targu Rakowe-
go, okolica zmieniła się nie do poznania. Widać już wyłaniające się z ziemi mury pierwszych budynków 
a prace budowlane i drogowe toczą się pełną parą. 

TRANSPORT | Już nie-
długo gdyńskie ro-
dziny z co najmniej 
trojgiem dzieci będą 
mogły bezpłatnie po-
dróżować komunika-
cją miejską. Wnioski 
w sprawie wydania 
kart Gdynia Rodzinna 
Plus, uprawniających 
do darmowych prze-
jazdów, można składać 
od 22 sierpnia 2016 r. 
wZarządzie Komunika-
cji Miejskiej w Gdyni. 
 
Uprawnienie do bez-
płatnych przejazdów 
dotyczyć będzie wszyst-
kich członków zamiesz-
kałych w Gdyni rodzin 
z co najmniej trojgiem 
potomstwa. obejmie 
ono dzieci do 18 lub 24 
roku życia (w przypad-
ku kontynuacji nauki) 
oraz ich rodziców lub 
opiekunów prawnych. 
aby uzyskać prawo do 
bezpłatnych podróży 
autobusami po Gdyni 
potrzebne będą karty 
Gdynia rodzinna Plus. 

Wnioski o ich wydanie 
będzie można składać 
od 22 sierpnia w Biurze 
obsługi klienta Zkm 
na ulicy kilińskiego 16. 
każdy członek rodziny 
otrzyma bezpłatnie wła-
sną, imienną kartę, którą 
będzie posługiwać się 
razem z dokumentem 
tożsamości (ze zdję-
ciem). Podróżować za 
darmo będzie można od 
1 września 2016 po po-
zytywnym rozpatrzeniu 
wniosku i odbiorze kart. 
- Podstawowym wa-
runkiem wydania kart 
będzie potwierdzenie 
zamieszkania całej ro-
dziny pod wspólnym 
adresem w Gdyni. To 
zmiana w stosunku 
do poprzednich prze-
pisów, gdzie liczył się 
adres zameldowania - 
mówi Beata szadziul, 
Pełnomocnik Prezyden-
ta Gdyni ds. rodziny. 
(GB)

rodziny 3+ 
pojadą 
komunikacją
miejską 
za darmo

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



| samorząd |                                 | www.metropolia.info4

Festyn rozpoczął się hucz-
nym i gwarnym przemar-
szem przez rewę na szperk 
– w korowodzie prowadzo-
nym w rytmach wygrywa-
nych przez orkiestrę Dętą 
Gminy kosakowo uczestni-
czyli zarówno mieszkańcy, 
jak i turyści. W tłumie wy-
różniały się biało-niebieskie 
stroje kaszubskie, dumnie 
prezentowane przez człon-
ków Zrzeszenia kaszub-
sko-Pomorskiego oddział 
Dębogórze-kosakowo. To 
właśnie członkowie Zrze-
szenia wspólnie z Wójtem 
Gminy kosakowo organizo-
wali Festyn. kiedy pochód zameldował 
się przy szperku, na scenie odprawiona 
została msza Św. w języku kaszubskim.
Po mszy Św.  uroczyście Festyn rozpo-
częli Wójt Gminy kosakowo jerzy Włu-
dzik, Franciszek  sorn – prezes lokalnego 

oddziału ZkP oraz Danuta Tocke – wi-
ceprezes.  Po przywitaniu wszystkich 
gości rozpoczęła się część artystyczna 
Festynu. jako pierwsi wystąpili kosako-
wianie w repertuarze pieśni ludowych, 
wystąpiły również  dzieci z Dębogórza 
„Dębogórskie kwiatki”, zagrała kosa-

kowska orkiestra Dęta i zespół 
jantarki z mostów. 
między popisami typowo lu-
dowymi pojawił się nietypowy 
przerywnik -  występ Pawła Haj-
dera z mostów tańczącego do 
muzyki michaela jacksona. 
W przerwie zorganizowano 
emocjonującej licytację i trady-
cyjny konkurs w rzucie głazem 
o Tytuł króla stolemów 2016. 
Do następnego lata nad ka-
szubskimi stolemami władzę 
sprawować będzie karol Gębski, 
który rzucił głazem na odległość 
11,70 m.
Zwieńczeniem imprezy był kon-

cert niekwestionowane królowej  
polskiego Disco Polo – shazzy.
koncert nie zakończył jednak imprezy -  
do późnych godzin wieczornych do tań-
ca przygrywał lokalny zespół, uczestni-
cy festynu podziwiali również huczny 
pokaz fajerwerków. (UG)

udany Festyn 
Kaszubski
RELACJA | To było święto kaszubszczyzny, kultury ludowej, znakomitej regional-
nej kuchni i równie znakomitego rzemiosła. 15 sierpnia w Rewie zorganizowano 
dwudziestą edycję Festynu Kaszubskiego.
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NAGRODA | Inwestycje 
Gminy Kosakowo - Aleja 
Nadmorska w Meche-
linkach oraz kompleks 
Gimnazjum zostały 
wyróżnione w konkursie 
Modernizacja Roku 2015. 
W ramach tego plebiscytu 
obiekty ocenione zostały 
przez grono ekspertów na 
podstawie analizy doku-
mentacyjnej oraz wizji 
lokalnej.

Do finału ogólnopolskiego 
konkursu otwartego moder-
nizacja roku 2015 zakwalifiko-
wano dwa zmodernizowane 
ostatnio obiekty z Gminy kosa-
kowo: aleję Nadmorską w me-
chelinkach oraz zespół obiek-
tów Gimnazjum Gminnego 

wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Wspomniane obiekty 
zostały dostrzeżone i docenio-
ne przez najbardziej liczące się 
na polskim rynku wydawni-
czym pisma branżowe.
celem konkursu jest odnoto-
wanie najciekawszych doko-
nań polskich budowlańców 
w zakresie modernizacji, re-
montów, renowacji czy ada-
ptacji w skali ogólnopolskiej. 
Najwyższy laur – statuetka 

i Tytuł „moderni-
zacja roku” – jest 
obiektem pożąda-
nia wielu zarów-
no inwestorów, 
wykonawców, jak 
i projektantów 
modernizacji.
spektakularnym 
wydarzeniem pod-
sumowującym ko-
lejne edycje kon-

kursu jest wręczenie nagród 
i wyróżnień, które odbywa się 
z udziałem przedstawicieli mi-
nisterstw w szacownym miej-
scu cennym kulturowo i zwią-
zanymz polskimi tradycjami, tj. 
w salach Zamku królewskiego 
w Warszawie. (BG)

doceniono 
inwestycje 
z kosakowa
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

od początku roku gdańskie lot-
nisko obsłużyło już 2.252.758 
pasażerów, co oznacza wzrost 
na poziomie 7,4% w stosunku 
na analogicznego okresu 2015 
roku.  
-Przyczyną ujemnej dynami-
ki w tym miesiącu jest spadek 
ilości pasażerów podróżują-
cych lotami nieregularnymi, 
przede wszystkim czarterami 
turystycznymi, jak i stabilizacja 
przewozów realizowanych przez 
przewoźników regularnych. Do 
krajów takich jak Egipt, Tunezja 
czy Turcja poleciało aż pięcio-
krotnie mniej pasażerów niż mia-
ło w lipcu ubiegłego roku. mimo, 
że ruch regularny utrzymywał się 
na stabilnym poziomie, dającym 
prawie 1% wzrostu, nie staramy 
się zaklinać rzeczywistości. Nie 
można wiecznie odnotowywać 
wzrostów i co miesiąc bić ko-

lejnych rekordów. W lipcu 2015 
roku obsłużyliśmy 428.539 pa-
sażerów, co stanowi niezwykle 
wysoką wartość „bazową”, której 
nie udało nam się w tym roku 
po prostu przewyższyć. jest to 
dla nas niezwykle silny bodziec 
mobilizujący dodołożenia wszel-
kich starań, aby utrzymać dłu-
goterminowy trend wzrostowy 
i zakończyć ten rok kolejnym 
rekordem tj. przekroczeniem 
bariery 4 mln pasażerów. – po-
wiedział Tomasz kloskowski, 
Prezes Zarządu Portu lotnicze-
go Gdańsk im. lecha Wałęsy. 
W sezonie letnim w ruchu czar-
terowym z Gdańska można po-
lecieć do: antalyi, Dubrownika, 
Bourgas, Warny, Girony, malagi, 
Palma de mallorca, Faro, chanii, 
Heraklionu, salonik oraz na kos, 
Zakyntos, rodos, korfu, Fuerta-
venturę,Teneryfę. (PL)

spadek pasażerów 
gdańskiego lotnisKa
TRANSPORT | W lipcu 2016 roku Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył 422.290 
pasażerów, co oznacza 1,4% spadek w sto-
sunku do lipca zeszłego roku.
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Dzisiejszy emeryt znacznie różni się od tego 
sprzed 20 lat ale w świadomości wielu osób 
dominuje nadal stereotyp dziadka siedzą-
cego w fotelu z gazetą czy babci robiącej 
sweterki na drutach. a współcześni seniorzy 
stanowią chyba najbardziej zróżnicowaną 
grupę społeczną w Polsce. są 
wśród nich zarówno osoby 
niesamodzielne, które 
wymagają wsparcia, 
jak również osoby 
aktywne, które 
szukają cieka-
wych pomysłów 
na spędzenia 
czasu oraz za-
interesowane 
rozwojem. je-
sień życia jest 
pełna różno-
rodnych barw i 
może mieć wiele 
odcieni. czasem 
jest pogodna, rado-
sna i aktywna a czasem 
bywa smutna i samotna. 
To jaka będzie w dużej mie-
rze zależy od nas samych. starości 
nie można zatrzymać ale na pewno można ją 
opóźnić. Warto już teraz zadbać o siebie. We-

dług ekspertów, ważną rolę w dobrym prze-
żywaniu starości pełni aktywność, zarówna 
ta fizyczna, jak i intelektualna, pogoda ducha 
oraz utrzymywanie bliskich relacji z rodziną i 
znajomymi. sopockie Targi seniora są takim 
miejscem gdzie można znaleźć wiele cieka-

wych propozycji i inspiracji aby jesień 
życia była dobrym i spełnionym 

czasem.
- Na targach chcemy pokazać 

szeroki wachlarz produktów 
i usług dedykowanych se-
niorom poprawiających 
jakość i komfort życia 
osób starszych. Zachę-
camy więc firmy repre-
zentujące różne bran-
że do przedstawienia 
swojej oferty na targach 
– mówi anna jarosz,  dy-
rektor miejskiego ośrod-

ka Pomocy społecznej w 
sopocie – pomysłodawca 

i współorganizator targów. 
Przygotowujemy również cie-

kawe propozycje edukacyjno – 
kulturalne, m.in. warsztaty ruchowe, 

artystyczne, zdrowego odżywiania, bada-
nia profilaktyczne, konsultacje, porady i poka-
zy na scenie – dodaje anna jarosz.

Dołącz Do grona
wystawców 
przyjaznych seniorom

Jeszcze przez kilka dni, do 5 września można zgłaszać chęć 
udziału w tegorocznej siódmej edycji Sopockich Targów Se-
niora. Mile widziane są firmy, które oferują produkty i usługi 
odpowiadające potrzebom dzisiejszych seniorów. Organiza-
cje senioralne mogą włączyć się  do współpracy przy tworze-
niu programu edukacyjno - kulturalnego targów. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Seniora, 
mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 5 września.
Szczegółowe informacje 
w biurze organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: e-
mail: biuro@targiseniora.pl, tel. 

58 551 17 10 w. 251.

mieszczące się przy ulicy Polskiej 1, jedy-
ne w Polsce muzeum poświęcone emi-
gracji, rywalizowało w kategorii „obiekty 
zabytkowe”, w której głównym laure-
atem zostało muzeum katyńskie w War-
szawie. Do dwudziestej, jubileuszowej 
edycji plebiscytu zgłoszona została 

jeszcze jedna gdyńska inwestycja, mo-
dernizacja Quadrille conference & spa. 
mieszczący się w orłowie kompleks był 
oceniany w kategorii „obiekty hotelowe”. 
Tytuł „modernizacja roku 2015” i Wyróż-
nienie „modernizacja roku 2015” wrę-
czono w 13 kategoriach i zgłoszono 672 

realizacje. swoje oceny przyznawali tak-
że internauci. W wirtualnym głosowaniu 
udział wzięły ponad 32 tysiące osób.
organizatorem plebiscytu jest stowa-
rzyszenia ochrony Narodowego Dzie-
dzictwa materialnego.
(UM)

nagroDa Dla MuzeuM 
eMigracji w gDyni
PLEBISCYT |  „ Muzeum Emigracji w Gdyni zdobyło nagrodę kapituły konkursu „Modernizacja roku 2015”. Uroczy-
stość ogłoszenia wyników odbyła się 24 sierpnia 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Już za niespełna miesiąc, 
w dniach 24-25 września, 
w kompleksie Europej-
skiego Centrum Solidar-
ności odbędzie się Blog 
Forum Gdańsk – najważ-
niejsze spotkanie bloge-
rów i twórców interneto-
wych w Polsce. Gościem 
specjalnym będzie Cli-
ve Thompson – uznany 
dziennikarz i bloger „The 
New York Times”.

Blog Forum Gdańsk to 
największe w Polsce spo-
tkanie blogerów. jest nie 
tylko interdyscyplinarną 
konferencją, podczas której 
uczestnicy rozwijają swoje 
kompetencje, ale też okazją 
do szerokiego networkingu. 
#BFGdansk co roku propo-
nuje program na bardzo wy-
sokim poziomie, który dzię-
ki zaproszonym gościom 
– autorytetom w swoich 
dziedzinach – czyni z tego 
wydarzenia przestrzeń do 
rozważań na istotne tematy 
kulturalne i społeczne. Tego-
roczna edycja przebiegnie 
pod hasłem „czy blogerzy 

zmieniają świat na lepsze?”.
W tym roku na scenie #BFG-
dansk wystąpi clive Thomp-
son, światowej sławy dzien-
nikarz, piszący m.in. dla The 
New York Times, Wired czy 
smithsonian magazine, blo-
ger i autor hitowego „smar-
ter Than You Think: How 
Technology is changing 
our minds For the Better”. 
Pośród zaproszonych oso-
bistości znaleźli się m.in.: 
światowej sławy psycho-
farmakolog, neurobiolog 
i biochemik, profesor jerzy 
Vetulani; operator filmo-
wy i scenarzysta, sławomir 
idziak czy dziennikarz ja-
rosław kuźniar. ale także 
ks. jacek stryczek - pomy-
słodawca, współzałożyciel 
i prezes stowarzyszenia 
WiosNa, mariusz szczygieł, 
który w rozmowie z konra-
dem kruczkowskim opowie 
o warsztacie pracy repor-
tażysty, czy krzysztof Gon-
ciarz - producent wideo, 
prowadzi kanały na YouTu-
be o łącznej liczbie ponad 
miliona subskrybentów.
(UM)

Ujawniono 
prelegentów Blog 
ForUm gDańsk 2016 
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Dla rowerzystów
600 km tras

Pomysł projektu powstał 
w Departamencie Tury-
styki i Promocji Urzędu 
marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. 
Projekt jest dedykowany 
samorządom lokalnym, 
które automatycznie stały 
się jego beneficjentami 
zaś samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego pełni 
funkcję inspiracyjną i ko-
ordynującą. 

W realizacji przedsięwzię-
cia, które stało się jednym 
z trzech strategicznych 
województwa,  w dużym 
stopniu wykorzystywana 
jest istniejąca infrastruktu-
ra turystyczna i drogowa: 
drogi publiczne o niskim 
natężeniu ruchu, drogi 
gruntowe, wały przeciwpowodziowe, drogi leśne, drogi miejskie 
oraz istniejące drogi rowerowe. adaptacja tych ciągów komuni-
kacyjnych będzie polegać na dostosowaniu ich do wymagań tu-
rystyki rowerowej poprzez modernizację lub przebudowę. rezul-
tatem projektu będą dwie długodystansowe, oznakowane trasy, 
których łączna długość wyniesie ponad 600 km. 
Na obu trasach zaprojektowano infrastrukturę towarzyszącą 
w postaci miejsc postojowych dla rowerzystów.  ich nowoczesna 
architektura będzie z jednej strony identyfikowalnym znakiem 
trasy a z drugiej, dzięki odpowiedniej kolorystyce i elementom 
dekoracyjnym charakterystycznym w poszczególnych subregio-
nach, będzie nawiązywać do lokalnej tożsamości kulturowej. 
Zrealizowana w ramach projektu infrastruktura będzie impulsem 
do rozwoju turystyki rowerowej w regionie dzięki powstającej 
kompleksowej ofercie.  kluczowe jest też wypracowanie mode-
lu zarządzania i promocji produktów turystycznych powstałych 
wzdłuż całej trasy. oferta powstała dzięki zaangażowaniu  lokal-
nych przedsiębiorców, stowarzyszeń ma szansę wyróżnić dane 
szlaki, jak i całą trasę.

Pierwsza z projektowanych tras to międzynarodowy szlak rowe-

rowy r-10, prowadzący 
przez kraje basenu morza 
Bałtyckiego. W naszym 
województwie prowadzi 
wzdłuż Bałtyku począwszy 
od Ustki przez Łebę, Półwy-
sep Helski, Puck, Trójmiasto 
do wschodniej granicy wo-
jewództwa pomorskiego, 
gdzie łączy się  ze  Wschod-
nim szlakiem rowerowym -  
Green Velo. Przebiega przez 
liczne obszary cenne przy-
rodniczo (m.in. słowiński 
Park Narodowy, Nadmorski 
Park krajobrazowy, Park 
krajobrazowy mierzeja Wi-
ślana), nadmorskie kurorty 
(m.in. Ustka, rowy, Łeba, 
Władysławowo, jastarnia, 
Hel, sopot, krynica morska) 
oraz miejscowości  obfitują-
ce w zabytki i obiekty regio-

nalnego dziedzictwa kulturowego. 
Drugim szlakiem realizowanym w ramach przedsięwzięcia Po-
morskie Trasy rowerowe jest Wiślana Trasa rowerowa. Pomorska 
część jest elementem potencjalnego, narodowego produktu tu-
rystycznego, który zakłada wybudowanie trasy rowerowej pro-
wadzącej wzdłuż rzeki Wisły. Unikalną cechą i wyróżnikiem pro-
jektowanej trasy jest możliwość  poprowadzenia  jej odcinków na 
wałach przeciwpowodziowych. obszar Wiślanej Trasy rowerowej 
charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym opartym 
na dawnym osadnictwie tych ziem. szczególnie cenne jest tu 
wiejskie budownictwo regionalne, którego przykłady w postaci 
licznych domów podcieniowych, drewnianych chat, wiatraków 
czy ryglowych i ceglanych kościółków można oglądać we wielu 
żuławskich wsiach. Wiślana Trasa rowerowa to też niezapomniana  
przygoda z gotykiem. Na trasie lub w jej bliskiej okolicy do zwie-
dzania zachęcają perły ceglanej, średniowiecznej architektury.  

Prace inwestycyjne nad przedsięwzięciem dopiero się rozpoczęły 
i będą trwały do roku 2020. równolegle będą prowadzone działa-
nia przyczyniające się do powstawania produktów turystycznych 
i ich promocji.

Pomorskie Trasy Rowerowe to projekt, którego inspiratorem jest Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego. Zakłada wybudowanie dwóch długodystansowych tras rowe-
rowych z dedykowaną infrastrukturą miejsc odpoczynku dla rowerzystów.Przebieg 
tras będzie wpisywał się w sieć ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych Euro Velo.

Bohaterami filmu jest dwoje 
młodych ludzi, którzy wybrali 
się na wakacyjny wypad do 
Gdańska. Dynamiczny mon-
taż, krótkie ujęcia,  kalejdo-
skop zmieniających się scen 
przedstawiają tętniące życiem 
miasto – jego niezwykłą sce-
nerię, piękne plenery i gwar-
ne, pełne ludzi miejsca.
- W naszej produkcji zdecydo-
waliśmy się na odmienną for-
mę narracji. Poprowadziliśmy 
ją z punktu widzenia domyśl-
nego bohatera – chłopaka, 
który razem z uroczą dziew-
czyną spędza tu wakacje. 
chcieliśmy pokazać miasto 
tak, jak je widzą zwykli ludzie 
- mieszkańcy, turyści - mówi 
Tomasz Zasada, reżyser filmu.
Twórcom zależało, żeby dzię-
ki pierwszoosobowej narracji 
widz ma szansę uczestniczyć 
w całej historii niemal osobi-

ście. Doświadczyć emocji, ja-
kie towarzyszą zakochanym, 
ale też zanurzyć się w klimacie 
letniego Gdańska.
-sama produkcja była nie-
zwykle interesująca. W ciągu 
ośmiu dni zdjęciowych od-
wiedziliśmy wiele miejsc. 
mamy nadzieję, że w filmie tę 
różnorodność i zabawę udało 
nam się pokazać - mówi mate-
usz jemioł, producent filmu.
-Baltic sali Gdańsk, międzyna-
rodowy Festiwal Teatrów Ple-
nerowych i Ulicznych FETa, 
rejs motorówką po motławie 
czy odpoczynek na plaży to 
tylko nieliczne z letnich atrak-
cji, które pokazujemy w filmie 
– mówi anna Zbierska, dy-
rektor Wydziału Promocji, 
informacji i komunikacji spo-
łecznej w Urzędzie miejskim 
w Gdańsku.
(UM)

gDańsk 
w wyDaniU 
romantycznym
PROMOCJA | Jeśli romantyczny wyjazd, to tylko do 
Gdańska. Jeśli wspólne spacery – tylko nad Motławą 
i wśród gdańskich uliczek. Bo Gdańsk to idealne miej-
sce dla wszystkich zakochanych. Przypomina o tym naj-
nowszy film promocyjny wyprodukowany przez Miasto 
Gdańsk we współpracy z Wytwórnią Filmów Kalina.
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Program ten od nowego roku szkolnego 
będzie realizowany w kolejnych gdań-
skich placówkach oświatowych. Podczas 
spotkania podsumowującego pierwszy 
rok działalności programu „Gdańsk – jemY 
zdrowo” Prezydent Paweł adamowicz 
spotkał się z intendentami i kucharzami 
z przedszkoli i szkół biorących udział w ak-
cji pilotażowej.
-Dobre nawyki żywieniowe trzeba kształ-
tować od młodego wieku. W środowisku 
rodzinnym dziecko nie zawsze otrzymuje 
prawidłowe wzorce zdrowego odżywia-
nia. To w waszych rękach spoczywa zdro-
wie młodych gdańszczan – mówił podczas 
spotkania Prezydent adamowicz.
Podczas spotkania wręczone zostały cer-
tyfikaty dwudziestu pięciu gdańskim 

placówkom oświatowym, które przeszły 
szkolenia i ich oferta żywieniowa spełnia 
wymogi programu. Prezydent adamo-
wicz wręczył również dwie nagrody dla 
placówek, które wykazały się największym 
zaangażowaniem oraz przygotowały naj-
smaczniejszy i zdrowy jadłospis w ramach 
organizowanego konkursu. W kategorii 
przedszkoli nagroda trafiła do Przedszko-
la nr 81 w Gdańsku, a w kategorii szkół 
do szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku. 
Nagrody to 5 tys. zł, które placówki mogą 
przeznaczyć na zakup wybranego sprzętu 
gastronomicznego.
Podczas pilotażu szkoły i przedszkola, jako 
pierwsze w Polsce miały możliwość używa-
nia i współtworzenia innowacyjnego na-
rzędzia, z którego wkrótce korzystać będą 

wszystkie placówki oświatowe w Gdańsku. 
Narzędzie to powstało na potrzeby pro-
gramu, jako element kluczowy ułatwiający 
przepływ wystandaryzowanej informacji 
o żywieniu dzieci i młodzieży w placów-
kach, jak również ułatwiająca wymianę 
dobrych praktyk pomiędzy intendentka-
mi.  Po zakończeniu pilotażu w aplikacji 
znajduje się blisko 1880 inspiracji kulinar-
nych i ponad 10 000 dań.
aplikacja umożliwia również rodzicom 
i opiekunom wgląd w jadłospis on-line.  To 
alternatywa dla papierowych jadłospisów 
zamieszczanych przy stołówkach.  idąc 
z duchem czasu jadłospis odczytać moż-
na za pomocą strony internetowej www.
jemyzdrowo.edu.pl, a także aplikacji na 
urządzenie mobilne „jemy Zdrowo”. (GD)

w gDańskU 
jeMY zDrowo!
EDUKACJA | Blisko 1880 inspiracji ku-
linarnych i ponad 10 000 dań wprowa-
dzonych do aplikacji „Gdańsk – jeMY 
zdrowo”, szkolenia dla osób odpo-
wiedzialnych za przygotowywanie 
zdrowych posiłków w 25 gdańskich 
przedszkolach i szkołach oraz aplikacja 
dostępna dla rodziców, którzy mogą 
sprawdzać, co ich dzieci jedzą w placów-
kach - to podsumowanie akcji pilotażo-
wej programu „Gdańsk – jeMY zdrowo”. 

Wykonawca prac budowlanych,będzie miał 
450 dni na zrealizowanie umowy. Przy mal-
czewskiego  powstaną 3 mieszkania jednopo-
kojowe i 57 mieszkań dwupokojowych  o po-
wierzchni od  31,1 m² do 58,63 m².szacunkowy 
koszt budowy to 12,8 mln zł netto.
również we wrześniu rozpocznie się budo-
wa 2 budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych przy ul. Świemirowskiej 2-4 w sopocie. 

szacunkowy koszt wykonania robót budow-
lanych wynosi  blisko 3,5 mln zł netto. Prace 
budowlane mają tam potrwać 12 miesięcy, 
podczas których wybudowanych zostanie 16 
mieszkań dla sopockich rodzin (każde o po-
wierzchni od 39,8 m² do 47,1 m² ).
Urzędnicy zakładają przyjmowanie wniosków 
na  nowe budownictwo komunalne w ii kwar-
tale przyszłego roku. Wcześniej rada miasta 

przygotuje i zatwierdzi  regulamin przyzna-
wania mieszkań. Zgodnie z przyjętą polityką 
mieszkaniową miasta, preferowane będą mło-
de rodziny z dziećmi.
sopot aplikował do Banku Gospodarstwa kra-
jowego w konkursie o udzielenie finansowe-
go wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych i lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie-

s t a n o w i ą c y c h 
lokali socjalnych. 
Po ogłoszeniu 
wyników nabo-
ru  sopot znalazł 
się w gronie 81 
w n i o s k o d a w -
ców, którym zo-
stało przyznane 
dofinansowanie: 
w przypadku 
budynku na ul. 
m a l c z e w s k i e -
go na poziomie 
35% od kwoty 
brutto (czyli oko-
ło 4,3 mln tys. zł). 
Dofinansowanie 
trafi do miasta 
po zakończe-
niu inwestycji. 
W przypadku bu-

dynków na ul. Świemirowskiej sopot otrzyma 
dofinansowanie na poziomie ok. 590 tys. zł.
- mieszkania budujemy przede wszystkim  dla 
młodych sopocian z dziećmi. chcemy wspie-
rać rodziny, których marzeniem jest mieszka-
nie w sopocie, a zakup na wolnym rynku prze-
rasta ich możliwości finansowe – komentuje 
marcin skwierawski, wiceprezydent sopotu.
(UMS)

sopot tworzy 
mieszkania 
komunalne
INWESTYCJA I  We wrześniu rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mal-
czewskiego 29. W budynku tym zamieszka 60 rodzin, które dzięki sopockiemu progra-
mowi budownictwa komunalnego otrzymają swoje pierwsze mieszkanie. Dwa budynki 
wielorodzinne powstaną także przy ulicy Świemirowskiej.
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
Z CAŁEGO POMORZA

16 mikroapartamentów, ponad 20 tutorów, wspólny co-
working i mieszkanie w centrum kulturalnego Wrzeszcza. 
To wszystkie oferuje clipster, w którym niemal od roku pra-
wie 20 osób miało szansę rozwijać projekty. Wielofunkcyjne 
mikroapartamenty dostępne są już od 1000 zł miesięcznie. 
Przyszli przedsiębiorcy mogą zamieszkać w clipsterze od 15 
września 2016 roku.
– clipster to nie miejsce, to społeczność. To tutaj poznałem 
inwestorów, mentorów, ludzi którzy wspierają mój projekt, a 
także innych clipsterów, z którymi wymieniamy się doświad-
czeniami. Niektórzy z nas nawet rozpoczęli wspólną pracę 
przy projektach– mówi jakub Tomaszewski  – były mieszka-
nie clipstera.
– clipster pozwala nie tylko rozwinąć projekt, ale przede 
wszystkim zweryfikować potencjał pomysłu. Niekiedy okazy-
wało się, że pomysły mieszkańców nie mogą przynieść ocze-
kiwanego sukcesu. Po wspólnym dojściu do takiego wniosku, 
mieszkaniec mógł skupić się na innych projektach. Dzięki 
temu clipster pomaga ograniczać liczbę porażek w bizne-
sie – przekonuje kinga kuczyńska z Gdańskiego inkubatora 
Przedsiębiorczości sTarTEr.
– Do tej pory w pory w przestrzeni rozwijane były pomysły 
z zakresu medycyny, sztucznej inteligencji czy gastronomii. 
cześć z nich szybko ewoluowała pod okiem tutorów i wkrót-
ce wkroczy na rynek. W clipsterze swoje 4 kąty znajdzie każ-

dy, kto szuka kreatywnego miejsca do życia – dodaje michał 
mysiak z alfabeat.
osoby, które poprzez formularz dostępny na stronie www.
clipster.pl, zgłoszą chęć udziału w programie, czeka jeszcze 
rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdzi możliwość za-
mieszkania w clipsterze.  koszty najmu i udziału w progra-
mie wahają się od 1000 zł brutto miesięcznie za apartament 
jednoosobowy do 1700 zł brutto miesięcznie za apartament 
dwuosobowy – z większością opłat w cenie. W zależności od 
rozwoju projektów rezydencja w clipsterze może trwać 3, 6 
lub 9 miesięcy. (IJ)

mieszkania 
dla kreatywnych
BIZNES | Clipster poszukuje kolejnych mieszkańców z pomysłami na biznes. Przestrzeń 
stworzona przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER i Alfabeat to jedyne 
miejsce w Polsce oferujące przestrzeń do życia i pracy nad projektami biznesowymi. 
Kolejni mieszkańcy mogą zamieszkać na terenie Garnizonu Kultury już 15 września.

NAGRODA | Rewitaliza-
cja Kanału Elbląskiego 
przeprowadzona przez 
Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku 
została wyróżniona w XX 
edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Otwartego „Mo-
dernizacja Roku 2015”. 

Prestiżowe Wyróżnienie (ii 
miejsce) „modernizacja roku 
2015” w kategorii „sport 
i rekreacja” przyznało 
jury konkursu. Uro-
czystość ogłoszenia 
wyników i wręczenia 
nagród w XX jubile-
uszowej Edycji kon-
kursu „modernizacja 
roku 2015” odbyła się 
w środę, 24 sierpnia 
2016 roku, na Zamku 
królewskim w War-
szawie. 
Wyróżnienie dla rZGW 
w Gdańsku odebrał zastępca 
dyrektora rZGW ds. tech-
nicznych i inwestycji krzysz-
tof roman.
To nie pierwsza nagroda dla 
ukończonej w maju 2015 re-
witalizacji. Projekt określany 
w skrócie: „rewitalizacja ka-
nału Elbląskiego” otrzymała 
również nagrodę „Zabytek 
Zadbany” przyznaną przez 
ministra kultury i Dziedzic-

twa Narodowego oraz na-
grodę i stopnia i tytuł „Bu-
dowy roku” przyznaną przez 
Polski Związek inżynierów 
i Techników Budownictwa, 
przy współudziale minister-
stwa infrastruktury i rozwo-
ju oraz Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego.
kanał Elbląski jest unikato-
wym w skali światowej za-
bytkiem hydrotechnicznym 
i jednoczesne znaną atrakcją 

turystyczną. To jeden z naj-
bardziej malowniczych szla-
ków żeglugowych Polski. Po-
przez jezioro Drużno i rzekę 
Elbląg łączy Zalew Wiślany 
z systemem jezior Warmii 
i mazur. To jedyna na świecie, 
czynna dla turystów, droga 
wodna, na której wykorzy-
stuje się system przemiesz-
czania statków za pomocą 
wózków poruszających się 
po pochylniach. (A.K)

kanał elBląski 
chwałą regionU
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minister przyjął zaproszenie Dowódcy 22. 
BlT Płk Pil. leszka Błacha. Uroczystość roz-
poczęła się odapelu z udziałem żołnierzy 
22. BlT, orkiestry wojskowej oraz zaproszo-
nych gości. Po wręczenie odznaczeń swoje 
umiejętności zaprezentowała grupa skocz-
ków spadochronowych. Główną atrakcją 
dnia były oczywiście pokazy dynamiczne 
w powietrzu.
minister smoliński był pod wrażeniem 
umiejętności pilotów. W swoim wystąpie-
niu nie tylko podziękował za zaproszenie, 
ale zaznaczył, że obecny rząd robi wszystko, 
aby coraz więcej młodych ludzi interesowa-
ło się wojskiem. 
– chcemy, mówiąc krótko, aby stało się to 
modne – powiedział.
Po raz pierwszy przed publicznością miał oka-
zję zaprezentować swoje umiejętności Por. 
rafał Pinkowski – pilot z 22. BlT, który w tym 
roku uzyskał uprawnienia pilota pokazowe-

go na samolocie miG-29. oprócz miga w po-
wietrzu można było zobaczyć samolot F-16 
z Tiger Demo Team Poland oraz wiatrakowce. 
sporym zainteresowaniem cieszyła się 
również wystawa sprzętu sił Powietrznych 
i Wojsk lądowych prezentowanych przez 
żołnierzy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechani-
zowanej z Elbląga. Warte obejrzenia były m. 
in. bezzałogowy statek powietrzny orbiter, 
czołg PT-91 Twardy, armatohaubica 152 mm 
„DaNa”, bojowy wóz piechoty BWP-1 i wiele 
innych jednostek sprzętu. Ponadto można 
było podziwiać samoloty sportowe i tury-
styczne.
W pokazach na ziemi uczestniczyli także 
funkcjonariusze służby Więziennej i straży 
Granicznej. akcję ratowniczo-gaśniczą prze-
prowadził zaś zastęp Państwowej straży 
Pożarnej we współpracy z strażakami woj-
skowymi. Nie zabrakło też grupy modelarzy, 
stoisk z umundurowaniem i uzbrojeniem 

historycznym, 
które wysta-
wiły grupy re-
konstrukcyjne. 
organizatorzy 
u ro c z ys to ś c i 
nie zapomnie-
li o części ar-
tystycznej - na 
scenie zapre-
zentowali się 
w y c h o w a n -
kowie sekcji 
d z i a ł a j ą c yc h 
w klubie 22. 
BlT.
(BP)

na pikniku lotniczym
RELACJA | Tysiące osób z całego Pomorza odwiedziło w lotnisko 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim. 
A wszystko z okazjidnia otwartego tej jednostki. Wśród gości byli m.in.Poseł RP, a jednocześnie Wiceminister Infrastruktury 
iBudownictwa Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. 
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rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem 
i przebudową kładki dla pieszych nad jarem w ciągu ulicy 
obrońców Westerplatte w sopocie miało miejsce pod ko-
niec maja bieżącego roku. roboty polegały na wymianie 
przęsła oraz skrajnych podpór stalowych. Podpora środ-
kowa została usunięta. konstrukcję nośną stanowi sta-
lowa, trójprzęsłowa, dwudźwigarowa belka ciągła. Przę-
sła kładki dla pieszych wykonano jako dwudźwigarowe 
w rozstawie 1,5 m. lokalizacja podpór skrajnych pozosta-
ła bez zmian. istniejące przyczółki zostały przemurowane 
z uwagi na ich zły stan techniczny oraz dostosowane do 
nowych łożysk kładki. W ramach inwestycji wykonano 
nowe filary stalowe o geometrii i kształcie zgodnym z ist-
niejącymi. 
-Według projektu przewiduje się wykonanie podświe-
tlenia kładki na dwa sposoby: oświetlenie zlokalizowane 

kładka już dostępna Dla mieszkańców
INWESTYCJA| Wcześniej niż zakładano, udało się zakoń-
czyć główne prace konstrukcyjne związane z remontem 
i przebudową kładki dla pieszych nad jarem w ciągu 
ulicy Obrońców Westerplatte w Sopocie. 

w poręczy barierki i oświe-
tlenie dodatkowe, zamonto-
wane w pylonach, doświe-
tlające pomost kładki. Tym 
samym miejsce to stanie 
się jeszcze bardziej magicz-
ne, klimatyczne i sprzyjać 
będzie wieczornym space-
rom – podkreślają urzędnicy 
z sopotu.
Wykonawcą robót była firma 
saferoad kabex sp. z o. o. 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Be-
toniarzy 32. Wartość robót 
wynosi 552 313,05 zł brutto. 
Termin realizacji umowy wy-
znaczono do dnia 30.09.2016 
r. jednak udostępnienie 
pieszym nastąpiło znacznie 
wcześniej.
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ŚWIADCZYSZ 
USłUGI?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

Wyślij ogłoszenie SMS-em:Wyślij ogłoszenie SMS-em:

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?

Więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)

jak na bajkowe wydarzenie przystało 
wszędzie widoczne były motywy ze zna-
nych i lubianych bajek.  Wydarzenie mimo 
niesprzyjających warunków pogodowych 
obfitowało w moc atrakcji -  można było 
wziąć udział w pokazach mody postaci 
bajkowych, konkursach z nagrodami za-
równo dla dzieci, osób dorosłych jak i se-
niorów. W konkursach bardzo silną repre-
zentację stanowili mieszkańcy kiezmarka, 
którzy przygotowali niesamowicie barw-
ne stroje. Wszystkie konkurencje i konkur-
sy zostały nagrodzone wyjątkowymi i cen-
nymi nagrodami, których fundatorem był 
Pan janusz Goliński - Wójt Gminy cedry 
Wielkie. Wydarzenie rozpoczęło się przed-
stawieniem teatralnym dla najmłodszych 
przygotowanym przez formację Qfer. pt. 
„królewna Śnieżka”. Zaraz po widowisku 
na scenie zaprezentowały się artystycznie 
lokalne formacje muzyczne, w tym: Ze-
spół midnight, julia stach z Female Ban-
de i Zosia sulej. Zgromadzeni oczekiwali 
z niecierpliwością na występ gwiazdy wie-
czoru - andrzeja rosiewicza. jego barwna, 
pełna energii postać sceniczna porwała 
wszystkich do zabawy. artysta zaprezen-

tował na scenie swoje największe prze-
boje: „40 lat minęło”, „ada, to nie wypada”, 
„czy czuje pani cha che”, „Najwięcej wita-
miny” i „chłopcy radarowcy”. Następnie 
wystąpił Zespół coverowy aBBa - wyko-
nujący największe przeboje tej legendar-
nej grupy, m.in. Dancing Queen, Waterloo, 
mamma mia i wiele innych.
organizatorzy imprezy to Urząd Gminy 
cedry Wielkie i Żuławski ośrodek kultury 
i sportu. Wydarzenie zostało zrealizowane 
dzięki wsparciu finansowemu firm Gravel 
i metrostav.
(BG)

Bajkowa zabawa 
w BłotnikU
RELACJA | Na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku zorganizo-
wano imprezę plenerową  pod nazwą „Bajkowy świat na wodzie”. 
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Rajd RoweRowy

Najnowsza edycja rajdu miała miejsce 30 
lipca, w wycieczce rowerowej udział wzię-
ło ponad 250 rowerzystów.  Była to rekor-
dowa ilość uczestników rajdu ze wszyst-
kich dziewięciu edycji. Wśród uczestników 
rajdu były całe rodziny, młodzież i „młodzi 
duchem”. 
rajd uroczyście otworzył organizator 
wycieczki, Łukasz Żarna dyrektor Żokis 
w cedrach Wielkich. Na starcie, przed  Żo-
kis w cedrach Wielkich, uczestnicy wy-
cieczki otrzymali kamizelki odblaskowe 
i koszulki współfinansowane przez sta-
rostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.  

Pierwszy przystanek był po dystansie 10 
km przy ruinach kościoła w steblewie. 
Dzięki przychylności Gminy suchy Dąb, 
uczestnicy rajdu mieli okazję wysłuchać 
historii tego miejsca. Następne przystan-
ki miały miejsce w Pszczółkach (po dy-
stansie 19 km), w sobowidzu przy szkole 
Podstawowej (po dystansie 27 km), przy 
ośrodku kultury w Trąbkach Wielkich (po 
dystansie 34 km), w Pruszczu Gdańskim 
(po dystansie 45 km, przy Świetlicy Wiej-
skiej w rokitnicy (po dystansie 52 km), 
około godz. 17.00 dojazd do Żokis w ce-
drach Wielkich. ostatnim przystankiem 
rajdu i jednocześnie metą były cedry 
Wielkie i Żuławski ośrodek kultury i spor-
tu.  Po dotarciu do mety rozpalono ogni-
sko i usmażono kiełbaski. (BG)

RAJD | Ponad 250 rowerzystów uczestniczy-
ło w dziewiątej edycji Żuławskiego Rajdu 
Rowerowego. 
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Platforma ofert indek-
sowanych (Poi) służy 
klientom biznesowym 
do zamówień w ramach 
ofert indeksowanych 
cenami Towarowej Gieł-
dy Energii. Za pośred-
nictwem Poi mogą bez-
pośrednio uczestniczyć 
w procesie kontraktacji 
energii elektrycznej. 
Platforma daje odbior-
com dostęp do bieżą-
cych informacji na te-
mat trendów cenowych 
na Towarowej Giełdzie 
Energii oraz do aktu-
alnych cen kontrakto-
wych energii elektrycz-
nej. Umożliwia również 
optymalizację transakcji 
poprzez symulacje zakupu transzy energii i  
utworzenia własnych alertów cenowych.
- Platforma ofert indeksowanych to odpo-
wiedź na potrzeby zgłaszane nam wielokrot-
nie przez klientów biznesowych i instytucjo-
nalnych. Energa jest pierwszą firmą na polskim 
rynku, która oferuje im takie możliwości za-
rządzania zakupami energii - mówi Dariusz 
kaśków, prezes Zarządu Energa sa. –  chcemy 
zwiększać zakres ofert i podwyższać jakość 
naszych usług. rozwój portfela produktów 
i usług będzie ważną częścią aktualizowanej 

obecnie strategii, która w dużym stopniu kon-
centrować się będzie na kliencie, jak i na inno-
wacyjności. już dzisiaj mamy ofertę  sprzeda-
ży energii elektrycznej w połączeniu z gazem,  
zarządzamy popytem na energię, jesteśmy 
przygotowani, by wejść na rynek emobility.
Platforma ofert indeksowanych umożliwia do-
stęp do szeregu informacji przydatnych klien-
tom wielko wolumenowym, w tym do danych 
dotyczących ceny, ilości zakupionej energii 
elektrycznej oraz dostępnego wolumenu. 
Dzięki temu Poi pozwala na bardziej efektyw-
ne zarządzanie zakupami energii elektrycznej, 

która jest podstawą funkcjonowania każdego 
dużego przedsiębiorstwa. cena zakupu ma 
kluczowe znaczenie dla prowadzonej dzia-
łalności biznesowej i osiąganych przez dane 
przedsiębiorstwo wyników.
klienci korzystający z Poi otrzymają dostęp 
do wielu nowych funkcjonalności, w tym:

możliwość wyliczenia ceny energii konwen-•	
cjonalnej, z uwzględnieniem profilu odbior-
cy, po aktualnych   cenach energii z Towaro-
wej Giełdy Energii oraz ceny sprzedaży wraz 
z pozostałymi kosztami;
możliwość dokonania symulacji zakupu •	
transzy energii i poznania jej wpływu na 
cenę końcową, z uwzględnieniem wszyst-
kich dokonanych dotychczas transakcji;
możliwość dokonywania zakupu oraz wyce-•	
ny w oparciu o hurtowe produkty w ujęciu 
rocznym, kwartalnym i miesięcznym;
możliwość pełnej automatyzacji zakupu •	
energii elektrycznej w oparciu o określoną 
ilość oraz cenę;
możliwość utworzenia alertów cenowych, •	
w ramach których na wskazany adres email 
przysłana jest informacja dotycząca okre-
ślonej ceny energii.

Dostęp do Poi mogą uzyskać klienci Energa 
obrót, którzy zawarli umowę w ramach ofer-
ty indeksowanej. szczegółowych informacji 
na temat Poi udzielają dedykowani doradcy 

klienta spółki. (BG)

Nowatorska platForma 
oFert inDeksowanych

ENERGETYKA | 
Energa uruchomiła 
pierwszą w Polsce 
internetową plat-
formę dla dużych 
odbiorców do za-
rządzania zakupami 
energii elektrycznej. 
Klienci Energa Obrót 
tym samym zyskali 
narzędzie pozwala-
jące na bezpośred-
nią realizację decyzji 
kiedy, w jakiej cenie 
i jaki procent wolu-
menu chcą zakupić.

Wszyscy odwiedzający będą mogli 
posmakować regionalnych przysma-
ków – mięs, wędlin, przetworów czy 
miodów. o lokalne piwo zadbabro-
war amber. Do wyboru będzie piwo 
różnych gatunków takich jak lager, 
pszeniczne czy koźlak. Przez cały 
dzień będzie trwać również piknik 
rodzinny dla dzieci, pełen gier, za-
baw i konkursów z nagrodami. 
W ramach  biesiady odbędą sie po-
kazy live cooking, pokazy sprzętu 
agrarnego, nie może także zabraknąć 
pokazu warzenia piwa. Biesiadę piw-
ną poprowadzi Wojciech Tremiszew-
ski, na godzinę 20 zapowiedziano 
koncert gwiazdy, grupy BraThaNki.
Po koncercie, do północy będzie 
trwał Dj Party. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny. 
(GB)

zBliża się 
Święto Piwa
BIESIADA | Nadchodzi druga edycja Amber Fest, Święta Produktów Re-
gionalnych i Wielkiej Biesiady Piwnej.10 września wytwórcy produktów 
regionalnych ponownie spotkają się przy Stadionie Energa Gdańsk.

Niekwestionowana kró-
lowa polskiej sceny mu-
zycznej, której koncerty 
wprawiają o szybszy 
rytm bicia tysiące serc 
wystąpi w Ergo Arenie. 
15 października zagra 
tam Beata Kozidrak z ze-
społem Bajm.

organizatorzy zapowia-
dają spektakularne show 
koncertowe, oparte na 
wyjątkowej nici porozu-
mienia z publicznością, 
które Beata kozidrak & 
Bajm, solidnie budowali 
przez lata.

Podczas gdańskiego 
koncertu zostaną zapre-
zentowane premierowe 
piosenki Beaty kozidrak 
i przeboje z jej wcze-
śniejszych albumów oraz 
legendarne hity Bajmu 
gwarantują niezapo-
mniane emocje.
Trasa ma być połacze-
niem scenicznego „ja” 
Beaty kozidrak i pop-
rockowego brzmienia 
Bajmu w otoczeniu pro-
dukcji koncertowej z uży-
ciem najnowocześniej-
szej techniki.
(BG)

Beata i Bajm 
w ergo arenie
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johnyy stark, manager i wielki przyja-
ciel mireille mathieu, mówił, że scena 
to jej dom. od ponad 50 lat to praw-
da. Polska publiczność miała okazję 
oglądać ją dwukrotnie – w 1969 roku 
na czterech koncertach i w 2010 roku. 
Wszystkie koncerty odbyły się w sali 
kongresowej.
Tym razem nie tylko warszawska pu-
bliczność będzie miała okazję po-
dziwiać jej niezwykły talent. mireille, 
poza Warszawą, zaśpiewa również we 
Wrocławiu i w Gdyni.
moje piosenki zawsze opowiadają 
o miłości, dlatego tak je lubię– mówi 
mireille.
Na koncertach w Polsce możemy spo-
dziewać się wiele miłości i uśmiechu. 
Nawet, gdy mireille jest smutna, kiedy 
wydarzy się w jej życiu coś bolesnego, 
zawsze potrafi znaleźć uśmiech dla 
swoich fanów.
„Piosenka, to najlepszy sposób, żeby 
powiedzieć: kocham cię”. W paździer-
niku mireille mathieu powie „kocham 
cię” polskiej publiczności.
Gdyński koncert odbędzie się 22 paź-
dziernika w Hali Gdynia arena. ceny 
biletów rozpoczynają się od 266 zło-
tych.
(BG)

Legendarna 
piosenkarka 

wystąpi w gDyni
KONCERT | Mireille Mathieu, legendarna francuska piosenkarka, jedna z najwięk-
szych artystek w historii piosenki  francuskiej wystąpi w  październiku w Gdyni. 
Podczas koncertów piosenkarka zaśpiewa swoje najnowsze utwory takie jak Mon 
Credo, Qu`elle est belle czy Mon bel amour d`été. Piosenkarce towarzyszyć będzie 
zespół złożony z 12 muzyków.

ira, to jeden z najpopular-
niejszych i najważniejszych 
polskich zespołów rocko-
wych, obecny na polskim 
rynku muzycznym od po-
czątku lat 90. Grupa ma 
na swoim koncie 11 płyt 
studyjnych, szereg presti-
żowych tytułów i najważ-
niejszych nagród muzycz-
nych w kraju a także długą 
listę singli, które trafiały na 
pierwsze miejsca radiowych 
list przebojów. W maju tego 
roku ukazała się ostatnia w 
dorobku grupy płyta, „my”.
obecnie, zespół ira kon-
certowo to marka sama w 
sobie! Energetyczne, moc-
ne, gitarowe brzmienie 
przeplatane, dobrze zna-
nymi publiczności, nastro-
jowymi balladami. Podczas 
wrześniowego koncertu w 
Ergo arenie zespół zapre-

zentuje się w niecodzien-
nym składzie. Na specjalne 
zaproszenie grupy u boku 
artura Gadowskiego na 
trójmiejskiej scenie wystą-
pią panie: Urszula, małgo-
rzata ostrowska i Patrycja 
markowska. Z całą pewno-
ścią nie zabraknie starych, 
dobrze znanych z dorobku 
zespołu przebojów w no-
wych aranżacjach takich 
jak „Nadzieja”, „mój dom”, 
„Wiara”, „ona jest ze snu”,  
utworów z ostatniej płyty 
i zaskakujących zestawień 
wokalnych.
aktualny skład zespołu 
tworzą: artur Gadowski, 
Wojtek owczarek, Piotrek 
sujka, sebastian Piekarek, 
Piotr konca.
Bilety na koncert kosztują  
40 – 80  zł.
(GB)

Rockowy 
koncert 
w ergo arenie
KONCERT | 9 września w ERGO ARENIE niesamowity, 
rockowy wieczór, podczas którego wystąpi zespół IRA 
z gościnnym udziałem trzech znakomitych polskich 
wokalistek: Urszuli, Małgorzaty Ostrowskiej i Patrycji 
Markowskiej.
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klientów z Wejherowa, Pucka i okolic, tel. 692 
138 786, e-mail: br.kkrzebietke@gmail.com, 
jesteśmy na facebooku

SZKODY komunikacyjne, majątkowe, likwi-
dacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel: 601-
631-835

USłUGI elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice ks.El, tel. 515 151 370

PROFESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor lcD TV samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

BIURO rachunkowe, mechowo, ul. ks. Zyg-
munta Trelli 50, odbieramy dokumenty od 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę siedliskową 7600m2, 
media przy drodze i 5000m2 łąki, Łówcz Gór-
ny. Tel: 782-167-653

SPRZEDAM łąkę rumia 200m od ul różanej, 
12.600m, media obok na działce, cena 160 
000zł, Tel:. 501-831-702

KęBłOWO dom 139/716m, 4 pokoje, 2 ła-
zienki, umeblowana kuchnia, jadalnia garder, 
małe osiedle, cena 340 tys. Tel: 519-399-162

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, 
nad morzem w karwińskich Błotach, 1 km do 

pięknej plaży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w mieroszynie koło jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ
KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, złomowanie kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc dro-
gowa. Tel: 789-345-593

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
ToWarZYskiE: EXP.TOW.

Dam PracĘ: EXP.PDP.

UsŁUGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VaT)
NiErUcHomoŚci sPrZEDam: EXP.NSP.

NiErUcHomoŚci kUPiĘ: EXP.NKU.

NiErUcHomoŚci Do WYNajĘcia: EXP.NDW.

moTorYZacja sPrZEDam: EXP.MSP.

moTorYZacja kUPiĘ: EXP.MKU.

EDUkacja: EXP.EDU.

sPrZĘT ElEkTroNicZNY EXP.SKO.

róŻNE: EXP.ROZ.

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM kanapę rozsuwaną, Wejherowo. 
Tel: 570-632-747

SPRZEDAM gazowy grzejnik wody przepły-
wowej ariston junkiers, cena 120 zł. Tel: 510-
501-955

SPRZEDAM piłę tarczową 2.0kw 380W samo-
robną z kółkami, cena 630zł. Tel: 695-230-080

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIę militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu ii Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-

wy@gmail.com

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, transport, prace w ogro-
dzie, okolice luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

510 894 627
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SPRZEDAM rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

SPRZEDAM dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

inwestycje kolejowe na Pomorzu za 6 mld 
zł ułatwią podróże oraz dostęp do Portu 
Gdańsk - zapowiedzieli podczas konferen-
cji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
kazimierz smoliński,wiceminister infra-
struktury i budownictwa, Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski oraz Prezes PkP Plk 
s.a. ireneusz merchel. krajowy Program 
kolejowy w województwie pomorskim 
przewiduje 12 projektów o łącznej warto-
ści ponad 6 mld zł. Na liście podstawowej 
jest 10 projektów za ponad 5,7 mld zł. lista 
rezerwowa obejmuje 2 projekty o wartości 
około 325 mln zł. 

6 mLd na inwestycje 
kolejowe w regionie

TRANSPORT | Lepszy dostęp do portów morskich oraz krót-
sze podróże w regionie – to główne efekty realizacji Krajo-
wego Programu Kolejowego w województwie pomorskim. 

krajowy Program kolejowy w wojewódz-
twie pomorskim ma znacząceo skrócić 
czasu podróży w regionie oraz poprawić 
obsługę na stacjach i przystankach. Dzięki 
dobudowie dodatkowych torów oraz elek-

tryfikacji odcinka 
maksymilianowo 
– Gdańsk oso-
wa na linii łączą-
cej Bydgoszcz z 
Trójmiastem po-
wstanie alterna-
tywny korytarz 
dla transportu 
t o w a r o w e g o 
o b s ł u g u j ą c e -
go port morski 
w Gdyni. Takie 
rozwiązanie po-
zwoli pominąć 

linię średnicową Trójmieście i w znaczącym 
stopniu odciąży ruch w obrębie aglomera-
cji. Efektem prac będzie – oprócz poprawy 
warunków dla przewozu towarów, także 
wygodniejsza i szybsza podróż. Pociągi w 
relacji kościerzyna – Gdynia Główna poja-
dą o ok. 16 minut krócej niż obecnie (czas 
skróci się z 1h 16 min do ok. 1h). Podobnie 
dzięki dobudowie dodatkowych torów na 
najbardziej obciążonych odcinkach oraz 
podniesieniu prędkości pociągów pasażer-
skich do 160 km/h o 15 minut skróci się czas 
dojazdu na trasie Gdynia Główna – słupsk. 
o ok. 13 min skróci się czas podróży na tra-
sie szczecinek – słupsk (z 1h 49 min do ok. 
1h 36 min). krócej o ok. 20 minut pojadą po-
ciągi na trasie Grudziądz – malbork (z 1h 30 
min do ok. 1h 10 min). szybciej o 10 minut 
pojadą pociągi w relacji lębork – Łeba (z 42 
min do ok. 32 min). (UW)fo
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Na festynie podsumowano również cykl zajęć 
sportowych pod szyldem aktywne lato. każ-
dego dnia wykwalifikowani instruktorzy orga-
nizowali turnieje siatkówki, piłki nożnej i rug-
by w plażowym wydaniu. Zawodnicy podczas 
tych wakacji licznie stawili się na poszczegól-
nych turniejach nawet wtedy, gdy warunki 
pogodowe nie były sprzyjające. Na listach 
startowych odnotowano aż 400 nazwisk. 
Największym powodzeniem cieszyło się 
młodzieżowe wydanie plażowej piłki noż-
nej. Wysoką frekwencją wyróżniała się 
również nowa dyscyplina - prowadzone 
przez trenera macieja stachurę- rugby. 
Po każdym turnieju w ramach aktywnego 
lata najlepsi zawodnicy otrzymywali pucha-
ry, medale oraz gadżety. Prowadzona była 
także indywidualna klasyfikacja generalna.

Sportowe 
pożegnanie 
wakacji
RELACJA | Gdynia pożegnała wakacje na sportowo. Zaplanowa-
nych atrakcji trudno było zliczyć. Tory przeszkód, ścianki wspi-
naczkowe, symulator deski surfingowej, przejażdżki konne - 
w ostatnią sobotę wakacji nikt nie narzekał na nudę.

W klasie Hobie 
cat 16 sPi star-
towała młodzież 
z Uks NaViGo 
sopot catama-
ran Youth Team 
Poland. i miejsce 
w tej klasie zaję-
ła załoga: Tymo-
teusz cierzan i 
oskar Niemira, 
która tym wy-
nikiem wygrała 
eliminacje do 
młodzieżowych 
mistrzostw Świa-
ta mających się odbyć pod koniec roku 
w Nowej Zelandii. ii miejsce zajęli: Łucja 
Wróblewska i Filip ronkiewicz, a iii miej-
sce – Dominique Bohdziewicz i anna Świ-
tajska.
W klasie F-18 wygrała załoga: krzysztof 
Bassak, Piotr siciński z YkP Warszawa, ii 
miejsce zajęli marcin kamiński i kaja szu-
lakowski z Uks NaViGo sopot a trzecie 
miejsce – michał surowiec i jerzy Białek 
również z Uks NaViGo sopot.
W klasie oPEN zwyciężyli seweryn i marta 
krajewscy z Uks NaViGo sopot, ii miejsce 
zajęli Dariusz Grzegorzek i andrzej Więc-
kiewicz z Uks NaViGo sopot, a trzecie 

miejsce zajęła 
załoga alek-
sandra jędry-
cza i katarzyna 
Piernicka z Uks 
NaViGo sopot, 
z w y c i ę ż a j ą c 
j e d n o c z e ś n i e 
k l a s y f i k a c j ę 
oPEN jUNior. ii 
miejsce w klasie 
oPEN jUNior 
zajęli Paulina 
kałuszyńska i 
maciej Trocha.
W bardzo wido-

wiskowej klasie a, w której Polacy należą 
do światowej czołówki walka o podium 
była bardzo zacięta. Pierwsze miejsce zajął 
Tymoteusz Bendyk z Uks NaViGo sopot, ii 
miejsce zajął jacek Noetzel z Uks NaViGo 
sopot a trzecie miejsce zajął chris rashley 
z royal london Yacht club Wielka Bryta-
nia. W tej klasie wyróżniono także trzech 
pierwszych juniorów: jakuba surowca, 
marcina Badzio i andrzeja senkusa z Uks 
NaViGo sopot oraz pierwszego mastersa 
(jacek Noetzel Uks NaViGo sopot), pierw-
szego Grand mastersa (jarosław Bętkow-
ski rjkP Poznań) i pierwszą kobietę (Ewa 
Górska Uks NaViGo sopot). (UMS)

mistrzostwa polski 
katamaranów sopot 2016
RELACJA | Sopot był gospodarzem  Mistrzostwa Polski Katamaranów 2016. W dniach 
19 – 21 sierpnia odbyły się  wszystkie zaplanowane wyścigi dla wszystkich klas. W zma-
ganiach nie przeszkodziła nawet złe warunki wiatrowe. 
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BASKET GDYNIA
oFicjalNa sTroNa klUBoWa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN PEłEN WRAŻEŃ ZaPrasZajĄ:

express
TrójmiasTa i okolic

oddając hołd jednym z najważniejszych 
mieszkanek Gdyni – jej Prezydent i naj-
lepszej polskiej koszykarce – pragniemy 
podkreślić ich wyjątkowe umiejętności 
inspirowania ludzi, działania przez przy-
kład, tworzenia w zespole.W czasach, 
gdy zauważamy, że coraz więcej może 
nas dzielić niż łączyć, gdy powszech-
nieje poczucie samotności i alienacji, 

tak bardzo cenne jest przywoływanie 
zasad, na które w swoim życiu postawi-
ły obie panie. Dzięki Franciszce cegiel-
skiej, umiejętnie motywującej zespół 
gdynian, dzięki małgosi Dydek, podkre-
ślającej zawsze, że koszykówka to gra 
zespołowa, dostrzec można prawdziwą 
wartość znanych wydawałoby się 
prawd – że jedną z najważniejszych 
społecznych umiejętności jest zdolność 
tworzenia grupy, motywowania jej 
i uczenia „pracy z sercem”. To docenianie 
zaangażowania, odpowiedzialności, 
współodczuwania, tolerancji, dyscypli-
ny, konsekwencji, szacunku dla innych. 

W pracy zawodowej, w polityce, 
w sporcie.
memoriał jest nie tylko hołdem dla 
Franciszki cegielskiej - charyzmatycznej 
liderki, budującej wizerunek nowej 
Gdyni, dla znakomitej koszykarki – 
małgosi Dydek, zapamiętanej z wielką 
sympatią przez wszystkich, którzy się 
z nią zetknęli, to przede wszystkim 
przesłanie dla nas wszystkich. mamy 
nadzieję, że memoriał będzie odebrany 
jako promocja nowoczesnego spojrze-

nia na kreowanie po-
staw różnych pokoleń 
– tych starszych i tych 
młodszych. Dlatego 
liczymy na udział 
w nim ludzi otwartych 
i widzących potrzebę 
przeobrażeń, przed-
stawicieli świata 
sportu, kultury, 
nauki, gospodarki, 
władz państwowych 
i samorządowych. 
razem stworzymy 
Gdynia-super-Team.
Warto wspomnieć, 
że od 2012 r. w Usa, 
w ramach inspiring 
Women Program, 
przyznawana 
jest corocznie dla 
kobiet Nagroda 
małgorzaty Dydek 
– zawodniczki, 
która sama stała się 
inspiracją dla nie-
zliczonych kobiet. 
Była doskonałą 
profesjonalistką, 
ale była również 
znana ze swojego 

ciepłego serca i otwartego 
ducha, dzięki którym zjednała sobie tak 
wielu ludzi na całym świecie. 
jesteśmy bardzo zaszczyceni i wdzięcz-
ni, że drużynami, które zechciały przyjąć 
zaproszenie do udziału w memoriale 
i uhonorować dwie wspaniałe kobiety 
Gdyni, są zawodniczki z rosji, słowacji, 
Węgier i Polski. Gospodyniami turnieju 
są – koszykarki gdyńskiego zespołu 
Basket 90 Gdynia, a patronat nad me-
moriałem objął wielki sympatyk sportu 
– prezydent Gdyni Wojciech szczurek.

W 2016 r. w Gdyni zostanie zorganizowany po raz 
pierwszy Memoriał Franciszki Cegielskiej i Małgo-
rzaty Dydek pt. „Gdynia Super Team”.

Rusza 
Gdynia Super 

Team

GDynia 
Super 
team

Basket 90 Gdynia  
VBW CEKK Cegled  
SBK Samorin

TS Wisła Kraków 
Ostrovia Ostrów 
Wielkopolski 
Dynamo Novosibirsk

14.09.2016

• godz. 13:00 
ts wisła kraków 
- ostrovia ostrów wielkopolski

• godz. 17:00 
ceremonia otwarcia

• godz. 17:30 
Basket 90 gdynia 
- ceek cegled 

• godz. 19:30 
dynamo novosibirsk 
- ostrovia ostrów wielkopolski

15.09.2016

• godz. 12:00 
sBk samorin - cekk cegled 

• godz. 16:00 
ts wisła kraków 
- dynamo novosibirsk

• godz. 18:30 
Basket 90 gdynia 
– sBk samorin

16.09.2016 

• godz. 13:00* 
Mecz o 5 miejsce 

• godz. 15:30* 
Mecz o 3 miejsce

• godz. 18:00* 
Mecz o 1 miejsce 

• godz. 20:00* 
ceremonia zamknięcia

*godziny mogą ulec 
zmianie ze względu 
na transmisję w tV


