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FlashFlash

STR. 15

Na początku marca poznaliśmy warianty nowej trasy tramwajowej, która w przyszłości 
ma łączyć Gdańsk Południe z Wrzeszczem. Ma ona przebiegać Jaśkową Doliną, 
Wileńską do ulicy Sobieskiego. Dalszy jej ciąg nie jest dokładnie znany. Wiadomo 
jednak, że w ciągu najbliższych tygodni władze Gdańska – po wcześniejszych 
konsultacjach z mieszkańcami – podejmą decyzję, który wariant będzie zrealizowany. 

Władze politechniki muszą się zastanowić, czy chcą, 
aby tramwaj zatrzymywał się w jej sąsiedztwie. 
Akademia Medyczna nie widzi problemów nawet 
w wyburzeniu niektórych swoich budynków, które 
mogą znaleźć się na Trasie GP-W. 

Trzy warianty nowej linii tramwajowej

STR. 8

KONSULTACJA W SPRAWIE TRASY GP-W

POMORZA
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OD DRUGIEJ STRONY

• 16 – 19 marca (wtorek – sobota), Międzynar-
odowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Ju-
bilerskich – Amberif, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 23 marca (środa), Duo Acoustic, godz. 19.30, 
Hard Rock Cafe, ul. Długi Targ 35/38

• 24 marca (czwartek), The Soft Moon, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 26 marca (sobota), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – Polski Cukier Toruń, godz. 17.00,  
Hala Ergo Arena

• 28 marca (poniedziałek), Tricot, godz. 20.00, 
Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 2 kwietnia (sobota), Nigel Kennedy & Cap-
pella Gedanensis, godz. 20.00,  
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 2 – 3 kwietnia (sobota – niedziela), Gdańskie 
Targi Rowerowe 2016, Międzynarodowe Targi 
Gdańskie AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 3 kwietnia (niedziela), Piotr Rogucki, godz. 
20.00, Klub Parlament, ul. św. Ducha 2

• 5 – 6 kwietnia (wtorek – środa), Kult An-
plakt, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 7 – 8 kwietnia (czwartek – piątek), Forum 
Transportu Intermodalnego Fracht

• 15 kwietnia (piątek), Julia Marcell, godz. 
20.00, klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197

• 16 kwietnia (sobota), Varius Manx & Kasia 
Stankiewicz, godz. 20.20, klub B90 w Gdańs-
ku, ul. Doki 1 

• 17 kwietnia (niedziela), Bednarek, godz. 
18.00, klub Kwadratowa w Gdańsku, ul. 
Siedlicka 4

• 22 – 25 kwietnia (czwartek – poniedziałek), 
Siesta Festival, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 30 kwietnia (sobota), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 1 maja (niedziela), Wielka Trójmiejska Bitwa 
na Poduszki

• 12 mają (czwartek), Sean Webster, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 15 maja, PZU Gdańsk Maraton, godz. 9.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 27 – 29 maja, Żeglarski Puchar Trójmiasta na 
Zatoce Gdańskiej

• 1 czerwca (środa), mecz towarzyski Polska – 
Holandia, Stadion Energa Gdańsk

• 5 czerwca (niedziela), Julio Iglesias, godz. 
20.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 17 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 24 – 26 czerwca (czwartek – niedziela), Hev-
elka Beer Fest, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 29 czerwca – 2 lipca, Open’er Festival w Gdyni

Nasze kalendarium
LEKCEWAŻONA CHOROBA

Chrapiesz? Stracisz 
prawo jazdy
Osoby z bezdechem sennym, którego częstym objawem jest 
chrapanie, będą miały zakaz prowadzenia pojazdów i zostanie 
im odebrane prawo jazdy. Powód? 7 razy częściej powodują wy-
padki, po prostu zasypiając za kierownicą. Jeśli podczas bada-
nia przed kursem kandydat na kierowcę zatai chorobę – prawa 
jazdy nie dostanie. Jeżeli się do niej przyzna – będzie mógł uzy-
skać uprawnienia do prowadzenia pojazdów tylko, jeśli będzie 
pod specjalistyczną opieką lekarza.

W ankiecie udostępnianej przy-
szłym kierowcom, podczas 
badań lekarskich uprawniają-
cych do udziału w kursie, wła-
śnie pojawiło się nowe pytanie. 
Kandydaci na kierowców muszą 
powiedzieć czy chorują na tzw. 
obturacyjny bezdech senny. To 
często lekceważona choroba, 
objawiająca się m.in. chrapa-
niem. Według danych Insty-
tutu Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Warszawie jest to problem po-
wszechny: co trzeciej kobiety i 
co drugiego mężczyzny po 40. 
roku życia. 
Chrapanie jest wynikiem drgań 
wiotkich części gardła, najczę-
ściej podniebienia i języczka. 
Może doprowadzić do groź-
nych konsekwencji, w posta-
ci właśnie bezdechu sennego, 
czyli braku oddechu podczas 
snu nawet przez 10 sekund. Ta 
przypadłość może wielokrotnie 
powtarzać się podczas każdej 
nocy. 
– Im więcej takich zdarzeń i 
dłuższe okresy bezdechów, tym 
dla pacjenta gorzej. Doprowa-
dzają one bowiem do niedotle-
nienia mózgu i obciążają układ 
krążenia. Otyłość lub nadwaga, 
upośledzenie oddychania przez 
nos, a także przerost migdał-
ków podniebiennych też mogą 
powodować chrapanie i poja-
wienie się bezdechów podczas 
snu – wylicza dr Dmitry Tretia-
kow z Poradni Leczenia Chra-
pania i Bezdechów Sennych w 
Centrum Zdrowia Lifemedica 

w Gdańsku.
Chorobę trzeba leczyć nie tyl-
ko ze względu na lepsze samo-
poczucie. Doprowadza ona bo-
wiem do tragicznych skutków.
– Potwierdzają to prowadzone 
od kilkudziesięciu lat badania, 
których wyniki są jednoznacz-
ne. Osoby z bezdechem sennym 
siedmiokrotnie częściej powo-
dują wypadki komunikacyjne, 
w porównaniu do osób zdro-
wych. Często słyszy się np. o 
pacjentach z cukrzycą, którzy 
mieli wypadek, ponieważ „mieli 
wysoki cukier” lub doświadczyli 
hipoglikemii itp. Tymczasem u 
ponad 70 proc. chorych na cu-
krzycę typu 2 występuje bez-
dech senny, który powoduje, że 
pacjenci ci są niewyspani i zmę-
czeni – po prostu zasypiają lub 
tracą koncentrację za kierowni-
cą. Podobnie problem wygląda u 
istotnego odsetka chorych oty-
łych, z nadciśnieniem tętniczym 
czy szerzej, z tzw. zespołem me-
tabolicznym – podkreśla dr n. 
med. Jacek Wolf, hipertensjolog 
z Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
Właśnie dlatego tak istotne jest 
leczenie choroby u osób, które 
chcą prowadzić samochody. Na 
świecie powoli staje się to już 
normą. Np. w USA i Kanadzie 
większość firm transportowych 
wymaga od zatrudnionych kie-
rowców zaświadczenia lekar-
skiego, że nie chorują na bez-
dech senny. Tym bardziej, że 

często leczenie tej choroby nie 
jest trudne i długotrwałe. Po-
dobne wytyczne są też we Wło-
szech, ale po ich wprowadzeniu 
okazało się, że choroba ta na 
terenie kraju zniknęła jednego 
dnia i praktycznie nie występu-
je, co szybko stało się tematem 
żartów lekarzy. Kierowcy zata-
jają ją w obawie o utratę pracy.
Prawo reguluje tę sprawę jedno-
znacznie. Jeśli pacjent zatai cho-
robę – nie zostanie dopuszczony 
do egzaminu na prawo jazdy. 
Jeżeli się do niej przyzna, to 
może uzyskać uprawnienia, pod 
warunkiem, że jest pod opieką 
specjalisty. 
Bezdech senny prowadzi do 
nadciśnienia tętniczego oraz 
zwiększa ryzyko występowa-
nia powikłań nadciśnienia, 
takich jak przerost mięśnia 
lewej komory serca, choroby 
niedokrwiennej serca czy uda-
ru mózgu. U pacjentów z bez-
dechem niezwykle często ob-
serwuje się zaburzenia rytmu 
serca (arytmie), których wystę-
powanie można istotnie ograni-
czyć, skutecznie lecząc bezdech 
senny.
Obecnie wszystkim osobom 
chrapiącym, z nadwagą i otyło-
ścią, zawsze zaleca się zreduko-
wanie masy ciała, a także bar-
dzo często wdrożenie leczenia 
dodatkowego.

Michał Radziwiłł 
Centrum Zdrowia Lifemedica
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ZNÓW ZAGRA GWIAZDA

Lionel Richie w Ergo Arenie
21 lipca w gdańsko-sopockiej  
Ergo Arenie wystąpi Lionel 
Richie. Amerykański gwiaz-
dor wykona swoje najwięk-
sze hity, w tym m.in. legen-
darne „Hello” oraz „Say You, 

OBIEKT DLA WSZYSTKICH

Nowe boisko przy Suchej 
Na teren Boisko wielofunk-
cyjne zostanie wybudowa-
ne przy ulicy Suchej 29 w 
Gdańsku. Sportowy obiekt 
będzie otwarty nie tylko dla 
uczniów pobliskiej szkoły, ale 
również dla wszystkich chęt-
nych. ie Międzynarodowej 
Szkoły w Gdańsku przy ul. 
Suchej 29 powstanie boisko 
wielofunkcyjne z nawierzch-
nią poliuretanową wraz z wy-
posażeniem. Boisko zostanie 
ogrodzone i zamontowane 
zostaną piłkochwyty. W ra-
mach zadania pojawią się też 
elementy małej architektury. 
Wykonawca zobowiązany jest 
również do wykonania od-
wodnienia boiska wraz z ka-
nalizacją deszczową, oświe-
tlenia i ogrodzenia całego 
terenu szkoły. Na realizację 
przedsięwzięcia pozostało 

  Tak wyglądało boisko przed rozpoczęciem inwestycji
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Say Me”. Występ wokalisty, 
uważanego za jednego z auto-
rów najlepiej sprzedających się 
płyt wszechczasów, cieszy się 
dużym zainteresowaniem pol-
skich fanów. Nie inaczej jest 

również w pozostałych krajach 
Europy. 
Ten rok jest niezwykle pomyśl-
nym okresem w karierze Lio-
nela Richiego. Czterokrotny 
zdobywca nagrody Grammy 

Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!
Oglądaj nas na facebooku!

Flash

oraz posiadacz statuetki Oscara 
został nagrodzony w minionym 
czasie także tytułem Człowie-
ka Roku MusiCares, nagrody 
przyznawanej za wkład w roz-
wój muzyki oraz działalność 
charytatywną. Dotychczas 
podobnym tytułem poszczycić 
się mogli m.in. Stevie Wonder, 
Elton John, Sting, Bono, Are-
tha Franklin, Paul McCartney 

oraz Barbra Streisand. Pod-
sumowaniem i zwieńczeniem 
dotychczasowych sukcesów 
scenicznych Richiego jest rów-
nież międzykontynentalna tra-
sa koncertowa „All The Hits 
World Tour 2016”, w ramach 
której amerykański wykonawca 
wystąpi również w Polsce. 

- Dużą popularnością cieszy 
się koncert wokalisty w Ergo 
Arenie. Jak wykazują statysty-
ki sprzedaży, wydarzenie, któ-
re odbędzie się 21 lipca, cieszy 
się największym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
Trójmiasta oraz Krakowa, co 
już teraz sugeruje, że w koncer-
cie wezmą udział mieszkańcy 

z różnych regionów Polski. 
Duże zainteresowanie wystę-
pem amerykańskiego gwiaz-
dora w Polsce dla nikogo nie 
jest niespodzianką. Choć w 
latach 1983 – 2015 Lionel 
Richie odbył niespełna 500 
koncertów na całym świecie, 
przed polską widownią wy-
stąpił zaledwie dwa razy – 
w 1999 roku na festiwalu w 
Sopocie oraz w 2010 roku w 
trakcie koncertu charytatyw-
nego w pałacu prezydenckim 
– informuje Agnieszka Waw-
rzyniak, rzecznik prasowy 
Prestige MJM, organizatora 
koncertu. 

(GR)

jeszcze kilka tygodni, po-
nieważ wszystkie prace mają 
zostać ukończone do końca 
kwietnia.
– Boisko może być areną gier 
zespołowych: koszykówki, 
piłki ręcznej, siatkówki oraz 
tenisa ziemnego, a podczas 
zorganizowanych imprez 
świetnie sprawdzi się również 
jako scena czy miejsce zabaw 
i konkursów. Boisko prze-
znaczone będzie dla uczniów 
Międzynarodowej Szkoły 
w Gdańsku, którą prowadzi 
Gdańska Fundacja Oświa-
towa. W godzinach popo-
łudniowych z obiektu będą 
mogli korzystać także inni, 
chętni użytkownicy – mówi 
nam Agnieszka Zakrzacka z 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

(HŁ)
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Zmień swoją dzielnicę – budżet obywatelski 
dla gdańszczan
Już po raz czwarty mieszkańcy mają szansę zmienić swoją okolicę, dzielnicę czy nawet miasto. W tym roku 
do wydania jest 12,5 miliona złotych.

Budżet obywatelski to część budżetu Miasta, 
która pozostaje do dyspozycji mieszkańców. 
Poprzez składanie projektów gdańszczanie 
proponują działania/inwestycje, które mogą 
zostać zrealizowane przez Miasto w 2017 
roku. O wyborze projektów do realizacji de-
cyduje głosowanie. Każda dzielnica dysponuje 
odrębną kwotą na swoje projekty (w sumie 10 
mln zł). Jest też kwota 2,5 mln zł na projek-
ty ogólnomiejskie,  a więc takie, które swoim 
zasięgiem obejmują więcej niż jedną dzielnicę. 

DLACZEGO WARTO?
Już od dwóch lat gdańszczanie korzystają z 
wielu inwestycji, które zostały zrealizowa-
ne dzięki aktywności mieszkańców. Powstały 
nowe place zabaw, tereny rekreacyjne, boiska, 
siłownie, wyremontowano ulice i chodniki.  
Trwają też przygotowania do realizacji kolej-
nych 65 wniosków z  2015 r. 

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?
Projekty złożyć mogą mieszkańcy Gdańska, 
którzy są zameldowani na pobyt stały lub cza-
sowy na terenie Gdańska lub są wpisani do 
stałego rejestru wyborców (warunek ten do-
tyczy też mieszkańców popierających wnio-
ski) i ukończyli 16 lat do dnia 1 kwietnia 2016 
r. Wnioski składać można w dniach 1 – 30 
kwietnia br. 

KROK 1
Jeśli już masz pomysł na zmiany wypełnij elek-
tronicznie formularz wniosku poprzez stronę 
www.gdansk.pl (system elektroniczny dostęp-
ny będzie od północy 1 kwietnia 2016 r.)

KROK 2
Wniosek należy wydrukować i zebrać 15 
podpisów poparcia mieszkańców dzielnicy 
(w przypadku projektów ogólnomiejskich to 
mieszkańcy Gdańska).

KROK 3
W dniach 1 – 30 kwietnia złóż wniosek w 
Urzędzie Miejskim w Gdańsku lub wyślij 
pocztą.

W trakcie składania wniosków będzie można 
uzyskać pomoc od urzędników i pracowników 
gdańskich jednostek np. Zarządu Dróg i Zie-
leni. Wszystkie informacje na stronie www.
gdansk.pl/budzet-obywatelski lub pod nume-
rem telefonu: 58 323 65 75.
Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 
12 – 25 września br. 

Sylwia Betlej/Urząd Miejski w Gdańsku
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OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie lokal:

Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 4B  

o pow. 8,50 m2 , wyposażony jest w instalację elektryczną.

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59,

pok. nr 3  w godz. 7 - 15 lub telefonicznie 58 553-04-13 
wew. 41 lub 667-629-555.

W razie pytań proszę o kontakt pod  nr 667-629-555

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz pracownicy 

PSM „Przymorze”

BUDŻET OBYWATELSKI 

Muszą pisać kolejny 
wniosek
W ramach ubiegłoroczne-
go Budżetu Obywatelskiego 
modernizacji poddany zo-
stał bulwar od ulicy Chłop-
skiej do Dąbrowszczaków na 
gdańskim Przymorzu. Przy-
pomnijmy, że projekt zyskał 
najwięcej głosów w głosowa-
niu, ale robotnicy działali tyl-
ko na jego części.
Jeszcze w 2014 roku grupa 
mieszkańców zgłosiła do Bu-
dżetu Obywatelskiego pro-
jekt modernizacji bulwaru 
między ulicami Jagiellońska i 
Piastowska. Realizacją zada-
nia zajmuje się Dyrekcja Roz-
budowy Miasta Gdańska. Ist-
niejący bulwar położony jest 
w ciągu historycznej osi wido-
kowej z Parku Oliwskiego na 
Zatokę Gdańską. Inwestycja 
polega na wykonaniu nowej 
nawierzchni ciągu pieszego 
z dodatkowym wydzieleniem 
pasa ścieżki rowerowej. 
Mieszkańcy najbliższych 
osiedli sądzili, że wyremonto-
wany będzie cały bulwar. Tak 
się jednak nie stało. Dlacze-
go? Wyjaśnia Emilia Salach 
z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
- Zadanie „Modernizacja 
istniejącego ciągu pieszego – 
bulwar, na ciąg pieszo – ro-
werowy” realizowane było w 
ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2015 roku i zgodnie 
z regulaminem, koszt za-
dania nie mógł przekroczyć 

500000 złotych, a zadanie 
musiało zostać zrealizowane 
w roku, w którym uzyskało 
finansowanie. Dlatego też po 
opracowaniu dokumentacji 
projektowej, w wyniku któ-
rej powstał kosztorys inwe-
storki opiewający na kwotę 
1200000 złotych, zaistniała 
konieczność podziału zada-
nia na dwa etapy i realizacji w 
2015 roku tylko etapu I o dłu-
gości 380 metrów – wyjaśnia 
Emila Salach. 
Koszt II etapu robót, według 
kosztorysu opracowanego na 
zlecenie Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska, wynosi ok 
560000 zł. 
- Z uwagi na brak możliwo-
ści wygospodarowania środ-
ków w budżecie inwestycyj-
nym gminy na sfinansowanie 
II etapu prac, Wydział Pro-
gramów Rozwojowych po 
uzgodnieniu z Wydziałem 
Promocji, Informacji i Komu-
nikacji Społecznej, odpowie-
dzialnym za realizację zadań 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego zaproponował, aby 
inicjator przedłożył II etap 
prac jako inwestycję dzielni-
cową w kolejnej edycji Budże-
tu Obywatelskiego, do które-
go nabór wniosków odbędzie 
się w kwietniu – dodaje Emi-
lia Salach.

(lubek)

  Przymorski bulwar wyremontowany został tylko w części

WIEŚCI Z DOMU KULTURY

Akcja pełna atrakcji dla dzieci
Po zimowych feriach pozostały już tylko wspomnienia, ale my jeszcze na chwilę wrócimy do 
zimowej laby od szkolnych lekcji, przypominając o zajęciach zorganizowanych przez Dom 
Kultury Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.

- Jak co roku zorganizowaliśmy 
ciekawe atrakcje dla dzieci, 
które tym razem ferie spędziły 
w mieście. Tegoroczną „Akcję 
Zima" rozpoczęliśmy wyjściem 
do kina Helios na projekcję za-
bawnego filmu „Alvin i wie-
wiórki”. Z kolei gry eduka-
cyjne prowadzone w tym roku 
przez IPN pozwoliły naszym 
maluchom na poszerzenie ich 
wiedzy na temat symboli na-
rodowych i historycznych wy-
darzeń dotyczących naszego 
kraju – informuje nas Barbara 
Imianowska, kierownik Domu 
Kultury.
Na półkoloniach nie zabrakło 
też zajęć ruchowych. Odby-
wały się warsztaty taneczne i 
zabawy w kręgielni „Soprano”. 
Natomiast warsztaty z cerami-
ki „Panienka z okienka” wydo-
były z małych twórców praw-
dziwe talenty oraz przybliżyły 
gdańską legendę. 
- Niezapomnianymi atrak-
cjami okazały się wycieczka 
do Ergo Areny, zwiedzanie 
stadionu Lechii oraz jej mu-
zeum. Byliśmy też na spacerze 

nad brzegiem morza, gdzie po 
drodze z Jelitkowa do Sopo-
tu podziwialiśmy przepiękny 
zakątek Placu Rybaków – do-
daje kierownik przymorskiego 
Domu Kultury.
Dużo radości dały też dzieciom 
zajęcia kulinarne, na których 

samodzielnie wykonane potra-
wy były powodem do wielkiej 
dumy. 
- Korzystając z gościnności są-
siadującego na Zaspie klubu 
„Plama”, uczestnicy naszej ak-
cji obejrzeli znany film „Nowe 
przygody dzieci z Bullerbyn”. 

Za pośrednictwem łamów „Pa-
noramy” już dzisiaj zapraszamy 
małych mieszkańców nasze-
go osiedla do uczestnictwa w 
„Akcji Lato" – zaprasza Barba-
ra Imianowska.

(GR)

DZIURAWE DOJŚCIE DO PRZYSTANKU

Remont Piastowskiej czeka w kolejce
W różnych częściach naszego 
miasta remontowane są chod-
niki przy głównych i mniej 
uczęszczanych miejscach. My 
zwróciliśmy uwagę na bar-
dzo zniszczone dojście z uli-
cy Chłopskiej do przystanku 
autobusowego w sąsiedztwie 
falowca.
- Już kilka lat temu miasto obie-
cało nam remont tego chodnika. 
Niestety, do dziś nie może do-
czekać się tej inwestycji. Jeste-
śmy trochę zaskoczeni, bo przed 
jednym falowcem miasto wy-
remontowało chodnik – mówi 

nam Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 2 Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
Emila Salach z Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
poinformowała nas, że ul. Pia-
stowska (od ul. Chłopskiej do ul. 
Dąbrowszczaków) znajduje się na 
114. pozycji w Programie Moder-
nizacji Ulic, który aktualnie liczy 
ok. 520 pozycji. 
- Szacowany koszt jezdni wraz 
z chodnikiem wynosi dokład-
nie 1316000 złotych. Ulice uję-
te w wykazie będą sukcesywnie 

modernizowane w tempie zależ-
nym od posiadanych środków fi-
nansowych. Do tego czasu – sta-
raniem Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdańsku – wykonywane będą 
miejscowe naprawy nawierzchni 

jezdni lub chodników w ramach 
bieżącego utrzymania – tłuma-
czy Emilia Salach.

(KL)
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  Dojście do przystanku jest w tragicznym stanie

  Pamiątkowe zdjęcie wykonane przed gdańskim stadionem 
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ECHA TARGÓW MIESZKAŃ I DOMÓW

Wymarzone mieszkanie, do którego chce się wracać
Ponad 50 firm prezentowało swoje oferty na tegorocznych Targach Mieszkań i Domów, które odbyły się w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich. Wielu specjalistów dzieliło się z swoją wiedzą z poten-
cjalnymi nabywcami.

Targi Mieszkań i Domów są 
organizowane od 2007 roku. 
Była to okazja do zapoznania 
się z obecną sytuacją na rynku 
nieruchomości oraz zadania 
kilku pytań przedstawicielom 
firm, które świadczą usługi 
deweloperskie oraz zajmują się 
projektowaniem mieszkań i do-
radztwem finansowym.
– Naszym głównym celem przy 
organizacji Targów Mieszkań 
i Domów jest przedstawienie 
w jednym miejscu i w jednym 
czasie pełnej oferty dla osób 
poszukujących nieruchomości. 
Ubiegły rok zamknął się rekor-
dowym wynikiem sprzedaży 
dla polskiej branży deweloper-
skiej. Klienci są zainteresowa-
ni zakupem mieszkań także 
w programie „Mieszkanie dla 
Młodych”, dlatego nasze targi 
cieszą się bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród odwie-
dzających – mówi Grzegorz 
Zieliński, dyrektor Działu Tar-
gów Nowy Adres.
Rynek pierwotny zajmu-
je się obrotem nowymi 

nieruchomościami nabywany-
mi bezpośrednio od dewelope-
rów bądź spółdzielni mieszka-
niowych, jest stabilny od 4-5 lat 
pod względem cen.
Rynek wtórny zajmuje się obro-
tem nieruchomościami wcze-
śniej użytkowanymi, dzieli się 
na nowszy, dotyczący budyn-
ków wybudowanych po 2000 
roku oraz starszy, który dotyczy 
starszych zasobów z lat 50. – 70.
– Teraz nastąpił regres na ryn-
ku wtórnym, ze względu na 
to, że rynek pierwotny zabiera 
klientów. Rośnie liczba trans-
akcji na rynku pierwotnym, a 
na rynku wtórnym maleje. Ta 
tendencja utrzyma się niezależ-
nie od tego, czy i kiedy skończy 
się wsparcie rządowe dla rynku 
pierwotnego – mówi Krzysztof 
Piotrowski, pośrednik i dorad-
ca rynku nieruchomości. – Naj-
chętniej kupowane są nieru-
chomości mieszkaniowe. Nie-
zmiennie kwestia lokalizacji to 
pierwsze kryterium przy wybo-
rze mieszkania. Ważny jest też 
standard i oczywiście cena. 

Sopot jest najbardziej popu-
larnym miastem w Trójmie-
ście, pod względem kupowa-
nia nieruchomości. W Gdań-
sku najchętniej kupowane są 
mieszkania w Śródmieściu. Te-
raz odnotować można wzrost 
zainteresowania dzielnicami 
Gdańska, znajdującymi się na 
obrzeżach.
Kryteria wyboru mieszka-
nia według doradcy rynku 
nieruchomości:
– Każdy emocjonalny zakup 
jest błędem.
– Lokalizacja jest najważniej-
szym kryterium przy wyborze.
– Standard budynku, elemen-
tów wspólnych budynku (np. 
klatek schodowych) i samego 
lokalu.
– Sprawdzenie kosztów 
eksploatacji. 
– Należy bez emocji, poprzez 
rzetelne przygotowanie do 
zakupu, eliminować pewne 
oferty.
W ramach targów zostały tak-
że przeprowadzone seminaria, 
podzielone na strefę najmu i 

zakupu oraz strefę finansowa-
nia. Jedną z występujących była 
Aleksandra Hryniewicz, rad-
ca prawny, która podzieliła się 
swoimi radami i powiedziała 
nam na co zwracać uwagę przy 
zakupie domu lub mieszkania.
– Przede wszystkim trzeba się 
zastanowić, co chcemy kupić 
i ile faktycznie ta nierucho-
mość kosztuje. Warto również 
sprawdzić stan finansowy deve-
lopera, z którym mamy zamiar 
zawrzeć umowę.

– Bardzo ważne jest także 
sprawdzenie stanu prawnego 
nieruchomości, gdyż nabyw-
cy, zachwyceni nowym zaku-
pem, często o tych kwestiach 
zapominają.
– Ponadto należy zbadać treść 
księgi wieczystej, która jest 
ogólnodostępna. Wystarczy 
znać jej numer i na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości można sprawdzić 
kto jest właścicielem nierucho-
mości oraz czy jest obciążona 

np. hipoteką. 
– Warto również sprawdzić 
stan techniczny nieruchomości. 
W tej kwestii najlepiej zwrócić 
się do ekspertów.
Zakup nieruchomości jest oso-
bistą sprawą każdego czło-
wieka. Dom jest miejscem, do 
którego zawsze chce się wró-
cić, więc na wybór mieszkania 
trzeba poświęcić jak najwię-
cej czasu, analizując wszystkie 
możliwe oferty. 

Helena Łomanik
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  Kolejny raz w EmberExpo zorganizowano targi mieszkaniowe
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PLAN REMONTÓW NA 2016 ROK

Modernizują sieć ciepłowniczą
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” realizuje swoje zadania remontowe w oparciu o zatwierdzony plan re-
montów, który uchwalony został przez radę nadzorczą jeszcze w grudniu 2015 roku. 

NOWOCZESNE, FUNKCJONALNE I OSZCZĘDNE

Nowinki technologiczne wykorzystane w domach przy Bruskiego
Orunia Górna to jedna z najbardziej atrakcyjnych do zamieszkania dzielnic naszego miasta. Nic więc dziwnego, że realizowane są tu kolejne in-
westycje mieszkaniowe, a chętnych na nowe domy nie brakuje. 

Duże zainteresowanie swoimi 
nowymi inwestycjami odno-
towuje Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Południe”, która obec-
nie realizuje budowę komplek-
su domów jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej przy 
ulicy Bruskiego, właśnie na 
Oruni Górnej. Tej inwestycji 
warto jednak poświęcić nieco 
więcej czasu i uwagi Dlaczego? 
Postaramy się to wykazać w 
dalszej części artykułu.
Aktualnie budowlańcy koń-
czą pracę przy pierwszych 
10 domach  zlokalizowanych 
przy ulicy Bruskiego, a już 
niebawem rusza budowa ko-
lejnych 9 domów. Wszystkie 
o powierzchni blisko 170 me-
trów kwadratowych wraz z 

garażami.
– Przy projektowaniu domów 
zakładaliśmy, że pomieszcze-
nia powinny być przestrzenne, 
nowoczesne i zarazem funkcjo-
nalne. Poza tym pomieszczenia 
są wyższe niż zostało to stan-
dardowo przyjęte. Większe niż 
zazwyczaj są również balkony 
– mówi nam Hanna Ulewicz, 
wiceprezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”.
Każdy dom posiada garaż, do 
którego wchodzić można z 
mieszkania, a przez pomiesz-
czenie gospodarcze także z 
ogrodu. Projektanci tak zapro-
jektowali budynek, że nad ga-
rażem będzie można w przy-
szłości wykonać chociażby an-
tresolę techniczną. W obrębie 

posesji przewidziano jedno 
miejsce postojowe, nie licząc 
podjazdu, który jest tak wyko-
nany, że będzie można zapar-
kować drugi samochód. Każde 
mieszkanie posiada oczywiście 
ogródek, do którego wejście 
znajduje się z tarasu ziemnego. 
– W budynkach wykonano 
przewody spalinowe w sys-
temie Schiedel Rondo Plus, 
dzięki czemu w mieszkaniu 
można zamontować kominek, 
którym ogrzewać można cały 
dom. Warto w tym miejscu 
jeszcze powiedzieć, że każdy 
dom wyposażony jest w piec 
gazowy na potrzeby centralne-
go ogrzewania i do podgrzania 
wody – dodaje Iwona Stolarska, 
kierownik Działu Inwesty-
cji Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”.
Budynek wykonany jest w tra-
dycyjnej technologii budow-
lanej. Ściany, co jest już rzad-
kością, murowane są z pusta-
ków ceramicznych, a między 
segmentami wmurowany jest 
styropian akustyczny i wełna 
mineralna. Można powiedzieć, 
że domy budowane są w stan-
dardzie sal widowiskowych, 

Iwona Stolarska, 
Wiesława Cichy – 

tel. 58 670 42 35 lub 
501 334 004

i.stolarska-inwestycje@
smpoludnie.pl lub 

w.cichy-inwestycje@
smpoludnie.pl 

KONTAKT

dzięki czemu nie będziemy sły-
szeć nawet głośnej imprezy u 
sąsiada.
– Od początku przyświecała 
nam idea, aby budynek był bar-
dzo ciepły i oszczędny w użyt-
kowaniu. Cała stolarka okienna 
osadzona jest w systemie „mon-
tażu ciepłego”, co powoduje, że 
ubytki ciepła zminimalizo-
wane są do zera. Ceramiczne 
ściany są jakością same w sobie, 
a ponadnormatywna izolacja 
powoduje, że późniejsze użyt-
kowanie mieszkań będzie eko-
nomiczne – zapewnia Hanna 
Ulewicz.
Z kolei konstrukcja dachu jest 
w całości drewniana – trady-
cyjna, co również niewielu de-
weloperów stosuje w swoich 

inwestycjach.
To jednak nie wszystkie no-
woczesne rozwiązania techno-
logiczne, które zastosowano w 
domach przy ulicy Bruskiego. 
Do budynków doprowadzo-
ny jest światłowód z sygnałem 
telewizyjnym i internetowym, 
a domy zabezpieczone są w 
alarmy. 
Bez wątpienia dodatkowym 
atutem jest lokalizacja. Domy 
przy ulicy Bruskiego znajdu-
ją się blisko centrum Gdań-
ska, a jednocześnie sąsiadują z 
otuliną Parku Oruńskiego, na 
której urządzono tereny spa-
cerowo-rekreacyjne. Bliskość 
komunikacji publicznej ( pętli 
tramwajowej ) powoduje, że z 
Oruni Górnej dojechać można 

bezpośrednio niemal w każde 
miejsce Gdańska, ale z dru-
giej strony może się okazać to 
zbyteczne, ponieważ większość 
obiektów użyteczności publicz-
nej znajduje się na „wyciągnię-
cie ręki”.
Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii powoduje, że ofer-
ta Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” staje się niezwykle 
konkurencyjna na rynku de-
weloperskim. Osoby zaintere-
sowane propozycją odsyłamy 
do Działu Inwestycji, gdzie 
dowiedzieć się można znacznie 
więcej szczegółów o zastoso-
wanych nowinkach technolo-
gicznych w domach przy ulicy 
Bruskiego.

Krzysztof Lubański

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, najpoważniejszą po-
zycją tego planu jest remont 
klatek schodowych. Będzie 
on wykonywany w 10 budyn-
kach. Staramy się, aby prace te 
wykonywane były starannie, 
gruntownie i obejmowały – 
oprócz szpachlowania i ma-
lowania – również porządko-
wanie instalacji na klatkach, w 
których wymienione są lampy 
na ledowe z czujnikami ruchu.
Z poważnych prac remonto-
wych musimy wymienić ter-
momodernizację budynków. 
W naszej spółdzielni wszyst-
kie budynki są docieplone. 
Proces ten został zakończo-
ny w roku 2004. Ale z uwagi 
na to, że pierwsze z tych bu-
dynków były docieplane, gdy 
obowiązywały inne normy, 
każdego roku docieplamy do-
datkowo wybrane elewacje lub 
stropodachy. W tym roku pra-
ce będą prowadzone na pięciu 
budynkach.
Wykonywane będą rów-
nież remonty instalacji 

elektrycznych, gazowych i wod-
nych w wybranych budynkach. 
Prowadzić będziemy wymianę 
zużytej stolarki drzwiowej lub 
okien piwnicznych, remont po-
krycia dachowego na jednym z 
budynków. Prowadzone będą 
też remonty chodników i małej 
architektury. Większość zadań 
remontowych była uzgodniona 
z mieszkańcami na zebraniach 
organizowanych przed przystą-
pieniem do opracowywania pla-
nu remontów, w listopadzie. 
Szczególną uwagę poświęcamy 
bieżącej eksploatacji budynków, 
wykonujemy przeglądy budow-
lane, kominiarskie, gazowe, 
elektryczne. Korzystając z okazji 
przypominamy, żeby mieszkań-
cy uczestniczyli w przeglądach. 
Jest to ustawowy obowiązek 
właściciela lokalu, a spotykamy 
się często z ignorowaniem tego 
obowiązku. Dotyczy to głów-
nie właścicieli wynajmowanych 
mieszkań. 
Przy okazji zadań remontowych 
należy przybliżyć mieszkań-
com informacje na temat prac 

modernizacyjnych wykonywa-
nych obecnie na terenie osie-
dla. Prace te realizuje Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Gdańsku, a gene-
ralnym wykonawcą jest spółka 
GPEC Serwis. Mają one na celu 
wymianę sieci ciepłowniczej. 
Układane są rury preizolowane 
najnowszej generacji. System 
jest bardzo trwały i zapewnia 
wieloletnią trwałość sieci, ogra-
niczając możliwość wystąpienia 
awarii do minimum. 
Dla naszych mieszkańców mo-
dernizacja ta przyniesie rów-
nież inne korzyści. Umożliwi 
podłączenie ciepłej wody w 
szeregu budynków (od siedziby 
spółdzielni w kierunku Sopotu), 
gdzie obecnie w mieszkaniach 
są piecyki gazowe. Jest to mo-
dernizacja, na którą spółdziel-
nia czeka od kilku lat. Po wy-
konaniu prac modernizacyjnych 
w sposób znaczący zwiększy się 
bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców. Pragniemy tu jednak 
zaznaczyć, że na razie wykony-
wana jest modernizacja sieci, a 

w maju lub czerwcu w budyn-
kach zbudowane zostaną wę-
zły ciepłownicze. Następnym 
etapem będzie wykonanie do-
kumentacji technicznej, uzgod-
nienia z mieszkańcami i zapew-
nienie środków finansowych na 

wykonanie instalacji wewnętrz-
nej. Według naszych przewidy-
wań, nastąpi to w ciągu 2 lat. 
Dodatkowym efektem obecnie 
wykonywanych prac jest likwi-
dacja węzła grupowego przy 
Grunwaldzkiej 591 i wymiana 

istniejących węzłów na dwu-
funkcyjne, co poprawi i ułatwi 
gospodarkę energią cieplną w 
poszczególnych budynkach.

Jerzy Turek

  Na osiedlu dolny prowadzona jest wymiana sieci ciepłowniczej
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KTO ROZWIĄŻE PROBLEM?

Uciążliwe sąsiedztwo targowiska
Już nie jeden raz na łamach „Panoramy Pomorza” informowaliśmy o uciążliwościach, z jakimi spotykają się osoby, które 
mieszkają w sąsiedztwie „Zielonego Rynku” przy ulicy Krzywoustego na Przymorzu. Właśnie temu poświęcona była ostat-
nia sesja Rady Dzielnicy Przymorza Małego.

– „Zielony Rynek” od wielu 
lat przysparza nam kłopotów. 
Chodzi przede wszystkim o 
zaśmiecanie, nielegalny han-
del, hałas oraz toalety, które 
„urządzane” są na naszych po-
dwórkach – mówił podczas se-
sji jeden z sąsiadów „Zielonego 
Rynku”.
Mieszkańcy wystosowali pi-
smo do Zarządu Dróg i Ziele-
ni w Gdańsku, aby ten pomógł 
rozwiązać kłopot. Chodzi 
przede wszystkim o nielegalny 
handel, który odbywa się poza 
terenem „Zielonego Rynku”, 
zarządzanym właśnie przez 
ZDiZ. Problem doskonale zna 
gdańska Straż Miejska, któ-
ra swoimi działaniami nie jest 
w stanie uporać się z nim, po-
nieważ są one prawnie ogra-
niczone. Poza tym zaproszono 
przedstawicieli ZDiZ na sesję 
rady dzielnicy. Niestety nikt się 
na niej nie zjawił. ZDiZ ode-
słał obszerne pismo, z którego 
tak naprawdę wynika, że to 

wina Straży Miejskiej i Policji, 
które nie mogą sobie poradzić 
z nielegalnym handlem wokół 
„Zielonego Rynku”.
– Moim zdaniem „Zielony Ry-
nek” powinien funkcjonować 
tak jak dawniej, a więc jedynie 
w środy i soboty, zamiast sie-
dem dni w tygodniu. Jest to nie 
tylko miejsce handlu, ale sze-
rzącej się patologii – mówiła 
pani Barbara, mieszkające przy 
ulicy Beniowskiego.
– Byłem świadkiem jak jeden 
z handlujących urządził sobie 
szalet publiczny z naszej altany 
śmietnikowej. Sprawę zgłosi-
łem Straży Miejskiej. Podałem 
wszystkie potrzebne dowody, 
włącznie z numerami tabli-
cy rejestracyjnej auta, którym 
przyjechał. Straż Miejska po 
roku umorzyła jednak sprawę 
i zaproponowała mi dochodze-
nie prawa u wojewody. To, co 
robi gdańska Straż Miejska to 
zwykła kpina ze społeczeństwa 
– grzmiał mieszkaniec ulicy 

Krzywoustego.
Andrzej Kowalczyk, przewod-
niczący Rady Dzielnicy Przy-
morza Małego nie ukrywa, że 
największe pretensje można 
mieć do zarządcy „Zielonego 
Rynku”.
– Najpierw chcieliśmy 

wysłuchać głosu mieszkańców. 
Zapewniam, że zorganizuje-
my kolejne spotkanie, w któ-
rym – mam nadzieję – będą 
uczestniczyć przedstawicie 
zarządu „Zielonego Rynku”. 
Myślę, że warto postawić na 
dobrą współpracę zarówno ze 

Strażą Miejską, jak i Policją, 
aby przepędzić osoby nielegal-
nie handlujące, ale także te, 
które zakłócają ciszę nocną. 
Moim zdaniem nie ma innego 
rozwiązania, jak współpraca z 
municypalnymi – mówi An-
drzej Kowalczyk.

Miejmy nadzieję, że ten uciąż-
liwy problem da się rozwiązać, 
a o kolejnych działaniach zmie-
rzających do tego, na pewno 
będziemy informować na na-
szych łamach.

Krzysztof Lubański
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  Na sesji rady dzielnicy debatowano o uciążliwości  „Zielonego Rynku”

MIASTO DOFINANSUJE PRZYŁĄCZA

Osowa z kanalizacją sanitarną
Jak informuje Agnieszka Klugmann z Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej, za-
kończył się drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej w Osowej. Do nowej sieci mogą przy-
łączać się mieszkańcy ulic: Chełmińskiej, Chojnickiej, Gnieźnieńskiej, Iławskiej, Kielnień-
skiej, Krajeńskiej, Kruszwickiej, Kwidzyńskiej, Myśliborskiej i Złotowskiej. 

- Co ważne, mieszkańcy, któ-
rych nieruchomości zlokali-
zowane są w rejonie tych ulic, 
uzyskać mogą dofinansowanie 
z Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku na likwidację zbiorników 
bezodpływowych. To naj-
większe zadanie inwestycyjne 
Gdańskiego projektu wodno-
-ściekowego etap II. Dzięki 
inwestycji w Osowej,   z ka-
nalizacji sanitarnej będzie mo-
gło skorzystać ponad 2 tysiące 
osób. – mówi Piotr Grzelak, 
zastępca prezydenta Gdań-
ska ds. polityki komunalnej. 
Szczegółowe informacje na 
temat dofinansowania z Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku na 
likwidację zbiorników bezod-
pływowych (szamb) znajdują 
się na stronie internetowej 
http://bip.gdansk.pl /urzad-
-miejsk i /Dotacja-na-l ikwi-
dacje-zbiornikow-bezodply-
wow ych-i-przydomow ych-
-oczyszczalni-poprzez-przyla-
czenie-do-miejskiej-sieci-ka-
nalizacji-sanitarnej,a,44968. 

- Zostaną one przekazane tak-
że w specjalnych pismach dla 
mieszkańców tej części dziel-
nicy Osowa. Pismo będzie 
również zawierało wszystkie 
szczegółowe informacje na te-
mat zasad przyłączenia się do 
nowej sieci – dodaje Agnieszka 
Klugmann.
Przypomnijmy jeszcze tylko, że 
inwestycja została zrealizowana 

przez Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjną 
Sp. z o.o. w ramach Gdańskie-
go projektu wodno-ściekowego 
etap II – przedsięwzięcia, które 
dofinansowywane jest ze środ-
ków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
- Całkowity koszt projektu to 
dokładnie 292267187 złotych. 

Wykonawcą sieci była firma 
Eko-Bet Sp. z o.o. ze Złocieńca 
oraz Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Instalacyjno-Sani-
tarne i Remontowo-Budowlane 
„Skibiński” Mieczysław Ski-
biński z Sierakowic – informuje 
Agnieszka Klugmann.

(GR)

  W Osowie zakończono budowę nowej sieci kanalizacyjnej
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PROMOCJA KSIĄŻKI

„Jaśminowa herbatka” czeka na płytę
W siedzibie klubu „Bolek i Lolek” na gdańskim Przymorzu odbyła się prezentacja książki „Jaśminowa herbat-
ka”, której autorami są Gabriela Szubstarska oraz Piotr Szczepański.

Promocja „Jaśminowej her-
batki” spotkała się z dużym 
zainteresowaniem gdańskich 
miłośników literatury. Nic 
więc dziwnego, że przymor-
ski klub ponownie wypełnił się 
gdańszczanami. 
- Zaraz po spotkaniu autorskim 
podchodzili do nas ludzie, gra-
tulując udanej książki. Dzie-
lili się z nami swoimi wraże-
niami, co było dla nas bardzo 
miłe – mówi nam Gabriela 
Szubstarska.
„Jaśminowa herbatka” nie po-
wstała przypadkowo. Jak mówi 
nam Piotr Szczepański, trzy lata 
temu parę gdańskich poetów za-
proszono do udziału w 10. In-
stalacjach Lirycznych.
- Ze swoich bogatych zbiorów 
wybraliśmy wiersze, które łą-
czyły się ze sobą w formę dialo-
gu lirycznego. Po trzech latach 
od tamtego wydarzenia ukazała 
się książka, w której zawarliśmy 
te wiersze – mówi nam Piotr 
Szczepański.
Książkę „Jaśminowa herbatka” 
kupić można przede wszystkim 
u samych autorów, którzy już 

wiosną organizować będą spo-
tkania autorskie w różnych czę-
ściach naszego miasta. Wiado-
mo, że spotkania takie odbędą 
się w bibliotece oliwskiej oraz w 
bibliotece na Zaspie.
- Zaraz po spotkaniu promocyj-
nym mówiono nam, aby nagrać 
płytę z wierszami zawartymi w 
książce. Pomysł nie jest wcale 
niemożliwy do zrealizowania. 
Wszystko, jak zawsze, zależy od 
posiadanych środków finanso-
wych. Już dziś wiem, że mamy 
zapewnioną tłocznię, gdzie wy-
konane zostaną płyty. Należa-
łoby teraz poszukać studia, w 
którym odbyłoby się nagranie 
– informuje Piotr Szczepański.
Naszych Czytelników będziemy 
oczywiście informować o postę-
pach nad przygotowaniami pły-
ty z wierszami naszych poetów. 
Natomiast w sprawie spotkań li-
terackich pytać można oczywi-
ście w swojej bibliotece publicz-
nej, gdzie na pewno pojawią się 
informacje o promocji książki 
„Jaśminowa herbatka”.

(KL)   Promocja książki „Jaśminowa herbatka” Gabrieli Szubstarskiej i Piotra Szczepańskiego
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Piotr 
Szczepański
dawno już nie 
dotykałem plaży 
nie siedziałem na 
granicy z morzem 
nie chodziłem by 
na piasku marzyć 
a na niebie 
pisać pamiętniki 
teraz stoję tu 
z dystansem 
trochę obcy albo 
zagubiony w 
szumie fali i 
ogólnym chaosie 
słyszę stare 
romanse lub 
zamorskie pieśni 
lecz nie jestem 
uspokojony

tel.: +48 790 486 988

Fotograficzna obsługa uroczystości

Fotografia ślubna

Reportaż

REKLAMA REKLAMA



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    MARZEC 201610 ŻYCIE MIASTA

  W roku ubiegłym na symbolicznym pomniku Polskiego 
Rocka zawisła płyta „Czerwonych Gitar”. Następna pojawi się 

po tegorocznym Rock Blue Festiwal

KONSULTACJA W SPRAWIE TRASY GP-W

Trzy warianty nowej linii tramwajowej
Na początku marca poznaliśmy warianty nowej trasy tramwajowej, która w przyszłości ma łączyć Gdańsk Południe z 
Wrzeszczem. Ma ona przebiegać Jaśkową Doliną, Wileńską do ulicy Sobieskiego. Dalszy jej ciąg nie jest dokładnie znany. 
Wiadomo jednak, że w ciągu najbliższych tygodni władze Gdańska – po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami – 
podejmą decyzję, który wariant będzie zrealizowany. 

KONKURS

Zaprojektuj 
plakat
Rozpoczął się konkurs pla-
styczny na zaprojektowanie 
plakatu przedstawiającego 
związki Gdańska z morzem. 
Ma on promować 40-lecie 
partnerstwa Gdańsk – Bre-
ma. Konkurs plastyczny ad-
resowany jest do uczniów 
gdańskich szkół ponad gim-
nazjalnych. Każdy uczestnik 
konkursu plastycznego może 
zgłosić tylko jedną pracę wy-
konaną indywidualnie w do-
wolnej technice (tj. malarstwo, 
rysunek, grafika, collage oraz 
techniki mieszane) w jednym 
z wybranych formatów: B1, 
B2, A3. W pracy nie można 
używać elementów przykle-
janych takich jak np.: piasek, 
muszelki, ziarna zbóż itp. – 
forma pracy musi być płaska. 
Prace należy dostarczyć do 
siedziby Pałacu Młodzieży 
do dnia 22 kwietnia. Wyniki 
Konkursu Plastycznego oraz 
termin i miejsce gali wrę-
czenia nagród zostaną ogło-
szone w dniu 28 kwietnia na 
stronie internetowej Pałacu 
Młodzieży w Gdańsku www.
pmgdansk.pl. 
Organizatorem Konkur-
su jest Pałac Młodzieży im. 
Obrońców Poczty Polskiej w 
Gdańsku. (OS)

KONCERT NA STOKU

Stan Borys na Rock Blue Festiwal
Od pewnego czasu trwają już 
przygotowania do tegorocznej 
odsłony Rock Blue Festival, któ-
ry w sierpniu ubiegłego roku za-
inaugurowano w Przywidzu.
- Prowadzone są już rozmowy ze 
Stanem Borysem i zespołem Old 
Breakout, którzy mieliby wy-
stąpić na tegorocznym festiwalu 
– informuje „Panoramę” Marek 
Zimakowski, wójt gminy Przy-
widz. – Mogę nawet powiedzieć, 
że Stan Borys wstępnie zgodził 
się już wystąpić na naszej impre-
zie, ale musimy jeszcze domówić 
szczegóły jego przyjazdu.
Już teraz wiadomo, że tegorocz-
ny Rock Blue Festiwal odbędzie 
14 sierpnia i byłby połączony z 
imprezą „Siedem stron powiatu”, 
firmowaną przez Starostwo Po-
wiatowe w Pruszczu Gdańskim. 
- W tym roku chcielibyśmy 
zmienić również miejsce kon-
certu. Tym razem koncert miał-
by się odbyć na stoku narciar-
skim na terenie Zielonej Bramy. 
Wstęp na koncert nie będzie bi-
letowany, a dzięki temu, że od-
będzie się on na stoku, to liczy-
my na bardzo dobrą frekwencję 
– dodaje Marek Zimakowski.

(KL)
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– Jest problem ze skomuniko-
waniem Gdańska Południe, 
gdzie mieszka już w tej chwili 
95000 mieszkańców, z innymi 
ważnymi dzielnicami nasze-
go miasta. Musieliśmy znaleźć 
rozwiązanie, dzięki któremu 
mieszkańcy, jadący do Wrzesz-
cza albo Oliwy, omijać będą tak 
wąskie gardło jak Śródmieście. 
Stąd pomysł na budowę Trasy 
GP-W, która pozwoli na nowe 
połączenia transportowe gór-
nego tarasu naszego miasta z 
dolnymi dzielnicami Gdańska 
– mówi Wiesław Bielawski, wi-
ceprezydent Gdańska. 
Jeszcze niedawno debatowano o 
14 różnymi koncepcjach. W tej 
chwili dyskutujemy już tylko o 
trzech możliwych wariantach 
budowy nowej trasy tramwajo-
wej, której początek zaplanowa-
no w rejonie ulicy Jabłoniowej, 
skąd wytyczona zostanie Nowa 
Bulońska przez Piecki-Migowo 
do ulicy Sobieskiego. I właśnie 
tu możliwe są różne warianty 

dalszej trasy nowej linii tramwa-
jowej. Pierwszy z nich zakłada, 
że zostanie ona poprowadzona 
ul. Smoluchowskiego przy tere-
nach Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, aż do al. Zwy-
cięstwa. Z kolei drugi wariant 
zakłada, że linia tramwajowa 
przebiegać będzie ul. Sobieskie-
go, wykorzysta kawałek rezer-
wy pod ul. Nową Politechnicz-
ną, Do Studzienki, Fiszera oraz 
Bohaterów Getta Warszawskie-
go (tu powstałaby strefa ograni-
czonego ruchu samochodowe-
go). Ostatnia koncepcja prze-
widuje natomiast, że tramwaj 
pojedzie przez ul. Sobieskiego, 
a następnie ul. Siedlicką i przez 
strefę ograniczonego ruchu sa-
mochodów w ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego. 
Za nami pierwsze spotkanie 
informacyjne, podczas którego 
omawiano wszystkie możliwe 
warianty. Następne spotkania z 
mieszkańcami zaplanowano:
– 5 kwietnia (wtorek), godz. 
17.00 w auli Pomorskich Szkół 
Rzemiosł przy ul. Sobieskiego 
90, 

– 12 kwietnia (wtorek), godz. 
17.00 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 17 przy 
ul. Czarnieckiego 2, 
– 20 kwietnia (środa), godz. 
17.00 w stołówce ZKPiG 2, ul. 
Stolema 59.

Inwestycja będzie zrealizowana, 
ale jak zapewnia Andrzej Bo-
janowski, zastępca prezydenta 
Gdańska, nie naruszone zosta-
ną rezerwy terenowe. Wszelkie 
analizy wskazują na to, że będą 
one musiały być wykorzystane 

dopiero w przyszłości.
Najbardziej korzystnym roz-
wiązaniem jest wariant trzeci, 
który zakłada poprowadzenie 

  O trzech wariantach budowy trasy GP-W poinformowano na konferencji prasowej

linii tramwajowej przez tereny 
Politechniki Gdańskiej, któ-
ra nie jest w tej chwili skora do 
udostępnienia ulicy Siedlickiej 
pod komunikacyjną inwestycję. 
– Władze politechniki muszą 
się zastanowić, czy chcą, aby 
tramwaj zatrzymywał się w jej 
sąsiedztwie. Akademia Me-
dyczna nie widzi problemów 
nawet w wyburzeniu niektórych 
swoich budynków, które mogą 
znaleźć się na Trasie GP-W. 
Mamy jeszcze czas na zawar-
cie porozumienia z władzami 
politechniki. Nawet bez zgody 
uczelni znaleźliśmy rozwią-
zania alternatywne, które nie 
wykluczają realizacji projektu – 
mówi Andrzej Bojanowski. 
O tym, jak wyglądać będzie 
ostatecznie nowa trasa linii 
tramwajowej poinformujemy w 
jednym z kolejnych wydań na-
szego miesięcznika.

Krzysztof Lubański
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  Wizualizacja ulicy Stągiewnej po zakończonej inwestycji

  Podpisanie partnerskiej umowy

Hodowla Owczarka Niemieckiego
Oferuje szczenięta krótko i 

długowłose w różnym wieku.

Posiadamy reproduktora 
owczarka niemieckiego 

długowłosego z 
uprawieniami hodowlanymi 

- oferujemy krycie.

tel.603-281-246

REKLAMA

PIERWSZA TAKA KLASA

Powstaje klasa o profilu lotniczym
W minionym tygodniu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 49. Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim a IV Li-
ceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Jego przedmiotem będzie powstanie i funkcjonowanie klasy wojskowej o profilu 
lotniczym w gdańskiej placówce. 

Klasa o profilu lotniczym to 
nowy pomysł dyrekcji szkoły, 
która po sukcesie realizacji pro-
gramów nauczania w klasach 
policyjnej i straży granicznej 
oraz bezpieczeństwa publicz-
nego postanowiła zrobić na-
stępny krok. 
– Na propozycję realizowania 
wspólnego projektu 49. Baza 
Lotnicza w Pruszczu Gdań-
skim odpowiedziała z dużą 
otwartością. Dla młodzieży, 
która wiąże swoją przyszłość z 
lotnictwem, chcemy umożli-
wić zmierzenie się z własnymi 

wyobrażeniami o przyszłym 
zawodzie lotnika zarówno w 
lotnictwie wojskowym, jak i 
cywilnym. Z naszego punktu 
widzenia wychowanie wojsko-
we przyszłych lotników, po-
znanie zasad i wymogów tego 
zawodu oraz orientacja w tym 
zakresie są niezwykle waż-
ne, aby uniknąć rozczarowań 
i dokonywać świadomych, sa-
tysfakcjonujących wyborów. 
Opiekę nad klasą roztoczy 
również Aeroklub Gdański – 
informuje nas Beata Wierzba, 
zastępca dyrektora IV LO.

W klasie wojskowej o profilu 
lotniczym przewiduje się trzy 
bloki zajęć: ogólnowojskowy, 
lotnictwa wojskowego i lot-
nictwa cywilnego. W ramach 
przedmiotu szkolenie ogólno-
wojskowe uczniowie poznają 
kształcenie obywatelskie, pro-
filaktykę i dyscyplinę wojsko-
wą, regulaminy Sił Zbrojnych 
RP, podstawy szkolenia strze-
leckiego, obronę przed bro-
nią masowego rażenia, obro-
nę przeciwlotniczą, ochronę 
i obronę obiektów, szkolenie 
taktyczne. 

– O awionice, płatowcu i ze-
społach napędowych, syste-
mach uzbrojenia samolotu, wy-
posażeniu wysokościowo-ra-
towniczym oraz aerodynamice 
i zasadach lotu będą się uczyć 
licealiści z lotnictwa wojskowe-
go. Natomiast ogólna wiedza o 
lotnictwie cywilnym, samolo-
cie i szybowcu, o zasadach lotu, 
ale i o prawie lotniczym, pro-
cedurach operacyjnych, łącz-
ności, osiągach i planowaniu, 
meteorologii i nawigacji będzie 
przekazywana w ramach tema-
tyki zajęć Aeroklubu Gdań-
skiego. Przedmiot lotnictwo 
cywilne ułatwi też uczniom 
zrozumienie ważnej lotniczej 

prawdy o człowieku, jego moż-
liwościach, ale i ograniczeniach 
– dodaje Beata Wierzba.
Zajęcia będą prowadzić żoł-
nierze z 49. Bazy Lotniczej 
z Pruszcza Gdańskiego, jak 
i instruktorzy Aeroklubu 
Gdańskiego. 
– Niewątpliwie pojawiać się 
będzie pytanie: czy absolwent 
klasy wojskowej o profilu lotni-
czym będzie w przyszłości pi-
lotem lub zawodowym żołnie-
rzem? Jeśli przyszły kandydat 
do służby wojskowej, oprócz 
wymaganych predyspozycji 
psychofizycznych, wykaże się 
podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej wiedzą na temat lotnictwa 

czy zagadnień wojskowości – z 
pewnością będzie miał większe 
szanse niż osoba, która skła-
dając wniosek aplikacyjny, tej 
wiedzy nie będzie miała. Ale 
absolwent tej klasy będzie rów-
nież dobrym kandydatem na 
wiele kierunków studiów wyż-
szych zarówno na uczelniach 
cywilnych, jak i wojskowych 
– zapewnia zastępca dyrektora 
gdańskiej szkoły.
W Gdańsku będzie to pierw-
sza klasa o profilu lotniczym. 
Oferta klasy jest skierowana 
do absolwentów gimnazjów w 
Gdańsku, Pruszczu Gdańskim 
i okolicach. 

(GR)

STĄGIEWNA JAK NOWA

Odrodzenie Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Przebudowa terenu Wyspy Spichrzów wystartowała wreszcie 29 lutego. My spróbujemy odpowiedzieć jak inwestycja wpły-
nie na życie mieszkańców.

– Celem inwestycji jest po-
prawa stanu technicznego, a 
tym samym odzyskanie daw-
nej świetności ulic zlokalizo-
wanych na północnym cyplu 
Wyspy Spichrzów oraz zwięk-
szenie atrakcyjności terenu. 
Realizacja inwestycji obejmie 
wymianę nawierzchni, która 
jest w złym stanie technicz-
nym oraz przebudowę sieci 
podziemnych, a więc sieci sani-
tarnych i wodociągowych oraz 
kanalizacji deszczowej – mówi 
Ewa Parafinowicz z Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
W ramach projektu zostanie 
przebudowana ulica Stągiewna 
oraz przylegające do niej uli-
ce – Chmielna, Motławska i 
Pożarnicza. Zakres inwestycji 
przewiduje m.in. budowę od-
wodnienia liniowego w ul. Stą-
giewnej, budowę i przebudowę 

sieci sanitarnych, zabezpiecze-
nie istniejących budynków, od-
tworzenie historycznego toro-
wiska kolejowego i obrotnicy, 
budowę oświetlenia ulicznego 
oraz przebudowę linii kablo-
wych. Poza tym na Wyspie 
Spichrzów są prowadzone pra-
ce, związane z budową hotelu 
i apartamentowca. Projekt jest 
współfinansowany m.in. przez 
gdański samorząd. Wykonaw-
cą przebudowy jest spółka z 
Grudziądza, która wygrała 
przetarg nieograniczony na ro-
boty budowlane. 29 lutego wy-
konawca zaczął pracę na tere-
nie obiektu.
– Teren inwestycji znajduje 
się w obszarze historyczne-
go miasta, wpisanego do reje-
stru zabytków i uznanego za 
pomnik historii. Inwestycja 
obejmować będzie nie tylko 

wymianę nawierzchni, ale tak-
że przebudowę infrastruktury 
podziemnej. Torowisko oraz 
obrotnica znajdują się w ulicy 
Chmielnej od ul. Stągiewnej 
do ul. Ciesielskiej i traktowa-
ne są jako symbol historyczny. 
Na czas przebudowy elementy 
te będą zdemontowane, nato-
miast w momencie układania 
nawierzchni zostaną ponow-
nie wkomponowane w układ 
drogowy – informuje Ewa 
Parafianowicz. 
Planowany termin zakończenia 
prac to 31 października 2016 
roku.
Wiadomo, że realizacja inwe-
stycji będzie wpływać przede 
wszystkim na codzienne życie 
osób mieszkających w bliskim 
sąsiedztwie ulicy Stągiewnej.
– Zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą, mieszkańcy o wszelkich 

czynnościach związanych z 
przerwą w dostawie wody 
będą informowani na bieżąco 
– minimum 3 dni przed pla-
nowaną przerwą. Informacje 
będą wywieszane na klatkach 

schodowych lub umieszcza-
ne w skrzynkach na listy. Dy-
rekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska zapewnia, że dołoży 
wszelkich starań, aby zmini-
malizować niedogodności dla 

mieszkańców, pojazdów i pie-
szych poruszających się w re-
jonie prowadzonych prac – za-
pewnia Ewa Parafianowicz.

Helena Łomanik
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Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

tel. 58 345 56 06  
tel.kom. 601 63 90 39

www.krimar-bis.pl 
www.akcesoriakomunijne.pl
e-mail: krystynakolka1@wp.pl

I Komunia
alby, sukienki, garnitury,
torebki, wianki, obuwie,
różańce, świece,
stroiki, książeczki,
pamiątki komunijne

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

REKLAMA

NIETYPOWA KONSTRUKCJA

Mostek na kanale
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego informuje, że 
jeszcze w tym roku na granicy 
naszego miasta i Gdańska po-
wstanie ciekawa konstrukcja 
mostowa, która będzie wspól-
nym przedsięwzięciem prusz-
czańskiego samorządu i Poli-
techniki Gdańskiej. Most po-
łączy ostatni fragment Szlaku 
Bursztynowego z drogą tech-
nologiczną na Kanale Raduni.
Wojciech Gawkowski, zastęp-
ca burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego dodaje, że kompozytowe 

przęsło, wykonane z materiałów 
pochodzących z recyklingu, jest 
niezwykle trwałe i nie jest po-
datne na korozję.
– Lekka konstrukcja testowana 
była przez studentów i naukow-
ców politechniki. Okazało się, 
że jest w stanie wytrzymać na-
wet ciężar samochodu – dodaje 
Wojciech Gawkowski.
Ze względów technologicznych 
kładka zostanie ustawiona w 
nietypowy sposób – pod ką-
tem do kanału, co podyktowa-
ne jest rozmieszczeniem ścieżek 
rowerowych. (BG)

ZAPRASZAMY NA OPOLSKĄ 2

Konkurs z Wielkanocą w tle
Ani ferie, ani też wakacyjna laba nie są w stanie przerwać działań osiedlowych klu-
bów z Przymorza. Właśnie w lutym Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz, wraz z wy-
chowankami ze Studia Piosenki przy Klubie „Maciuś I” oraz zespół taneczny „Mini 
mix”, z okazji Walentynek wystąpili z koncertem w Galerii Przymorze oraz w Biblio-
tece Publicznej Filia nr 14. 

– Zgromadzona publiczność w 
podzięce za muzyczne niespo-
dzianki nagrodziła młodych 
artystów gromkimi brawami 
i kwiatami. Dodam tylko, że 
Studio Piosenki reprezentowa-
li: Joanna Ciecholewska, Anna 
Stankiewicz, Iga Kasperowicz, 
Jakub Maślak i Zbigniew Kon-
werski. Podczas koncertów 
usłyszeliśmy znane piosenki 
o miłości oraz wiersze, które 
wzruszyły nawet najtwardsze 
serca – informuje nas Urszu-
la Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”. 
Poza tym w przymorskim klu-
bie przy Opolskiej 2 odbył się 
Turniej Wiedzy o Walentyn-
kach, w którym najlepiej spisały 
się: Irena Tokarska (1. miejsce) 
oraz Danuta Kołymska i Teresa 
Czepirska (2. miejsca).
– Natomiast 18 marca, a więc w 
piątek, zapraszamy na godzinę 
10.00 na bajkę „Małpka Fiki” 
w wykonaniu Teatru ART Re 

z Krakowa. Wszystkie dzieci 
z artystyczną duszą zachęcam 
zaś do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym, który za-
planowaliśmy na 22 marca o 
godz. 16.00. W związku z tym, 

że zbliża się Wielkanoc, to jego 
tematem przewodnim będą pi-
sanki i kraszanki. Dodajmy, że 
udział w imprezach jest bez-
płatny. Zgłoszenia do turnie-
jów przyjmujemy bezpośrednio 

przed imprezami – zaprasza 
Urszula Lisowska.

(GR)

  Walentynkowy koncert artystów ze Studia Piosenki
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MIESZKANIA CZEKAJĄ

Dla młodych rodzin
Jeszcze do końca miesiąca 
przyjmowane są wnioski o 
przyznanie mieszkania komu-
nalnego w Sopocie. Chodzi o 
lokale, które należy samemu 
wyremontować. Jest to oferta 
szczególnie dla tych, którzy 
nie mogą sobie pozwolić na 
kupno mieszkania, a nie chcą 
czekać w kolejce na przydział 
lokalu komunalnego.
– Warunek jest jeden. Przy-
znane mieszkanie musi być we 
własnym zakresie wyremon-
towane i przystosowane do 

zamieszkania – informuje Ju-
styna Mazur z sopockiego ma-
gistratu. – Preferowane są mał-
żeństwa lub osoby wychowujące 
dzieci, mieszkające od dłuższe-
go czasu w Sopocie, a nieposia-
dające własnego mieszkania.
Przypomnijmy, że Rada Mia-
sta Sopotu podjęła uchwałę, 
na mocy której wyznaczono 8 
mieszkań: 4 samodzielne i 4 
wspólne, przeznaczonych do 
wynajmu w zamian za wykona-
nie ich remontu. 
Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu, zachęca 
do składania wniosków wszyst-
kie osoby, które chcą miesz-
kać w trójmiejskim kurorcie, a 
z różnych powodów nie mogą 
kupić mieszkania na wolnym 
rynku.
– Zapraszamy wszystkich do 
składania ofert, choć prefero-
wać będziemy sopockie, młode 
rodziny z dziećmi. To głównie 
pod ich potrzeby przygotowali-
śmy ten program. Jest on konse-
kwencją przyjętej polityki mia-
sta. Chcemy pomóc młodym 

rodzinom, ułatwić im start w 
dorosłe życie – mówi Marcin 
Skwierawski.
Wnioski składać można do 
31 marca w kancelarii Urzędu 
Miasta Sopotu przy ul. Ko-
ściuszki 25/27. Szczegóły do-
tyczące lokali, wyznaczonych 
terminów, w których można 
je obejrzeć, zasad wynajmu i 
koniecznych dokumentów do-
stępne są na stronie interneto-
wej miasta: www.sopot.pl.

(GR)
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WIELKIE SERCA UCZNIÓW

Koncert charytatywny dla Szymka
W Szkole Podstawowej nr 80 na Przymorzu odbyły się dwie edycje Koncertu Charyta-
tywnego dla Szymka, ucznia klasy IV, który choruje na zespół TRAPS (w całej Polsce 
zapadło na nią ok. 10 dzieci). 

Organizatorami wydarzenia 
byli: Szkoła Podstawowa nr 80, 
Zespół Piosenki i Tańca Don-
-Don oraz Grzegorz Miller z 
zespołem. Dla Szymka wystą-
pili też adepci Studium Wokal-
no-Aktorskiego z Gdyni oraz 
młodzi artyści – uczniowie SP 
80, którzy zaprezentowali swo-
je liczne talenty. 
- Szymek ma dopiero 10 lat, ale 
od urodzenia cierpi na choro-
bę genetyczną, która powoduje 
nawracające gorączki, przyczy-
niające się do uszkadzania na-
rządów wewnętrznych. Obec-
nie lek na to schorzenie nie jest 
refundowany, 
a jego comiesięczny koszt 16 
tysięcy złotych jest tak wyso-
ki, że przekracza możliwości 
finansowe rodziny chłopca – 
mówi nam Marta Truszkowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 80.
Podczas koncertu, którego go-
ściem honorowym był Szymek 
wraz 
z rodzicami, odbyła się licyta-
cja przedmiotów ofiarowanych 
przez znanych sportowców z 
ich pamiątkowymi podpisami. 

- Naturalnie, nie zabrakło ko-
szulek z autografami takich 
sław sportowych jak Sebastian 
Mila, czy Sławomir Peszko 
– reprezentantów Polski. W 
przerwie koncertu goście mogli 
udać się do szkolnej kawiarenki 

na kawę i spróbować ciast przy-
gotowanych przez rodziców 
uczniów – dodaje Marta Trusz-
kowska, która zauważa, że po 
raz kolejny członkowie spo-
łeczności szkolnej pokazali, że 
mają wielkie serca i nie boją się 

okazywać ich potrzebującym.
Dodajmy, że zebrane w tych 
dniach fundusze przero-
sły najśmielsze oczekiwania 
organizatorów.

(GR)
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AKCJA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Ciekawe warsztaty w przedszkolu
W Przedszkolu nr 23 w Nowym Porcie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zor-
ganizowało dla młodzieży i dorosłych warsztaty „Wszystko w Twoich rękach”.

– Warsztaty miały przybli-
żyć życie codzienne kobiet w 
czasie II wojny światowej. To 
na nich najczęściej spoczywał 
obowiązek zajmowania się 
gospodarstwem domowym 
i radzenia sobie w okupacyj-
nej rzeczywistości. Warsztaty 
nawiązywały do zajęć, które 
kobiety musiały opanować do 
perfekcji, by zapewnić rodzi-
nie byt w trudnych czasach 
– informują organizatorzy 
warsztatów.
Ich uczestnicy, pod okiem 
instruktorów, wykonali rę-
kodzieła na podstawie wzo-
rów i instrukcji stosowanych 
w czasie wojny. Została rów-
nież zaprezentowana kobieca 
moda, panująca w latach 40. 
XX wieku zarówno na zacho-
dzie Europy, jak i w Polsce.
– Pomysł na warsztaty poja-
wił się jeszcze w roku ubie-
głym. Temat jest ciekawy, a 
poza tym przyciąga do na-
szego muzeum zupełnie no-
wego odbiorcę. Chętnych do 
udziału w warsztatach nie 
brakuje. Często uczestniczą w 

nich osoby, które wcześniej nic 
nie słyszały o naszym muzeum. 
Cieszy nas też fakt, że gdańsz-
czanie są zainteresowani naszą 
ofertą i pytają kiedy i gdzie od-
będzie się kolejny cykl warsz-
tatów – mówi „Panoramie” Jo-
anna Raftopulos z Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku.

W tej chwili muzeum skupia 
się na otwarciu budynku i bu-
dowaniu wystawy stałej.
– Nieustannie prowadzimy na-
tomiast działalność edukacyjną 
i już teraz mogę powiedzieć, 
że w kwietniu odbędzie się w 
Olsztynku koło Olsztyna in-
scenizacja „Akcji Burza”. Jest 

tam jeden z największych 
skansenów w Europie, dlate-
go właśnie to miejsce wybra-
liśmy do organizacji naszych 
inscenizacji – dodaje Joanna 
Raftopulos.

(KL)

 warsztaty odbyły się w Przedszkolu nr 23 w Nowym Porcie

PRZYJAZNE MIESZKANIE

Samodzielność osób 
niepełnosprawnych

  O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w 
ramach projektu „Przyjazne mieszkanie” mogą ubiegać się 

mieszkańcy Sopotu

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie przyjmu-
je wnioski o dofinansowanie 
likwidacji barier architekto-
nicznych. O pomoc finansową 
mogą ubiegać się osoby niepeł-
nosprawne, mające trudności w 
poruszaniu.
Celem projektu „Przyjazne 
mieszkanie” jest zapewnienie 
osobom niepełnosprawnym 
swobody ruchu we własnym 
mieszkaniu i w najbliższym 
otoczeniu. 
– Jest to warunek niezbędny, 
aby osoby mające trudności w 
poruszaniu się mogły osiągnąć, 
przy swoim aktywnym uczest-
nictwie, możliwie najwyższy 
poziomu funkcjonowania, ja-
kości życia i integracji spo-
łecznej – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie, 
która dodaje, że istotnym ele-
mentem poprawy jakości życia 
osób niepełnosprawnych jest 
zapewnienie im warunków dla 
możliwie najdłuższego i samo-
dzielnego funkcjonowania we 
własnym domu. 
Dlatego Sopot od 2002 roku, 
jako jedno z nielicznych miast 
w Polsce, przeznacza własne 
środki na rehabilitację społecz-
ną, w tym m.in. na projekty, 
które pomagają w przysto-
sowaniu mieszkania do po-
trzeb osób niesamodzielnych 
i niepełnosprawnych, m.in. 
poprzez dofinansowanie bu-
dowy podjazdu dla wózków, 

przystosowanie łazienki czy 
montaż specjalnych poręczy. 
O dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych w 
ramach projektu „Przyjazne 
mieszkanie” mogą ubiegać się 
mieszkańcy Sopotu, którzy 
spełniają łącznie następujące 
warunki: posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności, mają 
trudności w poruszaniu (rodzaj 
trudności w poruszaniu jest 
potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez lekarza) oraz 
posiadają tytuł prawny do lo-
kalu mieszkalnego, w którym 
ma nastąpić likwidacja istnieją-
cych barier architektonicznych.
W zależności od rodzaju nie-
pełnosprawności osoby niepeł-
nosprawnej oraz jej indywidu-
alnych potrzeb wynikających 
z trudności w poruszaniu się, 
dofinansowanie może obejmo-
wać koszty zakupu urządzeń, 
materiałów budowlanych, ro-
bót budowlanych lub innych 
czynności, związanych z likwi-
dacją utrudnień występujących 
w mieszkaniu, budynku i w 
jego najbliższej okolicy, któ-
re uniemożliwiają lub utrud-
niają swobodę ruchu osobom 
niepełnosprawnym.
Wnioski można składać w Ze-
spole Rehabilitacji Społecznej 
sopockiego MOPS, ul. Kolejo-
wa 14, tel. 58 555 15 76 (pokój 
nr 5 na parterze budynku).

Agnieszka Niedałtowska 
MOPS Sopot

UWAGA

Ograniczenie na Okopowej
W ubiegłym tygodniu wprowa-
dzono kolejne ograniczenie ru-
chu na ul. Okopowej w kierunku 
Pruszcza Gdańskiego. Przez tu-
nel pod Węzłem Unii Europej-
skiej nie mogą przejeżdżać po-
jazdy o wysokości powyżej 3,40 
m. Objazd został wyznaczony 
przez al. Armii Krajowej i Węzeł 
Groddecka. W tym tygodniu ta-
kie ograniczenie zostanie wpro-
wadzone również na jezdni ul. 
Okopowej w kierunku centrum 
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Gdańska. Kierowcy będą mo-
gli skorzystać z objazdu przez 
Podwale Przedmiejskie. Zmia-
ny będą obowiązywały przez ok. 
4-5 tygodni. Prace na ul. Oko-
powej prowadzone są w ramach 
projektu Forum Gdańsk, który 
obejmuje stworzenie atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej z kom-
pleksem handlowym w samym 
centrum Gdańska oraz moder-
nizację układu drogowego wokół 
obiektu. (GR)
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MISTRZOSTWA EUROPY W SOPOCIE

Żeglarska stolica świata
W Sopocie odbędą się kolejne prestiżowe wydarzenia sportowe. Tym razem spieszymy 
donieść, że trójmiejski kurort został wybrany na organizatora Mistrzostw Europy Ju-
niorów i Seniorów w olimpijskiej klasie RS:X. Mistrzostwa mają się odbyć za dwa lata.

Decyzja o przyznaniu Sopoto-
wi tak ważnej imprezy zapadła 
podczas zebrania olimpijskiej 
klasy RS:X, którą zorganizo-
wano w Eliacie, gdzie rozgry-
wane były w tym roku mistrzo-
stwa świata.
– Sopockie mistrzostwa ro-
zegrane zostaną w lipcu 2018 
roku na sopockim akwenie, a 
wyścigi najlepszych deskarzy 
na kontynencie obserwować 
będzie można z sopockiego 
molo. Gospodarzem imprezy 
będzie Sopocki Klub Żeglar-
ski Ergo Hestia, w barwach 
którego pływają najlepsi polscy 
żeglarze deskowi – medaliści 
mistrzostw Europy, świata i 
Igrzysk Olimpijskich. To wła-
śnie w klasie RS:X od wielu 
lat Polska odnosi największe 
żeglarskie sukcesy – informu-
je Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Sopot.
Nikomu nie trzeba chyba przy-
pominać, że Sopocki Klub Że-
glarski Ergo Hestia od wielu 
lat jest uznawany za jeden z 
najlepszych klubów windsur-
fingowych na świecie. Sopoc-
ki klub wychował wielu mi-
strzów, by wspomnieć chociaż-
by o Przemysławie Miarczyń-
skim, Annie Gałeckiej, Mał-
gorzacie Białeckiej czy Pawle 
Tarnowskim. 
– Klub jest także miejscem or-
ganizacji imprez żeglarskich 
na najwyższym, światowym 

poziomie. Do tej pory gościli-
śmy w Sopocie chociażby Mi-
strzostwa Europy Seniorów 
RS:X, Mistrzostwa Europy 
Formuły Windsurfing, Mi-
strzostwa Świata Finn Masters, 
Windsurfingowe Mistrzostwa 
Świata Juniorów, Mistrzostwa 
Europy 29er oraz Mistrzostwa 
Świata Techno – wylicza Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim.
W lipcu 2016 Sopot będzie 
gościł Mistrzostwa Europy w 
klasie Techno (windsurfing, 
juniorzy młodsi). Organizato-
rzy spodziewają się ponad 300 

uczestników, ponieważ klasa 
techno jest obecnie najliczniej-
szą klasą żeglarską w światowej 
federacji. 
Korzystając z okazji przypo-
mnijmy, że klub SKŻ Ergo 
Hestia otrzymał prawo organi-
zacji Mistrzostw Świata kata-
maranów klasy A, które odbę-
dą się za rok. 
– Regaty, które odbędą się w 
dniach 19 – 26 sierpnia na so-
pockim akwenie, będą wielkim 
sportowym wydarzeniem w 
Polsce i na świecie. Katamara-
ny klasy A to jednoosobowe, 

bardzo zaawansowane techno-
logicznie i konstrukcyjnie jed-
nostki, które żeglują całkowicie 
nad wodą, osiągając prędkości 
do 30 węzłów, a wyścigi tych 
łódek są bardzo widowiskowe. 
Na katamaranach klasy A że-
glują wielokrotni mistrzowie 
świata, mistrzowie olimpijscy 
i żeglarze rywalizujący w Pu-
charze Ameryki. Właśnie ich 
będziemy również gościć w So-
pocie – dodaje rzecznik sopoc-
kiego magistratu.

(GR)

  W Sopocie znów będą gościć poważne zawody windsurfingowe

PODSUMOWANIE AKCJI

Ferie z oliwskim „Ad-Remem”
Podczas zakończonych nie-
dawno ferii zajęcia sportowe 
dla młodych gdańszczan orga-
nizował chociażby osiedlowy 
klub „Ad-Rem”, którego wspie-
rał Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej. 
- Akcja swoim zasięgiem obej-
mowała dzieci i młodzież nie 
tylko z Oliwy, ale także z in-
nych dzielnic naszego miasta, a 
nawet bawiło się z nami kilkoro 
dzieci naszych byłych miesz-
kańców, którzy tymczasowo 
zamieszkali na terenie Niemiec 
i Irlandii – mówi nam Ryszard 
Riviera, kierownik oliwskiego 
klubu.
Uczestnicy zostali podzieleni na 
2 grupy wiekowe. W trakcie fe-
rii przeprowadzono szereg im-
prez sportowych i rekreacyjnych 
(większość odbyła się w sali 
sportowej Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go nr 17 przy ul. Cystersów). 

Nie zabrakło również pokazów 
muzycznych oraz quizów i kon-
kursów wiedzy, występów recyta-
torsko-tanecznych, czy gier świe-
tlicowych i spacerów.
- Na koniec w siedzibie naszego 
klubu odbyło się uroczyste za-
kończenie akcji zorganizowane 
dla grupy młodszej. Było ono 
połączone z rozdaniem nagród 
oraz konkursami i quizem, w 
którym najlepszym okazał się 
Adam Grochowski. Dla wszyst-
kich uczestników podsumowanie 
zorganizowaliśmy w sali gimna-
stycznej – dodaje Ryszard Riviera.
W konkursach piłkarskich wy-
grał Janusz Kiełbratowski przed 
Oskarem Jankuniec i Jakubem 
Jóźwiak. Z kolei w turniejach te-
nisa stołowego najlepszym okazał 
się Oskar Jankuniec, który w po-
konanym polu pozostawił Prze-
mka Kowalewskiego i Samuela 
Rychlika. W grupie młodszej 
zwyciężył Kacper Zydroń. 

- Z kolei w turnieju piłki nożnej 
halowej zwyciężył zespół „Ad-
-Rem Oliwa”. Na kolejnych miej-
scach sklasyfikowano natomiast 
ekipę z Żabianki i reprezentację 
ZKPiG 17. Najlepsi otrzymali 
medale i dyplomy ufundowane 
przez GOKF, drobne nagrody 
rzeczowe otrzymane z Wydziału 

Promocji, Informacji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku. Nie opu-
ścili nas też starzy „przyjaciele”, 
a więc Rada Dzielnicy Oliwa, 
RSM „Budowlani” oraz sieć 
sklepów Merkus – mówi kie-
rownik Riviera.

(GR)

 Finaliści turnieju Tenisa  Stołowego

PUCHAR POLSKI 

Wyścigi Psich 
Zaprzęgów 
W dniach 16 – 17 kwietnia 
odbędzie się w Przywidzu 
Puchar Polski w wyścigach 
psich zaprzęgów (wózki trój-
kołowe, czterokołowe i spe-
cjalne hulajnogi terenowe), 
bikejoringu (kolarz górski + 
pies zaprzęgowy) i canicrossie 
(biegacz przełajowy + pies za-
przęgowy) w warunkach bez-
śnieżnych – dryland. 
– Psy, które wezmą udział w 
zawodach, to rasy północne 
– takie jak husky syberyjski, 
pies grendlandzki, alaskan 
malamute, jak i najszybsze 
w sporcie psich zaprzęgów 
mieszanki w typie eurodog i 
greyster – zapowiada Janusz 
Jaromin, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przywi-
dzu, który jest współorgani-
zatorem kwietniowej imprezy. 
W wyścigach mogą wziąć 
udział zawodnicy licencjono-
wani oraz amatorzy spełniają-
cy wymagania PZSPZ.
– Psy muszą mieć aktualne 
badania i być oznakowane 
mikroczipem. Trasa opiera 
się na jednej pętli o długo-
ści dwóch kilometrów, która 
jest trudna fizycznie. Start 
znajduje się na 800-metro-
wym stoku narciarskim, a na 
każdej pętli zlokalizowane 
są dwa mocne podjazdy i je-
den single track dla canicros-
su, bikejoringu oraz scooter. 
Pozostałe zaprzęgi, z dwoma 
psami i więcej, jadą bez sin-
gle tracka. Do pokonania są 
dwie pętle, jedna tylko dla 
najmłodszych. Na pierwszym 

podjeździe po stoku narciar-
skim mamy premię górską i 
specjalne nagrody dla trzech 
kategorii. Tam też usytuowa-
ny będzie pomiar czasu – in-
formuje Janusz Jaromin.
Pierwszego dnia zaplano-
wano jazdę indywidualną na 
czas, a w niedzielę odbędzie 
się start masowy dla małych 
klas zaprzęgowych z jednym 
psem. Pozostałe zaprzęgi 
rywalizować będą jak dzień 
wcześniej. Dodajmy jeszcze 
tylko, że zapisy prowadzone 
są na stronie www.mushing.
pl/?show=kalendarz&zawo-
dy=330. Organizatorzy za-
chęcają również mieszkańców 
Trójmiasta i powiatu gdań-
skiego do odwiedzania Przy-
widza w tych dniach.
– Przy okazji Pucharu Pol-
ski, 16 kwietnia o godzinie 
15.00, odbędzie się również 
wyścig kolarstwa górskiego 
XC. Uczestnicy będą mieli 
do pokonania 16 kilometrów. 
W imprezie mogą startować 
wszyscy chętni, ale rywaliza-
cja toczyć się będzie oczywi-
ście z podziałem na kategorie 
wiekowe: mężczyźni od 18 
lat, juniorzy 15 – 17 lat, ko-
biety od 18 lat, juniorki 15 – 
17 lat oraz osoby poniżej 18. 
roku życia, które posiadać 
będą pisemną zgodę rodziców 
– dodaje Janusz Jaromin.
Więcej informacji na temat 
imprezy otrzymać można w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Przywidzu (tel. 58 682 51 
93).

(lubek)

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Drużyna na maraton
– Start w maratonie to duże 
wyzwanie. Chociaż chętnych 
do pokonania trasy 2. PZU 
Gdańsk Maratonu nie bra-
kuje, to jego organizatorzy – 
miasto Gdańsk oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gdańsku – mają propo-
zycję dla niezdecydowanych 
lub wątpiących w swoje siły. 
Jest nią Sztafeta Maratoń-
ska – zachęca do udziału w 
imprezie Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku.
Jest to szczególnie atrakcyj-
na propozycja dla tych, któ-
rzy stawiają dopiero pierwsze 
kroki w maratonach.
– To również znakomita for-
ma integracji i zespołowego 
działania na rzecz wspólnego 
sukcesu. Wystarczy zaprosić 

kogoś z rodziny, przyjaciół, 
kolegów z firmy, zebrać czte-
roosobową drużynę i zgłosić 
się do sztafety. Cały dystans 
42 kilometrów i 195 metrów 
zostanie podzielony na czte-
ry odcinki, odpowiednio: ok. 
15 km, 9 km, ok. 11 km i 
ok. 7 km – dodaje Grzegorz 
Pawelec.
Chętni muszą wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy, który 
znajduje się na stronie zapisy.
sts-timing.pl/17-sztafeta/. Do 
maratonu zgłosić się może je-
dynie 150 zespołów. 
– Termin zgłoszeń upływa 25 
kwietnia. W Sztafecie Ma-
ratońskiej prawo startu mają 
osoby, które najpóźniej do 
dnia 15 maja ukończą 16 lat 
– dodaje rzecznik gdańskiego 
MOSiR.

(GR)
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