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Długim Targiem przejdzie 
barwny orszak paradny, odbę-
dą się koncerty - nie tylko na 
największym bębnie świata, ale 
i estradzie z Kayah w roli głów-
nej. I potem już tak codziennie: 
handlowanie (tysiąc kramów), 
muzykowanie (m. in. Kent Sang-
ster’s Obsession Octet, Królewska 
Orkiestra Salonowa, Ania Ruso-
wicz, Martyna Jakubowicz, Gaba 
Kulka, Natalia Przybysz i wielu 
innych), świętowanie (np. święto 
chleba) i zabawa: od sportu z Pu-
charem Polski Strong Man, przez 
potańcówki „pod chmurką i księ-
życem”, po urozmaiconą rozryw-
kę dla dzieci.

Powieje egzotyką. Odwiedza-
jący Jarmark św. Dominika będą 
mogli poczuć się jak na maro-
kańskich „sukach”, czyli targowi-
skach. Barwna Karawana przez 
23 dni obecna będzie na Targu 
Węglowym, a składać się będzie 
z wystawców rzemiosła trady-
cyjnego pochodzących z różnych 

regionów Maroka. Stworzą oni 
bazar wystawienniczo-handlo-
wy, posiadający w swojej ofercie 
marokańskie produkty rzemieśl-
nicze. Nie zabraknie na nim cera-
miki, biżuterii, ozdobnych luster, 
barwnych dywanów i torebek, 
wyrobów z drewna, skóry, mie-
dzi, wazonów oraz specjalnych 
czajników do herbaty. Maro-
kańskie specjalności to nie tylko 
rękodzieło. W tym wyjątkowym 
kraju, i tylko w nim, rośnie bo-
wiem drzewo arganowe, z którego 
nasion pozyskuje się drogocenny 
olej, dzięki swoim niezwykłym 
właściwościom zwany Płynnym 
Złotem Maroka. Polecamy rów-
nież naturalne kosmetyki do ry-
tuału Hammam tj. czarne mydło 
z oliwek i wydobywana w górach 
Atlas glinka rhassoul, pyszne 
kon� tury z moreli czy truskawek 
oraz aromatyczne herbaty zioło-
we. Będzie można porozmawiać 
z mieszkańcami Maroka, posłu-
chać regionalnej muzyki, ozdobić 
dłonie ornamentami z naturalnej 
henny i potargować się podczas 
robienia zakupów.
Anna Kłos

Zamknięte ulice 
Trwają przygotowania do tegorocznego Jarmarku 
św. Dominika, co oznacza, że sukcesywne zamykane 
są ulice Głównego i Starego Miasta. Zamknięte są już 
wszystkie ulice, na których odbywać się będzie handel: 
ul. Szeroka, Garbary, Grobla I, Grobla II, Grobla III,Grobla 
IV, Kołodziejska, Pańska, Starganiarska (od Grobli IV do 
Warzywniczej), Św. Ducha, Tkacka, Węglarska, Zielony 
Most, U Furty. Infrastruktura jarmarkowa będzie usuwana, 
a ulice przywracane do ruchu w dniach 18-22.08. DK

PIEJE KOGUT NA PATYKU 
WITAJ ŚWIĘTY DOMINIKU
Już 26 lipca, o godz.12, Paweł Adamowicz prezydent Gdańska, przekaże klucz do miasta Andrzejowi 
Kasprzakowi, prezesowi Międzynarodowych Targów Gdańskich, który reprezentuje wszystkich kupców, 
rzemieślników i artystów, biorących udział w Jarmarku. 

O kulinarne atrakcje Jarmarku zadbają (od prawej w I rzędzie): piekarz Andrzej 
Szydłowski i Zbigniew Nowak – współorganizator atrakcji o nazwie Świętomięs Polski

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-9

Emocje na polu 
golfowym

str. 15

Turniej III Porsche Centrum 
Sopot Auto Lellek Group 
Golf Open 2 już za nami. 

Dla pasjonatów 
klasyki 
Do udziału w koncer-
tach czwartej edycji 
Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycz-
nego Sopot Classic 
zaprasza melomanów 
w tym roku Sopot. To 
artystyczne przedsię-
wzięcie wyróżniają 
przede wszystkim: 
niebanalny program, 
artyści-pasjonaci oraz  
wykonawcy młodego 
pokolenia. str. 5
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Wakacje to okres, w którym 
mniej osób oddaje krew. Ludzie 
jeżdżą na urlopy i trudniej jest 
dostać w pracy wolny dzień na 
oddanie krwi, nie ma też zbió-
rek krwi przy szkołach średnich 
i uczelniach. Do tego zwiększa 
się ilość wypadków komunika-
cyjnych, a przez to zwiększa się 
potrzeba na krew.

- To bardzo ciężki okres dla 
pacjentów – podkreśla Lecho-
sław Dzierżak ze Stowarzysze-
nia KrewAktywni. - Ci, którzy 
mogą poczekać, mają operacje 

i zabiegi przesuwane na póź-
niejszy termin, a to na pewno 
nie wpływa pozytywnie na ich 
zdrowie.

Honorowym krwiodawcą 
może zostać każda zdrowa oso-
ba w wieku 18-60 lat, ważąca 
powyżej 50 kg i legitymująca 
się dokumentem ze zdjęciem 
i numerem PESEL. Na odda-
nie krwi nie przychodzimy na 
czczo – należy zjeść śniadanie 
i można wypić kawę. Przed od-
daniem krwi każdy jest dokład-
nie przebadany. Oddaje się 450 

ml krwi pełnej. Cała procedura 
trwa około 30-45 minut (samo 
oddanie około 7 minut). Ho-
norowemu krwiodawcy w dniu 
oddania krwi przysługuje dzień 
wolny od pracy, dostaje również 
posiłek regeneracyjny w postaci 
8 czekolad.

- Wakacyjne zbiórki krwi w 
Sopocie organizujemy już od 
siedmiu lat – dodaje Lechosław 
Dzierżak. - Zawsze liczymy, że 
zarówno mieszkańcy, jak i tu-
ryści po drodze na plażę spełnią 
dobry uczynek i oddadzą ho-

norowo krew. Nie bądźcie obo-
jętni – oddajcie krew, uratujcie 
komuś życie!

W Sopocie krew można oddać 
w każdy wtorek lipca i sierpnia 
przy kościele p. w. św. Jerzego 
(ul. Boh. Monte Cassino) w go-
dzinach 10:00-14:00. Podczas 
akcji Stowarzyszenia KrewAk-
tywni oraz Krewniacy Club 
Trójmiasto zebrano już ponad 
3000 litrów krwi, jednak cały 
czas jest wielu potrzebujących 
czekających na transfuzję.
Dorota Korbut

Dramatyczny 
brak krwi!
Alarmująco niski jest poziom zapasów krwi w Banku Krwi w Gdańsku. Brakuje właściwie 
wszystkich grup krwi, dlatego odbywa się dodatkowa zbiórka.
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Oddanie krwi może uratować czyjeś życie

W województwie pomorskim, 
na terenie Słupska i Gdańska, 
zaczęły funkcjonować nowe 
poradnie dla pacjentów sto-
mijnych. Powstały zarówno z 
myślą o samych chorych, jak i 
osobach im bliskich.

Rak jelita grubego jest naj-
częściej diagnozowanym no-
wotworem w Polsce. W wyni-
ku rozwoju medycyny stał się 
uleczalny. Często powrót do 
zdrowia oznacza poddanie się 
operacji wyłonienia stomii. Ta 
zazwyczaj wiąże się z obawą 
braku akceptacji ze strony spo-
łeczeństwa i nieumiejętnością 
poradzenia sobie w nowej sy-
tuacji, stąd tak istotna jest rola 
poradni stomijnych. Adresy po-
radni stomijnych w wojewódz-
twie pomorskim: Słupsk, Aleja 
Henryka Sienkiewicza 5, tel: 
59 810 87 94, Gdańsk, ul. Jana 
Pawła II 3D, tel: 58 718 81 76.

Ważna higiena  oraz dieta

Stomia jest chirurgicznie wy-
tworzonym połączeniem części 
jelita z powierzchnią ciała. Do 
jej wyłonienia dochodzi w wy-
niku chorób układu pokarmo-
wego. Obecnie szacuje się, że w 
Polsce jest ok. 40 tysięcy stomi-
ków. Jednak ich liczba stale ro-
śnie, gdyż coraz częściej zaleca 
się czasowe wyłonienie stomii. 
Poradnie stomijne w woje-
wództwie pomorskim powsta-
ły w odpowiedzi na potrzeby 
społeczeństwa. W Wojewódz-

bie. Brak specjalistycznej wiedzy 
sprawia, że osoby ze stomią zaczy-
nają mieć problemy, co w konse-
kwencji prowadzi do izolacji od 
otoczenia.

W słupskiej i gdańskiej porad-
ni dyżurują doświadczone pie-
lęgniarki stomijne. Udzielą one 
informacji na temat pielęgnacji 
i higieny stomii, a także doradzą 
jak prawidłowo dobrać sprzęt sto-
mijny i odpowiednio zbilansować 
dietę. 

Wsparcie dla pacjenta

W przypadku placówki w Słup-
sku, istotna jest także możliwość 
uzyskania wsparcia ze strony psy-
chologa, czy powrotu do dawnej 
kondycji pod okiem rehabilitanta. 
Zarówno dla stomików, jak i ich 
najbliższych wizyty są bezpłatne, 
nie trzeba mieć na nie skierowa-
nia, a wcześniejsza rejestracja od-
bywa się drogą telefoniczną.

- Edukacja w zakresie pielęgnacji 
i higieny stomii jest bardzo waż-
na w procesie rekonwalescencji 
pacjenta - powiedziała Marzena 
Wójcik, pielęgniarka ze słupskiej 
poradni stomijnej. - Zarówno 
wsparcie merytoryczne, jak i psy-
chiczne daje pacjentowi szansę na 
szybszy powrót do codziennych 
czynności, potem do normalne-
go funkcjonowania. Szczególnie 
stomicy powinni być świadomi, 
że stomia to nie wyrok, lecz szan-
sa na drugie życie. Stąd potrzeba 
tworzenia i sprawnego funkcjo-
nowania poradni stomijnych, aby 
osoby z wyłonioną stomią czuły 
się zdane tylko na siebie, w tak 
trudnych chwilach. 

Dorota Korbut

Dwie nowe poradnie dla chorych

kim Szpitalu Specjalistycznym w 
Słupsku wyłania się kilkanaście 
stomii miesięcznie, w Gdańsku 
jeszcze więcej. Pacjenci otrzymu-

ją na oddziale wskazówki odno-
śnie pielęgnacji i funkcjonowania 
ze stomią. Jednak po powrocie do 
domu mogą liczyć jedynie na sie-
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Inwestycję od grudnia 2012 
r. wykonywała � rma Energo-
pol - Szczecin, która za swoje 
usługi zainkasuje ponad 23 
mln zł. Inwestorem przedsię-
wzięcia jest Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska.

- Otworzymy Wyspę Spi-
chrzów dla mieszkańców 
Gdańska i turystów – mówi 
Andrzej Bojanowski, wicepre-
zydent Gdańska. - Na zachod-
nim nabrzeżu Wyspy Spi-
chrzów trwa montaż ostatnich 
desek dębowych, po których 
pójdą spacerowicze. Przewi-
dujemy, że pierwsze osoby 
wejdą na obiekt wraz z po-
czątkiem Jarmarku św. Do-
minika, czyli około 26 lipca. 
Natomiast odbiory powinny 
ruszyć w przyszłym tygodniu. 
Będzie też można przybijać do 
nabrzeży jednostkami pływa-
jącymi.
 
Popatrzeć na Gdańsk 
z góry

Ma je Paryż, Londyn i wiele 
innych miast całego niemal 
świata – teraz będzie miał je 
również Gdańsk. Jeszcze nie 
jako stały element grodu nad 
Motławą, ale dzięki Jarmarko-
wi św. Dominika już w lipcu 
stanie na Wyspie Spichrzów 
potężne koło widokowe. To 
nim, w jednej z 42 ośmiooso-
bowych kabin, będzie można 
wznieść się na wysokość 55 
metrów i z  niepowtarzalnej 
perspektywy zobaczyć Gdańsk 
oraz Zatokę Gdańską. Kabiny 
są zamykane, co gwarantuje 
bezpieczeństwo przed niepo-
godą i poprawę samopoczucia 
wszystkim cierpiącym na lęk 
wysokości. Są także klimaty-
zowane, co nie pozostaje bez 
znaczenia na wypadek utrzy-

Gdańskiem rządzi Dominik!
Będzie można podziwiać Motławę z całkiem nowej perspektywy. Prace przy budowie nabrzeży 
wokół Wyspy Spichrzów są na ostatniej prostej. Mieszkańcy i turyści wejdą na promenadę 
wokół północnego cypla wyspy po raz pierwszy podczas Jarmarku św. Dominika. 

Badanie potrwa do 1 sierp-
nia. Ankieta jest krótka, 
pytania proste. Odpowiedzi 
zajmą respondentom nie 
więcej niż kilka minut.

- Opinie naszych pasaże-
rów są dla nas bardzo waż-
ne, stąd też ta właśnie kolej-
na ankieta, mająca wskazać 
mocniejsze jak i słabsze 
strony naszej komunikacji 
– mówi Jerzy Dobaczewski, 
Dyrektor Zarządu Transpor-
tu Miejskiego w Gdańsku. 

Ankietę można wypełniać 
online od 10 lipca do 1 
sierpnia 2014 r. Dostępna 
jest pod linkiem: http://za-
dowolenie2014ztm.badanie.
net/

Kwestionariusz zawiera 
pytania dotyczące oceny 
punktualności, dostępności, 
czasu podróży, czystości 
pojazdów, poczucia bezpie-
czeństwa oraz  życzliwości 
kierowców. Znajdują się tu 

również pytania dotyczące 
oceny zachowań współpasa-
żerów. Badanie na ten temat 
przeprowadzano już w 2013 
roku. 

- Wnioski po tegorocznej 
ankiecie pozwolą nam na 
wdrożenie działań, mają-
cych wpływ na poprawę 
funkcjonowania obszarów 
słabiej ocenionych przez 
pasażerów - mówi Jerzy 
Dobaczewski. - Ankieta ma 
formę aktywnego formula-
rza, odpowiedź na pytania 
zajmie nie więcej niż kilka 
minut. Zachęcam wszyst-
kich do jej wypełnienia, 
wspólnie twórzmy komu-
nikację miejską bardziej 
przyjazną i jeszcze bezpiecz-
niejszą dla pasażera.  
Oprac. DK

Oceń autobusy 
i tramwaje
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Trwa ankieta, w której można ocenić gdańską komuni-
kację miejską. Miasto oraz Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku zachęcają do wzięcia udziału w ankiecie pod 
nazwą: „Czy jesteś zadowolony z komunikacji miejskiej 
w Gdańsku w 2014 r.?” 

Czy jesteśmy zadowoleni z gdańskich tramwajów?

mania się tak wysokich jak w 
ostatnim czasie temperatur. Jed-
na z kabin (czteroosobowa) ma 
status kabiny VIP, skórzane sie-
dzenia i… telewizor. Przywie-
zione z Niemiec koło widokowe 
będzie się kręcić przez cały czas 
Jarmarku. 

Chleba naszego powszednie-
go, smakowitego...

Święto Chleba, organizowane z 
udziałem Andrzeja Szydłowskie-
go, b. prezydenta UIB, poprzez 
Stowarzyszenie Rzemieślników 
Piekarstwa RP oraz Cech Pieka-
rzy i Cukierników w Gdańsku, 
od lat jest hitem Jarmarku. Tym 
razem zapraszają oni wszystkich 
miłośników pieczywa na Świę-
to Chleba w niedzielę 27 lipca. 
Świętowanie rozpocznie o godz. 
9.30 uroczysta msza św. w ko-

ściele p. w. św. Piotra i Pawła. O 
godz. 10.00 na scenie na Długim 
Targu, na której gospodarzem 
będzie Krzysztof Skiba, wystąpi 
zespół polonijny „Ludowa Nuta” 
z Ontario w Kanadzie. Uroczy-
sta ceremonia, uświetniona ode-
graniem hejnału Święta Chleba, 
rozpocznie się o godz. 11.00. 
Będzie to zarazem zaproszenie 
do uczestnictwa w wielu atrak-
cjach, wypełniających program 
święta aż do godzin wieczor-
nych. Będą więc prezentacje wy-
robów piekarniczych i cukier-
niczych, degustacje pieczywa i 
ciast, będzie można skorzystać 
z porady ekspertów i mistrzów 
piekarskich oraz konsultacji 
dietetyków z Akademii Skutecz-
nej Diety. Wśród atrakcji tego 
dnia znajdą się konkursy dla pu-
bliczności, w tym na „Najlepszy 
chleb domowego wypieku” oraz 

dla piekarzy „Smakołyk Święta 
Chleba”, a także zabawy i atrak-
cje dla dzieci. Ciekawie zapowia-
da się również koncert zespołu 
„Detko Band” oraz konkursy dla 
dzieci Teatru Qfer “Piekarz Igna-
cy idzie do pracy”. 

 
...i ryby – daj nam Panie!

Tym razem Targ Rybny opanują 
nie Kaszubi ale Skandynawowie. 
14 sierpnia, w czwartek zaproszą 
na NORWESKI TARG RYBNY 
„Touch of Bergen”, w godz. 11.00 
– 18.00. 

Bergen to pierwsza stolica Nor-
wegii. Od wczesnego średnio-
wiecza miasto, ściśle związane z 
Hanzą, było centrum handlu ry-
bami. Tradycyjny Targ Rybny w 
centrum miasta, do dziś należy 
do największych atrakcji tury-
stycznych Bergen. Organizato-
rzy Jarmarku Dominikańskiego, 
zaprosili jego reprezentację do 
nas.

W programie prezentacja wa-
lorów turystycznych miasta 
Bergen, zwanego ze względu na 
swoje położenie na styku Mo-
rza Północnego i Norweskiego 
bramą do � ordów i skandynaw-
skim oknem na świat. Będzie 
też prezentacja norweskich ryb 
i owoców morza na straganach 
i na scenie. Będą wywiady ze 
znanymi szefami kuchni, goto-
wanie, przekazywanie przepisów 
na potrawy z norweskich ryb. 
Nie tylko teoria, także degu-
stacje norweskich delikatesów 
przygotowane przez tamtejszych 
kucharzy. Nasi też zaznaczą swą 
obecność. Planowane są stoiska 
z polskimi wyrobami z norwe-
skich ryb (łosoś, dorsz, śledź, 
halibut). Współorganizatorem 
tej promocji skandynawskiego 
śledzia i łososia jest Ambasada 
Królestwa Norwegii.Anna Kłos

Jarmarkowy kogut z koszem pełnym przysmaków
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Zbiórki 
łatwiejsze
18 lipca 2014 roku weszła 
w życie nowa ustawa o 
zbiórkach publicznych. 
Zniosła istniejący od 1933 
roku obowiązek występo-
wania do władzy o zgodę 
na zbiórkę publiczną. Teraz 
ma być szybciej, łatwiej i 
przejrzyściej. Będzie można 
zgłaszać i rozliczać prowa-
dzone zbiórki, wykorzystując 
gotowe formularze. 

2015 rokiem 
matematyki
Sejmik Województwa 
Pomorskiego zdecydował 
o ustanowieniu roku 2015 
Rokiem Matematyki na 
Pomorzu. Celem takiego 
działania jest popularyzacja 
matematyki oraz inspiracja 
do lepszego poznawania 
tej dziedziny, zarówno na 
poziomie edukacji szkolnej, 
akademickiej, jak i działal-
ności naukowej.

Z wizytą 
na Pomorzu
Marszałek Mieczysław Struk 
podpisał z ministrem sportu i 
turystyki Andrzejem Bierna-
tem porozumienie w sprawie 
współdziałania obu instytucji 
w latach 2014-2018. Strony 
porozumienia podpisały ten 
dokument, wyrażając zanie-
pokojenie i troskę z powodu 
pogłębiających się negatyw-
nych tendencji obniżania się 
sprawności � zycznej polskie-
go społeczeństwa. 

ROZRYWKA

Wieczór z modą
Sopocki Vanity Club będzie gospo-

darzem najnowszej, wakacyjnej edycji 
ESKA SUMMER CITY by MODA-
&STYL. Imprezę, podczas której będą 
miały miejsce pokazy mody i wystąpi 
znany duet didżejski, zapowiedziano na 
1 sierpnia. W programie pokazy marek 
PUMA, BRUNOTTI, TRESSORE DE 
JEANNE, MEVA FASHION, BY O LA 
LA, SZYMAŃSKA FASHION i SYL-
WIA PAŚMIONKA FASHION DESI-
GNER. Wystąpi 2TWIDDLE - polski 
duet tworzony przez didżeja o pseudo-
nimie artystycznym Quest. Wydarzenie 
poprowadzi Jarosław Millner. „Express 
Biznesu” jest patronem medialnym wy-
darzenia.
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Z energii elektrycznej korzy-
stają wszyscy – jest niezbędna 
zarówno w małych gospodar-
stwach domowych, jak i w du-
żych przedsiębiorstwach. I jej 
cena ma ogromny wpływ na ja-
kość naszego życia oraz cenę wy-
robów i usług, oferowanych przez 
przedsiębiorstwa. 

Dlatego w siedzibie „Praco-
dawców Pomorza” postanowio-
no zorganizować debatę na ten 
temat na najwyższym szczeblu. 
Wzięli w niej udział m.in. Mini-
ster Środowiska Maciej Grabow-
ski, Radca Ministra Gospodarki 
Beata Jaczewska, Wicewojewoda 
Pomorski Michał Owczarczak, 
Marszałek Województwa Mieczy-
sław Struk, Wójt Gminy Chocze-
wo, przedstawiciele Politechniki 
Łódzkiej i Gdańskiej oraz przed-
stawiciele środowiska biznesu : 
Pani Teresa Kamińska Prezes Za-
rządu PSSE, oraz przedstawiciele 
zarządów firm energetycznych 
m.in: Energa S.A., Energa Opera-
tor S.A., PGE EJ Sp. z o.o.

Wprowadzenie do debaty 
wygłosił Prezes Pracodawców 
Pomorza Zbigniew Canowiec-
ki diagnozując problematykę w 
ujęciu regionalnym oraz z punk-

tu widzenia firm energetycznych 
oraz biznesu pomorskiego.

- Debata była wynikiem sygna-
łów, jakie docierały do nas (Pra-
codawców Pomorza) głównie ze 
strony Energi oraz firm produku-
jących i dystrybuujących energię 
– wyjaśnia Michał Maksymiuk, 
kierownik działu programowego 
Pracodawców Pomorza. - Woje-
wództwo pomorskie jest karane 
za to, że produkuje zieloną ener-
gię z wiatraków oraz za swoje 
położenie geograficzne i uwa-
runkowania historyczno-kultu-
rowo-biznesowe. Wyjaśnijmy: na 
cenę energii elektrycznej składają 
się: koszt wyprodukowania ener-
gii, cena dystrybucji i cena prze-
syłu. Problem polega na tym, że 
o ile koszt przesyłu jest podobny 
w całym kraju, to cenę dystrybu-
cji my – Pomorze – mamy o 20 
proc. większe koszty dla firm i 40 
proc. dla odbiorców indywidual-
nych! Wynika to z faktu, że staw-
ki dystrybucyjne są tworzone w 
oparciu o dziwaczne wskaźniki, 
które mówią o tym, jak bardzo 
jest rozproszona sieć energe-
tyczna. Śląsk czy Warszawa mają 
bardzo skondensowaną sieć, więc 
tam stawki są niższe. A my na Po-

morzu mamy rozproszoną infra-
strukturę energetyczną. 

Kolejny problem jest związany 
z energią odnawialną. Ponad 50 
proc. wiatraków, jakie działają w 
Polsce, znajduje się na Pomorzu. 
Energa obsługujący ten region 
jest zobowiązany utrzymać od-
powiednią infrastrukturę prze-
syłu energii z wiatraków do sieci 
głównej. A jest to kosztowne. 

- Produkując  energię globalnie 
z czystych źródeł jesteśmy karani, 
bo inne koncerny nie partycypu-
ją w kosztach produkcji, a i tak to 
idzie do ogólnej sieci – wyjaśnia  
Michał Maksymiuk. - Poza tym 
Energa ze względu na ustawę 
energetyczną jest zobowiązana 
do zakupu energii z wiatraków na 
warunkach, które są nieracjonal-
ne. Musi kupować niezależnie od 
zapotrzebowania (nawet jeśli nie 
ma zapotrzebowania na energię, 
to i tak musi kupić) a poza tym 
jest wedle ustawy jest ustalone, 
że cena energii jest brana z roku 
poprzedzającego. Tymczasem 
tendencja na rynkach jest taka, że 
cena spada. Co roku można coraz 
tańszą energię kupić, co skutkuje 
tym, że Energa kupuje energię 
z wiatraków drożej, niż później 

Pomorze pokrzywdzone energetycznie
Dlaczego na Pomorzu energia elektryczna jest droższa, niż w innych częściach naszego kraju? Czemu Energa musi 
kupować energię wytworzoną przez elektrownie wiatrowe nawet wtedy, gdy nie ma co z nią zrobić? Te i wiele innych 
tematów poruszono podczas debaty o energetyce, w której uczestniczyli Pracodawcy Pomorza. 

no, gdzie elektrownia powstanie. 
Dopóki nie jest podjęta ostatecz-
na decyzja, w której z trzech gmin 
zostanie wybudowana elektrownia 
jądrowa, każda z gmin ma tereny, 
które są po prostu zablokowane. 
Nie można tam inwestować, nic 
zbudować ani tych terenów sprze-
dać. 

- Nadchodzi nowa perspektywa 
unijna, nowe możliwości pozy-
skania pieniędzy na infrastrukturę 
– wyjaśnia Michał Maksymiuk. - I 
gminy nie mogą na tych terenach 
nic zrobić, pozyskać funduszy na 
drogi, kanalizację, itd. 

Wysoki koszt energii elektrycz-
nej w województwie pomorskim 
jest szczególnie ważny dla roz-
woju regionu z punktu widzenia 
działalności biznesowej. Pomor-
skie firmy, szczególnie dla których 
energia elektryczna stanowi dość 
poważny czynnik kosztowy, stają 
się mało konkurencyjne w sto-
sunku do ich odpowiedników w 
innych częściach kraju. Ponadto 
wysokie koszty energii stanowią 
barierę inwestycyjną dla nowych 
firm szukających lokalizacji w re-
gionie pomorskim.

Poseł Andrzej Czerwiński jako 
Przewodniczący Komisji Nadzwy-
czajnej ds. Energetyki i Surowców 
Energetycznych zapowiedział 
zwołanie we wrześniu posiedze-
nia komisji celem omówienia tego 
problemu. Na posiedzenie zostaną 
zaproszone wszystkie zaintereso-
wane strony.

może sprzedać. Mało tego – wia-
traki mają największą wydajność 
nocą, kiedy jest najmniejsze zapo-
trzebowanie, a energii nie można 
magazynować. Jest więc ona tra-
cona. Energa kupuje energię, która 
nie jest jej potrzebna - w ubiegłym 
roku zakupiła niepotrzebną ener-
gię za kwotę ponad... 700 mln zł!

Pracodawcy Pomorza wskazy-
wali także na problemy związane 
z inwestycjami, z czego najważ-
niejszym są kłopoty z budową 
elektrowni. 

- O ile elektrownie niekonwen-
cjonalne, jak np. wiatraki, jakoś 
powstają, to z elektrowniami kon-
wencjonalnymi jest znacznie go-
rzej – uważa Michał Maksymiuk. - 
Np. w Pelplinie czy w Gdańsku (tu 
miała być elektrownia gazowa) nic 
się nie dzieje. A zapotrzebowanie 
na energię rośnie i w końcu doj-
dziemy do momentu, gdy energii 
zacznie brakować i zaczną się cza-
sowe wyłączenia dostaw. 

Debatowano też o energetyce 
jądrowej. Przez lata nie określo-
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Odnawialne źródła energii 
przynoszą straty

Publikacja to kontynuacja se-
rii, prezentującej znane sylwet-
ki gdańszczan. Swoją najnow-
szą książkę autorka poświęciła 
Zbigniewowi Canowieckiemu 
– przedsiębiorcy i menedżero-
wi, znanemu z szerokiej dzia-
łalności o wymiarze społecz-
no-kulturalnym. 

Barbara Kanold opisała barw-
ną postać Zbigniewa Cano-
wieckiego. Bohater książki już 
od czasu studiów na Politech-
nice Gdańskiej związany był z 
Klubem Studentów Wybrze-
ża Żak. Dał się poznać także 
jako prezes DKF im. Zbyszka 
Cybulskiego oraz gdańskiego 
Klubu Dziennikarzy Studenc-
kich i Międzyuczelnianego 
Ośrodka Filmu i Fotografii. 

W książce znalazł się również 
interesujący opis działalności 
biznesowej pana Canowiec-
kiego oraz jego aktywności 
społecznej w organizacjach sa-
morządu gospodarczego oraz 
organizacji pracodawców.

Podczas spotkania fragmen-
ty książki odczytał aktor Jerzy 
Kiszkis, natomiast całe wy-
darzenie  poprowadził Piotr 
Świąc, redaktor z Telewizji 
Polskiej w Gdańsku.
Dorota Korbut

Z sercem do ludzi i do biznesu
„Biznesmen z sercem społecznika. Wywiad – rzeka z dr Zbigniewem Canowieckim” to tytuł książki autorstwa 
Barbary Kanold, której promocja odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Od lewej: Jerzy Kiszkis, aktor teatralny i filmowy oraz Zbigniew Canowiecki, bohater książki

Fragment książki czyta Jerzy Kiszkis, za nim 
siedzą:  Zbigniew Canowiecki,  Piotr Świąc 
z TVP w Gdańsku oraz Barbara Kanold, 
autorka publikacji

Publiczność licznie przybyła na promocję książki
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maczą przedstawiciele firmy.
Oferta kartuskiej firmy to także 

usługi dekarskie takie, jak montaż 
dachówki ceramicznej i betono-
wej,blachodachówek, papy termo-
zgrzewalnej, więźby dachowej.

Profesjonaliści z Euro-Dachu 
mogą także zająć się remontami 
dachów, adaptacją poddaszy oraz 
demontażem i utylizacją azbestu. 
Dodatkowa usługa polega na do-
cieplaniu budynków. 

- Mamy wieloletnie doświadcze-
nie w takich pracach i możemy się 

pochwalić ogromną liczbą profe-
sjonalnie wykonanych prac – do-
dają przedstawiciele firmy.

FHU Euro-Dach Sp. z o.o
ul. Węglowa 5
83-300 Kartuzy
tel kom: +48 58 681-80-79
email: biuro@eurodach.infoTak było również i tym razem. 

Sopocianie ponownie rozgości-
li się z przygotowanymi przez 
siebie koszykami pełnymi ku-
linarnych specjałów. Kolejny 
raz spotkali się na wspólnym 

śniadaniu w niezwykłej scene-
rii Opery Leśnej. Na chętnych 
dorosłych, młodzież i dzieci 
czekały kreatywne warsztaty 
„Budziki Pomysłów”. Z przy-
gotowanych elementów, z za-

Wstępem do przygody z festi-
walem była gala w Operze Le-
śnej - propozycja dla meloma-
nów, którzy chcieli przenieść się 
w muzyczny świat najpiękniej-
szych dzieł w urzekającej sce-
nerii Opery Leśnej w Sopocie. 
Festiwal Sopot Classic odbędzie 
się w dniach 3-10 sierpnia 2014 
roku. Jest muzyczną propozycją 
nie tylko dla miłośników mu-
zyki klasycznej, ale także dla 
wszystkich, którzy chcą obco-
wać z muzyką w najlepszych 
wykonaniach. 

Inauguracja z Beethovenem

Sam festiwal rozpocznie 
koncert inauguracyjny, który 
będzie wielkim świętem twór-
czości największego z klasyków, 
a zarazem prekursora muzycz-

nego romantyzmu – Ludwiga 
van Beethovena. Koncert, który 
odbędzie się w Operze Leśnej 
3 sierpnia, wypełnią kompozy-
cje mistrza, a na zakończenie 
wieczoru wraz z solistami i 
Polskim Chórem Kameralnym 
wykonany zostanie finał słyn-
nej IX Symfonii d-moll. Całość 
poprowadzi maestro Gabriel 
Chmura. Koncert będzie rów-
nież okazją do zapoznania się z 
wydarzeniami z życia i źródła-
mi inspiracji kompozytora po-
przez narrację, którą przedsta-
wi znakomity aktor Krzysztof 
Gosztyła. 

Urodzaj na koncerty

Od początku swego istnie-
nia, festiwal wspiera i pobudza 
twórczość młodych kompozy-

Pokazy filmów dokumen-
talnych i archiwalnych, 
prezentacja materiałów 
pokazujących Sopot w 
latach 1950-1970 oraz kon-
certy, bezpłatne zwiedzanie, 
warsztaty plastyczne dla 
dzieci i słodki poczęstunek – 
to tylko niektóre atrakcje w 
ogrodzie Muzeum Sopotu, 
gdzie przez całe wakacje od-
bywają się festyny w ramach 
projektu „Sopocianie”. 

Projekt, realizowany 
przez Muzeum Sopotu, ma 
ukazać bogactwo i różno-
rodność życiorysów, postaw, 
dokonań i dziejów wielona-
rodowej społeczności miasta 
na przestrzeni kilku stuleci, 
aż po dzień dzisiejszy. 
Jego celem jest zebranie 
dokumentacji archiwalnej 
i fotograficznej, zapisów 
dźwiękowych i filmowych, 
a także przekazów ustnych, 
które pomogą dokonać zapi-
su biografii sopocian. 

W tym roku projekt 
koncentruje się na latach 
1950-1970. Jak się wtedy 
żyło? Gdzie się chodziło, co 
się jadło, co piło? Gdzie się 
sopocianie bawili, a gdzie 

szukali wytchnienia? Gdzie 
robiono codzienne zakupy, 
a kto sprzedawał rarytasy? 
Co zachwycało latem, a co 
zimą? Dzięki inicjatywie 
Muzeum Sopotu w wybrane 
wakacyjne soboty przenie-
siemy się do czasów Sopotu 
sprzed dziesięcioleci. 

Pierwszy festyn promujący 
projekt „Sopocianie” już 
się odbył. Kolejne odbędą 
się 2 i 16 sierpnia oraz 6 
września. Początek zawsze 
o godz. 13.00. W ogrodzie 
Muzeum Sopotu do godziny 
16.00 można będzie uzyskać 
informacje o projekcie „So-
pocianie”, obejrzeć pokazy 
filmów dokumentalnych i 
archiwalnych, odbędzie się 
też prezentacja zebranych 
materiałów, koncert mu-
zyki, bezpłatne zwiedzanie 
Muzeum Sopotu i warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Na 
wszystkich czeka słodki 
poczęstunek, który przywoła 
wspomnienia minionych lat. 
Oprac. DK

Wakacyjne festyny 
w muzeum

Dla pasjonatów 
muzycznej klasyki 
Do udziału w koncertach czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zycznego Sopot Classic zaprasza melomanów w tym roku Sopot. To artystyczne 
przedsięwzięcie wyróżniają przede wszystkim: niebanalny program, artyści-pa-
sjonaci oraz kompozytorzy i wykonawcy młodego pokolenia. 

torów, a także prezentuje osią-
gnięcia nowej muzyki polskiej. 
Program drugiego koncertu, 
który odbędzie się 6 sierpnia w 
sali koncertowej PFK, nawiązu-
je do Warszawskiej Jesieni i zo-
stał zaproponowany przez radę 
programową tego największego 
z festiwali współczesnej muzyki 
polskiej. Wykonawcami, obok 
Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot, będą uznani klarneciści 
Krzysztof Zbijowski i Andrzej 
Wojciechowski oraz dyrygent 
Rodrigo Tomillo. 

Trzeci z koncertów festiwalo-
wych to muzyczne spotkanie so-
pockiej orkiestry i uznanego wio-
lonczelisty Istvána Várdai’a, który 
przyjął zaproszenie Wojciecha 
Rajskiego, dyrektora festiwalu. 
Artyści wspólnie zaprezentują 
koncert wiolonczelowy C-dur 
Josepha Haydna, a następnie za-
brzmi Symfonia Praska Mozarta. 
Koncert poprowadzi dyrygent 
Marcin Nałęcz-Niesiołowski. 

Wielki finał 

Podczas koncertu finałowego 
zabrzmią również dzieła kla-
syczne, jednak o zupełnie innym 
charakterze. Na zaproszenie fe-
stiwalu weźmie udział wybitny 
niemiecki klarnecista Wolfgang 
Meyer, który wraz z orkiestrą 
zagra koncert klarnetowy A-dur 
W. A. Mozarta. Pod batutą Paw-
ła Przytockiego orkiestra wyko-
na także m. in. znaną Symfonię 
Włoską F. Mendelssohna. 
Oprac. DK
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Na dobre przyjęła się rozpoczęta w maju tradycja wspólnego 
jedzenia śniadania na głównej scenie Opery Leśnej. 

stosowaniem dowolnej techniki 
przygotowywano pocztówki do 
wysłania bliskim osobom. Na 
uczestników czekały niespo-
dzianki, ukwiecone stoły i miej-
sca do wypoczynku. Spotkaniu 
towarzyszyła mini-wystawa au-
torskich pocztówek Gosi Goliń-
skiej i spotkanie z ich autorką. 
DK

Najmłodsi czerpali wiele radości z kreatywnych warsztatów

Pocztówka z Sopotu
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Jeśli planujesz poważny 
remont swojego domu, 
albo jesteś w trakcie 
jego budowy i szukasz 
szerokiej oferty mate-
riałów budowlanych 
powinieneś odwiedzić 
sklep firmy Euro-Dachw 
w Kartuzach.

Na miejscu znajdziesz bowiem 
wszystko, czego potrzebujesz. 
Główna oferta firmy zawiera 
materiały od pokrycia dachu; na 
miejscu znajdziesz także takie 
materiały budowlane jak:ściany, 
okna, drzwi, stropy teriva, sys-
temy kominowe, poddasza fun-
damenty i akcesoria. Euro-Dach 
współpracuje ze sprawdzonymi 
producentami branży budow-
lanej i właśnie takie produkty 
oferuje. 

- Dachu nie kupuje się na rok 
czy kilka lat. To inwestycja na 
długie lata. Wybierając materiały 
kierując się tylko ich ceną bardzo 
łatwo narażać sie na dodatkowe 
koszty. Bo tanie produkty mają 
gorszą trwałość, gorszą parame-
try i korzystanie z nich oznacza 
konieczność częstych naprawa a 
w ekstremalnych przypadkach 
inwestycja na lata staje się inwe-
stycją na jeden sezon letni – tłu-

Wszystko, czego potrzebujesz 
w jednym miejscu

Inauguracyjny koncert
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Poradnia będzie działała w 
dni powszednie w godz. 8.00 
– 23.00. W piątki, soboty cało-
dobowo, w niedziele do godz. 
20.00. 

- Cieszę się, że długie rozmo-
wy z Pomorskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia i sopockimi 
lekarzami zaowocowały do-

Zamieszkają w nim osoby, któ-
re przeszły weryfikację, otrzy-
mały przydział i wylosowały 
numer mieszkania, w którym 
zamieszkają. Po wylosowaniu 
mieszkania, nowi lokatorzy mu-
szą wpłacić kaucję (w wysokości 
6-miesięcznego czynszu), pod-
pisać umowę najmu i nic już nie 
stanie na przeszkodzie by za-
mieszkać w nowym domu. 

W tym roku 50 sopockich ro-
dzin wprowadzi się do nowych 
mieszkań zlokalizowanych w bu-
dynkach przy ul. Rzemieślniczej 
36-38, ul. 3 Maja 18a i Al. Nie-
podległości 640A. 

Na ul. 3 Maja 18a za 2 684 
488,42 zł buduje firma Bud – 
MED, powstaje tam 16 nowych 
mieszkań komunalnych - prace 
powinny zakończyć się w paź-
dzierniku. Ul. Rzemieślnicza to 
10 mieszkań za 1 573 687,09 zł. 
Przy Al. Niepodległości za 3 794 
300,85 zł budowane są 24 miesz-
kania - prace powinny zakończyć 
się do końca października.
Oprac. DK

W Sopocie chirurg przyjmuje dłużej
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia, po negocjacjach z prezydentem miasta, przyznał 
dla Sopotu dodatkowe środki. Do 18 września ulegną wy-
dłużeniu godziny pracy Poradni Chirurgicznej w Przychodni 
SOPMED przy ul. B. Chrobrego 6/8. 

brym dla mieszkańców rozwią-
zaniem. Prócz profesjonalnej, na 
wysokim poziomie opieki pod-
stawowej, sopocianie mają za-
pewnioną opiekę specjalistyczną 
– chirurgiczną – nie kryje rado-
ści Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu. 

Aby zapewnić kompleksową 
opiekę nad pacjentami, miasto 
sfinansuje koszty związane z wy-
konywaniem zdjęć RTG dla pa-
cjentów Poradni Chirurgicznej w 
weekendy. Zdjęcia będą wykony-
wane w Miejskiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Sopocie. 

POW NFZ podpisał umowę 
z Przychodnią SOPMED do 18 
września 2014 r jako działanie 
pilotażowe. Po tym okresie do-
konana zostanie analiza ilości 
udzielonych porad. Jej wyniki 
będą determinowały dalsze decy-
zje funduszu. 
Oprac. DK

Mieszkania komunalne rozlosowane
10 szczęśliwych rodzin rozpoczyna pakowanie kartonów i przygotowania do przeprowadzki na ulicę Rzemieślniczą 
w Sopocie. Pierwszy z trzech budynków komunalnych, zostanie w najbliższym czasie zasiedlony. 
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Odbyło się losowanie mieszkańSzczęśliwcy nie kryli radości 
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Festiwale, koncerty, wystawy, 
wycieczki i zajęcia dla najmłodszych 
- to tylko niektóre z wielu atrakcji, 
jakie przygotowano dla mieszkańców  
i turystów odpoczywających 
na Pomorzu. 
Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich imprez. A tych ostatnich w tym 
roku nie zabraknie. Zarówno w Trójmieście jak i na Kaszubach będzie się sporo działo. 
Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

GDAŃSK
Miasto proponuje wyprawę w przeszłość. 
Na Jarmarku Entograficznym będzie można 
zobaczyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, 
rękodzieła i działalności artystycznej 
a w weekendy wybrać się na wyprawę 
liniami turystycznymi.

PUCKI DZIEŃ KAPRA 
I SYLWIA GRZESZCZAK

W sobotę 9 sierpnia w mieście odbędzie się Pucki Dzień Ka-
pra. Atrakcje tej imprezy to: Parada Kaperska, najazd kaprów 
na zieloną plażę,  Strefa Małego Kapra, kocioł pysznej strawy 
kaperskiej i koncerty szantowe. Zwieńczeniem wieczoru będzie 
koncert popularnej polskiej wokalistki Sylwi Grzeszczak. Ten 
koncert zaplanowano na godzinę 20.

PUCK W tym roku Puck przygotował nietuzinkowe 
atrakcje muzyczne, a w mieście wystąpią 
polskie gwiazdy muzyki rockowej.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW 
ROCKOWYCH I MARGARET

W najbliższą sobotę - 26 lipca w mieście ruszy trzecia edycja 
Puckiego Przeglądu Zespołów Rockowyh. Gwiazdą wieczoru 
(początek występu o 21) będzie Margaret, czyli wokalistka i 
blogerka modowa, autorka hitu “Thank  You Very Much”.

ZAŚPIEWA 
KAYAH

Wokalistka,kompozytorka, 
autorka tekstów i jedna  z naj-
bardziej rozpoznawalnych i doce-
nianych artystek na polskiej scenie 
muzycznej wystąpi w sobotę 26 lip-
ca na Targu Węglowym w Gdańsku. 
Bezpłatny koncert zaplanowano 
na godzinę 21.30  i będzie on jed-
ną z pierwszych imprez w ramach 
Jarmarku Domikańskiego. 

Kayah jest w szczególny spo-
sób powiązana z Gdańskiem, 
albowiem w 2013 r. otrzymała 
z rąk Prezydenta Miasta Gdań-
ska nominację na Ambasadora 
Bursztynu.

LETNI JARMARK 
Jarmark Etnogra� czny trwa w ogrodzie przy Spichlerzu 

Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej sztukę 
ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, zobaczyć wy-
twory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i działalności ar-
tystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra� cznego udostęp-
niana jest również osobom zajmujących się tworzeniem 
etnodizajnu regionalnego oraz przedstawicielkom Kół Go-
spodyń Wiejskich, zajmujących się wyrobem produktów 
regionalnych. 

Każdy weekend do 14 września 2014. Godzina: 10.00 
-18.00. Miejsce: Oddział Etnogra� i/Spichlerz Opacki, Cy-
stersów 19, Gdańsk. Wstęp: wolny.



WAKACJE 
W OPERZE LEŚNEJ

Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym tech-
nikom plastycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba w 
glinie, papieroplastyka, dzieci zapoznają się z materiałami 
plastycznymi, rozwiną swoje zdolności manualne, kreatyw-
ne myślenie, przyswoją wiadomości z zakresu historii sztuk. 
Ponadto podczas warsztatów plastycznych dzieci zagłębią 
się w fascynujący świat sztuki, zapoznają się z artystami 
oraz ich twórczością, kierunkami w sztuce, ciekawymi te-
matami podejmowanymi na przestrzeni epok. Najmłodsi 
dowiedzą się między innymi kim był Picasso i dlaczego 
przedmioty na jego obrazach są takie kanciaste, do czego 
służyły maski w różnych kulturach. Zajęcia wakacyjne dla 
dzieci będą się odbywały codziennie w lipcu i sierpniu w 
godz. 10.00 - 13.00. Do udziału w zajęciach wakacyjnych 
upoważnia bilet wstępu do Opery Leśnej (4 zł dla dzieci, 7 
zł dla dorosłych).

ŁODZIOWA PIELGRZYMKA
W sobotę 26 lipca odbędzie się pieszo-wodna pielgrzymka 

łodziami z Nadola do Lubkowa na odpust św. Anny w Żarnow-
cu o godz. 14.00. Corocznie tego dnia pielgrzymi przepływają 
Jezioro Żarnowieckie z Nadola do Lubkowa, po czym pieszo 
wędrują do kościoła w Żarnowcu na uroczystą mszę św. Nadole 
to szczególna wieś położona w gminie Gniewino Po pierwszej 
wojnie światowej wieś znalazła się w Polsce, a cały otaczający 
teren należał do Niemiec. Jedyną nie transgraniczną drogą było 
jezioro. Mieszkańcy co niedzielę płynęli łodziami do Lubkowa, a 
stąd już pieszo do kościoła świętej Anny do Żarnowca. Ta histo-
ryczna droga co roku odtwarzana jest podczas odpustu.

NADOLE Wyjątkowo kolorowa i widowiskowa pielgrzymka łodziami 
oraz festyn folklorystyczny - to dwie ciekawe 
propozycje spędzenia wolnego czasu. 

ŁEBA
Ta nadmorska miejscowość oprócz szerokiej 
plaży i charakterystycznych wydmoferuje 
także wypełniony po brzegi program 
wakacyjnych imprez. 

KINO NA LEŻAKACH
Bezpłatne i plenerowe seanse kinowe organizowane 

na plażach i w parkach to inicjatywa, która w ostatnich 
latach omijała Łebę. W tym sezonie to się zmieni, bo miej-
scowość znalazła się na trasie akcji “Kino na Leżakach”. Do 
Łeby “Kino na Leżakach” przyjedzie w sobotę 2 sierpnia i 
rozstawi się w Parku Oblatów. Tego wieczoru (początek 
o godzinie 17) zostaną pokazane dwa � lmy “Podejrzani 
Zakochani i “Najlepsze, najgorsze wakacje”.

REWA

PIESZO PRZEZ ZATOKĘ
Już po raz czternasty odbędzie się słynny Marsz Śledzia z Kuźnicy 

do Rewy. Śmiałków, którzy zdecydowali się przejść pieszo przez Za-
tokę Pucką, powitamy w Rewie na Szpyrku w sobotę 16 sierpnia br. 
ok. godz. 14:30-15:00 (termin rezerwowy w zależności od pogody: 
17 sierpnia).

Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Kosakowo Jerzego Włudzika. 

FESTYN 
KASZUBSKI
W REWIE

W piątek 15 sierpnia w Re-
wie na Szpërku rozpocznie się  
XVIII Festyn Kaszubski.

Podczas Festynu nie zabrak-
nie licznych atrakcji i koncer-
tów. Tegorocznym gościem 
będzie Reni, której występ 
zaplanowany jest na godz. 
18:00. Na scenie zaprezentują 
się m.in. zespoły ludowe, or-
kiestra dęta, odbędą się liczne 
loterie, nie zabraknie tradycyj-
nej kuchni kaszubskiej oraz 
rękodzieł ludowych twór-
ców. Jednym z konkursów 
będzie rzut głazem o Tytuł 
Króla Stolemów.

Całość rozpocznie się o godz 
13:30 przemarszem spod ko-
ścioła pw. Św. Rocha w Rewie 
do Krzyża na Szpërku, gdzie 
zostanie odprawiona Msza 
Święta. Festyn rozpocznie się 
o godz. 15:00.
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Przez dwa miesiące - li-
piec i sierpień - zaprasza-
my na plażę „Śródmieście”, 
gdzie będziemy spotykać 
się na wspólnej zabawie, 
łącząc plażowanie ze spor-
tową rywalizacją. Codzien-
nie przez dziewięć letnich 
tygodni nasi instruktorzy 
organizowali będą mini-
turnieje siatkówki (na sze-
ściu boiskach) i piłki nożnej 
plażowej (na dwóch bo-
iskach). Dodatkowo przez 
cały czas będzie można 
skorzystać z darmowej 
wypożyczalni sprzętu (pi-
łek, siatek i innych). Ak-
tywne lato to program dla 
każdego - dzieci, młodzie-
ży i dorosłych.

LATO W BIB
LIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza wszystkie 

dzieci spędzające wakacje w mieście do swoich placówek 

na terenie Gdyni na „Lato w bibliotece!”. Dla dzieci przygo-

towano liczne atrakcje: zajęcia plastyczne i teatralne, gry i 

zabawy ruchowe, rozgrywki gier planszowych i kompute-

rowych, seanse � lmowe i seanse głośnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 

skorzystać z dostępnych gier komputerowych i planszo-

wych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach 

MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: www.mbpgdy-

nia.pl. Wstęp wolny.

AKTYWNE LATO 
NA PLAŻY W GDYNI

Ta miejscowość o charakterze rybackim słynna jest 
z powodu charakterystycznego Cypla Rewskiego, 
który ułatwia uprawianie tam kitesurfingu

SOPOT
Wypoczywający w Sopocie również nie będą 
się nudzić. Oczywiście można się tu wybrać 
na plażę i zrelaksować się nad morzem, 
ale nie zabraknie też innych atrakcji. 

WYŚCIGI KONNE
Na sopockim Hipodromie pierwsze gonitwy 

odbywały się już w 1898 roku. Obecnie jest 4-8 
mityngów wyścigowych w roku (28 - 56 gonitw). 
Ścigają się tu konie pełnej krwi angielskiej, czy-
stej krwi arabskiej, półkrwi oraz kłusaki francu-
skie w zaprzęgach - sulkach. W 2014 roku od-
bywają się Wyścigi Konne w Sopocie w 
następujących terminach: 26.07 
– 27.07. Każdego dnia odbę-
dzie się 6 - 8 gonitw. Miej-
sce: Hipodrom Sopot. 
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Pierwsza odpowiedź brzmi: 
mądrze. Pomorscy samorzą-
dowcy biedzili się z tym pro-
blemem ponad rok. Wreszcie w 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdań-
sku marszałkowie Mieczysław 
Struk i Wiesław Byczkowski 
zaparafowali Zintegrowane 
Porozumienia Terytorialne 
(ZPT) dla 7 Miejskich Obsza-
rów Funkcjonalnych (MOF) 
województwa, tj. Słupska, Sta-
rogardu Gdańskiego, Malbor-
ka, Chojnic-Człuchowa, Lę-
borka, Kwidzyna oraz Bytowa. 
Dojdzie jeszcze Kościerzyna, 
gdzie negocjacje w sprawie 
ZPT jeszcze się nie skończyły.
- Parafowanie porozumienia 
to danie zielonego światła dla 
realizacji wybranych przez 
kierownictwa  MOF-ów prio-
rytetów – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. - Efekt po-
nad rocznej współpracy samo-
rządów lokalnych i partnerów 
społecznych i gospodarczych 
z Samorządem Województwa 
Pomorskiego w ramach tzw. 
Miejskich Obszarów Funkcjo-
nalnych. Samorządy muszą się 
teraz zabrać za zabezpiecze-
nie tzw. wkładów własnych.                                               
Negocjacje w ramach ZPT 
trwały ponad rok i w tym czasie 

zidenty� kowano szereg przed-
sięwzięć, najważniejszych z 
punktu widzenia rozwoju MOF, 
co do których został osiągnięty 
konsensus wszystkich zaanga-
żowanych partnerów – zarów-
no samorządów, jak i sektora 
gospodarczego oraz pozarządo-
wego. Projekty te uzyskają prio-
rytetową ścieżkę wyboru i pre-
ferencje do wsparcia w ramach 
RPO WP na lata 2014-2020. 

Wspólne reprezentacje MOF
Zakres uzgodnionych przed-

sięwzięć obejmuje m. in. wę-
zły transportu zbiorowego, 
zagospodarowanie odpadów 
i wód opadowych, termomo-
dernizację budynków, akty-
wizację zawodowo-społeczną, 
kształcenie zawodowe na po-
ziomie wyższym, upowszech-
nienie edukacji przedszkolnej 
czy informatyzację ochrony 
zdrowia. W 7 MOF uzgodnio-
no 56 przedsięwzięcia o łącznej 
wartości około 770 mln zł. W 
uroczystości parafowania ZPT, 
poza marszałkami, udział wzię-
li Przewodniczący Wspólnych 
Reprezentacji Miejskich Ob-
szarów Funkcjonalnych: prezy-
dent Słupska Maciej Kobyliń-
ski, burmistrz Bytowa Ryszard 

Jak wydać 770 mln zł?

Sylka, starosta chojnicki Stani-
sław Skaja, starosta człuchowski 
Aleksander Gappa, starosta kwi-
dzyński Jerzy Godzik, burmistrz 
Lęborka Witold Namyślak, bur-
mistrz Malborka Andrzej Ry-
chłowski oraz wiceprezydent 
Starogardu Gdańskiego Henryk 
Wojciechowski. 

Kasa na projekty
W Miejskim Obszarze Funk-

cjonalnym Słupsk ma być reali-
zowanych 12 projektów o łącznej 
wartości ok. 380 mln zł w zakre-
sie m.in. poprawy efektywności 
oświetlenia zewnętrznego, mo-
dernizacji i rozbudowy miej-
skich sieci ciepłowniczych Ustki 
i Słupska oraz termomoderni-
zacji budynków. Planowana jest 
też budowa Centrum Żeglarstwa 
Ziemi Słupskiej w Ustce i węzła 
transportowego w Słupsku. W 
obszarze Chojnice-Człuchów, 
który jest modelowym przykła-
dem funkcjonowania na terenie 
dwu jednostek samorządowych,  
ma być realizowanych 12 projek-
tów dotyczących m. in. programu 
na rzecz zwiększenia zatrudnie-
nia, upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, rozbudowy bazy 
lecznictwa psychiatrycznego, 

utworzenia transportowych wę-
złów integrujących oraz rozbu-
dowy infrastruktury do odzysku i 
recyklingu odpadów. W regionie 
Kwidzyna mają być realizowane 
4 projekty, m. in. budowa węzła 
integracyjnego wraz z rewita-
lizacją zabytkowego budynku 
dworca PKP w Kwidzynie oraz 
rozbudowa kompostowni w Gil-
wie Małej. 

Energetyka i bezpieczeństwo
W obszarze Bytowa mają być re-

alizowane zadania dotyczące po-
prawy efektywności energetycz-
nej oraz poprawy bezpieczeństwa 
pacjentów i efektywności świad-
czeń szpitala powiatu bytowskie-
go oraz budowa węzła transportu 
zbiorowego w Bytowie. 

Aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna oraz zapobieganie nieko-
rzystnym następstwom chorób 

cywilizacyjnych, to dwa z sied-
miu projektów, które mają być 
realizowane w obszarze Lęborka. 
Natomiast w regionie Malborka 
m. in. ma się poprawić dostęp-
ność do przystanków transportu 
zbiorowego oraz efektywność 
energetyczna w obiektach uży-
teczności publicznej na terenie 
Powiśla i Żuław. 

Realizacja jesienią
Umowy ws. realizacji projektów 

mogą być podpisane jesienią br. 
Ich realizacja może się rozpocząć 
najwcześniej pod koniec 2015 
roku. Według przyjętego przez 
władze województwa projektu 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 glo-
balnie do dyspozycji będzie 2,2 
mld euro (łącznie z wkładem 
krajowym). 
Opracowała: Anna Kłos

Umowę z Wiesławem Byczkowskim, 
wicemarszałkiem województwa 
pomorskiego (od lewej) i Mieczysławem 
Strukiem, pomorskim marszałkiem 
podpisuje Henryk Wojciechowski, 
wiceprezydent Starogardu 
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Miała przestronną sień ze 
ścianami wyłożonymi holen-
derskimi kafelkami, piękne 
drewniane schody, polichro-
mie, sztukaterie, ozdobnie 
rzeźbione drzwi, malowane 
girlandy na ścianach. Przez 
powojenne dziesięciolecia ka-
mienica należała do mieszka-
niówki. Niestety powojenni 
użytkownicy nie docenili szan-
sy mieszkania w tak pięknych 
wnętrzach, którą im stworzył 
socjalistyczny ustrój. Prze-
stronne salony poprzegradzali 
ściankami, tworząc klitkowate 
przestrzenie mieszkalne, a jeśli 
coś się popsuło, czy po prostu 
wymagało konserwacji, czekali 
aż zrobi to PGM, który też swe 
obowiązki traktował luźno.  
Zaglądali tu czasem konserwa-
torzy zabytków – jeśli szukali 
autentycznego historycznego 
wzorca przy odtwarzaniu in-
nych budynków – np. trałki, 
czyli ozdoby balustrad scho-
dów kiedy restaurowali Dom 
Uphagena. Z pięknego budyn-
ku zrobiły się slumsy, gdzie 
na klatce schodowej i w sieni 
urzędował tzw. element, ze 
ścian pracowicie wydłubano 
holenderskie kafle i w ogóle 
każdy brał to, na co miał ocho-
tę i zapotrzebowanie. Wresz-
cie, po prawie 70 latach od 
wojny, Kamienica Rycerska 10 
- perełka XVII-wiecznej gdań-
skiej architektury, zostanie od-
restaurowana. Powstaną w niej 
biura, a część pomieszczeń peł-
nić będzie funkcje kulturalne z 
miejscem na galerie, wystawy, 
czy odczyty.

Kamienica pod browarnikiem 
zacznie nowe życie
W Gdańsku historia znów ukazała swe figlarne oblicze. Kiedy po II wojnie światowej ogromnym wysiłkiem architektów i 
budowniczych podnoszono z gruzów budowle, które nie istniały, kilkaset metrów dalej, przy ulicy Rycerskiej 10, stała sobie 
spokojnie urokliwa kamieniczka, która wojnę przetrwała prawie bez szwanku. 

W 2010 roku wykwaterowano 
ostatnich lokatorów do innych 
mieszkań. W 2015 roku rozpocz-
nie się  restauracja kamienicy. 
Przetarg na wykonawcę zosta-
nie ogłoszony we wrześniu 2014 
roku, a po restauracji, w 2016 
roku, kamienica ma oferować 
nowe funkcje. Inwestorem bę-
dzie spółka Gdańskie Inwestycje 

Wodociągowo-Kanalizacyjne. 
Powstał już projekt renowacji, 
pozyskano pozwolenia na budo-
wę oraz niezbędne uzgodnienia.

Prace projektowe, zrealizowane 
przez firmę Architekci Gzowski 
& Gzowski z siedzibą w Gdań-
sku, zostały poprzedzone bada-
niami konserwatorskimi i archi-
tektonicznymi – zapewnia Jacek 

Skarbek, prezes GIWK. W 2010 
roku zleciliśmy analizę funkcjo-
nalną nieruchomości. W wyni-
ku tej analizy zdecydowano się 
na funkcję mieszaną budynku tj. 
biurową z komponentem z kręgu 
kultury (galerie, wystawy, odczy-
ty, koncerty, prelekcje, wernisaże 
itp.), dostępnym dla mieszkań-
ców Gdańska i turystów. Proces 

komercjalizacji kamienicy prze-
widywany jest na lata 2015/2016. 
Do dyspozycji przyszłych na-
jemców przekazanych zostanie 
7 biur o powierzchni od 25 m² 
do 63 m² z możliwością wynaj-
mowania sali konferencyjnej o 
powierzchni 45 m², znajdującej 
się w piwnicy obiektu.

W ciągu 3 lat ta część Gdańska 
zyska nowe oblicze – zaznacza 
prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz. Już wczasach młodości, 
kiedy pracowałem jako dozorca 
w pobliskim budynku Gdańskie-
go Towarzystwa Naukowego, za-
chwyciłem się urodą tej kamie-
nicy. I figlarnym portalem nad 
wejściem, gdzie widnieją dwie 

płaskorzeźby. Jedna przedsta-
wia właściciela browaru a druga 
pracownika z beczką.  Historia 
domu i pozostałych, sąsiednich 
nieruchomości sięga co najmniej 
lat siedemdziesiątych XVII. Ka-
mienica oraz sąsiednie budyn-
ki, w tym słodownia przy ulicy 
Czopowej, stanowiły kompleks 
browaru . Powstał w sąsiedztwie 
obszaru na którym mieścił się 
dawny wczesnośredniowieczny 
gród gdański, a potem zamek 
krzyżacki. Jako perełka XVIII 
wiecznej gdańskiej architektury 
kamienica stanowi obiekt unika-
towy. Cieszę się, że mamy możli-
wość go uratować.
Anna Kłos

Twórcy projektu renowacji: dr Zofia Maciakowska i Mateusz Gzowski

Dawna fotografia wnętrza tego zabytku. 
Holenderskich kafli nie będzie. Byłby to za duży koszt

Wykonawcy z różnych stron 
świata, łagodne rytmy roots reggae 
czy dub, skoczne dźwięki  ragga, 
dancehall i jungle – to tylko niektó-
re atrakcje tegorocznej edycji festi-
walu Reggaeland.

Ideą Reggaelandu jest populary-
zacja muzyki reggae i jej licznych 
odmian, a także zapewnienie pu-
bliczności radosnej i bezpiecznej 
zabawy w warunkach pikniko-
wych, z grającą na żywo czołówką 
polskich i zagranicznych gwiazd 
muzyki. To już niemal tradycja, że 
na początku lipca w Płocku, na pla-
ży nad Wisłą, zbierają się amatorzy 
muzyki reggae. To wyjątkowe miej-
sce swoim położeniem i atrakcjami 
turystycznymi co roku latem przy-
ciąga rzesze turystów i meloma-
nów. Tak było i tym razem.

Kto zagrał podczas tegorocznego 
Reggaelandu? Zespół The Skints, 
który najprościej można określić 

mianem: East London Reggae. 
Wywodząca się z punka brytyjska 
grupa, w ciągu ostatnich kilku lat 
osiągnęła sukces, odwołując się do 
korzeni reggae, ska i punk rocka. 
Odbyła się także konferencja „Bo 
Wolność” ze Sławomirem Goła-
szewskim, Piotrem Pawłowskim, 
Marią Dembowską i Darkiem Ma-
lejonkiem. Publiczność rozgrzali 
muzycy z Natural Dread Killaz, 
zaś wszystkich oczarowała woka-
listka Mo’Kalamity z zespołem The 
Wizards. Nie zabrakło również za-
bawy w namiotach Circus Sound 
System i Ictus Label, czy warszta-
tów tanecznych i mnóstwa innych 
atrakcji.

Bez wątpienia Reggaeland to cie-
kawa, letnia propozycja spędzenia 
czasu i alternatywa dla innych - 
nierzadko drogich i znacznie uboż-
szych w atrakcje - festiwali muzycz-
nych. Dorota Korbut 

Reggae porusza tłumy!

Scena na plaży nad Wisłą Widzowie reagowali żywiołowo i dobrze się bawili
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W honorowej roli wystąpi 
statek-muzeum Dar Pomorza, 
którego zwycięstwo w regatach 
The Cutty Sark Tall Ships Races 
1972 otworzyło Gdyni drogę 
do organizacji Operacji Żagiel 
dwa lata później. Specjalnie na 
czas zlotu, biała fregata zosta-
nie przeholowana na dawne 
miejsce bliżej wyjścia z por-
tu, tak, by mogła znów stanąć 
obok swojego następcy - Daru 
Młodzieży.

Na cztery dni w gdyńskim 
basenie Prezydenta wyrośnie 
las masztów. 

- Nasze miasto po raz szósty 
w historii ugości flotę wielkich 
żaglowców. Tym razem im-
preza upamiętni 40-rocznicę 
historycznej Operacji Żagiel 
- pierwszego zlotu żaglowców, 
który odbył się w tej części 
Europy. Stąd też wzięła się 
nazwa - Operacja Żagle Gdy-
ni - dla wydarzenia, które bę-
dzie największym żeglarskim 
spektaklem tego roku - mówi 
Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni.

Las masztów

Organizatorom udało się za-
prosić 7 dużych jednostek, któ-
re odwiedziły Gdynię cztery 
dekady temu. 

Oba podmioty podpisały na 
Darze Młodzieży porozumienie 
o współpracy, mające na celu 
przybliżenie systemu edukacji do 
wymagań stawianych przez firmy 
z sektora spedycji i logistyki. Jest 
to efekt decyzji, podjętej przez 
japońskiego armatora, o rozsze-
rzeniu  zakresu operacji realizo-
wanych dotąd w Trójmieście. 

 
Japoński gigant

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. po-
wstało w 1884 roku w wyniku 
fuzji linii Mitsui oraz jednej z naj-
większych na świecie firm spedy-
cyjnych – Oska Shosen Kaisha. 
Grupa, z siedzibą w Tokio zatrud-
niającej  ok. 10 tys. osób, w ponad 
400 lokalizacjach. MOL (Europe) 
B.V. od 2007 r. prowadzi  „central 
booking office” w Gdyni. Dobre 

doświadczenia skłoniły spółkę 
do założenia nowego biura w 
Gdańsku, dzięki czemu powstaną 
dodatkowe miejsca pracy w  tym 
sektorze (planowane zatrudnie-
nie 60 osób).  

- Jesteśmy niezwykle zadowo-
leni z faktu, że MOL (Europe) 
B.V. docenił nas jako atrakcyjną 
lokalizację dla projektów z zakre-
su spedycji i logistyki. Jesteśmy 
również dumni ze współpracy, 
jaką MOL (Europe) B.V. zawią-
zał z Akademią Morską w Gdy-
ni. Bliska kooperacja biznesu z 
sektorem edukacyjnym zawsze 
przynosi korzyści obu stronom i 
tę właśnie perspektywę promu-
je Invest in Pomerania” – mówi 
Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.

Trójmiasto to nie przypadek 

Nawiązanie współpracy świato-
wego lidera wśród przewoźników 
kontenerowych z największą w 

Polsce wyższą szkołą morską, sta-
nowi  zarówno atrakcyjną propo-
zycję dla studentów, jak i  dla firm 
z sektora. 

- Jako relatywnie nowy praco-
dawca w Polsce, zapewniający 
atrakcyjne miejsca pracy, cieszy-
my się z nawiązanej współpracy z 
prestiżową Akademią Morską w 
Gdyni, liderem w swojej dziedzi-
nie. Dzięki współpracy, młodzi 
ludzie będą mieli szansę na zdo-
bycie specjalistycznej wiedzy i 
doświadczenia w sektorze spedy-
cji i logistyk - komentuje Jochen 
Veldmann, Executive Director 
MOL (Europe) B.V. 

Centrum usług wspólnych w 
Gdańsku stanowić będzie główną 
część działalności firmy, obsługu-
jąc takie procesy, jak cargo plan-
ning, booking processing oraz 
equipment management services 
(usługi zarządzania sprzętem) na 
całą Europę. 

- Wybór Trójmiasta nie był 
przypadkowy - na trójmiejskim 

Międzynarodowa współpraca w edukacji 
Rozpoczyna się nowy projekt inwestycyjny jednej z największych firm spedycyjnych na świecie. Spółka MOL (Europe) B.V., będąca europejskim 
oddziałem japońskiego armatora kontenerowego Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., rozpoczyna współpracę z Akademią Morską w Gdyni. 

stypendium przyznawane na cały  
okres studiów. Szkolenia będą się 
skupiać na branży w zakresie dzia-
łalności MOL (Europe) B.V., ak-
tualnych problemach rynkowych 
oraz ważnych celach biznesowych.  
Ponadto studenci będą się uczyć 
podstawowych umiejętności za-
wodowych. 

- Współpraca z MOL (Europe) 
B.V. stwarza nowe możliwości 
rozwoju zawodowego dla naszych 
studentów. MOL (Europe) B.V. 
jest firmą światowej klasy i jestem 
dumny, że wybrali nasz region, 
znany w Europie jako doskonałe 
centrum kształcenia w sektorze 
morskim,  żeby rozwijać swoją 
działalność. Z niecierpliwością 
czekam na owocną współpracę i jej 
obiecujące efekty” – mówi prof. zw. 
dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor 
Akademii Morskiej w Gdyni.

rynku pracy dostępnych jest wie-
lu specjalistów z sektora logistyki 
oraz spedycji, którzy oferują wyso-
ką jakość usług - podkreśla Mar-
cin Piątkowski, dyrektor  Invest in 
Pomerania.

Staże dla studentów

Studenci Akademii Morskiej 
będą mieli możliwość udziału w  
stażach w MOL (Europe) B.V., a 
najlepszy student z grupy otrzyma 
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Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego 
oraz prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii 
Morskiej w Gdyni

Jubileusz pod pełnymi żaglami
To będzie największa żeglarska impreza tego lata. Przy gdyńskich kejach zacumują prawie wszystkie największe 
polskie żaglowce: Dar Młodzieży, Pogoria, Fryderyk Chopin, Iskra II, Zawisza Czarny i Generał Zaruski. 

banderą ZSRR Towariszcza czy 
polskiego Janka Krasickiego, nie 
ma już w czynnej służbie. Z ko-
lei jacht Otago spoczywa od lat 
na dnie. Natomiast zamiast nie-
istniejącego już szkunera ORP 
Iskra w zlocie weźmie udział jego 
następca - ORP Iskra II, która 
weszła do służby w 1982 roku.. 

Gdyńska Operacja Żagiel 1974 
była wielkim wydarzeniem w 
żeglarskim świecie. Dlatego, do-
ceniając wagę jej 40. rocznicy, w 
tegorocznej imprezie wezmą też 
udział żaglowce, których wów-
czas w Gdyni nie było. Przede 
wszystkim rosyjski Sedov, naj-
większy żaglowiec świata, a tak-
że replika fregaty cara Piotra 
I - Shandart oraz brat bliźniak 
Daru Młodzieży - Mir. Wielkim 
wydarzeniem będzie wizyta por-
tugalskiego czteromasztowca 
Santa Maria Manuela, który jako 
pierwszy żaglowiec z kraju Hen-
ryka Żeglarza zawinie do Polski. 
Ze Szwecji przypłynie dwumasz-
towy Tre Kronor af Stockholm, 
Litwę reprezentować będzie Bra-
bander, Łotwę Palsa, a reprezen-
tację żaglowców niemieckich, 
oprócz wspomnianych Seute 
Deern i Greifa, uzupełni 50-
metrowy Roald Amundsen. 

40-lecie Bractwa 
Kaphornowców

Obchody jubileuszu zaplano-
wano na 16 sierpnia od godz. 
12.00 na „Darze Pomorza”.  Ża-
glowiec ten, jako pierwszy pod 
polską banderą, opłynął owia-
ny sztormowymi wiatrami i złą 
sławą przylądek Horn. Było to 1 
marca 1937 roku. Na następnego 

ryzykanta trzeba było czekać aż 
36 lat, ale potem pojawiło się ich 
coraz więcej, zatem w 1974 roku 
skrzyknęli się i utworzyli Brac-
two. Obecnie najważniejszą w 
nim funkcję – grotmaszta - peł-
ni kontradmirał Czesław Dyrcz, 
którego 8-letnia kadencja wła-
śnie się kończy, zatem podczas 
Walnego Zgromadzenia zapla-
nowano wybór następcy. Tego 
samego dnia w Muzeum Miasta 
Gdyni o godz. 16.00 odbędzie się 
promocja drugiego, poszerzo-
nego wydania książki „Pokłon 
Hornowi”.

Zlot żaglowców wiąże się też z 
krzewieniem kultury morskiej, 
a jednym z bardziej charaktery-
stycznych jej elementów są szan-
ty. 15 i 16 sierpnia, na scenie na 
terenie Dalmoru, odbędzie się 
festiwal, podczas którego wystąpi 
czołówka polskich artystów two-
rzących ten gatunek muzyki. Ty-
leż nietypowe, co spektakularne 
wydarzenie czeka publiczność w 
niedzielę, 17 sierpnia. To będzie 
dzień muzyki pod żaglami. Na 
środku basenu Prezydenta zako-
twiczą Zawisza Czarny i Generał 
Zaruski, które zostaną podświe-
tlone, a na ich pokładach odbędą 
się koncerty - szantowy i roc-
kowy. Na zakończenie wieczo-
ru niebo nad Gdynią rozjaśnią 
sztuczne ognie. Kulminacją czte-
rodniowego święta żeglarstwa 
będzie parada żagli - 18 sierpnia. 
Tym razem, odbędzie się popo-
łudniu. Jednostki zaczną wycho-
dzić z portu od godz. 16.00, a 
około godz. 18 pokażą się gdyń-
skiej publiczności pod żaglami w 
szyku paradnym. 
Anna Kłos

- Przy gdyńskich nabrzeżach 
ponownie zacumują takie jed-
nostki, jak rosyjski Kruzensh-
tern, szwedzki Falken, niemiecki 
Seute Deern oraz nasze - Zawisza 
Czarny i Generał Zaruski - mówi 
Joanna Zielińska, koordynator 
Operacji Żagle Gdyni. Francu-

ski szkuner Etoile przypłynie na 
Bałtyk po raz pierwszy od 1974 
roku, specjalnie po to, by wziąć 
udział w Operacji Żagle Gdy-
ni, co podkreśla rangę imprezy. 
Ciekawostką z pewnością będzie 
niemiecka brygantyna Greif, 
która czterdzieści lat temu wy-

stąpiła w Gdyni jako Wilhelm 
Pieck, ale wówczas była żaglow-
cem z NRD.

Jednak nie wszystkie jednostki, 
które brały udział w pamiętnej 
Operacji Żagiel zobaczymy w 
sierpniu w Gdyni. Niektórych, 
jak pływającego wówczas pod 

Zlot żaglowców wiąże się też z krzewieniem 
kultury morskiej, a jednym z bardziej 
charakterystycznych jej elementów są szanty. 
15 i 16 sierpnia, na scenie na terenie Dalmoru, 
odbędzie się festiwal, podczas którego wystąpi 
czołówka polskich artystów tworzących ten 
gatunek muzyki
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Organizatorzy już teraz za-
praszają firmy, organizacje oraz 
instytucje, które posiadają cie-
kawą ofertę dla seniorów do 
zaprezentowania się na Sopoc-
kich Targach Seniora. 

- Duże zainteresowanie tym 
wydarzeniem zarówno ze stro-
ny odwiedzających, jak i wy-
stawców pokazuje, że to ważne 
miejsce wymiany doświadczeń 
oraz poszukiwania inspiracji 
jak zapewnić seniorom dobrą 
jakość życia  - podkreśla Marek 
Wojda, prezes Fundacji Nieza-
leżni, współorganizator targów. 
- Sopockie Targi Seniora to 
przestrzeń, gdzie spotykają się 
przedstawiciele różnych branż, 
organizacje i instytucje, które 

oferują produkty i usługi dosto-
sowane do potrzeb i możliwo-
ści osób starszych oraz seniorzy 
i ich rodziny, które mają możli-
wość zapoznania się z szeroką i 
różnorodną ofertą zarówno dla 
osób aktywnych, jak i tych wy-
magających wsparcia. 

Edukacja w każdym wieku

Sopockie Targi Seniora to nie 
tylko stoiska z ofertami pro-
duktów i usług dla seniorów, to 
również ciekawy program edu-
kacyjno-kulturalny. 

- Ważnym elementem targów 
są warsztaty, pokazy, wykłady 
oraz badania profilaktyczne, 
które zawsze cieszą się dużym 

zainteresowaniem – podkreśla 
Anna Jarosz, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca tar-
gów. - To oznacza, że mamy 
coraz większą świadomość, 
jak ważne jest przygotowanie 
się do starości. To, jaka będzie 
nasza starość, w dużej mierze 
zależy od nas samych, od tego 
jak wyglądało nasze dotychcza-
sowe życie. Dlatego tak ważny 
jest zdrowy styl życia, profilak-
tyka, rozwijanie pasji i zainte-
resowań oraz pielęgnowanie 
relacji. Starości należy się uczyć 
- jak mówił Aleksander Kamiń-
ski, pedagog i wychowawca. 
Dlatego na Sopockich Targach 
Seniora prezentujemy ciekawe 

rozwiązania i pomysły jak przy-
gotować się do starości aby była 
dobrym i spełnionym czasem. 

Społeczeństwo się starzeje

Według ekspertów co czwar-
ty Polak w 2035 r. będzie miał 
65 lat i więcej, a już w 2020 r. 
ponad milion Polaków będzie 
dobiegać 90. roku życia. Postę-
pujący proces starzenia się spo-
łeczeństwa to problem zarówno 
społeczny, jak i ekonomiczny. 
Zapewnienie dobrej jakości ży-
cia, utrzymanie jak najdłużej w 
aktywności i zdrowiu wymaga 
podejścia interdyscyplinarne-
go, współpracy świata nauki, 
ochrony zdrowia, sektora pry-

Zapraszamy firmy przyjazne seniorom  
Jesienią już po raz piąty odbędą się w Sopocie Targi Seniora, tym razem pod hasłem „Piękny uśmiech w każdym wieku”. 
To jedyna w Polsce Północnej profesjonalna impreza wystawiennicza dedykowana seniorom oraz ich rodzinom. 

fo
t. 

m
at

. p
ra

s.

Nigdy nie jest za późno 
na piękny uśmiech w każdym 
wieku

watnego, samorządu, a także or-
ganizacji pozarządowych - pod-
kreślają organizatorzy targów i 
zapraszają do udziału w targach 
tych, którzy posiadają ciekawe 
propozycje dla seniorów. 

Tegoroczna, piąta edycja So-
pockich Targów Seniora odbę-
dzie się w dniach 18-19 paź-
dziernika. 

Firmy, instytucje oraz organi-
zacje zainteresowane udziałem 
mogą zgłaszać się do Biura Or-
ganizacyjnego Targów. Szcze-
gółowe informacje: tel./fax 58 
341-93-33, e-mail: biuro@targi-
seniora.pl, www.targiseniora.pl. 
 Oprac. DK
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dywan, garnitury męski i chłopięcy, 
j. Francuski Sita, Autodraha dla 
chłopca, tel. 885 557 151

LODÓWKA 170 cm wysokości, 
żelazko tefal nowe, prześcieradło 
elektryczne, drzwi pełne jasne, 
wewnętrzne i metalowe, żyrandol 
– lustrzany, chodnik dywan,  6m 
dł. stół – ława na kółkach, express, 
szybkowar, szynkowar, dywan 
dwustronny, autodraha 7 – 12 
lat dla chłopca, grill elektryczny, 
garnitur męski i chłopięcy 146cm 
wzrostu, kurs j. Francuskiego Sita, 
tel. 885 557 151

SPRZEDAM drewno opałowe i 
gałęziówkę, tel. 782 846 927

SPRZEDAM bryczkę typu dokart 
dla 5 osób, Wejherowo, tel. 507 
724 008

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 

702 048 

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, kolor 
szary, 1000 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 500 zł, 
tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty 
skórzane, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM mieszkanie, 46m2, 
3p., 2 pokoje, 175 tys. zł, osiedle 
Chopina, lub zamienię na 
podobne, parter, w Wejherowie, 
tel. 501 231 540

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, 
Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 605 
420 694

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie 
w Gdyni, tel. 730 201 700

OKAZYJNIE sprzedam mieszkanie 
3 pokojowe, blok 10 piętrowy, 
Gdynia Pogórze, tel. 690 445 628

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie, 
w Gdyni, 10 min jazdy do centrum, 
tel. 730 201 700

SPRZEDAM działkę budowlaną 
3.300 m2 w Gniewinie. Na działce 
woda i kanaliza, cena 150.000 zł, 
tel. 691 694 246

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483
  
SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 

murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898 

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 tys. zł, tel. 
502 686 196
 
DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi 
z dostępem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 
686 196

DO WYNAJĘCIA

TANIO 2-pokojowe mieszkanie 
wynajmę Gdynia Leszczynki, tel. 
604 876 721

BOLSZEWO tanie noclegi dla 
pracowników fi rm, tel. 781 426 010

BOLSZEWO wynajmę pokój Pani 
pracującej, tel. 781 426 010

WYNAJMĘ pokój biurowy z wy-
posażeniem. Znajduje się w cen-
trum Wejherowa, o powierzchni 20 
m2. Do wynajęcia od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 16. 
Opłata za godzinę - 25 zł, tel: 691 
694 246

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m, 
kwat., 2P., na Gdynię - także 
ewentualnie kawalerka własna, tel. 
798 663 348

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali, 2 kolumny, 50 zł, tel. 
789-431-218

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SZAMBA betonowe, wodoszczel-
ne, na ścieki, gnojówkę, gnojowicę, 
deszczówkę, z atestem. Zapew-
niamy transport i montaż HBS-em 
gratis. tel. 666 950 940

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 

okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

GDYNIANIN, lat 62,kawaler, nie 
zamożny, rencista, z własnym 
mieszkaniem, nie palący, nie piją-
cy, nie karany sądownie, pragnie 
poznać samotną Panią, tel. 507 
810 794

MIŁY chłopak, 41 lat, pozna Panią 
spod znaku Ryb, Raka, do stałego 
związku, tel. 515 314 284 

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
tel. 514 120 213 Sopot.

BLOND laseczka o latynoskiej 
dupci i jędrnym ciałku, pozna 
Panów sponsorów, tel. 514 670 
725 Sopot.

BLONDI o zgrabnym latynoskim 
tyłeczku, jędrnych piersiach i 
aksamitnym ciałku, zawszę chętna, 
kobieca. Poznam Panów sponso-
rów, tel. 514 120 213, Sopot. Ps. 
Również sex tel. fotki, fi lmiki

KAWALER lat 62 nie zamożny, 
rencista, wierzący, nie palący, nie 

pijący, nie karany, opiekuńczy, 
pragnie poznać samotną Panią. 
Gdynia, tel. 507 810 794

ZWIERZĘTA

SZCZENIĘTA rasy chiński grzy-
wacz, nagie i długowłose. Oddam 
w dobre ręce, tel. 609 244 609

RÓŻNE

SPRZEDAM wędki spinningowe 
kongera i robinsona 100zl za sztu-
kę. Stan b. dobry, tel. 516 603 723

ZBIORNIKI betonowe szczelne na 
gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę 
i na ścieki. Sprawdź nas! tel. 600 
588 666

GARNITUR męski i chłopięcy, 
autodraha samochody czeskie, 
żyrandol lustrzany, dywan, tel. 885 
557 151

LODÓWKA, żelazko, żyrandol, 
chodnik, 6m stół-ława, express, 
szybkowar, grill elektryczny, 
dywan, drzwi metalowe, tel. 885 
557 151 

LODÓWKA, żelazko, przeście-
radło elektryczne, drzwi pełne i 
metalowe, żyrandol chodnik, 6m 
stół ława, expres, grill elektryczny, 
szynkowar, dywan, 2 garnitury 
męski i chłopięcy, tel. 885 557 151

SZAMBA betonowe, 100% szczel-
ne, atestowane, producent, 5 lat 
gwarancji. tel 515 373 550

LODÓWKA 170cm,żelazko, 
prześcieradło elektryczne, drzwi 
pełne jasne i metalowe, żyrandol, 
chodnik, 6m stół ława, expres, 
szybkowar, grill elektryczny, 

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!



15www.pomorski.info/SPORT

Rozgrywki odbyły się na terenie Sierra Golf Club, pod patronatem Expressu Biznesu. Gracze grali według definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, w formacie Strokokeplay 
Brutto, STB Netto. Rywalizowali zarówno panowie, jak i panie.  To już kolejna odsłona takiego wydarzenia sportowego pod znakiem Porsche. Turniej obfitował w emocje oraz liczne atrak-
cje.  Goście zostali powitani w Sierra GC lampką szampana. Potem zaczął się Turniej Tee times ora Akademii golfa. Po lunchu, wieczorem do dyspozycji gości był DJ,który zapewnił oprawę 
muzyczną, na chętnych czekało kasyno i open bar. Drugi dzień upłynął pod znakiem Turnieju Shotgun. Jednocześnie startowała Akademia Golfa dla początkujących. Po południu imprezę 
zakończyła uroczysta ceremonia rozdania nagród Turnieju oraz Akademii.  Dorota Korbut

Emocje na polu golfowym
Turniej III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2 już za nami. 
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Od lewej: Sebastian Magrian (prezes SGC), Paweł Chałupka (dyrektor Porsche), 
Jan Mazuryk oraz  Marek Nowicki, przedstawiciel Mobile 1

Wspólne chwile na polu golfowym



Michał Rudnicki: Lądował 
pan w Gdańsku w ponie-
działek. Przez większą część 
dnia w Trójmieście niebo 
było zachmurzone i padał 
deszcz, jednak niedługo 
przed pańskim przylotem 
rozpogodziło się, a zza 
chmur wyszło słońce. Czy to 
jakiś znak?

Andrea Anastasi: (śmiech) 
Mam po prostu szczęście do 
pogody w Trójmieście. Zawsze, 
kiedy tu jestem, jest ładnie. 
Udało mi się, bo tego dnia we 
Włoszech też było brzydko. Tu 
pogoda dopisuje, a to dobrze, 
bo mam ostatnie paręnaście dni 
wolnego, więc wolałbym, żeby 
słońce było przy mnie.

Pytam o szczęśliwe znaki, 
bo można odnieść wrażenie, 
że na razie LOTOS Trefl był 
dość pechowym klubem. Co 
roku wydaje się, że w tym 
sezonie nastąpi przełama-
nie, że skład jest lepszy niż 
kiedykolwiek, a dotąd nie 
udało się osiągnąć spekta-
kularnego sukcesu. Wielu 
upatruje jednak w panu 
magika, który przyjechał do 
Gdańska i jak za dotknię-
ciem magicznej różdżki 
pozbawi nas pecha. Czuje 
się pan jak czarodziej, który 
wybawi LOTOS Trefl od 
wszystkich problemów?

- Nie, nie, nie… Kiedy zde-
cydowałem się na objęcie 
gdańskiego zespołu, w głowie 
ułożyłem sobie konkretny plan 
tego, jak ma wyglądać skład, 
jak mamy go budować i jak ma 
wyglądać później nasza gra. 
Doskonale zdaję sobie sprawę, 
że nie mamy najlepszej druży-
ny w Polsce, ale stworzyliśmy 
ciekawy zespół. Problemy? Za-
wsze jakieś się pojawią. Ważne, 
żeby stworzyć drużynę, która 
będzie grała zgodnie z moją 
wizją. Mam swój pomysł, swój 

Mając dobre Cinquecento też można 
być szczęśliwym – mówi Anastasi
Andrea Anastasi został niedawno zaprezentowany jako trener LOTOSU Trefla. W rozmowie z trenerem poruszamy wiele tematów  
- od potencjału poszczególnych graczy żółto-czarnych, przez sympatię Włocha do ERGO ARENY, a na reprezentacji Iranu kończąc.

system gry, którym już podzie-
liłem się z resztą sztabu. To jest 
moja praca. Mam wiedzę i do-
świadczenie zdobyte podczas 
wielu lat pracy. To właśnie wno-
szę do klubu, tym chcę się dzie-
lić i tym pomóc w rozwoju dru-
żyny i klubu. Szczerze się w to 
zaangażowałem, jestem bardzo 
podekscytowany i w pełni zmo-
tywowany do działania. Musimy 
się jednak liczyć z tym, że nie 
wszystko nam się uda. Jesteśmy 
drużyną środka tabeli, będziemy 
wygrywać mecze, ale i je prze-
grywać. Musimy za to stworzyć 
charakter tej drużyny, postawić 
fundamenty i zrobić pierwsze 
kroki na drodze do sukcesu LO-
TOSU Trefla Gdańsk.

Kiedy w pańskiej głowie 
pojawiła się myśl, że oferta z 
Gdańska to ciekawa opcja? 
Wielu nie dowierzało w te 
doniesienia, twierdząc, że 
Andrea Anastasi to za duży 
rozmiar kapelusza dla LOTO-
SU Trefla.

- Przez dziewięć lat pracowa-
łem z reprezentacjami Włoch, 
Hiszpanii i Polski. Specyfiką 
pracy z drużyną narodową jest 
to, że trener może powołać za-
wodników według własnego 
uznania i stworzyć z nich taką 
drużynę, jaką chce. Miałem 
oferty z drużyn klubowych, 
ale zwykle wyglądało to tak, 
że przedstawiano mi gotowy 
skład, a szukano tylko trenera, 

który to poprowadzi. Mi jed-
nak nie o to chodzi w pracy. 
Ja muszę być zaangażowany w 
budowanie składu, w tworzenie 
drużyny, w rozwój klubu. Taki 
mam styl. Kiedy przyjechałem 
do Gdańska, zdawałem sobie 
sprawę, że LOTOS Trefl jest 
drużyną po słabym sezonie. Ale 
mogę tutaj pracować tak, jak 
lubię. Mogę pomóc w rozwoju 
drużyny i klubu. To był główny 
powód, dla którego zdecydowa-
łem się na tę ofertę. Poza tym 
– macie ogromne szczęście, że 
mieszkacie w Gdańsku. Dla was 
to normalne, ale doceńcie to, że 
jesteście w tak pięknym miejscu 
do pracy i życia. Urok miasta 
był dla mnie również bardzo 

ważny. Poza tym Gdańsk jest 
znakomicie skomunikowany 
lotniczo z Włochami, a to bar-
dzo istotne dla mojej żony, dla 
mojej rodziny.

W jednym z wywiadów po 
wtorkowej konferencji po-
wiedział pan, że jeśli kogoś 
nie stać na Ferrari, powi-
nien kupić raczej solidne 
Cinquecento. Czy nasz skład 
w hierarchii składów jest 
na tym samym poziomie, co 
Cinquecento w hierarchii 
samochodów?

- Wierzę w to, że nie. To po 
prostu odpowiedź na kolejne 
z serii pytań „czemu ten, a nie 
tamten”. Poza tym, ja bardzo lu-

bię nowe Cinquecento! (śmiech) 
To bardzo solidny samochód! 
Mając dobre Cinquecento też 
można być szczęśliwym.

Czy wie pan, czego zabrakło 
drużynie LOTOSU Trefla, by 
osiągnąć dobry wynik w 
poprzednim sezonie?

- O nie… Nie wiem dokładnie 
i nie chcę o tym mówić. To jest 
przeszłość, to działo się przed 
moim przyjściem i nie będę 
tego oceniał. Teraz mamy zu-
pełnie inną drużynę, której nie 
można porównywać do tej ze-
szłorocznej.

Rozmawiał: Michał Rudnicki

Kiedy 
przyjechałem 

do Gdańska, 
zdawałem 

sobie sprawę, 
że LOTOS Trefl 

jest drużyną 
po słabym 

sezonie - 
mówi Andrea 

Anastasi  
(z lewej)
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