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Żeby pomóc,
 trzeba umieć 

pomagać

Forum Gdańsk - niezwykłe miejsce 
w mieście nad Motławą

str. 2

str. 7

Małgorzata Chmiel
Radna Miasta Gdańsk

”Żeby pomóc,”Żeby pomóc,

Nowe, atrakcyjne miejsce w mieście nad Motławą, 
z kompleksem handlowym i nowoczesną przestrzenią 
publiczną, które właśnie powstaje w samym centrum 

miasta, w ramach rewitalizacji historycznego Targu 
Siennego i Targu Rakowego. 

Tramwaj ruszy na Piecki-
Migowo w Gdańsku | str. 8

Ogromny ścisk w tabeli | str. 15

Negawaty 
od Grupy Energa | str. 13
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- W Sejmie chciałabym móc 
spożytkować lata doświad-
czeń samorządowych w tej 
samej dziedzinie, którą się te-
raz zajmuję zawodowo i w Ra-
dzie Miasta: planowaniem 
przestrzennym, inwestycjami, 
urbanistyką, prawem budow-
lanym, gospodarką gruntami. 
Czyli wykorzystać wykształ-
cenie i wieloletnie doświad-
czenie – mówi Małgorzata 
Chmiel.
Kilka lat temu Małgorzata 
Chmiel powołała Gdańskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, zajmujące się 
stawianiem lokali czynszo-
wych i eksploatowaniem ich 
na zasadzie najmu. Był to 
jeden z pierwszych TBS-ów 
w Polsce i okazał się sukcesem.
Skończyła V Liceum Ogólnokształcącym w Oliwie, a następnie 
Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej.
Po studiach pracowała w trójmiejskich i warszawskich pra-
cowniach projektowych. Po niespełna roku od dołączenia do 
Rady Miasta Gdańska, została specjalistą sejmowej podkomi-
sji ustawy „O renowacji i modernizacji obszarów zabudowa-
nych”. 
Przez następne lata była wybierana do kolejnych kadencji, za 
każdym razem otrzymując największą w całym mieście ilość 

głosów. W latach 1996-2006 pełniła dodatkowo funkcję Prze-
wodniczącej Komisji Polityki Mieszkaniowej i Przestrzennej 
Związku Miast Polskich.
- Nie tylko ustawami chciałabym się, ewentualnie, w Sejmie 
zajmować, bo np. Nowa Spacerowa, według mojej wiedzy, ma 
szansę na realizację tylko przy dużej pomocy budżetu central-
nego. Samo miasto sobie nie poradzi finansowo. A to kluczo-
wa inwestycja nie tylko dla Oliwy i Osowy. Też dla Sopotu , 
który nie ma dojazdu do Obwodnicy. (GB)

Żeby pomóc, trzeba 
umieć pomagać
Z wykształcenia inżynier architektury, z zamiłowania czynna działaczka społeczna. Za-
wodowo specjalista ds. planowania przestrzennego i inwestycji, prywatnie mama dwójki 
dzieci. Zasiadająca nieprzerwanie od 1994 roku w Radzie Miasta Gdańska, Małgorzata 
Chmiel chciałaby powalczyć w najbliższych wyborach z ramienia PO o mandat poselski.
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Świętujący 10. rocznicę dzia-
łalności Klub Filmowy stał 
się już jednym z najważniej-
szych punktów na mapie 
gdyńskiej kultury. Ambitna 
oferta, niskie ceny biletów 
i niepowtarzalny klimat spo-
tkań z prawdziwym kinem 
zawsze były jego znakami 
rozpoznawczymi. Po roku 
użytkowania sali w PPNT 
Gdynia, klub przenosi się 
nad samo morze - do od-
restaurowanego Dworca 
Morskiego. Nową działal-
ność rozpocznie tuż przed 
jubileuszowym 40. Festi-
walem Filmowym w Gdyni. 
W sali kinowej muzeum jest 
50 miejsc.
-Jeśli zainteresowanie na-
dal utrzyma się na wysokim 
poziomie i będzie przycho-
dziło nadal tylu widzów co 
w PPNT Gdynia, wprowadzi-
my dla nich dodatkowe se-
anse. Poza tym od września 
rusza sprzedaż biletów on-
line, co powinno w pewnym 
stopniu rozwiązać problem 
osób oczekujących - tłuma-
czy Magdalena Malinowska 
z Klubu Filmowego.
Wszystkie filmy wyświetlane 
będą w technologii cyfrowej - 
przy użyciu profesjonalnego 
projektora cyfrowego DCP 

2K. Utrzyma się dotychcza-
sowa cena biletów, czyli 10 zł. 
Projekcje zainaugurują se-
anse filmów: Amy oraz, 
premierowo - Love (4-10 
września). Pierwszy z nich 
to dokument poświęcony 
Amy Winehouse - zbierają-
cy coraz lepsze recenzje, in-
tymny iporuszający portret 
niezwykle utalentowanej 
wokalistki. Drugi - najnow-
sza produkcja Gaspara Noe 
- autora takich obrazów jak 
Nieodwracalne czy Wkracza-
jąc w pustkę, wywołał spore 
zamieszanie na festiwalu 
w Cannes. Love w odważny 
i bezkompromisowy sposób 
opowiada historię skom-
plikowanej miłosnej relacji.  
Pojawienie się Klubu posze-
rzy bogatą ofertę kulturalną 
na Polskiej 1. Muzeum Emi-
gracji działa bowiem pod 
tym adresem od maja tego 
roku nie tylko jako placów-
ka wystawiennicza. Orga-
nizowane są tu koncerty, 
warsztaty, spotkania i wy-
kłady. Nie brakowało rów-
nież, cieszących się dużym 
zainteresowaniem, projekcji 
filmowych organizowanych 
w mieszczącej się w gmachu 
muzeum sali kinowej.
(BG)

Gdyński Klub Filmowy 
na Polskiej 1
Kultowy Klub Filmowy powraca do portu. Od 4 września 
rozpocznie regularne projekcje w Dworcu Morskim. 
Zabytkowa siedziba Muzeum Emigracji w Gdyni mieści 
się zaledwie kilkanaście minut spacerem od oryginalnej 
lokalizacji klubu na ul. Waszyngtona.



 Najdłuższa, bo aż dwudniowa, impreza z największymi 
gwiazdami disco odbędzie się w Sopocie na słynnych 
wyścigach konnych zwanych Hipodromem. Podczas dwu 
dniowego festiwalu zaprezentują się topowe gwiazdy 
nurtu muzyki disco oraz obiecujący debiutanci! 
Pierwszy dzień festiwalu rozpoczniemy koncertem zespo-
łu After Party! 
Piątkowa impreza rozpocznie się już o godzinie 16:00. 
Bramy festiwalu zostaną otwarte już od godziny 15:00 
aby uniknąć kolejek. Jako pierwsza wystąpi formacja 
After Party, ale przed nimi wystąpią jeszcze dwa zespoły 
stanowiące support dla wyżej wymienionej grupy.  

Dzień pierwszy, piątek 
(16.00 – 22.00)
• Support 16:00 – 17:30 
• After Party 17:30 – 18:30 
• Gesek 18:30 – 19 30 
• Mejk 19.30 – 20:30 
• Milano 20:30 – 21:30 
• Dj Patrick B with Helenka 
od godz. 22:00 

Festiwal Disco Polo 
w Sopocie
Zapraszamy Was na największy dwudniowy festiwal 
Disco Polo! Trójmiasto doczekało się swojego festi-
walu Disco Polo!

Dzień Drugi, sobota
(12:00 - 22:00)  
• Piękni i Młodzi  
• D-bomb  
• Mega Dance  
• Spike  
• Skalars  
• Stereo  
• Boston  
.. i inni... 
+ After Party z Dj-em
(od godz. 22:00) 

bilety w przedsprzedaży 
do nabycia na ebilet.pl oraz 
w sieci salonów empik.
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Zakończono prace związane z moderni-
zacją OIOM w Szpitalu Specjalistycznym 
im. św. Wojciecha w Gdańsku. Oficjalne 
otwarcie oddziału, z udziałem marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysła-
wa Struka oraz członka zarządu Hanny 
Zych-Cisoń  miało miejsce 13 sierpnia br. 
Uczestniczyły w nim też władze spółki 
Copernicus (którego częścią jest szpital 
na Zaspie): Krzysztof Wójcikiewicz – wice-
prezes ds. medycznych i Piotr Wróblewski 
– wiceprezes ds. Ekonomicznych.
-Daliśmy 4 mln zł na tę inwestycję, w tym 
63,4 tys. zł na zakup aparatury medycz-
nej – powiedział marszałek Struk. Projekt, 
finansowany przez Województwo Pomor-
skie, realizowany był w latach 2014-2015, 
ale to nie jest ostatnia inwestycja w tym 
roku tego szpitala. W grudniu chcemy 
uruchomić oddział kardiologii dziecięcej, 
lada moment zacznie się też remont i mo-
dernizacja Oddziału Okulistyki.
Koordynatorem OIOM-u został Jerzy Węgielnik – doktor nauk 
medycznych, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, 
specjalista medycyny ratunkowej i paliatywnej. Tak przedsta-
wia swe nowe miejsce pracy:
- W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizowano pomiesz-
czenia na I piętrze z przeznaczeniem na OIOM oraz zakupiono 
nowoczesny sprzęt, w tym: zestaw pomp infuzyjnych i objęto-
ściowych oraz stacji dokujących do mocowania w każdej sta-
cji dokującej, respiratory wysokiej klasy, łóżka do intensywnej 
opieki medycznej z przechyłami bocznymi oraz szafkami przy 
łóżkowymi, wózki reanimacyjne i zabiegowe. Ponadto rozbu-
dowano centralę monitorującą. Na oddziale zainstalowano 10 
łóżek dla pacjentów (poprzednio w tym szpitalu było 7), jest 

też łóżko izolacyjne ze śluzą – jesteśmy zatem przygotowani 
na przyjęcie pacjentów stwarzających groźne, nietypowe za-
grożenia epidemiologiczne.
Na OIOM przyjmowani będą pacjenci z całego województwa, 
nie tylko z tego szpitala, będący w stanach zagrożenia życia, 
z niewydolnością krążenia czy oddechową, po ciężkich zabie-
gach operacyjnych.
Szpital na Zaspie potrzebuje jeszcze modernizacji i remontów 
sal operacyjnych, co będzie kosztowało ok. 50 mln złotych. 
Pieniądze mają pochodzić z kilku źródeł. Marszałek Struk za-
powiada, że jego urząd oraz kierownictwa szpitali chcą się 
dobrze przygotować do aplikowania o pieniądze z nowego 
budżetu unijnego – na lata 2014 – 20. Anna Kłos

Nowy oddział 
w gdańskim szpitalu
Otwarto Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu św.Wojciecha na Zaspie w Gdańsku.

Od prawej: marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń, 
koordynator OIOM-u, dr Jerzy Węgielnik
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Badania to efekt  wieloletniej 
współpracy Gminy Miasta 
Sopotu z Muzeum Archeolo-
gicznym w Gdańsku w za-
kresie odkrywania dawnych 
dziejów i przeszłości histo-
rycznej miasta. W ramach 
wspólnych działań w latach 
1961-1999 na terenie grodzi-
ska wczesnośredniowiecz-
nego prowadzono szeroko 
zakrojone badania archeolo-
giczne.
Nowa umowa ( między Gmi-
ną Miasta Sopotu a Muzeum 
Archeologicznym i przy 
wsparciu Konserwatora Za-
bytków Miasta Sopotu) do-
tyczy badań archeologicz-
nych kurhanów położonych 
na terenie sopockiego lasu.
Koszt badań zostanie pokry-
ty z budżetu Konserwatora 
Zabytków Miasta Sopotu, 
w ramach realizacji zadań 
z zakresu ochrony dziedzic-
twa archeologicznego.
Rozpoczęcie prac badaw-

czych zaplanowane jest na 
koniec sierpnia tego roku. 
Nadzór merytoryczny nad 
badaniami sprawować bę-
dzie mgr Aleksandra Szy-
mańska-Bukowska.
Dzięki inicjatywie Miasta 
oraz Muzeum Archeologicz-
nego na grodzisku powstał 
już Skansen Archeologiczny, 
a nieco później, u jego pod-
nóża Pawilon Wystawienni-
czo-Muzealny. Obecnie ze-
spół ten stanowi doskonałe 
pole do promocji historii 
i kultury mieszkańców grodu  
i wczesnośredniowiecznych 
Pomorzan.
Nowe badania kurhanów 
w sopockim lesie mają szan-
sę istotnie poszerzyć naszą 
wiedzę na temat wierzeń 
i stosowanego przed tysią-
cem lat obrządku pogrze-
bowego, dotychczas nie po-
znanego w odniesieniu do 
mieszkańców grodu w So-
pocie. (GB)

Badania archeologiczne 
na Grodzisku
W pobliżu sopockiego Grodziska zostaną przeprowadzo-
ne badania archeologiczne narażonych na zniszczenie 
kurhanów. 
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Inwestycja obejmuje budowę Centrum Dziedzictwa Historycz-
nego Miasta Gdańska oraz węzła przesiadkowego i infrastruktury 
drogowej wokół kompleksu. Projekt realizowany jest we współ-
pracy pomiędzy Multi Poland oraz Gminą Miasta Gdańska, a także 
grupą PKP. Generalnym wykonawcą Forum Gdańsk jest Warbud 
S.A., za wykonawstwo projektów drogowych i infrastrukturalnych 
odpowiada fi rma DORACO. 

Forum Gdańsk powstaje w jednej z najlepszych lokalizacji na tere-
nie Trójmiasta, na 6-hektarowej działce w obrębie ulic 3 Maja, Armii 
Krajowej, Wały Jagiellońskie i Hucisko. Jest to centralny punkt aglo-
meracji, w sąsiedztwie dworca kolejowego Gdańsk Główny, zabyt-
kowego Głównego Miasta i budynków użyteczności publicznej. 
Atutem kompleksu będzie łatwy dojazd komunikacją publiczną 
– SKM, autobusami i tramwajami, jak również samochodem, dzię-
ki dogodnemu połączeniu z obwodnicą trójmiejską. Inwestycja 
obejmie budowę parkingu na 1 100 miejsc, bardzo potrzebnego 
w tej części miasta.
W ramach kompleksu powstanie zupełnie nowa przestrzeń pu-
bliczna. Odwiedzający będą mogli odpocząć na placu miejskim 
z miejscami do siedzenia w otoczeniu zadbanej zieleni, także sko-
rzystać z oferty kawiarni i restauracji z ogródkami, otwartych do 
późnych godzin wieczornych. Plac będzie również doskonałym 
miejscem do organizacji imprez. Wzdłuż zrewitalizowanych na-
brzeży kanału Raduni zostanie stworzony ogólnodostępny bulwar 
przykryty szklanym dachem. Będzie nim można wygodnie przejść 
z centrum miasta do nowego węzła przesiadkowego w ciągu ul. 
Armii Krajowej. Mieszkańcy Gdańska oraz goście zyskają dzię-
ki temu wysokiej jakości przestrzeń miejską w samym centrum 
aglomeracji, tętniącą życiem i oferującą różnorodne możliwości 
spędzania wolnego czasu. Na terenie Forum Gdańsk powstaną też 
nowoczesne powierzchnie biurowe z oddzielnym parkingiem dla 
pracowników.
W Forum Gdańsk znajdzie się około 220 lokali handlowych i usłu-
gowych, największe w Trójmieście, dziewięciosalowe Multikino, 
klub fi tness Pure Jatomi, restauracje i kawiarnie oraz wielopozio-
mowy parking. Obiekt jest obecnie skomercjalizowany w ponad 
50%. Wśród najemców są już popularne polskie i międzynarodo-
we marki, w tym: C&A, City Sport, Deichmann, Diverse, Douglas, 
H&M, Le Coq Sportif, Mango, Pandora, Piotr i Paweł, Red Rubin, 
Rossmann, Solar, Super-Pharm, SWISS, TK Maxx, Triumph, Vistu-
la, W.Kruk, Wólczanka i Yes, a także pięć marek grupy LPP: CROPP, 
HOUSE, Mohito, Reserved, Sinsay i home&you oraz siedem marek 
grupy Inditex: Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, 
Pull&Bear i Stradivarius. W strefi e restauracyjnej klienci znajdą 
McDonald’s, Pizza Hut, Burger King i KFC. Lokale w galerii wynajmą 
też gdańscy przedsiębiorcy, w tym znane i lubiane przez mieszkań-
ców regionu: piekarnia Szydłowski, cukiernia Delicje oraz BIOWAY.
Ważną częścią Forum Gdańsk będzie Centrum Dziedzictwa Histo-
rycznego Miasta Gdańska. Będzie ono pełnić funkcję głównego 
punktu informacji turystycznej, w którym wszyscy odwiedzający 
będą mogli zapoznać się z ofertą kulturalną i rozrywkową Gdańska 
i uzyskać praktyczne wskazówki. W Centrum znajdzie się też sala 
multimedialna i ekspozycyjna, makieta miasta oraz sala teatralna 
i kawiarnia. Będzie to punkt startowy wycieczek, który przyciągnie 
turystów odwiedzających Gdańsk. Powstanie tam również przyja-
zna przestrzeń do odpoczynku, idealna na spotkanie ze znajomy-

mi, posiłek czy oczekiwanie na przesiadkę w podróży.
W ramach projektu Forum Gdańsk miasto zyska nowe rozwiązania 
infrastrukturalne. Na przebudowanym wiadukcie w ciągu al. Armii 
Krajowej powstanie węzeł przesiadkowy, który zintegruje komu-
nikację autobusową, tramwajową i kolejową (nowy przystanek 
SKM Gdańsk Śródmieście). Dzięki temu kompleks będzie dosko-
nale skomunikowany ze wszystkimi częściami Trójmiasta. Ponadto 
przebudowa wiaduktu usprawni przejazd do i z centrum Gdańska. 
Dogodny dojazd do obwodnicy trójmiejskiej sprawi, że do Forum 
Gdańsk z łatwością dostaną się również zmotoryzowani.
Targ Rakowy stanie się ciągiem pieszym przechodzącym w plac 
miejski. Powstanie też ogólnodostępna ulica Nowe Podwale 
Grodzkie biegnąca pod budynkami wzdłuż torów kolejowych. 
Usprawni ona przejazd przez teren Forum Gdańsk i umożliwi stwo-
rzenie podziemnej strefy dostaw do sklepów. Dzięki temu dostawy 
nie będą uciążliwe dla sąsiadów kompleksu, a dostawcy będą mieli 
zapewnione komfortowe warunki. W rejonie inwestycji zmoderni-
zowanych zostanie sześć skrzyżowań. Zrewitalizowane zostanie 
także przejście podziemne pod ul. Wały Jagiellońskie.
Projekt koncepcyjny Forum Gdańsk przygotowała wewnętrzna 
pracownia Multi Corporation – T+T Design, za projekt architek-
toniczny odpowiada SUD Architekt – polski oddział znanej fran-
cuskiej fi rmy projektowej, natomiast gdańskie Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego opracowało rozwiązania w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacji drogowej. Projekt archi-
tektoniczny Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdań-
ska stworzyło Studio Architektoniczne Kwadrat z Gdyni, wybrane 
w drodze konkursu.
Multi to jeden z największych właścicieli, zarządców oraz dewelo-
perów wysokiej jakości centrów handlowych w Europie oraz Turcji. 
Jest to platforma nieruchomości handlowych dysponująca wyso-
kim kapitałem i zorientowana na wzrost, której działalność kon-

centruje się na generowaniu i zwiększaniu trwałych dochodów 
z najmu. Realizowane przez fi rmę projekty stają się często kataliza-
torem rozwoju ekonomicznego i społecznego miast i regionów.
Od swojego powstania w 1982 roku, Multi zajmowało się ponad 
180 projektami. Obecnie Multi jest właścicielem lub zarządcą 84 
centrów handlowych, działa w 12 krajach, w tym w Holandii, gdzie 
znajduje się centrala fi rmy. Pozostałe kraje, w których obecne jest 
Multi, to Belgia, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Sło-
wacja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy, i Turcja. Oprac. PS
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toMasz Matusiak, 
dyrektor Multi  Poland 
i pełnomocnik spółki 
Forum Gdańsk: 

„Budowa Forum Gdańsk 
wkroczyła w fazę inwestycyj-
ną. Chcemy, żeby za dwa lata 
mieszkańcy miasta i regionu 
mogli spędzać tam czas, robiąc 
zakupy, przychodząc do kina, 
restauracji czy siłowni, a także 
odwiedzając Centrum Dzie-
dzictwa Historycznego Miasta 
Gdańska. Mamy też nadzieję, 
że wiele osób będzie tu zaglą-
dać, aby po prostu posiedzieć 
na placu miejskim nad kanałem 
Raduni w otoczeniu zieleni. Fo-
rum Gdańsk to dla nas kluczo-
wy projekt, w który wkładamy 
pełne zaangażowanie. Wierzę, 
że dzięki naszej inwestycji to 
miejsce będzie wkrótce tętnić 
życiem, przyciągając mieszkań-
ców i gości odwiedzających 
Trójmiasto.”

paweŁ aDaMowiCz, 
prezydent Gdańska: 

„Przywracamy Targ Sienny i Targ 
Rakowy do życia w dawnej 
funkcji. Przed wiekami miejsce 
to, położone tuż przed brama-

mi miasta, tętniło życiem tar-
gowym, ale też było pierwszym 
punktem, który napotykali na 
swej drodze ci, którzy przybywa-
li do Gdańska. Wkrótce będzie 
podobnie, bo wielu turystów 
właśnie z Forum Gdańsk będzie 
kierować swoje pierwsze kroki 
w kierunku Głównego i Starego 
Miasta. Również my, gdańszcza-
nie, zyskamy nową przestrzeń 
do spotkań, rozmów, spędzania 
czasu i zakupów.”

JarosŁaw bator, 
członek zarządu PKP S.A.: 

„Od trzech lat Grupa PKP roz-
wija swoją działalność na rynku 
deweloperskim. Dzięki współ-
pracy z samorządami i prywat-
nymi inwestorami, niezagospo-
darowane dotąd tereny zyskują 
nowe życie. Efektem naszych 
działań jest zabudowa handlo-
wa, biurowa, mieszkaniowa, 
a niejednokrotnie również do-
datkowa infrastruktura trans-
portowa. Realizowany wspólnie 
z Miastem Gdańsk i fi rmą Multi  
projekt Forum Gdańsk, to jeden 
z przykładów inwestycji, wyko-
rzystujących ogromny potencjał 
zarówno terenów miejskich, jak 
i kolejowych.”

Forum Gdańsk - niezwykłe
miejsce w mieście nad Motławą
Forum Gdańsk to nowe, atrakcyjne miejsce w mieście nad Motławą, z kompleksem handlowym 
i nowoczesną przestrzenią publiczną, które właśnie powstaje w samym centrum miasta, w ra-
mach rewitalizacji historycznego Targu Siennego i Targu Rakowego. Na początku czerwca został 
tam wmurowany kamień węgielny, a zakończenie robót jest planowane na rok 2017. Łączny 
koszt inwestycji wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi wyniesie ok. 800 mln złotych.

”„Budowa Forum Gdańsk ”„Budowa Forum Gdańsk 
wkroczyła w fazę inwestycyj-”wkroczyła w fazę inwestycyj-
ną. Chcemy, żeby za dwa lata ”ną. Chcemy, żeby za dwa lata 

”„Przywracamy Targ Sienny i Targ ”„Przywracamy Targ Sienny i Targ 
Rakowy do życia w dawnej ”Rakowy do życia w dawnej 
funkcji. Przed wiekami miejsce ”funkcji. Przed wiekami miejsce 
to, położone tuż przed brama-”to, położone tuż przed brama-

”„Od trzech lat Grupa PKP roz-”„Od trzech lat Grupa PKP roz-
wija swoją działalność na rynku ”wija swoją działalność na rynku 
deweloperskim. Dzięki współ-”deweloperskim. Dzięki współ-
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Nowa linia tramwajowa, łącząca Śródmieście Gdańska z dziel-
nicą Piecki-Migowo, to inwestycja realizowana w ramach 
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etapu III B. Linia 
przebiega od Pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej, przez ul. No-
wolipie, ul. Rakoczego aż do przystanku Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej „Brętowo”, gdzie po raz pierwszy w Polsce zasto-
sowano rozwiązanie umożliwiające przesiadkę z tramwaju do 
pociągu na tym samym peronie. Obejmuje także odgałęzienia 
od ul. Rakoczego do ul. Bulońskiej. 
Budowa kolejnej już nowej linii tramwajowej w Gdańsku trwa-
ła od jesieni 2013 roku (umowę z wykonawcą, konsorcjum 
firm MTM Gdynia oraz Rajbud Tczew, podpisano 12 listopada 
2013 roku). Inwestycję podzielono na dwa etapy – budowę 
odcinka od Pętli Siedlce do przystanku PKM Brętowo oraz 
budowę odnogi ulicy Bulońskiej. Całkowity koszt tej inwesty-
cji to prawie 226 mln zł, z czego 122 mln to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.
Najłatwiej dostrzegalną częścią inwestycji jest linia tramwa-
jowa, ale zakres prac obejmował więcej zadań. W ramach 
projektu całkowicie przebudowano skrzyżowanie ulic Piekar-
niczej i Rakoczego. Pętla Siedlce zmieniła się w węzeł integra-
cyjny, uwzględniający ruch tramwajowy, autobusowy, pieszy 
i rowerowy, a wzdłuż ulic Nowolipie-Rakoczego pojawiła się 
droga rowerowa. Inwestycja obejmowała też budowę obiek-
tów inżynierskich, w tym murów oporowych, estakad, prze-
pustów, oraz przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie i Rakoczego.
Zakończenie robót planuje się na 30 września. Ostatni miesiąc 
realizacji inwestycji to przede wszystkim prace wykończenio-
we i porządkowe, w związku z tym tramwaje prawdopodob-

nie ruszą na trasy nieco wcześniej.
Warto dodać, że nową linię tramwajową będzie obsługiwać 
pięć najnowocześniejszych i najładniejszych w Polsce tramwa-
jów PESA Jazz Duo. Tramwaje te są niskopodłogowe i wyposa-

Tramwaj ruszy na Piecki-
Migowo w Gdańsku
W Gdańsku zostanie uruchomiona linia tramwajowa na Piecki-Migowo. Inwestycję realizowano 
przez 21 miesięcy, kosztowała 226 milionów złotych. Firma Gdańskie Inwestycje Komunalne 
wybudowała 4,5 kilometra podwójnych torów, 8 przystanków (w tym pierwszy w Gdańsku PAT, 
czyli wspólny peron autobusowo-tramwajowy), estakadę łączącą linię tramwajową z przystan-
kiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, przebudowała też Pętlę Siedlce oraz skrzyżowanie ulic 
Piekarniczej i Rakoczego. Termin zakończenia budowy ustalono na 30 września.

żone m.in. w klimatyzację, monitoring wewnętrzny, system in-
formacji pasażerskiej oraz komunikacji głosowej. Każdy pojazd 
jest przygotowany do przewozu osób z niepełnosprawnością 
ruchową, niewidomych i niedowidzących, a wszystkie przyciski 
zostały opisane w języku Braille`a. Tramwaje kosztowały łącznie 
54 mln złotych. Ich zakup był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach realizacji III etapu Gdańskiego Pro-
jektu Komunikacji Miejskiej.
Po uruchomieniu nowych tramwajów PESA Jazz Duo, flota 
tramwajowa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku będzie 
liczyć 125 pojazdów, z czego 95 to pojazdy niskopodłogowe 
lub z częścią niskopodłogową. Stanowi to 76% całego taboru 
tramwajowego, co nie zdarzyło się jeszcze w żadnym innym 
mieście w Polsce.  Dla porównania w Warszawie wskaźnik ten 

wynosi 46%, w Kra-
kowie 43%, w Po-
znaniu 39%.
– Nowa linia nie tyl-
ko pozwala tysiąc-
om mieszkańców 
dzielnicy Piecki-Mi-
gowo i okolicznych 
osiedli korzystać 
z ekologicznego 
i nowoczesnego 
transportu publicz-
nego. To także spo-
iwo łączące różne 
środki transportu 
publicznego: ko-
munikację tramwa-
jową, autobusową 
i szybką kolej me-
tropolitalną z wę-
złami przesiadko-
wymi typu Park & 
Ride dla kierowców 
i rowerzystów – 
powiedział Paweł 
adamowicz, prezy-
dent Gdańska. – To 

kolejna już rewolucja systemu komunikacji miejskiej w naszym 
mieście. I wcale nie ostatnia, bo już myślimy o kolejnych eta-
pach: uruchomieniu tramwaju wzdłuż Nowej Bulońskiej i Ja-
błoniowej, a także o linii wzdłuż Nowej Politechnicznej – dodał. 
Oprac. PS
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Referendum już w pierwszą niedzielę 
września. Czy warto wziąć w nim udział?
- W Polsce obywatele bezpośrednio mogą 
decydować o bardzo ważnych sprawach dla 
naszego kraju jedynie poprzez wybory lub 
referendum. Każdy ma szansę wyrazić swoją 
opinię i to głos narodu powinien być w szcze-
gólności brany pod uwagę przez polityków. 
Właśnie dlatego warto wziąć udział w refe-
rendum. 

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, czyli 
JOW-y, są dziś potrzebne?
- W moim przekonaniu tak. Jest to zasadnicza 
zmiana o charakterze ustrojowym. Przede 
wszystkim każdy obywatel uzyska indywidu-
alne prawo do zgłoszenia swojej osoby jako 
kandydata w wyborach do Sejmu. Dzisiaj jest 
to niemożliwe. Obecnie w okręgach wielo-
mandatowych  mamy bardzo często setki 
kandydatów, którzy dla większości wyborców  
są całkowicie nieznani i anonimowi.  W no-
wym  systemie  każdy komitet wyborczy wystawia w danym 
okręgu wyborczym tylko jednego kandydata a zatem radykalnie 
zmniejszy się liczba kandydatów, co spowoduje także zmniejsze-
nie wydatków na kampanię wyborczą co jest niezwykle  istotne 
w kontekście kolejnego pytania w referendum. Niejako przy 
okazji zniknie problem, który szczególnie uwidocznił się podczas 

ostatnich wyborów samorządowych kiedy to karty wyborcze zo-
stały wydrukowane w formie „książeczek do głosowania”. JOW-y 
powodują, że posłem w danym okręgu zostaje tylko jedna osoba 
- i co ważne –z największym społecznym poparciem! Poseł wy-
brany w jednomandatowym okręgu wyborczym będzie rozpo-

znawalny i łatwy do rozliczenia z wykonanej pracy.

Dziś partie polityczne finansowane są m.in. z budżetu pań-
stwa. Czy powinno się to zmienić po wrześniowym referen-
dum?
- Większość organizacji utrzymuje się w znacznej mierze ze 
składek lub dobrowolnych darowizn oraz innej działalności. 
Dlaczego miałoby być inaczej w przypadku partii politycznych? 
Nie podzielam zdania tych, którzy chcą  utrzymania obecnego 
systemu finansowania partii politycznych  z budżetu państwa 
czyli z pieniędzy obywateli. 

A co z trzecim referendalnym pytaniem dotyczącym syste-
mu podatkowego?
- Interpretacja prawa na korzyść obywatela winna być zawsze 
stosowana nie tylko w sprawach dotyczących podatków. Trzeba 
więc poprzeć zmiany mające na celu dobro obywateli. Powinno 
to zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podatnika i zaufanie do 
państwa, a także ułatwić funkcjonowanie administracji podat-
kowej w przyszłości, co przysłuży się nam wszystkim.

Czy Pana zdaniem obywatele stawią się na referendum 
i frekwencja dopisze?
- Myślę, że każdy powinien skorzystać z możliwości bezpośred-
niego wypowiedzenia się na tematy, które dotyczą nas wszyst-
kich. Właśnie dlatego warto wziąć czynny udział w referendum 
i pokazać swoją obywatelskość. To jeden z niewątpliwych atu-
tów demokracji. Skorzystajmy z niego.

Warto pokazać swoją obywatelskość
Z Józefem Reszke, radnym powiatowym i Przewodniczącym PO RP w powiecie wejherowskim, rozmawia Rafał Korbut.

Działa Pan zawodowo jako prawnik oraz publicznie jako po-
seł. Jakie – Pana zdaniem – są najważniesze sprawy dotyczące 
mieszkańców Pomorza? Jakie działania Pan podejmuje?
- Z mojej inicjatywy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Infrastruktury, podczas której członkowie odwiedzili m.in. siedzibę 
spółki LOTOS Kolej, port w Gdyni i powstająca Pomorską Kolej Me-
tropolitalną. Dlaczego? Bo czasem od przybytku głowa boli. Cho-
dzi o to, że rozwój infrastruktury powoduje pewne problemy. 

Jak to? Przecież rozwój infrastruktury to rozwój całego regio-
nu!
- Oczywiście, ale trzeba pamiętać o racjonalnym rozwoju. Rozwija-
my porty i to jest rzecz chwalebna. Tylko zwiększając przeładunek 
i przewóz towarów trzeba pamiętać o drogach i kolei. Te sprawy 
dzieją się zbyt wolno. A do tego dochodzą inwestycje, które sytu-
acje pogarszają, jak choćby budowa dużego centrum handlowe-
go w centrum Gdańska, niemal przy samym Głównym Mieście.  

Dlaczego ta ostatnia inwestycja ma – Pana zdaniem - genero-
wać problemy?
- Spowoduje powstanie 300-metrowego tunelu kolejowego. Bę-
dzie problem z przejazdem pociągów wiozących towary niebez-
pieczne. Taki pociąg nie będzie mógł do tunelu wjechać! Druga 
sprawa – gdy powstanie tunel, trzeba będzie przygotować odpo-
wiednie służby ratunkowe, których na razie po prostu nie mamy. 
Nie ma tunelu, więc nie było potrzebnych służb. Teraz będzie to 
konieczność, a to oczywiście wiąże się m.in. z dużymi kosztami. 

Zgodzi się Pan jednak, że nie można ograniczać rozwoju infra-
struktury...
- Tak, ale trzeba to robić kompleksowo. Mamy rozwój portu, popra-
wia się drogi do portu, ale już drogi szybkiego ruchu ani w Gdań-
sku, ani w Gdyni nie ma. Na całym świecie z portów towary wywozi 
się drogami ekspresowymi lub autostradami. U nas - nie. 

Można zatem wywozić towary koleją... 
- A tymczasem kolej zupełnie nie nadąża za rozwojem portów i nie 
daje rady towarów wywozić. A do tego jeszcze Pomorska Kolej Me-
tropolitalna. Świetnie, że ją budujemy, ale pomiędzy Gdańskiem 
Głównym a Gdańskiem Wrzeszczem PKM będzie jeździć dwoma 

torami, którymi dziś poruszają się pociągi dalekobieżne i towa-
rowe! To spowoduje dodatkowe ograniczenia ruchu pociągów 
towarowych. A dzisiejsza prędkość handlowa pociągów towaro-
wych wynosi zaledwie... 25 km/h! A przecież można to było zrobić 
– Polska musiała tłumaczyć się przed Unią Europejską, dlaczego 
nie wydaje pieniędzy na kolej. Pieniędzy, które były do dyspozy-
cji. Z jednej strony mamy więc osiągnięcia, a z drugiej problemy, 
bo nie robimy tego kompleksowo. I to trzeba zmienić. Ale to tylko 
niektóre z problemów Pomorza, szczególnie tego powiatowego 
i gminnego.

Zmieńmy temat na ostatnio bardzo „gorący” – referendum, 
zaproponowane przez prezydenta Dudę. Czy jest Pan zwolen-
nikiem referendum?
- Tak, ponieważ Platforma Obywatelska zlekceważyła trzy inicja-
tywy referendalne, pod którymi zebrano 6 mln podpisów. Ludzie 
chcieli tego referendum, a rząd i większość sejmowa wyrzuciła to 
do kosza, nie przeprowadzając nawet debaty w Sejmie. Skoro tak, 
to teraz trzeba dać możliwość wypowiedzenia się obywatelom. 

Gdyby w nadchodzących wyborach wyborcy Panu zaufali 
i zostałby Pan ponownie posłem, to co chciałby Pan zmienić 
w pierwszej kolejności?
- Jestem prawnikiem i uważam, że w naszym kraju prawo jest zbyt 
skomplikowane, zbyt rozbudowane. Ja to nazywam „biegunką le-
gislacyjną”. Stosujemy bezkrytycznie wszystkie dyrektywy unijne 
– inne kraje negocjują, a my tylko je wprowadzamy i jeszcze roz-
budowujemy. To chore i to trzeba zmienić, aby dla mieszkańców 
życie stało się łatwiejsze. Mam doświadczenie prawnicze i w zarzą-
dzaniu firmami. Jestem pewien, że to pozytywnie zaowocuje dla 
dobra społeczeństwa. 

Dobre prawo, sprawne rządzenie
Z Kazimierzem Smolińskim, prawnikiem oraz 
posłem z ramienia PiS, rozmawia Rafał Korbut. 
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- Dlaczego nazywają Pana marszałkiem polnym? 
 
Wychowałem się na wsi, pomagałem moim rodzicom na go-
spodarstwie,  cały czas żyję z moją rodziną w Grabówku.  Co-
dziennie rozmawiam z ludźmi którzy żyją w społecznościach 
wiejskich, rozumiem ich. Jest to miłe jak ktoś nazywa mnie   
marszałkiem polnym  bo to przecież tytuł dowódcy. 

- Jak się ma pomorska wieś?

Pomorska wieś ma się dobrze. Obserwujemy to w każdej sfe-
rze życia  począwszy od podniesienia standardów w rolnic-
twie  przez edukację, bezpieczeństwo publiczne po kulturę. 
Jesteśmy bardzo sprawni w pozyskiwaniu i  wykorzystywaniu 
środków unijnych. Bardzo duże pieniądze pochodzące z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafiły na Pomorze. Kwo-
ty dotacji wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa to dziesiątki milionów złotych. 

- A jak te zmiany odczuwa przeciętny mieszkaniec Pomor-
skiej wsi?

Zaczynając od Rolników myślę że dużym wsparciem są dopła-
ty obszarowe do każdego hektara ziemi oraz  dotacje na mo-
dernizację gospodarstwa. Dzięki środkom na różnicowanie 
działalności rolniczej udało się stworzyć wiele firm i nowych 
miejsc pracy, które działają przy rolnictwie. Najważniejsze 

jest jednak to, że rolnik to co wytwo-
rzy może to sprzedać  tu na miejscu. 
Służby sanitarne czy weterynaryjne 
powiedziałbym, że bardziej eduku-
ją producentów rolnych niż starają 
się utrudnić handel ekologicznymi 
swojskimi produktami. Ważna w tym 
względzie jest też edukacja rolników. 
Tutaj myślę, że ważną rolę w niej od-
grywa Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, który na bieżąco informu-
je i doradza pomorskim Rolnikom. 

- Mówi Pan o Rolnikach a co z tymi 
mieszkańcami, którzy nie pracują 
na roli?

Tak jak wcześniej  powiedziałem, na 
wioskach powstało wiele nowych miejsc pracy poza rolnic-
twem. Są to firmy usługowe, handlowe, produkcyjne, ale tak-
że gospodarstwa rybackie czy branże związane z  gospodarką 
leśną.  Dzięki temu  wiele osób znalazło pracę i nie musi wy-
jeżdżać do miasta.
Pomorskie dzieci  chodzą do nowoczesnych szkół. Proszę so-
bie wyobrazić, że  na tę chwilę tylko dwie gminy w wojewódz-
twie nie posiadają pełnowymiarowych hal sportowych, każda 
szkoła ma nowe boisko a w każdym powiecie jest co najmniej 
jedna pływalnia. Wiejskie Ochotnicze Straże Pożarne są coraz 
lepiej wyposażone i w co raz większym stopniu ochraniają 
i pomagają mieszkańcom. Ostatnio przekazaliśmy z  samo-

rządu województwa  2,5 mln. zł na dofinanso-
wanie zakupu wozów strażackich. Otrzymają je 
min. jednostki  w Brusach, Cewicach, Gniewie, 
Lublewie, Żarnowcu, Łęczycy, Nowej Karczmie, 
Somoninie, Suchym Dębie, Szymbarku. 

- Czy  wszystkie miejscowości w naszym wo-
jewództwie dorównują tym najbardziej roz-
wijającym się?

Niestety nie, jest wiele gmin, które rozwijają 
się słabiej.  To głównie obszary gdzie funkcjo-
nowały państwowe gospodarstwa rolne. Tutaj 
bardziej trzeba pochylić się nad tymi miesz-
kańcami, niekiedy nad zmianą ich mentalności. 
Cały czas przekonuję do tego żebyśmy jako sa-
morząd bardziej zadbali o tych mieszkańców.  

Czasami stworzenie wiejskiej świetlicy czy wy-
remontowanie budynku po byłej szkole albo wsparcie jakiejś 
lokalnej  inicjatywy gospodarczej może przynieść takiej spo-
łeczności wiele korzyści. Pomaga to ludziom uwierzyć w wła-
sne umiejętności. W wielu miejscach ludzie zaczęli ciężko pra-
cować, ale co za tym idzie osiągać sukcesy i zadowolenie. 

- Kandydując do sejmu czym będzie się chciał Pan zająć 
pracując jako poseł? 

Jestem Kaszubą i z dalszym uporem będę walczył o to żeby do 
województwa pomorskiego  trafiło jeszcze więcej środków na 
jego rozwój. Tym samym zyskają na tym mieszkańcy.

Pomorska wieś ma się dobrze
Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim rad-
nym Sejmiku Województwa Pomorskiego
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Nowy zakup obejmuje też tor kolejowy nr 701, służący do 
obsługi tego nabrzeża. Uroczyste podpisanie umowy nabycia 
przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ww. terenu odbyło 
się 24 sierpnia br. Sprzedającym teren, usytuowany przy uli-
cy Waszyngtona 1 w Gdyni, była Stocznia Remontowa Nauta 
S.A. Zakupiony teren zabezpieczy portowi dostęp kolejowy 
do Nabrzeża Śląskiego i umożliwi poprawę warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległej. Planowana jest na 
nim budowa nowego magazynu bazy paszowo-zbożowej. 
Obecnie nieruchomości te zabudowane są budynkami prze-
mysłowymi, w znacznym stopniu zdekapitalizowanymi, 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej 
części dzielnicy Śródmieście w Gdyni – czyli rejonu ul. Węglo-
wej i Waszyngtona, opracowanym przez Gminę Miasta Gdy-
nia w ścisłej współpracy z Zarządem Portu i Stocznią Nauta, 
teren ten przeznaczony jest pod funkcje przemysłowe, maga-
zynowe oraz urządzenia portu morskiego i stanowi granicę 
między obszarami przemysłowo-portowymi i strefą miejską. 
Zawarta umowa jest również istotnym elementem procesu 
restrukturyzacji majątkowej Stoczni Nauta. Cały teren należą-
cy do Stoczni Nauta przy ulicy Waszyngtona ma powierzch-
nię około 8,5 ha. Większa część gruntu przeznaczona jest pod 
komercyjny projekt Gdynia Waterfront.  Przedsięwzięcie bę-
dzie realizowane w formule joint venture przy dużym zaan-
gażowaniu spółek z grupy MARS. Anna Kłos

Port Gdynia kupuje od Nauty
Kolejny sukces zarządu Portu Gdynia z jego prezesem Januszem Jarosińskim na czele to zakup ponad dwu hektarów terenu przy Nabrzeżu Ślą-
skim w bezpośrednim sąsiedztwie bazy paszowo–zbożowej funkcjonującej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia.

Akt kupna terenu przez Port Gdynia podpisali, licząc od prawej: prezes Portu Gdynia Janusz Jarosiński, Krzysztof Juchnie-
wicz – prezes zarządu Nauta Waterfront Północ Sp. z o.o., Adam Potyrykus – członek zarządu tej ostatniej firmy
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W ramach świętowania na uczest-
ników wydarzenia czekało wiele 
atrakcji - wystąpił Młodzieżowy 
Chór Gminy Kosakowo, publicz-
ność rozbawiały kabarety: Kaba-
ret Zachodni, Koń Polski. Główną 
atrakcją był jednak koncert Patry-
cji Markowskiej, która właśnie dla 
Kosakowa  zagrała specjalną, do-
datkową piosenkę na bis. Artystka 
chętnie rozdawała także autogafy 
i pozowała do zdjęć z publiczno-
ścią.
Zwieńczeniem muzycznego dnia 
był spektakularny pokaz sztucz-
nych ogni. W ramach Dni Gmi-
ny odbyły się również IV Regaty 
o Mistrzostwo Gminy Kosakowo. 
Statuetki i nagrody dla zwycięz-
ców tej rywalizacji wręczali Jerzy 
Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo 
i Janusz Frąckowiak, sędzia głów-
ny zawodów.
Kosakowską część Dni Gminy Kosa-
kowo poprowadzili: Anna Padée-
Kruszczak oraz Tomasz Podsiadły.  
Druga część świętowania miała 
miejsce 15 sierpnia w Rewie. 
(GB)

Święto Kosakowa
Jubileuszowe, dziesiąte obchody święta gminy Kosakowo zorganizo-
wano 8 sierpnia.

Widowiskowy i atrakcyjny koncert zaprezentowała 
w Kosakowie Patrycja Markowska
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Ze względu na panujące upały, niski stan wód oraz wysoką 
temperaturę w rzekach i jeziorach wykorzystywanych do 
chłodzenia bloków energetycznych, 10 sierpnia 2015 roku 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, po raz pierwszy od po-
nad 20 lat wprowadziły administracyjne ograniczenia po-
ziomu zużycia energii elektrycznej - tzw. stopnie zasilania.
- W Grupie Energa funkcjonuje między innymi Operator 
Systemu Dystrybucyjnego, który bezpośrednio realizuje 
zalecenia PSE w zakresie ograniczenia zużycia energii. Nie-
zmiennie jednak podkreślamy, że do dyspozycji PSE pozo-
stają także rynkowe możliwości redukcji zużycia energii 
elektrycznej, jakie oferują inne spółki naszej Grupy – mówi 
Andrzej Tersa, prezes Zarządu Energa SA.
Operator Systemu Dystrybucyjnego należący do Grupy, 
spółka Energa Operator, wywiązała się ze swoich zobowią-
zań wynikających z decyzji PSE wprowadzającej 20. stopień 
zasilania.
- Zgodnie z dyspozycją PSE ograniczyliśmy pobór energii 
elektrycznej dla największych odbiorców przemysłowych. 
Udowodniliśmy, że potrafimy szybko i efektywnie reago-
wać także na kolejne decyzje dotyczące dostosowania 
zapotrzebowania naszych odbiorców do bieżących możli-
wości Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – mówi 
Roman Pionkowski, prezes Zarządu Energa Operator SA.
Nie oznacza to jednak, że wyczerpane zostały wszystkie 
możliwości polepszenia warunków pracy sieci elektroener-
getycznej. Stabilność systemu skutecznie mogą wspierać 
także tzw. negawaty (NW) oferowane przez należącą do 
Grupy Energa spółkę Enspirion. Spółka, która zapewnia 
możliwości redukcji poboru energii elektrycznej dzięki 
współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi, jest pierw-
szym w Polsce tzw. agregatorem i świadczy usługi zarzą-
dzania popytem energii elektrycznej. 
W zamian za redukcję pobieranej z sieci energii, partnerzy 
procesu otrzymują stosowne wynagrodzenie finansowa-
ne przez PSE. Negawaty oferują podmioty, które pomimo 
konieczności wykorzystania energii elektrycznej, decydują 

się przesunąć swoje zapotrzebowanie mocy na inny okres 
doby. Do redukcji przystępują dobrowolnie, po kalkulacji 
korzyści wynikających z wynagrodzenia za jej przeprowa-
dzenie.
- Każdorazowo, gdy profil obciążenia systemu elektroener-
getycznego zbliża się do punktu bliskiego przeciążeniu sie-
ci, podkreślamy szanse i możliwości, jakie dają negawaty, 
czyli zaoszczędzone jednostki energii elektrycznej. Porozu-
mienia podpisane z klientami gwarantują szacowany ocze-
kiwany poziom redukcji mocy na poziomie od 150 MW do 

docelowo 350 MW w paśmie czterogodzinnym – mówi To-
masz Lubicki, wiceprezes Zarządu Energa Obrót. - Jesteśmy 
gotowi na pełną współpracę z PSE, która dziś odpowiada 
za rozwój rynku w tym zakresie. Liczymy, że podejmowane 
dzisiaj decyzje poprawią sytuację klientów i doprowadzą 
do rentowności usług świadczonych przez agregatorów.
Firma szacuje, że do końca III kwartału może powiększyć 
potencjał negawatów do około 430 NW, a do końca roku do 
500 NW. Cały potencjał Polski szacuje się na 2 tys. NW. 
(GB)

Negawaty od Grupy Energa
Grupa Energa umożliwia dobrowolną redukcję poboru energii elektrycznej o mocy do 350 MW oferując odbiorcom biznesowym wynagro-
dzenie za ograniczenie zużycia. Należąca do Grupy spółka Enspirion, jako jedyny agregator w Polsce, stwarza im możliwość przygotowania 
się do redukcji oraz może wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. 
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osobą wymagającą. Stawka 15 zł/h. 
Tel: 691-916-700

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot. 
Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno do CO i ga-
łęziówkę, możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM silnik 7.5 kw 960 obro-
tów oraz markizę 2.95 na 2 m. Tel: 
601-638-877

ODDAM piec kafl owy. Tel: 515-411-
954

SPRZEDAM narty młodzieżowe 
buty, kijki za niewiele. Tel: 691-916-
700

SPRZEDAM worek ubrań, około 
10kg, rożne damskie, młodzieżowe, 
stan dobry, cena 200 zł. Tel: 691-
916-700

SPRZEDAM beczki plastikowe 200 
litrów, cena 45zł/szt. Tel: 511-841-
826

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 ob-
rotów oraz piłę motorową marki 
Makita, mało używaną. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe na 
motor lub skuter, czarne. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM dwa fotele dwuoso-
bowe stylowe, solidne drewno, nie-
miecki wyrób. Tel: 780-070-086

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

SPRZEDAM fotelik samochodowy 
0-13 kg 80 zł, krzesełko do karmie-
nia  kółka 200 zł, łóżeczko drewnia-
ne 50 zł, tel. 505-567-034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam lub 
zamienię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 58 
672 34 13

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Goręczynie, cena do negocjacji. 
Tel: 505-864-616

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 pla-
ży, 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  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

MAM do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe na os.1000 lecia. Tel: 
605-651-466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 1 po-
kojowe w domku jednorodzinnym 
w Centrum Wejherowa. Tel: 693-
370-251

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermino-
wa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Ford s-max, 2010r., 
2000cm, 115km, srebrny lakier oraz 
szyby oryginalny przebieg 162tys. 
stan bardzo dobry, cena 48500 zł, 
Reda. Tel: 510-260-315

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, pomoc drogowa, 
auto części. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM okap kuchenny pod 
zabudowę 60, używany, srebrny 
99zł. Tel: 510-260-315

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ pracza i maglarki do 
Pralni w Wejherowie. Tel: 602-447-
261 lub 58/ 677-27-36

SZUKAM Pani do prania, sprząta-
nia domu jednorodzinnego, jestem 

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Dorota Korbut, Rafał 

Korbut, Krzysztof Handke, 
Grzegorz Bryszewski

SKŁAD: Jagoda Lezner
redakcja@expressgdynski.pl
www.metropolia.info

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1899-6132

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 

NIP 588-131-07-65
BIURO OGŁOSZEŃ
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Beata Stanałowska, 
b.stanalowska@expressy.pl,

tel. 791 764 155
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media, Bydgoszcz
NAKŁAD 20 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA WEJHEROWO: 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo,
tel. fax. 58 736 16 92, tel. 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

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

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 

z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381



Mecz w Sosnowcu rozpoczął się znakomi-
cie dla żółto-niebieskich, którzy już w 4 min. 
otworzyli wynik po kapitalnej akcji i pięknym 
strzale Michała Nalepy. Jednak na przerwę 
z jednobramkowym prowadzeniem schodzili 
gospodarze za sprawą goli Jakuba Araka i Łu-
kasza Matusiaka. 
W drugiej połowie Zagłębie poszło za ciosem 
i dołożyło dwie kolejne bramki. Na listę strzel-
ców wpisali się Michał Fidziukiewicz i Martin 
Pribula. Arka odpowiedziała tylko jednym go-
lem, którego zdobył w 82 min. Rashid Yussuff.
W ten weekend w 1 lidze dominowała gra 
ofensywna, co przełożyło się na dużą liczbę 
bramek. Na dziewięciu stadionach padło ich 
aż 37. Fenomenalnym wyczynem popisał się 
Grzegorz Goncerz, który aż czterokrotnie trafił 
do siatki, a jego GKS Katowice rozgromił MKS 
Kluczbork 5:1.
Po 5 bramek obejrzeli z kolei kibice w Nowym 
Sączu i Bydgoszczy. Sandecja pokonała Dolcan 
Ząbki 3:2, a jedną z bramek zdobył Arkadiusz 
Aleksander. Z kolei Zawisza wysoko wygrał 
z zawodzącą w tym sezonie Miedzią Legnica 
4:1.

Nasz rywal Wigry Suwałki miał szansę zostać 
samodzielnym liderem tabeli. Podopieczni 
Zbigniewa Kaczmarka zremisowali jednak 
ostatecznie 2:2 z Bytovią, mimo że po 23 
min. prowadzili 2:0 po strzałach Bartłomie-
ja Kalinkowskiego i Adriana Karankiewicza. 
Tu kolejną bramkę dla Bytovii strzelił Janusz 
Surdykowski. 
Po 4 kolejkach w tabeli panuje bardzo duży 
tłok. Aż siedem zespołów, w tym Arka i Wi-
gry, ma na koncie po 7 pkt., a kolejne cztery 
zgromadziły 6 pkt. Stawkę zamyka Miedź, 
która nadal czeka na pierwszą ligową wygra-
ną w tym sezonie. Warto dodać, że między 
1 a 16 drużyną różnica wynosi 3 punkty. Po 
następnej kolejce można więc być zarówno 
liderem, jak i zameldować się w strefie spad-
kowej...
Pierwszoligowcy nie mają zbyt dużo czasu 
na odpoczynek, bo końcówka sierpnia bę-
dzie dla nich bardzo intensywna. Następ-
na kolejka zostanie bowiem rozegrana już 
w najbliższą środę. Arka podejmie wtedy 
na własnym boisku o 18.30 Wigry Suwałki. 
oprac (GB)

Ogromny ścisk w tabeli
Od początku tego sezonu w 1 lidze atut własnego boiska rzadko przekładał się na końcowe zwycięstwo. W 4 kolejce sytuacja nieco się odmieniła, 
gdyż drużyny grające u siebie wygrały 6 z 9 spotkań. Niestety, w ten trend wpisało się też Zagłębie Sosnowiec, które pokonało Arkę 4:2.
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Uczestnikami memoriału będą drużyny 
– aktualny mistrz Polski Wisła CAN-PACK 
Kraków, ENERGA Toruń, MUKS Poznań oraz  
zespół BASKET Gdynia.
Mecze rozgrywane będą na Gdyńskiej Are-
nie przy ul. Kazimierza Górskiego 8. Wstęp 
na memoriał jest  bezpłatny. 
Franciszka Cegielska była prezydentem 
Gdyni w latach 1990-1998 i ministrem zdro-
wia w latach 1999-2000. Dodatkowo była 
wielką fanką gdyńskiej koszykówki kobie-
cej. Wielokrotnie pojawiała się na trybu-
nach aby dopingować swój ulubiony zespół 
również na meczach wyjazdowych podczas 
pełnienia funkcji ministra.
(GB)

Rywalizacja
w Gdyńskiej Arenie
I edycja  Memoriału im. Franciszki Cegielskiej odbędzie się 1-2 września w Gdyńskiej Arenie 
przy ul. Kazimierza Górskiego  8.

terMiNarz turNieJu:

31.08.15 – poniedziałek
• Godz. 16.00: Wisła Can-Pack Kraków 
   – Energa Toruń
• Godz. 17.30: Otwarcie turnieju
• Godz. 18.15: Basket Gdynia 
   – MUKS Poznań

01.09.15 – wtorek
• Godz. 16.00: MUKS Poznań 
   – Energa Toruń
• Godz. 18.15: Basket Gdynia 
   – Wisła Can-Pack Kraków

02.09.15 – środa
• Godz. 16.00: MUKS Poznań 
   – Wisła Can-Pack Kraków
• Godz. 18.15: Basket Gdynia 
   – Energa Toruń
• Godz. 19.45: Zakończenie turnieju

• 19.09.15 (sobota) Wisła Can-Pack Kraków, mecz wyjazdowy
• 23.09.15 (środa) Widzew Łódź, mecz domowy
• 7.10.15 (środa) MUKS Poznań, mecz wyjazdowy
• 10.10.15 (sobota) Ślęza Wrocław, mecz domowy
• 17.10.15 (sobota) AZS PWSZ Gorzów Wlkp. mecz wyjazdowy
• 24.10.15 (sobota) Energa Toruń, mecz wyjazdowy
• 31.10.15  (sobota) Zagłębie Sosnowiec, mecz wyjazdowy
• 7.11.15 (sobota) AZS UMCS Lublin, mecz domowy
• 14.11.15 (sobota) MKS Polkowice, mecz wyjazdowy
• 5.12.15 (sobota) MKK Siedlce, mecz wyjazdowy
• 12.12.15 (sobota) Wisła Can-Pack Kraków, mecz domowy
• 16.12.15 (środa) Artego Bydgoszcz, mecz domowy
• 19.12.15 (sobota) Widzew Łódź, mecz wyjazdowy
• 13.01.16 (środa) MUKS Poznań, mecz domowy
• 16.01.16 (sobota) Ślęza Wrocław, mecz wyjazdowy
• 23.01.16 (sobota) AZS PWSZ Gorzów Wlkp.mecz domowy
• 6.02.16 (sobota) Energa Toruń, mecz domowy
• 13.02.16 (sobota) Zagłębie Sosnowiec, mecz domowy
• 28.02.16 (niedziela) AZS UMCS Lublin, mecz wyjazdowy
• 4.03.16 (piątek) MKS Polkowice, mecz domowy
• 15.03.16 (wtorek) Artego Bydgoszcz, mecz wyjazdowy
• 19.03.16 (sobota) MKK Siedlce, mecz domowy

Spotkania w najbliższym 
sezonie

Zespół z Krakowa w po-
przednim sezonie wyśru-
bował swój rekord zdo-
bytych Mistrzostw Polski. 
Koszykarki Wisły Can-Pack 
już dwudziesty czwarty raz 
podniosły w górę puchar za 
zdobyty czempionat. Nie był 
to jednak koniec sukcesów - 
po pokonaniu Energi Toruń 
zawodniczki zdobyły dzie-
siąty w historii Puchar Polski, 
a w meczu przeciwko turec-
kiemu Galatasaray pobiły 
europejski rekord frekwencji 
w meczu koszykówki kobiet. 
Pojedynek w Kraków Arenie 
oglądało 13000 widzów!

Trenerem drużyny w nowym 
sezonie został Jose Ignacio 

Hernandez, były selekcjo-
ner reprezentacji Hiszpanii, 
w sezonie 2005/06 wybrany 
najlepszym trenerem w swo-
jej federacji. Kadrę wzmoc-
nił między innymi swoją 
rodaczką, Laurą Nicholls, 
Czeszką Katerinê Zohnovą, 
a także byłą zawodniczką 
zespołu z Gdyni - Małgorza-
tą Misiuk. (ML)

Kim jest najbliższy 
rywal?
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