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INFORMATOR PANORAMY

• 11 maja (czwartek), Wojtek Mazolewski  
i Goście, godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 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 maja (środa), Enrique Iglesias,  
godz. 19.00, Ergo Arena

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

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

• 20 maja (sobota), Kuban, godz. 20.00, 
Protokultura w Gdańsku,  
ul. Niterów 298 (teren stoczni)

• 20 maja (sobota), Rajd na Orientację 
„Kaszubska Włóczęga”, godz. 9.00, Przywidz

• 21 maja (niedziela), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska, godz. 10.30,  
Kiełpino Górne

• 24 maja (środa), Hard Rock Rising, godz. 
19.00, Hard Rock Cafe w Gdańsku, 
 ul. Długi Targ 35/38

• 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

• 3 czerwca (sobota), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic, Gdańsk Zaspa

• 3 – 4 czerwca (sobota – niedziela), Weteran 
Bazar Gdańsk, godz. 7.00, SKS Polonia 
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 177

• 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

• 18 czerwca (niedziela), mecz piłki ręcznej 
Polska – Rumunia, godz. 18.00, Ergo Arena

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

• 24 czerwca (sobota), Zucchero, godz. 18.30, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 25 czerwca (niedziela), Kabaret Smile, godz. 
20.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, 
Zamkowa Góra 3/5

• 28 czerwca – 1 lipca (środa – sobota),  
Open’er Festiwal

• 30 czerwca – 2 lipca (piątek – niedziela),  
48. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd 
Piosenki Studenckiej „Bazuna”, Przywidz

• 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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RUSZYŁA BUDOWA SZKOŁY W KOWALACH

Samorządowcy chwycili za łopaty
Ruszyła budowa Szkoły Metropolitalnej w Kowalach. Swoją cegiełkę  
w powstanie pierwszej metropolitalnej placówki oświatowej w Polsce 
dołożyli włodarze trzech samorządów, którzy symbolicznym wbiciem 
łopaty rozpoczęli inwestycję. 
Przypomnijmy, że Szkoła Me-
tropolitalna w Kowalach bu-
dowana jest przy udziale trzech 
samorządów: gmin Kolbudy i 
Pruszcz Gdański oraz miasta 
Gdańska.
– Dla nas jest to właściwie co-
dzienność, ponieważ szkoła 
w Kowalach będzie już siód-
mą placówką oświatową, którą 
gmina Pruszcz Gdański będzie 
budowała. W tym przypadku 
współbudowała ze znakomi-
tymi partnerami. Poprzednie 
sześć szkół wybudowaliśmy w 
ciągu 13 lat – mówiła podczas 
uroczystości Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański.
Pełen determinacji w sprawie 
budowy szkoły w Kowalach był 
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska.
– Oczyma wyobraźni widzę 
już wspólną inaugurację roku 
szkolnego 2018/2019, co będzie 
ewenementem nie tylko na ska-
lę Pomorza, ale i Polski. Istotą 
rozwoju jest współpraca i ko-
operacja, a ta inwestycja bardzo 
zbliżała nasze trzy samorządy. 
Jeszcze niedawno wspólna ini-
cjatywa wydawała się utopijna, 
ale dziś udowadniamy, że jest to 
realne. Owszem, były między 
nami pewne napięcia, ale naj-
ważniejszy jest happy and – do-
dał Paweł Adamowicz.
Gospodarzem terenu, na któ-
rym powstanie Szkoła Metro-
politalna jest gmina Kolbudy.
– Rzeczywiście iskrzyło. Ale 
czy ktoś widział, żeby piękno 
rodziło się bez bólu? Trzymamy 
wykonawcę inwestycji za słowo 
i już teraz wszystkich zapraszam 
na otwarcie tej szkoły 1 wrze-
śnia 2018 roku. Mam nadzieję, 
że będziemy wtedy otwierali 
jeden z piękniejszych obiek-
tów oświatowych na Pomo-
rzu. Szkoła jest bezsprzecznie 

potrzebna i nad tym faktem nie 
ma co dyskutować – podkreślił 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Budową Szkoły Metropolitalnej 
zajęła się spółka Strabag, która 
za zrealizowanie inwestycji za-
inkasuje blisko 36 mln zł.
– Rocznie na całym świecie re-
alizujemy około 15 tysięcy bu-
dów, z czego 600 wykonujemy w 
Polsce. Wartość wykonywanych 
w Polsce inwestycji przekracza 
rocznie 3 miliardy złotych. Bu-
dowa szkoły w Kowalach będzie 
realizowana przy zastosowaniu 
systemu Leana, który pozwala 
na precyzyjne planowanie co-
dziennych zadań, jak również 
kontrole terminowości wykona-
nia. Zapewniam, że inwestycja 
ukończona będzie w terminie, a 
już teraz zapraszam wszystkich 
na zawieszenie wiechy, które 
zaplanowaliśmy na listopad – 
poinformował Jacek Kowalski, 
dyrektor zarządzający spółki 
Strabag.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
obiekt powstanie przy ulicy 
Apollina. Koszt inwestycji wy-
niesie blisko 36 milionów zło-
tych. Placówka pomieści 1125 
uczniów i przedszkolaków. 

Obiekt składał się będzie z 
dwóch 3-kondygnacyjnych bu-
dynków. Na terenie szkoły znaj-
dować się będą także boiska 
sportowe, bieżnia i skocznia do 
skoku w dal, a także plac zabaw. 
Na terenie inwestycji zlokalizo-
wane będą drogi wewnętrzne 
oraz miejsca parkingowe, w tym 
dla osób niepełnosprawnych. 

Wokół budynków ustawione 
zostaną elementy małej archi-
tektury, takie jak wiaty śmietni-
kowe, pergole przy placu zabaw, 
ławki typu parkowego, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery, wypo-
sażenie placów zabaw, oświetle-
nie zewnętrzne terenu.

Krzysztof Lubański

   

  W ostatni piątek kwietnia symbolicznie rozpoczęła się budowa  
pierwszej w Polsce Szkoły Metropolitalnej

GDAŃSKIE DNI POMOCY

Psycholog lekiem na całe zło
– W ramach Gdańskich Dni Po-
mocy Psychologicznej zaprasza-
my mieszkańców do skorzystania 
z oferty Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w tematycznym 
zakresie. Do 26 maja psycho-
lodzy naszego ośrodka udzielać 
będą bezpłatnych konsultacji, 
porad, między innymi w zakresie 
spraw rodzinnych, zawodowych, 
psychodietetycznych oraz prze-
ciwdziałania przemocy domowej. 
Do kontaktu zapraszamy szcze-
gólnie mieszkańców mających 
trudności w wychowaniu dzieci, 
w kontaktach interpersonalnych, 

ale też osoby, które zwyczajnie nie 
radzą sobie z życiowymi problema-
mi. Polecamy wizyty indywidualne 
oraz uczestnictwo w warsztatach i 
grupach wsparcia – zaprasza Sylwia 
Resel, rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku.
Do 26 maja bezpłatnych konsulta-
cji udzielać będą w dni powszednie, 
w godz. 7.30 – 15.30, psycholodzy 
w dziewięciu Centrach Pracy So-
cjalnej MOPR przy ulicach: Mo-
drzewskiego 2A, Gustkowicza 13, 
Dyrekcyjnej 5, Lecha 1, Siennickiej 
25, Powstańców Warszawskich 25, 

Marynarki Polskiej 134 A, Elblą-
skiej 66 D i Piekarniczej 16.
Z kolei 15 i 22 maja, w godz. 10.00 
– 14.00 w MOPR przy ul. Lecz-
kowa 1 A, pok. 304 (tel. 58 347 82 
94) porad z zakresu spraw rodzin-
nych, zawodowych, psychodie-
tetyki zainteresowanym udzielać 
będzie psycholog. 11 i 25 maja, w 
godz. 7.30 – 15.30 w MOPR przy 
ul. Leczkowa 1 A, pok. 12 (tel. 58 
347 82 77), w sprawach wycho-
wawczych na pytania odpowiadać 
będzie psycholog. 
– W majowe czwartki w godzinach 
13.00 – 15.00 zapraszamy na zajęcia 

grup wsparcia z zakresu przeciw-
działania przemocy domowej, 
zapraszamy też do CPS nr 2 przy 
placu Gustkowicza 13. Wcześniej 
jednak pod numerem 58 522 01 
99 trzeba się zapisać – informuje 
Sylwia Resel. – Także w majowe 
czwartki, w godz. 15.45 – 18.00 
rodzice dorastających dzieci mogą 
uczestniczyć w warsztatach, które 
poprowadzi psycholog. Warszta-
ty odbędą się przy ulicy Piekarni-
czej 16, ale wcześniej trzeba się na 
nie zapisać pod numerem telefo-
nu 58 304 36 61.

(GR)

300 ZGŁOSZEŃ MIESIĘCZNIE 
Mapa Porządku Miasta Gdańska to samodzielna aplikacja 
internetowa i mobilna, służąca do utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta. Wystarczy zgłosić problem, miej-
sce, którego dotyczy i czekać na informację zwrotną od służb 
miejskich, które zajmują się daną sprawą. Jak często miesz-
kańcy korzystają z tego narzędzia? W 2016 roku serwis miał 
ok. 9300 odwiedzin, które skutkowały blisko 300 zgłoszenia-
mi od mieszkańców miesięcznie.

MAJOWE WYŁOŻENIE PROJEKTÓW 
Do 1 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Pia-
stowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy pro-
jekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Rów-
nolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów 
dostępne są na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

NOWE BILETOMATY 
Zakończył się montaż pierwszych 15 dodatkowych biletoma-
tów w kilkunastu lokalizacjach w Gdańsku. Kolejne 10 bile-
tomatów wraz z uruchomieniem pojawi się na ulicach Gdań-
ska między 22 a 31 maja, natomiast 5 ostatnich sztuk zostanie 
zainstalowanych i uruchomionych po 31 maja.

NOWY SEZON
Rozpoczął się nowy sezon w Gdańskim Ogrodzie Zoo-
logicznym. Ogród będzie teraz czynny od godziny 9.00 
do 19.00 (bilety w kasach będzie można nabyć do godziny 
18.00). Zaś parking przy ZOO działać będzie w godzinach 
9.00 – 19.00. Szczegółowe informacje o cenach biletów oraz 
opłatach parkingowych znajdują się na stronie internetowej 
zoo.gda.pl/about/cennik. Specjalnie z myślą o odwiedzają-
cych uruchomiona zostanie dodatkowa, sezonowa linia au-
tobusowa nr 622.

(GR)

W SKRÓCIE

CAŁA NAPRZÓD

Szansa dla bezrobotnych
– Wszyscy, którzy mają ni-
skie kwalifikacje, są długo-
trwale bezrobotni lub całko-
wicie bierni zawodowo, teraz 
mogą wyjść z impasu. Wziąć 
udział w szkoleniach, kursach 
i warsztatach aktywizujących 
w ramach projektu „Cała na-
przód I”. Co ważne, uczestnik 
nie ponosi żadnych opłat – in-
formuje Sylwia Resel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 
który zajął się realizacją projek-
tu, adresowanego do osób, któ-
re znajdują się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy.
Oferta skierowana jest do 
gdańszczan, którzy ukończyli 
30 lat, będących w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pra-
cy. Udział w projekcie mogą 
wziąć osoby, które nie mają 
pracy z powodu swojej niepeł-
nosprawności, czy też kobiety 
powyżej 50. roku życia, a także 
osoby mniej zaradne i te, któ-
re nie posiadają przydatnych 
kwalifikacji. Łącznie z ofer-
ty może skorzystać 55 osób 
bezrobotnych.
– To wyjątkowa oferta, bo w 
ramach projektu możemy za-
ryzykować, sfinansować nawet 
bardzo nietypowe szkolenia 
– jeśli tylko osoba bezrobot-
na będzie miała pomysł na 
siebie – zachęca Sylwia Re-
sel. – Uczestnikom projektu 

oferujemy m.in. opracowanie 
indywidualnego planu działa-
nia oraz pełne wsparcie ade-
kwatne do sytuacji. Również 
szkolenia i kursy według wybo-
ru zainteresowanego, warsztaty 
aktywizujące i staże zgodne z 
opracowaną wspólnie strategią 
osobistego rozwoju. W razie 
konieczności uczestnik objęty 
zostanie pomocą psychologicz-
ną, prawną czy pedagogiczną. 
W ofercie jest także indywi-
dualne pośrednictwo pracy, a 
dla osób chętnych do założe-
nia działalności gospodarczej 
– wsparcie trenera biznesu. 
Osoby korzystające ze staży 
i szkoleń mogą też otrzymać 
stypendium, zwrot kosztów 
dojazdu na zajęcia oraz posiłek 
i refundację kosztów opieki nad 
dzieckiem.
Projekt, współfinansowany ze 
środków unijnych, realizowany 
jest w partnerstwie z gminami 
Pszczółki oraz Suchy Dąb i bę-
dzie realizowany do czerwca. 
Zgłoszenia do projektu przyj-
mowane są w biurze projektu, 
które mieści się w Starterze 
Gdańskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości (ul. Lęborska 3B, 
tel. 58 347 82 99) lub w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzi-
nie (ul. Leczkowa 1A – można 
kontaktować się z Agnieszką 
Witek, tel. 502 986 387).

(GR)

PAWEŁ ADAMOWICZ 
DLA „PANORAMY”
– Szkołę w Kowalach planowaliśmy bez 
względu na reformę oświaty, a raczej jej 
fatalną kontrreformę. Jej budowę plano-
waliśmy w czasach, kiedy jeszcze nikt nie 
myślał poważnie, że można likwidować 
gimnazja. Teraz będzie to tylko podsta-

wówka. Szkoły są potrzebne, zwłaszcza w dzielnicach nowych. 
Gdańsk się urbanizuje, rozrasta i trudno jest dowozić dzieci do 
tradycyjnych dzielnic, bo nie dość, że jest to sprzeczne z przepi-
sem, ale i ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego bardzo się cieszę, że 
udało się nam porozumieć i ustalić wszystkie szczegóły. 
W tym roku rozpoczynamy również budowę kolejnej szkoły na 
ponad 1000 uczniów, która powstanie przy ulicy Jabłoniowej.  
A w planach mamy kolejne oświatowe inwestycje. Szacuję, że 
około 470 tysięcy mieszkańców naszego miasta potrzebuje no-
wych szkół, aczkolwiek będziemy musieli zamknąć kilka budyn-
ków gimnazjów w dzielnicach, gdzie straciły one rację bytu.
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SOPOT

Punkt 
Informacji 
Kulturalnej 
Na Placu Przyjaciół So-
potu otwarty został Punkt 
Informacji Kulturalnej. 
– W punkcie zasięgnąć 
będzie można informacji 
o wydarzeniach kultu-
ralnych w mieście, a tak-
że kupić na nie bilety. W 
sprzedaży dostępne będą 
również gadżety związane 
z Sopotem: płyty, książ-
ki, upominki – informuje 
Marek Niziołek z Urzędu 
Miasta Sopot. 
Punkt czynny będzie do 
końca września. W maju, 
czerwcu i we wrześniu od 
poniedziałku do czwartku 
w godz. 12.00 – 18.00, a 
od piątku do niedzieli w 
godz. 10.00 – 18.00. Na-
tomiast w lipcu i sierpniu 
PIK czynny będzie od po-
niedziałku do czwartku w 
godz. 12.00 – 20.00, a od 
piątku do niedzieli w godz. 
10.00 – 20.00.

(GR)

W SOPOCIE RUSZYLI Z KAMPANIĄ

„Podaruj dziecku serce – 
zostań rodziną zastępczą”!
Akcją informacyjną na Placu Przyjaciół Sopotu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczął tegoroczną, 
14. już edycję kampanii „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. Jej celem jest pozyskanie kandydatów na 
rodziny zastępcze, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego i przełamywanie stereotypów dotyczących 
tej formy opieki. 

– Wszystkie dzieci potrzebują 
miłości i troskliwych rodziców, 
ale nie każde z nich ma szansę 
na bezpieczny dom, w którym 
znajdą warunki do prawidłowe-
go rozwoju. Czasami rodzice nie 
mogą lub nie potrafią zaopieko-
wać się swoimi dziećmi. Szansą 
na szczęśliwe dzieciństwo, do-
rastanie w ciepłej, przyjaznej at-
mosferze jest dla takich dzieci 
rodzina zastępcza – mówi An-
drzej Czekaj, zastępca dyrektora 
sopockiego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Do rodziny zastępczej dzieci tra-
fiają na określony czas, potrzebny 
rodzicom naturalnym na roz-
wiązanie swoich problemów (np. 
podjęcia terapii uzależnień, zna-
lezienia pracy, polepszenia wa-
runków mieszkaniowych itd.). 
To również nadzieja na bezpiecz-
ny, ciepły dom dla dzieci, które 

mają małe szanse na adopcję, np. 
nie mają uregulowanej sytuacji 
prawnej, dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych.
– Rodziny zastępcze mogą liczyć 
na wiele form pomocy ze strony 
sopockiego MOPS – zapewnia 
Urszula Szymańska, kierow-
nik Działu Pieczy Zastępczej. 
– Wsparcia udzielają m.in. spe-
cjaliści ds. rodziny, pracownicy 
socjalni, pedagodzy, psycholodzy 
i prawnicy. Rodzice zastępczy po-
nadto mogą uczestniczyć w bez-
płatnych szkoleniach oraz gru-
pach wsparcia, a także otrzymać 
dofinansowanie do wypoczynku 
dzieci czy remontu mieszkania. 
Dla rodzin zastępczych przewi-
dziana jest ustawowa comiesięcz-
na pomoc pieniężna na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania 
każdego dziecka, a rodziny za-
stępcze zawodowe otrzymują 

ponadto comiesięczne wynagro-
dzenie na podstawie umowy z 
MOPS.
Aby zostać rodzicem zastępczym 

należy spełnić kilka wymogów, 
m.in. posiadać stałe miejsce za-
mieszkania w Polsce, odpowied-
nie warunki mieszkaniowe, stałe 
źródło utrzymania, odbyć szko-
lenie, przedstawić zaświadczenie 
lekarskie o stanie zdrowia umoż-
liwiającym opiekę nad dzieckiem. 
– Ważna jest motywacja i 

predyspozycje przyszłych rodzi-
ców oraz możliwość zapewnienia 
dziecku należytej opieki i rozwo-
ju – podkreśla Urszula Szymań-
ska. – Dzieci, które przychodzą 
z bagażem trudnych życiowych 
doświadczeń, otoczone troskli-
wą opieką i miłością rodziców 
zastępczych, stają się radosne i 
szczęśliwe. Opieka nad takimi 
dziećmi wymaga otwartego ser-
ca, zaangażowania, zrozumienia 
i cierpliwości, ale przynosi ro-
dzicom zastępczym satysfakcję i 
ogromną radość. 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, co roku – już 
od 14 lat – organizuje kampanię 
„Podaruj dziecku serce – zostań 

ZMIANY NA KAMIENNYM POTOKU

Unia da 14,5 miliona
SKM Sopot Kamienny Po-
tok zmieni się nie do pozna-
nia. Powstanie tu parking, 
przebudowane zostaną drogi, 
a dodatkowo wybudowane 
będą ścieżki rowerowe. Cały 
projekt kosztować ma ponad 
23 mln zł, a aż 14,5 mln zł 
pochodzić będzie z Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego. Stosowna umowa 
w tej sprawie została już 
podpisana.
– Głównym celem projek-
tu, realizowanego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, jest zwięk-
szenie liczby pasażerów 
transportu zbiorowego, ko-
rzystających z węzła integra-
cyjnego Sopot Kamienny Po-
tok. Projekt obejmuje swoim 
zakresem teren w bezpośred-
nim sąsiedztwie przystanku 
SKM Sopot Kamienny Po-
tok, ciąg dróg dojazdowych, 
a więc ul. Wejherowską, al. 
Niepodległości oraz ścieżki 
rowerowe – informuje Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopot.

Projekt zakłada:
• przebudowę bezpośred-
niego otoczenia przystan-
ku SKM Sopot Kamienny 
Potok,
• przebudowę układu drogo-
wego w okolicy przystanku 
SKM Sopot Kamienny Po-
tok (budowa dwóch rond w 
ciągu ul. Wejherowskiej, wy-
miana nawierzchni jezdni, 
budowa ścieżki rowerowej),
• budowę parkingu P&R 
przy ul. Wejherowskiej (na 
ok. 70 miejsc),
• przebudowę skrzyżowania 
al. Niepodległości z ul. Mal-
czewskiego z uwzględnie-
niem preferencji dla trans-
portu publicznego,
• przebudowę skrzyżowa-
nia al. Niepodległości z ul. 
Wejherowską;
• budowę (wzdłuż ul. Wej-
herowskiej) i przebudowę 
(wzdłuż al. Niepodległości 
od ul. Haffnera do ul. Ar-
mii Krajowej oraz wzdłuż 
ul. Armii Krajowej) dróg 
rowerowych.
Projekt będzie realizowany w 
latach 2017-2020. 
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ZAPROSZĄ DZIECI Z KAZACHSTANU

Sopot przyjmuje repatriantów 

3 rodziny polskiego pochodze-
nia z Kazachstanu przyjadą w 
tym roku do Sopotu. Pierwsza 
– młode małżeństwo z cztero-
letnim synkiem przeprowadzi 
się do Sopotu najpóźniej w lip-
cu, a kolejne rodziny finalizują 
kwestie formalne i sprzedaży 
mieszkań w Kazachstanie i 
jeszcze w tym roku przepro-
wadzą się do Sopotu.
Jak przypomina Magdalena 
Czarzyńska-Jachim, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Sopot 
w ostatnich latach trójmiejski 
kurort przyjął rodziny z Gru-
zji, Ukrainy oraz Kazachstanu. 
Tym razem Jacek Karnowski, 

prezydent Sopotu pojechał do 
Kazachstanu, gdzie w Ałmaty i 
Aktobe spotkał się z miejscową 
Polonią. 
Gospodarz Sopotu uważa, że 
zbyt długo przebiega proces 
repatriacyjny. 
– Uważam, że mamy moralny 
obowiązek pomóc tym ludziom 
i – jeśli tylko chcą – umożliwić 
im powrót do kraju – mówi Ja-
cek Karnowski. – Najbardziej 
palącą kwestią jest możliwość 
zapewnienia repatriantom pracy 
w Sopocie, dlatego długo roz-
mawialiśmy o tym, jakie zajęcia 
wykonują, co mogą robić. Dane 
na temat tylko ich wykształcenia 

są często zbyt lakoniczne, aby 
pomóc im w znalezieniu za-
trudnienia w Polsce.
Podczas spotkania z polskim 
konsulem w Ałmaty padł rów-
nież temat organizacji wypo-
czynku letniego w Sopocie dla 
dzieci kazachskiej Polonii. Ja-
cek Karnowski nie widzi prze-
szkód, aby pomysł został zre-
alizowany i zadeklarował, że 
Sopot pokryje koszty pobytu 
i organizacji programu. Koszt 
przejazdu musi jednak pokryć 
druga strona.

(GR)

  Jacek Karnowski, prezydent Sopotu w towarzystwie polskich rodzin w Kazachstanie

  W Sopocie ruszyła niedawno kampania „Podaruj dziecku 
serce – zostań rodziną zastępczą”

rodziną zastępczą”. Celem kam-
panii jest pozyskanie kandydatów 
na rodziny zastępcze, uwrażli-
wienie na problematykę rodzi-
cielstwa zastępczego i przełamy-
wanie stereotypów dotyczących 
tej formy opieki. 
– Poszukujemy osób, które chcia-
łyby stworzyć rodzinę zastępczą i 
zachęcamy do podjęcia tej pięknej 
misji – mówi Urszula Szymańska. 
Osoby, które chciałyby stworzyć 
rodzinę zastępczą, zachęcamy do 
kontaktu z Działem Pieczy Za-
stępczej sopockiego MOPS, al. 
Niepodległości 759 a, tel. 58 555 
10 22, dpz@mopssopot.pl.

Agnieszka Niedałtowska

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego, który został ustanowiony przez Sejm w 2006 
roku. Święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi 
społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. 
To również wyraz uznania dla Rodziców Zastępczych za wy-
siłek, jakiego podejmują się na co dzień. Dzięki ich zaangażo-
waniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego 
dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.
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WOLNOĆ TOMKU W SWOIM DOMKU?

Na remont potrzebna zgoda ze spółdzielni 
Sezon budowlany rozpoczął się na dobre, a tym samym wielu z nas będzie chciało remontować swoje mieszkania. 
Niewielu jednak wie, że prace te muszą być uzgadnianie z zarządcą budynku, a więc Powszechną Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Przymorze”.

W tej chwili w żadnej z czte-
rech administracji PSM „Przy-
morze” nie ma problemu z 
ewidentnymi samowolami bu-
dowlanymi. Odnotowuje się 
pojedyncze przypadki prze-
stawienia ściany nośnej albo 
działowej.
– W latach 80. nagminnie sta-
wiano na galeriach przegrody. 
W naszych falowcach mamy 
tylko jedną taką przegrodę, 
którą i tak będziemy chcieli zli-
kwidować – mówi nam Wło-
dzimierz Byczkowski, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 2. 
Jeśli ktoś chce zrobić większą 
ingerencję w substancję miesz-
kaniową, np. przesuwanie ścia-
ny, czy zmiany funkcji poszcze-
gólnych pomieszczeń, to bez-
względnie musi być na to zgoda 
zarządu PSM „Przymorze”, a w 
wielu przypadkach również po-
zwolenie na budowę.
– Tak się jednak nie dzieje, 
ponieważ często o remontach 
dowiadujemy się od sąsiadów. 
Wtedy interweniuje nasza ko-
misja. Jeżeli ktoś rozebrał 

ściany działowe albo ingerował 
w ściany konstrukcyjne, to in-
terweniuje również nadzór bu-
dowlany – tłumaczy Włodzi-
mierz Byczkowski.
Do administracji spółdzielni 
warto się zwrócić chociażby 
przy okazji wymiany grzejni-
ków, aby dopasować ich moc do 
parametrów zaprogramowa-
nych w budynku.
– Do osób przeprowadzających 
remont apeluję, aby zamawiali 
kontenery lub worki na odpady 
budowlane, zamiast wyrzucać 
je do pojemników na standar-
dowe śmieci. Pamiętajmy też, 
aby worek gruzowy postawić 
w odpowiednim miejscu, żeby 
nie utrudniał ruchu czy par-
kowania samochodów, ale też, 
żeby można byłoby go łatwo 
odebrać. I tu pojawia się kolej-
ny problem. Po zakończonym 
remoncie dopilnujmy, aby wo-
rek z odpadami został w miarę 
szybko zabrany – apeluje kie-
rownik Byczkowski.
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 1 

mówi nam z kolei, że niektóre 
samowole budowlane sprzed 
kilkudziesięciu lat rozwiązy-
wane są teraz.
– Interweniujemy tam, gdzie 
dochodzi do konfliktów są-
siedzkich. Niektórzy zabu-
dowali galerie albo balkon 
kratownicą, po której można 
wejść na wyższe piętro. Wte-
dy wkraczamy do akcji i naka-
zujemy przywrócenie do stanu 

pierwotnego – mówi Andrzej 
Narkiewicz. 
Wiadomo, że nie wszyst-
kie prace remontowe trze-
ba zgłaszać w administracji 
spółdzielni.
– Malowanie, prace związane 
z podłogą, kładzeniem płytek, 
terakoty nie muszą być oczy-
wiście nikomu zgłaszane. Mu-
simy jednak wiedzieć, a przede 
wszystkim zezwolić na zmianę 

położenia instalacji w mieszka-
niu. Bez przeszkód można ją 
wymienić na nową, ale już jej 
przebieg musi być konsultowa-
ny z zarządcą budynku. To nie 
wszystko, ponieważ właściciel 
mieszkania musi dysponować 
dodatkowo projektem branżo-
wym, aby wykonać tego typu 
zmiany w przebiegu instalacji 
– wyjaśnia Elżbieta Bohdzie-
wicz, zastępca kierownika ds. 

technicznych Administracji 
Osiedla nr 1.
Łucja Seredzińska, kierownik 
Administracji Osiedla nr 1 
nie ukrywa, że samowole bu-
dowlane w dalszym ciągu się 
zdarzają.
– Na każdą staramy się reago-
wać. Zdarza się, że mieszkańcy 
nie mają wyobraźni i prowadzą 
takie przeróbki, które zagra-
żają nawet konstrukcji budyn-
ku. Niektórzy rozbierali ściany 
nośne, ale takie samowole bu-
dowlane zostały wstrzymane, 
a o całej sytuacji powiadomio-
ny został inspektor nadzoru 
budowlanego – dodaje Łucja 
Seredzińska.
Tak więc przed każdym więk-
szym remontem najpierw za-
dbajmy o dopełnienie wszyst-
kich formalności związanych 
z pozwoleniami i projektami, 
a dzięki temu będziemy mogli 
spokojnie zająć się moderniza-
cją mieszkania. 

(lubek)

DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA 1 CZERWCA TRZEBA UCZCIĆ

Dmuchane miasteczko Cyrkowcy zawitają do „Piastusia”
Festyn z okazji Dnia Dziec-
ka na terenie Administracji 
Osiedla nr 4 odbędzie się 2 
czerwca.
– Będzie to najlepszy festyn 
dla dzieci na naszym osiedlu 
– zapowiada krótko Piotr 
Szczepański, kierownik 
Osiedlowego Klubu „Bolek 
i Lolek”.
Tym razem impreza z oka-
zji Dnia Dziecka organi-
zowana będzie wspólnie z 
Radą Dzielnicy Przymorze 

Imprezę z okazji Dnia Dziec-
ka 1 czerwca (godz. 15.30) 
organizuje Klub Osiedlowy 
„Piastuś”. Tym razem będzie 
to cyrkowy Dzień Dziecka.
– Planujemy postawić mini 
namiot cyrkowy i prawie 
prawdziwą arenę, będą szczu-
dlarze, stanowiska prowadzo-
ne przez trenerów cyrkowych 
skierowane do dzieci w formie 
warsztatu i zabawy. Będzie 
możliwość nauki żonglowa-
nia, kręcenia talerzami, dia-
bolo, flowerstick, rola-bola. 
Poza tym odbędą się pokazy 

Wielkie i grupą sponsorów. 
– Nie zabraknie miasteczka 
z dmuchańcami, będą też 
gokarty, rowery-szejkery, 
grill i coś słodkiego. Resz-
ta niech będzie owiana za-
słoną tajemniczości, ale za-
pewniam, że będzie to naj-
lepsza impreza na naszym 
osiedlu. Startujemy o godzi-
nie 13.00 – zaprasza Piotr 
Szczepański.

(KL)

akrobatyki na trapezie, balan-
sowanie na cyrkowej kuli, cho-
dzenie po linie czy modelowa-
nie dla dzieci upominków z ba-
lonów – zapowiada Ewa Abra-
mowska, kierownik „Piastusia”.
Tego dnia nie zabraknie dmu-
chańców, trampoliny, ciuchci, 
waty cukrowej, popcornu. Od-
będą się też warsztaty ceramicz-
ne i plastyczne. 
– Mamy nadzieję, że pogoda nas 
nie zawiedzie, bo impreza zapo-
wiada się bardzo atrakcyjnie. 
Zapraszamy wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami – zachęca Ewa 

Abramowska.
Korzystając z okazji już teraz 
zapraszamy wszystkich na Fe-
styn Sąsiedzki, który odbędzie 
się 3 czerwca o godz. 12.00. W 
programie przewidziano biesia-
dę sąsiedzką.
– Zapraszamy mieszkańców do 
wspólnego stołu na ciasto i kawę 
lub herbatę, a jeśli przynio-
są swoje wypieki, to będziemy 
bardzo uradowani. Podczas fe-
stynu planujemy przeprowadzić 
II Murale Dziecięce, podczas 
których dzieci będą malowa-
ły swoje obrazy na betonowych 

tablicach znajdujących się przy 
klubie. Natomiast o godz. 
12.00 zapraszamy dzieci na 
II Dziecięcy Pchli Targ. Wie-
czorem zaś odbędzie się kon-
cert „W rytmie tanga” – zapra-
sza Ewa Abramowska. 
Miłośników rytmów gospel 
zapraszamy już 19 maja (godz. 
17.00) na koncert 
„W rytmie gospel” w wyko-
naniu Soul Gospel Medellin z 
Kolumbii, na który wstęp jest 
bezpłatny.

(GR)

NA GRUZIŃSKĄ NUTĘ MAJOWE ZAPOWIEDZI W „MACIUSIU”

Zapraszamy na Festyn Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka
Mieszkańców Przymorza 
zapraszamy do Domu Kul-
tury przy ulicy Śląskiej 66b, 
gdzie już niebawem odbę-
dzie się Festyn Rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka, wysta-
wa fotograficzna oraz kon-
cert muzyki gruzińskiej.
Już 12 maja o godz. 18.00 
odbędzie się wernisaż wy-
stawy fotograficznej „W 
podczerwieni”, której au-
torami są Andrzej Gryboś 
i Tomasz Sauer. Z kolei 18 
maja odbędzie się koncert 
„Muzyka źródeł” w ramach 

W maju, w klubie „Maciuś I” od-
będą się ciekawe imprezy kultural-
ne, rozrywkowe i sportowe.
– 12 maja o godz. 9.30 odbę-
dzie się IV Przymorski Festiwal 
Piosenki o Złotą Nutkę Króla 
Maciusia dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Celem 
konkursu jest popularyzacja dzie-
cięcych i młodzieżowych piosenek 
kompozytorów polskich, prezen-
tacja dorobku wokalnego młodych 
wokalistów w języku polskim oraz 
upowszechnianie dziecięcej i mło-
dzieżowej kultury muzycznej, wy-
miana doświadczeń – informuje 

13. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Chóralnego Mun-
dus Cantat. W przymor-
skim Domu Kultury o godz. 
18.30 rozpocznie się koncert 
gruzińskiej muzyki ludowej 
w wykonaniu Zespołu Wo-
kalnego Adila z Kutaisi w 
Gruzji.
Jednak największa impre-
za czeka nas w niedzielę, 4 
czerwca. Wtedy o godz. 13.00 
rozpocznie się przed Domem 
Kultury Festyn Rodzinny z 
okazji Dnia Dziecka. Tra-
dycyjnie już na festynowych 

Urszula Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”. 
W tym samym dniu o godz. 16.00 
zapraszamy dzieci na wyścig na 
hulajnodze. Obowiązkowo trzeba 
zabrać kask i ochraniacze. Z kolei 
19 maja o godz. 9.30 odbędzie się 
Majowa Dyskoteka z konkursami 
i nagrodami, a o godz. 16.00 roz-
pocznie się Turniej Tenisa Stołowe-
go dla dzieci, zaś 2 godziny później 
dla dorosłych, o puchar kierownika 
Administracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”. 
– 23 maja o godz. 13.00 zaprasza-
my na Turniej Brydżowy parami o 

gości czekać będą dmu-
chańce, kucyki. Organizo-
wane będą konkursy i zaba-
wy z nagrodami. Miłośnicy 
słodkości także znajdą coś 
dla siebie, bo wypieki przy-
gotuje cukiernia „Jacek i 
Placek”.
Zamiast więc siedzieć w 
domu warto wybrać się na 
festyn, bo tego dnia atrakcji 
nie powinno zabraknąć.

(GR)

puchar kierownika klubu „Ma-
ciuś I”, a o godz. 17.00 odbędzie 
się konkurs plastyczny dla dzieci 
– „Laurka dla mamy”. 2 czerwca 
o godz. 10.00 zapraszamy dzieci 
na spektakl teatralny „Rubinowy 
Książę” w wykonaniu aktorów 
z Teatru „Maska” z Krakowa, a 
o godz. 16.00 na festyn z okazji 
Dnia Dziecka, podczas którego 
nie zabraknie konkursów, ma-
lowania twarzy, występów arty-
stycznych i wielu innych atrakcji. 
Wszystkie imprezy są bezpłatne 
– zachęca Urszula Lisowska.

(GR)
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 Powietrzna pompa ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u.

Kontenery popłyną Wisłą. Na razie na próbę
Transport śródlądowymi drogami wodnymi jest bardziej ekonomiczny, ekologiczny i bezpieczniejszy niż kołowy czy kolejowy. 
Udowodniła to załoga barki, która 19 kwietnia br. wypłynęła z gdańskiego portu morskiego i w dziewięć dni, pokonując przeszkody 
nawigacyjne, dotrła do Warszawy. Cztery dni zajął powrót – tyle czasu realnie potrzeba na pokonanie tego odcinka z ładunkiem. 

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Wraz z rozwojem technologii odnawialne źródła energii (OZE) coraz śmielej pukają do naszych drzwi. W tym krótkim 
artykule skupimy się na wykorzystaniu ekologicznych technologii w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej  
(c.w.u.) w gospodarstwach domowych. 

Od pewnego czasu naturalne dla 
nas jest to, że w naszych kranach 
płynie ciepła woda i nie wyobraża-
my sobie już zmywania, czy mycia 
się w zimnej wodzie. Nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę z kosztów jej 
przygotowania. Te wynoszą około 
20% naszych rocznych wydatków 
na ogrzewanie budynku. Najczę-
ściej woda jest przygotowywana 
w tradycyjnych bojlerach elek-
trycznych lub zasobnikach podłą-
czonych do kotła węglowego czy 
gazowego. W nielicznych domach 
w ostatnich latach zainstalowano 
tzw. solary (termiczne kolektory 
słoneczne) i to przede wszystkim 
one kojarzą nam się z ekologią
 w kontekście c.w.u.. Warto zwró-
cić uwagę na rozwiązanie zyskują-
ce na popularności w naszym kra-
ju - powietrzną pompę ciepła.
Zanim przejdziemy do wspo-
mnianego urządzenia usys-
tematyzujmy naszą wiedzę 
o kolektorach słonecznych.  
W naszym kraju słońce niestety 
nie świeci codziennie i to powodu-
je podstawowy problem z komfor-
tem przy zastosowaniu termicz-
nych kolektorów słonecznych.  
Z badań wynika, że najlepiej 

nasłonecznione w Polsce są oko-
lice Lublina. Tam zamontowane 
„solary” dadzą nam około 60% 
rocznego zapotrzebowania na  
ciepłą wodę. 
W dniach kiedy słońca nie ma 
musimy podgrzewać wodę innym 
źródłem (minimum 40% rocz-
nego zapotrzebowania) i tu znów 
pojawia się grzałka elektryczna 
lub kocioł węglowy. Drugim „mi-
nusem” jest też dosyć inwazyjny 
montaż, ponieważ kolektory sło-
neczne muszą zostać zamonto-
wane na dachu, a to wiąże się np.  
z odpowiednim zabezpieczeniem 
otworów montażowych itp. Są też 
plusy, a właściwie  jeden podsta-
wowy - wtedy gdy świeci słońce 
produkują nam ciepłą wodę pra-
wie za darmo.
Pompy ciepła powietrze-wo-
da to urządzenia kompaktowe  
i praktycznie bezobsługowe. Taki 
zestaw ma najczęściej 200-300 li-
trów pojemności, około 2 metrów 
wysokości i średnicę około 60 cm. 
Można je zamontować praktycz-
nie w każdym pomieszczeniu np. 
piwnica czy garaż. Montaż zajmu-
je hydraulikowi zazwyczaj kilka 
godzin i nie wymaga znaczących 

ingerencji w budynek i instala-
cję grzewczą. Zasadę działania 
powietrznej sprężarkowej pom-
py ciepła można w uproszcze-
niu przedstawić tak:  energia po-
trzebna do przygotowania ciepłej 
wody w zbiorniku w 2/3 pocho-
dzi z powietrza (wentylacyjnego 
lub zewnętrznego), a tylko 1/3 
z energii elektrycznej pobranej 
przez sprężarkę. Nie będzie więc 
przekłamaniem stwierdzenie, że 
koszt przygotowania ciepłej wody 
za pomocą pompy ciepła jest trzy-
krotnie niższy od kosztów bojlera 
elektrycznego i około połowę niż-
szy niż z gazu ziemnego.
Średnie miesięczne zużycie energii 
elektrycznej przy zastosowaniu ta-
kiego urządzenia, przy założeniu, 
że komfortowo z ciepłej wody ko-
rzysta w domu czteroosobowa ro-
dzina to 75kWh, w przeliczeniu – 
około 40 zł.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, 
jeżeli energię elektryczną potrzeb-
ną do zasilenia sprężarki pracują-
cej w pompie wytwarzali byśmy 
również z wykorzystaniem OZE, 
co ograniczyłoby koszty eksplo-
atacyjne urządzenia do minimum. 
Dlatego montaż pompy ciepła 

najlepiej połączyć z instalacją elek-
trowni fotowoltaicznej, co pozwoli 
ograniczyć nam koszty eksploata-
cji tego urządzenia do minimum.
Wszelkie porównania nie miał-
by sensu gdyby nie uwzględ-
nić kosztów inwestycyjnych dla 

omawianych urządzeń. Poni-
żej szacunkowe zestawienie dla   
4 osobowej rodziny:
-powietrzna pompa ciepła z za-
sobnikiem c.w.u. o pojemności 
260 l  ok. 10.000 zł
- zestaw 3 kolektorów słonecznych 

z zasobnikiem o pojemności 300 l 
ok. 11 500 zł
Warto pamiętać, że wszelkie in-
westycje związane z OZE są ob-
jęte szerokim wachlarzem dofi-
nansowań ze środków Unii Eu-
ropejskiej (do 85%)  w ramach 
konkursów prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej czy Agencję 
Rozwoju Pomorza. Programy ta-
kie często realizowane są w imie-
niu mieszkańców przez Urzędy 
Gminy i to tam powinni Państwo 
zasięgnąć informacji na ten temat.

al. Zwycięstwa 96/98, 
blok IV E/223 
81-451 Gdynia

tel.  58 746 99 00

e-mail: 
biuro@globaleco.pl
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Ok. godz. 12 barka przypły-
nęła do Przegaliny, a następnie 
ok. godz. 16.30, przy nabrzeżu 
basenu stoczni Admiral Boats 
w Tczewie (ul. Czatkowskiego 
2a), zostanie zademonstrowa-
ny przeładunek 20-stopowego 
kontenera z barki na nabrze-
że, a następnie zaplanowano 
prelekcje.
Łatwo nie będzie, bo Wisła 
jest zdegradowanym szlakiem 
wodnym, wymagającym pilnej 
rewitalizacji. Jednak Woje-
wództwo Kujawsko-Pomorskie 
i Miasto Bydgoszcz – organiza-
torzy rejsu – chcą pokazać, że 
nawet przy niekorzystnych wa-
runkach nawigacyjnych możli-
wy jest ograniczony transport 
kontenerów w górę rzeki do 
centrum kraju. Rzecz jest pilna 
i ważna, bo w portach Gdań-
ska i Gdyni rosną przeładun-
ki kontenerów przywożonych 
drogą morską i dalszy transport 
w głąb kraju drogami i koleją 
stanie się niewydolny.
Rejs promocyjny ma upo-
wszechnić wiedzę społe-
czeństwa na temat gospodar-
czego wykorzystania rzek i 

śródlądowych portów. Jeden z 
nich – największy na szlaku z 
Gdańska do Warszawy – ma 
powstać w zakolu Wisły mię-
dzy Bydgoszczą a Solcem Ku-
jawskim i pełnić rolę platformy 
multimodalnej, czyli połączo-
nych węzłów przeładunko-
wych: wodnego, kolejowego i 
samochodowego.
Na barce (właściwie zestawie 
pchanym, jako że napęd będzie 
stanowił pchacz) odbywać się 
będą spotkania zespołów pro-
blemowych ds. inwestycji na 
międzynarodowych drogach 
wodnych E-40 (polskiego od-
cinka drogi wodnej Bałtyk 
– Morze Czarne) i E-70 (Mo-
rze Północne – Odra – Wi-
sła). W Tczewie, Grudziądzu, 
Bydgoszczy, Toruniu i Wło-
cławku organizatorzy zwołają 
konferencje prasowe i zapro-
szą mieszkańców na imprezy 
integracyjne.
W bydgoskim Brdyujściu od-
będzie się pokazowy przeła-
dunek kontenerów, na Wyspie 
Młyńskiej wystawa zatytu-
łowana „Gospodarcze wyko-
rzystanie śródlądowych dróg 

wodnych”, zaś na przystani 
„Bydgoszcz” seminarium pn. 
„Przyszłość żeglugi śródlądo-
wej w Polsce, wyzwania i moż-
liwości rozwoju”.
Podczas rejsu obradować będą 
zespoły robocze zajmujące się 
problematyką wodną. Zapre-
zentowane zostaną samorzą-
dowe inicjatywy na rzecz go-
spodarki wodnej regionu dolnej 
Wisły. Na pomorskim odcinku 
Wisły przeprowadzone zostaną 
również warsztaty dot. znacze-
nia dróg wodnych w  obsłudze 
portów morskich.
Wyprawa w górę rzeki będzie 
miała również aspekt badawczy 
– załoga reprezentowana przez 
Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy (Katedra 
Rewitalizacji Dróg Wodnych) 
i Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku (Za-
rząd Zlewni Wisły Kujawskiej 
w Toruniu) zdobędzie dane, 
które posłużą do sporządzenia 
studium lokalizacyjnego plat-
formy multimodalnej w rejonie 
Bydgoszczy i Solca Kujawskie-
go, jak również przygotowy-
wanego przez Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej „Studium wy-
konalności dla dolnej Wisły” 
i zaprojektowania oraz budo-
wy nowoczesnej, płaskodennej 
jednostki pływającej po Wiśle, 
przystosowanej do przewoże-
nia kontenerów,
Całe wydarzenie odbędzie się 
w ramach międzynarodowego 
projektu EMMA, który ma 
zwiększyć możliwości prze-
wozu towarów i rozwinąć lo-
gistykę w państwach nadbał-
tyckich. Szczególny nacisk 

kładzie się na transport śródlą-
dowy i morski. Spośród 21 
podmiotów uczestniczących w 
projekcie EMMA, cztery są z 
Polski, w tym Województwo 
Kujawsko-Pomorskie i Miasto 
Bydgoszcz. Rejs kontenerowy 
barką wpisuje się również w 
obchody Rokiem Rzeki Wi-
sły, który został zainicjono-
wany upamiętnieniem 550. 
rocznicy pierwszego wolnego 
flisu na Wiśle. Na te obchody 
wpisują się liczne wydarzenia 
organizowane we wszystkich 

województwach położonych 
nad Wisłą.
Pełna nazwa projektu EMMA 
to „Zwiększenie mobilności 
towarów i logistyki w Regio-
nie Morza Bałtyckiego po-
przez wzmocnienie transportu 
śródlądowego i morskiego oraz 
promocję nowych między-
narodowych usług żeglugo-
wych”. Projekt współfinanso-
wany jest w ramach Programu 
INTERREG Region Morza 
Bałtyckiego.

tel.  502 757 003
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INWESTYCJE W MUZEUM

Winda w Ratuszu Głównego 
Miasta
Przedstawiciele Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska pod-
pisali umowę na budowę windy 
w Ratuszu Głównego Miasta. 
– Inwestycja zostanie sfinanso-
wana ze środków gdańskiego 
magistratu oraz naszego mu-
zeum. To nie wszystko, ponie-
waż 30 proc. wartości projektu 
zostanie dofinansowane ze środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Prace mają potrwać 
do końca tego roku – informuje 
dr Andrzej Gierszewski, rzecz-
nik prasowy Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska.
Montaż windy jest ukłonem 
w kierunku osób starszych, 
ale przede wszystkim nie-
pełnosprawnych. Waldemar 
Ossowski, dyrektor gdańskiego 

muzeum przypomina, że jest to 
drugi etap prac nad przeobra-
żeniem zabytkowego budynku  
w kierunku jego pełnego otwarcia 

dla osób niepełnosprawnych  
i ułatwienia zwiedzania obiektu 
turystom. 
Winda to nie jedyna inwesty-
cja, która ma być zrealizowana.  
W planach są kolejne zadania.
– Aby winda spełniała swo-
ją funkcję musimy połączyć ją  
z dziedzińcem wewnętrznym od 
strony ulicy Długiej. W ten spo-
sób udrażniamy wnętrza ratusza 
i zmodyfikujemy dotychczasowe 
ścieżki zwiedzania. W sierpniu 
wypracujemy nową koncepcję 
wystawy stałej, która będzie do-
tyczyć dziejów ratusza i obejmie 
niemalże cały budynek. W 2018 
roku obiekt i jego narracja o hi-
storii tego miejsca zmienią się 
nie do poznania. Odkryjemy na 
nowo bogactwo i tożsamość hi-
storycznego serca miasta – mówi 
dyrektor Ossowski.

(GR)

  Ratusz Głównego Miasta 
będzie miał windę

  Tancerze ze szkoły Dance Vision startują w programie „Mam talent”
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CHCĄ ZAWOJOWAĆ „MAM TALENT”

Pierwszy taki występ na świecie
O Szkole Tańca Dance Vision Poland znów może zrobić się głośno. Tym razem trójmiejscy tancerze wystartują  
w telewizyjnym show „Mam talent”. Precasting odbędzie się 14 maja w gdańskim Hotelu Scandic.

Tancerze szkoły Dance Vision, 
istniejącej już od 17 lat, starto-
wali w telewizyjnych turnie-
jach. Tym razem szef szkoły Ivo 
Pomorski dość wysoko zawie-
sił poprzeczkę przed młodymi 
tancerzami z Gdańska i Gdyni.
– Myślę, że jako pierwsi w Pol-
sce, ale i na świecie, ten sam 
układ w tym samym czasie 
zatańczą dwie trenujące od-
dzielnie grupy. Jedni trenują 
w Gdańsku w Klubie Osiedlo-
wym „Maciuś I” na Przymorzu, 
a drudzy w Gdyni. Pierwszy 
raz spotkają się 14 maja pod-
czas castingu do programu – 
mówi „Panoramie” Ivo Pomor-
ski. – Układ jest kombinacją 
hip hopu i musical dance. Są 
ustalone rysunki i ustawienia, 
według których tańczą nasi 
tancerze. Jest pewien dreszczyk 
emocji. Mam nadzieję, że na 
scenie nie dojdzie to jakiejś ka-
tastrofy, bo przecież obie grupy 
nie podpatrywały się i nie tre-
nowały wspólnie.
Na tym właśnie polegać ma 
cały sukces.

– Chcemy udowodnić, że moż-
na trenować na dwóch różnych 
salach w dwóch różnych mia-
stach, a potem spotkać się i za-
tańczyć bez niebezpieczeństwa 
zderzenia się. Jest to trudne, 
ale do wykonania. Myślę, że 
dla tancerzy z obu miast jest to 
nie lada wyzwanie – dodaje Ivo 
Pomorski.
W obu grupach tańczą ucznio-
wie podstawówek oraz mło-
dzież. Najmłodszą uczestnicz-
ką jest 6-letnia Lila z Przy-
morza, a najstarszą 15-letnia 
Alicja. 
– Lubię tańczyć i jak będę już 
duża, to też bym chciała tań-
czyć hip hop – mówi Lila.
Z kolei jej tata Maciej Kos-
sakowski przyznaje, że w tej 
chwili jest to dobra zabawa i nie 
ma żadnego „parcia” na sukces.
– Dla Lilii również jest to zaba-
wa i dopiero wstęp do pewnych 
poważniejszych rzeczy. Córka 
jest usportowiona i myślę, że 
właśnie w tej dziedzinie będzie 
się spełniać w przyszłości – do-
daje Maciej Kossakowski.

W grupie Dance Vision nie 
brakuje również chłopców.
– Po pierwsze: lubię tańczyć, 
a po drugie umiem tańczyć. 
Swoje pierwsze taneczne kroki 
stawiałem przed telewizorem, 
ponieważ oglądałem różne pro-
gramy taneczne, przy których 
ćwiczyłem. Natomiast pierw-
sze kroki profesjonalne sta-
wiałem w Szkole Tańca Dan-
ce Vision – mówi nam Oskar 
Ludwik.
Żadnego zdenerwowania przed 
castingiem nie czują dziew-
czyny z Gdyni, dla których 
występ będzie tylko wyzwa-
niem i sprawdzeniem swoich 
umiejętności. 
– Łatwiej jest występować 
przed osobami, których się 
nie zna. Nie boimy się ani ka-
mer, ani opinii jurorów. Swoją 
przyszłość chciałabym związać 
z tańcem nowoczesnym. My-
ślę, że nasz występ będzie dla 
nas dużym wyzwaniem, ale na 
pewno będzie zaskoczeniem 
dla jurorów, bo nigdy wcześniej 
podobnego występu nie było w 

„Mam talent” – mówi nam Ba-
sia Sadkowska.
Jej koleżanka Paula Lemke nie 
obawia się wielkiego zdarzenia 
na scenie, ponieważ wszyst-
ko jest bardzo perfekcyjnie 
przygotowane.
– Już na sam koniec, korzy-
stając z okazji, chciałbym 

podziękować Urszuli Lisow-
skiej – kierownik klubu „Ma-
ciuś I” za możliwość trenowa-
nia w tym miejscu oraz Pomor-
skiemu Studium Sztuk Wizu-
alnych z Gdyni, które jest na-
szym sponsorem i dba o make 
up naszych tancerzy – dziękuje 
Ivo Pomorski, który korzystając 

z okazji wszystkich miłośni-
ków tańca zaprasza na zajęcia, 
które regularnie odbywają się 
w klubie „Maciuś I” przy ulicy 
Opolskiej 2.

Krzysztof Lubański

Fe s t y n  r o d z i n n y  
“Mama ,  Ta t a ,  Ó s emk a  i  J a ”

W programie wiele atrakcji dla dzieci i rodziców
Już 20 maja, start o godzinie 11:00

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

ul. Marcina Dragana 2
80-807 GDAŃSK
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GDAŃSKIE DNI SĄSIADA

Katarzyna Rogalska Classic 
Przy okazji Gdańskich Dni Sąsia-
da w Instytucie Kultury Miejskiej 
25 maja odbędzie się „Podwieczo-
rek sąsiedzki”. W programie: „za-
pachnimy” – warsztaty eko zapa-
chów do domu, warsztaty lepienia 
pierogów. 
Natomiast na godz. 18.00 za-
planowano koncert Katarzyny 
Rogalskiej, której towarzyszyć 
będą Cezary Paciorek i Piotr 
Lemańczyk.
– W programie usłyszymy pio-
senki z filmów i musicali: „Moon 
River”, „Nie czekaj mnie w Ar-
gentynie”, „Uciekaj moje serce”, 

„Anatewka”, „Dzwonnik z Notre 
Dame”, „Alleluja”, „Over the Rain-
bow”, „07- Przed nocą i mgłą”, „Ada 
to nie wypada”, „Libertango” i wiele 
innych piosenek – mówi nam Kata-
rzyna Rogalska, która od wielu lat 
związana jest z Cappellą Gedanen-
sis jako muzyk instrumentalista, wy-
konując solowe partie skrzypcowe. 
Współpracowała z Nigelem Ken-
nedym, Zespołem Musica Antiqua 
Koeln Reinharda Goebela, Zespo-
łem Marian Rosa Montagut z Hisz-
panii, znakomitym skrzypkiem ba-
rokowym Guliano Carmignola, 
Zespołem Muzyki Dawnej At te 

Domine. Katarzyna Rogalska po-
siada ciepły sopran liryczny i swoją 
muzyczną osobowość wyraża tak-
że poprzez śpiew. Nagrała 5 płyt 
wokalnych, ostatnia „Tylko echo” 
poświęcona twórczości gdańskie-
go kompozytora Henryka Huber-
tusa Jabłońskiego.
Cezary Paciorek – akordeonista, 
pianista, kompozytor, aranżer, 
pedagog Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku. Współpracował 
z Maciejem Sikałą, Januszem 
Muniakiem, Janem Ptaszy-
nem Wróblewskim, Zbignie-
wem Namysłowskim, Michałem  Katarzyna Rogalska wystąpi 25 maja w Instytucie Kultury Miejskiej

Urbaniakiem, Leszkiem Moż-
dżerem, Jarkiem Śmietaną, Jor-
gosem Skoliasem, Hanną Bana-
szak, Antoniną Krzysztoń, Joszko 
Brodą, braćmi Pospieszalskimi. 
Nagrał blisko 50 płyt, z czego 
cztery otrzymały nominacje do 
Fryderyka. 
Z kolei Piotr Lemańczyk jest 
uważany za jednego z najwybit-
niejszych europejskich basistów 
jazzowych. Koncertuje i nagrywa 
z nazwiskami światowego jazzu. 
Nagrał osiem autorskich płyt, któ-
re otrzymały znakomite recenzje 
w magazynach muzycznych.

(GR)

13 MAJA WIDZIMY SIĘ NA PRZYMORZU

Zapraszamy na  
dni otwarte
– Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną zaprasza 
wszystkich podopiecznych wraz 
z opiekunami, mieszkańców 
Przymorza oraz innych dziel-
nic Gdańska na Dzień Otwar-
ty Stowarzyszenia – zaprasza 
Krzysztof Skrzypski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Dzień otwarty zaplanowano na 
13 maja w godz. od 10.00 do 
14.00 w budynku oraz na tere-
nach wokół budynku przy ulicy 
Jagiellońskiej 11.
W tym dniu będzie można 
poznać pracę gdańskiego sto-
warzyszenia oraz skorzystać z 
konsultacji: neurologa, lekarza 
rehabilitacji, fizjoterapeuty, psy-
chologa, pedagoga, terapeuty 
integracji sensorycznej, logope-
dy oraz neurologopedy, dietety-
ka, pracownika socjalnego czy 
prawnika.
– Będzie również okazja, żeby 
zapoznać się z pracą naszych pla-
cówek, a więc Ośrodkiem Wcze-
snej Interwencji i Wspomagania 
Rozwoju, Niepubliczną Porad-
nią Wspomagania Rozwoju „Po 
Drodze”, Ośrodkiem Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczym, Niepubliczną Szko-
łą Przysposabiającą do Pracy, 
Warsztatem Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowym Domem Sa-
mopomocy i Mieszkalnictwa 

Wspomaganego – informuje 
Krzysztof Skrzypski.
Tego dnia będzie można wziąć 
udział w warsztatach: różnych 
technik plastycznych, zumby, 
bębniarskich, dramy, linorytu, 
podpałki K-LUMET i dotyczą-
cych profilaktyki kręgosłupa w 
pracy terapeuty. Będzie też oka-
zja, aby wziąć udział w zajęciach 
z wykorzystaniem rowerów trój-
kołowych, gimnastyce ogólno-
rozwojowej, zawodach kajako-
wych na suwnicy oraz masażu 
kończyn górnych.
Na chętnych czekać będzie 
poczęstunek przygotowany 
przez Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowaw-
czy oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy.
– Odbędzie się koncert „Remon-
tu Pomp”, ale będzie też okazja 
do spróbowania swoich sił na 
instrumentach Orkiestry Vita 
Activa. Chętni będą mogli zro-
bić zakupy na kiermaszu Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej, odwie-
dzić strefę relaksu, zrobić sobie 
zdjęcie w foto budce, dowiedzieć 
się jak zostać wolontariuszem 
w naszym stowarzyszeniu i za 
granicą oraz skorzystać z wielu 
innych atrakcji przygotowanych 
przez nas – zachęca Krzysztof 
Skrzypski.

(GR)

SZYBCIEJ I LEPIEJ

Nowy punkt MOPR
W poniedziałek, 8 maja, do-
konano uroczystego otwar-
cia Centrum Pracy Socjalnej 
nr 9 Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Gdańsku.
Centrum przy ulicy Piekar-
niczej 16 obsługuje: Piecki 
Migowo, Suchanino, Anioł-
ki, Brętowo, Matarnię, Ja-
sień oraz Kokoszki (łącznie 
ponad 700 środowisk). Nowy 
CPS, jego usytuowanie i 
oferta, znacznie poprawiają 

dostępność do usług świad-
czonych przez MOPR w tym 
rejonie. Pozytywnie wpły-
wają na szybkość obsługi 
oraz jej jakość.
CPS nr 9 działa w dni po-
wszednie w godzinach od 
7.30 do 15.30. Kontaktować 
można się też telefonicznie 
(tel. 58 304 36 50, tel./fax. 58 
304 36 51).

(GR)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku 
na podstawie §78 ust. 2 Statutu Spółdzielni

zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w następujących częściach:

11 maja 2017r. (czwartek) godz. 17:00- Część 1 Walnego Zgromadzenia 
obejmująca  członków zamieszkujących w :
Nieruchomości I - ul. Kurpińskiego 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
Nieruchomości II - ul. Liszta 1,2,4, Paderewskiego 1,2,4,6,8, Otwarta 2,3, Czajkowskiego 2,4,
Nieruchomości VI - ul. Czajkowskiego 3,5,7,9.

12 maja 2017r. ( piątek) godz. 17:00- Część 2 Walnego Zgromadzenia 
obejmująca  członków zamieszkujących w:
Nieruchomości III - ul. Kamieńskiego 5,9, Paganiniego 9,11,13,17,
Nieruchomości IV - ul. Kamieńskiego 1,3, Noskowskiego 3,5,7, Powstańców Warszawskich 66,68,70,
Nieruchomości V - ul. Noskowskiego 9,11,13,15,17 oraz członków oczekujących.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
 a) dyskusja dot. pkt.4,
 b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda 
     nia Rady Nadzorczej za rok 2016.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem 
finansowym za rok 2016.
 a) dyskusja dot. pkt. 5, 
 b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda 
     nia Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
 c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda 
     nia finansowego Spółdzielni za rok 2016.
6. Wniosek o wytyczenie kierunków działań dla Rady Nadzorczej w 
sprawie finansowania modernizacji hydroforni przy ulicy Otwartej 
oraz informacja Zarządu SM „Suchanino” o dotychczasowych dzia-
łaniach zmierzających do przekazania  hydroforni przy ul. Otwartej  
wraz z sieciami II strefy.
 a) dyskusja dot. pkt. 6,
 b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii WZ doty 
     czącej udzielenia pożyczki wewnętrznej.
7. Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie nabycia 
terenu przy ul. Kurpińskiego 7 oraz omówienie działań związanych z 
przedmiotową sprawą .
 a) dyskusja dot. pkt. 7,
 b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii WZ doty 
     czącej nabycia terenu na cele statutowe Spółdzielni.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) wyniku finansowego na działalności eksploatacyjnej za  
     rok 2016,
 b) podziału wyniku na działalności gospodarczej za rok 2016,
 c) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 d) oceny po lustracyjnej Spółdzielni za lata 2013-2015,
 e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom  

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 
W GDAŃSKU PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 1

     Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
9. Informacja Zarządu Spółdzielni m.in. w sprawach:
 1) problemów związanych z utrzymaniem nieruchomości 
zabudowanej przy  ul. Kurpińskiego  1A w związku ze złym stanem 
technicznym pawilonu,
  a)  dyskusja dot. pkt 9.1,
  b)  podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości  
       przy ul. Kurpińskiego 1A,
 2)  zmiany koncepcji zagospodarowania terenu dot.  
      przebudowy budynku przy ul. Paganiniego 15  wraz  
      z budynkiem hydroforni,
  a) dyskusja dot. pkt 9.2,
 3) selektywnego zbierania odpadów.
10. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie §78 ust.17 Statutu Spółdzielni.
11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

1.Informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wy-
łącznie w sprawach wymienionych  w  § 81  Statutu Spółdzielni. 
2. Projekty uchwał można składać do końca dnia 26.04.2017r., 
osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków 
projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno – praw-
nych,  o czym stanowi § 78 ust. 16 Statutu Spółdzielni, nie będą 
uwzględnione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał  objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w 
siedzibie Spółdzielni pokój 
nr 2  w godzinach  9.00-14.00 od dnia 27.04.2017r. 
4. Poprawki do projektów uchwał można składać do dnia 8.05.2017r. 
osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.
5. Od 20. 04.2017r. można zapoznawać się ze sprawozdaniami 
organów Spółdzielni oraz innymi materiałami informacyjnymi w 
siedzibie Spółdzielni pokój nr 2 w godzinach 9.00- 14.00; materiały 
dostępne będą również na stronie internetowej Spółdzielni.

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych  
i technicznych  każda część Walnego Zgromadzenia 

powinna zakończyć się do godziny 22.00.
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Z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 a) mandatowo – skrutacyjnej
 b) wnioskowej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.
6. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 1     ust. 2 oraz § 6 ust. 1 
(dot. podziału Walnego Zgromadzenia na części ) Regulaminu Walnego Zgromadzenia RSM Budowlani.
7. Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o uchylenie uchwały 
Rady Nadzorczej o wykluczeniu z grona członków Spółdzielni. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2019 ( prezentacja 
kandydatów, głosowanie i sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej).
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2016.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
12. Dyskusja nad punktami 9,10 i 11.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016,
 b) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016, 
 c) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
 d) udzielenia absolutorium za rok 2016.
  • Zbigniewowi Kopińskiemu – Prezesowi Zarządu – za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016.r. 
  • Joannie Hanus – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2016 r. do  31.12.2016 r.. 
  • Józefowi Turkowi – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
14. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie 
członków Spółdzielni w pokryciu kosztów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej.
15. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy 

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani” zawiadamia, że w dniach 5, 6 i 7  czerwca 2017 r. o godz. 17.00   
w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 oraz w dniach 12, 13 i 14 czerwca o godz. 17.00   w Klubie AD – REM  przy ul: Czyżewskiego 
12, odbędzie  się WALNEGE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w sześciu częściach,  
zwołane na podstawie  § 29 Statutu Spółdzielni.

zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w  roku 2017.
16. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.
17. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy 
Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
18. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2016 roku.
19. Informacja Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad. 

Materiały będące przedmiotem obrad wyłożoną będą do wglądu członków Spółdzielni od dnia 22 maja 
2017 r.  w siedzibie Spółdzielni w Oliwie przy Al. Grunwaldzkiej 569 – pok. Nr 15 w godzinach od 9.00 
do 14.00, w Klubie AD – REM w Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12 w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w 
Klubie OKO w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 611 w godzinach od 16.00 do 19. 00. 

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszać należy do 22 maja 2017r., zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w § 37 ust. 3 Statutu.

Podpisanie listy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu możliwe będzie jedynie za okazaniem do-
kumentu tożsamości.        

           
Wyciąg z § 37. ust 3 Statutu Spółdzielni.
Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje grupie dziesięciu członków. 
Zgłoszenie winno być wniesione w terminie 15 dniu przed terminem posiedzenia pierwszej części Wal-
nego Zgromadzenia. Członek kandydujący na członka Rady Nadzorczej nie musi być obecny na wszyst-
kich częściach Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy załączyć pisemną zgodę kandydata oraz 
oświadczenie kandydata, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, nie pozostaje 
w sporze sądowym ze Spółdzielnią oraz że nie zalega z wnoszeniem opłat za lokal. Zarząd sporządza 
alfabetyczną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Lista stanowi kartę do głosowania i jest 
poddawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia.

Z A W I A D O M I E N I E

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

PRZED WALNYM W RSM „BUDOWLANI”

Wybiorą nową radę nadzorczą

Mija właśnie 3-letnia kaden-
cja Rady Nadzorczej RSM 
„Budowlani”, dlatego tego-
roczne Walne Zgromadze-
nie będzie miało charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. 
– Do 15 maja wszyscy człon-
kowie naszej spółdzielni zo-
staną poinformowani o Wal-
nym Zgromadzeniu i propo-
nowanym porządku obrad. 
Z kolei do 22 maja jest czas, 
aby zgłaszać zmiany do po-
rządku obrad oraz uchwały, 
które miałyby być podjęte 
podczas Walnego Zgroma-
dzenia. Również do tego dnia 
należy zgłaszać kandydatów 
na członków rady. Pod każdą 
kandydaturą powinno podpi-
sać się co najmniej 10 człon-
ków naszej spółdzielni. Do-
tyczy to również wniosków 
o zmiany porządku obrad i 
wprowadzenie do porządku 
dodatkowych uchwał. Każ-
dy z kandydatów musi złożyć 
oświadczenie o niekaralności 
oraz o tym, że nie ma zaległo-
ści finansowych wobec spół-
dzielni i informację, iż nie 

 Członkowie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” wybierać będą niedługo 
nową Radę Nadzorczą

prowadzi konkurencyjnej do 
naszej działalności gospodar-
czej – informuje nas Zbigniew 
Kopiński, prezes Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.
Przypomnijmy tylko, że od 
tego roku na terenie RSM „Bu-
dowlani” organizowanych bę-
dzie 6, a nie jak do tej pory 7 
części Walnego Zgromadze-
nia. Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych mówi, że w 

radach nadzorczych zasiadać 
można – jeśli tak zdecydu-
ją mieszkańcy – jedynie przez 
dwie kadencje. 
– W naszej radzie 5 osób pra-
cowało przez dwie kadencje. 
Byłoby więc dobrze, żeby po-
została czwórka – jeśli w ogóle 
będzie kandydować – została 
ponownie wybrana, ponieważ 
ma doświadczenie związane z 
pracą w radzie. Poza tym war-
to, aby kandydat na członka 

Mieszkańcy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” wybiorą 
niebawem nową radę nadzorczą. Do 22 maja jest czas, aby zgłosić kandydatów 
na członków rady.

rady miał doświadczenie eko-
nomiczne, prawne albo tech-
niczne, co przydaje się w pra-
cach rady. Kandydat musi mieć 
również chęć i ochotę pracy na 
rzecz całej naszej spółdzielni 
mieszkaniowej, a nie tylko dla 
dobra swojego albo budynku, w 
którym mieszka – mówi Zbi-
gniew Kopiński. 

(lubek)
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ŚWIĘTO LITERATURY

Oliwski Dzień Poezji
Wszystkich miłośników po-
ezji i dobrej muzyki zaprasza-
my do Oliwy, gdzie 13 maja 
odbędzie się Oliwski Dzień 
Poezji. Tego dnia poezja w 
różnych formach zawładnie 
Parkiem Oliwskim.
– Będzie to niezwykłe wy-
darzenie, na którym warto 
być. Już od 9 rano, w parku 
rozwieszane będzie poetyc-
kie pranie. Między latarnia-
mi powieszonych zostanie 
250 wierszy. Z kolei na godz. 
11.00 w Pałacu Opatów za-
planowaliśmy promocję 
książki poetyckiej „Wierszo-
terapia” Aleksandry Perycz-
-Szczepańskiej – informu-
je nas Piotr Szczepański z 
Gdańskiego Klubu Poetów, a 
więc głównego organizatora 
Oliwskiego Dnia Poezji. 
Podczas imprezy przepro-
wadzona zostanie licytacja 
dzieł plastycznych i ofiarowa-
nych przez autorów książek. 

  Artyści opanują w najbliższy weekend Park Oliwski

Dochód przeznaczony zosta-
nie na Hospicjum im. ks. E. 
Dutkiewicza. 
– Program obejmuje również 
trzy koncerty. Na scenie, któ-
ra usytuowana będzie przed 
Pałacem Opatów, wystąpi 
ostródzki zespół „Studio Li-
stopad”, propagujący poezję 
śpiewaną. Kolejnym zespo-
łem będzie gdańska grupa 
„Źdźbło”, prezentująca stare, 
historyczne teksty. Wystąpi 
również nasz gdański bard 
– Tomasz Olszewski – autor 
programów telewizyjnych i 
prezenter radiowy – dodaje 
Piotr Szczepański. 
W ramach imprezy odbędzie 
się również IV Majowy Kon-
kurs „Podziel się wierszem”, 
w którym wziąć udział mogą 
wszyscy chętni. Przeprowa-
dzony zostanie on w biblio-
tece oliwskiej, a jego początek 
zaplanowano na godz. 18.00.

(GR)
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NAFRI TRUCK – ZLOT SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

TO TRZEBA ZOBACZYĆ!!!

Nigel Kennedy znów w Gdańsku

Takiej imprezy na Pomorzu jesz-
cze nie było. W najbliższy week-
end 19 – 20 maja na terenach 
giełdy w Pruszczu Gdańskim 
odbędzie się Nafri Truck – Zlot 
Samochodów Ciężarowych. Jest 
to jedyna tego typu impreza w 
północnej Polsce i druga co do 
wielkości w kraju.
Inicjatorem motoryzacyjnej 
imprezy w Pruszczu Gdań-
skim jest Piotr Robak, menager 
pruszczańskiej giełdy, który za-
powiada, że atrakcji dla młodych 
i starszych miłośników tuningo-
wanych maszyn na pewno nie 
zabraknie.
– Na naszym zlocie zaprezentu-
ją się firmy, które bardzo wiele 
znaczą na polskim rynku oraz 
zdobywają nagrody w kraju i 
za granicą na najlepiej stunin-
gowane pojazdy. Wstęp na im-
prezę jest darmowy, ale naszym 
celem jest przede wszystkim 
wypromowanie bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym. Dlatego też 
będą chociażby pokazy ratow-
nictwa medycznego – mówi 
„Panoramie” Piotr Robak, pod-
kreślając przy tym, że impre-
za ma również wypromować  

Nigel Kennedy jest najpopular-
niejszym skrzypkiem wszech-
czasów, a jego płyty sprzedają 
się w rekordowych nakładach. 
W pojedynkę wytyczył nowe 
szlaki dla kolejnych pokoleń 
artystów, którzy odnoszą suk-
cesy zarówno na polu muzyki 
poważnej, jak i popularnego 
mainstreamu. Jego wirtuozow-
ska technika, unikalny talent i 
nieodparty sceniczny urok 
pozwoliły mu wnieść świeżą 
perspektywę zarówno do re-
pertuaru klasycznego, jak też 
współczesnego.
Muzykowi towarzyszyć będzie 
Cappella Gedanensis, która w 
ubiegłym roku obchodziła ju-
bileusz 35-lecia.
– Uważam, że jest to dla nas 
wspaniały okres rozkwitu. Jest 
to zasługa naszych wspania-
łych, wszechstronnych mu-
zyków. Nasza unikatowość 
polega na tym, że potrafimy 
zagrać różnorodne programy 
– od muzyki dawnej po kon-
certy ze światowymi gwiaz-
dami, takimi jak Nigel Kenne-
dy. Jestem pełen podziwu dla 

  Miłośników ciężarówek zapraszamy na zlot Nafri Truck do Pruszcza Gdańskiego

 Nigel Kennedy ponownie wystąpi z Capellą Gedanensis

Pruszcz Gdański i Pomorze.
Piotr Robak słusznie zauważa, że 
wypadków w ruchu lądowym jest 
bardzo dużo.
– Zadziwia również ludzka znie-
czulica. Kiedy widzimy kogoś le-
żącego na przystanku to od razu 
zakładamy, że jest to bezdomny, 
a nikt nie zwróci uwagi na to, że 
może to być osoba chora. Każdy 
jest człowiekiem i każdemu trze-
ba pomagać – apeluje Piotr Robak.
Organizatorzy zlotu ogłosi-
li konkurs dla przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych. 
Jego uczestnicy mają za zadanie 
narysować ciężarówkę swoich ma-
rzeń. Na najlepszych czekają oczy-
wiście atrakcyjne nagrody, a pla-
styczne prace należy nadsyłać na 
adres mailowy pr@gieldapruszcz.
pl do 15 maja. Na samej imprezie 
również nie zabraknie konkursów 
z nagrodami. Dla uczestników 
przygotowano konkurs na najle-
piej oświetloną ciężarówkę. Do-
dajmy, że nagrodę w tej kategorii 
wręczy Cezary Makiewicz.
– Specjalnie na nasz zlot przyjedzie 
amerykańska ciężarówka Ken-
worthW900L z firmy Łęczyń-
scy z Gniezna. Na zakończenie 

muzyków, że w krótkim czasie 
potrafią przestawić się z tak róż-
nych gatunków muzycznych – z 
baroku angielskiego na muzykę 
Hendrixa – mówił nam Marek 
Więcławek, dyrektor Cappelli 
Gedanensis.
Nakłonienie artysty do 

zlotu, 20 maja od godziny 17.30, 
zaplanowaliśmy przejazd wszyst-
kich ciężarówek ulicami Pruszcza 
Gdańskiego. Pierwszego dnia o 
godz. 19.30 odbędzie się koncert 
Cezarego Makiewicza, znanego 
z przeboju „Wszystkie drogi pro-
wadzą do Mrągowa”. Wszystko 
wskazuje na to, że z koncertem 
wystąpi także Mariusz Kalaga – 
dodaje Piotr Robak.
Niektórzy szczęśliwcy będą mo-
gli przejechać się podrasowanymi 
ciężarówkami albo „Złomkiem” 

ponownego występu w Gdańsku 
nie było trudnym zadaniem, bo 
przecież prywatnie artysta dzieli 
swój czas pomiędzy domami w 
Anglii i Polsce, gdzie mieszka z 
żoną, Agnieszką. To jednak nie 
wszystko, ponieważ muzyk bar-
dzo chwalił miejsce, w którym 

GDAŃSK

Wszystkie drogi prowadzą do 
Pruszcza Gdańskiego

Bezpłatne 
porady 
W Szpitalu św. Wojciecha 
na gdańskiej Zaspie kobie-
ty w ciąży i mamy niemow-
ląt będą mogły skorzystać z 
bezpłatnych porad laktacyj-
nych. Uzyskają też pomoc 
psychologiczną.
Będą mogły uczestniczyć w 
spotkaniach grup wsparcia 
matek karmiących. Projekt 
„Macierzyństwo krok po 
kroku” będzie realizowany 
do końca roku.
– Działalność poradni nie 
jest finansowana z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 
Środki na jej funkcjonowa-
nie – prawie 120 tysięcy zło-
tych – w ramach konkursu, 
przekaże Urząd Miejski w 
Gdańsku – informuje Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecz-
nik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.
Poradnia laktacyjna w szpi-
talu na Zaspie będzie czyn-
na od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 15.00 – 19.00. 
Możliwe będą też konsulta-
cje w soboty.

(GR)

Nigel Kennedy ponownie zawita do Gdańska ze swoją trasą koncertową  
i ponownie towarzyszyć mu będzie Cappella Gedanensis. Koncert odbędzie się 
12 maja o godz. 20.00 w Starym Maneżu przy ulicy Słowackiego we Wrzeszczu.

– samochodem z bajki „Auta”, 
które przygotowano specjalnie na 
pruszczański zlot.
Mimo że pierwszy zlot jeszcze się 
nie odbył, to Piotr Robak zajmuje 
się już przygotowaniami do przy-
szłorocznej edycji imprezy. Tym 
razem jej krąg będzie znacznie 
szerszy.
– W tym roku przewidujemy po-
nad 100 samochodów, a już te-
raz prowadzimy zapisy na przy-
szły rok. Zlot Nafri Truck będzie 
miał charakter międzynarodowy. 

Zgłosiło się już ok. 80 zagranicz-
nych uczestników, a nie zapomi-
najmy jeszcze o Polakach. W 
związku z tym będziemy chcieli 
zorganizować imprezę trzydnio-
wą z jeszcze ciekawszymi atrak-
cjami – zapowiada Piotr Robak.
Osoby, które chcą uczestni-
czyć w Nafri Truck w Pruszczu 
Gdańskim, odsyłamy do strony 
internetowej www.nafritruck.pl, 
gdzie znaleźć można dokładny 
rozkład jazdy imprezy.

(lubek)

grał – a więc salę koncertową 
Starego Maneżu oraz profesjo-
nalizm artystów Cappelli Geda-
nensis, z którymi wystąpił pod-
czas ubiegłorocznego koncertu. 

(GR)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

GOSPEL PRZY KOŁOBRZESKIEJ

1000 żurawi dla 
Przymorza
Ciekawe imprezy w najbliższym 
czasie proponuje Osiedlowy Klub 
„Bolek i Lolek” na Przymorzu.
– Grupa „Sprawne ręce”, działają-
ca przy naszym klubie w ramach 
Gdańskiego Funduszu Senioral-
nego, wygrała niedawno grant na 
realizację projektu „1000 żurawi 
– szczęście dla Przymorza”. Od 
24 kwietnia nasi seniorzy wy-
konują papierowe żurawie, które 
pojawią się na naszych trawni-
kach 13 czerwca. Warsztaty od-
bywają się dla seniorów, ale na za-
jęcia zapraszamy wszystkie osoby, 
które chcą nauczyć się robić żura-
wie – mówi „Panoramie” Joanna 
Boużyk z klubu „Bolek i Lolek”.
13 czerwca, podczas ulicznego 
happeningu żurawie będą sprze-
dawane, a dochód przeznaczony 
zostanie na Hospicjum Pomorze 
Dzieciom.

  Nad przygotowaniem papierowych żurawi czuwa Joanna Boużyk

5 maja rozpoczął się – trwający 
osiem tygodni – kurs kompu-
terowy dla dorosłych. Mimo że 
zajęcia trwają, to chętni mogę się 
jeszcze zapisać, ponieważ pozo-
stało kilka wolnych miejsc.
– 18 maja odbędzie się w naszym 
klubie koncert „Muzyka źródeł” 
w ramach 18. Międzynarodowe-
go Festiwalu Mundus Cantat. U 
nas o godz. 19.00 zagra kolum-
bijska grupa Soul Gospel. Wstęp 
jest oczywiście darmowy – doda-
je Piotr Szczepański, kierownik 
klubu.
Jeszcze 23 maja o godz. 17.00 
wszystkich, którzy czują się 
dziećmi, zapraszamy do „Bolka i 
Lolka” na przedstawienie teatral-
ne w wykonaniu aktorów biało-
stockiego teatru „Arlekin”.

(KL)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    MAJ 201712 ROZMAITOŚCI

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za
Fo

t.
 P

an
or

am
a 

Po
m

or
za

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

ZAMKNIĘTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Przebudują palmiarnię 
Lada dzień ogłoszony zosta-
nie przetarg, który wyłonić 
ma wykonawcę pierwszego 
etapu przebudowy oliwskiej 
palmiarni. W związku z pla-
nowaną inwestycją, do czasu 
zakończenia robót palmiar-
nia będzie zamknięta dla 
odwiedzających. 
W czasie zimy palmiarnia 
była ocieplona od zewnętrz-
nej strony specjalną folią 
ochronną ze względu na za-
bezpieczenie przed przemar-
znięciem rosnących w niej 
roślin, zwłaszcza 180-letniej 
palmy daktylowej.
– Folia została już zdjęta i 
palmiarnia czeka na rozpo-
częcie prac budowlanych. W 
trakcie ostatnich uzgodnień 
jest projekt budowlany pal-
miarni. Wszystko wskazuje 
na to, że rotunda będzie w 
całości przeszklona i będzie 
miała formę nowoczesnej, cy-
lindrycznej bryły. Inwestycję 
prowadzi Dyrekcja Rozbudo-
wy Miasta Gdańska. Z uwagi 
na zakres planowanej rewi-
talizacji, realizacja inwestycji 
została podzielona na etapy 
– informuje Maria Jaźwińska 
z Zarządu Dróg i Zieleni w 
Gdańsku. 
W tym roku planowana jest 
budowa tymczasowej drogi 

dojazdowej na czas trwania 
robót budowlanych, rozbiór-
ka istniejącej rotundy wraz z 
zabezpieczeniem roślin oraz 
budowa nowej rotundy.
– Nowa rotunda będzie mia-
ła wysokość 24 metrów. Jej 
powierzchnia użytkowa wy-
niesie 200 metrów kwadra-
towych. Przebudowa ma być 
zakończona do końca listo-
pada. Z kolei w drugim etapie 
inwestycji, planowanym na 
przyszły rok, przebudowany 
zostanie budynek oranżerii – 
dodaje Maria Jaźwińska.

(GR)

  Palmiarnia w Parku 
Oliwskim będzie 
przebudowana

  Arnaud Boule, dyrektor generalny Bricoman Polska (z lewej) oraz 
Krzysztof Gilewski, dyrektor Bricoman w Kowalach dumni są  

z największego w Polsce sklepu-skadu

   Symboliczne otwarcie Bricoman w Kowalach

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ

Wybieramy nauczyciela Pomorza
Już po raz drugi wyłoniony 
zostanie najlepszy pedagog na 
Pomorzu. Kandydatury zgła-
szać można tylko do końca 
maja.
Organizatorem konkursu jest 
Departament Edukacji i Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.
– Wniosek o nadanie tytułu 
mogą złożyć: dyrektor przed-
szkola, szkoły lub placówki 
oświatowej, rada szkoły lub 
placówki, rada rodziców, sa-
morząd uczniowski lub orga-
nizacja pozarządowa. Kan-
dydat powinien mieć świetny 
kontakt z uczniami, pomagać 
im rozwijać talenty i zachę-
cać do działalności społecz-
nej – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Przypomnijmy, że jest to 

druga edycja konkursu. W roku 
ubiegłym zwyciężył Piotr Si-
korski – nauczyciel geografii ze 
Słupska.
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go podkreśla, że konkurs zo-
stał ogłoszony z myślą o naj-
wybitniejszych pedagogach, 
których umiejętność wszech-
stronnego kształtowania oso-
bowości uczniów zasługuje na 
wyróżnienie.
– Chcemy uhonorować nauczy-
cieli, wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych 
zatrudnionych w przedszko-
lach, szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Tych, 
którzy wpływają na wszech-
stronny rozwój psychofizyczny: 
intelektualny, fizyczny i oso-
bowościowy dzieci oraz mło-
dzieży, wyróżniają się w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i przyczyniają się 
do budowania kapitału społecz-
nego całego regionu – zaznacza 
Mieczysław Struk. 
Spośród zgłoszonych nauczy-
cieli komisja konkursowa za-
rekomenduje 10 kandydatów 
do tytułu, z których zostanie 
wybranych 5 laureatów. Jeden 
z nich otrzyma tytuł Nauczy-
ciel Pomorza Roku 2017 oraz 
statuetkę, zaś czterej pozostali 
– wyróżnienia. 
Aby zgłosić swojego kandydata 
do konkursu należy wypełnić 
odpowiedni wniosek, a następ-
nie wydrukować, podpisać i 
przesłać w zamkniętych koper-
tach, z dopiskiem: „Konkurs 
Nauczyciel Pomorza w 2017 
roku” na adres biblioteki (odpo-
wiedzialnej w imieniu marszał-
ka województwa pomorskiego 
za organizację konkursu):

Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka im. Gdańskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Gdańsku, 
al. gen. J. Hallera 14, 80-401 
Gdańsk. Wnioski można 
składać do 31 maja. 
– Wyłonienie zwycięzcy i wy-
różnionych osób odbędzie się 
w drugiej połowie września, 
natomiast uroczyste nadanie 
tytułu Nauczyciel Pomorza 
oraz wręczenie nagród będzie 
miało miejsce podczas VI Fo-
rum Pomorskiej Edukacji w li-
stopadzie – dodaje Małgorzata 
Pisarewicz.
Wszystkie niezbędne infor-
macje znajdują się na stronie:
www.pomorskie.eu/-/kto-be-
dzie-nauczycielem-pomorza-
-2017-kandydatow-mozna-
-zglaszac-do-konca-maja.

(GR)

CHCĄ BYĆ LIDEREM W SWOJEJ BRANŻY

W Kowalach mamy największy Bricoman w Polsce
W Kowalach, tuż przy obwodnicy Trójmiasta, otwarto największy w Polsce sklep-skład Bricoman. Z inwestycji na pewno 
ucieszą się wszyscy fachowcy od murarzy, po dekarzy, malarzy, hydraulików czy elektryków. Szeroka oferta, skierowana 
zarówno do fachowców, jak i klientów indywidualnych, obejmuje wysokiej jakości materiały do budowy, remontu oraz 
wykończenia, w najlepszych cenach. 

Arnaud Boule, dyrektor gene-
ralny Bricoman Polska zazna-
cza, że nie jest to zwykły mar-
ket budowlany.
– W naszym sklepie-składzie 
znaleźć można profesjonalne 
materiały dla fachowców, które 
często nie są dostępne w zwy-
kłych marketach budowlanych. 
Jest to właśnie szansa dla nas. 
To nie wszystko. Cen, któ-
re proponujemy, nie spotkamy 
w marketach budowlanych – 
podkreśla Arnaud Boule.
Artykuły przeznaczone są 
jednak nie tylko dla fachow-
ców, ale również klientów 
indywidualnych. Oferta zo-
stała przygotowana z myślą o 

mieszkańcach Trójmiasta i po-
wstała w rezultacie spotkań i 
rozmów przedstawicieli Brico-
man z potencjalnymi klientami 
z tego regionu. 
– Novum w tej branży jest sala 
spotkań, gdzie każdy klient 
spotkać się może z naszym fa-
chowcem i porozmawiać na 
temat konkretnego projektu 
budowlanego. Będziemy orga-
nizować tu szkolenia produk-
towe, a także pokazy i wysta-
wy. Jako pierwszy Bricoman w 
Polsce uruchomiliśmy Brico-
Caffe, gdzie przy okazji zaku-
pów można wstąpić na kawę 
albo przekąskę. Nastawiamy 
się na sprzedaż hurtową. W 

niedługim czasie chcemy być 
liderem pod względem ilo-
ści sprzedanych produktów – 
mówi Krzysztof Gilewski, dy-
rektor Bricoman w Kowalach.
W sklepie-składzie w Kowa-
lach zatrudnionych jest ponad 
70 osób. Nowy obiekt ma po-
wierzchnię całkowitą 9,5 tys. 
m kw., co czyni go najwięk-
szym z sieci Bricoman w Pol-
sce. Do dyspozycji klientów 
jest ponad 230 miejsc parkin-
gowych, w tym także dla osób 
niepełnosprawnych. 
– Ważne jest dla nas, aby sklep-
-skład był łatwo dostępny i wi-
doczny. Lepszego miejsca od 
Kowal nie znajdziemy. W całej 
aglomeracji trójmiejskiej zna-
leźliśmy teren, który odpowia-
dał nam pod każdym wzglę-
dem. Współpraca z gminą 
Kolbudy była bardzo konstruk-
tywna, ale nie ukrywam, że być 
może w Trójmieście otworzy-
my jeszcze jeden sklep-skład 
Bricoman. Samorządy różnie 
podchodzą do takich spraw, 
ale tu nie natrafiliśmy na żadne 
problemy – mówi „Panoramie” 
Arnaud Boule.
Ponadto klienci będą mogli 
korzystać z samoobsługowe-
go systemu „Order & Collect” 
(„zamów i odbierz”). W ramach 
tej opcji klient składa zamówie-
nie on-line lub przez telefon, a 
następnie samodzielnie od-
biera przygotowane dla niego 

produkty. Bricoman, na życze-
nie klienta, może je dostarczyć 
pod wskazany adres (łącznie z 
HDS), z możliwością zapłaty 
u kierowcy gotówką lub kartą. 
Dla mieszkańców Trójmiasta 
będzie dostępne również roz-
wiązanie „Drive-In”, umoż-
liwiające klientom wjazd na 
plac materiałów budowlanych 
(sześciometrowa droga pomie-
ści równolegle obok siebie dwa 
samochody) i załadowanie tam 
towarów na samochody oraz 
dokonanie płatności. 
Co ciekawe, Bricoman pro-
wadzi również wiele działań 
społecznych.
– Współpracujemy z lokal-
nymi szkołami. Nawiąza-
liśmy już kontakt z Zespo-
łem Szkół Budowlanych we 
Wrzeszczu. Uczniom tej szkoły 

zaproponujemy płatne prakty-
ki w naszym sklepie-składzie. 
Niektórzy z nich znajdą być 
może u nas zatrudnienie – do-
daje Arnaud Boule.
Bricoman współpracuje także z 
organizacjami pozarządowymi.
– Każdego roku mamy kolej-
ną edycję wolontariatu. Nasi 
pracownicy zgłaszają projekty 
lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, a później wybierają 

jeden, który wspólnie reali-
zujemy. Dotyczyć one muszą 
oczywiście tego, czym się zaj-
mujemy. Produkty do realizacji 
projektu pochodzą z naszego 
sklepu-składu, a nad realiza-
cją projektu również pracu-
ją nasi pracownicy – tłuma-
czy nam dyrektor Bricoman w 
Kowalach.

Krzysztof Lubański
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 Festiwale FETA zawsze przyciągają rzesze widzów

DOCENIONO UNIKALNĄ ATMOSFERĘ

Wyróżnienie dla „FETY”
Platforma kulturalna „Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE)” 
postanowiła przyznać Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Plenerowych i 
Ulicznych FETA wyróżnienie EFFE Label 2017-2018. 

EFFE jest międzynarodową 
inicjatywą powołaną do życia 
przez Europejskie Stowarzy-
szenie Festiwali (EFA), a jej 
działalność ukierunkowana jest 
na promocję i współpracę naj-
lepszych europejskich festiwali 
kulturalnych. Spośród nadesła-
nych aplikacji międzynarodowa 
komisja konkursowa wyłoniła 
najciekawsze festiwale, które 
zostaną włączone w tworzenie 
europejskiej platformy festiwali 
kulturalnych. 
Jury, włączając FETĘ do grona 
wyróżnionych festiwali, doce-
niło jej unikalną atmosferę, na 
którą składa się nie tylko loka-
lizacja na terenach stopniowo 
obejmowanych rewitalizacją, 
ale przede wszystkim współ-
praca z mieszkańcami zajmo-
wanych obszarów – dzielnic 
Dolne Miasto i Stare Przed-
mieście, silnie angażujących się 
w realizację wydarzenia. Udział 
wolontariuszy i lokalnych orga-
nizacji pozarządowych wydaje 
się potwierdzać głębokie rela-
cje z lokalną społecznością i jej 

głęboką identyfikację z impre-
zą. Ponadto komisja podkreśli-
ła internacjonalność wyborów 
dotyczących programu festiwa-
lu, w ramach którego prezen-
towane są spektakle z całego 
świata – począwszy od wido-
wiskowych produkcji po kame-
ralne przedsięwzięcia, często o 

tematyce komentującej bieżące 
zjawiska społeczne i kwestie 
polityczne. 
Wyróżnienie EFFE Label 
2017-2018 zapewni FECIE 
łatwość dostępu do licznych 
zagranicznych odbiorców, nie 
tylko widowni, ale również ar-
tystów, organizacji i zrzeszeń 

artystycznych, teatrów trady-
cyjnych oraz tańca, władz na 
różnych szczeblach, sponso-
rów, a także mediów. Co wię-
cej, EFFE obejmie wyróżnio-
ne festiwale intensywną kam-
panią promocyjną na arenie 
międzynarodowej.

(NN)

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

Fo
t.

 K
. S

ta
ńc

za
k

SUKCESY STUDIA

Tańczą i śpiewają 
na medal
Wokaliści ze Studia Piosenki 
prowadzonego przez Mał-
gorzatę Szczepańską-Stan-
kiewicz reprezentowali nas 
na IX Pomorskim Festiwalu 
Piosenki Polskiej organizo-
wanym przez Klub „Piastuś” 
na Przymorzu. Bezkonku-
rencyjna w kategorii od 9 do 
11 lat okazała się Aleksandra 
Wróblewska. W tej samej ka-
tegorii wiekowej drugie miej-
sce zajęła Iga Kasperowicz, 
a wyróżniona została Nikola 
Kozioł. 
13 wokalistów ze Studia Pio-
senki brało udział w elimi-
nacjach do Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Wygraj 
Sukces w Tarnobrzegu. Do 
kolejnego etapu nominacje 

 Zespół „Mini MiX” znów osiągnął sukces

otrzymali: Zofia Basek, Wik-
toria Człapińska, Iga Ka-
sperowicz, Nikola Kozioł, 
Justyna Stefańska, Zuzanna 
Wasilewska, zaś wyróżnienia 
otrzymały Aleksandra Wró-
blewska, Patrycja Cichocka, 
Maja Deja, Dominika Wójcik 
i Iwa Drapińska. 
Sukces na swoim koncie ma 
nasz zespół taneczny „Mini 
MiX” prowadzony przez Jo-
annę Ciecholewską. Zdo-
był on trzecie miejsce na XI 
Ogólnopolskim Konkursie 
Tańca Talenty 2017 w kate-
gorii dzieci do lat 7, organi-
zowanym przez Dom Sztuki 
GAK w Gdańsku.

(GR)

Festyn z okazji 25-lecia  
Spółdzielni Mieszkaniowej 

Południe
Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe, z okazji 25-lecia istnienia, 

zaprasza swoich członków na festyn w dniu 27 maja 2017 w  godz. 
10:00 – 16:00, który odbędzie się  na  placu rekreacyjnym i boisku 

przy ul. Nad Potokiem 13
W programie:
-  10:00 – otwarcie 
- 10:15 – Fit Mix z City Fitness – poranne energetyczne zajęcia fitness dla     
mieszkańców
- 11:10 –  występ artystyczny dzieci z przedszkola Parkowe Wzgórze
- 12:00 – koncert Natalii Cepelik-Muianga
- 12:45 – występ muzyczny
- 13:00 – występ – przedstawienie dla dzieci Teatru Qfer
- 13:30 – mecz piłki nożnej – drużyny mieszkańców (dorosłych 2 x 20 minut) i dzieci  
(2 x 10 minut)
- 13:45 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Gdańsk

A także:
- konkursy wiedzy o spółdzielni
- występy studentów Akademii Muzycznej, karaoke, zajęcia aktywności twórczej
- zjeżdżalnie – zamek, mini zoo, przejażdżka konikami, gry i zabawy
- bezpłatny pomiar glukozy
- poczęstunek (kawa, herbata, ciasto, pajda ze smalcem) dla mieszkańców
- nagrody dla uczestników konkursów 

Se rd e c z n i e   z a p r a s z amy  !
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Wręczono Pomorskie Nagrody Artystyczne 
Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, której patronuje Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
tradycyjnie odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej. 

Honorowy tytuł Mecenasa Kul-
tury otrzymała Elżbieta Ber-
nacka-Hanus za powołanie do 
życia Galerii Kolorów Liz B-H 
w Smołdzinie oraz Smołdziń-
skiej Pracowni Rysunku i Ma-
larstwa, za organizację koncertu 
charytatywnego Muzyczne Mi-
kołajki u Bernackich na rzecz 
dzieci z najuboższych rodzin 
oraz sponsorowanie nagród w 
konkursach plastycznych dla 
dzieci. Laureatka otrzymała 
statuetkę Gryfa Pomorskiego.
Laureatem Pomorskiej Nadziei 

REKLAMA REKLAMA

Artystycznej – nagrody przy-
znawanej młodym uzdolnionym 
artystom – a tym samym wła-
ścicielem statuetki Gryfa Po-
morskiego i 10 tys. złotych, zo-
stał Szymon Morus. Wyróżnie-
nie przyznano za kierownictwo 
muzyczne opery Czarna Maska 
Krzysztofa Pendereckiego, któ-
rą mistrzowsko poprowadził w 
Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
oraz w Teatrze Wielkim Operze 
Narodowej w Warszawie.
Najważniejszym i najbardziej 
oczekiwanym przez zgro-
madzonych gości punktem 

programu był werdykt doty-
czący trzech laureatów PNA w 
kategorii Kreacje Artystyczne. 
Zdobywcami Nagrody zosta-
li: Jacek Kornacki za kurator-
stwo i organizację wystawy Fête 
Funèbre w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, która łą-
czy różne wizje i interpretacje 
upływu czasu oraz prowokuje 
do refleksji nad ludzką egzy-
stencją; Antoni Pawlak za nowy 
tom poetycki Walizka światła, 
nasycony sarkazmem, ironią 
oraz dystansem do świata i sa-
mego siebie; Mikołaj Trzaska za 

skomponowanie monumental-
nej ścieżki dźwiękowej do filmu 
Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego. Laureaci otrzymali sta-
tuetki Gryfa Pomorskiego oraz 
nagrody finansowe w wysokości 
15 tys. złotych każda.
Ponadto Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego rokrocznie 
przyznaje Wielką Pomorską 
Nagrodę Artystyczną w wy-
sokości 20 tys. złotych za ca-
łokształt wybitnych osiągnięć 
artystycznych lub dokonań na 
rzecz kultury. W tym roku lau-
reatem tego wyróżnienia został 
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M A J  2 0 1 7 71. SEZON
2016/2017

WYSTAWY
 „POZNAJ ŚWIAT ZE SKAN” 07/05-30/06
 WYSTAWA FOTOGRAFII PODRÓŻNICZEJ 
FOYER GŁÓWNE

 PIOTR KONCA 11/05-02/06,  
 WERNISAŻ 11/05, CZWARTEK, 18:00 
FOYER OD STRONY ROZETY

 RAJMUND SZCZEPAŃSKI 19/05-02/06,  
 WERNISAŻ 19/05, PIĄTEK, 17:30 
FOYER OD STRONY MOTŁAWY

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW  
MIASTA GDAŃSKA

27 27/05 SOBOTA 19:00 
MISTRZOWSKIE SYMFONIE  
– NOWOWIEJSKI 2017

Roman Perucki – organy
Maciej Zakrzewski – organy
Program: F. Nowowiejski
Symfonia organowa nr 1 a-moll op. 45 
Symfonia organowa nr 7 A-dur op. 45
Symfonia organowa nr 8 C-dur op. 45

02 2/06/2017 PIĄTEK 19:00 
ZAKOŃCZENIE SEZONU
ARTYSTYCZNEGO 2016/2017
ORAZ I KONCERT PROMENADOWY. 
CARMINA BURANA

Massimiliano Caldi – dyrygent
Agnes Molnár – sopran
Gabriele Ribis – baryton
Akademicki Chór Uniwersytetu  
Gdańskiego – prowadzenie Marcin Tomczak
Chór Dziecięcy „Canzonetta” przy Ogólno-
kształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia  
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku  
- prowadzenie Teresa Pabjańczyk
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie m.in.: Carl Orff „Carmina Burana”

SPONSOR KONCERTU::

22 22/05 PONIEDZIAŁEK 9:00, 11:15 
 23/05 WTOREK 9:00, 11:15, 13:00 
KONCERT EDUKACYJNY  
– MUZYCZNE ŚCIEŻKI  
DŹWIĘKOWE  
– „MAM TĘ MOC”

Marta Burdynowicz, Joanna Knitter,  
Krzysztof Majda – wokal
Marek Jurski – instrument klawiszowy
Adam Żuchowski – kontrabas
Piotr Góra – perkusja
Robert Jakubiec – trąbka
Marek Romanowski – puzon
Darek Herbasz – saksofon
Grupa taneczna – studenci  
Akademii Muzycznej w Gdańsku
Tancerze Teatru Muzycznego w Gdyni  
– przygotowanie Karol Drzewoszewski
Barbara Żurowska-Sutt – opracowanie  
i prowadzenie koncertów
W trakcie koncertu przedstawimy rolę tapera w niemych 
filmach. Pokażemy także stepowanie i inne formy tańca 
stworzone specjalnie  do filmów. Posłuchamy utworów 
napisanych do pierwszych muzycznych filmów, takich jak 
„Deszczowa piosenka” czy hitów z produkcji Disneya – 
„Król Lew”, „Kraina lodu”. Pojawią się też m.in. motywy ze 
„Shreka”, „Piratów z Karaibów” i „Pana Tadeusza”. 

21 21/05 NIEDZIELA 18:00 
OPERA EUROPY – KONCERT W 
RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO 
BURSZTYNOWEGO FESTIWALU

Orkiestra Dęta i soliści Filharmonii w Kaliningradzie:
Soliści: A. Mkrtchyan, A. Dudnitsky,  
A. Hachiyants, S. Pola
V. Bobkov – dyrygent oraz Soliści operowi  
rosyjskich i europejskich teatrów  
I. Bagele – mezzosopran

20 20/05-21/05 SOBOTA/NIEDZIELA  
 21:00–01:00 
WYDARZENIA W RAMACH  
EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW

W ramach tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów Pol-
ska Filharmonia Bałtycka zaprasza gdańszczan i tury-
stów do zajrzenia w niedostępne na co dzień miejsca 
dawnej Hali Turbin na Ołowiance – siedziby Centrum 
Muzyczno-Kongresowego!
Aleksander Masłowski przy dźwiękach muzyki kla-
sycznej opowie uczestnikom o historii miejsca, które 
będą mieli okazję zwiedzić.
Możliwość wejścia do budynku od 20:30.

19 19/05 PIĄTEK 19:00 
KONCERT SYMFONICZNY  
– 500 LAT REFORMACJI

Daniel Smith – dyrygent
Stefan Tarara – skrzypce
Agata Szymczewska – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna PFB
Krzysztof Zanussi – prowadzenie
W programie m.in.:  
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy

14 14/05 NIEDZIELA 19:00 
KONCERT SYMFONICZNY  
POMORSKIE TALENTY.  
DYPLOMANCI AKADEMII  
MUZYCZNEJ W PFB

George Tchitchinadze – dyrygent
Julia Pruszak – sopran 
Szymon Sutor – kompozycja i aranżacja jazzowa 
Kamila Olas – akordeon 
Adam Piórkowski – fortepian 
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: V. Trojan, S. Rachmaninow,  
V. Bellini, S. Sutor

KONCERTY ORGANOWE  
Z CYKLU „BLIŻEJ BACHA”

BAZYLIKA ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU

 WTORKI, 20:00 

9/05 
Jörg-Hannes Hahn – organy

16/05
Krzysztof Urbaniak – organy

23/05
Jan Bokszczanin – organy

30/05
Karolina Karkucińska – organy
Maciej Wota – organy

6/06
Błażej Musiałczyk – organy
Paweł Hulisz – trąbka

13/06 
Karol Hilla – organy
Dorota Pawlus – flet

Współorganizacja:
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra

07 7/05 NIEDZIELA 19:00 
MISTRZOWSKIE SYMFONIE  
– NOWOWIEJSKI 2017

Rudolf Innig – organy

Program:
F. Nowowiejski
Symfonia organowa nr 5 e-moll op. 45
Symfonia organowa nr 6 a-moll op. 45

07 7/05 NIEDZIELA 12:00 
KONCERT FAMILIJNY  
– MUZYKA FILMOWA DISNEYA

Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Orkiestra PFB

W programie m.in.: Hanna „Flinstonowie”,  
Healey „Disney overture”, Shore „Władca  
pierścieni”, Zimmer „Król lew”

Koncert jest połączeniem wykonywanej na żywo 
muzyki symfonicznej do najpiękniejszych filmów  
Disneya. Widzowie wyruszą w muzyczną podróż  
z bohaterami takich filmów, jak: ,,Alladyn”, ,,Piękna  
i bestia’’, ,,Król Lew’’.

Koncert połączony będzie z projekcją „Orkiestrow-
nika”, aplikacji poświęconej instrumentom orkiestry 
symfonicznej.

Prezentacja odbędzie się po zakończeniu koncertu.

Patronat medialny:
  

Współpraca:

Dyrektor 
prof. Roman Perucki
Dyrektor Artystyczny Orkiestry

George Tchitchinadze

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL    BILETY@FILHARMONIA.GDA.PL    TEL. 58 320 62 62 • TEL. 58 323 83 62    WWW.FACEBOOK.COM/FILHARMONIA

KUP BILET www.bilety24.pl i wydrukuj na domowej drukarce, w kasach biletowych PFB Gdańsk, Ołowianka 1, w Biurze Podróży „Barkost” Gdynia, Świętojańska 100 Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

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

  Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Gabriela 
Szubstarska

Paweł Huelle za wybitną twór-
czość literacką – powieści, opo-
wiadania, sztuki teatralne, ese-
je – zawsze mocno związane 
z Gdańskiem i Pomorzem; za 
mistrzowskie konstruowanie 
wątków wiążących nasz region 
z kulturą europejską; za twór-
czość, która pomaga nam lepiej 
zrozumieć samych siebie.
Patronat medialny nad galą 
objęła TVP Gdańsk, Radio 
Gdańsk S.A., Dziennik Bałtyc-
ki oraz Portal trojmiasto.pl.

(MP)
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OTWARCIE ZA ROK

Hala będzie skończona
Hala Leszka Blanika będzie 
w końcu dokończona. Po 
bankructwie poprzedniego 
wykonawcy rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego i 
Sportu w Gdańsku podpisał 
umowę z kolejnym wyko-
nawcą, który ma dokończyć 
inwestycję.
Inwestycja ruszyła wiosną 
ubiegłego roku. Hala gim-
nastyczna miała być gotowa 
już w poprzednim roku, ale 
główny wykonawca zban-
krutował i prace stanęły. Pod 
koniec 2017 roku AWFiS 
ogłosiło przetarg na wyłonie-
nie następnego wykonawcy. 
Umowa została już podpisa-
na i opiewa na kwotę blisko 
12 mln zł, a termin oddania 
obiektu do użytku ustalono 
na kwiecień 2018 roku.
Co ciekawe, będzie to jedy-
ny tego typu obiekt w Polsce 
i będzie krajowym ośrodkiem 

MILION KILOMETRÓW DO POBICIA

Gdańsk broni mistrzowskiego tytułu
Gdańsk broni pierwszego miejsca w „European Cycling Challenge”. W 
ubiegłorocznej edycji gdańska drużyna po raz drugi z rzędu odniosła wielkie 
zwycięstwo, pokonując 52 miasta z całej Europy.

W tym roku Gdańsk, poza naj-
wyższym stopniem na podium, 
powalczy również o utrzyma-
nie tytułu „Najbardziej Rowe-
rowego Miasta”. Rywalizacja 
potrwa przez cały maj – in-
formuje Cyprian Maciejewski 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Przypomnijmy, ze kampania 
„European Cycling Challenge” 
została zainicjowana w Bolonii 
w 2012 roku. Uczestniczące w 
niej miasta reprezentowane są 
przez drużyny złożone z miesz-
kańców, które rywalizują mię-
dzy sobą pod względem liczby 
przejechanych kilometrów. 
– W ubiegłorocznej edycji 
wzięło udział 46 tysięcy osób 
z 52 europejskich miast, w 
tym ponad 3900 osób w gdań-
skiej drużynie – mówi Cyprian 
Maciejewski.
Mistrzowską koronę będzie 
chciała odebrać nam m.in. 
Warszawa, Rzym, Dublin, 
Bazylea. 
– Kampania „European Cyc-
ling Challenge” trwa przez 

cały maj, zaś aby wziąć w niej 
udział należy zarejestrować się 
na stronie cyclingchallenge.
eu, wybrać gdańską drużynę, 
pobrać darmową aplikację na 
smartfon „Naviki”, a następ-
nie rejestrować przy jej pomocy 

  Coraz więcej gdańszczan korzysta z turystyki rowerowej

  Hala Leszka Blanika ma zostać otwarta  
w kwietniu przyszłego roku
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szkolenia gimnastyczne-
go. Hala będzie miała po-
wierzchnię ponad 5,2 tys. m 
kw. Zaplanowano także wi-
downię, na której będzie mo-
gło zasiąść ok. 400 widzów. 
Hala ma być przede wszyst-
kim obiektem treningowym, 
ale będzie można tu również 
organizować zawody, ponie-
waż jej wymia¬ry są zgodne 
z najnowszymi wytyczny-
mi Międzynarodowej Fe-
deracji Gimnastycznej. Jak 
zapowiadają władze gdań-
skiej uczelni, w przyszłości 
będą się tu odbywać imprezy 
gimnastyczne – nawet o ran-
dze międzynarodowej. Hala 
Leszka Blanika Centrum 
In¬nowacyjno-Wdrożeniowe 
będzie służyć także badaniom 
naukowym związanym ze 
sportami gimnastycznymi.

(GR)
BOKS
Gala w Ergo Arenie
Już 24 czerwca w Ergo Are-
nie kolejna, pełna niespo-
dzianek edycja imprezy, 
która zmieniła polski boks – 
Polsat Boxing Night.
Na ring wraca Tomasz Ada-
mek, to już jest pewne. Były 
mistrz świata kategorii pół-
ciężkiej i junior ciężkiej jest 
twarzą Polsat Boxing Night 
od początku. Przeciwnikiem 
Adamka będzie 42-letni 
Nowozelandczyk Solomon 
Haumono.
Bilety do kupienia w kasach 
Ergo Areny.

(GR)

wszystkie przejazdy rowerem w 
maju. Osoby, które nie posia-
dają smartfonu, mogą uczest-
niczyć w kampanii, rejestrując 
pokonane na rowerze dystanse 
bezpośrednio na stronie – tłu-
maczy Cyprian Maciejewski. 

Dodajmy, że na gdańskich ro-
werzystów czekają liczne na-
grody. Wśród uczestników zo-
staną rozlosowane dwa rowery 
oraz wartościowe akcesoria 
rowerowe. Każdy kto pokona 
1000 km, otrzyma pamiątkową 
koszulkę rowerową. 
– Do udziału w kampanii za-
praszamy wszystkie gdańskie 
firmy w ramach akcji „Rowe-
rem do pracy”, którą Gdańsk 
organizuje już po raz czwar-
ty. Firmy oraz inne podmio-
ty mogą rejestrować się do 
udziału w „European Cycling 
Challenge” jako grupy i kon-
kurować między sobą w liczbie 
przejechanych kilometrów. W 
zeszłym roku gdańska drużyna 
uzyskała 825000 kilometrów. 
W tym, celem jest okrągły mi-
lion – mówi Cyprian Macie-
jewski, który dodaje, że w razie 
pytań dotyczących kampanii 
European Cycling Challen-
ge lub rejestracji grupy należy 
skontaktować się mailowo pod 
adresem ecc@gdansk.gda.pl.

(GR)

ZAPISY DO 20 MAJA

Rodzinny Bieg Gdańszczan
Już niebawem czekają nas ko-
lejne biegowe emocje, w któ-
rych uczestniczyć mogą całe 
rodziny. Tym razem 27 maja o 
godz. 11.00 wystartuje kolej-
na edycja Rodzinnego Biegu 
Gdańszczan. W tym roku bę-
dzie to już 12. biegowa impre-
za, która organizowana jest w 
ramach Święta Miasta.
Jak informuje organizator – 
Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej – start i meta zloka-
lizowane będą na Targu Wę-
glowym, a cała trasa liczy ok. 
2500 m i prowadzi urokliwy-
mi uliczkami Gdańska. 
– Podstawową ideą biegu jest 
udział, nie ma podziału na ka-
tegorie wiekowe, nie ma kla-
syfikacji końcowej. Wszyscy 
uczestnicy na mecie otrzymają 
pamiątkowe medale. Najlicz-
niej reprezentowana szkoła 
uhonorowana zostanie nagro-
dą, a trzy najliczniej repre-
zentowane dzielnice Gdańska 
uhonorowane zostaną pucha-
rami oraz nagrodą w postaci 

bonów na zrealizowanie dziel-
nicowych zajęć sportowych. 
Dla szczęśliwców czekają cen-
ne narody rzeczowe – infor-
muje organizator. 
Zapisy indywidualne i grupo-
we na bieg możliwe są przez 
wypełnienie formularza re-
jestracyjnego, który znajduje 
się na stronie www.elektro-
nicznezapisy.pl w wydarzeniu 
„XII Rodzinny Bieg Gdańsz-
czan”. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 20 maja. Przy zgło-
szeniu należy podać taką samą 
przynależność dla wszystkich 
reprezentujących. Liczeb-
ność szkoły będzie wyliczana 
na podstawie procentowego 
udziału uczniów startujących 
do ogólnej liczby uczniów 
szkoły.
Szczegółowe informacje doty-
czące XII Rodzinnego Biegu 
Gdańszczan znaleźć można 
na stronie internetowej Gdań-
skiego Ośrodka Kultury Fi-
zycznej – www.gokf.gda.pl.

(GR)




