
Gdańsk ma swoje złotka
Złoty medal Mistrzostw Polski wywalczyły zawod-
niczki Stoczniowca, które w fazie finałowej dwukrotnie 
ograły dotychczasowe mistrzynie – Unię Oświęcim.
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Polskie Linie Kolejowe budują nowy most nad Martwą 
Wisłą. Dzięki inwestycji już w przyszłym roku skorzysta 
z niego sześć razy więcej pociągów. Koszt budowy mostu 
to około 38 mln zł.

Most będzie wyższy i pozbawiony 
podpór pośrednich, dzięki czemu statki 
zyskają czterokrotnie większą szerokość 
toru wodnego. Z mostu skorzystają też 
zwierzęta.

Miejsce współpracy i integracji
Z udziałem wielu znamienitych gości dokonano 
uroczystego otwarcia pawilonu zaplecza sportowego 
przy ulicy Nad Potokiem na Oruni Górnej.

Szkoła otwarta na świat
VII Liceum Ogólnokształcące na Chełmie przy-
ciąga coraz więcej uczniów zainteresowanych na-
uką w klasie o profilu prawno-dyplomatycznym.

Przewodnicy w czterech dzielnicach 
Instytut Kultury Miejskiej już po raz piąty organi-
zuje bezpłatne, wakacyjne wycieczki po dzielnicach 
Gdańska z lokalnymi przewodnikami.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 1 kwietnia (środa), Koncert Papieski, Kate-
dra Oliwska, godz. 19.30

• 8 kwietnia (środa), Thirty Seconds to Mars, 
Hala Ergo Arena

• 10 – 17 kwietnia, Gdański Festiwal Muzyczny

• 11 – 12 kwietnia, Baltic Games Indoor 
Edition, AmberExpo

• 19 kwietnia (sobota), Nneka, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 21 – 26 kwietnia, Afrykamera – 10. Festiwal 
Filmów Afrykańskich, Ratusz Staromiejski, 
Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

• 22 kwietnia (środa), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Sala Koncer-
towa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 26 kwietnia (niedziela), Siesta Festiwal 2015 
– Charlote Dipenda, godz. 22.00, Parlament, 
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 27 kwietnia (poniedziałek), Gala Piosenki 
Biesiadnej, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 29 kwietnia (środa), Hard Rock Rising, Hard 
Rock Caffe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

• 16 maja (sobota), Dron Festiwal, Pomorski 
Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 24 maja (niedziela), Roboxy – zawody 
robotów, Politechnika Gdańska 

• 27 – 29 maja, Baltpiek: Targi Piekarstwa, 
Cukiernictwa i Lodziarstwa, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 28 i 29 maja, mecz Ligi Światowej Polska – 
Rosja, Hala Ergo Arena

• 28 – 20 maja, Sopockie Forum Młodych 

• 29 – 31 maja, Festiwal Sopot Top Trendy, 
Opera Leśna

• 30 maja (niedziela), koncert Andre Rieu, 
Hala Ergo Arena

• 6 czerwca (sobota), Ogólnopolski Festiwal 
Współczesnej Muzyki Chóralnej – Music 
Everywhere, Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. 
Świętojańska 50

• 19 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 19 – 21 czerwca, Festiwal Wina i Sera, 
Haczet w Sopocie

• 1 – 4 lipca, Open’er Festival 2015, Lotnisko 
Kosakowo

• 9 – 12 lipca, Festiwal Teatrów Ulicznych i 
Plenerowych FETA

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 30 lipca – 2 sierpnia, Targi Wiatr i Woda, 
Marina Gdynia

• 8 sierpnia, Lenny Kravitz, Hala Ergo Arena

• 15 sierpnia, Maraton Solidarności

• 16 sierpnia, 5. Konkurs Lotów Red Bull w Gdyni

Nasze kalendarium
Flash

Zdrowych, pogodnych  
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością,
radosnego, wiosennego 

nastroju,
serdecznych spotkań w 

gronie rodziny i przyjaciół 
oraz wesołego "Alleluja"

życzy redakcja Panoramy
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Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

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

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

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

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl

RADZĄ PRZYRODNICY I ENERGA

Jak pomagać bocianom 
Pierwsze bociany są już w Polsce, warto dowiedzieć się jak każdy z nas może im pomóc. W ostatnich dniach do 
kraju zawitały ptaki, których miejscem zimowania była Tanzania i Kenia. Najpóźniejsze przyloty, głównie z Repu-
bliki Południowej Afryki, spodziewane są na początku maja. 

Szacuje się, że do Polski na 
wiosnę przybywa około 100 
tysięcy bocianów. Niektóre 
mogą  potrzebować pomo-
cy. Pracownicy infolinii „801 
BOCIAN” podpowiadają, co 
zrobić w przypadku znalezie-
nia zniszczonego gniazda czy 
poszkodowanego ptaka. Linia 
informacyjna działa w ramach 
współpracy Grupy Energa  
z Polskim Towarzystwem 
Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura”. 
Wiosną najpilniejszą potrzebą 
jest przede wszystkim zbiera-
nie sznurków pozostawionych 
na polach po żniwach. 
–  Bociany przynoszą do bu-
dowy gniazda, oprócz gałęzi  
i darni także nylonowe sznurki, 
które znajdują na polach i łą-
kach. Wbudowane w gniazdo 

tworzą pętle, które owijają się 
wokół nóg piskląt. Młody ptak 
rośnie przywiązany do gniaz-
da i nie może z niego odlecieć.  
W takiej sytuacji jedynym wyj-
ściem ratującym życie bociana 
jest odcięcia sznurka. W tym 
roku podczas kontroli gniazd 
tylko w dwóch z nich nie zna-
leziono sznurków. To poważny 
problem – wyjaśnia Krzysz-
tof Konieczny z PTPP „pro 
Natura”.     
Zespół infolinii odebrał w 2014 
roku ponad tysiąc interwencji  
w sprawie bocianów. Pod ist-
niejący już trzeci rok numer te-
lefonu 801 26 24 26, zgłaszano 
najczęściej sprawy dotyczące 
zagrożonych i wymagających 
remontu gniazd, nieszczęśli-
wych wypadków i opieki nad 
ptakami niesprawnymi, a także 

problemy związane z zagroże-
niem bocianów białych jako 
gatunku.  
Tematyka zgłoszeń w dużej 
mierze uzależniona jest wła-
śnie od pory roku. Wiosną 
pytania dotyczą najczęściej re-
nowacji i przenoszenia gniazd. 
Latem zazwyczaj koncentrują 
się wokół problemów związa-
nych z lęgami, a więc: mar-
twymi ptakami w gniazdach, 
wypadaniem młodych z gniazd 
oraz organizowaniem pomo-
cy bocianom, które miały ko-
lizje z liniami energetycznymi 
czy pojazdami. Jesienią i zimą 
powracają problemy związa-
ne z osobnikami zwlekającymi  
z odlotem bądź pozostającymi 
w kraju – pojawiają się pyta-
nia jak im pomóc, czy należy je 
chwytać, a także kiedy i czym 

dokarmiać. 
Jeden z ciekawszych zgłasza-
nych problemów dotyczy zja-
wiska kronizmu. 
– W przyrodzie występuje fe-
nomen zabijania i pożerania 
potomstwa przez rodziców. 
Należy pamiętać, że bociany to 
ptaki mięsożerne. W sytuacji 
gdy pisklę jest słabe, chore lub 
nieżywe, dorosłe osobniki zja-
dają je – tłumaczy Magdalena 
Berezowska-Niedźwiedź, sze-
fowa infolinii „801 BOCIAN”.  
Numer telefonu „801 BO-
CIAN” (801 26 24 26) dostęp-
ny jest na terenie całego kra-
ju, od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10.00 – 17.00. 
Dodatkowe informacje doty-
czące bocianów białych moż-
na znaleźć na www.facebook.
com/dbajobociany.

GRUPA ENERGA KOMPLEK-
SOWO CHRONI BOCIANA 
BIAŁEGO  
Grupa Energa od lat współpra-
cuje z przyrodnikami na rzecz 
ochrony bociana białego i jego 
siedlisk. W ramach unikato-
wego na skalę Europy projektu 
„Energetyczni Obrączkarze” 
pracownicy spółki oznakowali 
około 5 tysięcy bocianich pi-
skląt. Jednocześnie od blisko 
20 lat Energa Operator mon-
tuje specjalne platformy, któ-
re zabezpieczają linie niskiego  
i średniego napięcia oraz poma-
gają chronić bocianie życie. Na 
9 tysiącach platform umiesz-
czanych i remontowanych przez 
pracowników grupy zamiesz-
kuje 20 proc. populacji pol-
skich bocianów. Uruchomienie 

ogólnopolskiego punktu infor-
macyjnego „801 BOCIAN” 
jest częścią kompleksowego 
projektu PTPP „pro Natura”  
i Grupy Energa, związanego  
z ochroną bocianów. Obok in-
folinii na stronie www.bocia-
ny.pl prowadzona jest „Baza 
Gniazd Bociana Białego” do-
tycząca stanu i kondycji bocia-
nich siedlisk oraz „Ogólnopol-
ska Baza Aktywności na rzecz 
Bociana Białego”, w której 
zbierane są wszelkie informację 
na temat instytucji i osób, które 
pomagają bocianom np. remon-
tując gniazda, czy opiekując się 
poszkodowanymi ptakami. 

Beata Ostrowska/Grupa Energa
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PROPOZYCJA MOPS

Kulinarne spotkania w Sopocie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie jest organizatorem spotkań gru-
py edukacyjnej „Kulinaria”. Odbywają się one raz w miesiącu, a lista osób, które 
chciałyby w nich uczestniczyć, nie jest zamknięta.

Podczas ostatniego spotkania 
kulinarnego sopocianki uczy-
ły się przygotowywać zapie-
kaną lazanię oraz piekły ciasto 
marchewkowe. 
– Na deser przygotowały kaszę 
manną z truskawkami. Przy 
wspólnym gotowaniu miały 
okazję poznać się, porozma-
wiać i wymienić doświadcze-
niami. Spotkania grupy edu-
kacyjnej „Kulinaria” organizuje 
sekcja ds. rodzin – informu-
je Agnieszka Niedałtowska, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sopocie. – Mamy, któ-
re uczestniczą w spotkaniach 
uczą się jak przygotować pro-
ste, zdrowe i niedrogie posił-
ki. W spotkaniach uczestniczy 
również psycholog.
Uczestniczki spotkania otrzy-
mały również przepis na cia-
sto przyjaźni, które składa się  
z najlepszych składników: 
życzliwość, łagodność, wier-
ność, akceptacja, otwartość  
i … czas. 

– Nie jesteśmy tylko urzędnika-
mi, ale również mamami. Pro-
wadzimy dom, wychowujemy 

dzieci, też mamy różne pro-
blemy – mówiła na spotka-
niu grupy „Kulinaria” Danuta 

Wilczewska, która jest asy-
stentem rodziny i na co dzień 
wspiera rodziny, które znajdu-
ją się pod opieką sopockiego 
MOPS. – Dlatego spotykamy 
się tutaj nie tylko po to, aby go-
tować, ale również, aby poroz-
mawiać o różnych codziennych 
sprawach.
Z kolei Agnieszka Niedał-
towska zauważa, że panie, 
które uczestniczą w spotka-
niach, bardzo lubią na nie 
przychodzić.
– Jest to dla nich miło spędzo-
ny czas, a przy okazji uczą się 
ciekawych, prostych potraw, 
prowadzenia domu oraz mogą 
spotkać się w przyjaznym gro-
nie i wymienić doświadczenia-
mi. Pracownicy socjalni w tym 
czasie organizują zabawy dla 
dzieci, tak aby mamy mogły  
w pełni uczestniczyć w zaję-
ciach. Każde spotkanie kończy 
się wspólną degustacją przy-
gotowanych potraw – dodaje 
rzecznik sopockiego MOPS.
Dodajmy, że spotkania grupy 
edukacyjnej „Kulinaria” odby-
wają się raz w miesiącu w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie. Osoby lub 
firmy, które chciałyby wesprzeć 
działania grupy (np. w formie 
produktów spożywczych lub 
finansowej) proszone są o kon-
takt z Krystyną Kalańską, ko-
ordynatorem sekcji ds. rodzin 
z sopockiego MOPS (tel. 604 
541 516).

(GR)

 Sopocianki bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach grupy  
edukacyjnej „Kulinaria”

AKTYWNIE W SOPOCIE

Boiska już otwarte
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– Szukasz miejsc do gry w pił-
kę? Nie byłeś pewien, w jakich 
godzinach możesz skorzystać 
z boiska nieopodal? W Sopo-
cie boiska czynne są przez cały 
rok. W odpowiedzi na oczeki-
wania uczniów i mieszkańców 
Sopotu określone zostały nowe 
godziny otwarcia miejskich bo-
isk – informuje Justyna Mazur 
z Urzędu Miasta Sopot.
W Zespole Szkół nr 1 boisko 
dostępne jest cały rok w dni 
powszednie w godz. 17.00 – 
22.00, a w weekendy od rana 
do godz. 22.00. W Gimnazjum 
nr 2 boisko otwarte jest od 
marca do października w dni 
powszednie od godz. 17.00 do 
22.00, a w weekendy w godz. 
9.00 – 22.00. Z kolei obiekt 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
uruchomiony został 1 kwiet-
nia, a otwarty będzie codzien-
nie (bez dni świątecznych) w 

Zima już raczej nie zawita na Wybrzeże, dlatego 
amatorzy sportowego trybu życia już zaczęli treno-
wać na świeżym powietrzu. Wśród nich nie brakuje 
na pewno amatorów piłki nożnej.

godz. 16.00 – 21.30, a w soboty  
w godz. 10.00 – 18.00. Rów-
nież od 1 kwietnia otwarte jest 
boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr 8, które otwarte jest  
w godz. 15.00 – 19.00 (ponie-
działek – piątek), a w weekendy 
w godz. 10.00 – 16.00. 
– Jednocześnie przypominamy, 
że dostępne jest również boisko 
przy III Liceum Ogólnokształ-
cącym przy ul. Kolberga 24  
w Sopocie. Więcej informacji 
o dostępności tego boiska znaj-
duje się na stronie naszorlik.pl/
sopot-kolberga – dodaje Justy-
na Mazur.
Więcej informacji o sopoc-
kich wydarzeniach rekreacyj-
no-sportowych oraz obiektach 
sportowych znaleźć można na 
stronach: www.mosir.sopot.pl, 
www.mlodysopot.pl, www.fa-
cebook.com/ZdrowiAktywni.

(KL)

STAŻ DLA BEZROBOTNYCH

Unia sfinansuje angielski
Od 2 do 9 kwietnia 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 
rozpoczyna rekrutację na szkolenie „Pracownik biurowy z języ-
kiem angielskim”. O staż mogą starać się bezrobotni mieszkań-
cy Sopotu, ponieważ miasto organizacyjnie podlega urzędowi 
pracy w Gdyni.
Projekt „Stażyści na językach” skierowany jest do osób bez-
robotnych, które nie ukończyły 30 lat i są zarejestrowane  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Jego celem jest trwałe  
i efektywne podwyższenie umiejętności posługiwania się języ-
kiem angielskim i zdobycie kwalifikacji zawodowych. W ra-
mach działań planuje się: przygotowanie indywidualnego planu 
działania, szkolenie pracownika biurowego z językiem angiel-
skim (poziom średniozaawansowany) i pośrednictwo pracy. 
Dodajmy, że gdyński urząd pracy zapewnia: stypendium pod-
czas szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukoń-
czeniu szkolenia potwierdzające poziom znajomości języka.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek, 2 kwietnia  
o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdyni (II piętro).
Dodatkowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, który mieści się przy ul. 
Kołłątaja 8. Można też pytać mailowo, wysyłając wiadomość na 
adres projekty@pupgdynia.pl lub telefonicznie (58 620 49 54, 
621 11 61, 620 29 44, 621 11 50 wew. 116) w godz. 8.00 – 15.00.

(GR)

KONKURS KULINARNY

Młodzi gotują zdrowo 
„Młodzi gotują zdrowo” to pierwszy międzyszkolny kulinarny 
konkurs, w którym uczniowie sopockich liceów będą gotować 
na żywo przed profesjonalnym jury. Konkurs odbędzie się 1 
kwietnia w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie, które 
należy do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

(KL)

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE

Kontakt: news@panoramapomorza.pl
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Zdrowych,,radosnych,i,pogodnych,świąt,
Wielkiej,Nocy,

mieszkańcom,oraz,gościom,odpoczywającym,
na,Przymorzu,życzy Rada,Nadzorcza,,Zarząd

oraz,pracownicy,
PSM,„Przymorze”

WYSTAWA W „BOLKU I LOLKU”

Ale jaja!!!
Ponad 350 eksponatów znalazło się na wystawie „Jajka, 
jaja i jajeczka”, którą zorganizowano w Osiedlowym Klubie 
„Bolek i Lolek” na Przymorzu. 

– Na wystawie znalazły się pra-
ce, które przygotowały panie 
skupione wokół koła rękodzieła 
artystycznego, prowadzonego 
w naszym klubie przez Joannę 
Boużyk. Na wystawie znalazły 
się przede wszystkim ozdoby 
wielkanocne – mówi nam Piotr 
Szczepański, kierownik „Bolka 
i Lolka”.
Koło rękodzieła artystyczne-
go działa od dwóch lat, a jego 
uczestniczki już po raz drugi 
przygotowały eksponaty, które 
trafiły na wystawę.
– Na zajęcia do naszego koła 
przychodzi 18 pań. Już teraz 
mogę powiedzieć, że nie było 
to nasze ostatnie słowo i nieba-
wem przygotujemy kolejną eks-
pozycję, na której obejrzeć bę-
dzie można ciekawe eksponaty 
– dodaje Joanna Boużyk.
Dodajmy jeszcze, że ostatnie-
go dnia marca w przymorskim 

klubie zorganizowano przed-
stawienie teatralne dla dzieci, 
natomiast na 10 kwietnia za-
planowano spotkanie z kulturą 
japońską.
– Tego dnia będziemy gościć 
w naszym klubie Dorotę Pyrę 
i Leszka Szeglowskiego, któ-
rzy będą prezentować japońską 
poezję haiku oraz bajki i baśnie 
związane z krajem kwitnącej 
wiśni. Poza tym będzie moż-
na obejrzeć zdjęcia wydanych 
ponad 60 lat temu znaczków 
pocztowych o tematyce poetyc-
kiej, które stanowią dla praw-
dziwego filatelisty nie lada ra-
rytas. Na spotkaniu pokażemy 
również podręczniki japońskie 
– mówi Piotr Szczepański.
Spotkanie w klubie „Bolek  
i Lolek” na Przymorzu (ul. Ko-
łobrzeska 59) rozpocznie się  
o godz. 18.00. 
– Nawiązując do tematów 

japońskiej poezji haiku, war-
to również powiedzieć, że pod 
koniec kwietnia Leszek Sze-
glowski wybiera się do Japonii. 
Nie będzie to turystyczna wy-
prawa. Leszek jest członkiem 
Japońskiego Stowarzyszenia 
Haiku. Podczas wizyty na Da-
lekim Wschodzie nasz rodak 
przekaże członkom japoń-
skiego stowarzyszenia polskie 
wiersze haiku, które zostaną 
przetłumaczone na język ja-
poński i angielski – informuje 
Piotr Szczepański.
Dodajmy, że autorami wier-
szy, poza Leszkiem Szeglow-
skim, są Dorota Pyta, Gabriela 
Szubstarska, Piotr Szczepań-
ski, Anna Świtalska-Jopek oraz 
Anna Mazurkiewicz. Wszyscy 
autorzy są członkami gdańskiej 
grupy haiku.

(lubek)

NASZA INTERWENCJA

Psują wizerunek osiedla
Gdańskie osiedla wyglądają coraz efektowniej. Spółdziel-
nie mieszkaniowe łożą niemało środków finansowych, aby 
miejsce, w którym żyjemy było przyjazne i miłe dla oka. 

– Estetykę naszego osiedla psu-
ją stacje energetyczne, które są 
własnością koncernu Energa. 
Stacje nie były odnawiane od 
wielu lat i moim zdaniem za-
grażają bezpieczeństwu miesz-
kańców – mówi nam Andrzej 
Narkiewicz, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 4 Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze” – Sta-
cje nie mają rynien, odpadają 
tynki, a ściany pomalowane są 
sprejami. Ich wygląd jest ohyd-
ny i psuje wizerunek całego 
osiedla.
Andrzej Narkiewicz już od 13 
lat próbuje rozmawiać z energe-
tycznym koncernem na temat 
remontu stacji energetycznych. 
– Na odpowiedź pierwszego 
pisma czekaliśmy 4 miesiące. 
Jest to trudny partner do roz-
mów. Wysłaliśmy do Energi 
całą dokumentację zdjęciową, 
która pokazuje w jakim stanie 
znajdują się ich obiekty. Chcie-
liśmy, aby spółka w swoim pla-
nie inwestycyjnym zamieściła 
także remont stacji energetycz-
nych. Żadnych konkretnych 
odpowiedzi nie otrzymaliśmy  
i jeżeli tak będzie dalej, to 
zwrócimy się z prośbą o inter-
wencję do nadzoru budowla-
nego. Energa jest nastawiona 
tylko na łupienie pieniędzy od 
ludzi, ale sama nie dba o własną 
infrastrukturę – dodaje rozgo-
ryczony Andrzej Narkiewicz. 
Sprawą zainteresowaliśmy 
Alinę Geniusz-Siuchniewską, 
rzecznika prasowego spółki 
Energa-Operator.
– W naszej ocenie stan tech-
niczny stacji na terenie osiedla 
4 PSM „Przymorze” nie zagra-
ża zdrowiu i bezpieczeństwu 
mieszkańców. Wiemy o nie-
estetycznych elewacjach, więc 

przewidujemy dwie drogi zała-
twienia sprawy. Pierwszą z nich 
jest realizacja remontów 2 stacji 
w tym roku, a kolejnych w la-
tach następnych. Drugim roz-
wiązaniem jest realizacja po-
prawy estetyki obiektów, a więc 
naprawa elewacji, a następnie 
– w porozumieniu z admini-
stracją osiedla –naniesienie na 

stację graffiti lub różnego ro-
dzaju rysunków – informuje nas 
Alina Geniusz-Siuchniewska.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
opcja, którą wybierze spółka, 
zależeć będzie od środków, ja-
kie będzie można przeznaczyć 
na ten cel w budżecie inwesty-
cyjnym oddziału.

Krzysztof Lubański

 Stacje energetyczne psują estetykę osiedla

 Wystawę ozdób wielkanocnych przygotowały panie z koła rękodzieła
artystycznego



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    KWIECIEŃ 20156 WYDARZENIA



KWIECIEŃ 2015 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 7WYDARZENIA

SM „POŁUDNIE” W STOLICY STAWIANA ZA WZÓR

Spółdzielnia to miejsce współpracy i integracji 
mieszkańców
Z udziałem posła Jerzego Borowczaka, Michała Owczarczaka, wicewojewody pomorskiego, Macieja Kowalczuka, zastęp-
cy dyrektora departamentu Edukacji i Sportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz władz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” dokonano uroczystego otwarcia pawilonu zaplecza sportowego przy ulicy Nad Potokiem.

Najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się

święta Wielkiejnocy.
Dużo zdrowia, radości,

pogody ducha,
smacznej święconki

i mokrego poniedziałku!i mokrego poniedziałku!
życzą

wszystkom mieszkańcom i członkom
Rada Nadzorcza i Zarząd SM “POŁUDNIE”

O uruchomieniu obiektu in-
formowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Panoramy”. Przypo-
mnijmy, że budynek powstał  
z myślą o osobach, które ko-
rzystają z obiektów sportowych 
i rekreacyjnych zbudowanych 
przez Spółdzielnię Mieszka-
niową „Południe”. W obiekcie 
znajdują się: duża sala na pię-
trze, salka internetowa, po-
mieszczenia na sprzęt sportowy 
oraz pokój instruktora od dzia-
łalności sportowej, rekreacyj-
nej i kulturalnej, dwie szatnie 
z pełnym węzłem sanitarnym,. 
Można w niej organizować 
różnego rodzaju zajęcia czy 
spotkania, w których uczestni-
czą młodzi i starsi mieszkańcy 
osiedla.
– Budowa tego pawilonu nie 
byłaby możliwa, gdyby nie po-
parcie mieszkańców osiedla dla 
naszych działań. Już teraz wie-
my, że z obiektu korzystać będą 
uczestnicy szkółek piłkarskich, 

a seniorzy i dzieci będą brać 
udział w warsztatach aktyw-
ności twórczej, które odbywają 

się właśnie w tym budynku – 
mówi Sylwester Wysocki, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”.
Obecność Jerzego Borowcza-
ka, Macieja Kowalczuka i Mi-
chała Owczarczaka nie była 
przypadkowa, bo jak mówi 
Sylwester Wysocki to właśnie 
oni wspierali działania spół-
dzielni w realizacji inwestycji 
sportowo-rekreacyjnych.
– Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować za pomoc 
nie tylko zaproszonym go-
ściom, ale również pracującej  
w naszej spółdzielni już od pra-
wie 20 lat, Iwonie Stolarskiej, 
która kieruje działem inwesty-
cyjnym i jest odpowiedzialna 
za przygotowanie i realiza-
cję powstających budynków  
i obiektów na naszym osiedlu 
oraz Hannie Ulewicz, zastępcy 

prezesa ds. techniczno-eksplo-
atacyjnych – dziękuje Sylwester 
Wysocki.
Michał Owczarczak gratulo-
wał mieszkańcom Oruni Gór-
nej nowego obiektu.
– Mam nadzieję, że miejsce to 
będzie wam dobrze służyło. 
Niech w tym miejscu rodzą się 
i rozwijają pasje mieszkańców 
tego osiedla – mówi wicewoje-
woda pomorski.

– Budowa pawilonu zaplecza 
sportowego na waszym osiedlu 
na pewno cieszy, szczególnie 
że inwestorem jest spółdziel-
nia mieszkaniowa. Pracuję  
w sejmowej komisji ds. prawa 
spółdzielczego i robię wszyst-
ko co w mojej mocy, aby nie 
zlikwidowano spółdzielni 
mieszkaniowych. We wspól-
notach mieszkaniowych lu-
dzie nie będą się wzajemnie 
wspierać i wspólnie pracować 
tak jak możemy to zaobserwo-
wać chociażby na przykładzie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. Wierzę, że uchwa-
lone przez posłów prawo bę-
dzie przyjazne spółdzielniom.  
W stolicy odwiedzają mnie 
różne osoby i bardzo często im 
radzę, że jeśli chcą zobaczyć 
wzorowo działającą spółdziel-
nię mieszkaniową, niech pojadą 
do Gdańska, do Sylwestra Wy-
sockiego, który podpowie i do-
radzi jak powinna funkcjono-
wać spółdzielnia mieszkaniowa 
– mówi Jerzy Borowczak.
Z kolei Maciej Kowalczuk za-
znaczył, że pracownicy urzę-
du marszałkowskiego są po 
to, żeby pomagać, a nie rzucać 
kłody pod nogi.
– Cieszę się, że uczestniczę  
w takiej radosnej uroczystości, 

gdzie mogę też przekonać się 
jak bardzo byliście zaangażo-
wani w realizację tego przed-
sięwzięcia – dodał Maciej 
Kowalczuk.
- Zakładając naszą spółdzielnię 
chcieliśmy zbudować nowocze-
sne i przyjazne mieszkańcom 
osiedle, na którym w zasię-
gu spaceru mogliby korzystać 
ze sportu, rekreacji i kultury. 
Myślę, że założone cele zosta-
ły osiągnięte – mówi nam Syl-
wester Wysocki. – Wszystkim, 
którzy wspierali spółdzielnię 
w realizacji obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych i pomaga-
li w pokonywaniu trudności, 
a w szczególności Jerzemu 
Borowczakowi – posłowi na 
Sejm, Ryszardowi Stachurskie-
mu – wojewodzie pomorskie-
mu, Maciejowi Kowalczukowi 
– dyrektorowi Departamen-
tu Edukacji i Sportu Urzędu  
Marszałkowskiego w Gdań-
sku oraz Tomaszowi Słodkow-
skiemu, byłem radnemu mia-
sta Gdańska składam wyrazy 
podziękowania, a także ser-
deczne życzenia z okazji świąt 
wielkanocnych. – życzy prezes 
Wysocki.

(lubek)

  Wśród gości, którzy dokonali symbolicznego otwarcia obiektu znalazł się 
 m.in. Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski

  W nowym obiekcie wygospodarowano także miejsce na salę, 
w której spotykać się będą seniorzy z Oruni Górnej 

 Oruńscy seniorzy obdarowali gości wiosennymi żonkilami 
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LEPSZY DOSTĘP DO PORTU PÓŁNOCNEGO

2000 ton stali nad Martwą Wisłą
Polskie Linie Kolejowe budują nowy most nad Martwą Wisłą. Dzięki inwestycji już w przyszłym roku skorzysta z niego 
sześć razy więcej pociągów. Koszt budowy mostu to około 38 mln zł.

Przypomnijmy, że istniejąca 
przeprawa ma tylko jeden tor. 
Jak informuje PKP, po przebu-
dowie będą dwa, dzięki czemu 
zwiększy się przepustowość 
odcinka Pruszcz Gdański – 
Gdańsk Port Północny. No-
wym mostem pojedzie sześć 
razy więcej pociągów, a ich 
prędkość wyniesie 100 km/h. 
– Hiszpańskie konsorcjum, na 
czele którego stoi firma Draga-
dos, za kwotę około 370 mln zł 
modernizuje linię kolejową po-
między Pruszczem Gdańskim 
i stacją Gdańsk Port Północ-
ny. Most nad Martwą Wisłą 
będzie miał około 22 metrów 
wysokości, nad wodą będzie 
zawieszony na poziomie 8 me-
trów. Dotychczasowy obiekt 
umożliwiał będzie swobodne 
przepłynięcie statkom nie wyż-
szym niż 5,6 m. Ponadto popra-
wi się szerokość toru wodnego. 
Dziś przy starym obiekcie wy-
nosi ona 11 metrów. Docelowo 
będzie 50 metrów. Nowy most 

na Martwej Wiśle będzie po-
siadał 122 m długości, a waga 
konstrukcji stalowej wyniesie 
ok. 2000 ton – mówi „Panora-
mie” Ewa Symonowicz-Ginter 
z Biura Prasowego PKP PLK.
Obecnie prace koncentrują się 
na budowie przyczółków no-
wego mostu. Wykonano już ro-
boty związane z głębokim fun-
damentowaniem, polegające na 
zabiciu pali o średnicy 1,5 m  
i długości 30 metrów. 
– Takich pali na każdej pod-
porze jest 29. Równocześnie 
w „Hucie Pokój” w Rudzie 
Śląskiej trwa budowa elemen-
tów stalowych mostu, które 
są transportowane do Stoczni 
„Nauta” w Gdyni. Tam są łą-
czone w większe zespoły i dro-
gą wodną trafią na plac budowy. 
Następnie stalowa konstrukcja 
zostanie podniesiona na nowe 
przyczółki, przesunięte o kil-
kanaście metrów względem 
dzisiejszego obiektu – tłuma-
czy Ewa Symonowicz-Ginter.

Przebudowa mostu na Martwej 
Wiśle bardzo usprawni towa-
rowy ruch kolejowy. Istniejąca 
przeprawa ma tylko jeden tor, 
co zmniejsza możliwości szyb-
kiego dostarczania ładunków 
do i z portu. Nowa konstrukcja 
będzie miała dwa tory. Jej pa-
rametry zapewnią też przejazd 
cięższych pociągów. Składy 
pojadą z prędkością 100 km/h. 
Zwiększy się przepustowość 
mostu. Będzie mogło pojechać 
tędy nawet 180 par pociągów 
na dobę, czyli sześciokrotnie 
więcej niż dotychczas.
– Inwestycja poprawi także 
ruch żeglugi w tym miejscu. 
Most będzie wyższy i pozba-
wiony podpór pośrednich, 
dzięki czemu statki zyskają 
czterokrotnie większą szero-
kość toru wodnego. Z mo-
stu skorzystają też zwierzęta.  
W rejonie przyczółków z jednej 
strony nowego mostu zostanie 
zbudowana specjalna „półka” o 
szerokości 2 m, umożliwiająca 

swobodne przejście zwierzę-
tom nawet w sytuacji, gdy po-
ziom wody będzie wysoki – do-
daje rzecznik PKP PLK.
Ruch towarowy jest prowadzo-
ny pomimo wykonywanych 
prac. Do końca 2015 roku bę-
dzie gotowa konstrukcja mostu 
z czynnym jednym torem. Po 

wybudowaniu nowego obiektu 
nad Martwą Wisłą ruch ko-
lejowy zostanie na niego skie-
rowany. Wtedy będzie można 
przystąpić do rozbiórki sta-
rego obiektu, co realizowa-
ne będzie w przyszłym roku.  
W ramach modernizacji linii 
do portu zaplanowano również 

nowy system sterowania ru-
chem. Docelowo zarządzeniem 
ruchem kolejowym będą zaj-
mowały się dwie nastawnie –  
w Olszynce i w Porcie Północ-
nym. Zakończenie całego pro-
jektu planowane jest w drugiej 
połowie 2016 roku.

(KL)

Bieganie ma przede wszyst-
kim przynosić nam satys-
fakcję, ale zdarza się niestety 
tak, że niesie za sobą drobne 
kontuzję, które później mogą 
zamieniać się w poważne 
urazy. Uprawiając sport za-
pomina się o podstawowych 
czynnościach, które powinny 
wykonywać aktywne osoby. 
Podstawą jaką każdy – nawet 
amator sportowy – powinien 
wykonać przed rozpoczęciem 
sezonu biegowego są ćwicze-
nia przygotowawcze. Ich pod-
stawowym celem jest wzmoc-
nienie mięśni, wprowadzenie 
równowagi pomiędzy po-
szczególnymi grupami oraz 
dobre rozciągniecie. Często 
przy wykonywaniu ćwiczeń 
popełniane są proste błędy 
prowadzące do urazów. 
Najczęstszymi problema-
mi spotykanymi u biegaczy 
są: zespół pasma biodrowo-
-piszczelowego, „kolano bie-
gacza”, naderwania mięśni, 
uszkodzenia
ścięgna Achillesa. Wszystkie 
te urazy chorobowe prowadzą 

do bólu, który ogranicza ruch  
w danym stawie i zmniej-
sza komfort biegania. Bardzo 
istotną rolę w profilaktyce pełni 
fizjoterapia. Dzięki wiedzy jaką 
my fizjoterapeuci posiadamy 
możemy w swoich działaniach 
zapobiegać urazom i monitoro-
wać stan zdrowia biegaczy pod-
czas sezonu. W naszej prakty-
ce wykorzystujemy techniki 
terapii manualnej, rozluźnia-
nia tkanek miękkich i ćwicze-
nia utrzymujące efekt naszych 
działań. Celem wykonywania 
ćwiczeń jest utrzymanie efek-
tu uzyskanego na zabiegach 
manualnych na ciele pacjen-
ta. Podstawową rzeczą, którą 
można podczas treningów wy-
konać są ćwiczenia rozciąga-
jące. Wykonywane muszą być 
one w odpowiednich pozycjach 
wyjściowych, o odpowiedniej 
sile i czasie trwania. Trzeba też 
pamiętać, że tylko bardzo po-
prawne technicznie rozciąganie 
jest efektywne (a np. najprost-
sze ćwiczenie na mięsień czwo-
rogłowy uda, tzw. „bocian”, 
jest często źle wykonywane). 

Stretching ma też swoją me-
todykę, o której nie należy za-
pominać. Moje podstawowe 
zalecenia to: rozciąganie tylko 
rozgrzanego mięśnia,
2-3 krotne powtórzenie cyklu, 
naciąganie do granicy bólu, 
przytrzymywanie w tej pozy-
cji ok. 15-20 sekund i pogłę-
bianie naciągnięcia do granicy 
bólu, rozpoczynanie od mię-
śni pośladkowych i „schodze-
nie” w dół – przez mięśnie 
grupy kulszowo-goleniowej  
i przywodziciele, mięsień bio-
drowo-lędźwiowy, czworogło-
wy i trójgłowy łydki wraz ze 
ścięgnem Achillesa itp. rozcią-
ganie mięśni pleców, zwłaszcza 
części lędźwiowej.
Zachęcam, byście rozciąga-
li się po każdym starcie i tre-
ningu co najmniej 5-7 minut, 
a raz w tygodniu robili sobie 
sesję 30-45 minutową. Już ta 
dawka wystarczy, by biega-
nie było naprawdę zdrowe,  
a przy tym stylowe.

Piotr Wróblewski, 
Fizjoterapeuta

Coraz modniejsze staję się bieganie, a na wokół siebie widzimy coraz więcej osób uprawiających ten sport. Dla jednych 
jest to zwykła rekreacja, a dla innych zawodowe treningi.

Fizjoterapia w bieganiu
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 Hiszpańskie konsorcjum, na czele którego stoi firma Dragados, za kwotę około 370 mln zł moder-
nizuje linię kolejową pomiędzy Pruszczem Gdańskim i stacją Gdańsk Port Północny.
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BYSEWO SP. Z O.O.
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

Wilgoć w domu? — Można z nią wygrać!
Wilgoć w pomieszczeniach występuje w postaci niewidocznej pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Generowana 
jest głównie podczas wielu codziennych procesów, np. w czasie prania, gotowania, mycia itp. 

Krótkotrwałe podwyższe-
nie wilgotności powietrza  
w naszych mieszkaniach 
jest zjawiskiem normalnym. 
Problem pojawia się dopiero 
wtedy, gdy wilgoć ta nie jest  
w żaden sposób odprowadza-
na. Występuje wtedy konden-
sowanie się pary wodnej na 
ścianach i innych powierzch-
niach. Wilgotność w po-
mieszczeniach powinna być 
utrzymywana w granicach 
40-60%. Wraz z nadmierną 
wilgocią pojawia się zazwy-
czaj grzyb, którego obecność 
niesie ze sobą wiele zagrożeń. 
- Kolejną przyczyną niebez-
piecznego wzrostu pozio-
mu wilgoci w budynku są na 
przykład ulewne deszcze, 

podtopienia, powodzie itp.  
W takim przypadku powietrze 
oraz mury należy jak najszyb-
ciej osuszyć, aby nie dopuścić 
do powstania trwałych szkód 
w konstrukcji i wyposażeniu 
budynku. Do usunięcia nie-
wielkich ilości wilgoci (np.  
z podmokłych piwnic) wystar-
czy domowy osuszacz. 
- Utrzymująca się przez dłuż-
szy czas nadmierna wilgotność 
sprzyja rozwojowi grzybów, 
pleśni i bakterii chorobotwór-
czych, na których szkodliwe 
działanie są narażone w szcze-
gólności osoby starsze i dzieci. 
Stosowanie preparatów grzy-
bobójczych to tylko chwilowe 
rozwiązanie problemu. 
- Zbyt wysoki stopień 

wilgotności sprzyja pojawie-
niu się niemiłych zapachów, 
przyczynia się także do roz-
warstwiania drewna. Jednym  
z innowacyjnych materiałów 
budowlanych jest płyn inie-
kcyjny służący do zatrzymy-
wania kapilarnego przenika-
nia wody przez mury budowli  
w poziomie. Blokadę tę sto-
suje się do izolowania nowych  
i wieloletnich murów z cegły, 
kamienia, pustaka i bloczka 
gazobetonowego łączonych 
dowolną zaprawą. Podany pro-
dukt stosuje się w powyżej po-
danym zakresie w budownic-
twie mieszkaniowym, przemy-
słowym, użyteczności publicz-
nej, z wykonaniem nawiercania 

od wewnątrz lub z zewnątrz 
konstrukcji. 
- Kolejnym materiałem służą-
cym do zwalczania wilgoci jest 
folia w płynie – np. Goldmurit 
Izofol Flex, stosowana do izo-
lacji przeciw wodnych w po-
mieszczeniach wilgotnych, np. 
łazienkach. 
- Innowacyjną technologią jest 
natomiast elektroosmotycz-
ne bezprzewodowe osuszanie 
przegród, wykorzystujące zja-
wisko elektroosmozy. Proces 
polega na umieszczeniu w osu-
szanym obiekcie specjalnego 
urządzenia, które poprzez emi-
sję fal powoduje zmiany pola-
ryzacji cząstek wody znajdują-
cych się w osuszanym murze. 

Odpowiednie doświadczenia 
wykazały, że każdy zawilgo-
cony mur ma odpowiedni po-
tencjał elektryczny względem 
ziemi, uzależniony od stopnia 
zawilgocenia i zasolenia, sprzy-
ja podciąganiu wilgoci ku górze 
muru. 
- Kolejną metodą jest elektro-
niczny system osuszania pole-
gający na zainstalowaniu do-
stosowanego do danego obiek-
tu urządzenia, które emitując 
w kierunku zawilgoconych 
ścian fale elektromagnetycz-
ne, powoduje neutralizację sił 
kapilarnego wznoszenia się 
wody. W zależności od mode-
lu urządzenia fale te działają  
w przestrzeni kuli o średnicy 
od 20 do 50 metrów. Dzięki 
temu wszystkie mury znajdu-
jące się w zasięgu ich oddzia-
ływania zostają zabezpieczone 

- bez względu na ich usytu-
owanie i grubość. 
- Jednym z produktów chro-
niących drewno przed wilgo-
cią jest specjalny olej, który 
pozostawia przyjemny zapach 
oraz zapobiega wysychaniu 
drewna. Pamiętajmy jednak – 
lepiej wilgoci zapobiegać, niż 
z nią walczyć.
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SPÓŁDZIELNIA OBNIŻA KOSZTY

Dłużnicy szkodzą sobie i swoim sąsiadom
Administracja Osiedla nr 1 jest największą jednostką zarządzającą w strukturach organizacyjnych PSM „Przymorze”. 
Administracja tego osiedla zarządza 36 wiekowymi i nowymi budynkami, w których zamieszkuje ponad 8 tysięcy osób 
zameldowanych. 

Ile osób faktycznie mieszka  
w ponad 4 tysiącach mieszkań, 
nikt nie wie. Ma to swoje od-
bicie w opłatach za działanie 
wind, rozliczanych jeszcze od 
ilości osób zameldowanych. Nie 
ma obowiązku meldunkowego, 
a ile osób faktycznie mieszka, 
można określić szacunkowo na 
podstawie zużycia wody. Urząd 
Miejski w Gdańsku, wprowa-
dzając opłatę za wywóz śmieci 
przyjął pewniejszą, nie zmie-
niającą się jednostkę rozlicze-
niową 1m² powierzchni użyt-
kowej mieszkania. 
Zmorą i największym proble-
mem administracji są zaległo-
ści czynszowe mieszkańców. 
Wysokość zaległości osiągnę-
ła swoje apogeum pod koniec 
roku 2013, zbliżając się do nie-
bezpiecznej granicy 2 milionów 
złotych. Spotęgowanie działań 
administracji osiedla, organów 
samorządowych spółdzielni 
oraz kancelarii prawnej dopro-
wadziły do spadku zaległości 
czynszowych do wysokości 
1,6 miliona złotych na dzień 
31 grudnia 2014 r. (zadłużenia 
powyżej 5 miesięcy spadły z 1,3 
mln zł do 1,09 mln zł). Suma 
zadłużenia 35 osób, których 
dług przekracza 10 tys. zł, wy-
nosi 670 tys. zł. Te osoby będą 
w pierwszej kolejności eksmi-
towane na podstawie już wy-
stawionych sądowych nakazów 

eksmisji, a opuszczone miesz-
kania będą zlicytowane przez 
komornika lub sprzedane  
w drodze przetargu ogłoszo-
nego przez spółdzielnię. Pra-
wie pewne są eksmisje dwóch 
byłych członków spółdziel-
ni zalegających z opłatami od 
ponad 20 lat!!! Przez taki czas 
trwały bowiem sprawy sądo-
we, wyroki, odwołania i zajęcia 
komornicze.
W sądzie prowadzonych jest 
158 następnych spraw o zapła-
tę od osób zajmujących lokale 
mieszkalne. Posypią się więc 
kolejne sądowe nakazy zapła-
ty i eksmisje, szczególnie tych 
osób, które składają nie zawsze 
zgodne z prawdą zobowiązania 
o spłatach zaległości w ratach 
i zobowiązań tych nie dotrzy-
mują, tym samym zwiększając 
zadłużenie. W ostatnim cza-
sie Administracja Osiedla nr 
1 odzyskała trzy mieszkania, 
które w dniu 1 kwietnia trafią 
na sprzedaż w drodze pisem-
nego przetargu. W wielu przy-
padkach zaleganie z opłatami 
czynszowymi stanowi sposób 
na spłatę innych zobowiązań 
członków spółdzielni, właści-
cieli mieszkań.
Tak wysokie zaległości 
czynszowe, brak części wpły-
wów na pokrycie zobowią-
zań spółdzielni dla dostaw-
ców usług, za dostawy energii 

elektrycznej, energii cieplnej, 
wody, wywozu śmieci zmu-
sza nas do ograniczania kosz-
tów, na które mamy wpływ np. 
ograniczenia zakupów wypo-
sażenia osiedla w ławki, kosze 
na śmieci, wyposażenia placów 
zabaw. Ogranicza też nakłady 
na remonty zasobów miesz-
kalnych do niezbędnego mi-
nimum. Nie posiadamy innego 
źródła finansowania niż wpły-
wy z czynszów.
Od kilku lat plany remon-
tów zakładają: wykonanie  
w pierwszej kolejności robót 
remontowych zapewniających 
bezpieczeństwo mieszkańców 
osiedla, zabezpieczając odpo-
wiedni stan techniczny insta-
lacji gazowej oraz wymianę 
skorodowanej instalacji ciepłej i 
zimnej wody, cyrkulacji CWU 
i wymianę instalacji elektrycz-
nej zwiększając moc obciążeń 
WLZ.
W miarę posiadanych środ-
ków finansowych, wykonu-
jąc inne remonty, staramy się 
wprowadzić możliwość obni-
żenia kosztów w przyszłości, 
wprowadzając np. oszczędne 
oświetlenie klatek schodowych 
(oświetlenie LED z czujką ru-
chu), wymianę drzwi wejścio-
wych do budynków i na gale-
riach w falowcach oraz okien 
na klatkach schodowych, ogra-
niczając straty ciepła.
Bardzo wymiernym sposo-
bem na obniżenie zobowiązań 
mieszkańców było wybudo-
wanie nowych altan śmietni-
kowych, zamknięcie zsypów 
śmieci i przystąpienie wszyst-
kich mieszkańców do segre-
gacji śmieci. W planie na rok 
2015 działania te obniżyły 
zobowiązania o 500 tys. zło-
tych!!! Mamy nadzieję, że 

zaoszczędzone pieniądze po-
zwolą na spłatę innych zobo-
wiązań członków spółdzielni, 
właścicieli mieszkań.
Od ponad 10 lat czynimy sta-
rania o obniżenie kosztów 
ogrzewania części osiedla po-
przez likwidację zbiorczych 
węzłów CO-CWU. Odbiorcy 
korzystający z węzłów zbior-
czych mają małe możliwo-
ści bezpośredniego wpływu 
na ilość dostarczanego ciepła 
oraz wysokie koszty dodatko-
we np. za nośnik ciepła (uzdat-
nioną wodę) pobrany przez 
węzeł grupowy do uzupełnie-
nia instalacji grzewczych. Są 
one poza kontrolą odbiorcy,  

a opłaty nakładane na odbior-
ców z tej grupy taryfowej stają 
się społecznie nieakceptowal-
ne. Silny, społeczny głos miesz-
kańców naszego osiedla, orga-
nów samorządowych i zarządu 
spółdzielni może spowodować 
poważniejsze potraktowanie 
przez GPEC Gdańsk sprawy 
likwidacji węzłów zbiorczych 
na terenie osiedla nr 1. Sprzy-
jają temu również dyrektywy  
i pieniądze unijne.
Roczne opłaty Administracji 
Osiedla nr 1 za dostarczanie 
ciepła wynoszą ok. 10 mln zł. 
W strukturze opłat czynszo-
wych opłaty za ogrzewanie 
i podgrzanie ciepłej wody 

stanowią ok. 40 proc. kosztów. 
Ciągłe podwyższanie opłat, 
utrzymywanie przestarzałych 
węzłów zbiorczych, brak dba-
łości o klienta, mogą spowo-
dować w niedługim czasie, że 
koszty ogrzewania w struktu-
rze opłat czynszowych prze-
kroczą 50 proc. Jest więc o co 
się starać. Zbliżające się ze-
brania Grup Członkowskich  
i coroczne Zebrania Przedsta-
wicieli powinny wywołać dys-
kusję i dać odpowiedź na dalsze 
działania zarządu spółdzielni, 
administracji osiedla i organów 
samorządowych w zakresie po-
ruszanych tematów.

(SP)

  Administracja Osiedla nr 1 PSM „Przymorza” zarządza 36 budynkami, w których 
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TEATR NA PLAŻY

Premiery i spektakle 
Teatr na Plaży w Sopocie 
wznawia swoją działalność. 
W wiosennej ramówce poja-
wią się Rafał Rutkowski z Te-
atru Montownia, twórczość 
Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego oraz koncerty, 
a nawet festiwal tańca.
– Teatr na Plaży to miejsce, 
w którym teatr spotyka się  
z muzyką, kinem i plażą. Ca-
łoroczna scena impresaryjna, 
na której goszczą artyści z ca-
łej Polski, działają rezydenci 
oraz realizowane są autorskie 
projekty artystyczne – mówi 
Justyna Mazur z Urzędu 
Miasta Sopot. 
10 kwietnia odbędzie się pre-
miera muzycznego spektaklu 
„Ząb, zupa, dąb”. Oparta na 
twórczości Jeremiego Przy-
bory i Jerzego Wasowskie-
go opowieść pełna absurdu, 
wartkiej akcji, wyśmienitej 

muzyki oraz komicznych po-
staci, które łączy… ból zębów 
oraz wyczekiwanie w kolejce 
do dentysty-samouka. 
– W kwietniu pojawi się rów-
nież Rafał Rutkowski ze swo-
im one-man show „Ojciec 
Polski” z repertuaru Teatru 
Polonia. Odbędą się też ko-
lejne spektakle „Shirley Va-
lentine”, festiwal teatralny 
„Mistrzowie Polskiego Tań-
ca” oraz koncert supergrupy 
„Innercity Ensemble”. Przez 
całą wiosnę kontynuowane 
będą niedzielne poranki te-
atralne dla dzieci oraz ponie-
działkowe projekcje filmowe 
DKF Kurort – zapowiada Ju-
styna Mazur, która dodaje, że 
szczegółowy program znajdu-
je się na stronie www.teatrna-
plazy.pl.

(GR)

W SKRÓCIE
GDAŃSK W CANNES 
Międzynarodowe Targi In-
westycyjne MIPIM w Can-
nes to największe i najbardziej 
prestiżowe targi inwestycyj-
ne. Już po raz kolejny przed-
stawiciele naszego regionu 
promowali się razem pod ha-
słem Metropolii Gdańskiej. 
Organizatorem wspólnej pre-
zentacji na MIPIM była spół-
ka InvestGDA.

OTRZYMALI  
DOFINANSOWANIE 
Zmiana ogrzewania na eko-
logiczne, instalacja kolektora 

słonecznego czy utylizacja 
azbestowych odpadów – na to 
między innymi można otrzy-
mać od miasta dotacje w tym 
roku. Wnioski można składać 
do wyczerpania środków finan-
sowych zarezerwowanych na 
rok 2015, nie dłużej jednak niż 
do 30 listopada. Budżet na ten 
cel opiewa na ponad pół milio-
na złotych.

PROGRAM POD  
PATRONATEM MEN 
6. edycja realizowanego przez 
Gdańsk Programu Edukacji 
Morskiej otrzymała honorowy 

patronat Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Tymczasem na-
dal trwa nabór chętnych szkół 
gimnazjalnych do tegorocz-
nej edycji programu. Grafik 
na wiosnę jest już w zasadzie 
wypełniony, ale zapisywać się 
można na sesję jesienną. Rejsy 
w sezonie 2015 rozpoczną się 
4 maja.

KOLEJNI CZŁONKOWIE 
RADY OŚWIATOWEJ 
Gdańska Rada Oświatowa 
nowej kadencji ma kolejnych 
członków. Swoich reprezen-
tantów do prac w tym gremium 

wyłonili dyrektorzy placó-
wek oświatowych w Gdań-
sku. Pracom GRO, decyzją 
Rady Miasta Gdańska, prze-
wodniczyć będzie Katarzyna 
Hall, była minister edukacji. 
To już trzecia kadencja rady, 
która po raz pierwszy została 
powołana w roku 2007. GRO 
ma się w najbliższej kaden-
cji zaangażować w dyskusję 
na temat kształtu i potrzeb 
gdańskiej edukacji.

(GR)
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REKLAMA

ŻYCIE MIASTA

W „SIÓDEMCE” KSZTAŁCĄ DYPLOMATÓW

Szkoła z Chełmu otwarta na świat
VII Licem Ogólnokształcące na Chełmie przyciąga coraz więcej uczniów zainteresowanych nauką w klasie 
o profilu prawno-dyplomatycznym, nad którą patronat merytoryczny sprawuje Collegium Civitas w War-
szawie, a instytucją wspomagającą jest Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Częścią 
tego projektu jest istniejąca w szkole od 2010 roku Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna.

Zajęcia Młodzieżowej Aka-
demii Dyplomatycznej mają 
charakter interdyscyplinar-
ny i są moderowane przez 
nauczyciela historii i wiedzy  
o społeczeństwie, Janusza Kle-
mensa. MAD współpracuje  
z nauczycielami akademicki-
mi Collegium Civitas, dyplo-
matami, prawnikami i poli-
tykami. Uczniowie VII LO 
mieli okazję do spotkań m.in. 
z: Romanem Kowalskim – am-
basadorem RP w Budapesz-
cie, Januszem Skolimowskim 
– ambasadorem RP w Wilnie, 
Andrzejem Chodkiewiczem 
– konsulem generalnym RP  
w Grodnie oraz z dyplomatami 
będącymi w dyspozycji Mini-
stra Spraw Zagranicznych. VII 
LO gościło również przedsta-
wicieli placówek dyplomatycz-
nych akredytowanych na tere-
nie Polski: Franka Reinera – 
konsula RFN w Gdańsku oraz 
Krzysztofa Figela – konsula 
honorowego Łotwy w Gdań-
sku. Wśród grona wykładow-
ców warto wspomnieć prof. 
dr hab. Eugeniusza Cezarego 
Króla – dyrektora Instytutu 
Studiów Politycznych PAN  
i prof. dr hab. Tomasza Stryj-
ka – wykładowcę Collegium 
Civitas. Na co dzień Młodzie-
żowa Akademia Dyplomatycz-
na współpracuje z prawnika-
mi zrzeszonymi w Pomorskiej 

Radzie Adwokackiej, a nieba-
wem nawiąże współpracę z Są-
dem Okręgowym w Gdańsku.
Członkowie MAD uczestni-
czą w wyjazdach studyjnych 
do stołecznych i regionalnych 
instytucji publicznych, a także 
do wybranych placówek dy-
plomatycznych i konsularnych, 
m.in. w Berlinie, Grodnie, 
Wilnie. Udział w debatach, 
zajęciach warsztatowych i pa-
nelach dyskusyjnych pozwala 
młodym ludziom rozwijać nie 

tylko wiedzę i zainteresowa-
nia, ale także cenne kompeten-
cje. Owocem pracy akademii są 
m.in. Warsztaty Akademickie 
„Cogito Ergo Sum”. Odbyły 
się już cztery edycje, a ostatnia 
„Chiny państwo środka świata” 
zakończyła się zaledwie wczo-
raj, 31 marca, w symbolicznej 
przestrzeni Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.
VII LO jako współorgani-
zator warsztatów aktywizu-
je gdańskie i pomorskie licea, 

które coraz chętniej uczestniczą  
w debatach dotyczących waż-
nych tematów społeczno-poli-
tycznych. W dotychczasowych 
edycjach Warsztatów Akade-
mickich udział wzięło ponad 
500 uczniów.
Działania podejmowane przez 
nauczycieli i uczniów VII LO 
spotykają się z dużym zain-
teresowaniem. W listopadzie 
szkołę odwiedzili parlamenta-
rzyści z Norwegii, a w stycz-
niu liceum gościło delegację 

  Owocem pracy akademii są m.in. Warsztaty Akademickie „Cogito Ergo Sum”, których organizatorem jest VII 
Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
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6. urodziny 
GGM
Gdańska Galeria Miejska 
zaprasza na wystawę „Pół-
nocny szlak” Grzegorza 
Wróblewskiego. Ekspozy-
cję, która otwarta będzie 
do 17 maja, oglądać można 
w Gdańskiej Galerii Miej-
skiej Güntera Grassa przy 
ul. Szerokiej 34/35, 36, 37, 
Grobla I 1/2.
Przy okazji dodajmy, że ga-
leria obchodziła w połowie 
marca 6. urodziny. Od 2009 
roku galeria zorganizowała 
ok. 150 wydarzeń: wystawy, 
performansy, koncerty oraz 
warsztaty. Przez sześć lat 
działalności wszystkie trzy 
siedziby GGM odwiedziło 
niemal 110 tysięcy osób. 

(GR)

z Niemiec – przedstawicieli 
Clemens Brentano, Szkoły Eu-
ropejskiej z Lollar. Głównym 
celem wizyty było nawiązanie 
współpracy ze szkołą z Lollar, 
ale omawiano też międzyna-
rodowy program Erasmus+. 
Skonsultowano już wspólną 
aplikację Dance for Europe 
– Europe No. 1 do programu 
Erasmus+ na lata 2015–2017. 
VII LO oraz niemiecka szko-
ła oczekują na odpowiedź UE 
dotyczącą przyznania środków 
na realizację projektu. Kolej-
nym krokiem na drodze do 
wzajemnego poznania się bę-
dzie wspólne zorganizowanie 
w przyszłym roku szkolnym 
projektu edukacyjnego „Komu-
nizm? – polska i niemiecka toż-
samość po 1945 r.”.
Działania podejmowane przez 
VII Liceum Ogólnokształcą-
ce nie tylko wzbogacają ofertę 
edukacyjną szkoły, ale spra-
wiają, że staje się ona placów-
ką coraz bardziej rozpoznawal-
ną w Trójmieście. Kluczem do 
sukcesu jest w tym wypadku 
kształtowanie postaw pożąda-
nych we współczesnym świe-
cie, opartych na umiejętności 
współpracy, obywatelskiej od-
powiedzialności i zaangażowa-
niu w życie społeczne. 

Mariola Rautenberg

GDAŃSK

Pijemy 
kranówkę
– Mieszkańcy Gdańska piją 
coraz lepszą wodę. Aż 86 
proc. wody dostarczanej przez 
Saur Neptun Gdańsk pocho-
dzi z ujęć głębinowych, a 36 
proc. mieszkańców deklaru-
je, że pije ją prosto z kranu. 
Woda z ujęć głębinowych to 
woda średniotwarda, zawiera 
związki wapnia i magnezu,  
a są one potrzebne dla na-
szego organizmu. 100 proc. 
wody w Gdańsku spełnia 
najwyższe europejskie normy 
jakości – informuje Grażyna 
Pilarczyk, rzecznik prasowy 
Saur Neptun Gdańsk. 
O tym, że twarda woda pły-
nąca z naszych kranów jest 
zdrowa, przekonuje prof. 
Marek Biziuk z Politechniki 
Gdańskiej.
– Twarda woda zawiera duże 
ilości soli wapnia i magnezu, 
głównie wodorowęglanów,  
a osad widoczny przy gotowa-
niu wody to wytrącające się, 
nierozpuszczalne w wodzie 
węglany wapnia i magnezu. 
Wapń i magnez są makro-
elementami niezbędnymi do 
prawidłowego funkcjono-
wania organizmu człowieka, 
często je suplementujemy,  
a więc nie powinniśmy się 
obawiać ich obecności w 
wodzie i nie powinno nas to 
zniechęcać do jej picia – wy-
jaśnia Marek Biziuk.
Przed wypiciem kranówki nie 
ma potrzeby jej filtrować ani 
przegotowywać, a bywa to 
wręcz działanie niewskazane. 
– Woda z kranu zawiera całą 
gamę potrzebnych mikroele-
mentów i makroelementów 
i nie powinniśmy ich usu-
wać – dodaje Marek Biziuk. 
– Ostrzegam przed stoso-
waniem filtrów z odwrot-
ną osmozą, które usuwają  
z wody wszystkie potrzeb-
ne składniki. Ostrzegam też 
przed nieumiejętnym i zbyt 
długim stosowaniem filtrów 
węglowych. Zgromadzona  
w nich materia organiczna 
jest świetną pożywką dla ni-
cieni i bakterii. 
Grażyna Pilarczyk dodaje, że 
wapń i magnez są potrzebne 
naszemu organizmowi do pra-
widłowego funkcjonowania.
– Może pojawić się kłopo-
tliwa kwestia wytrącania się 
osadu, który pojawia się np. 
w garnkach czy czajnikach. 
Jednak jedyną wodą, która 
nie pozostawi tego efektu, 
jest woda demineralizowana, 
szkodliwa dla naszego zdro-
wia, gdyż zamiast dostarczać, 
wypłukuje z organizmu po-
trzebne minerały. Dodatko-
wo, miękka woda może po-
wodować korozję instalacji 
wodociągowej – dodaje Gra-
żyna Pilarczyk.

(GR)
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W SKRÓCIE
POROZMAWIAJMY O SZTUCE TRANSLACJI
W dniach 9 – 11 kwietnia Gdańsk odwiedzą znakomici tłu-
macze literatury, pisarze, akademicy i badacze przekładu, któ-
rzy spotkają się podczas drugiej edycji festiwalu „Odnalezio-
ne w tłumaczeniu” organizowanego przez Instytut Kultury 
Miejskiej. 
Uczestnicy spotkania będą rozmawiać o: przekładach literatur 
języka angielskiego, sytuacji literatury polskiej na rynku anglo-
języcznym czy tłumaczeniach dla teatru. W programie znajdu-
ją się panele dyskusyjne z udziałem: Olgi Tokarczuk, Antoni 
Lloyd-Jones, Michała Lipszyca, Macieja Świerkockiego, Mi-
chała Kłobukowskiego, Jerzego Jarniewicza, Marii Poprzęc-
kiej, Wiesława Juszczaka. 

NAGRODY SPLENDOR GEDANENSIS 
Zofia Watrak, Paweł Huelle, Anna Witkowska i Adam Wit-
kowski zostali laureatami prestiżowej Nagrody Miasta Gdań-
ska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis. Wyróżnienie 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechniania kultury wręczono już po raz czterdziesty 
drugi.

GDAŃSK NAJMNIEJ ZAKORKOWANY 
To właśnie w naszym mieście kierowcy najmniej czasu marnują 
w ulicznych korkach – wynika z najnowszego „Raportu o kor-
kach” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte i serwis 
Targeo.pl. Gdańsk najlepiej w skali kraju radzi sobie również z 
likwidacją tzw. „wąskich gardeł”. 

„GWIEZDNE WOJNY” W ERGO ARENIE
6 grudnia w Ergo Arenie zabrzmi nowa, skomponowana z oka-
zji jubileuszu, rozbudowana suita z „Gwiezdnych wojen” autor-
stwa Johna Williamsa. Kompozytor ten ma już na koncie 49 
nominacji do Oscara i 5 statuetek, a muzyka z „Gwiezdnych 
wojen” w 2005 roku została wybrana przez American Film In-
stitute najwspanialszym soundtrackiem wszechczasów.

FINANSE W LEPSZEJ KONDYCJI
Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ra-
tingi miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej 
i krajowej do poziomu „A-” oraz krajowy rating długotermi-
nowy do poziomu „AA”. To najwyższa ocena finansów miasta 
od 2000 roku, odkąd niezależne instytucje finansowe dokonują 
analizy finansów Gdańska.

WYGRAŁA GDAŃSZCZANKA
Marta Bastian z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 
została zwyciężczynią VIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie. Drugie miejsce zajęła Marcelina Gniewkowska z Tcze-
wa, trzecie – Aleksandra Szwarc z Sopotu. Finał VIII Olim-
piady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Jestem uczestnikiem ruchu 
drogowego”” odbył się w Centrum Konferencyjnym Hotelu 
Sheraton w Sopocie.

(GR)

„MALUCH” W GDAŃSKU I SOPOCIE

Otrzymają rządową kasę
– Ponad 1,8 miliona złotych 
trafi do dziesięciu gmin woje-
wództwa pomorskiego. Środ-
ki zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie funkcjono-
wania 477 istniejących miejsc 
opieki w żłobkach. Minister 
Pracy i Polityki Społecz-
nej ogłosił pierwsze wyniki 
konkursu „Maluch” – edy-
cja 2015. Opublikowana lista 
obejmuje projekty dotyczą-
ce dofinansowania funkcjo-
nowania miejsc opieki nad 
dziećmi do trzeciego roku ży-
cia, utworzonych przez gmi-
ny w ramach wcześniejszych 
edycji rządowego programu 
„Maluch” – informuje Roman 
Nowak, rzecznik prasowy 
wojewody pomorskiego.
Na liście samorządów, które 

otrzymają dofinansowanie 
znalazły się również Sopot  
i Gdańsk. Trójmiejski kurort 
otrzyma ponad 31 tys. zł, na-
tomiast stolica Pomorza aż 
958 tys. zł. 
– W ramach ubiegłorocznej 
edycji programu „Maluch” do 
województwa pomorskiego 
trafiło ponad 9652000 zło-
tych. Dzięki środkom z pro-
gramu powstały 162 miejsca 
opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 w czterech żłob-
kach na terenie województwa 
oraz dofinansowano również 
funkcjonowanie 1825 miejsc 
opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych 
opiekunów – dodaje Roman 
Nowak. 

(GR)

PLAN REMONTÓW W RSM „BUDOWLANI”

Będzie winda w siedzibie 
spółdzielni 
W tym roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” rozpoczęła już re-
alizowanie zatwierdzonego planu remontów. Zadania, które się w nim znalazły są 
wynikiem zarówno okresowych przeglądów budynków, co wynika z przepisów prawa 
budowlanego, jak również ustaleń z mieszkańcami na zebraniach organizowanych 
pod koniec każdego roku. Spółdzielnia zmierza do podejmowania takich działań, aby 
budynki, którymi zarządza, były w należytym stanie technicznym. 

Najpoważniejszym zadaniem 
w tym roku są remonty klatek 
schodowych. Ostatnie ich ma-
lowanie odbywało się w latach 
2003 i 2004, ale wymagają one 
w tej chwili ponownego od-
nowienia. Nasi mieszkańcy, 
oglądając klatki schodowe na 
nowych osiedlach chcieliby 
mieszkać podobnie. W związ-
ku z tym remonty te rozszerza-
my o porządkowanie instalacji, 
wymianę drzwiczek instalacyj-
nych i szpachlowanie. Sposób 
wykończenia i kolory uzgad-
niamy z mieszkańcami. W tym 
roku remonty klatek schodo-
wych zostaną wykonane w 8 
budynkach.
W naszej spółdzielni okna na 
klatkach schodowych są wy-
mienione we wszystkich bu-
dynkach, ale musimy jednak 
nadal kontynuować ich wymia-
nę w pomieszczeniach tech-
nicznych i piwnicach. Wymie-
niamy też drzwi wewnętrzne  
i zewnętrzne w budynkach, co 
kosztować będzie 160 tys. zł. 
Dużą uwagę poświęcamy ter-
momodernizacji budynków. 
Chociaż wszystkie są docieplo-
ne, to ciągle podejmujemy 
nowe zadania w tym temacie. 
W 2015 roku docieplimy do-
datkowo jeden z budynków.  
Z uwagi na fakt, że jego szczyty 
są docieplone styropianem gru-
bości 5 cm, zamierzamy posze-
rzyć jego izolację o następne 10 
cm. Przy okazji chcemy docie-
plić częściowo ściany piwnic. 
Rosnące ceny energii cieplnej 

motywują administratorów bu-
dynków do działań zmierzają-
cych do jej oszczędności. Jed-
nym z nich jest również termo-
modernizacja budynków.
W roku 2015 poważne kwoty 
z funduszu remontowego zo-
staną przeznaczone na naprawę 
ulic znajdujących się na terenie 
spółdzielni. Największe zada-
nie dotyczy osiedla górnego. 
Rozpoczęcie naszych prac bę-
dzie jednak możliwe dopiero 
po zakończeniu wymiany sieci 
gazowej, którą wykona Polska 
Sieć Gazownicza z Gdańska. 
Prace te planowane są w pierw-
szej połowie tego roku. 
Jedną z najważniejszych po-
zycji planu remontów w roku 
2015 są modernizacje instala-
cji elektrycznych. Większość 

tych prac dotyczy wymiany 
lamp na klatkach schodowych 
na ledowe z czujnikami ruchu. 
Przynoszą one, oprócz popra-
wy bezpieczeństwa, konkret-
ne oszczędności dla naszych 
mieszkańców. 
Kontynuujemy również wy-
mianę poziomów wody ciepłej, 
zimnej i cyrkulacji. W tej chwi-
li są to już działania konieczne, 
ponieważ niektóre nasze bu-
dynki mają ponad 50 lat i insta-
lacje wodociągowe wymagają 
wymiany.
W ostatnich 10 latach główne 
prace remontowe dotyczyły na-
prawy balkonów i malowania 
elewacji. Zostały one prawie 
zakończone, a w tym roku będą 
prowadzone jedynie w kilku 
małych budynkach.

Z inicjatywy rady nadzorczej 
mamy zamiar uruchomić windę 
osobową w budynku spółdziel-
ni. Wśród naszych mieszkań-
ców jest dużo osób starszych  
i wejście na piętro, gdzie mieści 
się siedziba spółdzielni, jest dla 
nich dużym problemem. Drugą 
inicjatywą rady jest uruchomie-
nie punktu bibliotecznego na 
terenie spółdzielni, który bę-
dzie służył naszym mieszkań-
com. W tej chwili trwa adapta-
cja pomieszczenia przeznaczo-
nego na tę działalność.
Jak każdego roku, część środ-
ków przeznaczamy na popra-
wę estetyki osiedla. Jedną z jej 
form jest dalsza poprawa pla-
ców zabaw z uwzględnieniem 
potrzeb osób starszych.

(JT)

 W inicjatywy rady nadzorczej w budynku siedziby RSM „Budowlani” uruchomiona 
zostanie winda i punkt biblioteczny
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POD OCHRONĄ

Pomagają 
żabom
Do 30 kwietnia odbywać 
się będzie w Gdańsku ak-
cja pomocy płazom (żabom 
i ropuchom), które w Polsce 
są pod ochroną gatunkową. 
Akcja prowadzona będzie 
stale w pięciu punktach, 
działał będzie także patrol, 
z którym mogą kontaktować 
się mieszkańcy i przekazy-
wać informacje o nowych 
miejscach wędrówek. 
W roku 2008 Wydział Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku zainicjował pi-
lotażowy program czynnej 
ochrony płazów na terenie 
naszego miasta. Założenia 
programu zostały przygoto-
wane wspólnie z gdańskimi 
naukowcami oraz miesz-
kańcami. Przeprowadzono 
też ankietę wśród młodzieży 
wszystkich gdańskich szkół, 
której celem było określenie 
rejonów wiosennych wę-
drówek godowych płazów, 
które są jednymi z głów-
nych sojuszników człowieka  
w walce z dokuczliwymi in-
sektami (np. komarami).
 

(GR)

CHARYTATYWNA STRONA KLUBU

Zbiórka na rzecz potrzebujących
Zajęci codziennymi sprawami, zabiegani, nie zawsze dostrzegamy tych, dla których codzienność 
jest trudna, osoby samotne, chore albo też wielodzietne rodziny. Na los potrzebujących nie jest obo-
jętny Osiedlowy Klub „Piastuś” z Przymorza.

– Od wielu lat organizujemy  
w naszym klubie zbiórki dla 
potrzebujących. Zbieraliśmy 
dary dla hospicjum, osób do-
tkniętych przez zdarzenia loso-
we czy powodzian. Od kilku lat 
uważniej zaczęliśmy przyglą-
dać się mieszkańcom naszego 
osiedla i wówczas okazało się, 
że na terenie Przymorza jest 
wiele osób, które potrzebują 
wsparcia. Postanowiliśmy więc 
wspomagać naszych potrzebu-
jących sąsiadów, tych, którzy 
mieszkają w okolicy, którzy nie 
proszą o pomoc, a my dobrze 
wiemy, że jest ona potrzebna – 
mówi „Panoramie” Ewa Abra-
mowska, kierownik przymor-
skiego klubu.
Akcje charytatywne organizo-
wane są zawsze przed świętami 
Bożego Narodzenia i Wiel-
kiej Nocy. Wtedy prowadzo-
ne są zbiórki długotermino-
wych artykułów spożywczych 
i słodyczy.

– Dzięki hojności mieszkań-
ców na każde święta przygoto-
wujemy paczki, które następnie 
są przekazywane potrzebują-
cym. Przed minionymi świę-
tami Bożego Narodzenia ob-
darowaliśmy paczkami 16 ro-
dzin. Teraz, przed Wielkanocą, 
mamy nadzieję, że nie mniej 
rodzin cieszyło się będzie z na-
szej pomocy. 
Korzystając z okazji chciałabym 
bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim tym mieszkańcom, 
którym los naszych potrzebują-
cych sąsiadów nie jest obojętny. 
Pamiętajmy, że dobro wraca – 
dodaje Ewa Abramowska.
Przy okazji zapraszamy naj-
młodszych mieszkańców osie-
dla na przedstawienie teatral-
ne „Podróże Pana Kalafiora” 
w wykonaniu aktorów Teatru 
Echo z Białegostoku. Przedsta-
wienie odbędzie się 15 kwiet-
nia (godz. 11.00, wstęp wolny). 
– Z kolei 25 kwietnia starszych 

mieszkańców Przymorza za-
praszam na „Koncert Pieśni 
Żydowskich i Odeskich”. Na 
naszej scenie wystąpią Volo-
dymyr Bilokur i Halina Król. 

Podczas koncertu usłyszymy 
znane utwory, takie jak „Tum 
Bałałajka”, „Kupicie papierosy”, 
„Szkoła Salomona”, „Pliara” 
czy „Haim” – zapowiada Ewa 

Abramowska.
Początek koncertu zaplano-
wano na godz. 18.00. Wstęp 
bezpłatny.

(KL)

  Volodymyr Bilokur jest dość częstym gościem na Przymorzu. Niebawem wystąpi w klubie „Piastuś” 
przy ul. Piastowskiej 98A
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BEZPŁATNE SPACERY

Lokalni przewodnicy w czterech dzielnicach 
Instytut Kultury Miejskiej już po raz piąty organizuje bezpłatne, wakacyjne wycieczki po dzielnicach Gdańska z lokal-
nymi przewodnikami. W tym roku do tras po muralach na Zaspie, zielonej Biskupiej Górce i Dolnym Mieście dochodzi 
kolejna dzielnica – Nowy Port.

Od marca lokalni przewodnicy 
przygotowywali się do pełnie-
nia swojej roli podczas otwar-
tych wykładów, na które może 
przyjść każdy zainteresowany 
historią dzielnicy. 
– Na wykładach dowiemy się, 
gdzie w Gdańsku znajduje się 
Kula Czasu, Zakręt Pięciu 
Gwizdków czy Statua Wol-
ności. Poznamy też wyniki 
badań nad przeszłością Bisku-
piej Górki, plenery filmowe,  
w których „grała” główną rolę  
i dowiemy się gdzie na Dolnym 
Mieście można było usłyszeć 
uderzenie młota w kowadło. 
Lokalni przewodnicy zapra-
szają wszystkich do wspólnego 
odkrywania tajemnic i dziel-
nic Gdańska – zaprasza Marta 
Bednarska z Instytutu Kultury 
Miejskiej w Gdańsku.
Przewodnicy to entuzjaści 
dzielnic, lokalni znawcy histo-
rii i dziejów miejsc, w których 
mieszkają lub kiedyś mieszkali, 
z którymi związane są ich dzie-
cięce i dorosłe wspomnienia. 

– Znajomość Zaspy, Dolnego 
Miasta, Biskupiej Górki czy 
Nowego Portu, pogłębiają na 
otwartych wykładach prowa-
dzonych przez historyków, ar-
chitektów, historyków sztuki, 
profesjonalnych przewodni-
ków. Wykłady w Nowym Por-
cie i na Dolnym Mieście roz-
poczęły się już w marcu, Bisku-
pia Górka dołącza w kwietniu,  
a w maju odbędą się dwa spo-
tkania poświęcone muralom 
na Zaspie. Są one otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych 
i bezpłatne – dodaje Marta 
Bednarska.
Wykłady odbywają się w IV Li-
ceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Na Zaspę 31a w dniach: 14 
kwietnia (godz. 17.00, Monika 
Zawadzka „Nowy Port, Żywy 
Port – architektura i atmosfera 
dzielnicy”), 28 kwietnia (godz. 
17.15, Tomasz Lipa Lipnicki 
„Dźwięki Nowego Portu”), 9 
maja (godz. 12.00, Marek Za-
wiślak „Spacer szlakiem przy-
rody Nowego Portu”), 12 maja 

(godz. 17.15, Jacek Michalak 
„Historia Latarni Morskiej 
w Nowym Porcie i Kuli Cza-
su”). Z kolei w Nowym Porcie 
spotkania organizowane będą 
w Latarni Morskiej, a zapla-
nowano je w dniach: 19 maja 
(godz. 17.15, Piotr Połoczań-
ski „Nowy Port Światłoczuły”), 
30 maja (godz. 12.00, Alicja 
Mianowska „Spacer szlakiem 
nieistniejących sklepów, hoteli  
i restauracji”), 9 czerwca (godz. 
17.15, Szymon Jocek „Morski 
Dom Kultury – historia po-
wstania”) i 13 czerwca (godz. 
12.00, Aleksander Masłowski 
„Spacer szlakiem historii No-
wego Portu”). 
Wykłady odbywają się również 
w siedzibie Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej przy 
ul. Biskupiej 24b lub (w przy-
padku wykładów połączonych 
z późniejszym spacerem) w sie-
dzibie Stowarzyszenia WAGA 
przy ul. Biskupiej 4. Spotkania 
odbywać się będą w dniach: 9 
kwietnia (godz. 18.00 – dr hab. 

Sławomir Kościelak „Kościoły 
i wyznania na Biskupiej Gór-
ce”), 16 kwietnia (godz. 18.00, 
Jan Daniluk „Biskupia Górka 
w okresie międzywojennym 
oraz II wojny światowej”), 18 
kwietnia (godz. 12.00, Stani-
sław Biskup „Wiosna na Bisku-
piej Górce” – wykład i spacer), 
9 maja (godz. 12.00, Ryszard 
Kopittke „Kamienice na Bisku-
piej Górce” – wykład i spacer), 
16 maja (godz. 12.00, Marek 
Baran, Liliana Kalita „Bisku-
pia Górka w produkcjach fil-
mowych” – wykład i spacer), 6 
czerwca (godz. 12.00 – I grupa 

i 14.00 – II grupa, Wojciech 
Ostrowski „Fortyfikacje na Bi-
skupiej Górce” – spacer). 
– Liczba miejsc jest ograniczo-
na, dlatego prosimy o wcze-
śniejsze zapisy, które prowa-
dzone są mailowo pod adresem 
przewodnicy.bg@gmail.com 
i telefonicznie pod numerem 
505 106 161 – informuje Marta 
Bednarska.
Wykłady na Dolnym Mieście 
odbywają się w Szkole Podsta-
wowej Nr 65 przy ul. Śluza 6 
i odbędą się 2 kwietnia (godz. 
17.30, Remigiusz Błystek „Me-
talowe ozdoby i wykończenia”), 

26 kwietnia (godz. 12.00, Li-
liana Kalita i Marek Barań-
ski „Sceny filmowe kręcone 
na Dolnym Mieście” – spacer, 
start: Stągwie Mleczne), 30 
kwietnia (godz. 17.30, Jakub 
Szczepański, Marek Barański 
i zaproszeni projektanci „Dol-
ne Miasto XXI wieku – wizje 
projektowe”), 14 maja (godz. 
17.30, Robert Hirsch „Dobro-
czyńcy i filantropii – Abegg  
i jemu podobni”) oraz 28 maja 
(godz. 17.30, Ryszard Kopittke 
„Sztuka na Dolnym Mieście”).

(GR)

 Spacery z lokalnymi przewodnikami cieszą się ogromną popularnością mieszkańców Gdańska, którzy 
jeszcze bardziej chcą poznać miasto, w którym żyją
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NABÓR JUŻ TRWA

Klasa o profilu „służba penitencjarna”
W IV Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdańsku powstanie 
klasa mundurowa o profilu 
„służba penitencjarna”. W tej 
sprawie podpisano już sto-
sowne porozumienie między 
szkołą a Okręgową Służbą 
Więzienną w Gdańsku. 
Jak podaje Dariusz Wołodźko 
z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, klasa 
mundurowa o profilu peniten-
cjarnym to nowy pomysł dy-
rekcji szkoły, która po sukce-
sie realizacji programów na-
uczania w klasach policyjnej i 
straży granicznej postanowiła 
zrobić następny krok. Z kolei 
Robert Witkowski, rzecznik 
prasowy Okręgowej Służby 
Więziennej w Gdańsku do-
daje, że na propozycję reali-
zowania wspólnego projektu 
Służba Więzienna odpowie-
działa z dużą otwartością. 
– Chętnie podzielimy się 
naszym doświadczeniem 

i wiedzą w ramach sześciu 
przedmiotów specjalistycznych 
realizowanych przez trzy lata 
nauki. Zapoznamy uczniów 
między innymi z prawnymi 
podstawami funkcjonowania 
Służby Więziennej, praktycz-
nymi aspektami realizowa-
nia prawa karnego wykonaw-
czego w zakładach karnych  
i aresztach śledczych oraz z 
psychologicznymi i pedago-
gicznymi uwarunkowaniami 
wykonywania tymczasowego 
aresztowania i wykonywania 
kary pozbawienia wolności. 
Integralnym elementem pro-
gramu będą również wizyty 
studyjne w jednostkach pe-
nitencjarnych – mówi Robert 
Witkowski. 
Elżbieta Januszewska, dyrektor 
szkoły informuje z kolei, że już 
przystąpiono do naboru do kla-
sy, która powstanie w nowym 
roku szkolnym 2015/2016. 
Według niej zainteresowanie 

nowym kierunkiem jest duże.
– Wiemy to z rozmów z mło-
dzieżą gimnazjalną – mówi 
dyrektor Januszewska.
Dodatkowo uczniowie tej 
klasy będą mieli systematycz-
ne zajęcia z zakresu samo-
obrony i technik reagowania 
na agresywne zachowania 
oraz udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 
– Te zajęcia prowadzić będą 
również funkcjonariusze 
Służby Więziennej, którzy są 
certyfikowanymi instruktora-
mi sztuk walki i samoobrony 
– dodaje Dariusz Wołodźko.
Informacje na temat nabo-
ru znaleźć można na stronie 
www.4lo.gda.pl. Można też 
pytać się osobiście w sekreta-
riacie szkoły, która mieści się 
przy ul. Na Zaspę 31A w No-
wym Porcie.

(KL)
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HISTORYCZNY SUKCES STOCZNIOWCA

Gdańsk ma swoje hokejowe złotka
Gdański hokej znów odnosi sukcesy. Złoty medal Mistrzostw Polski wywalczyły 
zawodniczki Stoczniowca, które w fazie finałowej dwukrotnie ograły dotych-
czasowe mistrzynie – Unię Oświęcim.

Zakończony niedawno sezon 
był zdecydowanie najlepszy  
w kilkuletniej historii żeń-
skiego hokeja w Gdańsku. Od 
początku ton rozgrywkom 
nadawały zawodniczki Stocz-
niowca, które na 1. miejscu 
zakończyły rundę zasadniczą.  
W półfinale hokeistki trenowa-
ne przez Henryka Zabrockiego 
pokonały Naprzód Janów. Do 
awansu do finału gdańszczanki 
potrzebowały zaledwie dwóch 
spotkań. Finał zapowiadał się 
emocjonująco i taki był. Jesz-
cze przed meczami finałowy-
mi Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik drużyny, zakładał 
zwycięstwo w Oświęcimiu  
i przypieczętowanie sukcesu 
już w pierwszym miejscu. Jego 
plan został zrealizowany w 100 
procentach. Gdańszczanki wy-
grały na wyjeździe 6:5. Jeszcze 
bardziej zacięty był drugi po-
jedynek, który zakończył się 
dopiero w dogrywce, a gola na 
wagę złotego medalu strzeliła 
Aleksandra Berecka.
– Dziewczyny zasłużyły so-
bie na złoty medal. Pracowały 
przez cały sezon i wygrywa-
ły wszystko, co było do wy-
grania. Cóż tu komentować. 
Mamy mistrza Polski – cieszy 
się Włodzimierz Byczkowski, 
który dodaje żartobliwie, że na 
gdańszczanki czeka teraz pu-
char Europy. – W ostatnich la-
tach mistrzynie Polski walczyły 

w kwalifikacjach do Ligi Eu-
ropejskiej. Chcielibyśmy rów-
nież startować w tych elimi-
nacjach, a turniej kwalifikacyj-
ny moglibyśmy zorganizować  
w Gdańsku. 
Jeszcze nie podjęto decyzji, czy 
gdańszczanki wystąpią w eu-
ropejskich pucharach. O tym 
i drodze Stoczniowca do mi-
strzowskiego tytułu porozma-
wiamy z trenerem Henrykiem 
Zabrockim, a wywiad ze szko-
leniowcem gdańszczanek za-
mieścimy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(lubek)

  Uradowane hokeistki Stoczniowca, które wywalczyły złote medale Polskiej Ligi Hokeja Kobiet

MISTRZYNIE POLSKI
Agata Kosińska, 
Dagmara Kulaszewicz, 
Renata Tokarska, 
Katarzyna Kasprzycka, 
Marta Bigos, 
Tetiana Onyshczenko, 
Joanna Rykaczewska, 
Małgorzata Nowak,   
Joanna Detmer, 

Magdalena Obłońska, 
Aleksandra Berecka, 
Aneta Błaszak, 
Sylwia Wnuczko, 
Aleksandra Hintzke, 
Katarzyna Hermann, 
Alicja Siejka, 
Katarzyna Byczkowska.
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MISTRZOSTWA GDAŃSKA

Najlepsi szczypiorniści z Brzeźna

Do walki o mistrzowski tytuł 
stanęły cztery najlepsze druży-
ny, które tradycyjnie najpierw 
musiały przebrnąć przez fazę 
eliminacyjną. Tegoroczna ry-
walizacja zakończyła się sukce-
sem reprezentacji Gimnazjum 
nr 13 z Brzeźna. Tytułem wi-
cemistrzowskim musiała się 
tym razem zadowolić druży-
na Gimnazjum nr 17 z Zaspy, 
która po zaciętym pojedynku 
(19:20) uległa swoim rówie-
śnikom z Brzeźna. Z kolei na 
najniższym stopniu podium 
stanęli młodzi szczypiorniści  
z Gimnazjum nr 3 na Chełmie, 
którzy w finale pocieszenia 
21:19 pokonali reprezentację 
Gimnazjum nr 33. 

Jak informuje Gdański Ośro-
dek Kultury Fizycznej (organi-
zator rozgrywek) w trzech run-
dach odbyło się osiem imprez 
sportowych, podczas których 
rozegrano łącznie 38 meczy,  
w których zagrało 196 młodych 
szczypiornistów z 14 gdańskich 
gimnazjów. 
Dodajmy jeszcze tylko, że mi-
strzowie Gdańska 15 kwietnia 
będą gospodarzami finału wo-
jewódzkiego. W turnieju, poza 
gdańszczanami, zagra jeszcze 
pięć innych drużyn, które będą 
walczyć o tytuł mistrza woje-
wództwa pomorskiego Szkol-
nych Związków Sportowych.

(lubek)

W hali sportowej Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 odbyła się run-
da finałowa mistrzostw Gdańska w piłce ręcznej wśród gimnazjalistów. 

 Najmilsza chwila każdych zawodów – wręczenie 
medali i nagród
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RYWALIZACJA NA FAKTORII

Pruszczański Bieg 
Gotów
– Mamy nareszcie wiosnę,  
a przynajmniej mamy na-
dzieję, że będzie 12 kwietnia, 
gdyż w tym dniu odbędzie się 
Pruszczański Bieg Gotów. 
Wybraliśmy tę datę nieprzy-
padkowo, gdyż chcielibyśmy 
rozruszać wszystkich tych, 
którzy święta wielkanocne 
spędzili przy suto zastawio-
nym stole. Liczymy także na 
wszystkich innych miłośni-
ków biegania – mówi Woj-
ciech Dąbrowski z Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim, które jest organi-
zatorem biegu. 
Organizatorzy informują, że 
impreza rozegrana zostanie 
na terenie Międzynarodowe-
go Bałtyckiego Parku Kultu-
rowego Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim. 
– Trasa wiedzie wzdłuż Kana-
łu Raduni, a także przez Fak-
torię. Jest ona malownicza, 
zwłaszcza wiosną. Dla senio-
rów przygotowaliśmy trasę 
długości 10 km, a dla dzieci 
i młodzieży mamy dodatko-
wo trzy trasy w zależności od 

wieku. Korzystając z łamów 
„Panoramy”, zapraszamy 
również kibiców do dopin-
gowania biegaczy – zachęca 
Wojciech Dąbrowski.
Zapisy prowadzone są na 
stronie www.izawody.pl/
tournament/view/informa-
tions/1296. Prowadzone będą 
też w dniu imprezy w biu-
rze zawodów, które otwar-
te będzie od godz. 10.00. 
Na godzinę 11.00 zaplano-
wano start dzieci w grupie 
wiekowej do 9 lat na 500 m. 
Pół godziny później na tra-
sę wybiegną dzieci w gru-
pie wiekowej 10-13 lat (1000 
m). Punktualnie w połu-
dnie odbędzie się start dzieci  
w grupie wiekowej 14-16 lat 
(2000m), natomiast o godz. 
12.30 odbędzie się ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród. 
Na godz. 13.00 zaplanowano 
start główny – młodzież star-
sza i dorośli (10 km), a zakoń-
czenie biegu przewidziano na 
godz. 15.30.

(GR)

BILETY JESZCZE SĄ

Majowa gala KSW
Największa organizacja 
MMA w Europie – Fede-
racja KSW zorganizuje 23 
maja kolejne wydarzenie na 
Pomorzu. 
– KSW 31 odbędzie się w jed-
nej z największych hal spor-
towo-widowiskowych w Pol-
sce – Ergo Arenie, która go-
ściła już Federację KSW pod-
czas pamiętnych gal KSW 
16, KSW 20, KSW 23 i ubie-
głorocznej KSW 27: Cage 
Time – przypomina Bartosz 
Tobiański, rzecznik prasowy 
Ergo Areny. 
W głównych walkach im-
prezy wystąpią największe 
gwiazdy federacji, a wśród 
nich najsilniejszy zawodnik 
MMA na świecie Mariusz 
Pudzianowski, mistrz KSW 
w wadze średniej Michał 
Materla, mistrz KSW w wa-
dze ciężkiej Karol Bedorf, 
legenda polskiego MMA 
Tomasz Drwal oraz mistrz 
KSW w wadze lekkiej Maciej 
Jewtuszko. 

– Dla Mariusza Pudzianow-
skiego będzie to już dwuna-
sty pojedynek na zasadach 
MMA. Były strongman kon-
sekwentnie buduje swoją po-
zycję w nowym sporcie i jest 
już o krok od najwyższych 
celów w królewskiej kategorii 
– mówi Bartosz Tobiański. – 
W Ergo Arenie po raz kolejny 
wystąpi też autor najlepszych 
walk w historii polskiego 
MMA, najwaleczniejszy za-
wodnik nad Wisłą – Michał 
Materla. Posiadacz tytułu  
w kategorii średniej już po raz 
piętnasty wystąpi dla Federa-
cji KSW i tradycyjnie dostar-
czy fanom niezapomnianych 
wrażeń. 
Bilety na majową galę są jesz-
cze dostępne, a można je na-
być osobiście w kasie hali albo 
internetowo. Szczegóły doty-
czące biletów znaleźć można 
na stronie www.ergoarena.pl. 

(GR)

11 KWIETNIA

Lechia – Legia 
Wielkie święto piłkarskie 
czeka nas 11 kwietnia (sobo-
ta). Niepokonana do tej pory 
Lechia Gdańska – na stadio-
nie PGE Arena – podejmować 

będzie mistrzów Polski, war-
szawską Legię. Początek spo-
tkania o godz. 15.30.

(GR)
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PRZYJDŹ NA NIEZWYKŁY KONCERT

z zespołem
Piaseczny

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
Wrzeszcz, Al Grunwaldzka 5, tel. (058) 344 40 39,520 40 18;
w godz.09.00-17.00

Miejski Teatr „MINIATURA”, Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 16, tel.(058) 341-94-83, 
w godz.9.00-15.00 (oprócz poniedziałku)

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,  tel. (058) 320 62 62, 
wtorek: godz. 9.30-16.00; środa, czwartek, piątek: godz. 10.30-18.00

oraz w ośrodkach Gdańskiego Archipelagu Kultury w godz. 12.00-18.00:
„Gama”, Letniewo, ul. Starowiejska 16a, tel. (058) 346 41 05
„Dworek Artura”, Orunia, ul. Dworcowa 9 tel. (058) 309 04 54
„Plama”, Zaspa, ul. Pilotów 11 tel. (058) 557 42 47
„Wyspa Skarbów”, Wyspa Sobieszewska, ul. Turystyczna 3, tel. (058) 323 91 15

PATRONI MEDIALNI:

pomagam

29 KWIETNIA
godz. 18.00
Polska filharmonia Bałtycka
NA OŁOWIANCE

Wejściówki do odbioru w następujących punktach miasta od dnia 14 kwietnia  2015 roku:

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rezerwacja i odbiór bezpłatnych 
biletów po okazaniu części zeznania podatkowego, w której znajduje się 
informacja o przekazaniu jednego procenta na rzecz gdańskich/pomorskich 
organizacji pozarządowych. 

UWAGA! Rezerwacja do wyczerpania puli wejściówek.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia. 

Przekaż 

podatku
Gdańskim i Pomorskim 
Organizacjom 
Pożytku Publicznego


