
Przejedzie Tour de Pologne
Już za dwa tygodnie kolorowy peleton gwiazd 
światowego kolarstwa wystartuje w Gdańsku do  
I etapu 71. Tour de Pologne. 

Weekendy na hiPodromie
Mimo wakacji, sopocki hipodrom tętni życiem. 
Przez dwa najbliższe weekendy lipca odbywać 
się będą na nim wyścigi konne.
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Wybrano noWą radę nadzorczą
Radą Nadzorczą SM „Szadółki” od kilku tygo-
dni kieruje nowy przewodniczący – Zbigniew 
Kowalski.

PoWsTają sPołeczne Parkingi
Rodziny nie mają już jednego auta, a dwa albo trzy 
pojazdy. Paradoksalnie niektórzy nie mają pienię-
dzy na opłacenie parkingu...

sTr. 5 sTr. 8 sTr. 9 sTr. 11

sTr. 13

sTr. 3

diamentowy klaps dla GrochowskieJ

Wakacje z filmem na molo 
Już po raz siódmy magia kina przyciąga widzów do Sopotu. 
Codziennie po zachodzie słońca, na sopockim molo można oglądać 
filmy, siedząc na leżakach plażowych. Wstęp na wszystkie pokazy 
jest bezpłatny – potrzebny jest jedynie bilet wejścia na molo. 

Pełen repertuar oraz szczegółowe 
informacje na stronie www.oran-
gekinoletnie.wp.pl oraz w specjal-
nej aplikacji mobilnej, dostępnej 
w App Store i Google Play. 
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we >> Na gali otwierającej 7. edycję Orange Kino Letnie w Sopocie pojawili się: Borys 

Szyc, Paweł Adamski, Agnieszka Grochowska, Bruno Duthoit oraz Jacek Karnowski  
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NASZA KRZYŻÓWKA  -  LIPIEC 

  1→ 
RZEKA W  
BOŚCI I  
HERCEGO- 
WINIE 

1↓ 
CZYNNIK 
ZESPALAJĄ- 
CY COŚ 

2 
WYSPIARS- 
KIE PAŃ- 
STWO W  
MIKRONEZJI 

3 
WILLA 
SZYMANOW- 
SKIEGO W 
ZAKOPANEM 

4 
…KING COLE, 
PIEŚNIARZ 
AMERYKAŃ- 
SKI 

1→ 
↓ 

2 3 

  5→ 
OSTOJA W 
POJĘCIU 
EKOLOGA 

5↓ 
POPULARNY 
SKORUPIAK 

6 
NAUKA O 
STRUKTURZE 
PRZYRODY 

7 
BEZKRYTYCZ- 
NA WIARA W 
SŁUSZ- 
NOŚĆ 
SPRAWY 

8 
MIEJSCE  
ZAŁATWIANIA 
POTRZEB FI- 
ZJOLOGICZ- 
NYCH 

4   

9 
PAPLA, 
PLECIUGA 

10 
ZATOKA 
MORZA 
CZERWO- 
NEGO 

5→ 
↓ 

6 7 8 9    

11 
… FILIPPO 
LIPPI, 
MALARZ 
WŁOSKI 

12 
RODZAJ 
ZARODNI- 
KÓW 
GRZYBÓW 

10     11   

13 
PLUSKWIAK, 
SZKODNIK 
UPRAW 

14 
NATURALNA 
OSŁONKA 
KIEŁBASY 
 
 

12       13 

15 
CIĘCIE 
TKANINY 
POD 
KĄTEM 

16 
ODPOWIEDŹ 
NA 
HASŁO 

14    15  16  

17→ 
OCENA, 
STOPIEŃ 

17↓ 
CZĘŚĆ 
KOŚCIOŁA 

17→ 
↓ 

   18    

18 
PORZĄDEK 

19 
GMINA WE 
FRANCJI 
(DOLNA 
NORMANDIA) 

19   20     

20 
ZNANA 
POLSKA 
FIRMA KOS- 
METYCZNA 

21 
OBRAZ 
STWORZONY 
W WYOBRAŹ- 
NI 

21        

22 
MNISZKA 
BUDDYJSKA 

23 
DREWNO 
PORĄBANE 
NA OPAŁ 

 22   23    

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

1/Una, 4/Nat, 5/refugium, 10/Akaba, 11/Fra, 12/konidium, 14/flak, 15/ukos, 17/nota, 18/ład, 
19/Agy, 20/Catzy, 21/wizja, 22/ama, 23/drwa, 

PIONOWO 

1/unifikator, 2/Nauru, 3/Atma, 5/rak, 6/ekologia, 7/fanatyzm, 8/ubikacja, 9/gaduła, 13/mszyca, 
16/odzew, 17/nawa,  

HASŁO: KANIKUŁA 
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>> Roman Zielke,  
prezes Gminnego 
Związku Ludowe 

Zespoły Sportowe 
w Trąbkach Wielkich 

złowił w jeziorze  
w Kaczkach karpia, 

który miał 71 cm 
długości  

i ważył 7,30 kg

limeryki
Znany globtroter  Jan  

 spod Suszu,                
prawie dwa lata  

spędził w buszu,
wszakże nie zdobył sławy,

ale rad był z wyprawy,
mimo, że się nabawił 

kokluszu…

***
Pani  Maria  

z uroczej  Kłodawy,                      
twierdzi, że mąż jej jest 

dość niemrawy,
choć go kusi, zachęca,
on się zawsze wykręca

albo nagle  
wyjeżdża do Mławy…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reklama:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

•	 12 – 20 lipca (sobota – niedziela), sopot film festiwal
•	 19 lipca (sobota), koncert thomasa andersa & modern 

talking band, godz. 20.30, opera leśna, sopot,  
ul. stanisława moniuszki 12

•	 19 lipca (sobota), zawody triathlon Gdańsk 2014, 
molo w brzeźnie

•	 18 – 20 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk dźwiga 
muzę, Gdańsk, plac zebrań ludowych

•	 20 lipca (niedziela), kabaret pod wyrwigroszem, 
godz. 21.00, scena, sopot, ul. franciszka mamuszki 2 
(na plaży)

•	 21 lipca (poniedziałek), stanisław soyka, godz. 22.00, 
scena, sopot, ul. franciszka mamuszki 2 (na plaży)

•	 23 – 26 lipca (œroda – sobota), Globaltica world 
cultures festival 2014

•	 25 – 27 lipca (piątek – niedziela), red bull air race, 
plaża Gdynia Śródmieście

•	 25 – 27 lipca (piątek – niedziela), iV Światowy zlot 
Gdańszczan

•	 26 lipca – 17 sierpnia, Jarmark św. dominika
•	 27 lipca (niedziela), koncert backstreet boys,  

godz. 20.00, hala ergo arena
•	 28 lipca (poniedziałek), marcin daniec, godz. 21.00, 

scena, sopot, ul. franciszka mamuszki 2 (na plaży)
•	 1 – 2 sierpnia (piątek – sobota), mistrzostwa europy 

w inland skimboardingu, plaża w Jelitkowie
•	 2 sierpnia (sobota), super finał polskiej ligi futbolu 

amerykańskiego, stadion miejski w Gdyni, ul. 
olimpijska 5/9

•	 3 sierpnia (niedziela), inauguracja 71. edycji tour de 
pologne, Gdańsk – bramy stoczni Gdańskiej

•	 9 sierpnia (sobota), festiwal kabaretowy Gdańsk 
toczy bekę, godz. 17.00, plac zebrań ludowych, 
Gdańsk, brama oliwska

•	 14 sierpnia (czwartek), kabaret neonówka, godz. 
18.00 i 21.00, pick&roll club, sopot, ul. zamkowa 
Góra 3-5

•	 16 sierpnia (sobota), marsz Śledzia, kuźnica – rewa 
•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina timberlake’a, 

godz. 20.00, pGe arena
•	 23 – 24 sierpnia (sobota – niedziela), 

międzynarodowa wystawa psów rasowych,  
godz. 10.00, hipodrom, sopot, ul. polna 1

•	 28 – 30 sierpnia (piątek – sobota), ambermart – 
XV międzynarodowe targi bursztynu, amberexpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 30 sierpnia – 21 września, mistrzostwa Świata 
w piłce siatkowej mężczyzn, hala ergo arena – 
mecze w trójmieście 1 – 7 września 
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kieruj bez procentów
Do 21 lipca na adres kontakt@radio.gdansk.pl wysyłać można filmy, w których 
uzasadnić należy, dlaczego nie prowadzi się samochodu po spożyciu alkoholu.

– Wszyscy, których przeraża 
liczba wypadków spowodowa-
nych przez pijanych kierow-
ców i chcą powiedzieć innym, 
że jazda po pijanemu jest kom-
pletnie bezsensowna, mają te-
raz szansę przyłączyć się do 
akcji, której organizatorem jest 
miasto Gdańsk, a  patronem 
Radio Gdańsk, do akcji „Kie-
ruj bez procentów” – informu-
je Dariusz Wołodźko z  Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-

go w Gdańsku. – Wypowiedzi 
będą zamieszczone na stronie 
internetowej Radia Gdańsk 
i wszędzie tam, gdzie apel bę-
dzie mógł wybrzmieć jak naj-
głośniej. W  akcji biorą udział 
osoby znane ze świata sportu, 
mediów i showbiznesu. 

Kampania realizowana jest 
z inicjatywy Gdańskiego Cen-
trum Profilaktyki Uzależ-
nień, we współpracy z  Policją 
oraz partnerami społeczny-

mi. W  tegorocznej kampanii 
bierze udział koalicja 8 miast 
województwa pomorskie-
go – Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Starogard Gdański, Tczew, 
Pruszcz Gdański, Władysła-
wowo i Kwidzyn. 

– Głównym celem kampa-
nii jest uświadamianie kie-
rowców, kandydatów na kie-
rowców i  innych uczestników 
ruchu drogowego, jak wielkim 
niebezpieczeństwem jest jaz-

da samochodem po spożyciu 
alkoholu. Organizatorzy chcą 
również pomóc w  kształto-
waniu postawy odpowiedzial-
ności za życie swoje i  innych 
uczestników ruchu drogowego 
– dodaje Dariusz Wołodźko.

Do przesłanego filmu trzeba 
dołączyć zapis:

1. Zgodnie z zapisami Usta-
wy o  prawie autorskim i  pra-
wach pokrewnych z dnia 4 lu-
tego 1994 roku (Dz. U. z 2006 
r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 
wyrażam zgodę na nieodpłat-
ne utrwalenie, wykorzystanie 
i powielanie zdjęć oraz nagrań 
video z moim udziałem wyko-
nanych przez Radio Gdańsk 
S.A., z  siedzibą w  Gdańsku 
przy ul. Grunwaldzkiej 18, bez 
konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzania, wyłącznie 
w celu promocji oraz propago-
wania idei kampanii informa-
cyjno-edukacyjnej „Kieruj bez 
procentów” realizowanej przez 
miasto Gdańsk z  inicjatywy 
Gdańskiego Centrum Profi-
laktyki Uzależnień pod patro-
natem Radia Gdańsk.

2. Oświadczam, że wyraże-
nie zgody jest równoznaczne 
z  wykorzystaniem zdjęć i  na-
grań z  moim wizerunkiem 
w  materiałach promocyjnych 
kampanii publikowanych na 
stronach internetowych, jak 
i  również poprzez ogólno-
dostępne środki masowego 
przekazu. 

(Gr)
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telefony dla policJantów
Na mocy umowy podpisanej przez Jacka Karnowskiego, 

prezydenta Sopotu, sopocka policja otrzymała w użyczenie 9 
telefonów (aparatów telefonii komórkowej wraz z abonamen-
tem). Umowa obejmuje okres 2 lat. Telefony będą na wyposa-
żeniu policjantów z  Zespołu Dzielnicowych Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Sopocie. 

zimmer w erGo arenie
30 listopada w Ergo Arenie zabrzmi jedyny w Trójmieście 

koncert muzyki filmowej poświęcony twórczości Hansa Zim-
mera. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oraz Chór Akade-
micki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Macieja Sztora 
wykonają najsłynniejsze kompozycje bohatera imprezy. 
Więcej informacji o wydarzeniu na www.KoncertFilmowy.pl.

roŚnie ruch rowerowy
Najnowsze badania natężenia ruchu rowerowego wykazały, 

że znów znacząco zwiększyła się liczba rowerzystów porusza-
jących się po Gdańsku. W ciągu ostatniego roku ruch rowero-
wy wzrósł o 12 proc. 

„alf” na morzu
Z udziałem ministra sportu Andrzeja Biernata i prezydenta 

Sopotu Jacka Karnowskiego odbył się pierwszy szkoleniowy 
rejs adeptów żeglarstwa przy UKS „Navigo” dwumasztowym 
jachtem „Alf ”.

Rejs, w którym uczestniczyło 10 młodych żeglarzy, odbył 
się w ramach programu „Wakacje pod żaglami”. Projekt jest 
częścią kompleksowego szkolenia żeglarskiego, którego trzo-
nem są Zespół Szkół nr 3 w Sopocie, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz sopockie kluby żeglarskie. 

konsultacJe zakończone
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu dokumentu 

„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. W  ramach 
tego procesu gdańszczanie przekazali 45 uwag. Większość 
uznano za zasadne i zostaną uwzględnione w ostatecznej wer-
sji dokumentu. Te, które się w nim nie znajdą, posłużą do wy-
pracowania Programów Operacyjnych, które staną się głów-
nym narzędziem realizacji strategii. 

saturator przy karmelickieJ
W  każdy weekend w  centrum miasta pojawiać się będzie 

saturator. Urządzenie do dystrybucji wody prosto z miejskiej 
sieci stoi przy ul. Karmelickiej. Pragnienie ugasić będzie moż-
na wodą z bąbelkami lub bez bąbelków, z dodatkiem soków 
albo ze świeżą cytryną, limonką i miętą. Woda z gdańskiego 
saturatora dostępna jest bezpłatnie. 

absolutorium dla adamowicza
Paweł Adamowicz otrzymał od Rady Miasta Gdańska ab-

solutorium za wykonanie budżetu w  roku 2013. Gospodarz 
Gdańska poddaje się tej ocenie już od 16 lat. 

– Nadwyżka wyniosła 146 milionów złotych. Prawie 800 
milionów złotych wydano na inwestycje, wzrosły wydatki 
na oświatę i  komunikację miejską – informuje Magdalena 
Kuczyńska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

karta turysty
Stowarzyszenie Turystyczne Sopot uruchomiło nowy pro-

jekt: Karta Turysty, dzięki której turysta legalizujący swój po-
byt w naszym mieście, może liczyć na szereg atrakcji i zniżek.

Karta Turysty wydawana jest każdej osobie nocującej w So-
pocie, która wniosła opłatę uzdrowiskową w: hotelu, pensjo-
nacie, kwaterze prywatnej lub w innym obiekcie noclegowym.

– Dzięki karcie, turysta będzie miał możliwość skorzysta-
nia z wielu zniżek i rabatów, m.in. taniej zapłaci za wejście na 
molo, do Państwowej Galerii Sztuki, Muzeum Sopotu, a na 
Grodzisko wejdzie zupełnie za darmo. Do projektu dołączy-
ły również obiekty sportowe, spa, restauracje i kluby, oferując 
posiadaczom karty atrakcyjne rabaty – informuje Anna Dyk-
sińska z sopockiego magistratu. 

doceniono bazylikę
Użytkownicy portalu TripAdvisor przyznali nagrody 

Travellers Choice 2014. W kategorii 10 najlepszych miejsc do 
odwiedzenia w Polsce w 2014 roku, na 7. miejscu znalazła się 
Bazylika Archikatedralna w Oliwie.

(kl)
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oGłoszono przetarG

szkoła w kowalach coraz bliżej
Na 21 lipca zaplanowano 

otwarcie ofert, które napłyną 
na ogłoszony niedawno przez 
Dyrekcję Rozbudowy Miasta 
Gdańska przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej dla szkoły w  Kowalach. 
Jak podaje Magdalena Kuczyń-
ska z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w  Gdańsku, jego 
przedmiotem nie jest tworzenie 
projektu od nowa, a  dostoso-
wanie dokumentacji szkoły bu-
dowanej w Kokoszkach do wa-
runków działki w Kowalach. 

Budowa nowej placówki 
oświatowej to wspólna inwe-
stycja trzech sąsiadujących ze 

sobą samorządów – Gdańska 
oraz gmin Pruszcz Gdański 
i Kolbudy. Co ciekawe, jest to 
pierwsza tego typu inicjatywa 
w Polsce. Nigdy bowiem wcze-
śniej trzy samorządy nie budo-
wały jednej szkoły. 

– Na początku 2014 roku za-
interesowane samorządy pod-
pisały porozumienie w sprawie 
kolejnego etapu przygotowań 
do budowy szkoły w  Kowa-
lach. Na mocy dokumentu 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska miała ogłosić postę-
powanie przetargowe, które 
będzie miało na celu pozy-
skanie dokumentacji projekto-

wej dla budowy wspólnej dla 
trzech gmin placówki oświa-
towej – informuje Magdalena 
Kuczyńska.

Szkoła ma status metropo-
litalnej, realizowana jest bo-
wiem przez samorządy będą-
ce członkami stowarzyszenia 
Gdański Obszar Metropolital-
ny, a  liderem przedsięwzięcia 
jest gmina Kolbudy, na której 
terenie zostanie wybudowana 
szkoła.

Projekt, zgodnie ze specy-
fikacją zamówienia, powinien 
powstać do połowy grudnia. 
Dodajmy, że działka, na której 
powstanie placówka oświato-

wa, jest własnością gminy Kol-
budy i mieści się przy skrzyżo-
waniu ul. Heliosa i  Apollina 
w  Kowalach. Nowa placówka 
obejmować będzie budynek 
dydaktyczny z  24 oddziałami, 
salę gimnastyczną oraz basen. 
W  ramach projektu wybudo-
wany zostanie także kompleks 
boisk szkolnych oraz niezbęd-
na infrastruktura techniczna. 
Wcześniej jednak istniejąca 
dokumentacja projektowa musi 
zostać przystosowana do wa-
runków terenowych działki 
w Kowalach.

(kl)

diamentowy klaps dla GrochowskieJ

Wakacje z filmem na molo
Już po raz siódmy magia kina przyciąga widzów do Sopotu. Codziennie po 
zachodzie słońca, na sopockim molo można oglądać filmy, siedząc na leża-
kach plażowych. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny – potrzebny jest 
jedynie bilet wejścia na molo.

Filmowy rozkład jazdy jest 
podzielony tematycznie. Po-
niedziałki to „Kino ze sma-
kiem”, w  którym odkrywa-
ne będą tajemnice mistrzów 
kuchni. Wtorki „Black&Whi-
te”, czyli czarno-białe obra-
zy nakręcone współcześnie, 
a  środy to tradycyjny już cykl 
„Z  Orange i  megahitem”, 
w którym prezentowane są naj-
większe kinowe blockbustery 
ostatnich miesięcy. Czwartki 
pod hasłem „Made in Poland” 
to przegląd najciekawszych ro-
dzimych produkcji filmowych, 
w  tym m.in. takie tytuły, jak 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”, 
„Jack Strong”, głośne „Płynące 
wieżowce” czy zbierające laury 
na międzynarodowych festi-
walach „Ida” i  „Chce się żyć”. 
W  piątki, na początek week-
endu, „Kino po francusku”, 
w  którym zobaczymy m.in. 
historię jednego z  najbardziej 
wpływowych artystów XX 
wieku, czyli film „Gainsbo-
urg”. Za to w  soboty czeka 
na nas blok „Oscary, Oscary” 
z  przeglądem tytułów, któ-
re otrzymały tę najważniejszą 
filmową statuetkę, czyli m.in. 
znakomite „Wielkie Piękno”, 
„Życie Pi” i  „Ona”. Kończą-
cy tydzień, niedzielny cykl 
specjalny został przygotowa-
ny we współpracy z  Planete+ 
Doc Film Festival – „9 doku-
mentów, które musisz zoba-

czyć”. Do obejrzenia w  nim 
m.in. znakomite muzyczne 
dokumenty „Będzie głośno” 
i  „W  drodze do Jah”, a  także 
film „Był sobie las”, który wy-
grał tegoroczną Nagrodę Pu-
bliczności na tym znakomitym 
festiwalu. 

Podróżujących pomiędzy 
Sopotem a Zakopanem zapra-
szamy na projekcje do weeken-
dowego Wagonu Filmowego 
Orange Kino Letnie. Ważny 
bilet na przejazd pociągiem 
jest jednocześnie biletem wstę-
pu do mobilnej sali kinowej, 
w której zobaczyć można naj-
słynniejsze hollywoodzkie fil-
my wszech czasów. Repertuar 
Wagonu Filmowego będzie 
dostępny wyłącznie dla użyt-
kowników aplikacji Orange 
Kino Letnie. Znajdą się w niej 
także: zwiastuny filmowe, 
zdjęcia i  kalendarium wszyst-
kich atrakcji festiwalu. 

Podczas sopockiej gali 7. 
edycji festiwalu Orange Kino 
Letnie nagrodę Diamento-
wego Klapsa Filmowego ode-
brała Agnieszka Grochowska. 
Aktorka od lat konsekwentnie 
dostarcza widzom niesamowi-
tych wrażeń filmowych, wcie-
lając się w  kolejne role wyjąt-
kowych kobiet. 

Diamentowy Klaps Filmo-
wy przyznawany jest aktorce 
lub aktorowi za osobowość, 
wnoszącą do kina wiele emo-

cji i pozytywnej energii. Taką 
osobą jest właśnie Agniesz-
ka Grochowska, którą mo-
gliśmy podziwiać m.in. w  fil-
mie „Warszawa”, „Wenecja” 
i  „W  ciemności”. Diamento-
wy Klaps Filmowy jest kolej-
ną nagrodą na jej koncie, na 
którym ma już Złotego Lwa, 
nagrodę Orły Polskiej Akade-
mii Filmowej, tytuł Shooting 
Star europejskiego kina oraz 
długą listę nominacji. – Je-
stem wdzięczna, że w  moim 
życiu jest tyle wspaniałych dni 

i wspaniałych wieczorów, a ten 
wieczór należy do tych naj-
wspanialszych – powiedziała 
aktorka, odbierając nagrodę 
z  rąk Borysa Szyca, laureata 
Diamentowego Klapsa Filmo-
wego w 2011 roku. 

Pełen repertuar oraz szcze-
gółowe informacje na stronie 
www.orangekinoletnie.wp.pl 
oraz w specjalnej aplikacji mo-
bilnej, dostępnej w App Store 
i Google Play. 

(at)

>> Kino na molo w Sopocie od samego początku 
cieszy się dużym zainteresowaniem  

mieszkańców Trójmiasta oraz turystów  
odwiedzających Wybrzeże
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wsparcie dla rodzin

opiekun jest 
ważny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Sopocie rozszerzył 
swoją ofertę pomocy dla opiekunów osób niesamodzielnych.

– Powołano grupę wsparcia dla osób opiekujących się swo-
imi bliskimi przede wszystkim dotkniętymi demencją, chorobą 
Alzheimera. Zapewnia ona również indywidualne konsultacje 
z psychologiem. Z bezpłatnej pomocy mogą skorzystać osoby, 
które opiekują się swoimi niesamodzielnymi bliskimi i  korzy-
stają z usług opiekuńczych za pośrednictwem naszego ośrodka 
– informuje Agnieszka Niedałtowska, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Jak podkreśla Agnieszka Niedałtowska, rozpoznanie demen-
cji w przebiegu starzenia się zmienia życie nie tylko samej oso-
by nią dotkniętej, ale również całej rodziny chorego. Na skutek 
postępującej utraty samodzielności chorzy wymagają początko-
wo asystowania i  pomocy w  czynnościach życia codziennego, 
ale po jakimś czasie potrzebują stałej obecności opiekuna, a jak 
wiadomo osobą taką jest najczęściej współmałżonek lub dorosłe 
dzieci. 

– Opiekun zaskoczony swoją nową rolą bywa często bezrad-
ny, nie wie jak i gdzie szukać pomocy. Ilość problemów związa-
nych z opieką może powodować narastające poczucie izolacji. 
Aby zapobiec takiej sytuacji, realizujemy różne projekty mają-
ce na celu wsparcie opiekunów – mówi Grażyna Sujecka-Ruła, 
kierownik Działu Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnospraw-
nym sopockiego ośrodka. 

MOPS w Sopocie rozpoczął projekt, „Opiekun też jest waż-
ny”, który przeznaczony jest dla opiekunów osób z chorobą Al-
zheimera i innymi demencjami. 

– Celem projektu, który współfinansowany jest ze środków 
Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej, jest wzmocnienie 
kompetencji osób sprawujących pieczę nad osobami chorymi 
poprzez czasowe odciążenie opiekunów w  sprawowaniu bez-
pośredniej opieki nad swoimi bliskimi. W tym celu tworzymy 
miejsca dziennego pobytu dla seniorów z chorobą Alzheimera 
i innymi demencjami. Zajęcia będą się odbywały od 16 lipca do 
31 grudnia, w środy i soboty w godz. 8.00 do 14.00, w Środowi-
skowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 14 – informuje Agnieszka Niedałtowska.

W ramach zajęć prowadzone będą: terapie zajęciowa i wspo-
mnieniowa, trening funkcji poznawczych oraz zajęcia kultural-
no-towarzyskie. Podczas pobytu zagwarantowany będzie jeden 
gorący posiłek, a  dla uczestników mniej sprawnych ruchowo 
możliwość dowozu.

Od lipca działa również Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
realizowany w  ramach projektu dofinansowanego przez Mia-
sto Sopot przez Stowarzyszenie „Po moc”. W punkcie działają-
cym w siedzibie MOPS (ul. Kolejowa 14, wtorki i środy w godz. 
16.00 – 18.00), mieszkańcy naszego miasta mogą uzyskać nie-
zbędne wsparcie, pomoc oraz informację dotyczącą komplekso-
wej pomocy i usług świadczonych na rzecz osób niesamodziel-
nych z Alzheimerem i innymi chorobami związanymi z demen-
cją. Poza tym, można skorzystać z poradnictwa psychologiczne-
go, prawnego, socjalnego oraz instruktażu opiekuńczego.

Szczegółowe informacje na temat działań na rzecz seniorów 
oraz wsparcia opiekunów można uzyskać w Dziale Pomocy Se-
niorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS w Sopocie przy 
ul. Kolejowej 14 (pok. 02, tel. 58 551 17 10).

(Gr)

piJackie wybryki

zatrzymany chuligan
W ręce policjantów z  Sopotu trafił 23-letni mężczy-

zna, który pijany skakał po samochodzie przy ul. Kolberga.  
Zauważył to mieszkaniec osiedla, który powiadomił policję. 
Policjanci zatrzymali chuligana, któremu śledczy postawili 
zarzut uszkodzenia mienia. Właściciel mercedesa straty oce-
nił na 7 tys. zł. Za uszkodzenie mienia grozi od 3 miesięcy do 
5 lat więzienia.

(Gr)

zatrzymaĆ młodych w mieŚcie

50 rodzin otrzyma mieszkania
Wiadomo już kto zamiesz-

ka w nowych lokalach komu-
nalnych w Sopocie. Spośród 
274 rodzin, wybrano 50, któ-
re otrzymają mieszkania ko-
munalne. Prawie wszystkie to 
młode małżeństwa.

Miasto Sopot inwestuje w 
mieszkania komunalne. Tylko 
w tym roku, o czym już infor-
mowaliśmy na łamach „Pano-
ramy”, budowane są trzy bu-
dynki. Powstają one przy ul. 3 
Maja 18a (16 mieszkań), gdzie 
prace powinny zakończyć się 
w październiku oraz ul. Rze-

mieślniczej (10 mieszkań) i 
al. Niepodległości (24 miesz-
kania), gdzie prace także mają 
zakończyć się do końca paź-
dziernika. Koszt wszystkich 
mieszkań to ponad 7 mln zł.

– Zakończyła też pracę ko-
misja powołana do weryfikacji 
wniosków o przydział miesz-
kania w nowym budownictwie 
komunalnym w Sopocie. O 50 
mieszkań w nowym budow-
nictwie komunalnym ubiegały 
się 274 rodziny. Niestety, 184 
z nich nie spełniły warunków 
regulaminu i zostały odrzu-

cone z przyczyn formalnych 
– informuje Anna Dyksińska 
z Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopot.

W większości przypadków 
główną przyczyną odrzuce-
nia wniosków były zaległości 
czynszowe, w drugiej zaś ko-
lejności zbycie posiadanego 
wcześniej mieszkania.

Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu mówi, że blisko 
90 proc. osób, które otrzymały 
przydział to młode małżeń-
stwa do 35. roku życia. 

– Chcemy zatrzymać mło-
dych w naszym mieście, dlate-
go po wakacjach zwrócę się do 
rady miasta o kontynuowanie 
tego dobrego i przynoszącego 
korzyści programu – dodaje 
Jacek Karnowski.

Lista nazwisk osób, które 
otrzymały mieszkanie znaj-
duje się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Sopot. Osoby 
te otrzymają również pisemne 
powiadomienie.

(Gr)
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MASZ OFERTĘ DLA SENIORA? 
POKAŻ SIĘ NA TARGACH!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 5 EDYCJI SOPOCKICH TARGÓW SENIORA, 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18-19 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

SOPOCKIE TARGI SENIORA TO M.IN.: 

PONAD 60 WYSTAWCÓW 
W 7 GRUPACH TEMATYCZNYCH:
- zdrowie i uroda
- sprzęt rehabilitacyjny i ułatwiający codzienne życie
- hobby i wypoczynek 
- prawo i fi nanse
- edukacja
- zdrowa żywność
- usługi wspierające

PRAWIE 4 TYSIĄCE UCZESTNIKÓW 
W CIĄGU 2 DNI

BOGATA OFERTA EDUKACYJNA:
- wykłady i prelekcje ekspertów
- porady prawne
- warsztaty komputerowe
- warsztaty plastyczne i rękodzieła
- warsztaty kulinarne

CIEKAWY PROGRAM 
KULTURALNO-ROZRYWKOWY:
- pokazy taneczne 
- występy wokalne
- wystawy zdjęć i malarstwa 
- pokazy mody i makijażu

SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ 
W KAŻDYM WIEKU: 
- zajęcia gimnastyczne
- turniej szachowy
- gry terenowe

I WIELE INNYCH ATRAKCJI:
- bezpłatne badania i konsultacje lekarskie
- Jarmark Zdrowego Żywienia
- Plebiscyt na produkt lub usługę Przyjazną Seniorom
- konkursy z nagrodami

Jeżeli prowadzisz fi rmę, organizację pozarządową lub pracujesz w instytucji, która ma ciekawe rozwiązania, 
produkty lub usługi dla seniorów - zgłoś się do Biura Organizacyjnego Targów: email: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 341-93-33, www.targiseniora.pl
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nie warto siedzieĆ w domu

Wakacje na Przymorzu mogą być atrakcyjne
Tradycyjnie już na brak za-

jęć podczas wakacji nie mogą 
narzekać młodzi mieszkańcy 
Przymorza, bowiem wszyst-
kie trzy kluby osiedlowe i dom 
kultury, działające przy Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”, orga-
nizują w czasie lata zajęcia dla 
dzieci.

W  dwóch klubach – „Pia-
stuś” oraz „Bolek i  Lolek” – 
zajęcia już trwają i  zakończą 
się w  ostatnich dniach lipca. 
Zapisy na nie zakończono już 
dawno, ale być może znajdą się 

jeszcze pojedyncze wolne miej-
sca, dlatego chętni muszą pytać 
się o nie osobiście w siedzibach 
klubów przy ulicy Kołobrze-
skiej 57 („Bolek i Lolek”) i Pia-
stowskiej 98A („Piastuś”). Do-
dajmy, że w klubie przy Koło-
brzeskiej zaplanowano jeszcze: 
gry i zabawy na plaży w Brzeź-
nie (17 i 23 lipca), zieloną lek-
cję w Trójmiejskim Parku Kra-
jobrazowym (18 lipca), zwie-
dzanie Infoboxu w Gdyni oraz 
zabawy na plażowym placu za-
baw (21 lipca), zwiedzanie Ra-
tusza w  Gdańsku oraz warsz-

taty „Zawód Kaper” w  świe-
cie morskich rozbójników (22 
lipca), warsztaty „Pozytywne 
kibicowanie” w Stoczni Gdań-
skiej (24 lipca) i zajęcia w pie-
karni w  Medisonie z  wizytą 
w kręgielni (25 lipca).

Na początku lipca rozpoczę-
ły się również zajęcia w Domu 
Kultury przy ul. Śląskiej 66B. 
W programie na drugi tydzień 
„akcji lato” zaplanowano rejs 
po Bałtyku (zbiórka z  biletem 
ZTM 14 lipca o  godz. 9.00). 
15 lipca powinna odbyć się 
wycieczka lasami oliwskimi 

(zbiórka o godz. 9.00), a dzień 
później o  tej samej godzinie 
chętni wybiorą się do Parku 
Linowego w Kolibkach. Z ko-
lei 17 lipca chętni będą mogli 
wziąć udział w  warsztatach 
„Pozytywne kibicowanie”, któ-
re w  godz. 9.00-12.00 odbędą 
się w Stoczni Gdańskiej. Na 18 
lipca na miejscu, w  sali Domu 
Kultury, zaplanowano warsz-
taty taneczne, a przy okazji od-
będzie zakończenie „akcji lato”.

(lubek)

>> Dzieci z Przymorza zwiedziły  
już gdańską starówkę
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>> Chętni odwiedzili również  
Centrum Hewelianum
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niewielka cena za wolne mieJsce

na Przymorzu powstają społeczne parkingi
Na naszych osiedlach zauważamy coraz więcej samochodów. Rodziny nie mają już jednego auta, a często po dwa 
albo nawet trzy pojazdy. Paradoksalnie niektórzy z nas nie mają pieniędzy na opłacenie strzeżonego parkingu, a sa-
mochody zostawiamy gdzie tylko popadnie – oby jak najbliżej naszego mieszkania.

Na początku tego roku Ad-
ministracja Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze” przejęła teren, 
na którym kiedyś znajdował 
się strzeżony parking. Jego 
właścicielka postanowiła za-
mknąć interes, bo na parkingu 
przy ulicy Dąbrowszczaków, 
mogącym pomieścić ok. 180 
pojazdów, stało zaledwie 80 – 
90 aut. Dla wielu opłata 120 
– 130 złotych okazała się zbyt 
wysoka. 

– Osoba, która dzierżawiła 
ten teren wycofała się z umowy 
i od początku kwietnia zorga-
nizowaliśmy tam parking spo-
łeczny. Na części terenu po-
wstała myjnia bezdotykowa, 
a reszta terenu w dalszym ciągu 
jest przeznaczona na miejsca 
postojowe, których jest w  tej 
chwili 133. Wstawiona zosta-
ła także nowa brama, którą 

można otworzyć tylko pilotem. 
Koszt wynajęcia jednego miej-
sca postojowego wyceniliśmy 
na 42 złote miesięcznie. Mimo 
to w  dalszym ciągu jest po-
nad 20 wolnych miejsc – mówi 
„Panoramie” Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administra-
cji Osiedla nr 4 Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.

Mimo wolnych miejsc na 
parkingu społecznym kierow-
cy zostawiają samochody na 
chodnikach albo trawnikach, 
niszcząc przy okazji zieleń. 
Osoby, które chciałyby wyna-
jąć miejsce postojowe na par-
kingu przy ul. Dąbrowszcza-
ków mogą zgłaszać się do sie-
dziby administracji przy ulicy 
Kołobrzeskiej 59 (tel. 58 553 
04 13).

– Pierwszy parking społecz-

ny powstał na naszym osie-
dlu 8 lat temu. W  niedalekiej 
przyszłości będziemy jednak 
uruchamiać kolejny. Podob-
nie jak w przypadku ulicy Dą-

browszczaków, parking przy 
ulicy Kołobrzeskiej, sąsiadu-
jący z  naszą siedzibą, też nie 
ma pełnego obłożenia i  jego 
właściciel już wypowiedział 

nam umowę dzierżawy. Rada 
Osiedla podjęła już decyzję, 
aby przekształcić go na parking 
społeczny. Niebawem rozpocz-
nie się nabór chętnych, którzy 

chcieliby wynająć tam miejsce 
postojowe, które według na-
szych wstępnych szacunków 
kosztować może około 30 zło-
tych. Cena będzie niższa niż 
przy Dąbrowszczaków, ponie-
waż jest to mniejszy teren, dla-
tego niższe będą koszty jego 
utrzymania – tłumaczy An-
drzej Narkiewicz. 

Warto więc wykorzystać 
ofertę spółdzielni, ponieważ 
nie ma żadnych szans, aby 
na terenie tego osiedla po-
wstał nowy parking. Wszyst-
kie możliwości na tego typu 
przedsięwzięcia zostały już 
wykorzystane, dlatego dla 
zmotoryzowanych parkin-
gi społeczne mogą okazać się 
zbawienne i być pewnikiem na 
wolne miejsce postojowe.

(lubek)
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Jako Gdańszczanin, w trosce o nasze wspólne miasto, oświadczam: 

Gdańsk wymaga zmiany! 

Wyczerpała się  obecna formuła sprawowania władzy - jej merytoryczny, personalny  
i etyczny wymiar. 

Nieodłączną cechą demokracji jest  możliwość dokonywania wyboru. Zdecydowałem się 
publicznie już teraz zgłosić gotowość ubiegania się o urząd prezydenta Gdańska,  
by mieszkańcom naszego miasta stworzyć realną szansę świadomego WYBORU prezydenta 
Gdańska, któremu powierzą na 4 lata zarządzanie miastem. 

Kandyduję, bo jestem przygotowany, by przeprowadzić w Gdańsku konieczne zmiany. 
Przywrócić miastu jego podstawowe, społeczne przesłanie - najpierw obywatel, potem 
władza. 

Kandyduję, bo uważam że zasiedzenie przez dwie dekady partyjnej  ekipy władzy jest 
szkodliwe dla rozwoju miasta, dla różnorodnych aspiracji obywatelskich, środowiskowych, 
gospodarczych. Partyjna apodyktyczność jest wbrew ustrojowi samorządu i dobrze 
służy  wyłącznie zachowaniu władzy. 

Kandyduję, bo Gdańsk to moje naturalne środowisko, to jest moje miasto, któremu wszystko 
zawdzięczam - edukację, niezapomnianą przygodę z siatkówką, karierę zawodową, która dała 
mi wspaniałą szansę współpracy przy tworzeniu wielkich projektów gospodarczych  
i społecznych, która nauczyła mnie, że sukces wymaga słuchania i dialogu, poczucia  
że współtworzymy własną przestrzeń i własną przyszłość. 

Kandyduję, bo zarządzanie miastem to nie polityka partyjna. Nie zgadzam się na kontynuację 
obecnego sposobu reprezentowania mieszkańców. Gdańsk jest własnością  jego obywateli. 
Budżet obywatelski to nie kilka milionów złotych rzucone na odczepnego przed wyborami - 
to w istocie miliardy złotych na rachunku miasta, jego instytucji i spółek. Należy pytać 
obywateli Gdańska w lokalnych i ogólnomiejskich referendach o cele i zadania, którym mają 
służyć. W tym dialogu o kształt miasta wszyscy mamy prawo głosu. 

Jestem zdecydowany wspólnie z mieszkańcami zmieniać nasze miasto, zmieniać Gdańsk. 

Waldemar Bartelik 

 

 

 

Wydarzenia
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Jestem gdańszczaninem,  od 1953 roku mieszkam w Gdańsku – we Wrzeszczu, na Zaspie, 
aktualnie Kiełpinek. Żonaty, dwóch synów, troje wnuków. 

Uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 44, maturę zdałem w IX LO, ukończyłem studia na 
Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. W trakcie pracy 
zawodowej – podyplomowe studia menedżerskie w Gdańskiej Fundacji Kształcenia 
Menedżerów, zarządzanie systemami ISO w szwajcarskiej firmie Castolin, oraz kurs na 
członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. 

Pracę zawodową rozpocząłem w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Z CTO 
przeszedłem do Stoczni Remontowej Radunia SA, pełniąc funkcję budowniczego, kierownika 
wydziału Remontów Statków oraz dyrektora naczelnego. Od 1993 byłem prezesem zarządu 
spółki Kablex, a następie kierowałem szczecińską Fabryką Kabli Załom SA, wchodzącą  
w skład grupy Elektrim SA. W 2002 roku Walne Zgromadzenie Gdańskiej Kompanii 
Energetycznej Energa SA powołało mnie na funkcję prezesa zarządu, a następnie po 
skutecznej konsolidacji 8 spółek energetycznych, tzw. Grupy G8, kierowałem,  
notowaną obecnie na GPW firmą Energa SA. 
Od kilku lat zajmuję się realizacją projektów z zakresu energetyki odnawialnej pełniąc 
funkcję dyrektora generalnego spółki Eko-Plan. Byłem członkiem rad nadzorczych 
Towarowej Giełdy Energii SA oraz PHZ Navimor Sp.z o.o. 

Od 1962 roku wyczynowo uprawiałem siatkówkę, która w IX LO była królową sportu, i dla 
którego zdobywaliśmy jako MKS Oliwa klubowe wicemistrzostwo Polski w kategorii 
młodzików i juniorów. W tym okresie byłem reprezentantem Polski juniorów. W czasie 
studiów reprezentowałem barwy GKS Wybrzeże i AZS Gdańsk grając jednocześnie  
w młodzieżowej reprezentacji Polski. W latach 1974 – 1979 byłem kapitanem gdańskiego 
Stoczniowca, zaliczającego się do czołówki pierwszoligowych polskich zespołów, a trener 
Hubert Wagner powołał mnie w skład 14 osobowej kadry, która w Meksyku i Montrealu 
przeszła do historii polskiego sportu. 

Do dziś jestem związany z siatkówką czynnie ją uprawiając, jednocześnie pełniąc funkcję 
prezesa PWZPS oraz wiceprezesa PFS, a wcześniej w latach 2002- 2012 byłem wiceprezesem 
AZS Gdańsk. Uczestniczyłem przez 6 lat w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego oraz byłem wieloletnim członkiem rady nadzorczej SM Młyniec. 

W 2005 roku w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego zostałem wyróżniony tytułem Menedżera 
Roku w uznaniu za stworzenie w Gdańsku Koncernu Energetycznego Energa SA. 

Kompetencje i doświadczenia nabyte podczas kilkudziesięcioletniej pracy zawodowej  
i społecznej to: zarządzanie podmiotami gospodarczymi , organizacjami sportowymi, 
zarządzanie mieniem spółdzielczym i zasobami mieszkaniowymi oraz umiejętność 
prowadzenia skutecznego dialogu społecznego. 
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budŻet obywatelski

do rozdania 11 milionów
Do 15 września potrwa 

weryfikacja 180 wniosków, 
które zgłoszono do przy-
szłorocznego Budżetu Oby-
watelskiego w  Gdańsku. 
O tym, które propozycje zo-
staną zrealizowane, zdecy-
dują – podobnie jak ostatnio 
– sami mieszkańcy w  spe-
cjalnym głosowaniu, które 
potrwa od 29 września do  
12 października.

W  przyszłym roku na re-
alizację budżetów obywatel-
skich przeznaczono więcej 
niż w  tym roku, a  pieniądze 
w  wysokości 11 milionów 
złotych zostały równo po-
dzielone na sześć okręgów. 

– Po 1,5 miliona złotych 
przeznaczono na każdy z  6 
okręgów konsultacyjnych i  2 
miliony na projekty ogólno-
miejskie. 30 czerwca zakoń-
czyła się możliwość składa-
nia wniosków do Budżetu 

Obywatelskiego 2015. Zło-
żono ich w sumie 180, z cze-
go 168 dotyczy projektów 
dzielnicowych w  poszcze-
gólnych okręgach konsul-
tacyjnych, a  12 to projekty 
ogólnomiejskie. Referat Ini-
cjatyw i Konsultacji Społecz-
nych w  Wydziale Rozwoju 
Społecznego oraz Wydział 
Spraw Obywatelskich rozpo-
częły formalną analizę zło-
żonych dokumentów. Potem 
wnioski będą sprawdzane 
pod kątem możliwości ich 
realizacji – informuje Mag-
dalena Kuczyńska z  Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.

15 września wiadomo bę-
dzie, które wnioski zostały 
pozytywnie zaakceptowane 
i  będą mogły znaleźć się na 
liście do głosowania, które 
rozpocznie się 29 września. 

– Przed głosowaniem od-

będzie się jeszcze losowanie 
numerów projektów, które 
będą decydowały o kolejności 
ich umieszczenia w  bazach 
projektów. Będzie ono miało 
formę elektroniczną. Każdy 
gdańszczanin, który przed 
16 czerwca 2014 roku ukoń-
czył 16 lat, będzie mógł za-
głosować z  dowolnego miej-
sca z dostępem do internetu, 
a  także, w  wyznaczonych 
godzinach, w  stacjonarnych 
Punktach Konsultacyjnych 
oraz we wszystkich Zespo-
łach Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. W  punktach stacjonar-
nych pomocy będą udzielać 
dyżurujący tam urzędnicy. 
Planowane jest także uru-
chomienie mobilnego punktu 
do głosowania – dodaje Mag-
dalena Kuczyńska.

(Gr)

duŻe zaawansowanie realizacJi planu remontów

Wybrano nową radę nadzorczą
Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki” od kilku tygodni kieruje nowy przewodniczący – Zbigniew 
Kowalski, który zastąpił na tym stanowisku Władysława Jamborowicza. To efekt wyborów, które przeprowadzono 
podczas Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie odby-
wa się w spółdzielniach miesz-
kaniowych każdego roku.

Co trzy lata ma ono w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Sza-
dółki” charakter wyborczy, bo-
wiem kadencja rady nadzorczej 
trwa właśnie 3 lata. Poza tym 
obecni na zebraniach, w dro-
dze głosowania, przyjmowali 
roczne sprawozdania: finanso-
we oraz z działalności zarządu 
spółdzielni i rady nadzorczej. 

– Władysław Jamborowicz 
nie mógł startować w kolejnych 
wyborach, ponieważ przepisy 
prawa spółdzielczego wyraźnie 
mówią, że członek spółdzielni 
mieszkaniowej może praco-
wać w szeregach rady nadzor-
czej nieprzerwanie tylko przez 
dwie kadencje. Poza nowym 
przewodniczącym zmieniła 
się także część rady, ponieważ 
większość jej członków prze-
pracowała nieprzerwanie rów-
nież dwie kadencje i nie mogła 
startować w wyborach – wyja-
śnia Ludwik Nowacki, zastęp-
ca prezesa S.M. „Szadółki”.

Przypomnijmy, że w Radzie 
Nadzorczej SM „Szadółki” 
zasiada 7 osób. Każdy czło-
nek spółdzielni, który chciał 

kandydować do rady musiał 
spełniać określone warunki, a 
najważniejszym było poparcie 
co najmniej 10 członków SM 
„Szadółki”. 

– Chyba po raz pierwszy 
w historii naszej spółdziel-
ni zdarzyło się tak, że liczba 
kandydatów była równa ilości 
miejsc w radzie. Zawsze było 
więcej kandydatów niż miejsc 
w radzie. Nikt jednak nie miał 
„z góry” zagwarantowanego 
mandatu radnego. Aby się do 
niej dostać, każdy kandydat 
musiał mieć poparcie 50 proc. 
plus jeden głos osób biorących 
udział w Walnym Zgromadze-
niu. Tak się jednak szczęśliwie 
złożyło, że wszyscy kandydaci 
otrzymali wymaganą ilość gło-
sów, dlatego też nie była po-
trzebna dogrywka – informuje 
wiceprezes Nowacki.

Nowym przewodniczącym 
Rady Nadzorczej SM „Szadół-
ki” został Zbigniew Kowalski. 
Funkcję wiceprzewodniczące-
go pełnić będzie Marek Zac-
kiewicz, a stanowisko sekreta-
rza powierzono Arkadiuszowi 
Waroczykowi. Skład rady uzu-
pełniają: Rajmund Ejdziukie-
wicz, Kazimierz Janta, Jerzy 

Kamrowski oraz Stanisław 
Klawikowski. Organizacyjne 
zebranie rady, podczas które-
go wybrano składy jej komisji, 
odbyło się 1 lipca, natomiast 
pierwsze robocze spotkanie 
odbędzie się we wrześniu.

– Podczas dyskusji na temat 
sprawozdań z realizacji zadań 
były poruszane tematy zwią-
zane z funduszem remonto-
wym. Korzystając z okazji, 
poinformowaliśmy obecnych 
na zebraniach o zaawansowa-
niu w realizacji tegoroczne-
go planu remontów – dodaje 
Jan Kazimierczyk, prezes SM 
„Szadółki”. – Poinformowa-
łem również, że gros, czyli 
około 75 proc. prac zewnętrz-
nych zostało już wykonanych. 
Można powiedzieć, że po czę-
ści jest to zasługa bardzo ła-
godnej zimy.

W ramach tych prac spół-
dzielnia postanowiła zamknąć 
wszystkie altany śmietnikowe 
na swoim terenie. Powody ku 
temu były co najmniej dwa. 

– W związku z segregacją 
śmieci chcemy uniknąć sytu-
acji, w której obce osoby wrzu-
całyby odpady zmieszane do 
naszych pojemników i w ten 

sposób narażały na ewentu-
alne finansowe konsekwencje 
członków naszej spółdzielni. 
Poza tym „obcy” często nie 
wrzucają śmieci do pojemni-
ków, a wokół nich, powodu-
jąc w ten sposób bałagan. Jest 
jeszcze drugi powód, a miano-
wicie dziki odwiedzające nasze 
altany śmietnikowe, do których 
mieszkańcy wyrzucają resztki 
żywności – wyjaśnia prezes SM 
„Szadółki”. – Trzeba jednak ja-
sno powiedzieć, że niektórzy 
mieszkańcy specjalnie dokar-
miają dzikie zwierzęta, a w 
szczególności gołębie. Wbrew 
pozorom działają oni nie tylko 
na niekorzyść swoich sąsiadów, 
ale również dzików czy gołębi, 
które nie będą w stanie same 
znaleźć sobie pożywienia.

Poza tym, dziki to dość nie-
bezpieczne zwierzęta. Przy 
okazji odwiedzin śmietnika 
nie tylko zjedzą coś dobrego, 
ale zryją trawnik albo zaata-
kują przypadkowo napotkane-

go przechodnia. Szczególnie 
niebezpieczna może okazać się 
locha z warchlakami. Miejsce 
dzikich zwierząt to lasy Trój-
miejskiego Parku Krajobrazo-
wego, a nie miasto.

– Na naszym osiedlu jest kil-
kanaście placów zabaw, któ-
rych renowacją zajęliśmy się 
również w tym roku. Wymie-
niamy zużyte urządzenia za-
bawowe, odnawiamy elementy 
drewniane ławek, a regularnie 
wymieniany jest też piasek w 
piaskownicach. Chcielibyśmy 
ogrodzić wszystkie nasze pla-
ce zabaw, ale jesteśmy niewiel-
ką spółdzielnią i na tego typu 
przedsięwzięcia nie mamy wy-
starczającego budżetu. Warto 
też powiedzieć, że zdarzają się 
przypadki, iż niektórzy miesz-
kańcy, pod osłoną nocy, wy-
puszczają swoje psy albo koty 
właśnie w takie miejsca. Dla-
tego myślimy w przyszłości 
o ich ogrodzeniu – mówi Jan 
Kazimierczyk. 

Z tegorocznego planu re-
montowego niewiele już pozo-
stało do wykonania. Renowacji 
poddane zostaną jeszcze chod-
niki i łatane będą osiedlowe 
ulice. Poza tym, trzeba napra-
wić pokrycie dachowe budynku 
przy ulicy Piotrkowskiej 6. Pra-
ce te będą prowadzone jesienią, 
ponieważ teraz – o czym już 
nie raz informowaliśmy na na-
szych łamach – trwa sezon lę-
gowy wielu gatunków ptaków, 
dlatego zabronione są wszelkie 
prace w sąsiedztwie miejsc lę-
gowych. Właściwa współpra-
ca organów samorządowych 
spółdzielni stanowi podstawę 
do utrzymania dobrej kondycji 
ekonomicznej każdej spółdziel-
ni. Dlatego, też w przyszłości 
będziemy informować naszych 
członków o tych sprawach na 
łamach gazety.

krzysztof lubański

>> 1 lipca członkowie Rady Nadzorczej SM „Szadółki” wybrali szefów  
poszczególnych komisji
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wakacJe pod ŻaGlami

alf zaprasza na pokład 
Od wtorku 15 lipca do końca wakacji dzieci i  młodzież 

z Sopotu, w wieku od 10 lat, mogą uczestniczyć w darmowych 
rejsach szkoleniowych na jachcie „Alf ”. Rejsy, zaplanowane 
na wtorki i czwartki, odbywać się będą oczywiście po Zatoce 
Gdańskiej.

Zbiórka uczestników na falochronie wschodnim w sopoc-
kiej marinie o godz. 9.00. Dzieci muszą mieć ze sobą wypeł-
nioną i podpisaną przez rodziców albo też prawnych opieku-
nów zgodę na udział w rejsie. Wzór zgody dostępny na stronie 
www.mosir.sopot.pl.

Dodajmy, że od września na jachcie będą się odbywały 
praktyczne lekcje żeglarstwa dla uczniów sopockich szkół.

Zapisy prowadzi i informacji na temat wakacyjnych rejsów 
udziela Wojciech Chmielecki (wojciech.chmielecki@um.so-
pot.pl lub tel. 601 666 993) oraz dział sportowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie (tel. 58 765 93 95 lub 
58 765 93 97).

(Gr)

utrudnienia

remont w magistracie 
W  połowie sierpnia zakończy się rozpoczęty w  połowie 

lipca remont sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. 

– Miejsce, w którym pojawia się najwięcej interesantów, zy-
ska nowy wygląd, a klienci będą czasowo przyjmowani w sali 
nr 107, znajdującej się na pierwszym piętrze budynku – infor-
muje Dariusz Wołodźko z Biura Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.

Nowy wygląda zyska nie tylko sala obsługi mieszkań-
ców, ale także przylegająca do niej toaleta dla interesantów 
(wyremontowany zostanie węzeł sanitarny oraz instalacja 
elektryczna). 

– Jednocześnie informujemy, że na czas remontu do sali 
107 przeniesiono sekretariat Wydziału Obsługi Mieszkańców 
oraz przyjęcia skarg i interwencji. Izabela Dulkiewicz, dyrek-
tor Wydziału Obsługi Mieszkańców przyjmować będzie na-
tomiast w pokoju nr 109, a więc także na pierwszym piętrze 
budynku magistratu – dodaje Dariusz Wołodźko. – Za utrud-
nienia przepraszamy. 

(kl)

kibicuJ naJlepszym kolarzom

Przejedzie Tour de Pologne
Już za dwa tygodnie kolorowy 

peleton gwiazd światowego ko-
larstwa wystartuje w  Gdańsku 
do I etapu 71. Tour de Pologne. 
Kolarze przejadą przez Pruszcz 
Gdański, gdzie zlokalizowana 
jest pierwsza premia specjal-
na. Organizatorzy liczą, że na 
trasie do Bydgoszczy, nie tylko 
w Gdańsku, ale również w Łę-
gowie, Różynach, Pszczółkach 
czy Kolniku pojawią się kibice 
wspierający kolarzy.

Rywalizacja na trasie 71. 
Tour de Pologne rozpocznie 
się 3 sierpnia w Gdańsku.

– O  godz. 12.40 odbędzie 
się na Placu Solidarności uro-
czyste otwarcie wyścigu. Na-
tomiast punktualnie o  godz. 
13.00 zaplanowano start hono-
rowy, a  start ostry 10 kilome-
trów dalej – około godz. 13.20 
już na Trakcie św. Wojciecha – 
informuje Jakub Wasiak z biu-
ra prasowego Lang Team. 

Kolarski peleton na ulicach 
Pruszcza Gdańskiego, gdzie 
zlokalizowana jest premia spe-
cjalna, pojawić się ma o godz. 
13.23. Z  kolei między godz. 
13.30 – 13.45 kolarze przejadą 
przez gminę Pszczółki, kieru-

>> Kibiców przebranych w narodowe barwy na pewno nie zabraknie  
na tegorocznej trasie Tour de Pologne
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poznaJ historię ludzi i mieJsc

zwiedzaj z przewodnikiem gdańsk za darmo
Jeszcze do końca sierpnia wziąć można udział w bezpłat-
nych spacerach po Gdańsku. W tym roku Instytut Kultury 
Miejskiej przygotował aż osiem alternatywnych tras do 
zwiedzenia Gdańska, m.in. po Zaspie, Biskupiej Górce, 
Stoczni Gdańskiej czy Starym, Dolnym i Głównym Mieście.

– Po Stoczni Gdańskiej, 
trasami jej pracownic, dzia-
łaczek Solidarności i artystek 
związanych ze stocznią, opro-
wadzają członkinie grupy spo-
łecznej Metropolitanka dzia-
łającej przy Instytucie Kultury 
Miejskiej. Podczas spacerów 
przedstawione zostaną ko-
biety, które odegrały kluczo-
we role w czasie sierpniowego 
strajku 1980 oraz pracownice, 
które wraz z kolegami budo-

wały statki i tworzyły potę-
gę stoczni – informuje Marta 
Bednarska z Instytutu Kultury 
Miejskiej. 

Poza tym dwie trasy po Sta-
rym i Głównym Mieście po-
święcone są gdańskim prekur-
sorkom i działaczkom polonij-
nym. Chętni będą mieli okazję 
poznać historię 29 kobiet za-
angażowanych w społeczne, 
kulturalne i polityczne życie 
miasta. Na spacery po Starym 

i Głównym Mieście wybrać się 
można w środy albo piątki. 

To oczywiście nie koniec 
propozycji. Lokalni przewod-
nicy zabiorą nas też na spacery 
po Zaspie, Biskupiej Górce i 
Dolnym Mieście.

– Na Zaspie, jednym z naj-
większych w Polsce skupisk 
bloków mieszkalnych, zwie-
dzimy liczącą 45 prac, naj-
starszą zintegrowaną galerię 
murali. Przewodnicy opowie-
dzą historię osiedla, przybliżą 
jego architekturę i założenia 
urbanistyczne oraz powiedzą o 
pracach i twórczości artystów 
znajdujących się w kolekcji 
murali. Oprowadzanie po mu-
ralach odbywać się będzie trzy, 
a nawet cztery razy w tygodniu 
– dodaje Marta Bednarska.

Z kolei trzy razy w tygo-
dniu, wspólnie z przewodni-
kiem, spacerować można po 
Biskupiej Górce. Jak po,d-

jąc się dalej na Tczew, Mal-
bork, Kwidzyn i  przez Gru-
dziądz do Bydgoszczy. Dodaj-
my, że trasa pierwszego etapu 
TdP liczyć będzie 226 km. 
Następnego dnia kolarze poja-
dą z Torunia do Warszawy. 

– Podczas otwarcia wyścigu 
i  honorowego startu obecny 
będzie Lech Wałęsa. Od go-
dziny 11.20 do 12.50 odbędzie 
się prezentacja ekip startują-
cych w  71. Tour de Pologne 
i  podpisywanie listy startowej 

na Placu Solidarności. Wtedy 
też będzie możliwość spotka-
nia się z gwiazdami światowe-
go kolarstwa, a także zdobycia 
autografów. Na starcie kolarze 
są bardziej dostępni niż na me-
cie, więc zdobycie autografu 
jest łatwiejsze. Będzie też mia-
steczko startowe z  ciekawy-
mi stoiskami – zdradza Czy-
telnikom „Panoramy” Jakub 
Wasiak.

W 71. Tour de Pologne wy-
startują najlepsze grupy zawo-

dowe świata – 18 grup UCI 
World Tour, a  także 3, które 
otrzymały dzikie karty – Re-
prezentacja Polski, CCC Pol-
sat Polkowice oraz Rusvelo. 
Dokładne składy z  nazwi-
skami poznamy niebawem, 
ponieważ teraz cały kolarski 
świat skupia swoją uwagę na 
rozgrywanym właśnie Tour de 
France. 

(lubek)

kreśla Marta Bednarska, to 
dzielnica, w której spaceruje 
się brukowanymi uliczkami, 
wśród oryginalnych kamie-
niczek z przełomu XIX i XX 
wieku, dzięki czemu można 
poczuć klimat przedwojenne-
go Gdańska. 

– Na murach znajdziemy 
napisy w języku niemieckim, 
a w zaułkach, na podwórkach 
i klatkach schodowych czas 
jakby się zatrzymał. Od Lo-
kalnych Przewodników usły-
szymy o skomplikowanej hi-
storii Gdańska, niezwykłych 

postaciach i legendach związa-
nych z Biskupią Górką, a także 
znajdziemy miejsce, z którego 
rozciąga się najpiękniejsza 
panorama Gdańska. Z kolei 
podczas spacerów, które roz-
poczną się w lipcu, usłyszymy 
opowieści o codziennym życiu 
na Dolnym Mieście przed i po 
II wojnie światowej, fortyfika-
cjach, o nieczynnej już zajezd-
ni tramwajowej czy nieodkry-
tych formach i stylach archi-
tektonicznych budynków Dol-
nego Miasta – zdradza Marta 
Bednarska.

Na wszystkie spacery obo-
wiązują zapisy w Punkcie In-
formacji Kulturalnej przy ulicy 
Długi Targ 39/40 (poniedzia-
łek – piątek w godz. 10.00 
–18.00, sobota – niedziela w 
godz. 12.00 – 16.00 lub ma-
ilowo punkt@ikm.gda.pl i te-
lefonicznie 58 301 20 16). In-
formacje o zapisach i spacerach 
pojawią się na stronie: www.
ikm.gda.pl oraz www.metro-
politanka.ikm.gda.pl. 

(Gr)

>> Spacery po Zaspie, gdzie można oglądać monumentalne murale, cieszą się 
dużym zainteresowaniem gdańszczan
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wakacJe na osiedlu

Przednia wakacyjna zabawa
Każdego roku młodzi mieszkańcy Oruni Górnej z niecier-
pliwością czekają na zakończenie roku szkolnego – nie 
tylko ze względu na letnią przerwę od lekcji – a przede 
wszystkim na wycieczkę, którą rokrocznie organizuje 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. W tym roku mło-
dzi gdańszczanie pojechali do Niemiec.

Niemal zaraz po zakończe-
niu roku szkolnego 40-osobo-
wa grupa dzieci i  młodzieży 
pojechała na kilkudniową wy-
cieczkę do Niemiec. 

– Pierwszym przystankiem 
była Tropikalna Wyspa pod 
Berlinem, gdzie przez cały 
dzień zażywano słońca, wody 
i  zabawy. Kolejny dzień po-
święciliśmy na zwiedzanie 
Berlina. Młodzi ludzie mogli 
zobaczyć Bramę Brandenbur-
ską, Reichstag, Unter der Lin-
den. Wolny czas spędzili rów-
nież na odkrywaniu autentycz-
nych śladów rozwoju ludzkości 
z epoki starożytnej w Muzeum 
Pergamońskim oraz nowożyt-
nej, XIX-wiecznej cywilizacji 
w  Muzeum Techniki. Pobyt 
w  parku tematycznym Film 
Park Babelsberg w  Poczda-

mie był z  kolei okazją do za-
poznania się z  osiągnięciami 
techniki filmowej „na żywo”, 
a  przedstawiony nam pokaz 
kaskaderski dopełnił wra-
żeń – relacjonuje Franciszek 
Wantuch, który był głównym 
koordynatorem wyprawy po 
Niemczech. 

Jednak, zdaniem młodych 
gdańszczan, najatrakcyjniejszą 
częścią wycieczki był fascynu-
jący, pełen niepowtarzalnych 
przeżyć park rozrywki – He-
ide Park i  „kolejkowy” zawrót 
głowy. 

– Dla uczestników akcji 
„Wakacje na Osiedlu” zorga-
nizowano już także pierwsze 
wyjście do kina oraz turnieje 
piłki nożnej i tenisa ziemnego. 
Zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne odbywają się na naszych 

obiektach, a  więc na kortach, 
boisku ze sztuczną nawierzch-
nią i placu rekreacyjnym – do-
daje Franciszek Wantuch. – 
W  miniony poniedziałek na-
sze dzieci pojechały też na wy-
cieczkę do Parku Dinozaurów 
w  Łebie. Oprócz dinozaurów 
brały udział w  łowieniu ryb, 
zobaczyły zwierzęta w  mi-
ni-zoo, Obejrzały też wioskę 
indiańską.

Na tym jednak nie koniec 
atrakcji przygotowanych przez 
Franciszka Wantucha i  Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Po-
łudnie”. Propozycje na kolejne 
dni lipca pojawią się jak zwy-
kle na ogłoszeniach rozwie-
szanych w  każdym budynku 
osiedla SM „Południe”.

(Gr)

>> Pamiątkowa fotografia uczestników wycieczki w niemieckim parku zabaw
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>> Nie brakowało atrakcji podczas pobytu w Niemczech
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zGłoŚ się JuŻ dziŚ

„sztafeta firm”
– Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na wydarzenie in-

tegrujące świat współczesny ze starożytną ideą „kalos kagathos”, 
czyli „piękny i dobry”. W dniach 6 i 7 września na terenie kam-
pusu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
odbędzie się premierowa impreza sportowo-rekreacyjna „Szta-
feta Firm” – zaprasza Beata Zarach z Biura Promocji Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu.

W tym roku „Sztafeta Firm” zbiega się z uroczystymi obcho-
dami 45-lecia AWFiS w Gdańsku. 

– Bieg sztafetowy to klasyczne wyzwanie z  zakresu team 
building. Do udziału zapraszamy pracowników, kierowników, 
managerów, dyrektorów i prezesów, którzy szukają nowych po-
mysłów na skuteczne zintegrowanie zespołu. Firma może być 
reprezentowana przez dowolną liczbę drużyn, w  skład której 
wchodzą 4 osoby – dodaje Beata Zarach. – Uczestnicy sztafet do 
wyboru będą mieli dwie możliwości: trasę 4x2,5km lub 4x5km. 
Biegowa rywalizacja przedstawicieli firm i instytucji będzie „spi-
ritus movens” dla realizacji projektów zgłoszonych do konkursu 
przez pomorskie stowarzyszenia i fundacje.

O  tym, które projekty uzyskają wsparcie finansowe, a  więc 
grant w  wysokości 10 tys. zł, zadecydują uczestnicy „Sztafety 
Firm” w  głosowaniu internetowym. Integralnym elementem 
wydarzenia będzie Piknik Firmowy. Szczegółowe informacje na 
temat imprezy znaleźć można na stronie www.sztafetafirm.org.

(Gr)

pup
są pieniądze

Specjalną ofertę w  ra-
mach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, dla praco-
dawców przygotował Powia-
towy Urząd Pracy w  Gdań-
sku. Planuje przeznaczyć 
ponad pół miliona złotych 
na sfinansowanie wydatków 
związanych z doskonaleniem 
zawodowym pracodawców 
i pracowników. 

Ze środków KFS mogą 
skorzystać zarówno sami pra-
codawcy, jak i ich pracownicy 
(pod warunkiem ukończenia 
przez nich 45. roku życia). 
Na prawidłowo wypełnione 
zgłoszenia urząd będzie cze-
kać  do 31 lipca. Informacji 
udzielają Alina Krzyżanow-
ska (58 732 52 62, akrzyza-
nowska@pup.gda.pl), Anna 
Kopyść (58 732 53 27, ako-
pysc@pup.gda.pl) i  Małgo-
rzata Wronka (58 732 52 81, 
mwronka@pup.gda.pl).

(Gr)

północny ekopomocnik

Poznaj tajemnice natury

Cudze chwalimy, ale swe-
go nie znamy. Dlatego bardzo 
cenny może okazać się cykl 
filmów proekologicznych 
„Północny ekopomocnik”, 
przygotowywanych przez 
dziennikarzy Północnej.tv. 
Komplet 5 odcinków, reali-
zowanych z myślą o młodych 
mieszkańcach Pomorza, go-
towy będzie już we wrześniu.

Cykl 5 kilkunastominuto-
wych filmów, przygotowywa-
nych przez ekipę Północna.
tv, finansowany jest ze środ-
ków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
w  Gdańsku. Pomysłodawcą 
stworzenia „ekopomocnika” 
była z  kolei Regionalna Dy-

rekcja Ochrony Środowiska 
w Gdańsku. 

– Przygotowujemy 15 
minutowe reportaże, które 
przede wszystkim traktują 
o zapomnianej i mało znanej 
pomorskiej przyrodzie. Konia 
z rzędem temu, kto wie czym 
charakteryzują się i gdzie mo-
żemy spotkać na Pomorzu je-
ziora lobeliowe albo na czym 
polega kompensacja przyrod-
nicza, czy co to są klify ka-
szubskie. Nasze filmy w pro-
sty i obrazowy sposób mają to 
wyjaśnić, ponieważ niewiele 
osób wśród młodzieży słysza-
ło o czymś takim – mówi nam 
Aneta Duraj, odpowiedzialna 
za realizację projektu.

Już w  czerwcu powstały 
dwa pierwsze odcinki, któ-
rych zwiastuny można obej-
rzeć na stronie www.polnoc-
na.tv. Kolejne trzy mają być 
gotowe już we wrześniu. 

– We wrześniu zostanie 
zorganizowana dla szkol-
nych biologów konferencja, 
na której opowiemy o naszym 
projekcie. Wszystkie filmy 
nagramy na płyty dvd, a po-
tem wyślemy do wszystkich 
pomorskich szkół podstawo-
wych i  gimnazjalnych – do-
daje Aneta Duraj.

(lubek)

>> Jezioro lobeliowe „Obrowo Małe” koło Soszycy w powiecie bytowskim
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wyŚciGi i piękne auta

Weekendy na hipodromie
Mimo wakacji, sopocki hi-

podrom tętni życiem. Jeszcze 
przez dwa najbliższe weekendy 
lipca odbywać się będą na nim 
wyścigi konne, a przy okazji 
podziwiać będzie można za-
bytkowe i ciekawe auta.

Pierwszy weekend gonitw 
konnych na sopockim hi-
podromie już za nami. Kolej-
ne wyścigi zaplanowano nato-
miast na 19 – 20 i 25 – 26 lipca 
(godz. 15.00 – 19.00).

– Planujemy rozegrać w ra-
mach wszystkich dni 44 go-
nitwy, w których wystartują 
konie oraz dżokeje z warszaw-
skich i wrocławskich stajni. By 
podtrzymać długoletnią tra-
dycję odbędą się gonitwy koni 
czystej krwi angielskiej, ara-
bów, koni półkrwi oraz kłu-
saków francuskich, rozegramy 
gonitwy płaskie oraz płotowe 
na dystansach od 1400 metrów 

do 3200 metrów – informuje 
Katarzyna Grochowska, spe-
cjalista ds. marketingu Hi-
podrom Sopot. 

Dokładny opis gonitw oraz 
startujących koni i dżokejów 
dostępny jest w programie 
możliwym do nabycia na tere-
nie zawodów. 

Wyścigi to także wielki fe-
styn rodzinny. Wydarzeniu 
towarzyszy wiele atrakcji do-
datkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem najmłod-
szych, dzięki czemu poza tym, 
że są one prawdziwym świę-
tem jeździectwa, są również 
piękną, plenerową imprezą 
rodzinną i wspaniałą oka-
zją do spędzenia kilku dni na 
świeżym powietrzu w gronie 
najbliższych. 

– Ofertę spędzenia cza-
su na hipodromie kierujemy 
do wszystkich mieszkańców i 

turystów Trójmiasta, a wstęp 
na nasze wydarzenia jest bez-
płatny – zachęca Katarzyna 
Grochowska. – Wyścigi to 
także światowa tradycja spo-
tkań ludzi biznesu i mody. 
Wyścigi kojarzone są z ele-
gancją, sukcesem, dlatego też 
wszystkie panie zapraszamy w 
kapeluszach – najpiękniejsze z 
nich nagrodzimy. Finał kon-
kursu szykujemy na 26 lipca na 
godzinę 17.00. Udział można 
zgłaszać przez wszystkie dni 
wyścigowe, aż do 25 lipca.

Podczas weekendów na so-
pockim hipodromie podzi-
wiać będzie można zabytkowe 
i ciekawe samochody. Każdy 
weekend poświęcony będzie 
innej tematyce: 19 – 20 lipca 
„Deutsche Autos”, a 25 – 26 
lipca „Amore Auto Italiane”.

(kl) 

>> Przez dwa kolejne weekendy na sopockim hipodromie odbywać się  
będą wyścigi konne

Fo
t. U

M 
So

po
t

wybrano nowĄ radę nadzorczĄ rsm „budowlani”

Prezes i zarząd z absolutorium
Już dwa posiedzenia ma za sobą nowa Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Podczas 
pierwszego nastąpiło ukonstytuowanie się rady. Zdecydowano wtedy, że jej przewodniczącą zostanie Ewa Mackiewicz.

Podobnie jak w wielu innych 
trójmiejskich spółdzielniach, 
tak i w Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowla-
ni” czerwiec upłynął pod zna-
kiem Walnego Zgromadzenia, 
które odbywało się w  siedmiu 
częściach. 

zmobilizowani  
na wybory

– W  naszej spółdzielni 
mamy 2519 członków, a  na 
wszystkich częściach walne-
go pojawiło się dokładnie 158 
osób, co daje nam frekwencję 
na poziomie 6,27 proc. Naj-
lepszą frekwencję odnotowa-
liśmy na części piątej, a  więc 
wśród osób, które mieszka-
ją w  budynkach przy ulicach 
Pawła Gdańca i  Tatrzańskiej. 
Trzeba jednak powiedzieć, 
że członkowie właśnie z  tych 
nieruchomości zawsze licznie 
stawiają się na spółdzielczych 
zebraniach – mówi „Pano-
ramie” Zbigniew Kopiński, 
prezes RSM „Budowlani”. – 
Nie zaskoczyła też nas ilość 
osób obecnych na zebraniach. 
W  tym roku frekwencja była 
nieco wyższa niż zazwyczaj, 
ponieważ tym razem podczas 
Walnego Zgromadzenia wy-
bierano osoby do nowej rady 
nadzorczej.

Wybory były jednym 

z  punktów obrad. Podczas 
walnego przedstawiono i omó-
wiono wnioski polustracyjne 
przedstawione przez Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP. Lustratorzy, 
którzy bardzo szczegółowo 
badają działalność spółdziel-
ni, nie przedstawili większych 
zastrzeżeń do funkcjonowania 
struktur RSM „Budowlani”.

pomyŚlna lustracJa
– Zgodnie z przepisami każ-

da spółdzielnia mieszkanio-
wa musi być poddana lustracji 
raz na 3 lata. Ma ona na celu 

zbadać legalność, gospodar-
ność i  rzetelność całości jej 
działania. Jest to najbardziej 
głęboka weryfikacja wszel-
kiej dokumentacji. Poza tym, 
lustratorzy mają też obowią-
zek dokonać wizji lokalnej, bo 
muszą również sprawdzić czy 
wszystko to, co zostało zapi-
sane w  dokumentach, zostało 
rzeczywiście wykonane – tłu-
maczy Zbigniew Kopiński.

Rada Nadzorcza RSM „Bu-
dowlani” składa się z  9 osób. 
W  tym roku w  jej szeregach 
chciało zasiąść tylko 12 kan-
dydatów, dlatego też w wyni-

ku wyborów dla trójki z  nich 
zabrakło miejsca w  nowej 
radzie. 

– Podczas poprzednich wy-
borów, 3 lata temu, kandy-
dowało 17 osób. Trudno po-
wiedzieć, dlaczego tak mało 
członków naszej spółdzielni 
zgłosiło swój akces do pracy 
w  radzie. Być może miesz-
kańcy nie czują potrzeby spo-
łecznej pracy na rzecz całej 
spółdzielni, a  może niektórzy 
obawiają się zapisu w  przepi-
sach, który mówi, że każdy 
członek rady za swoje decy-
zje lub zaniechanie działania 

ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane szkody takim 
postępowaniem do wysokości 
wyrządzonej szkody – zasta-
nawia się prezes.

skład noweJ rady
Członkowie nowej rady 

zostali wybrani większością 
głosów. 7 lipca odbyło się jej 
pierwsze spotkanie, podczas 
którego wybrana rada ukon-
stytuowała się. Jej przewod-
niczącą, na kolejne 3 lata, zo-
stała Ewa Mackiewicz. Edyta 
Szweda Jankowska została 
zastępczynią przewodniczą-
cej, ale będzie też kierować 
pracami Komisji Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi, 
a  więc tzw. komisji technicz-
nej. Funkcję sekretarza po-
wierzono natomiast Danucie 
Rosińskiej. Krystyna Tańska
-Kwiecińska została przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej, 
a  jej członkinią Ewa Korbut. 
Członkami Komisji GZM 
zostali Ewa Adamczyk i  Ka-
zimierz Wacholc. Z kolei Ma-
riusza Witkowskiego wybrano 
na przewodniczącego Komisji 
Członkowsko-Mieszkanio-
wej, a  jej członkiem został 
Mirosław Szołocha. 

– Mimo że Walne Zgroma-
dzenie odbywało się w  czę-
ściach to można powiedzieć, 

że wybory zakończyły się 
„sprawiedliwie”, ponieważ 
z  górnego osiedla w  radzie 
zasiada 5 osób, a z dolnego 4. 
Poza tym, dostały się do niej 4 
nowe osoby, a pozostała piątka 
pracować będzie w  radzie już 
drugą i ostatnią, jak przewidu-
ją przepisy, kadencję – dodaje 
Zbigniew Kopiński.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
bez najmniejszych wątpliwo-
ści członkowie RSM „Budow-
lani” zaakceptowali sprawoz-
dania: rady nadzorczej, za-
rządu i  finansowe. Udzielono 
również absolutorium człon-
kom zarządu. Swoje własne 
projekty uchwał mogli także 
złożyć sami członkowie spół-
dzielni. W  tym roku na wal-
nym głosowano dwie uchwały, 
które nie otrzymały jednak 
wymaganej liczby 3/4 głosów 
obecnych na wszystkich czę-
ściach Walnego Zgromadze-
nia i zostały odrzucone.

W  jednym z kolejnych wy-
dań naszej gazety zamieścimy 
wywiad oraz sylwetkę Ewy 
Mackiewicz, która przez naj-
bliższe 3 lata kierować będzie 
Radą Nadzorczą Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.

krzysztof lubański

>> Na początku lipca ukonstytuowała się  
nowa Rada Nadzorcza RSM „Budowlani”
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dostali pieniĄdze

środki dla gdańska
Miejska spółka GIWK zdobyła dofinansowanie na przy-

gotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych. 
Dzięki temu będzie można budować kanalizację sanitarnąo-
raz sieć wodociągową w ulicach: Tischnera, Waldorffa, Świb-
nieńskiej oraz budować kanalizację sanitarnąwzdłuż ul. Kar-
tuskiej pomiędzy ul. Zwierzynieckąa ul. Szczytników i  sieć 
wodociągowąw ul. Kartuskiej, Borsuczej i Rysiej. 

Kolejne zadania, które uzyskały dofinansowanie związane 
sąz optymalizacjąukładu sieci w ulicach: Słowackiego i Srebr-
niki, Poznańskiej oraz na Wyspie Spichrzów. Przebudowane 
zostanątakże kolektory sanitarne w ulicach: Marynarki Pol-
skiej, Wiesława, w  ul. Gnilnej, Chlebnickiej oraz kolektory 
Wrzeszcz-Ołowianka i kolektor Morena. Rozbudowany zo-
stanie także monitoring dla gdańskiego układu wodociągo-
wego. Wydatki na opracowanie dokumentacji sąszacowane 
na ok. 1,6 mln zł, z  czego 85 proc. zostanie dofinansowane 
z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej.

– W oparciu o przygotowanądokumentację planujemy zło-
żyć wniosek o  dofinansowanie realizacji robót budowalnych 
w ramach kolejnego programu na lata 2014-2020. Jeœli uda 
nam się pozyskać œrodki, w Gdańsku powstanie sieć kana-
lizacyjna umożliwiająca podłączenie 300 mieszkańców oraz 
przebudowanych zostanie 14,5 km sieci – mówi Jacek Skar-
bek, prezes GIWK.

(Gr)

ankieta dla pasaŻerów

ocenią miejską 
komunikację

Do 1 sierpnia wypełniać jeszcze można ankietę „Czy je-
steś zadowolony z komunikacji miejskiej w Gdańsku w 2014 
roku?”. Jak zapowiada Magdalena Kuczyńska z Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego w Gdańsku ankieta jest krótka, py-
tania proste, a odpowiedzi zajmą nie więcej niż kilka minut.

Ankieta, jak podkreśla Jerzy Dobaczewski – dyrektor Za-
rządu Transportu Miejskiego w Gdańsku – jest ważna, po-
nieważ ma wskazać mocniejsze, ale również słabsze strony 
gdańskiej komunikacji miejskiej. Ankietę można wypełniać 
online, ponieważ dostępna jest pod adresem zadowolenie-
2014ztm.badanie.net. Kwestionariusz zawiera pytania doty-
czące oceny punktualności, dostępności, czasu podróży, czy-
stości pojazdów, poczucia bezpieczeństwa oraz życzliwości 
kierowców. Znajdują się tu również pytania dotyczące oceny 
zachowań współpasażerów. 

Nie jest to pierwsza ankieta prowadzona wśród pasażerów 
gdańskiej komunikacji. Badanie na ten temat przeprowadza-
no już w 2013 roku, a raport po badaniu można znaleźć www.
ztm.gda.pl/img/plik_duzy_1545.pdf.

– Wnioski po tegorocznej ankiecie pozwolą nam na wdro-
żenie działań, mających wpływ na poprawę funkcjonowania 
obszarów słabiej ocenionych przez pasażerów – mówi Jerzy 
Dobaczewski.

(kl)

>> Czy pasażerowie są zadowoleni z gdańskiej 
komunikacji miejskiej? Na to odpowie  
przeprowadzona wśród nich ankieta

doceniani za działalnoŚĆ

z myślą o mieszkańcach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” na Oruni Górnej to jedno z najprężniej 
rozwijających się osiedli mieszkaniowych w Gdańsku. Zasoby spółdzielni wy-
różnia nowoczesność, funkcjonalność, kompleksowość i bezpieczeństwo.

Bliskość Parku Oruńskiego 
i  Potoku Oruńskiego, dobre 
skomunikowanie z  centrum 
miasta, 12 hektarów zagospo-
darowanych i  urządzonych 
terenów zielonych i  40 tysię-
cy rozwijających się na wiosnę 
krokusów, stanowią dodatko-
we atuty do zamieszkania w tej 
części miasta.

– Spółdzielnia rozpoczęła 
trzecią dekadę działalności. 
To czas na podsumowanie 
i refleksję.

– Przez wszystkie lata sta-
raliśmy się stworzyć dobre 
miejsce do życia mieszkańców 
w  każdym wieku. Z  dużym 
wysiłkiem i  pieczołowitością 
staraliśmy się uczynić Orunię 
Górną miejscem przyjaznym, 
bogatym w  infrastrukturę 
osiedlową i  bezpiecznym. Za-
budowę cechuje niebanalna 
architektura budynków miesz-
kalnych i  bardzo bogata baza 
sportowo-rekreacyjna. Można 
w  zasięgu spaceru zaspokoić 
wszystkie potrzeby bytowe, 
edukacyjne i  częściowo kul-
turalne. Wszystko to sprawia, 
że mamy powody uważać, że 
w  dużym stopniu zrealizowa-
liśmy nasze plany.

– W czerwcu odbyło się 
w spółdzielni Walne Zgro-
madzenie Członków SM 
„Południe”.

– Jak co roku członkowie 
ocenili pracę zarządu i  rady 
nadzorczej za miniony rok ka-
lendarzowy oraz realizację za-
dań rzeczowych i finansowych 
za 2013 rok. Zadania nakreślo-
ne w planie zostały wykonane. 
Osiągnęliśmy dobre wyniki we 
wszystkich sferach działalności 
i  gospodarowaniu majątkiem 
spółdzielni. Przedmiotem 
oceny walnego zgromadzenia 
były też wyniki kontroli peł-
nej, a więc lustracji działalności 
spółdzielni w latach 2009-2012 
przeprowadzonej przez lustra-
torów Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP w  Warszawie. Lustracja 
wypadła bardzo pozytyw-
nie, a  fakt, że lustratorzy nie 
sformułowali żadnych wnio-
sków ani zaleceń pokontrol-
nych, świadczy o prawidłowym 
funkcjonowaniu spółdzielni 
i jej organów. 

– Na walnym zgromadze-
niu zarząd otrzymał prawie 
100-procentowe absoluto-
rium. Co trzeba robić, aby uzy-
skać tak wysoką akceptację?

– Wyznaczać coraz to nowe 
cele i konsekwentnie je realizo-

wać, uwzględniać uzasadnione 
wnioski mieszkańców i dotrzy-
mywać danego członkom sło-
wa. Zarządzać perspektywicz-
nie i  wszystko robić uczciwie. 
A efekty przyjdą i są. Posiada-
my znaczne rezerwy finanso-
we, kilka hektarów gruntów do 
zabudowy i zagospodarowania. 
Poza tym, w naszej spółdzielni 
obowiązują stosunkowo niskie 
koszty utrzymania mieszkań, 
mimo że utrzymujemy bardzo 
bogatą infrastrukturę sporto-
wo-rekreacyjną i  prowadzimy 
bogatą działalność kultural-
ną. Dość wspomnieć, że pod 
skrzydłami naszej spółdzielni 
działa Klub Seniora, jesteśmy 
organizatorami Oruńskich 
Koncertów Kameralnych oraz 
wycieczek dla mieszkańców 
i „Wakacji na osiedlu” dla dzieci 
i młodzieży. Prowadzimy także 
szkółki piłkarskie dla różnych 
grup wiekowych, wspieramy 
akcje charytatywne i  zajęcia 
edukacyjne dla rodziców wy-
chowujących niepełnospraw-
ne dzieci. Podobnych efektów 
można wymieniać wiele.

– Ale prowadzicie też dzia-
łalność inwestycyjną.

– Nieprzerwanie od ponad 
20 lat. Jako jedna z nielicznych 
spółdzielni na Pomorzu reali-
zujemy wielorodzinne budow-
nictwo mieszkaniowe w Gdań-
sku. Ostatnie walne zgroma-
dzenie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, 
zmieniło „Program inwesty-
cyjny spółdzielni na lata 2012 
-2020”. Rozszerzono w  nim 
zakres realizacji budownictwa 
jednorodzinnego w  zabudowie 

szeregowej kosztem rezygnacji 
z  budowy jednego z  budyn-
ków wielorodzinnych. Z nabo-
rem, chociaż jest wolniejszy niż 
w  ostatnich latach, nie mamy 
problemu. W  trzecim kwarta-
le bieżącego roku rozpoczyna-
my budowę dużego budynku 
wielorodzinnego i  pierwszych 
domów jednorodzinnych w za-
budowie szeregowej. Z efekta-
mi działalności inwestycyjnej 
można się zapoznać na stronie 
internetowej spółdzielni.

– Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Południe” wyróżnia bo-
gata infrastruktura sportowo
-rekreacyjna. Podobno znowu 
coś zbudowaliście.

– To coś, to budynek so-
cjalny zaplecza sportowo-re-
kreacyjnego dla istniejących 
obiektów w  rejonie ulicy Nad 
Potokiem, w urokliwym miej-
scu, przylegającym do jaru Po-
toku Oruńskiego z  widokiem 
na Żuławy. Oddanie budynku 
do użytkowania planujemy na 
koniec lipca. Myślę, że i  tym 
razem zaskoczymy niedowiar-
ków, że można, a nawet trzeba, 
budując obiekty typu „orlik”, 
pomyśleć o  przebieralniach, 
umywalkach, natryskach, 
WC, pomieszczeniach na 
sprzęt i  miejscu na szkolenia 
młodych piłkarzy. Poza tym 
w  minionym roku zakończy-
liśmy wdrażanie zintegrowa-
nego systemu informatyczne-
go, który usprawnił funkcjo-
nowanie spółdzielni i  obsługę 
mieszkańców. Przygotowy-
waliśmy też do uruchomienia 
system e-book, dzięki któremu 
członkowie spółdzielni po-

przez internet mają możliwość 
wglądu do stanu opłat „czyn-
szu” swojego mieszkania.

Natomiast w  celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu i  par-
kowania pojazdów na drogach 
wewnętrznych spółdzielni, 
utworzyliśmy kilka stref za-
mieszkania z barierkami wjaz-
dowymi, pilotami, wprowa-
dziliśmy identyfikatory i  zbu-
dowaliśmy dodatkowe zatoki 
postojowe. Funkcjonujący 
od prawie 10 lat system mo-
nitoringu osiedla sprawił, że 
w  ubiegłym roku zanotowa-
no niewielką liczbę drobnych 
zdarzeń, a  Orunia Górna na-
leży teraz do najbezpieczniej-
szych osiedli w Gdańsku.

– Wracając do walnego 
zgromadzenia, co chciałby 
Pan dodać?

– Jesteśmy doceniani i  wy-
różniani za działalność gospo-
darczą i społeczną w skali kra-
ju przez instytucje i podmioty 
spółdzielcze. Poza tym, wygo-
spodarowaliśmy nadwyżkę bi-
lansową za ubiegły rok, a spół-
dzielnia ma dobre perspekty-
wy finansowe na najbliższe 
lata, co gwarantuje stabilność 
jej funkcjonowania. Warto 
dodać, że w uzyskanych efek-
tach działalności mają udział 
członkowie, którzy w  zdecy-
dowanej większości akceptu-
ją pracę zarządu i  rady nad-
zorczej i  wytyczane kierunki 
rozwoju spółdzielni. I  za to 
wszystkim dziękuję.

– Dziękuję za rozmowę

rozmawiał: Grzegorz rudnicki

>> Sylwester Wysocki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
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200 mieJsc pracy 
Kolejny inwestor – Call Center Inter Galactica – otworzył 

swój oddział w  Gdańsku. Swoją siedzibę ulokował w  Cen-
trum Biurowym Neptun. Firma zatrudni 200 współpracow-
ników – zarówno w charakterze konsultantów telefonicznych, 
jak i menedżerów niższego szczebla.

chinka pisze ksiĄŻkę o Gdańsku
W  Gdańsku pojawiła się chińska dziennikarka Du Jing, 

która pisze książkę o  naszym mieście. Chinka spotkała się 
z  Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska, a  później 
poznawała miasto i jego walory (także kulinarne). Rozmawia-
ła również z przedstawicielami gdańskich uczelni i biznesu, 
a przy okazji obserwowała życie kulturalne. 

odwołany dyrektor
Prezydent Gdańska odwołał ze stanowiska dyrektora Ze-

społu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 przy 
Pomorskim Centrum Traumatologii im. M. Kopernika przy 
ul. Nowe Ogrody 1/6. Powodem odwołania jest brak nadzoru 
nad operacjami księgowymi placówki, przez co szkoła została 
narażona na straty finansowe przekraczające (według szacun-
ków) 100 tys. zł. 

tarG węGlowy dla wszystkich
Targ Węglowy znów jest miejscem, w którym można po-

siedzieć na miejskich siedziskach, poczytać, odpocząć, czy 
przeciwnie – spędzić czas aktywnie. Na placu codziennie, 
z wyłączeniem dużych imprez organizowanych w tym miej-
scu, funkcjonować będzie wypożyczalnia drobnego sprzę-
tu sportowego i  książek, połączona z kulturalnym punktem 
informacyjnym. 

wystawa broniewskieGo
Do końca lipca w  foyer Dużej Sceny Teatru Wybrzeże 

w  Gdańsku przy ulicy Św. Ducha 2 można oglądać wysta-
wę „Broniewski”. Jest to ekspozycja stanowiąca fotograficzną 
opowieść o życiu naszego poety. 

– Zdjęcia pochodzą z  archiwum Muzeum Władysława 
Broniewskiego – oddziału Muzeum Literatury w Warszawie 
– informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże.

reaktywacJa szerokieJ 
Miasto Gdańsk ogłosiło w  drugiej połowie czerwca kon-

kurs dla organizacji pozarządowych na realizację dekoracji 
artystycznych fasad przy ul. Szerokiej wraz z aranżacją prze-
strzeni publicznej fragmentu ulicy. 

ostrzeŻenie przez sms
Oberwanie chmury, nagła powódź czy wichura – informa-

cje o  tych i  podobnych zagrożeniach mogą już docierać do 
gdańszczan w ciągu kilku sekund. Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
uruchomił SISMS, czyli system teleinformatyczny wczesne-
go ostrzegania, z pomocą którego może przesyłać ostrzeże-
nia sms i  przekazywać na smartfony za pomocą specjalnej 
aplikacji. 

Aby otrzymywać ostrzeżenia wystarczy zarejestrować się 
w  systemie, wysyłając na numer 661 000 112 odpowiednią 
treść SMS z kodem przypisanym do danej dzielnicy – czyli np. 
miejsca swojego zamieszkania czy pracy lub pobrać bezpłatną 
aplikację o nazwie „komunikator SISMS” ze strony www.ko-
munikator.sisms.pl, z Google Play lub App Store.

Osoby zarejestrowane w  systemie otrzymują wiadomości 
SMS nie ponosząc żadnych opłat. Jedynym wydatkiem jest 
koszt związany z rejestracją w systemie poprzez wysłanie jed-
nego sms, który wynosi tyle, ile standardowy sms u operatora, 
z którego sieci korzystamy. Każdy mieszkaniec może w do-
wolnej chwili wyrejestrować się z systemu ponownie wysyłając 
sms. 

teatralne premiery
16 sierpnia na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu 

Gdańskim odbędzie się prapremiera „Przekładanki” Dereka 
Benfielda w reżyserii Jarosława Tumidajskiego. Tydzień póź-
niej, 24 sierpnia, na Scenie Kameralnej w Sopocie odbędzie 
się prapremiera spektaklu „Dwóch w  Twoim domu” Jeleny 
Grieminy w reżyserii Rudolfa Zioło. 

(Gr)

W SKRÓCIE

małomieJska, a potem platynowa

Wreszcie remontują ulicę

Jedna z  najczęściej używa-
nych komunikacyjnych tras 
naszego miasta – ulica Mało-
miejska doczeka się wreszcie 
remontu. Zarząd Dróg i Ziele-
ni w Gdańsku ogłosił przetarg, 
który wyłonić ma wykonaw-
cę remontu fragmentu Ma-
łomiejskiej na odcinku Ptasia 
– Fieldorfa. 

Taka wiadomość na pewno 
ucieszy kierowców, ponieważ 
właśnie ten odcinek ulicy Ma-
łomiejskiej jest w  tragicznym 
stanie, a  do tego zdarza się, 
że z  jezdni korzystają piesi, 
ponieważ przy drodze nie ma 

żadnego chodnika. Nie ozna-
cza to jednak, że po zakończe-
niu inwestycji piesi będą mo-
gli się cieszyć z  nowej ścieżki. 
Owszem, chodniki powstaną, 
ale nie na całym odcinku re-
montowanej Małomiejskiej, 
a  wszystko przez brak kanali-
zacji deszczowej. Tam, gdzie 
nie będzie ciągów pieszych, 
mają być utwardzone i wyrów-
nane pobocza. 

Drogowcy zabiorą się za 
naprawę Małomiejskiej naj-
prawdopodobniej na początku 
sierpnia, ponieważ do 21 lipca 
ZDiZ czeka na oferty zaintere-

sowanych firm. Z całą pewno-
ścią podczas działań drogow-
ców, kierowcy muszą spodzie-
wać się dodatkowych utrud-
nień w ruchu. Należy liczyć się 
ze zwężeniami ulicy i  ruchem 
wahadłowym. Plan jest ambit-
ny, bo prace mają zostać ukoń-
czone jeszcze podczas wakacji, 
kiedy ruch na ulicy Małomiej-
skiej nie jest jeszcze tak duży 
jak w trakcie roku szkolnego. 

– Ulica Małomiejska, poza 
Traktem Św. Wojciecha i ulicą 
Sobieskiego, należy chyba do 
jednych z  najbardziej dziura-
wych w naszym mieście. Szko-

da, że tak późno znalazły się 
pieniądze na remont tak waż-
nej drogi. Ale lepiej późno niż 
wcale – mówi Rafał Ruczyński, 
mieszkaniec Oruni Górnej.

Na tym nie koniec dobrych 
wiadomości dla mieszkańców 
górnego tarasu, a  w  szczegól-
ności Oruni Górnej. Jeszcze 
w  tym roku ma się rozpocząć 
naprawa ulic Platynowej oraz 
Krzemowej. Przetarg na wy-
konawcę tych prac został już 
ogłoszony. 

(lubek)

>> Jeszcze w wakacje naprawiana ma być ulica Małomiejska
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czytelnicy piszĄ

Posłuchają głosu redakcji?
Do naszej redakcji zgłaszają się Czytelnicy, którzy proszą nas o pomoc w roz-
wiązaniu problemów, ponieważ sami nie są w stanie pokonać niektórych 
przeszkód. Tak było chociażby w sprawie przystanku autobusowego linii 143.

– Mieszkam na Przymorzu 
i często korzystam z miejskiej 
komunikacji, dlatego mam 
też możliwość obserwowa-
nia, jaki problem stanowi 
dla przyjezdnych lokalizacja 
początkowego przystanku 
autobusu 143, kursującego 
między Oliwą a sopockim sa-
natorium „Leśnik”. Autobus 
odjeżdża z  przystanku przy 
ulicy Krzywoustego, którego 
z  oliwskiej pętli nie widać. 
Przyjeżdżający do Gdańska 
turyści często muszą pytać, 
skąd odjeżdża ten autobus. 
Moim zdaniem byłoby lepiej, 
aby startował on z samej pę-
tli, tak jak 199, 139 czy 127. 
Przecież i  tak autobus odjeż-
dżający do Sopotu czeka na 
swój kurs właśnie na pętli, 
dlatego nie widzę większego 
problemu, żeby tam zorgani-
zować przystanek początku 
linii 143. Dzięki temu tury-

ści szybciej znajdą przystanek 
i  nie będą musieli z  ciężkim 
bagażem przemierzać więk-
szej odległości. W tej sprawie 
napisałem maila do Zarządu 
Dróg i  Zieleni w  Gdańska, 
ale nie otrzymałem na niego 
żadnej odpowiedzi – mówi 
nam Adam Kmieć, nasz stały 
Czytelnik z Przymorza.

My również napisaliśmy 
maila do Zarządu Dróg i Zie-
leni w Gdańsku, a odpowiedź 
otrzymaliśmy od rzecznika, 
Katarzyny Kaczmarek. 

– Potraktowaliśmy maila 
z  redakcji „Panoramy” jako 
oficjalny wniosek i przekazali-
śmy Państwa prośbę do zaopi-
niowania Komisji ds. Bezpie-

czeństwa Ruchu Drogowego. 
Zobaczymy, jaka będzie jej 
opinia – odpowiada Katarzyna 
Kaczmarek. 

O decyzji komisji na pewno 
poinformujemy naszych Czy-
telników w jednym z kolejnych 
wydań naszej gazety.

(lubek)

>> Być może dzięki naszej interwencji autobus linii 143 odjeżdżać będzie 
z przystanku na pętli autobusowej w Oliwie, a nie z ulicy Krzywoustego
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siatkarskie wieŚci

kadrowicze  
w gdańsku

Po nieudanym poprzednim sezonie siatkarska drużyna Lo-
tosu Trefla Gdańsk zbroi się na potęgę. W kadrze gdańskiego 
zespołu nie brakuje gwiazd, a wśród nich jest chociażby nowy 
trener Andrea Anastasi, który był swego czasu selekcjonerem 
reprezentacji Polski.

Poza Włochem, w gdańskim zespole pojawili się też repre-
zentanci naszego kraju. Na pozycji libero zakontraktowano 
Piotra Gacka, który przeniósł się na Wybrzeże z Zaksy Kę-
dzierzyn-Koźle. Wśród nowych twarzy jest również środko-
wy Wojciech Grzyb, który przyszedł z Asseco Resovii Rze-
szów, rozgrywający Marco Falaschi z Budvanska Rivijera Bu-
dva, przyjmujący Mateusz Mika z francuskiego Montpellier, 
atakujący Damian Schulz z KPS Siedlce. 

To chyba nie wszystkie nowe postacie, które mogą wystę-
pować na gdańskim parkiecie. W momencie zamykania tego 
wydania „Panoramy” w kręgu zainteresowań działaczy gdań-
skiego klubu pozostawali jeszcze: przyjmujący Fred Winters, 
Miłosz Hebda i Cristian Poglajen, rozgrywający Bartłomiej 
Neroj i Georgi Bratojew. 

(kl)

lato na sportowo

Wakacje z gokf
Dwa tygodnie wakacji już za nami. Ci, którzy spędzają lato 

w  mieście i  nie lubią siedzieć przed telewizorem albo kom-
puterem, skorzystać mogą jeszcze z  propozycji Gdańskiego 
Ośrodka Kultury Fizycznej.

W najbliższy piątek – 17 lipca na obóz sportowy do Człu-
chowa pojadą wychowankowie GOKF, natomiast w  Gdań-
sku organizowane są zajęcia z różnych dyscyplin sportowych. 
Od 26 do 29 sierpnia (godz. 9.40 – 13.30), na basenie Ze-
społu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 na 
Morenie przy ulicy Marusarzówny 10 odbywać się będzie 
obóz, podczas którego prowadzone będą zajęcia z  pływania 
synchronicznego.

Z kolei od 14 do 25 lipca w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie 
GOKF przy al. Grunwaldzkiej 244 prowadzony będzie kurs 
samoobrony. Jeszcze do końca lipca w Szkole Podstawowej nr 
49 we Wrzeszczu przy ul. Legionów 11 prowadzone będą za-
jęcia muzyczno-ruchowe (godz. 9.30 – 13.30). Zajęcia rekre-
acyjne do 1 sierpnia odbywają się także na Suchaninie, na bo-
isku przy ul. Paganiniego albo (w razie niepogody) w Gimna-
zjum nr 29 przy ul. Beethovena (godz. 9.30 – 13.30). W Szko-
le Podstawowej nr 79 na Przymorzu przy ul. Kołobrzeskiej 
49 do 29 sierpnia (w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00 
– 9.30) prowadzone są zajęcia rekreacyjno-turystyczne. Od-
bywają się one w tych samych dniach na Olszynce, w Szkole 
Podstawowej nr 59 przy ul. Modrej 2 w godz. 10.00 – 11.30. 

Od 4 do 17 sierpnia w Oliwie, na boisku przy ul. Cystersów 
13 odbywają się we wtorki i czwartki zajęcia futbolowe (godz. 
10.00 – 13.30), natomiast w klubie „Ad-Rem” przy ul. Czy-
żewskiego 12 prowadzone są w środy w godz. 11.00 – 13.00 
zajęcia tenisa stołowego i gry zręcznościowe.

Do 29 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 
3, w poniedziałki, środy i piątki odbywają się w godz. 10.00 – 
11.30 zajęcia rekreacyjne. 

Amatorów wodnych wrażeń zapraszamy na Dolne Miasto, 
gdzie do 29 sierpnia na przystani przy ul. Siennickiej 5, trzy 
razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) odbywają się za-
jęcia smoczych łodzi (godz. 18.30 – 20.00). Do 1 sierpnia przy 
molo w Brzeźnie otwarty będzie Ogródek Zabaw Rekreacyj-
nych (poniedziałek – piątek, godz. 9.30 – 13.30). Jeśli będzie 
padał deszcz, to chętni mogą wpaść na salę gimnastyczną albo 
siłownię w siedzibie GOKF przy al. Grunwaldzkiej 244. 

– Zapraszamy dzieci i  młodzież do aktywnego spędzenia 
czasu wolnego. Zajęcia już trwają, a korzystać z zorganizowa-
nych przez nas atrakcji będzie można do 29 sierpnia. Wszyst-
kie zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez nauczycieli Gdań-
skiego Ośrodka Kultury Fizycznej – mówi Beata Skoczek, wi-
cedyrektor Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej.

(Gr)
siatkówka plaŻowa

Wystartował nikon cup
Za nami pierwsze dwa tur-

nieje trzeciej edycji Nikon 
Cup. Siatkarskie zmagania na 
plaży odbywają się w Brzeźnie, 
udział w  zawodach jest bez-
płatny, a w puli nagród jest po-
nad 13 tys. zł. 

Siatkarskie potyczki prowa-
dzone są na trzech boiskach 
tuż przy molo w Brzeźnie. Aby 
sprawnie przeprowadzać za-
wody, w  jednej kategorii nie 
może się zgłosić więcej niż 24 
drużyny, dlatego też o udziale 
w  poszczególnych turniejach 
decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Zapisy prowadzo-
ne będą w  godzinach 11.00 
– 11.30 w  biurze zawodów 
(z  dokumentem potwierdza-
jącym tożsamość). W  siat-
karskiej imprezie mogą brać 
udział zawodnicy z  rocznika 
1998 i  młodsi. Dla starszych 
graczy została stworzona ka-
tegoria Open. Turnieje są roz-
grywane zgodnie z przepisami 
Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej Plażowej. Dla startują-

cych w kategorii 1998 i młodsi 
konieczna jest również pisem-
na zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego na udział w turnieju.

Kolejne turnieje z cyklu Ni-
kon Cup odbędą się 20 i  27 
lipca oraz 3, 10, 17, 24 i  31 
sierpnia. Dodajmy, że organi-

zatorem turnieju jest Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w  Gdańsku, wspierany przez 
firmę Nikon Polska, głównego 
sponsora rozgrywek. 

Poza tym, w  ramach ak-
cji „Nikon Nocne Granie” 
przez całe wakacje boiska na 

plaży przy molo w  Gdańsku 
Brzeźnie zostaną oświetlone, 
co umożliwi grę po zmroku 
wszystkim miłośnikom siat-
kówki plażowej. 

(kl)

>> Już po raz trzeci odbywają się na plaży w Brzeźnie siatkarskie zawody 
z cyklu Nikon Cup
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sailbook cup 2014

Popłyń z „generałem zaruskim”
Być może jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pokładzie żaglowca „Generał 
Zaruski”, który już 18 lipca wypływa z Gdańska, by wziąć udział w regatach 
SailBook Cup z załogą Związku Miast i Gmin Morskich na pokładzie.

SailBook Cup to najdłuższe 
regaty w kraju i drugie na Mo-
rzu Bałtyckim. Do przepłynię-
cia będzie 600 mil morskich 
wokół Gotlandii z  jednym pit-
stopem w  Visby, a  załogi będą 
miały okazję odwiedzić malow-
nicze szwedzkie wyspy. Prze-
bieg regat będzie monitorowany 
przez system YellowBrick, a or-
ganizatorzy i sponsorzy impre-
zy zapewniają cenne nagrody 
i pamiątki.

– Pomysł startu w  tej uzna-
nej wybrzeżowej imprezie że-
glarskiej, pojawił się znienacka 
i wynika z nieznacznych korekt 
terminowych w planie rejsu or-
ganizowanego przez stowarzy-
szenie Związek Miast i  Gmin 
Morskich, partnera odbudowy 
„Zaruskiego”, dla młodzieży 
z  miast i  gmin należących do 
związku. Gdy tylko pojawiła 
się możliwość startu w  rega-
tach, kapitan Jerzy Jaszczuk 
ochoczo zapalił się do tego po-
mysłu – mówi Grzegorz Pawe-
lec, rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gdańsku.

Kapitan Jaszczuk dodaje, że 
to bardzo dobra okazja do praw-
dziwie żeglarskiej przygody. 

– Dobra dla jachtu i  do-
bra dla załogi – mówi kapitan 
„Zaruskiego”.

SailBook Cup jest zaliczany 
do Pucharu Bałtyku Południo-
wego jako regaty typowo mor-
skie, które będą nagradzane 
dodatkowymi punktami.

– Z  Gdańska kierujemy 
się do Sopotu, gdzie 19 lipca 
w  samo południe rozpoczy-
nają się regaty SailBook CUP 
2014. Do Gdańska wracamy 

w sobotę lub niedzielę 27 lipca, 
by wziąć udział w IV Świato-
wym Zjeździe Gdańszczan – 
informuje Grzegorz Pawelec. 
– Mamy wyjątkową propo-
zycję dla chętnych na żeglar-
ską przygodę. STS „Generał 
Zaruski” zaprasza na pokład 
– razem popłyńmy na SailBo-
ok Cup. Kilka wolnych miejsc 
czeka na chętnych, którzy chcą 
dołączyć do załogi gdańskiego 
żaglowca podczas regat. Ilość 

miejsc jest niestety ograniczo-
na, dlatego decydować będzie 
kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje sto-
warzyszenie Związek Miast 
i  Gmin Morskich pod adre-
sem zmigm@zmigm.org.pl, 
a  informacji udziela też Biuro 
Armatorskie STS „Generał 
Zaruski”.

(Gr)

>> 19 lipca startują regaty SailBook Cup,  
w których wystartuje „Generał Zaruski”
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piłkarskie turnieJe

Pamięci Płażyńskiego
W okresie wakacji Ryszard Riviera, kierownik osiedlowego 

klubu „Ad-Rem” zaplanował dwa turnieje piłkarskie pamięci 
Macieja Płażyńskiego. 

Dla drużyn 6-osobowych roczników 2002/1999 zawody 
odbędą się jeszcze 12 sierpnia. Natomiast zespoły 5-osobowe 
roczników 1998 i starsi rywalizowały 17 lipca (po zamknięciu 
tego wydania gazety). Więcej informacji na temat piłkarskich 
zmagań otrzymać można u Ryszarda Riviera pod numerem 
telefonu 660 519 370 lub mailowo (adrem4@op.pl). Można też 
pytać osobiście w siedzibie klubu, który znajduje się w Oliwie 
przy ulicy Czyżewskiego 12. 

Dodajmy, że zgłoszenia do sierpniowego turnieju prowa-
dzone są do 7 sierpnia.

(kl)

JadĄ do zurychu

sopocianie na 
mistrzostwa

Co najmniej trzech reprezentantów Sopotu weźmie udział 
w sierpniowych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce. 
Do Zurychu na pewno pojadą: Karolina Tymińska, Anna Ro-
gowska i Patryk Dobek.

Najwcześniej awans na sierpniowe mistrzostwa wywalczyli 
Anna Rogowska i Patryk Dobek.

– Karolina Tymińska z wynikiem 6266 punktów zajęła 
trzecie miejsce w siedmiobojowej rywalizacji podczas mi-
tyngu w Ratingen, zaliczanym do challenge’u IAAF w wie-
lobojach. Tym samym zawodniczka SKLA Sopot wypełniła 
minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na sierpniowe 
mistrzostwa – informuje Paweł Rogalski, rzecznik prasowy 
sopockiego klubu.

Dzięki występowi w Ratingen sopocianka może być pewna 
występu podczas Mistrzostw Europy w Zurychu. Najpoważ-
niejszy sprawdzian, przed sierpniowymi zawodami, nasza za-
wodniczka miała w Toruniu, gdzie rozegrano Puchar Europy 
w wielobojach.

(kl)

VerVe 10k run sopot

nowa biegowa impreza
Biegi stają się coraz bardziej 

popularne wśród mieszkańców 
Trójmiasta. Nic więc dziwnego, 
że właśnie u nas odbywa się tak 
wiele imprez rozgrywanych na 
ulicach Gdańska, Sopotu czy 
Gdyni. Do tego grona dołączy 
jesienią kolejna duża impreza – 
Verve 10k Run Sopot. W biegu 
będzie mogło wystartować aż 3 
tysiące osób, a meta usytuowa-
na będzie w Ergo Arenie.

Michał Drelich z agencji 
Sport Evolution, dyrektor bie-
gu, jest przekonany, że Verve 
10k Run Sopot szybko dołączy 
do grona najważniejszych bie-
gów ulicznych w Polsce. 

– Sopot to wyjątkowe miej-
sce na mapie Polski. To nie 
tylko urokliwy kurort, ale też 
miejsce wielu ważnych i presti-
żowych wydarzeń sportowych. 
Verve 10k Run nie będzie ko-
lejną, zwykłą imprezą na bie-
gowej mapie Polski. Ci, którzy 
12 października wybiorą nasze 
zawody z pewnością się nie za-
wiodą. Gwarantujemy super 
atrakcyjną trasę z metą w Ergo 
Arenie, bogaty pakiet startowy 
i wiele dodatkowych atrakcji 

dla całych rodzin. Stawiamy 
też na wysoki poziom sportowy 
– mówi Michał Drelich.

Verve 10k Run odbędzie się 
12 października. Zawodnicy 
będą rywalizować na 10-kilo-
metrowej trasie prowadzącej 
centralnymi ulicami Sopo-
tu (Władysława Łokietka, 3 
Maja, Grunwaldzką, Powstań-

ców Warszawy, Franciszka 
Mamuszki i Aleją Wojska Pol-
skiego). W programie zawo-
dów przewidziane są też biegi 
dla dzieci i młodzieży w wieku 
3-15 lat. Impreza jest częścią 
obchodów 113 rocznicy nada-
nia praw miejskich dla Sopotu. 

Organizatorem Verve 10k 
Run jest agencja marketingu 

sportowego Sport Evolution, 
która stoi za organizacją wie-
lu uznanych imprez w naszym 
kraju. Informacje i zapisy do 
październikowych zawodów 
na www.sopot10k.com i www.
facebook.com/sopot10k.

(kl)

>> Podczas specjalnej konferencji, w której uczestniczył także prezydent 
Jacek Karnowski, przedstawiono nową imprezę biegową Verve 10k Run Sopot
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lubański do michalskiego
O wielkim światowym i naszym rodzimym futbolu z Radosławem Michalskim, 
prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Mistrzostwa świata już za 
nami. Można więc spokojnie 
oceniać brazylijski mundial.

– Jestem oczarowany brazylij-
skim turniejem. Już dawno nie 
widziałem tak pięknego, ofen-
sywnego futbolu na mistrzo-
stwach świata. Jest to wielki 
sukces piłki nożnej i  mam na-
dzieję, że jeszcze bardziej wzro-
śnie jej poziom oraz zaintereso-
wanie tą dyscypliną sportu.

– Czy mistrzostwa w Bra-
zylii możemy uznać za klęskę 
Europy? Przypomnijmy, że już 
po pierwszej fazie rozgrywek 
do domów wróciły nie tyle 
europejskie, co światowe po-
tęgi futbolu: Włosi, Anglicy, 
Hiszpanie czy Portugalczycy. 

– Można powiedzieć, że 
Europa poniosła porażkę po 
eliminacjach. Niektórym re-
prezentacjom ciężko było się 
przygotować do brazylijskich 
mistrzostw, ponieważ w  wie-
lu krajach dość długo trwała 
rywalizacja w  rozgrywkach 
krajowych. Na pewno w kon-
tekście sensacji można mówić 
o  braku w  fazie pucharowej 

takich potęg, jak wymienione 
przez pana reprezentacje. Ta-
kiej sytuacji na piłkarskich mi-
strzostwach nie pamiętam od 
wielu lat. Niespodziankę spra-
wiła Grecja, której udało się 
wyjść z  grupy eliminacyjnej. 
Nie jestem fanem greckiego 
futbolu, ponieważ jest nudny 
i brzydki dla oka. Grecy poka-
zali jednak charakter i walczyli 
do końca, dzięki czemu wyszli 
z  grupy, ale potem przegrali 
z Kostaryką.

– Jak oceniłby Pan szanse 
polskiej reprezentacji, gdy-
by zagrała na mistrzostwach 
w Brazylii?

– Jest to bardzo trudne py-
tanie. Ostatnie lata nie są uro-
dzajne dla polskiej reprezenta-
cji. Na takich imprezach jest 
jednak inna motywacja i  ina-
czej się gra. Nie wiem, czy by-
śmy oczarowali i wyszli z gru-
py, ale myślę, że blamażu by 
nie było.

– Jesteśmy zatem w stanie 
wygrać rozpoczynające się we 
wrześniu eliminacje do Mi-
strzostw Europy?

– Nie myślę nawet o wygra-
niu, ale chciałbym przynaj-
mniej, aby nasza reprezentacja 
zajęła chociażby 2. miejsce, 
które i  tak premiowałoby nas 
awansem na mistrzostwa. Wy-
daje mi się, że jest to w zasię-
gu polskiej kadry, szczególnie 
że teraz w  turnieju zagrają aż 
24 drużyny, czyli prawie poło-
wa Europy. Jeśli w tym gronie 
zabraknie Polski, to będzie to 
duże rozczarowanie.

– Skoro jesteśmy już przy 
polskim futbolu, to jak oce-
nia Pan szanse Lechii Gdańsk 
w rozpoczętym właśnie sezo-
nie piłkarskim?

– Patrząc na transfery, któ-
re poczyniono przed sezonem, 
śmiało można powiedzieć, że 
w  Gdańsku zrodziła się trze-
cia siła polskiej ligi. Nieba-
wem przekonamy się, czy uda 
się z tego stworzyć zespół, bo, 
jak wiadomo, same nazwiska 
nie grają. Trenera czeka trud-
ne zadanie, ponieważ w  kilka 
tygodni ciężko jest zbudować 
drużynę, w której pojawiło się 
kilku nowych piłkarzy, szcze-

gólnie że są oni młodzi i w fut-
bolu nie osiągnęli zbyt wiele. 
Mam nadzieję, że będą głodni 
sukcesu, co udowodnią na bo-
isku, i  będą w  stanie spełnić 
oczekiwania kibiców w Gdań-
sku, którzy od lat oczekują od 
swojej ukochanej drużyny po-
wrotu do jakże chlubnych tra-
dycji i gry w europejskich pu-
charach. Myślę, że Liga Euro-
pejska jest w zasięgu gdańskiej 
drużyny. 

– Przez wiele lat grał Pan 
z sukcesami w piłkę nożną, 
a prawie od 2 lat pracuje za 
biurkiem. Łatwiej jest kiero-
wać związkiem w Gdańsku 
czy grać na boisku?

– Dla mnie gra na boisku 
była zdecydowanie łatwiej-
szym zadaniem. Towarzyszyły 
temu większe emocje, ale też 
rywalizacja sportowa sprawia-
ła większą przyjemność. Praw-
da jest jednak taka, że nie da 
się grać przez całe życie, dla-
tego cieszę się, że mogę dalej 
pracować przy piłce.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Radosław Michalski od sierpnia 2012 roku jest 
prezesem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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buduJ i remontuJ z nami 

jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku  
i zapewnić zdrowy mikroklimat pomieszczeń?
Aby eksploatacja budynku była jak najtańsza, podczas projektowania i budowy należy wybierać rozwiązania zapewniające jak 
najmniejsze przenikanie temperatur między wnętrzem a zewnętrzem, czyli największą izolacyjność. 

O izolacyjność dbamy począwszy od projektu (ciągłość izolacji, 
brak mostków termicznych), a skończywszy na prawidłowym monta-
żu. Niezmiernie ważnym etapem jest wybór odpowiedniego materiału 
izolacyjnego, energooszczędnego i  uwzględniającego dostępną prze-
strzeń na izolację, a przy tym niwelującego ryzyko powstania pleśni 
czy grzybów. 

W  zapewnieniu właściwej jakości powietrza, a  co za tym idzie – 
komfortowego mikroklimatu, znaczną rolę oprócz wełny mineralnej 
odgrywa paroizolacja, odpowiedzialna za utrzymanie zdrowego po-
ziomu wilgotności powietrza.

jaką Wełnę Polecamy?
Najwyższe oszczędności na kosztach 

ogrzewania osiągnąć można łącząc możli-
wie dużą grubość i możliwie niski współ-
czynnik przewodzenia ciepła lambda. 
Jeśli chodzi o grubość, eksperci zalecają 
co najmniej 10 cm izolacji termicznej dla 
podłóg na gruncie, 20 cm dla ścian ze-
wnętrznych i 30 cm dla dachów.

Z kolei ze względu na współczynnik 
przewodzenia ciepła, komfort mon-
tażu i  korzyści podczas eksploata-
cji warto polecić wełny ISOVER 
takie jak Super-Mata o  współ-
czynniku lambda 0,033 W/mK, 
Profit-Mata (0,035) oraz no-
wość w ofercie - Uni-Matę Plus 
(0,038). Wspomniane wełny 
w rolkach służą do izolacji termicznej i akustycznej dachów 
skośnych pomiędzy krokwiami, poddaszy użytkowych i  nieużytko-
wych, podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami i konstrukcji 
szkieletowych. 

Ich wyróżnikami na tle wełen dostępnych na rynku są: 
• Wyższa izolacyjność - bo niższa lambda 
• Świetna sprężystość - co ma niebagatelne znaczenie w trakcie roz-

wijania, obróbki i aplikacji produktu

a co oPrócz Wełny?
Aby połączyć izolacyjność cieplną z utrzymaniem odpowiedniego 

mikroklimatu pomieszczeń, zaleca się stosować wełny ISOVER w ze-
stawie z paroizolacją od strony wnętrza budynku oraz wiatroizolacją od 
strony poszycia dachowego.

Dzięki takiemu zestawieniu, które, mówiąc 
najogólniej, z jednej strony zna-
cząco ogranicza dostęp wilgoci 
do wnętrza przegrody, z  dru-
giej – jeśli już wilgoć się do-
stanie, umożliwia wyparowanie 
nadmiaru na zewnątrz. 

Paroizolacja 
Jeśli chodzi o  paroizolację, naj-

bardziej godnym polecenia rozwiąza-
nia jest inteligentny system paroizolacji 
ISOVER Vario. Jest to wielofunkcyjny 

układ, który spełniając podstawowe funkcje izolacyjne (ochrona przed 
ucieczką ciepła, wspomaganie wentylacji i klimatyzacji oraz izolacyj-
ność akustyczna) – zapewnia również dodatkowo regulację wilgoci, 
sprawiając, że dach i  ściany zewnętrzne oddychają, nie dopuszczając 
do rozwoju grzybów i pleśni. 

Nowością na rynku jest system ISOVER Vario XtraSafe, który wy-
kazuje jeszcze większy zakres zmienności oporu dyfuzyjnego w zależ-
ności od pory roku, a dodatkowo pomysłowe rozwiązanie aplikacyjne, 
dzięki któremu w bardzo prosty sposób można zapewnić perfekcyjny  
montaż konieczny do 100% efektywności działania.

Bysewo Sp. z o.o. 
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57  

tel. +48 783 296 231 
www.bysewo.pl

Zapraszamy do naszego sklepu, a doradcy pomogą w doborze  
najlepszego rozwiązania dla Państwa domu.

Dla kieszeni i dla środowiska
– Izolacja domu to inwestycja na wiele lat, dlatego wybierając 

materiał izolacyjny, warto pamiętać o przyszłości i zwrócić uwa-
gę na to, czego dziś nie widać gołym okiem, ale pojawi się wraz 
z pierwszym rachunkiem za gaz, olej czy energię elektryczną. In-
westycja w  materiały izolacyjne o  parametrach gwarantujących 
energooszczędność to wartość, która z pewnością zaprocentuje. 

Produkty ISOVER, w  tym wełny szklane wykonane w  70% 
ze stłuczki pochodzącej z  recyclingu, to także krok w  kierunku 
ochrony środowiska, a co za tym idzie w kierunku poprawy kom-
fortu i zdrowia mieszkańców. 


