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wydanie specjalne

Twój bezpłatny
przewodnik

po wydarzeniach
na Pomorzu
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Niebawem 
rozpocznie się 
Hoop Likes Festival. 
Dokładnie 26 i 27 
września do Amber 
Expo przyjadą m. in.: 
Sylwester Wardęga, 
Łukasz Jakóbiak, 
Julia Kuczyńska oraz 
Jessica Mercedes. 
Muzycznie, 
rozgrzewać 
publiczność będą 
m. in.: Bednarek, 
Cezik & Klejnuty, The 
Dumplings, Grubson 
oraz Karolina 
Czarnecka.

Wyjątkowe wydarzenie mul-
timedialne, jakim bez wątpie-
nia jest Hoop Likes Festival, to 
już trzecia, obok Blog Forum 
Gdańsk oraz InfoShare, gdańska 
impreza poświęcona aktywno-
ści w sieci. 

– Nie bez powodu impreza 
odbędzie się w Gdańsku – mówi 
Bartosz Staniszewski, pomysło-
dawca i współorganizator festi-
walu. – To miasto jest bardzo 
aktywne w mediach społeczno-
ściowych. Można śmiało powie-
dzieć, że jest polską stolicą Inter-
netu. Podczas festiwalu, na żywo 
wystąpią gwiazdy, blogerzy 
i vlogerzy, którzy wykorzystują 
sieć internetową do codziennej 
interakcji z fanami. Przestrzeń 
festiwalu zostanie podzielona 
na poszczególne strefy: Mu-
sic Zone, Fashion Zone, Game 
Zone oraz Food Zone. Aktyw-
ności w strefach będą nieustan-
nie się przenikały. (DK)

Bo liczy się pasja
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Rozmawiamy z Robertem Pstrągowskim, założycielem 
i prezesem  � rmy Armet Bis, nagrodzonej Medialnym 
Gryfem Gospodarczym 2014.
„Pobyt na giełdach przy granicy rosyjskiej i ukraińskiej 
pozwolił na zawiązanie relacji biznesowych z Obwodem 
Kaliningradzkim i Ukrainą.”

Czesław Mozil, dyrektor 
artystyczny, Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska oraz Bartosz 
Staniszewski, pomysłodawca 
i współorganizator imprezy
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Motocyklowe 
ratownictwo medyczne
Podsumowano sezon 
letni (czerwiec-sierpień) 
funkcjonowania 
motocyklowego 
ratownictwa 
medycznego. Tylko w 
tym czasie motocykl 
był wzywany do 
ponad 460 zdarzeń i 
przejechał 5000 km. 
W spotkaniu, które 
odbyło się w siedzibie 
Stacji Pogotowania 
Ratunkowego w 
Gdańsku, uczestniczyła 
Hanna Zych-Cisoń, 
wicemarszałek 
województwa 
pomorskiego. 
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Wedle międzynarodowych 
wytycznych wiadomym jest, 
iż tylko szybkie dotarcie i 
wczesna de� brylacja dają 
największe szanse na prze-

życie. Dlatego w 2002 roku 
w Gdańsku, w pierwszym 
mieście w Polsce, urucho-
miony został Motocykl Ra-
tunkowy. Początkowo był to 

pojazd użyczony, a następnie 
zakupiony przez sponsora i 
przekazany pogotowiu ra-
tunkowemu, dobrze znany 
mieszkańcom Gdańska, Har-

on de� brylator, zestaw do tle-
noterapii, zestaw leków, opa-
trunki, wkłucia doszpikowe 
oraz zestaw unieruchomień 
i kołnierzy usztywniających. 
Ponadto posiada bezprze-
wodową łączność radiową i 
sygnały świetlno-dźwiękowe. 
W tym roku pogotowie, jako 
pierwsze w Polsce, wprowa-
dziło do służby drugi mo-
tocykl ratunkowy. Było to 
możliwe dzięki życzliwości 
sponsorów i darczyńców, któ-
rzy przekazali odpowiednie 
środki na zakup i doposażenie 
takiego jednośladu. Ponadto 
dodatkowe środki pozwoliły 
na zakup niezbędnego sprzę-
tu medycznego.  ML

ley Davidson. Przez 10 lat, w 
każdym sezonie letnim niósł 
pomoc mieszkańcom i tury-
stom odwiedzającym Gdańsk. 
Stał się nieodłącznym ele-
mentem systemu ratownictwa 
medycznego. Dzięki ratow-
nikowi na motocyklu wielo-
krotnie dużo szybciej udało 
się dotrzeć do osób w stanie 
zagrożenia życia. Dowiedzio-
no, że ratownik na motocyklu 
jest bardziej mobilny w czę-
sto zakorkowanym Gdańsku, 
potra�  również dotrzeć do 
poszkodowanych, do których 
tradycyjny ambulans dociera 
znacznie dłużej. 

W 2012 roku wysłużony 
Harley Davidson został zastą-
piony nowym, bardziej profe-
sjonalnym, uznanym na świe-
cie motocyklem Honda ST 
1300. Wyposażenie takiego 
motocykla jest praktycznie ta-
kie samo, jak karetki. Posiada 

„WEDLE MIĘDZY-
NARODOWYCH 
WYTYCZNYCH 
WIADOMYM JEST, 
IŻ TYLKO SZYBKIE 
DOTARCIE I WCZE-
SNA DEFIBRYLA-
CJA DAJĄ NAJ-
WIĘKSZE SZANSE 
NA PRZEŻYCIE.”

Organizatorami 
pierwszej edycji 
imprezy byli: � rma 
Marietta Mariage 
oraz Unique Club & 
Lounge. W ten wieczór 
sopocki deptak przed 
klubem zamienił się w 
wybieg modowy pe-
łen pięknych kobiet, 
ekskluzywnych sukien 
ślubnych Marietty 
Mariage, biżuterii YES 
i wyjątkowych ubrań 
marki ZAYDER oraz 
MAGNIFIC. Nie zabra-
kło pokazów szkoły 
baletowej i muzyki na 
żywo. Po zakończeniu 
pokazów rozpoczął 
się bankiet, podczas 
którego dzielono tort 
z motywem sukni 
ślubnej.
Dorota Korbut

To był wieczór!
W sopockim klubie Unique Club & Lounge odbył się Classic Evening. 
W programie nie zabrakło licznych atrakcji i niespodzianek.
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Sukces 
w zasięgu
Osoby niepełnosprawne 
są zaproszone do udziału 
w projekcie „Gotowi na 
sukces II - akademia akty-
wizacji zawodowej osób z 
niepełnosprawnością”.

To propozycja dla osób posia-
dających orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 
zamieszkałych w województwie 
pomorskim, bezrobotnych lub 
nieaktywnych zawodowo, w 
tym uczących się w trybie nie-
stacjonarnym, w wieku do 30. 
roku życia, chcących rozwijać 
swoje umiejętności i skutecznie 
pokierować rozwojem kariery 
zawodowej. 
Aplikacje można składać do 
26 września br. do godz. 12.00 
(decyduje data wpływu). Aby 
wziąć udział w projekcie, wy-
starczy: wydrukować i wypełnić 
formularz rekrutacyjny, przy-
gotować kopię orzeczenia o 
niepełnosprawności, dołączyć 
swoje aktualne CV. Dokumenty 
rekrutacyjne należy dostarczyć 
pocztą lub osobiście na adres: 
Fundacja Grupy Ergo Hestia na 
rzecz integracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych Integralia, 
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Oprac. DK
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Duże zainteresowanie wzbudził panel dyskusyjny „Edukacja kulturalna Pomorze: diagnoza, wyzwania, 
zobowiązania”. Wzięli w nim udział m. in.: Joanna Cichocka - Gula, Katarzyna Hall, Mariola Małgorzata 
Paluch, Filip Schmidt, Monika Jastrzębska, Sylwester Galuszka. Moderatorem debaty był Cezary Obracht-
Prondzyński. W dyskusji brali udział również samorządowcy: Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Oprac. DK

– Dla przykładu, zaczniemy od tur-
nieju gier, następnie udamy się na 
koncert, później wrócimy do Game 
Zone, aby ostatecznie obejrzeć po-
kaz mody, inspirowany wcześniejszą 
grą sieciową – dodaje Bartosz Stani-
szewski, pomysłodawca i współorga-
nizator Hoop Likes Festivalu.

Dodatkowo, organizatorzy wyzna-
czą strefę spotkań, gdzie będzie moż-
na porozmawiać ze swoim idolem, 

dostać autograf oraz zrobić zdjęcie.  
Dyrektorem artystycznym festiwa-

lu nieprzypadkowo został Czesław 
Mozil. 

– Mało kto wie, że ten aktywny w 
sieci muzyk, wykorzystywał fora in-
ternetowe do interakcji, zanim media 
społecznościowe stały się popularne 
– kontynuuje Staniszewski. – Jest 
idealną osobą, na idealnym miejscu.

Oprac. Dorota Korbut

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego budynku Olivia SIX już za nami. Budynek wejdzie 
w skład największego centrum biznesowego Metropolii Gdańskiej - Olivia Business Centre. 

Tym samym centrum zwiększy swoją łączną powierzchnię do ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych. Budowa Olivia SIX 
to konsekwentna realizacja strategii polegającej na oddawaniu do użytkowania co roku, tak jak w poprzednich latach, 
kolejnych budynków biurowych, zwiększając bezpieczeństwo i elastyczność biznesową rezydentów Olivii. W tym roku 
oddany został do użytkowania budynek Olivia Four, a rok temu Olivia Point & Tower.
Budynek Olivia SIX ma bardzo dobre położenie przy głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta i zaoferuje najemcom trzy 
piętra parkingów podziemnych, parkingi naziemne oraz piętro przeznaczone do świadczenia usług i handlu. Pozostałe 15 
tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni biurowych najwyższej klasy A, wypełni kolejne 14 kondygnacji. Budowa Olivia 
Six rozpoczęła się w lutym bieżącego roku, a planowane zakończenie budowy to drugi kwartał przyszłego roku. Obecnie 
realizowany jest etap stanu surowego przez wysokospecjalistyczną spółkę Pekabex z Poznania, znaną między innymi z 
uczestnictwa w dostawach konstrukcji tunelu pod Wisłą w Gdańsku. Dwa kolejne projektowane budynki uzyskały pozwo-
lenia na prace budowlane, które rozpoczną się na początku przyszłego roku. Oprac. DK

Sopocki deptak 
wygrał w 
przygotowanym 
przez Magazyn 
Travelist rankingu 
najpiękniejszych 
promenad 
nadmorskich w 
Polsce!

Olivia Business Centre się rozrasta

Razem o kulturze

W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie dobiegło 
końca I Metropolitalne Forum Kultury.

Mieczysław Struk 
otworzył forum

Fo
t. 

Je
rz

y 
B

ar
tk

ow
sk

i/F
ot

ob
an

k.
PL

Monciak jest najładniejszy

Najdłuższe w Europie drewniane molo, piękne widoki i sztuka, na którą 
natknąć się można tuż przy lub na samej plaży to tylko niektóre z walorów, 
które zapewniły sopockiej promenadzie zwycięstwo w rankingu Magazynu 
Travelist prezentującego najbardziej atrakcyjne promenady nadmorskie w 
Polsce. Oprac. DK
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Oko w oko 
z gwiazdami internetu
Music Zone, Fashion Zone, Game Zone oraz Food Zone 
– to festiwalowe strefy, które będą się wzajemnie przenikały. 

Dyrekto-
rem arty-
stycznym 
festiwalu 
nieprzypad-
kowo został 
Czesław 
Mozil
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Ten problem będzie w naj-
bliższym czasie zjawiskiem 
masowym i dotyczyć będzie 
większości firm powstałych 
na fali transformacji po roku 

1989. Brak zaangażowania 
młodych ludzi - naturalnych 
następców - w rodzinny biz-
nes, stanowi poważny pro-
blem dla dużej liczby małych 

i średnich przedsiębiorstw 
– jak wynika z „Barometru 
sukcesyjnego”, badania re-
alizowanego przez Instytut 
Biznesu Rodzinnego. Ozna-

Znajdują się w nim: Marina 
Club Hotel, biura, sale konfe-
rencyjne oraz Champagne Ta-
ras - na dziesiątej kondygnacji. 
Gości powitali Dorota Well-
man oraz Tomasz Jacyków.

- Widok na marinę i cały 

Gdańsk jest absolutnie pięk-
ny. Właściwie zwiedziliśmy 
dziś wszystkie zabytki, stojąc w 
oknie – żartowała Wellman.

Właścicielem Bursztynowej 
Wieży jest Szymon Wang, 
Chińczyk, który do Polski 

przyjechał 20 lat temu w ra-
mach międzynarodowej wy-
miany młodych inżynierów i 
tak mu się spodobało, że po-
stanowił u nas rozwinąć swe 
biznesy. Jest też właścicielem 
firmy odzieżowej w Łodzi. 

Bankiet w Amber Tower
Wielkie otwarcie Amber Tower odbyło się w budynku przy ul. Szafarnia 10 w Gdańsku. 

Od prawej 
Szymon Wang – 
właściciel Amber 
Tower i Krzysztof 
Aranowski z Biura 
Nieruchomości 
Dom&House, który 
przed trzema 
laty sprzedał 
mu budynek 
Hydrosteru 

Obecnie mieszka w Kanadzie. 
Podczas imprezy goście wy-

słuchali muzyki klubowej, 
wokalistką była Izabela “Islet” 
Laskowska. Potem na nie-
wielkim wybiegu pojawiły się 
modelki. Mogliśmy zobaczyć 
najnowsze kolekcje takich 
marek, jak Cavalli, Emanuel 
Berg, Splendido, czy Batycki.  
O przygotowanie potraw za-
dbali szefowie restauracji, Piotr 
Sawczenko oraz Mateusz Ba-
jonczak. Serwowano głównie 
chińskie regionalne produkty, 
ryby, owoce morza.

Fani motoryzacji mieli okazję 
podziwiania luksusowych sa-
mochodów z salonu Prestige, 
zaparkowanych przed Amber 
Tower. Miłośnicy żeglarstwa 
mogli imprezę oglądać z za-
cumowanego w marinie kata-
maranu. O północy, zgodnie z 
chińskim obyczajem, nastąpił 
wysyp na niebie sztucznych 
ogni i fajerwerków.
Anna Kłos

Kampania 
wyborcza 
z Bursztynowej 
Wieży
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska od lat 16, chce pełnić ten 
urząd jeszcze jedną kadencję, czyli 
także w latach 2014 – 18. Kampanię 
rozpoczął z rozmachem – na 
ostatniej kondygnacji, czyli tarasie 
Amber Tower. 

Tak się nazywa nowo otwarty po renowacji 
budynek przy ul. Szafarnia 10, gdzie 
dawniej mieścił się Hydroster. Poparcia 
Pawłowi Adamowiczowi udzielił Jan 
Kozłowski, przewodniczący pomorskich 
struktur Platformy Obywatelskiej. W 
imieniu gdańskich struktur PO poparcia 
nie odmówiła przewodnicząca Agnieszka 
Pomaska. 
Sam kandydat zaczął od retorycznych pytań: 
- Adamowicz się zużył? Już zrobił swoje? Tak 
mówią ci, którzy patrzą na sprawy Gdańska 
powierzchownie. Przez lata, które upłynęły, 
wykształcił się rasowy polityk, który potrafi 
słuchać, wyciągać wnioski i zmieniać się. 
Następnie wymienił pozytywy 
swego rządzenia: Gdańsk to jedno z 
najdynamiczniej rozwijających się miast 
w Europie Środkowej, jest w nim coraz 
więcej mieszkańców, miejsc pracy, dróg, 
tramwajów i zadowolonych obywateli. 
Miasto jest liderem w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych. 
czytaj więcej na www.pomorski.info

Jak dobrze sprzedać firmę?
Najnowsze badania pokazują, że firmy rodzinne mogą mieć niebawem 
poważny problem z następcami, którzy poprowadziliby biznes. 

cza to konieczność szukania 
innych możliwości kontynu-
owania działalności dla takich 
firm. Temu zagadnieniu bę-
dzie poświęcone seminarium 
„Jak dobrze sprzedać firmę?”, 
organizowane przez firmę 
BCMS. Oprac. DK

czytaj więcej na 
www.pomorski.info







Przez ćwierć wieku nie odnotowaliśmy przypadku utonięcia 
na akwenach strzeżonych.
Po raz pierwszy na gdańskich kąpieliskach powiewało aż 
pięć Błękitnych Flag. Międzynarodowy znak jakości przyzna-
wany kąpieliskom i marinom jest potwierdzeniem, że nasze 
kąpieliska spełniają najwyższe kryteria w zakresie czystości 
wody i plaż, ekologii, są bezpieczne i wyróżnia je infrastruk-
tura o wysokim standardzie. 
Kąpieliska były czynne łącznie przez 3612 godzin. Zamknię-
cie z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych trwa-
ło zaledwie 192 godziny. Najwyższy stan morza w skali Do-
uglasa wyniósł 4 stopnie, a fale okresowo mogły przekraczać 
2 metry wysokości.
Ani razu nie musieliśmy zamknąć kąpielisk ze względu na złą 
jakość wody. Systematyczne badania potwierdzały jej do-
skonałą jakość. Mimo pięknej pogody, sinice po raz kolejny 
omijały Gdańsk.
Na początku sierpnia odnotowaliśmy najwyższą tempera-
turę wody i powietrza: w Brzeźnie i na Jelitkowie powietrze 
miało 39°C, a woda 24°C. 

W trakcie całego sezonu do zabezpieczenia siedmiu kąpie-
lisk (1500 linii brzegowej) zatrudniliśmy łącznie 115 ratow-
ników wodnych i 10 ratowników medycznych. Wspierało ich 
trzech paralotniarzy, a także trzy psy ratownicze. Ratownicy 
podjęli 618 interwencji. Do 31 osób konieczne było wezwa-
nie karetki pogotowia. We współpracy z Wodnym Ochotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym patrolowaliśmy również 
akweny niestrzeżone. Ratownicy mieli do dyspozycji m.in. 6 

łodzi motorowych, 3 pojazdy quad z przyczepami do trans-
portu osób poszkodowanych oraz skuter z platformą.
Rozdysponowano ponad 40 tysięcy bezpłatnych opasek dla 
dzieci w ramach akcji „Mamo tu jestem z PGNiG” oraz blisko 
5 tysięcy  bezpłatnych broszur „Bezpieczna Woda” wydanych 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach profilaktyki 
bezpiecznej kąpieli.
Kolejny sezon, w ramach profilaktyki bezpieczeństwa, reali-
zowaliśmy wspólnie z partnerami akcje: Kajak Patrol /Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/, PPG Rescue System /
Plus oraz LG/.
Wedle szacunków, każdego upalnego dnia nasze plaże od-
wiedzało nawet ponad 80 tysięcy osób. Przez cały sezon go-
ściliśmy ponad 3 miliony plażowiczów. Wśród tłumów spra-
gnionych kąpieli morskiej i słonecznej udało nam się wypa-
trzyć kilka znanych osób,  m.in. Dariusza Michalczewskiego, 
Marcina Gortata, Artura Siódmiaka, Iwonę Guzowską, Rafa-
ła i Marcina Mroczka, Przemka Cypriańskiego, Adama Koro-
la, Przemysława Miarczyńskiego czy Aleksandrę Kobielak. 
Z pewnością wiele innych skutecznie ukryło się przed nami 
w tłumie plażowiczów.
Od tego sezonu po raz pierwszy można było korzystać z si-
łowni na plaży, mariny plażowej, szafek depozytowych oraz 
nadmorskiej strefy dla zwierząt.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Poseł RP 
Agnieszką Pomaską oblali się wodą morską na plaży w Brzeź-
nie w ramach akcji ALS Ice Bucket Challenge. Proszę nam 
wierzyć, woda była naprawdę zimna.
W bibliotekach plażowych pojawiło się blisko 3 tysiące po-
zycji.
12 stałych boisk do siatkówki oraz 9 stałych boisk do piłki 
nożnej lub ręcznej było stale użytkowanych przez młodzież 
i dorosłych, również w nocy w ramach akcji „Nocne granie 
z Nikon Polska”. Miejsca do gry nie brakowało, gdyż dzięki 

współpracy z Decathlon dodatkowo udostępnialiśmy bez-
płatnie 16 przenośnych boisk do siatkówki, 32 przenośne 
bramki do piłki nożnej, a także znaczną ilość sprzętu plażo-
wego. Funkcjonowały też trzy tory do skimboardingu. 
Przez cały sezon zorganizowaliśmy 26 imprez plażowych, 
w tym dwie o randze mistrzostw Polski. Niektóre z wydarzeń 
były cykliczne lub  trwały przez  cały sezon.
Ułożyliśmy 9 kładek plażowych i udostępniliśmy dwa wóz-
ki amfibie, umożliwiające osobom niepełnosprawnym ką-
piel w morzu. Z kładek chętnie korzystały osoby na wóz-
kach, opiekunowie z dziećmi, a także rolkarze i  rowerzyści. 
Dla tych ostatnich udostępniliśmy ponad 50 miejsc na pla-
żowych parkingach dla rowerów.
Każdego dnia z gdańskich plaż firma sprzątająca wywoziła 
średnio 21 m3 śmieci, które mieszczą się w trzech kontene-
rach. Przez cały sezon dało to łącznie 1407 m3 odpadów sta-
łych, czyli 67 pełnych kontenerów.
21 lipca 2014 roku w Gdańsku Świbnie wykonano zdjęcie, na 
którym utrwalono 135 osobników foki szarej. To jedyna ko-
lonia fok na polskim wybrzeżu, żyjąca w warunkach natural-
nych. Cieszy fakt, że z roku na rok jest coraz liczniejsza!
Pies ratownik rasy Landseer o wdzięcznym imieniu Bart, pra-
cujący na naszych kąpieliskach, został mistrzem Polski psów 
ratowniczych
W trakcie sezonu letniego na stronie kapieliskagdansk.pl 
ukazało się ponad 40 artykułów. Łącznie odwiedziło ją po-
nad 400 tysięcy użytkowników. Dzięki współpracy z LG i Plus 
GSM plażowicze mieli możliwość sprawdzania warunków 
atmosferycznych na naszych kąpieliskach na bieżąco. Profil 
kąpielisk na portalu facebook.com uzyskał ponad tysiąc no-
wych fanów.
Na plażach w Gdańsku funkcjonowało 5 obiektów gastrono-
micznych. Każdy z nich podniósł swój standard i ma już wy-
konane przyłącza wodne, kanalizacyjne i elektryczne.

PODSUMOWANIE SEzONU
na Kąpieliskach Morskich w Gdańsku
Rok 2014 był 25. sezonem 
funkcjonowania kąpielisk 
administrowanych przez 
MOSiR w Gdańsku 
i kolejnym bez utonięć. 
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Już nie będzie potrzeby, by 
obserwować w sierpniu noc 
spadających gwiazd - jeździć 
do planetarium do Olsztyna 
czy Torunia. Centrum He-
welianum ogłosiło konkurs 
na opracowanie koncepcji 
architektonicznej planeta-
rium wraz z przebudową 
współczesnej przybudówki 
do Kaponiery Południo-
wej i rekonstrukcją odcinka 
muru Carnota. Podstawo-
wym utrudnieniem jest, że 
planetarium musi znaleźć 
się pod ziemią. Nie dlatego, 
że Heweliusz lubił obserwo-
wać gwiazdy z piwnicy (choć 
jako piwowar musiał prze-
bywać w tym przybytku), 
ale ze względu na wymogi 
konserwatorskie. Ponieważ 
cały obszar Fortów jest pod 
ścisłą pieczą konserwator-
ską, nowe inwestycje mogą 

Gdańsk jest w porównaniu z 
innymi aglomeracjami nie-
słychanie zielonym miastem. 
Miło, że dostrzeżono to też w 
Warszawie. 

Ministerstwo Środowiska 
zorganizowało i rozstrzygnę-
ło konkurs „Zielone Miasta 
– w stronę przyszłości!”. Na-
leżało zgłaszać zrealizowane 
przedsięwzięcia lub inwesty-
cje, które mają służyć ochro-
nie środowiska, w szczegól-
ności nowatorskie i wysoce 
efektywne ekologicznie oraz 
ekonomicznie rozwiązania 
techniczne, technologiczne i 
organizacyjne. 

Nagroda główna została 
przyznana w 3 kategoriach. 
W kategorii „Gospodarka 
wodno-ściekowa i ochrona 
wód” - zwyciężył Gdańsk, 
który otrzyma nagrodę za 
realizację projektu „Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej – 
budowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód 
opadowych w Gdańsku”.

Pomorskie ma też innych 
laureatów. W kategorii: 
„Zieleń w mieście” nagrodę 
główną otrzymał projekt: 
„Rewitalizacja Parku 1000-
lecia w Chojnicach” i projekt: 
„Ścieżka przyrodniczo-dy-
daktyczna w Tczewie”.

Dwie inne gdańskie in-
westycje otrzymały wyróż-
nienia. Jedno w kategorii 
„Transport ekologiczny i 
infrastruktura drogowa” za 
inwestycję: „Droga rowero-
wa wzdłuż ul. 3-go Maja od 
ul. Kolejowej do ul. Hucisko 
w Gdańsku, realizowana w 
ramach projektu Rozwój 
Komunikacji Rowerowej 
Aglomeracji Trójmiejskiej 
w latach 2007-2013”. Drugie 
wyróżnienie w kategorii 
„Efektywność energetyczna 
w budownictwie” za projekt 
„Ekologiczne Koszary. 
Zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych dla celów 
zaopatrzenia Centrum 
Hewelianum w energię ze 
źródeł odnawialnych”.

Dwa wyróżnienia otrzyma-
ła Kościerzyna. W kategorii: 
„Efektywność energetyczna 
w budownictwie” i w kate-
gorii: „Ochrona środowiska”. 
Nagrody przyznane w kon-
kursie zostaną wręczone na 
uroczystej gali planowanej w 
listopadzie br. AK

Jest zielono Planetarium... pod ziemią
Rozwijające się dynamicznie Centrum Hewelianum w Gdańsku chce mieć kolejną atrakcję – planetarium. 

powstawać wyłącznie w pod-
ziemiach. Zatem podziemne 
planetarium ma mieć salę 
projekcyjną na planie koła i 
sklepienie w kształcie półsfe-
ry. Obliczone na jednoczesne  
przebywanie tam do 79 osób. 
Przewiduje się tam głównie 

prezentacje nieba ale też kino 
5D, możliwość organizowania 
koncertów i pokazów nauko-
wych. Będą też pomieszczenia 
wielofunkcyjne, sala dydak-
tyczna, przestrzeń ekspozy-
cyjna.

Do 23 września br. zbierane 

będą wnioski o dopuszczenie 
do udziału w konkursie. Pra-
ce konkursowe będzie można 
składać do 28 listopada br. 
Zdobywca I miejsca otrzy-
ma nagrodę pieniężną 7 tys. 
zł i zaproszenie do udziału w 
negocjacjach w postępowa-

niu o udzielenie zamówienia 
publicznego z wolnej ręki. Za 
miejsce II nagroda wyniesie 5 
tys. zł a za III – 3 tysiące.

Zajęcia astronomiczneWystawa „Wehikuł czasu”
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Walczą o swoje miejsce w ży-
ciu społecznym, o możliwość 
swobodnego poruszania się 
po mieście, o miejsce w edu-
kacji, prawo do zainteresowań 
i pasji, a przede wszystkim o 
miejsca pracy. Kto? Ludzie 
niepełnosprawni. Chwała 
tym, którzy im to wszystko 
zapewniają i ułatwiają. Ce-
lem konkursu „Lodołamacze 
2014” jest nagrodzenie przed-
siębiorstw zatrudniających 
osoby niepełnosprawne, two-
rzących nowe miejsca pracy 
lub podnoszących ich stan-
dard. Lodołamacz to firma, 
instytucja i organizacja przeła-
mująca stereotypy i uprzedze-
nia związane z zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych. 

Główna organizatorka 

Walczą ze społecznym zlodowaceniem
W sali jazzowej 
Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku 
miał miejsce finał IX 
Pomorskiego Konkursu 
„Lodołamacze 2014”. 

konkursowej gali - Monika 
Tykarska, prezes Fundacji 
Aktywizacji Osób Niepełno-
sprawnych powiedziała:

- W przyszłym roku, na 
jubileuszowej dziesiątej gali 
będzie o nas jeszcze głośniej. 
Kapituła może nagrodzić ze 

względów regulaminowych 
jedynie kilka firm, jednak 
wszystkie, które zatrudniają 
osoby z niepełnosprawno-
ścią, niech się czują zwycięz-
cami, bo stwarzają warunki 
dla ich integracji, dają szansę 
na pełne uczestnictwo w ży-

ciu społecznym.
Ewa Kamińska, zastępca 

prezydenta Gdańska, zasko-
czyła wszystkich stwierdze-
niem, że chciałaby, aby kolej-
ny konkurs był już ostatnim. 
Dlaczego? Żeby nie było już 
żadnych lodów do przełamy-

wania, a zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych stało się 
zupełnie naturalną rzeczywi-
stością.

Niestety nikt nie wierzył, aby 
coś takiego stało się możliwe 
w tak krótkim czasie. Wyraził 

to dyplomatycznie Dariusz 
Majorek, dyrektor Oddziału 
Pomorskiego PFRON: – Kon-
kurs jest jednak potrzebny, 
dużo zmienia się, ale jeszcze 
daleka droga do normalności.
Anna Kłos

Roman 
Walasiński (z 
prawej), pre-
zes zarządu 
Swissmed 
Centrum 
Zdrowia S.A., 
otrzymał 
wyróżnie-
nie z rąk 
Stanisława 
Szwabskiego, 
przewodni-
czącego Rady 
Miasta Gdyni

LAuReACi KonKuRSu LodołAMACZe 2014

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
i miejsce – Klimawent S.A., Gdynia 
ii miejsce – Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski, 
Sławno 

Kategoria Otwarty Rynek
i miejsce – Jan Kubić, Gdańsk
ii miejsce – Kancelaria doradztwa Podatkowego LeGiS Sp. z o.o. 
Sp. k., Gdańsk
iii miejsce – Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Gdańsk 

Kategoria Instytucja
i miejsce – Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki, Gdańsk
ii miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół integracji 
Centrum integracji, Gdynia
iii miejsce – Pomorski oddział okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Gdańsk

Lodołamacz Specjalny 2014
Małgorzata Rybicka – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy 
osobom Autystycznym, Gdańsk

Super Lodołamacz 2014
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób 
z upośledzeniem umysłowym, Gdańsk 
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RÓŻNE

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM łóżko 1 osobo-
we, cena 250 zł, ubranka po 
dziewczynce 3-4 latka, cena 80 zł, 
hulajnoga gratis, Wejherowo, tel. 
798 020 532

POMOC, mam 6-cioro dzieci po-
trzebuję ubrań, środków czystości 
i artykułów szkolnych, z góry 
dziękuję, tel. 512 757 719

SPRZEDAM tanio, mało używany 
dywan 2x3 w brązie, cena 190 zł, 
tel. 510 501 955

SPRZEDAM modele, czołgów szt 
55, skala 1:72, cena 300 zł, tel. 504 
109 259

SPRZEDAM lub wykonam na ży-
czenie obrazy, technika wypalania 
w drewnie, tel. 729 611 407

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, jedno-
skrzydłowe, 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, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
500 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty skó-
rzane, 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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM dom z bali drew-
nianych 180 m2 całoroczny w 
Zbychowie, działka 522 m2, tel. 
510 866 435 

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w 
Łowczu Górnym kolo Strzebie-
lina, cena do negocjacji, tel. 607 
773 292

SPRZEDAM miejsce w hali 
garażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ul. Stefczyka 28b, tel. 501 
278 888

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
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 działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, tel. 
502 686 196

SPRZEDAM dom z bali drewnia-
nych 180 m2 całoroczny, podpiw-
niczony w Zbychowie. Działka 
522 m2, tel. 510 866 435 

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK – pokój tanio do wyna-
jęcia, tel. 784 046 326 

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na 
parterze na działalność lub biuro 
w Rumi, tel. 504 389 193

MIESZKANIE trzy pokojowe, 
kuchnia umeblowana i wyposa-
żona, tel. 509 979 630 

WYNAJMĘ lokal 60 m2 na 
parterze na działalność lub biuro 
w Rumi, tel. 504-389-193

DO WYNAJĘCIA na biuro lub 
usługi, 20m2, Wejherowo, ul. 
Chopina 5, tel. 58 672 10 22

GARAŻ murowany, duży, do 
wynajęcia, tel. 501 549 579

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

NIEDROGIEGO, przytulnego 
mieszkania, szuka samotny, bez 
nałogów, pracujący z Wejherowa, 
tel. 729 611 407

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 

klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo części 
nowych i używanych a także 
książek, tanio, tel. 885 699 284      

SPRZEDAM Nowy czytnik Packet 
Book Mini z Wi – Fi za pół ceny, 
160 zł, Wejherowo, tel. 502 351 
988

SPRZEDAM bardzo dużo części i 
elementów, nowych i używanych 
do motorów wsk oraz książek, 
tanio, tel. 885 699 284

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 

zł, 505-56-70-34

INNE

SPRZEDAM Nowy czytnik Packet 
Book Mini z Wi – Fi za pół ceny, 
160 zł, Wejherowo, tel. 502 351 
988

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SZAMBA betonowe, wodosz-
czelne, na ścieki, gnojówkę, gno-
jowicę, deszczówkę, z atestem. 
Zapewniamy transport i montaż 
HBS-em gratis. tel. 666 950 940

PRZESYŁKI kurierskie, potrze-
bujesz wysłać list, paczkę, paletę. 
Wejherowo, Judyckiego 2/b, tel. 
512 121 674

PRZESYŁKI kurierskie, po-
trzebujesz wysłać list, paczkę, 
paletę? Zadzwoń, przyjdź do Nas, 
Wejherowo, Judyckiego 2/b, tel. 
512 121 674

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

TOWARZYSKIE

MIŁY chłopak 41 lat, pozna Panią 
w celu stałego związku, Rumia, 
tel. 515 314 284

SEX To Lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot.

SEX-sex-sex to lubię, gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
tel. 514 120 213, Sopot

ZWIERZĘTA

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

pomorski.info

Bądź 
na bieżąco!



A było wesoło, gdyż pro-
wadzący show na bieżąco 
opowiadali o tym co robią i 
przedstawiali szereg zabaw-
nych gagów. Rozpoczęło się 
jednak poważnie. Kierowcy 
zaprezentowali widzom pokaz 
driftu. Ryk silników i kłęby 
dymu na widzach zrobiły spore 
wrażenie. Podobnie z resztą jak 

jazda na dwóch kołach. Gdy 
okazało się, że ciężko będzie 
kaskaderom wyżej postawić 
poprzeczkę- jeden z nich stanął 
na jadącym na dwóch kołach 
samochodzie. 

Efektowne pokazy mieszały 
się z zabawnymi gagami. Jed-
nym z nich był rozpadający się 
na części samochód. Niemałe 

wrażenie na widzach zrobił też 
jedyny w Europie samochód 
wyposażony w dwa silniki, 
który może prowadzić dwóch 
kierowców jednocześnie! Na 
początku kaskaderzy prezento-
wali pojazd w zabawny sposób, 
z czasem jednak okazało się, że 
samochód przystosowany jest 
do efektownych pokazów.

Monster Show
Takiej dawki sportów ekstremalnych i dobrego humoru nie spodzie-
wał się chyba nikt. Pokaz Monster Chaloupka Show zorganizowany 
w Kartuzach okazał się nie tylko bardzo efektowny, ale i zabawny.

Czego jak czego, ale emocji, wycia potężnych silników i dymu z palonych opon nie brakowało
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nazwisko imię paszport wzrost pozycja

Adamowicz Julia POL 179 skrzydłowa

Duszkiewicz Marianna POL 172  rzucająca

Franka Paulina POL 179  rzucająca

Jakubiuk Anna POL 180  skrzydłowa

Koperwas Magdalena POL 177  skrzydłowa

Kuras Angelika POL 183 silna skrzydłowa

Levingston Simon Kelsey USA 188 środkowa

Miłoszewska Dominika POL 190  środkowa

Naczk Monika POL 167 rozgrywająca

Ostrowska Agata POL 180 skrzydłowa

Przybytek Agnieszka POL 172 rozgrywająca

Pyka Martyna POL 176 skrzydłowa

Różyńska Karina POL 169 rozgrywająca

Stankiewicz Angelika POL 170  rozgrywająca/rzucająca

Szlachta Karolina POL 172  rozgrywająca/rzucająca

Śmietańska Katarzyna POL 174 rzucająca

Wajler Aleksandra POL 183  skrzydłowa

Wilk Karolina POL 185  skrzydłowa

Dzień Data Godzina Mecz

Sobota 04/10/2014  WISŁA CAN PACK Kraków - BASKET

Sobota 11/10/2014 17:00 BASKET – ŚLĘZA Wrocław 

Czwartek 16/10/2014  BASKET ROW Rybnik- BASKET

Niedziela 26/10/2014 16:00 BASKET- AZS UMCS Lublin 
Niedziela 02/11/2014  KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - BASKET

Niedziela 09/11/2014  Basket Konin- BASKET

Sobota 15/11/2014  ENERGA Toruń -BASKET

Niedziela 23/11/2014 16:00 BASKET - ARTEGO Bydgoszcz 

Sobota 29/11/2014 16:00 BASKET- CCC Polkowice

Sobota 06/12/2014  MKK Siedlce - BASKET

Niedziela 14/12/2014 16:00 BASKET - WIDZEW  Łódź 

Niedziela 21/12/2014 16:00 BASKET- WISŁA CAN PACK Kraków

Wtorek 06/01/2015  ŚLĘZA Wrocław - BASKET

Niedziela 11/01/2015 15:00 BASKET- BASKET ROW Rybnik 

Sobota 17/01/2015  AZS UMCS Lublin - BASKET

Niedziela 01/02/2015 16:00 BASKET- KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski  

Sobota 07/02/2015 16:00 BASKET- Basket Konin
Niedziela 15/02/2015 16:00 BASKET-ENERGA Toruń

Sobota 21/02/2015 ARTEGO Bydgoszcz - BASKET

Środa 25/02/2015 CCC Polkowice - BASKET

Środa 04/03/2015 17:00 BASKET- MKK Siedlce

Sobota 07/03/2015 WIDZEW Łódź - BASKET
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