
GDAŃSK/SOPOT         BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE: KWIECIEŃ 2017  —  NR WYDANIA: 4 (53) — ISSN: 2392-2877  —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

FlashFlash

STR. 4

Zmartwychwstanie Pańskie to najważniejsze święto kościoła 
katolickiego. W różnych miejscach świata organizowane jest 
misterium męki Chrystusa. Misterium Gdańskie – „Sąd nad 
Jezusem” – odbędzie się w Wielki Piątek 14 kwietnia o godz. 20.00.  
Tym razem zaplanowano je między Katownią a Złotą Bramą.

W okresie Wielkiego Postu Drogi 
Krzyżowe są naturalną formą 
refleksji nad Męką Pańską – mówi 
Lech Parell ze Stowarzyszenia SUM.

Sąd nad Jezusem 
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OD DRUGIEJ STRONY

• 8 – 9 kwietnia (sobota – niedziela),  
Weekend za pół ceny

• 9 kwietnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, klub 
Pokład w Gdyni, Skwer Tadeusza Kościuszki

• 13 kwietnia (czwartek), Leburn Maddox, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 15 kwietnia (sobota), Asseco Gdynia –  
Trefl Sopot, godz. 18.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 17 kwietnia (poniedziałek), Lechia Gdańsk – 
Arka Gdynia, godz. 18.00, Energa Gdańsk

• 21 kwietnia (piątek), Kaliber 44, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 21 – 23 kwietnia (piątek – niedziela), Siesta 
Festiwal, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 22 kwietnia (sobota), Lady Punk Akustycznie, 
godz. 19.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert,  
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
 ul. Rotterdamska 9 

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 26 kwietnia (środa), Divergent, godz. 20.00, 
Hard Rock Cafe, ul. Długi Targ 35/38

• 29 kwietnia (sobota), Martyna Jakubowicz, 
godz. 19.00, NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 30 kwietnia (niedziela), Wyścig Kolarski Cyklo 
Gniewino, godz. 7.30, Czymanowo – Plac 
Koncertowy 

• 4 maja (czwartek), Kings of Convenience, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 12 maja (piątek), Nigel Kennedy & Capella 
Gedanensis, godz. 20.00, Stary Maneż,  
ul. Słowackiego 23 

• 13 maja (sobota), Natalia Kukulska,  
godz. 20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi Infoshare 
2017, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 19 maja (piątek), Piotr Rubik, godz. 20.00, 
Ergo Arena

• 26 maja (piątek), Hans Zimmer, godz. 20.00, 
Hala Ergo Arena

• 26 – 28 maja, Polsat Hit Festiwal,  
Opera Leśna w Sopocie

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 2 czerwca (piątek), Ludovico Einaudi, godz. 
18.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 6 czerwca (środa), Gojira, godz. 19.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 7 – 9 czerwca (czwartek – sobota), Polfish 
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i 
Produktów Rybnych, godz. 10.00, EmberExpo 
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 20 czerwca (wtorek), Guns N’ Roses, Stadion 
Energa Gdańsk

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Apteka Dyżurna Sopot, Tadeusza Kościuszki 7  (58) 551 32 89

• Apteka Dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• Apteka Dyżurna Gdańsk, Kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE
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PRZYMORZE

O ptakach na Przymorzu
Rada Dzielnicy Przymorze 
Małe oraz Stowarzyszenie Do-
brych Wiadomości zapraszają 
na prelekcję ornitologa Piotra 
Kamonta „Ptaki na Przymorzu 
Małym”, która odbędzie się 7 
kwietnia (piątek) o godz. 16.00 
w siedzibie rady przy ul. Czer-
wony Dwór 25, lok. 11.
– Piotr Kamont jest ornitolo-
giem i absolwentem Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Gdań-
skiego. Od 2003 roku związany 
z organizacjami pozarządowy-
mi, m.in. Ogólnopolskim To-
warzystwem Ochrony Ptaków 

i Pomorskim Stowarzyszeniem 
Wspólna Europa, działającymi 
na rzecz ochrony przyrody. Jest 
też autorem artykułów popu-
larnonaukowych promujących 
ptaki i przyrodę.
Obecnie jest koordynatorem 
Regionu Pomorze w Stowa-
rzyszeniu Ptaki Polskie. Czę-
sto występuje na antenie Radia 
Gdańsk i ciekawie opowiada 
o ptakach – mówi Marta Po-
lak ze Stowarzyszenia Dobre 
Wiadomości.

(GR)

GDAŃSKIE MISTERIUM

Sąd nad Jezusem 
Zmartwychwstanie Pańskie to 
najważniejsze święto kościoła ka-
tolickiego. W różnych miejscach 
świata organizowane jest miste-
rium męki Chrystusa. Misterium 
Gdańskie – „Sąd nad Jezusem” – 
odbędzie się w Wielki Piątek 14 
kwietnia o godz. 20.00. Tym ra-
zem zaplanowano je między Ka-
townią a Złotą Bramą.
Misterium – jeden z podstawo-
wych rodzajów średniowiecznego 
dramatu religijnego oraz opar-
tego na jego podstawie widowi-
ska, szczególnie związany jest z 
okresem pasyjnym w kalendarzu 
religijnym. 
– W okresie Wielkiego Postu, 
Drogi Krzyżowe, które są natu-
ralną formą refleksji nad Męką 
Pańską, wychodzą często w prze-
strzeń pozasakralną. Stąd feno-
men tzw. kalwarii, by wymienić 
choćby naszą kaszubską Jerozo-
limę w Wejherowie. Via Dolo-
rosą stają się też często scenerie 
miast, miasteczek, wsi. Każde 
z tych miejsc na parę chwil za-
mienia się w Jerozolimę sprzed 
ponad dwóch tysiącleci – mówi 
Lech Parell ze Stowarzyszenia 
SUM, które jest organizatorem 
misterium.
Tak też kilkanaście lat temu w 
Stowarzyszeniu SUM narodziła 
się idea misterium, które w Wiel-
ki Piątek podążałoby ulicami 
grodu nad Motławą wśród ludzi 
spieszących do i z pracy, robiących 

ostatnie przedświąteczne zakupy. 
– Nasza inicjatywa realizowana w 
przestrzeni Gdańska spotkała się 
z dużym rezonansem społeczno-
ści nie tylko stolicy regionu, ale i 
gości z Polski i zagranicy, nawet 
z najdalszych zakątków świata. 
Jej szlak przebiegał z Długiego 
Targu na Górę Gradową, gdzie 
następował finał, czyli ukrzyżo-
wanie Jezusa. W tym roku uzna-
liśmy, że w tym szczególnym 
czasie Wielkiego Postu należy 
„wydobyć” dla misteryjnego wy-
darzenia także inne miejsca oraz 
zmienić trochę formę. Dlatego 
przygotowujemy coś, co mamy 
nadzieję, na podobieństwo do-
tychczasowego widowiska, stanie 
się ważnym momentem Wielkie-
go Piątku – tłumaczy Lech Parell. 
Misterium Gdańskie – „Sąd 
nad Jezusem” to coś zupeł-
nie innego niż dotychczasowe 
przedsięwzięcia. 
– To spektakl, który skupia się 
wokół jednego elementu Męki 
Pańskiej, ale poprzez symbolikę 
miejsca, ogarnia całość przypo-
minanej drogi cierpienia, śmierci i 
chwalebnego zmartwychwstania 
Chrystusa. Katownia to przecież 
nic innego jak ciemnica i Golgota 
zarazem, Złota Brama i Strzelni-
ca św. Jerzego to pałace Heroda, 
Annasza i Kajfasza. Pełni symbo-
liki tej przestrzeni dodaje zaczy-
nająca się właśnie tu Droga Kró-
lewska – mówi Lech Parell.

Widowisko zapowiada się nie-
zwykle, a jego istotnym wspar-
ciem będzie realizowana na żywo, 
specjalnie przygotowana dla tego 
wydarzenia muzyka zespołu Kar-
paty Magiczne.

(GR)
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GDAŃSK

Ratować 
życie
Pomysł budowy sieci defibry-
latorów w przestrzeni miej-
skiej pochodzi z projektów 
zgłaszanych do ubiegłorocz-
nego Budżetu Obywatelskie-
go. Projekt nie został zrealizo-
wany w ramach BO, ale mimo 
to może stać się faktem jeszcze 
w tym roku. Miasto czeka na 
informacje potwierdzające 
przyznanie środków z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

(GR)
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SETNA ROCZNICA

SOPOT

Rok Awangardy w Sopocie

Wybudują 
schronisko

– Setna rocznica polskiej 
Awangardy niesie ze sobą wie-
le interesujących wydarzeń. 
W Sopocie zaplanowano je 
tak, by przybliżyć tę tematy-
kę zarówno młodszym, jak i 
dorosłym odbiorcom. Na sze-
reg działań złożą się koncerty, 
wykłady, performance i wysta-
wy – mówi Marek Niziołek z 
Urzędu Miasta Sopot.
Zdaniem Joanny Cichockiej-
-Guli, wiceprezydent Sopo-
tu, trójmiejski kurort to do-
bre miejsce na obchody rocz-
nicy, ponieważ w właśnie tu 
gościli w przeszłości twórcy 
awangardy.
– Nasze miasto jest miejscem 
wielu działań muzycznych, 
teatralnych, związanych ze 
sztukami wizualnymi, których 
twórcy są mocno osadzeni w 
tradycji poszukiwań i ekspe-
rymentów stanowiących o ich 
awangardowości – dodaje Jo-
anna Cichocka Gula. 
Przez cały rok do swoich sie-
dzib zapraszają Galeria Sztu-
ki, Muzeum Sopotu, Dworek 
Sierakowskich, Sopoteka, Te-
atr na Plaży.
– Sopocki Rok Awangardy 
zainaugurował wernisaż wy-
stawy „Colours of Art z ko-
lekcji Svetlik Art Foundation” 
w Państwowej Galerii Sztu-
ki. Wystawa pokazuje dzieła 

Pod koniec marca podpi-
sano umowę na budowę 
schroniska dla bezdom-
nych zwierząt w Sopocie 
przy ul. Malczewskiego. 
Inwestycja kosztuje 4,4 
mln zł. Na zrealizowanie 
zadania wykonawca ma 
czas 11 miesięcy.
– Zakładamy, że budowa 
schroniska zostanie ukoń-
czona w marcu przyszłego 
roku. W ramach inwestycji 
zostanie wybudowanych 7 
budynków, w tym obiekt 
administracyjny, zaplecze 
techniczno-gospodarcze i 
opieki weterynaryjnej – w 
tym mały szpital dla zwie-
rząt schroniska oraz zaple-
cze dla obsługi schroniska, 
dwa budynki zespołów 
boksów dla psów i jeden 
zespół boksów dla kotów 
oraz woliera dla ptaków 
– informuje Anna Dyk-
sińska z Urzędu Miasta 
Sopot.
Teren schroniska zostanie 
ogrodzony i wyposażony 
w monitoring. Dodatkowo 
powstanie 10 miejsc posto-
jowych dla wolontariuszy 
oraz gości schroniska.

(GR)

ULEWY NIE ZAGROŻĄ KURORTOWI

Sopot dostał 11 milionów
11 milionów złotych przekaże Unia Europejska na inwestycje, dzięki którym Sopot uchroni się przed 
podtopieniami. Jednocześnie Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Sopot przypomina, że na projekty przeciwpowodziowe do tej pory miasto wydało już ponad 
150 milionów złotych, a więc połowę rocznego budżetu miasta.

Marcin Skwierawski, wicepre-
zydent Sopotu podkreśla, że 
dzięki inwestycjom infrastruk-
turalnym trójmiejski kurort 
jest coraz lepiej przygotowany 
do niespodziewanych nawałnic 
deszczu.
– Kilka lat konsekwentnych 
działań, to konkretnie zreali-
zowane projekty. Powstały dwa 
odkryte zbiorniki retencyjne, 
a do tego 16 kanałowych i 3 
podziemne oraz 9 kilometrów 
sieci deszczowej. Inwestycje te 
przyniosły wymierny efekt. W 
czasie ostatnich opadów stra-
ty, jakie ponieśliśmy, były nie-
porównywalnie mniejsze niż 
miałoby to miejsce kilka lat 
temu. Z przyrodą nie wygra-
my, ale możemy zminimalizo-
wać skutki nieprzewidzianych 
działań – zauważa Marcin 
Skwierawski.
Tym razem sopocki urząd 
otrzymał unijne wsparcie na 
realizację projektu „Zagospo-
darowanie wód opadowych w 

  W ramach działań mających chronić Sopot przed podtopieniami wybudowany został  
m.in. Staw Okrzei 
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zlewniach cieków i kanałów 
zlokalizowanych na terenie 
miasta Sopotu uchodzących do 
Zatoki Gdańskiej”.
– Projekt jest kontynuacją dzia-
łań realizowanych przez Sopot 
od ponad 20 lat, a powinien się 
zamknąć w kwocie 18 milio-
nów złotych, z czego unijne do-
finansowanie wyniesie dokład-
nie 11272 043 złotych – podaje 
Anna Dyksińska.
W ramach projektu planuje 
się przebudowę koryt: Potoku 
Grodowego oraz Potoku nr 2 
(na terenie Lasku Karlikow-
skiego) oraz koryta zamknięte-
go Potoku Środkowego (ul. Pu-
łaskiego). Planuje się również 
budowę nowych odcinków oraz 
przebudowę starych odcinków 
kanałów deszczowych w uli-
cach: Abrahama, Andersa, Po-
wstańców Warszawy, Haffne-
ra, Wosia Budzysza, Pogodnej, 
Architektów.
– Poza tym zaplanowano stwo-
rzenie retencji wód opadowych 

w rejonie tunelu SKM Ka-
mienny Potok w celu zapobie-
żenia jego zalewaniu oraz wy-
korzystanie wód opadowych 
do podlewania zieleni miej-
skiej. Takie przedsięwzięcia 
będą realizowane na terenie 
Lasku Karlikowskiego i Parku 

Północnego oraz Błoni. Będzie 
polegało to na budowie sys-
temu nawadniania, w którym 
wykorzystane zostaną głównie 
wody opadowe z dachów oraz z 
terenów utwardzonych, a więc 
chodników, placów, parkingów 
czy podjazdów – informuje 

Anna Dyksińska.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wszystkie inwestycje realizo-
wane w ramach tego projek-
tu muszą być zrealizowane do 
końca 2022 roku.

(KL)
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SOPOCIANIE LUBIĄ ZIELEŃ

Odtworzą przyuliczne szpalery
– Przez ponad miesiąc miesz-
kańcy mieli możliwość wy-
powiedzenia się w ankiecie 
internetowej dotyczącej pro-
wadzenia zieleni na terenie 
naszego miasta i odtworze-
nia przyulicznych szpalerów 
zieleni w wybranym rejonie 
Sopotu. Odbyła się także de-
bata w Sopotece, która zgro-
madziła ponad stu słuchaczy. 
Prezydent miasta spotykał się 
również z mieszkańcami na 
spotkaniach konsultacyjnych 
o zieleni w mieście. Wśród 
wielu rozmów i głosów zabie-
ranych w debacie słychać było 
poparcie dla idei odtwarza-
nia przyulicznych szpalerów 
drzew – mówi Magdalena 
Czarzyńska-Jachim, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta 
Sopot.
W konsultacjach interneto-
wych wzięło udział ponad 
1100 osób, w tym prawie 
300 mieszkańców kwarta-
łu ulic Sobieskiego, 3 Maja, 
Kościuszki oraz Chopina. To 
właśnie w tym rejonie miasta 
pilotażowo zostaną odtwo-
rzone przyuliczne szpalery 
drzew.
– Zdecydowana większość 
uczestników ankiety, bo aż 
69 procent, ocenia projekt 

odtworzenia szpalerów bar-
dzo dobrze lub dobrze. Prze-
ciwnych idei jest zaledwie 2 
procent mieszkańców – poda-
je Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim. – Także koncepcja pro-
wadzenia zieleni w mieście ma 
wielu zwolenników. 31 procent 
uważa, że zieleń powinna być 
regularnie przycinana i formo-
wana, a 27 procent jest za regu-
lacją, ale bez nadmiernej inge-
rencji lub jedynie przy ulicach i 

skwerach. Tylko 21 ankietowa-
nych opowiedziało się za pozo-
stawieniem zieleni bez żadnej 
ingerencji.
Nie jest żadną tajemnicą ani 
nowością, że sopocianie, ale 
również goście odwiedzają-
cy trójmiejski kurort, chęt-
nie korzystają z licznych te-
renów zielonych w mieście. 
Najbardziej popularne miejsca 
to Park Północny, Nadmor-
ski, lasy Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego, Park Połu-
dniowy oraz Sopockie Błonia 
i rejon Morskiego Oka.
Jak informuje rzecznik so-
pockiego magistratu reali-
zacja projektu związanego z 
odtworzeniem przyulicznych 
szpalerów rozpocznie się jesz-
cze w tym roku, a pierwsze 
drzewa zostaną posadzone na 
jesieni.

(GR)

  To właśnie w tym rejonie miasta pilotażowo zostaną odtworzone przyuliczne szpalery drzew

twórców awangardowych 
od powstania tego kierunku 
na początku XX wieku. Na 
ekspozycji zobaczymy prace 
Maxa Pechsteina, Emila Fili, 
Bohumila Kubisty, Frantiska 
Kupki, Oskara Kokoschki czy 
Alfonsa Muchy. Nie zabra-
kło dzieł polskich twórców, a 
wśród nich Henryka Stażew-
skiego, Wojciecha Fangora, 
czy – z tworzących obecnie – 
Andrzeja Nowackiego. Wy-
stawa potrwa do 25 czerwca 
– informuje Marek Niziołek.
Z kolei w Muzeum Sopo-
tu od 23 kwietnia do 12 
maja obejrzeć będzie moż-
na wystawę „Awangarda sen 
paradoksalny”. 
– Z ciekawszych wydarzeń w 
Teatrze na Plaży warto wy-
mienić koncert, który odbę-
dzie się 21 maja o godzinie 
20.00. Jest to projekt realizo-
wany przez Miłosza i Magdę 
Pękalów, członków kwartetu 
Kwadrofonik, uznawanego 
za jeden z najwybitniejszych 
polskich zespołów grających 
muzykę współczesną – dodaje 
Marek Niziołek.
To oczywiście tylko niektóre 
wydarzenia. O pozostałych 
dowiedzieć się można w in-
stytucjach uczestniczących w 
projekcie.

(GR)
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NIEZACHWIANA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Spada zadłużenie mieszkańców
Dłużników ma każda polska spółdzielnia mieszkaniowa. Na terenie Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” również nie brakuje mieszkańców, 
którzy zalegają z opłatami czynszowymi. Trzeba jednak zaznaczyć, że z każdym 
rokiem zadłużenie to spada.

Najniższe zadłużenie wystę-
puje na terenie Administracji 
Osiedla nr 2, gdzie wskaźnik 
zadłużenia do rocznego wy-
miaru opłat kształtuje się poni-
żej 3 proc (2,60%). i jest na po-
ziomie ok. 390 tysięcy złotych.
Tak niski poziom zadłużenia 
kształtuje się od co najmniej 
dwóch lat, a jest to efekt prac 
windykacyjnych prowadzonych 
przez naszą administrację, któ-
ra stara się nie dopuścić do 
powstawania wielomiesięcz-
nych zaległości – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 2 PSM „Przymorze”.  
– W ostatnim czasie skupili-
śmy się na ściągnięciu zaległo-
ści tych największych. Mimo 
że wskaźnik zadłużenia jest ni-
ski, to w stosunku do roku 2015 
jeszcze nieznacznie się obniżył. 
Moim zdaniem wynik, który 
osiągnęliśmy, jest wyśrubowa-
ny i trzeba będzie włożyć dużo 
wysiłku aby  na tym poziomie 
utrzymać się przez kolejne lata. 
Zadłużenie członków spół-
dzielni spadło również w Ad-
ministracji Osiedla nr 3 i wy-
nosi w tej chwili ok. 520 tysięcy 
złotych.
– Prowadzimy często spo-
tkania z mieszkańcami. Co 
miesiąc spotyka się komisja 
mieszkaniowa, na którą zapra-
szamy ponad 50 osób. Każdy 
dokładnie wie, jakie ma za-
dłużenie. Zazwyczaj już samo 
takie zawiadomienie powodu-
je, że mieszkaniec spłaca część 
swojego zadłużenia. Często też 
dzwonimy do naszych dłuż-
ników i przypominamy o za-
ległym zobowiązaniu – mówi 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3.
Iwona Gnyszka, starszy spe-
cjalista ds. księgowych AO3 
dodaje, że wielokrotnie sam 

  W PSM „Przymorze”, jak w każdej innej polskiej spółdzielni mieszkaniowej, nie brakuje 
dłużników, którzy nie płacą czynszu

telefon z przypomnieniem 
wystarczy.
– Dziękują nam za taką infor-
mację, bo często w natłoku róż-
nych obowiązków zapominają 
o regularnym płaceniu czynszu 
– mówi Iwona Gnyszka.
Wszystkie zadłużenia, a przede 
wszystkim 5-miesięczne, ma-
leją. Jest to efekt odzyskiwa-
nia mieszkań, które są najbar-
dziej zadłużone. Tylko w 2016 
roku udało się odzyskać trzy 
mieszkania.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 4 zadłużenie mieszkań-
ców w porównaniu z rokiem 
2015 radykalnie spadło.
– Wielkość zobowiązań spadła 
o około 150 tysięcy złotych. 
Dłużnicy otrzymują wezwa-
nia na komisję mieszkaniową, 
a groźba eksmisji powoduje, że 
mieszkańcy regulują swoje zo-
bowiązania. W wielu przypad-
kach o odzyskaniu pieniędzy 
decydował sąd. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że eksmisji nie uda-
ło się uniknąć – informuje An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4.
Wielu  dłużników mieszka na 

terenie Administracji Osiedla 
nr 1.
– Najpierw wysyłamy zawia-
domienia o zadłużeniu i wzy-
wamy każdego dłużnika na 
rozmowę do Rady Osiedla, 
abyśmy mogli poznać jego sy-
tuację ekonomiczną i ustalić 
harmonogram spłaty zadłu-
żenia. Staramy się pomagać 
mieszkańcom uzyskać dodat-
ki mieszkaniowe z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Jednak kiedy ze strony dłuż-
nika nie ma żadnej reakcji, je-
śli jest członkiem spółdzielni 
wtedy zostaje on wykluczony 
z członkostwa. To pociąga za 
sobą konsekwencje finansowe, 
ponieważ opłaty eksploata-
cyjne za używania mieszkania 
są wyższe niż dla członków 
spółdzielni, bowiem właści-
cielom niebędącym członka-
mi spółdzielni nie przysługuje 
prawo do pożytków z mająt-
ku wspólnego spółdzielni oraz 
pożytków z działalności go-
spodarczej. Dalszym etapem 
na drodze ściągalności dłu-
gów jest skierowanie sprawy na 
drogę postepowania sądowego 

– tłumaczy Iwona Szafrańska, 
główna księgowa Administra-
cji Osiedla nr 1.
Zadłużenie mieszkańców Ad-
ministracji Osiedla nr 1 stop-
niowo zmniejsza się, i porów-
naniu do roku 2015  spadło o 
około 6 proc. 
– Część osób zadłużonych jest 
na własne życzenie. Są dodat-
ki mieszkaniowe, ale wielu 
dłużników nie korzysta z ta-
kiej formy pomocy. Tam, gdzie 
osoby zadłużone mają problem 
w załatwieniu spraw związa-
nych z otrzymaniem dodatku 
mieszkaniowego, pomagamy w 
dopełnieniu urzędowych for-
malności, aby pomóc naszym 
mieszkańcom – mówi Łucja 
Seredzińska, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 1.
Kierownicy wszystkich czte-
rech administracji przyznają, 
że wśród dłużników gros osób 
to mieszkańcy, którzy mają pie-
niądze, a spółdzielnię miesz-
kaniową traktują jako kasę 
zapomogowo-pożyczkową. 

(lubek)

WARSZTATY DLA PODSTAWÓWEK

Klub wspiera 
hospicjum

 Do końca kwietnia oglądać można prace malarskie Macieja 
Szymankiewicza 

Osiedlowy Klub „Piastuś” 
stawia na promocję lokalnych 
artystów. W tej chwili można 
oglądać wystawę malarstwa 
Macieja Szymankiewicza, a 
już niebawem odbędzie się 
wernisaż wystawy Artura 
Belczkowskiego.
– Nie jest to pierwsza wystawa 
naszych rodzimych twórców. 
Bardzo chętnie prezentujemy 
twórczość artystów z naszej 
dzielnicy. Nasze podwoje są 
dla nich szeroko otwarte. Za-
praszamy szczególnie tych, 
którzy tworzą, ale nie mają 
okazji pokazać swoich prac 
szerokiej publiczności – mówi 
Ewa Abramowska, kierownik 
klubu „Piastuś”.
Do końca kwietnia można 
jeszcze oglądać wystawę prac 
Macieja Szymankiewicza.
– Pasja do malarstwa zawsze 
była. Moje obrazy to przede 
wszystkim marynistyka, bo 
w tej tematyce czuję się naj-
lepiej. Malarstwo to nie jedy-
na dziedzina sztuki, w której 
się odnalazłem. Na co dzień 
tworzę wyroby ceramicz-
ne, ze sprzedaży których się 
utrzymuję – mówi nam Ma-
ciej Szymankiewicz.
Wystawy w „Piastusiu” 

oglądać można w godzinach 
pracy klubu, ale po wcześniej-
szym umówieniu się.
Z kolei 12 kwietnia odbędzie 
się ogłoszenie wyników kon-
kursu na wielkanocną ozdo-
bę. Dodajmy, że wszystkie 
prace tafią na kiermasze świą-
teczne organizowane przez 
Hospicjum Pomorze Dzie-
ciom. Część prac na kierma-
sze wykonały również panie 
z Koła Kreatywnego Seniora. 
Korzystając z okazji, wszyst-
kich chętnych zapraszamy na 
warsztaty wielkanocne, któ-
re 8 kwietnia odbędą się w 
klubie przy Piastowskiej 98A 
(godz. 12.00 – 14.00).
– Już teraz zapraszam mło-
dych gdańszczan na IX Mło-
dzieżowy Przegląd Piosen-
ki, który zaplanowano na 26 
kwietnia. Artyści podzieleni 
zostaną na dwie kategorie 
wiekowe, na dzieci z pod-
stawówek i gimnazjalistów. 
Zgłoszenia przyjmujemy oso-
biście, telefonicznie bądź też 
mailowo do 21 kwietnia – do-
daje Ewa Abramowska.
Dodajmy jeszcze, że klub or-
ganizuje dla uczniów młod-
szych klas szkół podstawo-
wych warsztaty plastyczne.
 

(lubek)
KLUB PIASTUŚ

UL. PIASTOWSKA 98A
TEL. 58 553 23 81

KLUBPIASTUS98A@WP.PL
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Jachtem do Nowego Dworu Gdańskiego. 
Powstanie dwanaście kilometrów nowego 
szlaku wodnego
„Żeglarski raj” będzie rozbudowywany. Kolejne inwestycje na Pętli Żuławskiej będą kosztować 92 miliony 
złotych. Dzięki temu powstaną nowe szlaki wodne oraz przystanie i mosty zwodzone. 

- Modernizacja Pętli Żuław-
skiej to dla samorządu po-
morskiego przedsięwzięcie 
strategiczne. Realizując sze-
reg nowych inwestycji, chce-
my aby akweny wodne Żuław 
i Zalewu Wiślanego stały się 
jeszcze bardziej atrakcyjne dla 
turystów. Będziemy moder-
nizować istniejące przystanie 
oraz zlikwidujemy bariery 
na szlakach wodnych takich 
jak na przykład rzeka Tuga – 
mówi o planach nowych in-
westycji na Pętli Żuławskiej 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego Ryszard Świlski.

TUGĄ DO NOWEGO DWORU 
GDAŃSKIEGO
Ważną inwestycją będzie 
otwarcie trasy żeglugowej na 
Tudze.
–  Za prawie 2,5 miliona zło-
tych zostanie przebudowany 
most w Żelichowie - wyjaśnia 
Rafał Wasil z Departamentu 

Infrastruktury Urzędu Mar-
szałkowskiego. - Obecna sta-
ła konstrukcja zostanie zastą-
piona nowym mostem zwo-
dzonym. Dzięki temu, oraz 
dzięki remontowi mostu w 
Tujsku, będzie można dopły-
nąć do budowanej przystani 
żeglarskiej w stolicy Żuław 

– Nowym Dworze Gdań-
skim. Zakończenie wszyst-
kich inwestycji zaplanowano 
w 2018 roku. 

WIĘKSZY PORT W KRYNICY 
MORSKIEJ
- Prawie 5 milionów złotych 
będzie kosztowała rozbudowa 

portu jachtowego w Krynicy 
Morskiej. Port zyska zaple-
cze sanitarne i socjalne. Bę-
dzie też dźwig do wodowania 
jachtów. Dzięki wybudowa-
niu nowych pomostów pływa-
jących zwiększy się do ponad 
100 liczba miejsc do cumowa-
nia jachtów – dodaje Wasil.

DOBRA WIADOMOŚĆ NA ROK 
WISŁY
Bardzo dobre informacje dla 
wodniaków przekazał również 
Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku. Plano-
wany na lato remont Śluzy w 
Przegalinie zostanie przełożo-
ny  i rozpocznie się pod koniec 

roku. Pierwotnie plan zakła-
dał zamknięcie śluzy na cały 
sezon żeglarski. Jak informuje 
RZGW – na prośbę wodnia-
ków, remont został przełożony. 
Zacznie się on jesienią 2017 r. i 
zakończy przed startem sezonu 
żeglarskiego 2018.

PĘTLA ŻUŁAWSKA
To projekt drogi wodnej łą-
czącej szlaki żeglugowe Wi-
sły, Martwej Wisły, Nogatu, 
Szkarpawy, Tugi, Motławy. 
Jest częścią międzynarodo-
wej trasy wodnej E70 Holan-
dia – Litwa. Przebiega przez 
liczne obszary Natura 2000.  
Najważniejsze liczby Pętli 
Żuławskiej to:
• 303 kilometry szlaków 
wodnych
• 4 porty żeglarskie
• 7 przystani
• 130 tysięcy żeglarzy w roku 
2016.
 

(MP)
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Potrafimy sprostać 
wymaganiom rynku
Od 2000 roku jestem człon-
kiem Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Południe” w Gdańsku, a 
więc stałam się wiarygodnym 
świadkiem jej rozwoju. W tym 
czasie pełniłam szereg funkcji w 
kolejnych kadencjach rady nad-
zorczej, a od 2016 roku pełnię 
funkcję przewodniczącej.
Rada nadzorcza to siedmiooso-
bowy zespół, który nadzorując i 
kontrolując działania zarządu:
- analizuje skutki każdej decyzji 
zarządu pod względem efektów 
finansowych, a przede wszyst-
kim stopnia zaspokojenia po-
trzeb mieszkańców,
- tworzy spójny, zgodny z obo-
wiązującym prawem system 
normatywny w formie regula-
minów określających prawa, ale 
i obowiązki członków.
We współpracy z zarządem kie-
rujemy się trzema zasadami:
- wrażliwością społeczną,
- rzetelnością,
- rozsądkiem w podejmowa-
nych decyzjach.

Ułatwieniem dla pracy w radzie 
jest niewątpliwie wielozawodo-
wość jej członków oraz ogromne 
doświadczenie zarządu w branży. 
To doświadczenie i zasady, jakimi 
się kierujemy, przynoszą określo-
ne, pozytywne efekty.
Spółdzielnia nasza może być pod 
wieloma względami wzorem do 
naśladowania, to nie są puste sło-
wa, a opinia biegłych rewidentów 
badających coroczny bilans, a tak-
że wnioski z okresowych lustracji.
Jesteśmy przewidywalni i sku-
teczni na trudnym, konkurencyj-
nym rynku w branży budowlanej 
i potrafimy sprostać trudnym wy-
maganiom na kurczącym się ryn-
ku wykonawców.
Stworzyliśmy możliwość bezpo-
średniego kontaktu z członkami 
spółdzielni poprzez pełnienie 
comiesięcznych dyżurów człon-
ków rady. Ta forma spotkań 
ma na celu stworzenie systemu 
wspólnego rozwiązywania pro-
blemów, bowiem zrozumienie, 

  Sylwester Wysocki - prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

     25-lecie     SM „Południe”
Gdy 25 lat temu powstawała  
w Gdańsku Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Południe”, nikt nie 
przypuszczał, że tak bardzo 
odmieni południowe dzielnice 
Gdańska, a jej inwestycje staną 
się jednymi z najbardziej pożą-
danych w mieście. Dziś Orunia 
Górna i osiedle SM „Południe” to 
bezpieczne, zadbane, pełne zie-
leni osiedle, gdzie mieszkańcom 
żyje się komfortowo i po prostu 
dobrze. 
Orunia Górna i tereny SM „Po-
łudnie” położone są na malowni-
czych wzgórzach, w sąsiedztwie 
historycznego Parku Oruńskie-
go, w niedalekiej odległości od 
zabytkowego Centrum Gdańska 
bardzo dobrze skomunikowa-
nego autobusami i tramwajami.  
W ciągu 25 lat działalności Spół-
dzielnia wybudowała ponad 70 
budynków mieszkalnych: wie-
lorodzinnych i jednorodzinnych  
w zabudowie szeregowej. 

Orunia Górna to miejsce przy-
jazne mieszkańcom, spokojne  
i skąpane w zieleni. Warto mieć 
na uwadze, że na 24 hektary 
gruntów Spółdzielni aż 14 ha 
stanowią zagospodarowane i  sta-
le pielęgnowane tereny zielone.  
Z kolei bezpieczeństwu miesz-
kańców sprzyja własny sys-
tem monitoringu wizyjnego, 
obejmujący tereny otwarte SM 
„Południe”. 

MODELOWA SPÓŁDZIELNIA 
– Na początku lat 90. ubiegłego 
wieku, tj. na początku transfor-
macji społeczno-gospodarczej 
skończył się system przydzielania 
mieszkań na podstawie książe-
czek mieszkaniowych. Nastąpiła 
komercjalizacja rynku mieszka-
niowego. To wtedy, dokładnie  
w kwietniu 1992 roku, wraz  
z grupą osób związanych ze 
spółdzielczością mieszkaniową 

powołaliśmy do życia Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Południe” 
– opowiada Sylwester Wysocki, 
prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Południe” - Pragnęliśmy re-
alizować wizję osiedla nowocze-
snego, bezpiecznego, przyjaznego 
i kompleksowo zaspokajającego 
różnorodne potrzeby mieszkań-
ców. Było to duże wyzwanie  – Po 
25 latach mam satysfakcję, że za-
łożone cele zostały zrealizowane. 
Niektórzy twierdzą, że SM „Po-
łudnie” jest przykładem inno-
wacyjnego i perspektywicznego 
budowania i zarządzania. Takie 
oceny cieszą. Okazywane na co 
dzień zadowolenie mieszkańców 
z warunków życia na osiedlu jest 
dla mnie i pracowników najlep-
szą nagrodą za minione lata pra-
cy. Pragnę jednak podkreślić, że 
także mieszkańcy swoją rozwagą 
wykazywaną na Walnych Zgro-
madzeniach są współautorami 
sukcesu Spółdzielni – dodaje pre-
zes Sylwester Wysocki. 
SM „Południe” swoją działal-
ność inwestycyjną prowadzi bez 
zaciągania kredytów. Jest lau-
reatką wielu konkursów, m.in. 
Filar Spółdzielczości Mieszka-
niowej, Lider Spółdzielczości 
Mieszkaniowej czy Bezpieczeń-
stwo wspólnoty lokalnej miasta 
Gdańska (za budowę pierwsze-
go monitoringu wizyjnego w 
spółdzielniach mieszkaniowych  
w mieście).

NIE TYLKO „SYPIALNIA”
Zarząd SM „Południe” od same-
go początku dbał o to , by osie-
dle nie stało się typową sypial-
nią mieszkańców Aglomeracji 
Trójmiasta. Stąd tak wiele inwe-
stycji w infrastrukturę sportową  
i działalność oświatową oraz kul-
turalną. Na terenie osiedla działa 
Centrum Sportowe Spółdzielni  
z siłownią oraz profesjonalną krę-
gielnią, dwa korty tenisowe, si-
łownia zewnętrzna, w pełni wy-
posażone, ogrodzone i monitoro-
wane osiedlowe boisko piłkarskie 
z nawierzchnią sztuczną oraz od-
dane do użytku w 2013 roku za-
plecze sportowe. Pomieszczenia 

w budynku służą również do 
prowadzenia działalności kultu-
ralno - społecznej. Odbywają się 
tu warsztaty aktywności twórczej 
dla mieszkańców Spółdzielni. 
Siedzibę ma Klub Seniora.
Od 2007 roku Spółdzielnia 
współorganizowała i współfinan-
sowała Oruńskie Koncerty Ka-
meralne, podczas których w ko-
ściele parafialnym prezentowana 
jest zarówno muzyka klasyczna 
i sakralna, jak i widowiska ope-
retkowe czy przedstawienia ko-
stiumowe, w których występują 
uznani artyści trójmiejskiej scen. 
Wakacje na osiedlu oraz „Ferie 
na sportowo” to propozycja dla 
najmłodszych mieszkańców osie-
dla. Wolny czas dzieci spędzają 
aktywnie biorąc udział w rozma-
itych zajęciach sportowych. Or-
ganizowane były i są  wycieczki 
krajowe i zagraniczne, m.in. do 
Legolandu w Danii czy Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli. 
Od 18 lat corocznie na terenie 
Spółdzielni odbywa się piłkarski 
„Turniej Maryjny”, a także tur-
nieje tenisa ziemnego oraz wio-
senne i jesienne festyny  rodzin-
ne współorganizowane z przed-
szkolem, które zresztą również 
własnym sumptem wybudowała 
Spółdzielnia. 
Na budowę obiektów zaspokaja-
jących potrzeby społeczne i kul-
turalne mieszkańców wydano 
dotąd kwotę ponad 12 milionów 
złotych. 
Mieszańcy osiedla często przy-
znają, że na Oruni Górnej 

niczego im nie brakuje. Infra-
strukturę tworzoną przez Spół-
dzielnię uzupełnia bogata oferta 
handlowa, zarówno najpopu-
larniejszych supermarketów, jak  
i lokalnych sklepików. Na Oruni 
Górnej działa poczta, Komisa-
riat Policji, przychodnia zdro-
wia, szkoła z biblioteką publiczną  
i przedszkole. Nie brakuje tu tak-
że lokali gastronomicznych. 

INWESTYCJE W TOKU 
SM „Południe” działalność inwe-
stycyjną rozpoczęła w 1993 roku  
i od tej pory buduje nieustan-
nie. W ostatnich latach do użyt-
ku oddane zostały dwa budynki 
wielorodzinne, budynek zaple-
cza socjalnego dla kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego oraz 
10 budynków jednorodzinnych  

w zabudowie szeregowej. W tym 
roku rozpocznie się budowa ko-
lejnego budynku wielorodzinne-
go przy ul. Kurierów Armii Kra-
jowej. W dalszej perspektywie 
budynki wielorodzinne powsta-
ną również przy ul. Antoniego 
Antczaka. 
Jubileusz to czas podsumowań  
i podziękowań. Jak mówi Sylwe-
ster Wysocki: – Dziękuję człon-
kom, mieszkańcom i pracowni-
kom Spółdzielni, urzędom, in-
stytucjom, stowarzyszeniom oraz 
podmiotom gospodarczym i oso-
bom za kreatywny współudział  
w kształtowaniu Spółdzielni 
oraz za  sprawny, twórczy wkład  
w budowę osiedla oraz wysiłki na 
rzecz rozwoju i integracji lokalnej 
społeczności. 

równoważenie potrzeb i moż-
liwości jest gwarancją sukcesu.
Jestem przekonana, że przyjęta 
przez zarząd strategia rozwoju, 
kontrolowana przez naszą radę, 
zapewni celowe i oszczędne 
dysponowanie środkami na za-
sadach rachunku ekonomiczne-
go przy jednoczesnym zapew-
nieniu należytej dbałości o wła-
ściwe zabezpieczenie i utrzyma-
nie stanu technicznego zasobów 
oraz infrastruktury spółdzielni.

Maria Ciepłucha 
Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej SM „Południe”
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     25-lecie     SM „Południe”

Sąsiad, na którym 
można polegać
Każdy kolejny jubileusz skła-
nia do refleksji, wspomnień i 
dzielenia się spostrzeżeniami. 
Takie święto, po wydziele-
niu się ze struktur Gdańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
obchodziła w ubiegłym roku 
SM „Suchanino”. Można po-
wiedzieć, że obie spółdzielnie 
są rówieśniczkami, choć na-
sze zasoby są znacznie star-
sze. Prezes Sylwester Wysocki 
jest nie tylko inicjatorem po-
wołania do życia Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”, ale 
od samego początku zasiada w 
jej zarządzie. Spółdzielnia pod 
jego rządami z sukcesem sys-
tematycznie realizuje budow-
nictwo wielorodzinne wraz 
z infrastrukturą zewnętrz-
ną oraz obiekty rekreacyjno-
-sportowe, pomimo iż w ska-
li kraju rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w spółdziel-
niach mieszkaniowych jest 
nieznaczny ze względu na nie-
korzystne zmiany ustawowe.
W roku 2001 powołano do ży-
cia Pomorskie Stowarzyszenie 
Zarządców Nieruchomości 
Spółdzielni Mieszkaniowych, 
które zajmuje się zagadnie-
niami związanymi z funkcjo-
nowaniem spółdzielni miesz-
kaniowych. Stowarzyszenie 
działa na polu prawodawstwa, 
stara się wpływać zarówno 
na korzystny dla spółdziel-
ców kształt ustaw, jak i na ich 
codzienne funkcjonowanie. 
Wśród założycieli stowarzy-
szenia był Sylwester Wysocki, 
który od początku aktywnie 
udziela się w pracach naszej 
organizacji. Będąc zaś radnym 

Gdańska w latach 2006-2010, 
był inspiratorem wszelakich 
działań nie tylko na rzecz śro-
dowiska spółdzielczego, ale i 
całego miasta.
Liczne wyróżnienia przyznane 
SM „Południe” w konkursach 
ogólnopolskich są wyrazem 
uznania władz spółdzielni i 
jej mieszkańców dla pozytyw-
nych działań, jakie dokonały 
się w minionych latach. 
Zależy nam, aby mieć dobrego 
sąsiada, dobrze zarządzające-
go, chętnego do współpracy, 
takiego, na którym można 
polegać. Wszystko to można 
powiedzieć o SM „Południe”. 
Spółdzielnia ta jest wzorem 
dla wszystkich, za co serdecz-
nie gratuluję prezesowi Sylwe-
strowi Wysockiemu, Radzie 
Nadzorczej i wszystkim jej 
mieszkańcom.

Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Suchanino”

Klub seniora integruje 
mieszkańców
Na osiedlu mieszkam już od 
15 lat, dlatego Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Południe” 
znam niemal od podszewki. 
Wysoko oceniam działalność 
spółdzielni, której pracowni-
cy, z zarządem na czele, robią 
wszystko, aby mieszkańcom 
żyło się jak najlepiej. Waż-
nym aspektem jest także fakt, 
że spółdzielnia dalej inwe-
stuje i buduje kolejne miesz-
kania, odpowiadając na po-
trzeby, oczekiwania, ale i wy-
mogi finansowe przyszłych 
członków naszej spółdzielni. 
Jestem przekonany, że każda 
nowa inwestycja mieszkanio-
wa prowadzona jest nie tylko 
starannie, ale i ekonomicznie. 
Słowa pochwały należą się 
także za działalność eksplo-
atacyjną, czym szczególnie 
zainteresowani są miesz-
kańcy. Szybkość i sprawność 
działania konserwatorów po-
wodują, że wszystkie awarie 
usuwane są natychmiastowo. 
Nie tylko z tego jesteśmy 

zadowoleni. Na terenie naszego 
osiedla nie brakuje zielonych i 
ukwieconych miejsc, na któ-
rych warto zawiesić oko.
Godnym uwagi jest też fakt, 
że spółdzielnia wspiera finan-
sowo działalność kulturalno-
-społeczną, dzięki czemu na 
naszym osiedlu odbywają się 
festyny integracyjne, różnego 
rodzaju turnieje sportowe dla 
dzieci i młodzieży, czy ciekawe 
zajęcia dla osób starszych. Nie 
zapominajmy także o wyjaz-
dach organizowanych dla naj-
młodszych w czasie zimowych 
ferii i letnich wakacji. Jaka inna 
spółdzielnia podejmuje się ta-
kich działań? Śmiem twierdzić, 
że żadna.
Spółdzielnia wspiera – naj-
bliższy memu sercu – klub se-
niora, który działa od wrze-
śnia 2004 roku. Na początku 
skupionych było wokół klubu 
blisko 30 osób, a teraz liczba 
ta niemal się potroiła. Na na-
szym osiedlu mieszkają ludzie 
z różnych stron kraju, a mimo 

to znamy się bardzo dobrze, 
bo spotkania klubu seniora 
to dobre miejsce na integrację 
mieszkańców. 
Na spotkaniach naszego klu-
bu gościliśmy chociażby wła-
dze Gdańska, czy miłośnika 
historii naszego miasta, pro-
fesora Andrzeja Januszajtisa. 
Często wychodzimy też w 
ciekawe miejsca, gdzie mo-
żemy poprzebywać trochę z 
kulturą. Trzeba jednak jasno 
powiedzieć, że bez wsparcia 
zarządu spółdzielni, działal-
ność klubu seniora nie byłaby 
prowadzona tak szeroko.

Stefan Adrych,  
prezes klubu seniora

PODZIĘKOWANIA ZA 
WKŁAD W BUDOWĘ 

ORAZ ROZWÓJ  
I INTEGRACJĘ  
OSIEDLA DLA:

„Miastoprojekt Gdańsk”, 
„GEL”,” MELFI”, „APA”, 
„Sienkiewicz”, „FILAR”, 

 oraz wykonawcom: 
PB „Domesta”, PB 

„EKO”, PB „Kokoszki”, 
PB „Narloch”, „Górski”, 
„S-Bud”, PRI „Gdańsk”, 

„Kaszub”, „Wroński”, 
„Szarafin”, GN-KNIT”,  

firmom:  
„Rondo”, „Drogomost”, 
„Trakt”, FB „Jasiński”, 

„INET”, „Impuls” 
Eugeniusz Żołobowski, 

PHU „Zieleń”, „Stiasny”, 
„Geometra”, GZDiZ, 

GPEC, SAUR Neptun, 
GIW-K, Gdańskie 
Melioracje, Energa, 

„Prointernet”, „CLEAN 
BUD”, „GREEN ROAD”, 

„SITA Północ”, PPU 
Mirosław Kreft, PPHU 
„Cieśla”, Jagna Cieśla 
Zadrożna, PHWiC 

„FILAR” – Antoni Fila, 
„BEYER” Andrzej Beyer, 
„ADLER” Gracjan Stec, 

„M-BUD” Sebastian 
Miotek, „MAXIMUS” 

Andrzej Mania, „KOREL” 
Mirosław Szyszło, 
„ADMIN” Marek 

Modrzewski, „UNIQA”, 
PHU „PORTAL”, Zakład 

Elektroinstalacyjny 
„ZAEL” Henryk 

Kulaszewicz, „Mars-Żbik”, 
„Noble&David”, Instalacje 
Sanitarne Zofia Mokwa, 

instytucjom: 
Zespół Kształcenia 

Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 19, 
Przedszkole Parkowe
Wzgórze, Katolickie 

Stowarzyszenie Przymierze,
i wszystkim 

niewymienionym 
z nazwy podmiotom, które 

pozostawiły na osiedlu 
„Kawał dobrej roboty”.

To nie jest zwykłe 
osiedle
Z racji moich obowiązków po-
selskich pracowałem w ubiegłej 
kadencji nad ustawą o spółdziel-
czości. Zetknąłem się z setka-
mi przedstawicieli spółdzielni, 
szczególnie mieszkaniowych, z 
całej Polski. Poznałem dogłęb-
nie nie tylko problemy, struktu-
ry, ale również działalność dzie-
siątków spółdzielni.
Od pierwszego kontaktu zwró-
ciła moją uwagę Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Południe” 
w Gdańsku. Tę spółdzielnię 
mógłbym rekomendować z czy-
stym sumieniem jako wzór do 
naśladowania. Ta spółdzielnia 
nie jest klasyczną „sypialnią” dla 
mieszkańców, ale pod każdym 
względem przyjaznym środo-
wiskiem. Cała infrastruktura, 
każda inwestycja, jest tworzona 
w tej spółdzielni z myślą nie tyl-
ko o udogodnieniu życia miesz-
kańcom, ale o uprzyjemnieniu 

mieszkania w przyjaznym 
środowisku.
Gratuluję nie tylko Radzie 
Nadzorczej i Zarządowi, ale 
wszystkim mieszkańcom Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Połu-
dnie”, takiej wzorcowej współ-
pracy dla dobra wspólnego. Ży-
czę Państwu, z okazji jubileuszu 
25-lecia, dalszych sukcesów i 
rozwoju oraz doskonalenia śro-
dowiska, w którym żyjecie.

Jerzy Borowczak 
Poseł na Sejm RP
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  Na pracy uczestników WTZ przy ulicy Tysiąclecia wzorować się będą norweskie organizacje 

NOWE BOISKO NA ŻABIANCE
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na 
budowę boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej na 
Żabiance. 
– Inwestycja obejmuje budowę obiektu, w skład którego wej-
dą: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 
bieżnia prosta i bieżnia okólna, skocznia w dal i rzutnia do 
pchnięcia kulą – informuje Michał Piotrowski z gdańskiego 
magistratu.
Obiekt będzie oczywiście oświetlony i monitorowany. Do-
datkowo przeprowadzony zostanie remont nawierzchni pla-
cu zabaw. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 10 
kwietnia, natomiast boisko ma być gotowe do użytku już w 
sierpniu tego roku.

WYKŁADOWCA UG REŻYSEREM FILMU 
Wykładowca Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdań-
skiego, Marcin Borchardt, napisał i wyreżyserował film doku-
mentalny „Beksińscy. Album wideofoniczny” o rodzinie Bek-
sińskich. Dokument powstał na podstawie książki autorstwa 
Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny”. 
Dokument wejdzie do polskich kin jesienią tego roku, a wcze-
śniej zaplanowano jego festiwalową premierę.

EKSPERCI Z GANDAWY W GDAŃSKU 
Eksperci z Gandawy, odpowiedzialni za rozwój miasta, 
planowanie przestrzenne, procesy rewitalizacji oraz miesz-
kalnictwo, odwiedzili Gdańsk. W ciągu czterech dni zwie-
dzili niektóre gdańskie inwestycje, wzięli udział w semina-
rium oraz opowiedzieli gdańskim urzędnikom o swoich 
doświadczeniach.

GDAŃSK MA NOWEGO KRONIKARZA 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zostało oficjalnie kro-
nikarzem miasta. Za opracowywanie materiałów będzie od-
powiedzialny Grzegorz Jedlicki, pracownik muzeum, który 
zastąpił doktora Jerzego Kuklińskiego. Muzeum zapowiada 
wznowienie wydania dwóch pierwszych tomów miejskiej kro-
niki w nowej szacie graficznej jeszcze w tym roku. Drugi tom 
kroniki, obejmujący pierwotnie lata 1945-2000, zostanie po-
szerzony o lata 2001-2017.

10 STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW 
Do połowy grudnia uruchomionych ma być w Gdańsku 10 
stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja będzie 
realizowana w ramach zadania „E–mobilność” w trybie „za-
projektuj i wybuduj”. Stacje mają powstać przy: al. Jana Pawła 
II, Placu Inwalidów Wojennych przy ul. Opata Jacka Rybiń-
skiego, na parkingach przy: ul. Klonowej, ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie, ul. Heweliusza oraz przy: ul. Wypoczynkowej, 
ul. Długie Ogrody, ul. Szafarnia, ul. Bogusławskiego i na pętli 
tramwajowej przy skrzyżowaniu ul. Havla i Świętokrzyskiej.

DIAMENTOWA „CZTERDZIESTKA PIĄTKA”
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte we 
Wrzeszczu (ul. Matki Polki 3A) obchodziła jubileusz 60-lecia. 

NAJLEPSZE WNĘTRZE PUBLICZNE 
Przestrzeń klubokawiarni i bufetu w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim zwyciężyła w dziewiątym plebiscycie „Pol-
skie Wnętrze 2016”. Zwycięzców wybrała komisja złożona z 
architektów i laureatów poprzedniej edycji plebiscytu. Wnę-
trze GTS nagrodzone zostało w kategorii: wnętrza publiczne.

3,5 MLN ZŁ NA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał środki finanso-
we PFRON na dofinansowanie robót budowlanych obiektów 
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze 
przekazane zostaną 8 wnioskodawcom. Na ten cel pomorskie 
władze przeznaczyły 3,65 mln zł.

WYSTAWA „SPRAWNEJ RĘKI” 
Moshe Kupferman i Marek Chlanda to dwaj artyści, których 
prace są pokazywane w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, 
przy ulicy Szerokiej 34–35/37. Wystawa dostępna jest w no-
wych godzinach otwarcia galerii: od wtorku do niedzieli, w 
godzinach 12.00 – 19.00 i potrwa do 3 czerwca. Wstęp na 
wystawę i wernisaż jest bezpłatny.

(GR)

W SKRÓCIE
PRODUKUJĄ PODPAŁKĘ NA GRILLA

WTZ wzorem dla Norwegów
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zajmują się różnymi rzeczami. 
Niektórzy z nich mogą pochwalić się zdolnościami artystycznymi. Inni zajmują 
się równie ciekawymi rzeczami, a ich działaniami zainteresowane są nawet 
zagraniczne organizacje pracujące z osobami niepełnosprawnymi.

Już w ubiegłym roku promo-
waliśmy w naszej gazecie pod-
pałkę na grilla, która powstaje 
w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej prowadzonym przez Pol-
skie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gdańsku 
(PSONI Gdańsk), który mie-
ści się przy ul. Tysiąclecia 13A. 
Jak mówi Krzysztof Skrzypski, 
kierownik WTZ, jest to pro-
dukt ekologiczny i produkowa-
ny na szwajcarskiej licencji. 
– Naszym przedsięwzięciem 
zainteresowali się Norwego-
wie. O ekologicznej podpałce 
dowiedzieli się z internetu. W 
ubiegłym tygodniu mieliśmy 
przyjemność gościć grupę z 
Norwegii, która przyjechała 
do Gdańska specjalnie po to, 
by poznać nasze doświadcze-
nie w tym temacie. Cieszymy 
się, że grupa reprezentująca 
organizację podobną do nasze-
go warsztatu terapii zajęciowej 
będzie wzorować się właśnie 
na naszych doświadczeniach – 
mówi „Panoramie” Krzysztof 
Skrzypski.
Warto wiedzieć, że Warsztaty 
Terapii Zajęciowej stwarzają 
dorosłym osobom niepełno-
sprawnym możliwość rehabi-
litacji zawodowej i społecznej. 
To tutaj, pracując w różnych 
pracowniach, nabywają i po-
głębiają umiejętności niezbęd-
ne do podjęcia zatrudnienia. 

W warsztacie, w codziennej 
terapii zajęciowej uczestniczy 
55 osób dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną, w 
wieku od 18 do 56 lat. 
– Podpałka produkowana jest 
na zasadzie franczyzy społecz-
nej. Właścicielem wszelkich 
praw związanych z produk-
tem jest szwajcarska fundacja. 
Nasz warsztat, jako jeden z 

nielicznych w Polsce, ma prawa 
do produkcji i sprzedaży pod-
pałki na terenie kraju – dodaje 
Krzysztof Skrzypski.
Chętni, którzy chcieliby kupić 
na grilla ekologiczną podpał-
kę, muszą złożyć zamówienie 
za pomocą maila: sklep@psoni.
gda.pl.
Ekologiczna rozpałka K-Lumet 
jest przyjazna dla środowiska 

naturalnego, w pełni natural-
na, czysta i bezzapachowa. Do-
skonale spełnia swoje zadanie 
nawet w najtrudniejszych wa-
runkach atmosferycznych, do-
starczając wystarczająco silny 
płomień nawet przez 20 minut. 

(lubek)
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NAJWAŻNIEJSZA BYŁA ZABAWA KWIECIEŃ PEŁEN IMPREZ

Muzyczny wieczór 
w „Ad-Remie”

Sukcesy na międzynarodowym 
festiwalu

Osiedlowy Klub „Ad-Rem” 
organizuje imprezy nie tylko 
dla dzieci i młodzieży. Nie-
dawno mieszkańcy, a właści-
wie mieszkanki górnego osie-
dla Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”, 
spotkały się na wieczorku 
muzycznym przy kawie.
– W naszym spotkaniu 
uczestniczyło blisko 20 osób. 
Mogliśmy wysłuchać kon-
certu muzycznego w wyko-
naniu zespołu „Noth Duo”, 
a w przerwie przeprowa-
dziliśmy loterię fantową, w 

Za nami konkurs plastyczny 
na wielkanocne dekoracje. Z 
kolei 21 kwietnia dorosłych 
zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w turnieju tenisa stołowe-
go (początek zmagań o godz. 
18.00). 26 kwietnia o godz. 
9.30 dzieci będą mogły obej-
rzeć spektakl teatralny „Wa-
rzywa i owoce mają czaro-
dziejskie moce” w wykonaniu 
aktorów z Teatru „Maska” z 
Krakowa.
– Zapraszamy również dzieci 
i młodzież z podstawówek i 
gimnazjów do wzięcia udzia-
łu IV Przymorskim Festiwalu 
Piosenki o Złotą Nutkę Króla 
Maciusia. Regulamin i karta 
zgłoszenia umieszczone będą 
na stronie internetowej klubu i 
Facebooku. Zgłoszenia przyj-
mujemy do 4 maja, zaś festiwal 
odbędzie się 12 maja o godz. 
9.30 – informuje nas Urszula 
Lisowska, kierownik klubu.
Wokaliści ze Studia Piosenki 
prowadzonego przez Małgo-
rzatę Szczepańską-Stankie-
wicz reprezentowali przy-
morski klub na 16. Między-
narodowym Festiwalu „Su-
per Mikrofon Radia Jard” w 
Białymstoku. 
– W kategorii 9 – 11 lat wyróż-
nienie otrzymała Iga Kaspero-
wicz, zaś w kategorii powyżej 
16 lat Joanna Ciecholewska 
zdobyła trzecie miejsce. Duet 

  Wspólna fotografia uczestników wieczoru muzycznego w klubie „Ad-Rem”

 Duet Joanna Ciecholewska i Jakub Maślak wywalczył  
w białostockim festiwalu trzecie miejsce

której nagrody ufundowała 
spółdzielnia oraz Urząd Miej-
ski w Gdańsku i nasz klub – 
mówi nam Ryszard Riviera, 
kierownik Osiedlowego Klubu 
„Ad-Rem”.
Szczęśliwcy mogli wygrać: 
czajnik elektryczny, żelazka, 
radio i wiele innych, ciekawych 
nagród. Co ciekawe nagród 
było tak wiele, że każdy los 
wygrywał. 
– Dla uczestników naszego 
spotkania przygotowaliśmy 
także materiały informacyj-
ne związane z samokontrolą 

Jakub Maślak i Joanna Ciecho-
lewska także wywalczył trzecie 
miejsce. Natomiast w Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki 
„Piosenki Marka Dutkiewicza” 
wyróżnienia i nagrody otrzy-
mały Aleksandra Wróblewska 
i Iga Kasperowicz – dodaje Ur-
szula Lisowska.
O szczegóły wydarzeń 

piersi, przyczynami nadci-
śnienia tętniczego czy ubez-
pieczenia mieszkania. Nie-
których zainteresowała także 
lektura „Panoramy Pomorza”. 
Przy kawie, herbacie i słod-
kim poczęstunku uczestnicy 
spotkania mieli możliwość 
przedyskutowania nurtują-
cych ich problemów, ale też 
wymienienia się towarzyski-
mi plotkami – dodaje Ryszard 
Riviera.

(KL)

organizowanych w klubie 
„Maciuś I” pytać można bez-
pośrednio dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 58 556 41 51. 
Wszelkie niezbędne wiado-
mości znaleźć można na Face-
booku lub na stronie klubowej 
macius1.przymorze.gda.pl.

(GR)

GDAŃSK

Poszukiwane 
pary 
Wszyscy mieszkańcy, którzy za-
warli związek małżeński w 1973 
roku, będą mogli świętować 
bursztynowy jubileusz. Gdańsk 
obchodzić będzie Bursztynowe 
Gody, czyli 44. rocznicę ślubu, 
podczas tegorocznego Światowe-
go Dnia Bursztynu.
Co ciekawe, jubilaci nie muszą 
mieszkać w Gdańsku. Zgłosze-
nia z hasłem „Bursztynowe gody” 
dokonać można w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Gdańsku przy ul. 
Nowe Ogrody 8/12. Można to 
robić osobiście w pokojach 138, 
151 i 152. Można też to zrobić te-
lefonicznie, dzwoniąc pod numer 
58 323 61 38, 58 323 61 51, 58 323 
61 52, 58 323 61 53, 58 323 65 09. 
Zgłoszenia można też wysyłać na 
adres usc@gdansk.gda.pl.
Uroczyste obchody Burszty-
nowych Godów odbędą się 28 
czerwca w ramach Światowego 
Dnia Bursztynu w Gdańsku

 (GR)

ZASOBY LOKALI 
UŻYTKOWYCH

Robotnicza Społzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”  
w Gdańsku - Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale 
użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
2. Lokal przy ul. Czyżewskiego 12 - pawilon I pietro  
(na gabinet kosmetyczny)
21,21 m2 ze stawką 11,72 zł/m2
3. Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34 (pawilon handlowy)
117,80 m2 ze stawką 24,00 zł/m2
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609B
26,10 m2 ze stawką 3,02 zł/m2
5. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2
7. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 613 (pawilon handlowy I pietro)
20,30 m2 ze stawką 19,43 zł/m2
8. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
23,69 m2 ze stawką 3,84 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego 
ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, 

wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomosci itp. 
Stawki do negocjacji.

Powierzchnie pod reklamę:
Istnieje rownież możliwość wydzierżawienia powierzchni 

reklamowej na terenie Spółdzielni „Budowlani”

Bliższe informacje pod numerem tel. (58) 552-00-08 wew. 50, 
w dniach:

Pon. od 8.00 do 17.00,
Wt.-Pt. od 7.15 do 15.00.

Kwiecień w klubie „Maciuś I” będzie niezwykle bogaty w 
różnego rodzaju imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe 
oraz spotkania wielkanocne. 
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SENIOR SENIOROWI

Przyjaciel najlepszym 
lekiem na smutki 
– Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku, wspól-
nie z klubami seniora, zachę-
ca wszystkie aktywne i za-
radne osoby 60+ do wsparcia 
swoich mniej operatywnych, 
często samotnych i niepeł-
nosprawnych rówieśników z 
dzielnicy. Potrzebujący sę-
dziwi mieszkańcy czekają na 
przyjaciela, który nie tylko 
pomoże w codziennych ży-
ciowych czynnościach, czyli 
zrobi zakupy czy umówi na 
wizytę lekarską, ale także 
zaproponuje wspólny spacer, 
poczyta książkę, zabierze do 
teatru czy po prostu poroz-
mawia – mówi Sylwia Resel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku. 
Na takie wsparcie seniora – 
wolontariusza czeka blisko 
100 sędziwych podopiecz-
nych gdańskiego ośrodka, 
między innymi w Oliwie, 

Wrzeszczu na Stogach i Oruni. 
W projekt „Senior seniorowi” 
włączyły się już gdańskie klu-
by seniora oraz uczestnicy zajęć 
Centrum Integracji Społecz-
nej. Jak informuje Sylwia Resel, 
klubowicze odwiedzają w do-
mach mniej aktywnych rówie-
śników – robią im zakupy, wy-
prowadzają psa, towarzyszą w 
załatwieniu spraw w urzędzie, 
ale też razem spędzają wolne 
chwile, rozwijają pasje, chodzą 
do fryzjera, kina. Co ciekawe, 
w Gdańsku jest już ponad 25 
takich seniorskich par. 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. poli-
tyki społecznej potwierdza, że 
aktywni, gdańscy seniorzy są 
fantastyczni.
– Posiadają życiowe doświad-
czenie, którym chętnie dzielą 
się z potrzebującymi miesz-
kańcami. Jestem przekonany, 
że włączą się aktywnie w pro-
jekt „Senior seniorowi”. Bardzo 
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SPOTKANIE Z MARCINEM WILGĄ

Dziedzictwo przyrodnicze 
Gdańska

Stowarzyszenie Dobrych 
Wiadomości zaprasza na pre-
lekcję multimedialną Marci-
na Wilgi „Dziedzictwo przy-
rodnicze Gdańska”, która 
odbędzie się w poniedziałek, 
10 kwietnia, o godz. 18.00 w 
siedzibie Instytutu Kultury 
Miejskiej przy Długim Targu 
39/40.
– Prelekcja i prezentacja mul-
timedialna dotyczy wirtual-
nej podróży od brzegu Zatoki 
Gdańskiej aż na Wysoczy-
znę Gdańską. Towarzyszy 
jej poznawanie interesującej i 
zróżnicowanej przyrody. Po-
znamy przedstawicieli świata 

roślin, zwierząt oraz grzybów 
makroskopijnych. Zostanie 
zwrócona uwaga na
gatunki rzadkie, zagrożone, 
poddane ochronie prawnej. 
Najwięcej materiału dotyczyć 
będzie przyrody Lasów Oliw-
skich, które stanowią połu-
dniowy fragment Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. Fo-
tografie wykonane przez autora 
prelekcji podkreślą urodę oraz 
bogactwo kształtów i barw pre-
zentowanych przedstawicieli 
flory i fauny – mówi Marta Po-
lak, prezes Stowarzyszenia Do-
brych Wiadomości. 
Dodajmy, że Marcin Wilga 

jest absolwentem Wydziału 
Elektroniki na Politechni-
ce Gdańskiej, autorem kil-
kunastu przewodników po 
Trójmiejskim Parku Krajo-
brazowym. Działa w Komisji 
Ochrony Przyrody PTTK i 
jest laureatem nagrody „Orle 
Pióro”, przyznanej przez 
Zjazd Klubu Przyrodników 
za propagowanie ochrony 
przyrody. 
Wstęp na spotkanie z Marci-
nem Wilgą jest bezpłatny.
 

(GR)

  Marcin Wilga

  W ostatnim czasie gdańskie lodołamacze nie miały na szczęście zbyt wiele pracy 

liczymy na takie zaangażo-
wanie – dodaje wiceprezydent 
Kowalczuk. 
Projekt „Senior seniorowi” 
zainicjowany został rok temu. 
– Służy on aktywizacji oraz 
integracji społecznej miesz-
kańców 60+. Wpisuje w dzia-
łania miasta na rzecz tej grupy 
potrzebujących gdańszczan. 
Zainteresowanym seniorom – 
wolontariuszom nasz ośrodek 
pomoże dobrać podopiecz-
nego, biorąc chociażby pod 
uwagę miejsce zamieszka-
nia, możliwości czasowe czy 
zdrowotne – podkreśla rzecz-
nik MOPR. 
Potencjalni wolontariusze 
60+ mogą kontaktować się z 
Katarzyną Gonia w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie 
przy ul. Leczkowa 1 A (tel. 
58 342 31 77, mail: katarzyna.
gonia@mopr.gda.pl). 

(GR)

POPRACUJĄ NA WIŚLE

Będą nowe lodołamacze 
Morska Stocznia Remontowa wybuduje cztery lodołamacze 
dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Będą one 
pracować na Dolnej Wiśle. Wartość kontraktu to 70 mln zł. 

– Wykonawca został wybrany 
w drodze przetargu, do którego 
zgłosiło się dwóch oferentów. 
Za najkorzystniejszą została 
uznana oferta złożona przez 
Morską Stocznię Remontową 
Gryfia S.A. ze Szczecina. Cena 
oferty to 70 mln zł. Zadanie, 
którego dotyczył przetarg, 
obejmuje budowę czterech lo-
dołamaczy, jednego czołowego 
i trzech liniowych. Zwycięzca 
wykona te zadanie w formule 
„zaprojektuj i zbuduj”, a termin 
ukończenia zadania to listo-
pad 2021 roku – informuje Bo-
gusław Pinkiewicz, rzecznik 

prasowy Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.
Lodołamacze na Wiśle pełnią 
kluczową rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego na Żuławach, w tym 
w Gdańsku oraz całej Dolnej 
Wiśle. Zapobiegają powstaniu 
powodzi zatorowej.
Na szczęście w ostatnim cza-
sie pomorskie lodołamacze nie 
miały zbyt wiele zajęcia. 
– W tym roku nie była pro-
wadzona akcja kruszenia lodu. 
Ostatnia akcja na Dolnej Wi-
śle była prowadzona w stycz-
niu zeszłego roku – mówi 

„Panoramie” Bogusław Pinkie-
wicz, który dodaje, że RZGW 
w Gdańsku dysponuje w tej 
chwili pięcioma lodołamacza-
mi. Wszystkie należą do przed-
ostatniej generacji lodołama-
czy, która weszła do służby w 
1982 roku.
Dodajmy jeszcze tylko, że na 
zakup nowych lodołamaczy 
udało się pozyskać 85 proc. z 
Unii Europejskiej, a umowa w 
sprawie dofinansowania pro-
jektu podpisana została w po-
łowie lutego.

(lubek)



KWIECIEŃ 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 13ŻYCIE MIASTA

  W ramach podpisanego porozumienia w IV LO powstanę klasa o profilu „ratownictwo medyczne”

PODPISALI POROZUMIENIE

Ratownictwo medyczne w IV LO 
Przedstawiciele IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego podpisali porozumienie, dzięki któremu w szkole 
utworzona zostanie klasa o profilu „ratownictwo medyczne”. 

PO DOKUMENT DO MAGISTRATU

Na ryby z kartą 
wędkarską 
Wiosna zawitała na dobre, a 
wędkarze coraz chętniej wy-
bierają się na połowy. Jednak 
bez karty wędkarskiej z ak-
tualnym pozwoleniem nie 
można łowić ryb. Za jej brak 
grozi kara finansowa.
Dariusz Wołodźko z Refera-
tu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku przypo-
mina, że karty wędkarskie 
wydawane są bezterminowo, 
a odebrać je można także 
drogą pocztową. W ubie-
głym roku wydano w gdań-
skim magistracie 752 kar-
ty wędkarskie, natomiast w 
tym roku już 110 sztuk. 
– Warto pamiętać, że aby 
łowić na gdańskich zbior-
nikach retencyjnych, tak-
że trzeba posiadać kartę 
wędkarską – przypomina 
Dariusz Wołodźko, któ-
ry informuje jednocześnie, 
że organem właściwym do 
wydawania kart jest staro-
sta. – Mieszkańcom Gdań-
ska karty wydaje prezydent 
miasta poprzez Wydział 
Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku. Osoba 
składająca wniosek nie musi 

być zameldowana w naszym 
mieście – wystarczy, że tu 
mieszka. 
Wnioski o wydanie karty 
(kosztują 10 złotych) moż-
na składać w zespole obsługi 
mieszkańców. W Gdańsku są 
trzy takie punkty. Na jej wy-
danie czekać trzeba tydzień.
– Karty wysyłane są do 
wnioskodawcy pocztą, ale 
można odebrać je osobiście 
w Wydziale Środowiska – 
w zależności od opcji, którą 
wybierzemy składając wnio-
sek. Przypomnijmy jedno-
cześnie, że od 9 marca 2017 
roku Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku ma siedzibę w nowym 
miejscu – w budynku przy 
ulicy Piekarniczej 16 – doda-
je Dariusz Wołodźko.
Więcej informacji i doku-
menty do pobrania znajdują 
się na stronie www.gdansk.
pl /u r zad-mie j sk i / K a r ta-
-wedkarska1-Karta-lowiec-
twa-podwodnego,a,45078.

(KL)

– W ramach porozumienia 
zostanie powołana do życia 
kolejna klasa wzbogacająca 
ofertę IV LO, tym razem o 
profilu „ratownictwo medycz-
ne”. Podpisanie porozumienia 
z Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym jest ważnym mo-
mentem dla szkoły, gdyż w ra-
mach współpracy, uczniowie 
uzyskają możliwość pozyskania 
wiedzy w zakresie ratownictwa 
medycznego, będą mieli szan-
sę wzięcia udziału w zajęciach 
dydaktycznych, konferencjach, 
seminariach, oraz możliwość 
współpracy ze studenckimi 
medycznymi kołami nauko-
wymi – podkreśla Beata Czaja, 
wicedyrektor IV LO. 
Dzięki współpracy z prorekto-
rem GUM dr hab. Tomaszem 
Smiataczem oraz prof. dr hab. 
med. Andrzejem Basińskim, 
dziekanem Wydziału Nauk o 
Zdrowiu z Oddziałem Pielę-
gniarstwa i Instytutem Medy-
cyny Morskiej i Tropikalnej, 
kierownik Katedry i Kliniki 
Medycyny Ratunkowej GUM, 
został przygotowany program 

edukacyjny z zakresu ratownic-
twa medycznego na cały okres 
kształcenia w liceum. 
– Uczniowie zdobywać będą 
wiedzę z zakresu ratownictwa 
medycznego oraz innych nauk 
medycznych, wiedzę z zakresu 
regulacji prawnych oraz norm 
etycznych w zawodzie ratow-
nika medycznego. Otrzymają 
rzetelne, podstawowe przygo-
towanie medyczne w oparciu 
o kształcenie ogólnokształcą-
ce. W ramach przedmiotów 

specjalistycznych będą realizo-
wane między innymi: medycz-
ne czynności ratunkowe, toksy-
kologia, choroby wewnętrzne, 
podstawy etyki i psychologii, 
organizacja ochrony zdrowia – 
informuje Beata Czaja. 
W przyszłości absolwenci tej 
specjalności po ukończeniu 
studiów będą mogli ubiegać 
się o zatrudnienie w: zespo-
łach ratownictwa medyczne-
go, specjalistycznych służbach 
ratowniczych oraz w centrach 

powiadamiania powiatowego i 
regionalnego przy opracowaniu 
regionalnych planów zabezpie-
czenia kryzysowego.
– Współpraca ze wszystki-
mi instytucjami medycznymi, 
wychodzi naprzeciw potrze-
bom całego społeczeństwa, 
potrzebom regionu, ale przede 
wszystkim indywidualnym po-
trzebom młodych ludzi – pod-
kreśla Beata Czaja.

(GR)
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INFOSHARE PONOWNIE W GDAŃSKU

Powalczą o 20 tysięcy euro

Od 17 do 19 maja w Gdań-
sku odbędzie się 11. edycja 
konferencji infoShare. Po raz 
czwarty wydarzeniu towarzy-
szy Startup Contest, jedna z 
największych startupowych 
rywalizacji w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, organizo-
wana przez Fundację infoSha-
re i Gdański Inkubator Przed-
siębiorczości STARTER. 
W zeszłym roku Startup 
Contest przyciągnął niemal 
200 innowatorów z 13 państw, 
a w wielkim finale międzyna-
rodowe jury przyznało pierw-
sze miejsce firmie Nexbio. W 
tym roku emocje będą rów-
nie wielkie. Uczestnicy Star-
tup Contest znów powalczą 

o nagrodę główną w wysokości 
20 tysięcy euro ufundowaną 
przez prezydenta Gdańska, a 
dodatkowo staną przed szansą 
zdobycia inwestycji w wyso-
kości nawet do 1 miliona euro. 
Startupowej rywalizacji będzie 
przyglądać się ponad 5 tysięcy 
potencjalnych klientów i part-
nerów biznesowych.
InfoShare to także świetna oka-
zja na spotkania z inwestorami i 
pozyskanie funduszy. Rok temu 
startup SaasManager podczas 
3-dniowej konferencji pozyskał 
wsparcie w wysokości 250 tysię-
cy euro.
Uczestnicy konkursu powalczą 
także o dodatkowe nagrody.
– W tym roku 2 najlepsze firmy, 

w których znajduje się choć 
jedna osoba z Polski, otrzyma-
ją tzw. „dzikie karty” na wy-
darzenie „Pitch to London”, 
dające szansę na prezentację 
przed inwestorami w Wielkiej 
Brytanii. A firma Microsoft 
przekaże najlepszym dostęp 
do przetwarzania danych w 
chmurze o wartości nawet 120 
tysięcy dolarów – zapowiada 
Joanna Grandzicka, wicepre-
zes STARTERA, współorga-
nizatora Startup Contest.
Dla gapiowskich mamy 
złą wiadomość – zapisy już 
zakończono.

(GR)

  W ubiegłym roku główną nagrodę zgarnęła firma Nexbio
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FINAŁ W TEATRZE WYBRZEŻE

Kongres Kultury Pomorskiej
W Teatrze Wybrzeże odbędzie się 24 kwietnia finał Kongresu Kultury Pomorskiej. Wcześniej spotkania 
odbywały się w różnych miastach naszego województwa.

– Kongres Kultury Pomorskiej jest 
wydarzeniem bezprecedensowym 
dla ludzi kultury w województwie 
pomorskim. Jest nie tylko podsu-
mowaniem dotychczasowych wy-
siłków, ale także obywatelskim gło-
sem aktywistów, którzy rozwój spo-
łeczny rozumieją przede wszystkim 
poprzez skoncentrowane działania 
kulturalne – mówi Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże, który dodaje, że nic tak 
nie określa całych społeczeństw, jak 
ich stosunek do własnego dziedzic-
twa i odpowiedzialność za przyszłe 
pokolenia. 
Kongres Kultury Pomorskiej został 
podzielony na 18 wydarzeń. Spo-
tkania tematyczne odbywają się do 
11 kwietnia, a jego finał odbędzie się 
w Teatrze Wybrzeże.
– Dwa lata temu powstał pomysł 
zorganizowania Kongresu Kultu-
ry Pomorskiej. Od tego momentu 
przeprowadziliśmy setki rozmów, 
wykonaliśmy wiele działań i, przede 
wszystkim, zyskaliśmy pewność, że 
kongres jest potrzebny. Głównym 
hasłem, które przyświeca tej inicja-
tywie jest kultura porozumienia. 

Nie ulega wątpliwości, że kultura 
jest najważniejsza. Nie tylko gospo-
darka i polityka wynikają z kultury. 
Najpierw muszą być wartości, które 
powinny stanowić bazę, na której się 
buduje gospodarkę, politykę i relacje 
międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, 
możemy mówić o synergii społecz-
nej. Pomorze to fascynujący region 

REKLAMA REKLAMA

Kamila Łyłka

mikosiakowa
bała się że jesień przywieje 
duchy
bez kształtu i sensu jak 
rozpacz dotykająca ją
każdym listopadem liściem 
kałużą
od dziewięćdziesiątego 
pierwszego brakowało jej 
czasu na wiosnę
ścierała kapcie na zimnych 
podłogach 
koc niewiadomoskąd ciągle 
leżał na widoku
dreptała codziennie na je-
dyny peron 
nie wiedziała że od jedena-
stu lat nie ruszył
z niego żaden wagon
kiedy na chwilę przycho-
dziło lato 
w za długim płaszczu i 
wełnianej piusce
oswajała lęk przed przecią-
gami które
mogły powalić ją z nóg jak 
wypity duszkiem
denaturat
kiedyś brała na dwa łyki 
dzisiaj
nie przełknie nawet 
herbaty 
wina krzyczy nocami
jego wina 
kiedy w dziewięćdziesią-
tym drugim
rzucił się pod pociąg zosta-
wiając ją samą
bez prawa do renty

obfitujący w miejsca, w których po-
wstawała historia. Mówiąc o kul-
turze naszego regionu, nie można 
zapominać o skomplikowanej, ale 
i różnorodnej spuściźnie, która po-
winna nas wzbogacać, a nie dzielić 
– podkreśla Grzegorz Kwiatkowski.
Za nami prawie 18 wydarzeń, któ-
re zamkną pierwszy etap inicjatywy 

powstałej w organizacjach pozarzą-
dowych i skierowanej do wszystkich 
zainteresowanych. Po nich kongres 
będzie trwać nadal, być może za kil-
ka lat znowu przyjmie formę ciągu 
zorganizowanych spotkań. 
– Do tego czasu funkcjonować bę-
dzie jako monitor kultury pomor-
skiej i wykonawca postanowień 

proponowanych na obradach ple-
narnych – mówi rzecznik gdańskie-
go teatru.
Dodajmy jeszcze tylko, że wszyst-
kie niezbędne wiadomości na te-
mat Kongresu Kultury Pomorskiej 
znajdują się na stronie internetowej 
www.kongres.pomorzekultury.pl.

(GR)
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Dyrektor 
prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze

71. SEZON
2016/2017

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW  
MIASTA GDAŃSKA

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Zatosowanie zapisu

WYDARZENIA IMPRESARYJNE: 
 1/04 SOBOTA 16:00 i 19:00 
GWIEZDNE WOJNY KONCERTOWO

 2/04 NIEDZIELA 2017 18:00 
RAZ DWA TRZY
 3/04 PONIEDZIAŁEK 17:00 i 20:15 
KLIMAKTERIUM... I JUŻ! 

 6/04 CZWARTEK 19:00 
LOMBARD SWING - MUZYKA BEZ GRANIC

SIESTA FESTIVAL 2017: 
 21/04 PIĄTEK 17:OO 
DINO D SANTIAGO 90 
 21/04 PIĄTEK 20:OO 
OMARA PORTUONDO
 22/04 SOBOTA 17:00 i 20:00 
MOR KARBASI
 23/04 NIEDZIELA 19:00 
ELIANE ELIAS

 20/04 CZWARTEK 19:00 
FANTAZJA 
GITAROWEJ SYMFONIKI
Paweł Przytocki – dyrygent
Marcin Dylla – gitara
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: 
Turina, Rodrigo, Debussy, Roussel

 9/04 NIEDZIELA 17:00; 18:30 
KONCERTY W RAMACH  
XXI WIELKANOCNEGO FESTIWALU 
LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Coroczny koncert odbywający się w ramach wydarzeń 
towarzyszących 21. Wielkanocnemu Festiwalowi  
Ludwiga van Beethovena, we współpracy  
ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena.

 22/04 SOBOTA 19:15 
KONCERT PAPIESKI 
Robert Kabara – skrzypce/dyrygent
Iwona Hossa - sopran
Jakub Kornacki - recytacja
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Moniuszko
Uwertura fantastyczna Bajka
Mozart - Exultate Jubilate KV 165
Mendelssohn - IV Symfonia A-dur Włoska

GODZ. 17.00
Hinrich Alpers – zwycięzca III Międzynarodowego 
Konkursu Beethovenowskiego Telekom  
w Bonn
Recital z Sonatami Beethovena, m.in.:  
Patetyczna i Księżycowa

GODZ. 18.30
Juan Floristan Perez – zwycięzca XVIII  
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego  
w Santander 2016
F. Chopin II Sonata fortepianowa b-moll op. 35
M. Musorgski „Obrazki z wystawy”

 8/04 SOBOTA 17:00 
Z CYKLU MISTRZOWSKIE  
RECITALE:  
SKARBY KAMERALISTYKI
Otto Sauter – trąbka piccolo
Sergei Nakariakov – flugelhorn 
Luca Benucci – waltornia 
Wolfgang Strasser – puzon 
Maria Meerovitch – fortepian
W programie: Otto, Schumann, Hindemith,  
Muck, Torchinsky, Telemann

 31/03/2017 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEGO  
FESTIWALU MUZYCZNEGO
Maxim Vengerov – dyrygent 
Mischa Maisky – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Czajkowski, Bruch, Dworzak

 1/04 SOBOTA 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI I 
Robert Kwiatkowski – skrzypce
Jarosław Nadrzycki - skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Rafał Kwiatkowski – wiolonczela
Marcin Sikorski – fortepian
W programie: Brahms, Zarębski

 3/04 PONIEDZIAŁEK 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. NADZWYCZAJNY  
RECITAL SKRZYPCOWY
Veriko Tchumburidze – skrzypce,  
zwyciężczyni 15. Międzynarodowego Konkursu  
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Hanna Holeksa – fortepian
W programie: Beethoven, Bloch,  
Szymanowski, Grieg

 4/04 WTOREK 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI III
Aleksander Tomaszkiewicz – wiolonczela
Oliwia Grabowska – fortepian
W programie: Chopin, Szostakowicz

 5/04 ŚRODA 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI IV
Dorota Anderszewska – skrzypce
Piotr Anderszewski – fortepian
W programie: Beethoven, Schumann

 7/04 PIĄTEK 19:00 
GDAŃSKI FESTIWAL  
MUZYCZNY. DIALOGI VI
Vag Papian - dyrygent
Sergei Nakariakov - flugelhorn
Otto Sauter - trąbka piccolo
Luca Benucci - waltornia
Wolfgang Strasser - puzon
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: David, Strauss, Liszt,  
Schneider  – PRAWYKONANIE!

 27/04 CZWARTEK 19:00 
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI  
- ŚWIATOWA PRAPREMIERA 
PODCZAS GALI WRĘCZENIA 
POMORSKIEJ NAGRODY  
ARTYSTYCZNEJ!
Łukasz Długosz – flet
Agata Kielar Długosz – flet
Vladimir Kiradijev – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie:
Strawiński - divertimento z baletu ”Pocałunek 
wróżki”, Łukaszewski - „Wings Concerto” na 
dwa flety i orkiestrę kameralną 
Rachmaninow/Respighi - 5 Études-Tableaux 

Marszałek Województwa Pomorskiego poprzez  
Pomorską Nagrodę Artystyczną honoruje wybitne kre-
acje artystyczne oraz najbardziej znaczące wydarzenia 
kulturalne, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym 
jej wręczenie. Laureatów tegorocznej odsłony Nagrody 
poznamy podczas galowego koncertu, który tradycyjnie 
odbędzie się w gościnnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Prawykonanie dofinansowano

Juan  Floristán Pérez 
fot. Antonio del Junco

Robert Kabara

Marcin Dylla

Mischa Maisky Maxim Vengerov

Piotr Anderszewski

Otto Sauter

Veriko Tchumburidze

  Pomorski Kongres Kultury odbył się chociażby w rumskiej Stacji Kultury
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NIEDOSYT POZOSTAŁ

O PUCHAR KSIĘŻNICZKI

Srebro dla 
Stoczniowca

Tarnowski wygrał na 
Majorce

Trzeci rok z rzędu zawod-
niczki Stoczniowca Gdańsk 
stają na podium Polskiej Ligi 
Hokeja Kobiet. W tym se-
zonie podopieczne Henryka 
Zabrockiego, podobnie jak 
w roku ubiegłym, wywalczy-
ły srebrne medale. Niedosyt 
jednak pozostał, bo gdańsz-
czanki miały chrapkę na mi-
strzowski tytuł.
Przypomnijmy, że po fazie 
zasadniczej gdańszczanki 
zajmowały 2. miejsce, dzięki 
czemu nie musiały rozgrywać 
meczu ćwierćfinałowego. W 
półfinale gdańskie hokeistki 
2:0 pokonały Naprzód Janów. 
– Emocjonujący mecz zagra-
liśmy w Janowie, gdzie osta-
tecznie Stoczniowiec zwycię-
żył 2:1. Z kolei w Gdańsku 
wynik 5:2 mówi sam za sie-
bie i odzwierciedla przebieg 
rywalizacji z Naprzodem 
– mówi nam Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik dru-
żyny Stoczniowca.
W drugiej parze półfinałowej 
bytomska Polonia grała z Ty-
chami. Oba mecze wygrały 
bytomianki, które bez więk-
szych problemów awansowały 
do finału.
– Pierwszy mecz finałowy 
również dostarczył wielu 
emocji. W pierwszych dwóch 
tercjach mecz przypominał 
pojedynek bokserski, w któ-
rym rywalki oddawały cios 
za cios. Po dwóch tercjach 

Paweł Tarnowski, reprezen-
tujący Klub Żeglarski SKŻ 
ERGO Hestia Sopot, zwycię-
żył w regatach o Puchar Księż-
niczki Zofii w klasie RS:X. 
Tarnowski przez pierwsze 
trzy dni prowadził w wyści-
gach, potem spadł w klasyfi-
kacji na 5. i 7. miejsce. Do tego 
doszło zderzenie z zawodni-
kiem hiszpańskim w wyścigu 
ćwierćfinałowym. Straty udało 
się odrobić w finale, który Pa-
weł prowadził od początku do 
końca. 

INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE AWFIS

W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE

Na treningu produkują prąd

Wyróżnienie dla Natalii Partyki

Pierwszy nowoczesny fit box, czyli mały, modułowy pawilon sportowy, w którym 
można wykonać trening aerobowy oraz łagodny trening siłowy, a przy okazji 
wyprodukować prąd i tym samym zmniejszyć swój tzw. „ekologiczny  ślad”, 
powstał niedawno na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Sportowe osiągnięcia Natalii Partyki dodają splendoru nie tylko Gdańskowi, 
ale również całemu Pomorzu. Docenili to radni województwa pomorskiego, 
którzy przyznali gdańskiej sportsmence Honorowe Wyróżnienie „Za Zasługi dla 
Województwa Pomorskiego”. 

O podjętym przez gdański 
AWFiS przedsięwzięciu infor-
mowaliśmy na jesieni ubiegłe-
go roku. 
Rektor gdańskiej uczelni prof. 
nadzw. dr hab. Waldemar 
Moska mówi, że w fit boxach 
będzie można połączyć ak-
tywność fizyczną z badaniem 
przesiewowym, dotyczącym 
sprawności fizycznej oraz sta-
nu zdrowotności z produko-
waniem energii i odprowadza-
niem jej do sieci energetycznej. 
– Na razie zbudowaliśmy je-
den, ale w przyszłości będzie 
ich dużo więcej. Mam nadzie-
ję, że zainteresujemy tym mini-
stra sportu i turystyki i będzie-
my wdrażać takie rozwiązania 
przynajmniej na wszystkich or-
likach w Polsce – dodaje Wal-
demar Moska.
Z kolei jak podkreśla Olgierd 
Bojke, kanclerz AWFiS, fit 
boxy są nowym rozdziałem 
funkcjonowania akademii, po-
nieważ otwierają drogę do bez-
pośredniej współpracy z gospo-
darką krajową i zagraniczną.
– Nie ma rozwoju nauki bez 
bezpośredniej współpracy z fir-
mami, które wprowadzają na 

Jak mówi Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku, 
jest to najważniejsze odznacze-
nie przyznawane przez pomor-
ski samorząd.
Tym, którzy nie spotkali się 
jeszcze z talentem Natalii Par-
tyki spieszymy donieść, że jest 
to czterokrotna mistrzyni para-
olimpijska w tenisie stołowym – 
z Aten, Pekinu, Londynu i Rio 
de Janeiro. Co ciekawe aż trzy-
krotnie uczestniczyła również 
w igrzyskach olimpijskich ze 
sportowcami pełnosprawnymi. 
Gdańszczanka ma na swoimi 
koncie medale z różnego krusz-
cu. Nadal trenuje w ośrodku 
PZTS w Gdańsku pod okiem 
trenerów: Michała Dziubań-
skiego, Piotra Szafranka i Grze-
gorza Nurzyńskiego. Dodajmy 
jeszcze tylko, że Natalia Party-
ka jest zawodniczką czeskiego 
klubu SKST Stavoimpex Hodo-
nin, zajmuje 76. miejsce w świa-
towym, 31. w europejskim i 2. 

rynek nowe produkty. Są one 
testowane i oceniane przez ze-
społy naukowców. Przed aka-
demią otworzyła się zupełnie 
nowa droga i nowe możliwości. 
Wystarczy wspomnieć o go-
spodarce ekologicznej i silvere-
conomy. Te wyzwania stawiają 
nowe zadania przed nowocze-
sną uczelnią – dodaje Olgierd 
Bojke.
AWFiS jest pierwszą uczel-
nią, która zaangażowała się 
w testowanie innowacyjnego 

w narodowym rankingu ITTF.  
W Polsce reprezentuje Stowa-
rzyszenie Rehabilitacyjno-Spor-
towe „Szansa – Start Gdańsk”. 
Co ciekawe, wyróżnienie przy-
znawane przez pomorskich 
samorządowców nie trafia  
do byle kogo.
– Przypomnijmy, że wśród wy-
różnionych osób i instytucji w 
minionych latach znaleźli się 
m.in.: prezydent Lech Wałęsa, 
apb Tadeusz Gocłowski, ksiądz 
Jan Kaczkowski, prof. Brunon 
Synak, Bogdan Borusewicz, 
Politechnika Gdańska, Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej czy 
Hospicjum im. Ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku 
– mówi Małgorzata Pisarewicz.

(KL)

projektu fit box, mającego wy-
miar sportowy, energetyczny i 
informatyczny. 
– W trakcie jego trwania pro-
wadzone będą badania na-
ukowe dotyczące treningu 
zdrowotnego, a więc badania 
dotyczące powstawania, prze-
syłania, magazynowania i inte-
ligentnego zarządzania energią 
elektryczną podczas treningu 
zdrowotnego i wreszcie moni-
torowanie treningu przy pomo-
cy zaawansowanych urządzeń i 

aplikacji oraz zarządzanie pro-
cesem treningowym – wyjaśnia 
Beata Zarach, rzecznik praso-
wy AWFiS, która dodaje, że w 
niedalekiej przyszłości powsta-
ną tu kolejne pawilony, które 
będą podłączone do nowocze-
snego centrum zarządzania w 
budynku pasywnym biblioteki, 
której budowa rozpocznie się 
niebawem.

(GR)

  Z nowoczesnego fit boxu korzystać już można na gdańskiej AWFiS

  Takich chwil Natalia 
Patyka miała wiele 

  Hokeistki Stoczniowca ze srebrnymi medalami
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remisowaliśmy 1:1. Od po-
czątku trzeciej tercji graliśmy 
w osłabieniu. Wydawało się, 
że przetrzymamy oblężenie, 
ale sekundę przed końcem 
kary naszej zawodniczki stra-
ciliśmy gola. To podłamało 
dziewczyny, a rywalki wyko-
rzystały okazję i podwyższyły 
wynik – relacjonuje Włodzi-
mierz Byczkowski.
Ostatecznie gdańszczanki 
przegrały pierwszy mecz 2:5. 
Do Bytomia Stoczniowiec je-
chał z nadziejami, ale lodowi-
sko zweryfikowało rzeczywi-
stość. Miejscowe zawodnicz-
ki nie pozostawiły złudzeń 
kto w tym sezonie zasługuje 
na mistrzowski tytuł, zwy-
ciężając 9:0.
– Wydawało się, że sukcesem 
jest zdobycie srebrnego me-
dalu. Jednak wśród naszych 
zawodniczek nie wyczuwało 
się radości ze zdobytego wice-
mistrzostwa. Myślę, że taką 
reakcję wytworzyła po części 
wysoka przegrana w drugim 
meczu – dodaje kierownik 
gdańskiej drużyny.
Ambicji, umiejętności, ani 
woli walki gdańskim za-
wodniczkom na pewno nie 
brakuje. Być może klubowi 
z Gdańska przydałyby się 
wzmocnienia, które w przy-
szłym sezonie pozwoliłyby 
walczyć o mistrzowski tytuł.

(lubek)

W regatach rozgrywanych u 
wybrzeży Majorki dobrze spi-
sali się także inni zawodnicy 
Sopockiego Klubu Żeglar-
skiego. W pierwszej dwudzie-
stce znalazły się Małgorzata 
Białecka i Maja Dziarnowska, 
które zajęły odpowiednio je-
denaste i trzynaste miejsce. 
Wśród panów, na miejscu szes-
nastym regaty zakończył Mar-
cin Urbanowicz. Cała trójka 
to również zawodnicy SKŻ 
ERGO Hestia Sopot.

(GR)



Zawsze, 
      gdy budujesz 
   i remontujesz 

Gdańsk Kowale
ul. Kominkowa 21
godz. otwarcia:
pn.–sob.  6.00–21.00, niedz. 9.00–19.00 

tel.: 504 933 402, 58 770 20 60 

e-mail: gdansk@bricoman.pl

Moc atrakcji 
•  Akcja Pędzel: przynieś stary  

pędzel, a nowy dostaniesz GRATIS

•  Konkursy z nagrodami  
dla Klientów

• Licytacje produktów od 1 zł

• Poczęstunek dla Klientów

•  Drabina aluminiowa GRATIS 
dla 300 pierwszych osób,  
które zrobią zakupy o wartości 

powyżej 500 zł 

•  Wiadro Bricoman GRATIS 
dla 4800 pierwszych osób,  

które zrobią zakupy o wartości 

powyżej 100 zł

21–23 kwietnia

21 kwietnia
OTWARCIE!

Zapraszamy 

Transport do 30 km GRATIS 
za zakupy powyżej 1000 zł,  

do 1,5 tony (bez HDS)  

21–30 kwietnia

21–30 kwietnia

Transport z HDS 50% taniej
za zakupy powyżej 1000 zł, do 30 km

21 kwietnia – 7 maja

Kredyt 0%
Szczegóły w sklepie.
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