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STR. 15

Przygoda życia pod żaglami
16 szczęśliwców z gdańskich szkół średnich 
będzie mogło wziąć udział w 3-tygodniowym 
rejsie po Bałtyku. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 30 kwietnia.

„To wielki talent” – mówią zgodnie gdańscy muzycy, którzy są pod 
wrażeniem umiejętności Antoniego Ingielewicza z Osowej, który 
jako jeden z dwójki Polaków bierze właśnie udział w prestiżowym 
konkursie Menuhin Competition w Londynie. 

Gdańszczanin na początku kwietnia pojechał do 
Londynu na konkurs Menuhina, do którego został 
wyselekcjonowany spośród 350 osób z całego 
świata. Do grupy juniorów jury wybrało tylko 22 
osoby, a w tym gronie znalazło się dwoje Polaków. 

Będą wybory do rady dzielnicy
Po prawie 2 latach od rozpoczęcia zbiórki pod-
pisów pod wnioskiem o powołanie rady dziel-
nicy, 4 kwietnia prezydent podpisał zarządze-
nie w sprawie wyborów do rady. 

Zakończona budowa tunelu
Niebawem otwarty zostanie tunel pod Martwą 
Wisłą, który skróci drogę kierowców jadących 
z dolnych tarasów Gdańska i Sopotu w kierun-
ku warszawskim

Wielkie serce Przemka Szalińskiego
Można powiedzieć, że Przemek Szaliński to 
jednoosobowa orkiestra charytatywna. Jest 
on tak popularny wśród polskich artystów, że 
otwierają się przed nim każde drzwi.
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OD DRUGIEJ STRONY

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

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

• 21 kwietnia (środa), Paprika Korps, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, św. Piotra 2

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

• 27 kwietnia (środa), Metropolitalne Targi Pracy 
Pomorza, godz. 11.00 – 17.00, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 28 kwietnia (czwartek), Mesajah, godz. 20.00, 
klub Pokład w Gdyni, al. Jana Pawła II 11

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

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

• 1 maja (niedziela), Triathlon Gdańsk AWFiS, 
godz. 10.00, ul. Kazimierza Górskiego 1

• 3 maja (wtorek), Mouse on the Keys, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

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

• 14 maja (sobota), Omar Souleyman, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

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

• 17 maja (wtorek), Al Di Meola, godz. 19.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 20 maja (piątek), Noc Restauracji w Gdańsku, 
godz. 19.00 – 2.00

• 21 maja (sobota), Noc Muzeów

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

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

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

• 9 – 11 czerwca (czwartek – sobota), SeaZone & 
Conference 2016, Hotel Sheraton w Sopocie, ul. 
Powstańców Warszawy 10

• 17 czerwca (czwartek), ZAZ, Opera Leśna 
 w Sopocie, ul. Stanisława Moniuszki 12

• 17 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

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

• 26 czerwca (niedziela), 15-lecie Kabaretu 
Neo-Nówka, godz. 17.30 i 20.30, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

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

• 3 lipca (niedziela), Jaromir Nohavica, godz. 
21.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Stanisława 
Moniuszki 12

Nasze kalendarium
MODA NA ZDROWE ŻYWIENIE

Dieta bez mięsa może 
być zdrowa?
Moda na zdrowe odżywianie ma różne oblicza. Coraz częściej 
przejawia się przechodzeniem na wegetarianizm albo nawet 
weganizm. Czy rzeczywiście jest to zdrowe? I czy ten sposób 
odżywiania mogą stosować osoby, które są aktywne fizycznie 
– regularnie biegają, jeżdżą na rowerze czy chodzą na zumbę?

Dane badaczy są alarmujące. 
Coraz więcej Polaków ma nad-
wagę i otyłość oraz wynikające 
z nich choroby i dolegliwości. 
Nadwaga nie jest też już ni-
czym szczególnym u nastolat-
ków, a nawet u dzieci. Powody 
są głównie dwa i często wystę-
pują jednocześnie: brak aktyw-
ności fizycznej oraz nieodpo-
wiednia dieta. Część osób pró-
buje więc radykalnie zmienić 
sposób odżywiania, całkowicie 
rezygnując z mięsa. 
Świadomy wybór diety wege-
tariańskiej, a nawet wegańskiej 
(zakładającej całkowitą elimi-
nację produktów pochodze-
nia zwierzęcego, w tym rów-
nież nabiału czy miodu), może 
przyczynić się do poprawy sta-
nu zdrowia, a także zmniejsze-
nia ryzyka chorób cywilizacyj-
nych: oprócz otyłości to także 
cukrzyca typu 2 czy choroby 
sercowo-naczyniowe. Należy 
jednak pamiętać o tym, że or-
ganizm potrzebuje stałego do-
pływu odpowiednich składni-
ków pożywienia.
– Dieta wegetariańska to nie 
tylko wykluczenie mięsa, ale 
przede wszystkim wprowa-
dzenie jego „zamienników” do 
codziennego jadłospisu. Warto 
szukać różnorodności, włączyć 
do diety warzywa strączko-
we, orzechy, nasiona i produk-
ty pełnoziarniste. Wystarczy, 
że pojawią się w ciągu danego 
dnia, niekoniecznie w jednym 
posiłku, a zmniejszymy ryzy-
ko niedoborów pełnowarto-
ściowego białka – podkreśla 
Aleksandra Szybiak, dietetyk 
kliniczny z Centrum Zdrowia 
Lifemedica w Gdańsku.

Wegetarianie powinni również 
pamiętać, że ich wybór jest al-
ternatywnym sposobem ży-
wienia i oprócz wskazywanych 
przez nich przyjemności – np. 
w postaci smaku produktów – 
konieczne są również obowiąz-
ki. Najważniejszym jest regu-
larna kontrola stężenia witami-
ny B12, żelaza czy witaminy D, 
których najlepszym źródłem (a 
w przypadku biodostępnej dla 
człowieka formy witaminy B12 
– jedynym), jest żywność po-
chodzenia zwierzęcego.

Wegetarianizm a sport
Czy dietę bez mięsa zwierzę-
cego da się pogodzić z aktyw-
nością fizyczną? Tak, ale nawet 
dla osób, które nie są zawodo-
wymi sportowcami, lecz np. ro-
werem dojeżdżają do pracy lub 
regularnie biegają, będzie to 
spore wyzwanie. Należy wtedy 
szczególnie zwrócić uwagę na 
pozyskiwanie białka.
– Aktywni wegetarianie po-
winni komponować posiłki ze 

zbóż i roślin strączkowych, tak 
żeby uzupełniać aminokwasy 
i dążyć do uzyskania profilu 
zbliżonego do białka wzorco-
wego. Łatwiej jest zadbać o 
odpowiednią podaż pełnowar-
tościowego białka lakto-owo 
wegetarianom (spożywającym 
nabiał i jaja) czy semi-wegeta-
rianom (sporadycznie spoży-
wającym dodatkowo mięso czy 
ryby), ale i oni powinni pamię-
tać o możliwych niedoborach 
kwasów omega 3, witaminy 
D, witaminy B12, żelaza, cyn-
ku, jodu czy wapnia. Im inten-
sywniej uprawiamy sport, tym 
bardziej powinniśmy zwracać 
uwagę na odpowiednią podaż 
lub suplementację powyższych 
witamin i składników mine-
ralnych. Pamiętajmy, żeby 
wszędzie zachować zdrowy 
rozsądek – kończy Aleksandra 
Szybiak.

Michał Radziwiłł 
Centrum Zdrowia Lifemedica

  Owoce to również ważny składnik naszego wyżywienia



KWIECIEŃ 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 3WYDARZENIA

WIRTUOZ SKRZYPIEC PODBIJA SERCA

Brylant na miarę Menuhina?
„To wielki talent” – mówią zgodnie gdańscy muzycy, którzy są pod wrażeniem umiejętności Antoniego Ingielewicza z Oso-
wej, który jako jeden z dwójki Polaków bierze właśnie udział w prestiżowym konkursie Menuhin Competition w Londynie. 

Młody gdańszczanin ma zaled-
wie kilkanaście lat, a już mówi 
się coraz głośniej o jego nie-
tuzinkowych umiejętnościach 
gry na skrzypcach. 
– Antoś jest młody i myślę, 
że już teraz można go śmiało 
nazwać wirtuozem skrzypiec 
– mówi „Panoramie” Anna 
Podhajska, która prowadzi 
Centrum Rozwoju Talentów 
Instytut Suzuki w gdańskiej 
Osowej, w której swój mu-
zyczny talent rozwija młody 
gdańszczanin.
Edukacja w szkole polega na 
bardzo wczesnej nauce dzieci 
(3 – 4 lata). Na początku, kie-
dy maluchy nie potrafią jeszcze 
czytać nut, dzieci uczą się grać 
ze słuchu, a instrumenty po-
znają z radością. Chłoną wtedy 
muzykę tak, jak ojczysty język. 
Z czasem dodawanych jest im 
jednak coraz więcej ćwiczeń. 
Inne jest jednak podejście do 
ucznia. Na samym początku 
nie ma selekcji, a szansę do-
staje każde dziecko i respek-
tuje się tempo jego rozwoju, 

ponieważ nie u wszystkich jest 
ono jednakowe.
– Właśnie tą metodą Antoś 
zaczął przygodę z muzyką. 
Miał wtedy 4 lata. Pod każ-
dym względem jest to dziecko 
niezwykłe, zarówno pod kątem 
muzycznej wrażliwości, jak i 

sprawności fizycznej. Podczas 
mojej 40-letniej pracy eduka-
cyjnej, wśród dzieci, które oglą-
dałam, Antoś jest wyjątkowy – 
podkreśla Anna Podhajska.
Gdańszczanin na początku 
kwietnia pojechał do Londy-
nu na konkurs Menuhina, do 

którego został wyselekcjono-
wany spośród 350 osób z całego 
świata. Do grupy juniorów jury 
wybrało tylko 22 osoby, a w 
tym gronie znalazło się dwoje 
Polaków. 
– Moim zdaniem jest to 
wielki sukces, ponieważ w 

poprzednich edycjach w tym 
prestiżowym konkursie nie 
było ani jednego Polaka – do-
daje Anna Podhajska.
Wysokie umiejętności mu-
zyczne Antoniego Ingielewicza 
nie są przypadkowe. Można 
powiedzieć, że smykałkę do 

skrzypiec wyssał z mlekiem 
mamy Anny, która również jest 
muzykiem.
– Kiedy był mały, bardzo czę-
sto jeździł ze mną na próby. 
Bardzo wcześnie zaczął prze-
jawiać zainteresowanie muzy-
kę, a instrument – skrzypce, 
wybrał sobie sam. Konkurs w 
Londynie nie jest jego pierw-
szym zagranicznym wyjazdem. 
Nie odczuwam, żeby był spe-
cjalnie zestresowany z tego po-
wodu. Antoś traktuje to raczej 
jako kolejną przygodę i pewien 
rodzaj konfrontacji z rówieśni-
kami z zagranicy – mówi nam 
Anna Ingielewicz.
Londyński konkurs zakończy 
się dopiero w niedzielę. Mamy 
nadzieję, że nasz gdański bry-
lant zostanie doceniony przez 
jurorów. Mimo wszystko war-
to szlifować ten kilkunastoletni 
diament, który w przyszłości 
może okazać się wirtuozem na 
miarę Yehudiego Menuhina.

Krzysztof Lubański

  Przed wyjazdem do Londynu młody skrzypek ćwiczył z muzykami Capelli Gedanensis
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Pieniądze z Programu Rodzina 500 plus  
trafiły do gdańskich rodzin!
Zdaliśmy egzamin! - powiedział Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska wykonując przelew ponad 
400 tysięcy złotych z Programu Rodzina 500 plus, które trafiły do gdańskich rodzin. W poniedziałek,  
11 kwietnia rodzice 835 dzieci otrzymałi świadczenia wychowawcze.

Tylko osiem dni roboczych- 
tyle czasu zajęło pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie opracowanie prawi-
dłowo złożonych wniosków 
tak, by gdańskie rodziny mo-
gły otrzymać świadczenia  
z programu 500 plus. Gdańsk, 
jako jedno z pierwszych miast 
w Polsce uruchomił wypłatę 
środków dla rodzin mających 
dzieci. W  tej transzy wypłat 
świadczenia wychowawcze 
o wartości ponad 417 000 zł 
otrzymało 486 rodzin. Decyzje 
administracyjne uprawniające 
do świadczenia wychowawcze-
go zostały wręczone przez Pre-
zydenta Adamowicza w głów-
nej siedzibie składania wnio-
sków przy ul. 3 Maja 9. 
- Mimo szalonego tempa 
wprowadzenia Programu Ro-
dzina 500 plus zdaliśmy egza-
min! Cieszę się, że realizacja 
Programu 500 plus przebiega  
w Gdańsku tak sprawnie. Wy-
płata środków realizowana 

będzie od dzisiaj na bieżąco. 
Co drugi dzień będą przygo-
towywane listy płatnicze i re-
alizowane będą wypłaty – po-
informował Paweł Adamowicz 
Prezydent Miasta Gdańska.
Przyjmowanie i opracowywa-
nie wniosków trwa w Gdańsku 
bardzo sprawnie. Mieszkańcy 
korzystają z licznych udogod-
nień, dzięki którym w punk-
tach zbierania wniosków nie 
ma kolejek. Wnioski można 
składać poza punktem głów-
nym przy ul. 3 Maja 9 także  
w 17 punktach specjalistycz-
nych uruchomionych w po-
szczególnych dzielnicach 
Gdańska oraz 29 placówkach 
edukacyjnych. Tak gęsta siatka 
punktów składania wniosków 
przyniosła efekty. 14 000 wnio-
sków złożonych do dnia dzi-
siejszego w Gdańsku, stanowi 
już 70% wszystkich wniosków. 
Pierwszą mamą, która otrzy-
mała decyzję administracyjną 
uprawniającą do otrzymania 

świadczenia wychowawczego 
jest Pani Anna Kuźma - to dla 
nas duża pomoc finansowa – 
zaznacza. - Wspólnie z dziećmi 
rozmawialiśmy, na co przezna-
czymy pieniądze. Chcemy po-
jechać na wakacje, na których 
od dawna nie byliśmy. Potem 

pieniądze przeznaczymy na sfi-
nansowanie zajęć dodatkowych 
dzieci, chłopcy marzą o zaję-
ciach kung fu oraz breakdance, 
a córka o garncarstwie. Dzię-
ki tej pomocy finansowej będę 
mogła spełnić ich marzenia – 
dodaje Pani Anna. 

Mieszkańcy, którzy nie złożyli 
jeszcze wniosku mogą na bie-
żąco śledzić listę osób ocze-
kujących na złożenie wniosku 
we wszystkich punktach. Li-
sta ta dostępna jest na specjal-
nej dedykowanej stronie www.
gdansk.pl/500plus. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu moż-
na zaoszczędzić czas i nie stać  
w kolejkach. Inna formą skła-
dania wniosków jest złożenie 
jej za pośrednictwem dostęp-
nych platform elektronicznych 
takich jak EMPATIA, EPU-
AP czy e-bankowość.  Jeżeli 
podczas składania e-wniosku 
pojawią się wątpliwość war-
to skorzystać z pomocy, jakiej 
udzielają pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 
za pośrednictwem miejskiej in-
folinii pod numerem 800 500 
113, czynnej w kwietniu w go-
dzinach od 7: 00 do 20:00. 
- Każdy, kto złoży wniosek  
w ciągu trzech miesięcy, do-
stanie pieniądze z wyrówna-
niem – uspokaja Piotr Kowal-
czuk zastępca Prezydenta ds. 
polityki społecznej. Zachęcam 
mieszkańców, by złożyli wnio-
sek w dogodnej dla nich formie 
– dodaje Kowalczuk.
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Zbiórka 
odpadów
Do 25 kwietnia Zakład 
Oczyszczania Miasta prze-
prowadzi wiosenną zbiórkę 
odpadów zielonych pocho-
dzących z porządkowania 
ogródków, posesji i działek 
w Sopocie.
W tym terminie Zakład 
Oczyszczania Miasta bez-
płatnie udostępni miesz-
kańcom worki, pojemniki 
1100 l i kontenery na trawę, 
liście, gałęzie. I tak:
- kontenery i pojemniki za-
mawiamy w Biurze Obsługi 
Klienta poniedziałek – pią-
tek godz. 7.00 – 15.00, tel. 
58 551 38 27 lub e-mail: ob-
sluga@zom.sopot.pl,
- worki odbieramy osobi-
ście w siedzibie ZOM od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00 – 15.00 przy al. 
Niepodległości 723A, pokój 
A (kasa) lub przy większej 
ilości zamawiamy mailowo 
i telefonicznie.
Informujemy, że w roku 
2015 ZOM odebrał od So-
pocian 1789 ton liści, traw 
oraz gałęzi, które zostały 
zapakowane m.in. w 70244 
szt. brązowych worków. 

(AD)

AMBULANS PRZEKAZANY

Sopot z nową karetką
W miniony czwartek nastąpi-
ło przekazanie do eksploatacji 
i poświęcenie nowego ambu-
lansu ratunkowego. Jak mówi 
nam Anna Dyksińska z Biura 
Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta Sopot, 
pojazd zastąpił wysłużony 
ambulans.
- Nowy pojazd zakupiony 
został za niespełna pół mi-
liona złotych i zastąpi inny, 
specjalistyczny ambulans, 
wchodzący w skład zespo-
łów ratownictwa medyczne-
go SP ZZOZ Miejskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego z 
Przychodnią w Sopocie. Am-
bulans został zakupiony w 

drodze przetargu ze środków 
przekazanych przez wojewo-
dę pomorskiego – informuje 
Anna Dyksińska.
W ramach przekazanych 
środków pojazd został wy-
posażony w najnowszy, kom-
pletny sprzęt i aparaturę, jakie 
są wymagane do wyposażenia 
ambulansu typu „S”.
- W 2015 roku liczba inter-
wencji ambulansu typu „S” 
wyniosła 2177. Dodajmy w 
tym miejscu, że w ubiegłym 
roku ratownicy interwenio-
wali 8172 razy – dodaje Anna 
Dyksińska.

(GR)

  Tydzień temu sopockie pogotowie otrzymało nową karetkę
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PIERWSI W POLSCE

Foki pomogą chorym
Paro to terapeutyczny robot osobisty japońskiej produkcji, który wyglądem przypomina fokę. Pełni 
rolę zwierzęcia domowego w miejscach, gdzie ich przebywanie jest zabronione – w szpitalach oraz 
domach opieki. 

Ma własny charakter, który 
zmienia się w zależności od 
tego, jak się go traktuje. Japoń-
scy inżynierowie projektowali 
go 12 lat. Od niedawna cieszą 
się nim mieszkańcy sopockie-
go Domu Pomocy Społecznej 
– jedynego ośrodka w Polsce, 
który zdecydował się wprowa-
dzić do terapii osób chorych na 
alzheimera sztuczną inteligen-
cję – informuje Justyna Mazur 
z Urzędu Miasta Sopot, która 
opisuje nam, że biała foka o 
ciemnych oczach leży w koły-
sce, a w jej pysku tkwi smoczek, 
przez który przepływa prąd. 
Najsłodszy robot Sopotu ma 57 
cm i waży 2,7 kg. Posiada 340 
czujników, kamery i mikrofony. 
- Dzięki czujnikom i kompu-
terowi foka nie tylko okazuje 
uczucia, ale też sama jest bar-
dzo emocjonalna. Paro cieszy 
się, gdy jest głaskany, ale gdy 
ktoś go uderzy – płacze. Każda 
foka ma początkowo taki sam 
charakter, który jednak zmienia 

się pod wpływem traktowania. 
Jest równie biała i włochata, 
jak foka kanadyjska, która była 
jego pierwowzorem. Paro jest 
jednak znacznie czystszy i bar-
dziej cierpliwy. Posiada sierść o 
właściwościach antybakteryj-
nych i pozytywnie przeszedł 
test głaskania, który polegał 
on na sprawdzeniu trwało-
ści i niezawodności czujników 
umieszczonych w foce poprzez 
ich stymulację sto tysięcy razy 
– opowiada Justyna Mazur.
Z kolei Agnieszka Cysewska, 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie mówi, że 
Paro potrafi rozpoznawać emo-
cje mieszkańców domu. 
- Wyczuwa ich obecność, a po-
przez delikatne dźwięki i ruchy 
wejść z nim w interakcję. Za-
chowuje się jak żywe zwierzę. 
Pomaga chorym uwolnić się od 
stresu i pobudza te części mó-
zgu, z którymi starość obeszła 
się najokrutniej. Paro uspołecz-
nia i rozpogadza każdego, z 
kim wchodzi w interakcję – do-
daje  Agnieszka Cysewska.
Jak tłumaczy Justyna Mazur, 
starsi ludzie chorzy na demen-
cję, otępienia, alzheimera czę-
sto spędzają czas samotnie, w 
milczeniu. 
- Niektórych starość przykuła 
do wózków inwalidzkich, inni 
patrzą niewidzącym wzrokiem, 
zatapiają się w swoich myślach, 
popadają w letarg. Ten robot 
wyciąga ich z marazmu. Kiedy 
ktoś do niego mówi, Paro od-
wraca głowę w stronę, z której 
dobiega głos. Kiedy zakryje mu 
się pysk, zamyka oczy. Pamię-
ta także, jak się nazywa, a jego 
wąsy są szczególnie wrażliwe 
na dotyk. Twórca robota, Taka-
nori Shibata, wybrał formę foki 
z uwagi na to, że człowiek nie-
zbyt dokładnie zna to zwierzę. 
Paro ma relaksować i jednocze-
śnie pobudzać, nie śliniąc się i 
nie wydając nieprzyjemnego 
zapachu. Jak wykazują badania, 
te sztuczne zwierzęta pozy-
tywnie oddziałują na psychikę 
osób starszych i sprawiają, że są 
oni bardziej odporni na stres – 
podkreśla Justyna Mazur.
Paro jest stosowany przede 
wszystkim w domach opieki w 
Japonii oraz m.in. w Szwecji, 
Dani, Włoszech, Francji i Sta-
nach Zjednoczonych. Roboty 
Paro ważą około 2,7 kg a pro-
dukowane są ręcznie. W Polsce 
sopocki Paro jest pierwszy.

(JM)

  Paro to terapeutyczny robot osobisty, z którego korzystają pensjonariusze 
 Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

Fo
t.

 U
M

 S
op

ot



KWIECIEŃ 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 5PSM PRZYMORZE

MIESZKAŃCY POWINNI BYĆ ZADOWOLENI

Prace remontowe ruszyły pełną parą
Z wielkim impetem rozpoczęły się prace remontowe we wszystkich czterech osiedlach Powszechnej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przymorze”. Przetargi zostały rozstrzygnięte i jak mówią zgodnie kierownicy wszystkich czterech administracji, 
udało się podpisać korzystne umowy na realizację prac remontowych.

Szczególnie dobrą wiadomość 
mamy dla mieszkańców Admi-
nistracji Osiedla nr 2. W tym 
roku rozpoczął się długo ocze-
kiwany – szczególnie przez 
osoby starsze – montaż windy 
przy siedzibie administracji.
– Przez dwa lata mieliśmy pro-
blem z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. W końcu jednak 
otrzymaliśmy zgodę na realiza-
cję inwestycji i wszystko wska-
zuje na to, że już od połowy 
roku winda będzie funkcjono-
wać. Jest to bardzo potrzebna 
inwestycja. Każdego miesiąca, 
kiedy mieszkańcy przychodzą 
płacić za czynsz, przynajmniej 
kilkanaście osób przychodzi 
i pyta o windę – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze”.
W tym roku na terenie tego 
osiedla ma być uporządkowa-
ny teren parkingowy przed pa-
wilonem „Daniela”. Ma zostać 
również zakończony program 
wymiany okien na klatkach 
schodowych (ul. Piastowska 94 
i 104, ul. Dąbrowszczaków 2 i 
6, ul. Chłopska 38, 40 i 42). 
– Aby zaoszczędzić nieco pie-
niędzy, chcemy wymienić 
oświetlenia na szczytach bu-
dynków. Lampy sodowe za-
mienimy na ledowe. Poza 

tym, w tym roku chcemy już 
zakończyć wymianę starych 
wodomierzy na te z odczytem 
radiowym. Część z nich za-
montowana będzie przy okazji 
wymiany pionów i poziomów 
zimnej i ciepłej wody. Planu-
jemy także odnowienie ele-
wacji na budynkach przy ulicy 
Chłopskiej 36 i 44 – dodaje 
Włodzimierz Byczkowski.

POJAWIŁY SIĘ ROWEROWNIE
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 4 pierwsze prace remon-
towe rozpoczęto już w styczniu.
– Nie chcieliśmy mieszkańcom 
zakłócać sezonu urlopowego, 
dlatego już teraz rozpoczęliśmy 
wymianę instalacji wodociągo-
wej. Prace te trwają w budyn-
kach przy ulicy Chłopskiej 12 
i 14, a później będą realizowa-
ne przy Obrońców Wybrze-
ża 10D. Przy okazji tych prac 
wymieniane są wodomierze z 
odczytem radiowym. W bu-
dynkach niskich wymieniamy 
także instalację elektryczną z 
wyprowadzeniem liczników na 
klatkę schodową – informuje 
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”.
W tej chwili robotnicy zajmują 
się również montażem zada-
szenia ostatnich pięter falowca 

(segment czwórek), a od czerw-
ca na dachu segmentu ósemek 
wymieniana będzie balustrada. 
Na budynku przy ulicy Chłop-
skiej 10 wymieniane będą pasy 
nadrynnowe. W trzech niskich 
budynkach wymieniane będą 
okna na klatkach schodowych. 
W tym roku niewiele środków 
trzeba będzie przeznaczyć na 
łatanie dziur w jezdniach. Nie 
jest to jednak spowodowane 
tylko łagodną zimą, ale tym, że 
każdego roku drogowcy zajmu-
ją się kompletnym remontem 
ulicy. Nowy asfalt pojawi się 
przed budynkiem przy ul. Dą-
browszczaków 36 i falowcem 
(miedzy klatkami 8A a 8C).
– W tym roku odnawiamy ko-
mory po zsypach. Pomieszcze-
nia te adaptujemy na rowerow-
nie, co spotkało się z wielką 
radością mieszkańców. W każ-
dym pomieszczeniu montowa-
ne są stojaki na 13 rowerów, ale 
już wiem, że może to być mało, 
ponieważ w jednej oddanej już 
do użytku rowerowni „parkuje” 
20 pojazdów. Świadczy to więc 
o tym, że takie pomieszczenia 
są potrzebne – podkreśla An-
drzej Narkiewicz. 

NOWE KLOMBY PRZY JA-
GIELLOŃSKIEJ
Zgodnie z oczekiwaniami 

kierownictwa Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymo-
rze”, rozstrzygnięto przetargi 
na prace remontowe. Ich zakres 
będzie podobny do tego, który 
zrealizowano w roku ubiegłym.
– W tym roku do najważniej-
szych zadań remontowych na-
leżą przede wszystkim wymia-
ny instalacji pionów zimnej i 
ciepłej wody oraz cyrkulacji cie-
płej wody w budynku przy uli-
cy Jagiellońskiej 10 i w dwóch 
budynkach niskich. Część fa-
lowca – od strony balkonów – 
będzie też w tym roku malowa-
na i wymieniana będzie w nim 
stolarka okienna na klatkach 
schodowych. Poza tym, jak co 
roku, remontowane będą także 
balkony – informuje Mirosław 
Emir Muchla, zastępca kie-
rownika Administracji Osiedla 
nr 3 PSM „Przymorze”.
Tego roku zaplanowano rów-
nież remont dachów lokali 
użytkowych, które wymagają 
napraw.
– W tym tygodniu rozpoczę-
ła się natomiast przebudowa 
dwóch klombów, które znaj-
dują się na skwerku tuż przy 
siedzibie naszej administracji. 
Mam nadzieję, że efekt pracy 
ogrodników poznamy już na 
początku maja – dodaje Sta-
nisław Kołaciński, kierownik 

Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”.

ANGAŻUJMY SIĘ W PLANO-
WANIE REMONTÓW
Plan remontów na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 1 spo-
rządzony był m.in. pod kątem 
odpowiedzi na wnioski miesz-
kańców, które zgłaszano na 
Grupach Członkowskich.
– Chciałbym, aby mieszkań-
cy bardziej zaangażowali się 
w tworzenie planu remontów. 
Przecież to oni sami wiedzą 
najlepiej, jakie prace należało-
by wykonać w ich budynkach w 
pierwszej kolejności. Mam na-
dzieję, że przyszłoroczny plan 
remontów w taki sposób będzie 
właśnie sporządzany – mówi 
nam Stanisław Prus, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”.
W tym roku zakończona zo-
stanie wymiana instalacji wo-
dociągowej we wszystkich 
falowcach na terenie „jedyn-
ki”, co było do tej pory naj-
bardziej kosztochłonnym 
przedsięwzięciem. 
– W przyszłości te pieniądze 
mogą być przeznaczone na wy-
mianę instalacji wodociągowej 
w budynkach niskich. Dzięki 
temu rury nie będą zarośnięte 
kamieniem, a co za tym idzie 
będzie lepsza cyrkulacja wody 
i potrzeba będzie mniej energii 
do jej podgrzania, co w osta-
teczności odczują oczywiście 
sami mieszkańcy – tłumaczy 
Stanisław Prus. – Najdrożej za 
podgrzanie wody płacą miesz-
kańcy ulicy Śląskiej, gdzie in-
stalacja jest stara, odległości 
między budynkami są duże, a 

dodatkowo są one podłączone 
do węzła grupowego. Mamy 
nadzieję, że niebawem GPEC 
rozpocznie inwestycję, dzięki 
której nasze budynki będą pod-
łączone do węzłów indywidu-
alnych, co spowoduje obniże-
nie kosztów podgrzania wody i 
dostawy ciepła.
Na całym osiedlu lampy trady-
cyjne zastępowane są oświetle-
niem ledowym, które przynosi 
konkretne oszczędności. 2 lata 
temu w jednym 12-klatko-
wym budynku niskim zamon-
towano oświetlenie ledowe, 
a po roku czasu odnotowano 
40 proc. oszczędność energii 
elektrycznej. 
– W tym roku skończymy wy-
mianę okien na klatkach scho-
dowych oraz 30 drzwi wejścio-
wych na galerię. Wykonane 
zostaną również zadaszenia 
ostatnich pięter falowca. Zmia-
nie ulegnie także estetyka wejść 
do klatek schodowych falowca. 
Plan remontów jest bardzo sze-
roki, ale warto wspomnieć cho-
ciażby o wymianie chodników 
między falowcami, czy budo-
wie drogi pożarowej na ulicy 
Rzeczypospolitej 11 – infor-
muje Stanisław Prus.
Nie sposób wymienić wszyst-
kich prac remontowych zapla-
nowanych w czterech admini-
stracjach, dlatego sukcesywnie 
będziemy informować o ich re-
alizacji w kolejnych wydaniach 
„Panoramy”. Sądzimy jednak, 
że mieszkańcy będą zadowo-
leni z działań podjętych przez 
administracje. 

Grzegorz Rudnicki

ZAPISY DO 9 MAJA

Powalczą o Złotą Nutkę
Wielkimi krokami zbliża się III Pomorski Festiwal Piosenki o Złotą Nutkę Króla Maciusia, 
który odbędzie się 20 maja. Zgłoszenia już są przyjmowane i potrwają tylko do 9 maja.

Organizatorem muzyczne-
go konkursu jest oczywiście 
Osiedlowy Klub „Maciuś I”, 
mieszczący się przy ul. Opol-
skiej 2.
– Celem konkursu jest przede 
wszystkim popularyzacja 
dziecięcych i młodzieżowych 
piosenek polskich kompozy-
torów oraz prezentacja do-
robku wokalnego młodych 
artystów. Poza tym chodzi 
nam również o upowszech-
nianie kultury muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży. W 
festiwalu mogą uczestniczyć 
uczniowie ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych – 
informuje Urszula Lisowska, 
kierownik przymorskiego 
klubu.
Jury będzie brało pod uwagę 
dobór repertuaru do wieku 
solisty, poziom wykonania 

i ogólny wyraz artystyczny i 
interpretację. Kartę zgłosze-
niową należy przesłać lub do-
starczyć osobiście na adres: 
Klub Osiedlowy „Maciuś I”, 
ul. Opolska 2, 80-395 Gdańsk 
lub mailowo na adres: klub.ma-
cius1@go2.pl do 9 maja. Do-
dajmy jeszcze tylko, że najlepsi 
zostaną nagrodzeni nie tylko 
dyplomami, ale także nagroda-
mi rzeczowymi.
– Przed majowym konkursem 
proponujemy jeszcze inne im-
prezy, które będziemy orga-
nizować w naszym klubie. Już 
22 kwietnia o godz. 10.00 od-
będzie się wiosenna dyskoteka, 
w programie której – oprócz 
zabawy – zaplanowaliśmy kon-
kursy z nagrodami – zachęca 
Urszula Lisowska. 
Klub z Opolskiej organizu-
je regularnie zawody tenisa 

stołowego. Kwietniowa edycja 
pingpongowych zmagań za-
kończyła się już po zamknięciu 
tego wydania „Panoramy”, a 
w marcowych zawodach bez-
konkurencyjny okazał się Ja-
cek Marczyński. Drugie miej-
sce zajął Michał Burzycki, a 

trzecią lokatą musiał zado-
wolić się Adam Sajdak. Naj-
lepsza z kobiet, Janina Drutel, 
sklasyfikowana została nato-
miast na 6. pozycji.

(KL)

  Po raz trzeci młodzi ludzie walczyć będą o Złotą Nutkę 
Króla Maciusia

  Budynek przy ul. Śląskiej 70 wygląda prawie jak nowy
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VII LO NA CHEŁMIE

Jedna szkoła – wiele możliwości
Odnowiona elewacja, podjazdy 
przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, parking rowero-
wy, a w niedalekiej przyszłości 
także kompleks nowoczesnych 
boisk – tak wygląda coraz pręż-
niej rozwijająca się szkoła, jaką 
jest VII Liceum Ogólnokształ-
cące na Chełmie. Kameralność 
budynku i niewielka ilość klas 
sprawiają, że młodzież znaj-
duje tu przyjazne warunki do 
nauki.

W tym roku uczniowie mają 
możliwość wyboru spośród 
czterech profili – w VII LO 
powstaje klasa biologiczno-
-chemiczna, przygotowująca do 
podjęcia studiów na kierunkach 
medycznych i przyrodniczych. 
Bez zmian pozostają profile po-
zostałych klas. 
Uczniowie VII LO mogą rów-
nież korzystać z ciekawych za-
jęć pozalekcyjnych, takich jak 
Młodzieżowa Akademia Dy-
plomatyczna – koła o charak-
terze interdyscyplinarnym, któ-
rego działalność zaowocowała 
organizacją cyklicznych Warsz-
tatów Akademickich „Cogito 
Ergo Sum” przeprowadzonych 
dzięki wsparciu Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzyna-
rodowej w Gdańsku. Odbyło 
się już pięć edycji warsztatów 

cieszących się coraz większą po-
pularnością wśród gdańskich 
szkół. Uczniowie, którzy od 
uczestnictwa w debatach wolą 
tworzenie własnych tekstów, 
mogą redagować szkolną gazet-
kę BIG, która ukazuje się od 22 
lat, a jej autorzy osiągają sukcesy 
w konkursach dziennikarskich. 
VII LO stwarza odpowiednie 
warunki również uczniom za-
interesowanym wolontariatem, 
współpracując z Hospicjum im. 
ks. E. Dutkiewicza oraz biorąc 
udział w akcjach charytatyw-
nych. Warto wiedzieć, że wśród 
laureatów corocznego Samorzą-
dowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu wspaniałych” adresowa-
nego do wolontariuszy, jest już 
pięciu uczniów VII LO. Moż-
liwość rozwijania pasji czytelni-
czych daje uczniom „Dyskusyjny 
Klub Książki”, a ci, którzy chcą 
lepiej poznać swoje miasto, mogą 
wybrać koło pod nazwą „Mariaż 
Młodzieży z Gdańskiem”. O 
tym, że uczniowie VII LO po-
trafią godzić pasję z nauką najle-
piej świadczy fakt, że co roku są 
wśród nich stypendyści prezesa 
Rady Ministrów oraz prezydenta 
Gdańska.
Edukacja w VII LO nabiera 
wymiaru europejskiego dzięki 
współpracy międzynarodowej. 
W 2015 roku szkoła nawiązała 

kontakt z Clemens Brenta-
no Szkołą Europejską z Lollar 
koło Frankfurtu nad Menem. 
Nauczyciele i uczniowie z obu 
placówek już dwukrotnie sko-
rzystali z możliwości wymia-
ny doświadczeń, spotykając się  
w Gdańsku i Lollar. Celem 
projektu jest nie tylko pogłębie-
nie znajomości języka obcego, 
ale także wzajemne poznanie 
najnowszej historii Polski i Nie-
miec dotyczącej lat 1945 – 1990. 
W tym roku szkolnym nawią-
zano współpracę ze Społeczną 
Szkołą Polską im. Tadeusza 
Reytana w Baranowiczach na 
Białorusi. W listopadzie ponad 
30-osobowa grupa białoruskiej 
młodzieży wraz z opiekuna-
mi uczestniczyła w zajęciach 
i rozgrywkach sportowych na 
terenie VII LO, zwiedzała 
Gdańsk pod opieką nauczycieli 
i uczniów naszej szkoły, a także 
spotkała się z przedstawicielami 
władz miasta. 
Wymienione projekty realizo-
wane pod okiem  kompetent-
nych i zaangażowanych na-
uczycieli są gwarancją edukacji 
na wysokim poziomie, czemu 
sprzyja również bardzo dobre 
wyposażenie szkoły w nowo-
czesny sprzęt.

Mariola Rautenberg

OGŁOSZENIE RSM „BUDOWLANI” 

RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 
posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 12 I piętro
- 21,21 m2 - ze stawką – 11,72 zł/m2 (gabinet kosmetyczny)

        2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609 c – niski parter klatka C
                - 94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2

         3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
                 - 20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

         4. Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34 (pawilon handlowy)
                  - 117,80 m2 ze stawką 27,58 zł/m2 (do wynajęcia od 

01.05.2016r.)

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

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50     

tel.: +48 790 486 988

Fotograficzna obsługa uroczystości

Fotografia ślubna

Reportaż

REKLAMA

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

REKLAMA
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CIEKAWE ZAJĘCIA DLA KAŻDEGO NA ORUNI GÓRNEJ

Zaczynamy 19. Maryjny Turniej Piłki Nożnej
Tradycją na Oruni Górnej stały się już Maryjne Turnieje Piłki Nożnej, których organizatorami są Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” i Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”.

Tego roku piłkarski turniej roz-
pocznie się 5 maja i potrwa do 
20 maja. 
– W tym roku będzie to już 
19. edycja Maryjnego Turnieju 
Piłki Nożnej. Drużyny piłkar-
skie będą rywalizować o ty-
tuł najlepszej w swojej grupie 

wiekowej, a młodzi zawodnicy 
o miano najlepszego piłkarza 
– zapowiada Franciszek Wan-
tuch ze Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”, który jest 
głównym organizatorem i ko-
ordynatorem turnieju.
W piłkarskich zmaganiach 

uczestniczyć mogą drużyny 
7-osobowe, które rywalizować 
będą w trzech kategoriach wie-
kowych (szkoły podstawowej i 
dwóch dla gimnazjum). 
– Jeszcze przed turniejem od-
będzie się losowanie, które za-
planowaliśmy na 27 kwietnia 

w Zespole Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 6 
przy ulicy Emilii Hoene. Do-
kładna godzina losowania po-
dana będzie na ogłoszeniach, 
które pojawią się na naszych 
osiedlach. W losowaniu wezmą 
udział tylko kapitanowie dru-
żyn, przynosząc ze sobą listę 
z nazwą drużyny, imionami i 
nazwiskami zawodników oraz 
rocznikiem – informuje Franci-
szek Wantuch.
W turnieju mogą wziąć udział 
uczniowie ZKPiG nr 6 oraz 
dzieci i młodzież z terenów 
osiedli SM „Południe” i SM 
„Orunia”.
To jednak nie koniec cieka-
wej oferty zaproponowanej 
przez Spółdzielnię Mieszka-
niową „Południe”. Korzysta-
jąc z okazji, warto też wspo-
mnieć o zajęciach aktywności 
twórczej (warsztaty plastycz-
ne, techniczne, praktyczne) 
prowadzonych w pawilonie 
sportowym przy ul. Nad Po-
tokiem 13, gdzie można roz-
wijać zdolności artystyczne. 
Zajęcia dla dorosłych odbywają 

się w czwartki w godz. 18.00 – 
20.00, zaś dla dzieci w soboty 
w godz. 10.00 – 12.00. Dodaj-
my także, że w soboty (godz. 
9.00) na boisku sportowym ze 
sztuczną nawierzchnią odby-
wają się zajęcia dla panów. Do-
datkowe informacje o zajęciach 
sportowych uzyskać można, 

dzwoniąc pod numer telefonu 
608 312 437. 
– Czekamy na każdego. My-
ślę, że jest to dobra okazja, aby 
zadbać o swoją kondycję oraz 
sylwetkę – zachęca Franciszek 
Wantuch.

(lubek)

  Zwieńczeniem każdego turnieju maryjnego jest uroczyste 
podsumowanie imprezy, podczas którego wręczane są 

nagrody dla najlepszych

  Wielu małych mieszkańców osiedla bierze udział w zajęciach aktywności twórczej
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OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

DOMY  JEDNORODZINNE
W ZABUDOWIE  SZEREGOWEJ

- ATRAKCYJNA LOKALIZACJA Z 
ROZLEGŁĄ PANORAMĄ WIDOKOWĄ 
(UL. A.BRUSKIEGO)

- NOWOCZESNY PROJEKT

- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

- WYDZIELONE OGRODZENIE 
DZIAŁKI

- PEŁNA INFRASTRUKTURA W CENIE

- REALIZACJA W LATACH 2016-2018

- ILOŚĆ OGRANICZONA

INFORMACJA : www.smpoludnie.pl

tel. 508 462-257    58 670 42 36
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Wychowanie mężczyzny w XXI wieku
Mężczyzną kierują pragnienia panowania i zdobywania, które leżały u podstaw wszelkich odkryć. Najtrudniejszym 
wyzwaniem jest możliwość ZAPANOWANIA NAD SAMYM SOBĄ i SZCZEROŚĆ WOBEC SAMEGO SIEBIE. W Szkole Fregata 
Pan Paweł Zuchniewicz wygłosił wykład pt.:  „Wychowanie mężczyzny w XXI wieku”.

Ważnym jest, by chłopcom po-
wierzać zadania, już na stałe, by 
mogli przyjąć je jako SWOJE 
ZADANIA i być za nie odpo-
wiedzialni. Pozwolić by pono-
sili porażki i chwalić, chwalić, 
chwalić za to, że próbują wal-
czyć ze słabością  i są szczerzy 
(przyznają się do tego że nie dają 
rady), a nade wszystko wspie-
rać. Należy pamiętać i powoli 
można wprowadzać te elemen-
ty do argumentacji: walcz, bo  
w przyszłości będziesz bronił 
swej rodziny, żony (we współ-
czesnym świecie np. przed bie-
dą), będziesz tym, który walczy 
do końca.
Czemu chłopcy kłamią? Odpo-
wiedź jest prosta. Boją przyznać 
się do porażki. Dlaczego? Bo 
właśnie są stworzeni do wygry-
wania. Często karze się męż-
czyzn, dlatego, że są mężczy-
znami. Mężczyzna, począwszy 
od wieku chłopięcego zadaje 
sobie w sercu pytanie: ”czy ni-
czego mi nie brakuje (jako męż-
czyźnie), czy jestem, silny, czy 
jestem męski?” .
Mężczyzna wpada w jego pu-
łapkę współczesnego świata 

(łatwość zdobycia bliskich kon-
taktów), gdzie ma się spraw-
dzić, przecież nie na kanapie 
oglądając mecz? O co walczyć, 
gdy wszystko jest tak dostępne? 
Jadło,  ubranie na wyciągnięcie 
portfela. Kobieta? (mam na-
dzieję, że jeszcze nie tak łatwo) 

RELACJA OJCIEC – SYN
Ojciec dla syna jest  potwierdze-
niem Jego męskości. Ojciec daje 
wsparcie, a syn chce słyszeć, 
że jest „twardzielem”.  Jeżeli to 
słyszy od ojca nie będzie szu-
kał potwierdzenia swego mę-
stwa gdzie indziej (w kobietach,  
w przestępczości).
Chłopiec współczesny potrze-
buje odzyskać swą tożsamość  
i tylko ojciec może dać mu we-
wnętrzną siłę. Jeżeli to otrzyma 
to zna swą wartość. Wie, że je-
żeli coś chce to musi to zdobyć, 
a jak przegrać to z honorem. 
Co się dzieje z synem, gdy trafia 
go prosto w serce strzała od ojca 
(naigrywanie się, destrukcyjna 
krytyka, brak zainteresowania 
sprawami syna itp.)? Powstaje 
rana na całe życie, powstaje głę-
bokie  JA – sfałszowany obraz 

siebie. Chłopak może stać się 
gwałtowny albo wycofany (brak 
pewności siebie i wiary w siebie). 
Może popadać w pracoholizm  
i pęd życia na oślep albo stać się 
bezradny w związku z brakiem 
wiary we własne siły.
Prelegent zadał pytanie i na-
prawdę mocne: „Czy chcieliby-
ście być podobni do Waszych 
ojców”?
Pozostawiamy bez komenta-
rza, bo po odpowiedzi na nie 
wszystko jasne.

ZNACZENIE MAMY
Prelegent zwrócił uwagę na 
zjawisko, może  pół żartem,  
a może pół serio?: 
„Jeżeli mężczyzna umiera za 
kobietę – to jest jego żona,
a jeśli kobieta umiera za męż-
czyznę – to jest jej syn”

Jakie ma znaczenie mama w ży-
ciu syna? Odpowiedź jest krótka 
–„ ma kochać męża.”
Co mama może zrobić dla swe-
go syna - to uwrażliwić syna na 
drugiego człowieka, na cierpie-
nie, działać tak, by zauważał 
drugiego człowieka.

MIEJSCE SYNA W RODZINIE
Syn w rodzinie musi zajmować 
należne mu miejsce (z racji tego, 
że w przyszłości będzie mu-
siał stawić czoło obowiązkom  
i opiece nad rodziną).  Niech 
ponosi konsekwencje  tego 
miejsca:  więcej obowiązków, 
ale i praw. 
Mężczyzna musi umieć się 
poświęcić, bo przestaje mieć 

kontakt z rzeczywistością. 
Trzeba dawać mu szansę. Ma 
stawać się silniejszy przy ojcu,  
w kontakcie z naturą – w rze-
czywistości, a nie w konfrontacji 
z mediami i swoją samotnością. 
Mężczyzna najbardziej staje się 
męski wśród innych mężczyzn, 
może wzrastać w swojej sile.

Ula  Siwińska 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA DLA 

CHŁOPCÓW "FREGATA"

ul. Cystersów 13
80-330 Gdańsk Oliwa

tel: (58) 341 97 49,  
512 149 030

mail: szkola@fregata.edu.pl

PIERWSZY SUKCES JUŻ ZA NIMI

Będą wybory do Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie
Jest ogromna szansa, że na Przymorzu Wielkim odżyje społeczeństwo obywatelskie. Po prawie 2 latach od rozpoczęcia 
zbiórki podpisów pod wnioskiem o powołanie rady dzielnicy, 4 kwietnia prezydent Gdańska podpisał zarządzenie w spra-
wie wyborów do rady. 
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– Cieszymy się z tego faktu 
– nie boję się go nazwać hi-
storycznym. Przed nami jest 
oczywiście jeszcze wiele pra-
cy. Zgodnie z harmonogra-
mem do 6 maja jest czas, aby 
zgłaszać swoje kandydatury 
na radnego dzielnicy. Każdy 
może to zrobić sam. My jed-
nak zachęcamy, by być z nami 
w kontakcie. Osoby zaintere-
sowane kandydowaniem za-
praszamy na spotkanie, które 
odbędzie się w czwartek, 21 
kwietnia, o godz. 18.00 w bu-
dynku po X LO przy ul. Ja-
giellońskiej 11. Wybrana w 
czerwcowych wyborach rada 
liczyć będzie 21 osób, dlatego, 
aby wybory się odbyły, zgło-
sić się muszą minimum 22 
osoby – wyjaśnia Krzysztof 
Skrzypski, inicjator powoła-
nia Rady Dzielnicy Przymo-
rze Wielkie.
Z kolei Grzegorz Ptaszyń-
ski, koordynator zbierania 
podpisów przyznał, że po 19 
miesiącach akcji zbierania 

podpisów, rozmów z miesz-
kańcami, przedsięwzięcie jest 
na półmetku. 
– Teraz czekają nas wybory i 
chciałbym tylko, aby miesz-
kańcy chcieli uczestniczyć w 
tak ważnym wydarzeniu dla 
naszej społeczności. Do tej 
pory nie zawiedli – twierdził 
Grzegorz Ptaszyński.
Zarządzenie prezydenta to 
koniec I etapu starań o Radę 
Dzielnicy Przymorze Wielkie. 
– Pozytywna weryfikacja pod-
pisów to wielki sukces społe-
czeństwa obywatelskiego na 
Przymorzu. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że jako spo-
łecznicy nie otrzymaliśmy żad-
nego wsparcia od kościoła, rad-
nych miejskich czy spółdziel-
ni, co najlepiej pokazuje skalę 
wyzwania, jakiemu musieliśmy 
podołać. Teraz będziemy kon-
centrować się na zachęceniu 
mieszkańców do kandydowa-
nia do rady. Każda osoba musi 
zebrać pod swoją kandydatu-
rą co najmniej 30 podpisów 

mieszkańców Przymorza. 
Ostatnią barierą na drodze do 
utworzenia rady jest pięcio-
procentowy próg frekwencyjny 
w wyborach, który w praktyce 
oznacza, że 5 czerwca musi się 
pojawić minimum 1415 miesz-
kańców ujętych w stałym re-
jestrze wyborców na terenie 
Przymorza Wielkiego – pod-
kreśla Mateusz Janota, jeden z 
koordynatorów akcji zbierania 
podpisów.
Już teraz zachęcamy do udzia-
łu w czerwcowych wyborach 
do rady dzielnicy. Wybory 
odbędą się 5 czerwca. Od fre-
kwencji zależy czy rada w ogóle 
powstanie. 
– Pamiętajmy, że to od nas sa-
mych zależy czy rada powsta-
nie na terenie naszej dzielnicy, 
która stać się może łącznikiem 
pomiędzy mieszkańcami, a 
władzami miasta czy PSM 
„Przymorze”. Osoby wybrane 5 
czerwca będą miały za zadanie 
reprezentować interes dzielni-
cy i jej mieszkańców. Aktywna 

praca ze społecznością lokalną 
warunkuje rozwój, pogłębia re-
lacje sąsiedzkie, organizuje sa-
mopomoc sąsiedzką, uczy wza-
jemnego szacunku i odpowie-
dzialności – zachęca Krzysztof 

Skrzypski.
Więcej informacji na bieżąco 
umieszczamy na www.przy-
morzewielkie.pl oraz na profilu 
facebooka (radadzielnicyprzy-
morzewielkie). 

O czerwcowych wyborach 
będziemy informować za 
miesiąc.

(GR)

  Zbieranie podpisów zakończyło się sukcesem. Teraz pora na wybory
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Gdańszczaninie!
Gdańszczanko,

Przyjdź 7 maja 2016 roku do matemblewskiego lasu i posadź drzewa.
Gdy dorosną, z ich drewna będą mogły skorzystać Wasze 
prawnuki.

Drzewka będzie można sadzić od godz. 9:00 do 14:00. 
Na zakończenie planujemy ognisko i poczęstunek.

Organizatorzy

Nadleśnictwo Gdańsk www.gdansk.pl

Stacja PKM Gdańsk Jasień

miejsca postojowe
Potokowa

Myśliwska

Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego

Jasień

Zbiornik 
Jasień

Strzyża

przystanek autobusowy 
127, 129, 130, 155

przystanek 
autobusowy 
Matemblewo 

116, 131
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Szerzenie kultury muzycznej jest ich misją 
Cappella Gedanensis obchodzi w tym roku 35-lecie założenia. O wyzwaniach, sukcesach i przyszłości jubilatki 
rozmawiamy z jej dyrektorem, Markiem Więcławkiem.

35 LAT CAPELLI GEDANENSIS

– Cappella Gedanensis ma w 
ostatnim czasie dość napięty 
kalendarz…
– Uważam, że jest to dla nas 
wspaniały okres rozkwitu. Jest 
to zasługa naszych wspania-
łych, wszechstronnych muzy-
ków. Nasza unikatowość pole-
ga na tym, że potrafimy zagrać 
różnorodne programy – od 
muzyki dawnej po koncerty ze 
światowymi gwiazdami, taki-
mi jak Nigel Kennedy. Jestem 
pełen podziwu dla muzyków, 
że w krótkim czasie potrafią 
przestawić się z tak różnych 
gatunków muzycznych – z ba-
roku angielskiego na muzykę 
Hendrixa. Sztuczne jest moim 
zdaniem stwierdzenie, że spe-
cjalizować się można tylko w 
jednym gatunku. Muzycy Cap-
pelli Gedanensis są tego do-
bitnym przykładem, z czego 
jestem bardzo dumny. Wśród 
muzyków dostrzegam pasję 
i zaangażowanie, a nie obo-
wiązek odrobienia tak zwanej 
pańszczyzny.
– Czy z okazji jubileuszu 
odbywać się będą specjalne 
uroczystości?
– Z tej okazji nie planujemy 
żadnych wielkich fajerwer-
ków. 35. rocznicę naszej dzia-
łalności chcemy uczcić przede 
wszystkim koncertami, któ-
rymi chcielibyśmy zaznaczyć 
szczególny związek Cappelli z 
miastem.
– Zajmujecie się nie tylko 
muzykowaniem, ale prowa-
dzicie również działalność 
edukacyjną.
– Od ponad dwóch miesięcy 
organizujemy „Poranki mu-
zyczne”, które prowadzone są 
przez jednego z naszych arty-
stów. Są to bezpłatne zajęcia 
dla dzieci prowadzone w dość 
niekonwencjonalny sposób. 
Chcemy je organizować nie tyl-
ko w naszej siedzibie przy No-
wych Ogrodach, ale też w in-
nych miejscach naszego miasta. 
W „Porankach muzycznych” 
uczestniczyć mogą zarówno 
dzieci szkół podstawowych, jak 
i gimnazjaliści. Aby w przy-
szłości nie zabrakło odbiorców 
muzyki wielkich kompozyto-
rów, musimy oderwać dzieci 
od komputerów i organizować 
chociażby „Poranki muzyczne”. 
W młodym wieku dzieci nie są 
jeszcze skażone multimediami, 
a jeśli się je dobrze zachęci, to 
osiągniemy sukces.
– Często można Was słuchać 
na różnych koncertach. Czy 
gdańska publiczność potrafi 
odbierać tego typu muzykę?
 –  Jestem przekonany, że tak. 
Jestem zaskoczony jak młodzi 

ludzie interesują się chociaż-
by chorałem gregoriańskim. 
Nie mamy własnej sali kon-
certowej, dlatego korzystamy z 

gościnności różnych instytucji i 
występujemy w różnych miej-
scach, szerząc przy okazji kul-
turę muzyczną. Taka jest nasza 

misja. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie mecenat miasta. Do-
cieramy w różne miejsca, w 
których czasami dzieją się iście 

dantejskie sceny. Ludzie chcą 
nas słuchać i zdarza się, że cza-
sami brakuje wolnych miejsc. 
Myślę, że jest to spowodowane 

również tym, iż dostęp do in-
nych instytucji kultury jest zbyt 
drogi i wielu nie stać na wizytę 
w operze, czy filharmonii. 
– Zawód muzyka pozwala na 
utrzymanie rodziny?
 –  Nie ukrywam, że sytuacja 
muzyków nie jest najlepsza – 
tak samo jak perspektywa pra-
cy dla młodych ludzi. Mimo to 
muzycy garną się do Cappelli 
Gedanensis, a moim zdaniem 
kadrę trzeba budować syste-
matycznie, żeby muzycy mieli 
czas na naukę. Dzięki temu w 
odpowiednim momencie mogą 
pokazać swoją klasę, tak jak 
miało to miejsce podczas kon-
certu z Nigelem Kennedym, 
który odbił się szerokim echem 
nie tylko w kraju, ale również 
za granicą.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

KŁADKA NA OŁOWIANKĘ

Złożono 
oferty
Jak informuje Michał Pio-
trowski z Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku, siedem firm 
złożyło swoje oferty w prze-
targu na „ Budowę zwo-
dzonej kładki pieszej przez 
rzekę Motławę na wyspę 
Ołowiankę”. 
- Budowa kładki w okolicy 
ul. Grodzkiej ma za zada-
nie skomunikować Główne 
Miasto z wyspą Ołowian-
ką oraz zapewnić łatwiejszy 
dostęp do instytucji kultury 
w tej części miasta. Obiekt 
ma zapewnić komunikację 
mieszkańcom rejonu An-
gielskiej Grobli i Długich 
Ogrodów z centrum miasta, 
ułatwić dostęp do obiek-
tów Filharmonii i Muzeum 
Morskiego z jednoczesną 
możliwością łączenia ofer-
ty kulturalnej Muzeum II 
Wojny Światowej, Filhar-
monii i Centralnego Mu-
zeum Morskiego – dodaje 
Michał Piotrowski.
Według harmonogramu, 
prace budowlane mają być 
zakończone do czerwca 
przyszłego roku. NA reali-
zację inwestycji zabezpie-
czono 10 mln zł. Najtańsza 
oferta opiewa na ponad 7,6 
mln zł. 

(GR)

SZYBCIEJ NOWĄ TRASĄ

Zakończona budowa tunelu
Już niebawem otwarty zostanie tunel pod Martwą Wisłą, który znacznie skróci drogę 
kierowców jadących z dolnych tarasów Gdańska i Sopotu w kierunku warszawskim. 
Budowa została zakończona, a 23 kwietnia czeka nas „dzień otwarty tunelu”.

Dokładny termin udostępnie-
nia tunelu do ruchu nie jest 
jeszcze znany. 
- Jesteśmy na finiszu marato-
nu, który trwa od jesieni 2011 
roku. Myślę, że lada dzień 
zakończymy prace odbio-
rowe. Mogę powiedzieć, że 
pracowały 64 zespoły, które 
zajmowały się odbiorem róż-
nych części inwestycji – mówi 
Ryszard Trykosko, prezes 
Gdańskich Inwestycji Komu-
nalnych. – Kończymy budowę 
tunelu z rocznym opóźnie-
niem, ale termin wykonania 
prac nie ma żadnego wpływu 
na wartość projektu. 
Michał Piotrowski z gdań-
skiego magistratu przypo-
mina, że budowa tunelu pod 
Martwą Wisłą to gigantyczne 
przedsięwzięcie – jedyne tego 
rodzaju w Polsce. 
- Dwu tunelowy fragment 
Trasy Słowackiego o długości 
całkowitej 1,4 km przebie-
ga pod Wisłą na głębokości 
w swym najniższym miejscu 

prawie 35 m. Każdy z tuneli ma 
po dwa pasy ruchu. Wykona-
ny on został metodą drążoną, 
za pomocą maszyny wiercą-
cej TBM. Specjalna maszyna 
do drążenia została wykonana 
w miejscowości Schwanau w 
Niemczech. Stamtąd, w czę-
ściach, drogą morską i lądową, 
przetransportowana została do 
Gdańska. Jej największe ele-
menty przypłynęły na holen-
derskim statku Deo Volente w 
październiku 2012 roku – przy-
pomina Michał Piotrowski.
Od strony zachodniej wlot do 
tunelu znajduje się w okolicy 
ul. Wielopole, od wschodniej 
w okolicy ul. Kujawskiej. Tunel 
nie tylko łączy gdańską Letnicę 
z rejonem Westerplatte i Por-
tem Północnym. Jest też naj-
ważniejszym elementem Trasy 
Słowackiego, która wraz z Tra-
są Sucharskiego stanowi tzw. 
„ramę komunikacyjną” Gdań-
ska. Koszt budowy odcinka tu-
nelowego to 885 mln zł. 
- Z tunelu zapewne skorzystają 

mieszkańcy Gdańska jadący 
w kierunku Elbląga i Warsza-
wy. Pozwoli on też odciążyć 
nieco drogi w centrum miasta 
i wpłynie na rozwój funkcji 
portowych i logistycznych w 

okolicach Portu Północnego 
– mówił podczas prezentacji 
tunelu, prezydent Gdańska, 
Paweł Adamowicz.

(GR)

  Nowy tunel jako jedni z pierwszych mogli zobaczyć dziennikarze 
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  Próba generalna Cappelli Gedanensis przed koncertem z Nigelem Cennedym
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 SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ

O Turcji w „Araracie”
„Ararat – Smaki Orientu” to nie tylko miejsce, w którym zjeść możemy prawdziwie 
orientalne przysmaki, ale to również miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi.

Niedawno mieliśmy przyjem-
ność uczestniczyć w spotkaniu 
„Dekada w kraju Półksiężyca 
– życie i praca Polki w Turcji”, 
którego główną bohaterką była 
Agata Bromberek z Poznania. 
Poznanianka od ponad 10 lat 
mieszkająca w tureckiej miej-
scowości Alanya nad Morzem 
Śródziemnym, prowadzi wła-
sne biuro turystyczne. Jest przy 
tym blogerką i podróżniczką. 
– Spotkanie w „Araracie” było 
okazją do promocji książki 
„Turcja”. Jest to półprzewod-
nik obyczajowy, którego jestem 
współautorką. Licznie zgroma-
dzonym gościom opowiedzia-
łam o Turcji, którą poznałam 
i pokochałam. Swoje wystą-
pienie ubarwiłam zdjęciami z 
własnych podróży. Starałam 
się też rozwiać wątpliwości 
„czy jechać do Turcji”, opo-
wiadając o bezpieczeństwie i 
obecnej sytuacji w tym kraju – 
mówi nam podróżniczka.
Dodajmy, że przygody i opo-
wieści Agaty Bromberek moż-
na śledzić na blogu www.tur-
-tur.pl, a książkę zamawiać 

przez stronę www.turcjapolprze-
wodnik.pl z możliwym odbio-
rem osobistym właśnie w „Ara-
racie”, który mieści się przy ulicy 
Wita Stwosza 48A.
– Korzystając z łamów „Panora-
my”, kilka ciepłych słów chcia-
łam powiedzieć o „Araracie”, 
który prowadzą cudowni ludzie, 

organizatorzy tego spotkania. 
To właśnie oni zasługują na pro-
mocję w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Sami określają się też 
mianem „orientalny slow food”, 
ponieważ w potrawach przygo-
towywanych przez właścicieli, 
używane są przyprawy i natu-
ralne składniki eksportowane z 

krajów orientu – m.in. Turcji – 
dodaje Agata Bromberek.
Miłośników smaków Orientu 
zapraszamy zatem w gościnne 
progi „Araratu”, gdzie zasma-
kujemy w kuchni Bliskiego 
Wschodu.

(lubek)

  Spotkanie w Araracie cieszyło się dużym zainteresowaniem gdańszczan
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JAK UNIKNĄĆ CHOROBY

Rusza sezon na kleszcze
W ostatnich latach poważ-
nym problemem stały się 
choroby przenoszone przez 
kleszcze, by wspomnieć 
chociażby o boreliozie oraz 
kleszczowym zapaleniu 
mózgu. 
Większość zachorowań 
zdarza się późną wio-
sną oraz w okresie letnim 
ze względu na aktywność 
kleszczy, które bytują na 
obszarach zalesionych, tra-
wiastych, w gęstych zaro-
ślach, paprociach, ale rów-
nież w parkach miejskich i 
na obrzeżach osiedli miesz-
kaniowych otoczonych te-
renami zielonymi.
Jak ustrzec się kleszczy? 
Należy odpowiednio ubie-
rać się, aby odzież chroniła 
ciało. Należy też starannie 
obejrzeć całe ciało po po-
wrocie z parku lub lasu.
– W przypadku zauważe-
nia kleszcza należy go jak 
najszybciej usunąć ze skóry. 
Ryzyko zakażenia jest uwa-
runkowane czasem zako-
twiczenia kleszcza na skó-
rze. Nie wolno go wcześniej 
smarować tłuszczem, po-
nieważ dusząc się, zwiększa 
wydzielanie śliny, w któ-
rej mogą być zarazki. Przy 

usuwaniu pasożyta najlepiej 
używać pęsety, którą należy 
uchwycić kleszcza i zdecydo-
wanym ruchem pociągnąć w 
górę. Miejsce po ukąszeniu 
należy zdezynfekować. Jeżeli 
resztki pasożyta pozostały w 
skórze, należy zgłosić się do 
lekarza w celu ich usunięcia – 
tłumaczy Dominika Mucha, 
dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Pruszczu Gdańskim.
Warto też stosować środki 
odstraszające (np. spryskiwać 
ubranie). Warto wiedzieć, że 
ukłucie kleszcza bywa nie-
zauważalne, jednak następ-
stwa w przypadku zakażenia 
są poważne. 
– W przypadku boreliozy 
najczęściej w miejscu ukłu-
cia przez kleszcza pojawia się 
tzw. rumień wędrujący, któ-
remu mogą towarzyszyć go-
rączka, zmęczenie, bóle gło-
wy, uczucie rozbicia. Jeżeli 
nie podejmie się skutecznego 
leczenia, mogą rozwinąć się 
kolejne objawy, a więc zajęcia 
różnych narządów wewnętrz-
nych, czyli stawów, ośrod-
kowego układu nerwowego, 
serca. W leczeniu boreliozy 
stosuje się antybiotykotera-
pię. Im antybiotykoterapia 

jest wcześniej rozpoczęta, 
tym rokowanie i poprawa 
stanu zdrowia lepsze – wy-
jaśnia Dominika Mucha. 
Leczenie objawów fazy 
późnej boreliozy jest trudne 
i bywa mało skuteczne. Na-
tomiast w przypadku klesz-
czowego zapalenia mózgu 
(KZM) objawy są podobne 
do infekcji grypowej z to-
warzyszącą gorączką, bó-
lami głowy, nudnościami i 
wymiotami. 
– W większości przypad-
ków KZM przebiega ła-
godnie, jednak mogą wy-
stąpić powikłania, a więc 
uszkodzenia ośrodkowego 
układu nerwowego: niedo-
włady, trwałe uszkodzenie 
słuchu, zaburzenia funkcji 
móżdżku. Leczenie KZM 
jest wyłącznie leczeniem 
objawowym, mającym na 
celu zwalczenie objawów 
zapalnych. Skuteczną formą 
ochrony przed zakażeniem 
wirusem KZM jest szcze-
pienie – oczywiście po kon-
sultacji z lekarzem – mówi 
Dominika Mucha.

(GR)

WARSZTATY

Karnawał 
latawców
„Wyspa Skarbów” Gdań-
skiego Archipelagu Kultu-
ry oraz Żuławski Ośrodek 
Kultury i Sportu w Cedrach 
Wielkich zapraszają na bez-
płatne warsztaty tworzenia 
latawców.
Warsztaty organizowane są 
w ramach przygotowań do II 
Konkursu „Fruwające ryby” 
i Karnawału Latawców (29 
maja). „Fruwające Ryby” to 
impreza odbywająca się na 
plaży sobieszewskiej. Wy-
darzenie skierowane jest do 
rodzin, amatorów latawców, 
osób pragnących spędzić czas 
wolny na świeżym powietrzu 
ciesząc się pięknem lokalnej 
przyrody, jak i nowo zdoby-
tymi umiejętnościami kon-
struktorskimi. Organizatorzy 
imprezy zapraszają każdego, 
kto pragnie dzielić się radością 
płynącą z połączenia świata 
sztuki i natury. 

(GR)
„Wyspa Skarbów” GAK 
16 kwietnia (sobota), godz. 10.00 – 14.00 
14 maja (sobota), godz. 10.00 – 14.00 

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu  
w  Cedrach Wielkich 
23 kwietnia (sobota), godz. 10.00 – 14.00 
21 maja (sobota), godz. 10.00 – 14.00 

TERMINY:

KOLARSTWO

Ruszył Gdański 
Tour Bikerów
Wystartowała pierwsza edycja Gdańskiego To-
ur-u Bikerów. W miniony weekend Belta Team 
Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gdańsku, wspólnie z Radą Dzielnicy Brętowo, 
gościli całe rodziny chcące aktywnie spędzić nie-
dzielę w pięknych okolicach Niedźwiednika. 

- 250 amatorów jazdy na ro-
werze miało do pokonania trzy 
trasy o stopniu trudności do-
stosowanym do wieku. Mimo 
chłodnego wiatru, atmosfera 
była gorąca, a zawodników roz-
grzewała do walki licznie zgro-
madzona publiczność, a także 
gorąca grochówka – informuje 
nas Tomasz Lorkowski, orga-
nizator imprezy.
Wszyscy otrzymali pamiątko-
we medale, a najlepsi zostali 
uhonorowani pucharami. Za-
wodnicy w kategoriach 9-10 , 
11-12 i 13-14 lat mocno wal-
czyli o pierwsze punkty do kla-
syfikacji Pomorskiej Ligi MTB 
pod patronatem Pomorskiego 
Związku Kolarskiego.
- Trenerzy Szkółki Kolarskiej 
Belta Team Gdańsk, która re-
alizuje Narodowy Program 
Rozwoju Kolarstwa pod szyl-
dem PZKOL, wypatrywali z 
pośród startujących dzieci ko-
lejnych talentów kolarskich – 
mówi Tomasz Lorkowski.
Wśród najmłodszych na po-
dium znaleźli się Wiktor Pe-
rekitko (Jagatowo), Adam 
Chyliński (Belta Team 
Gdańsk) i Tymoteusz Wró-
blewski (Gdańsk) oraz Julia 
Kłos (Gdańsk), Kinga Wójciga 
(Gdańsk) i Karinka Wojcieszek 
(Belta Team).
W kategorii dzieci 7-8 lat na 
medalowych pozycjach uplaso-
wali się kolejno: Antoni Koniu-
szewski (Niedźwiednik), Mi-
chał Jańczak (Gdańsk), Miko-
łaj Szymański (Harpagan) oraz 
Patrycja Teska (SGA Gdynia), 
Tosia Kucharska (Belta Team) i 
Zofia Dopierała (Gdańsk).
Najlepsi w kategorii wiekowej 
9-10 lat to: Jacek Glazik (Basz-
ta Bytów), Mateusz Kuś i Kac-
per Bartnik (obaj Belta Team) 
oraz Malwina Markowska 
(Gdańsk), Jadwiga Kucharska 
(Belta Team ) i Aleksandra Sa-
downik (Otomin).
W grupie kolarzy w wieku 

11-12 lat na podium znaleźli 
się: Jakub Skrzypkowski (Car-
tusia Kartuzy), Julian Basz-
kowski i Jan Sobieraj (obaj 
Belta Team) oraz Karolina 
Karpińska (Baszta), Zuzanna 
Chylińska (Belta Team) i Mar-
ta Markowska (Gdańsk).
W kategorii młodzieży 13-14 
lat na podium stanęli: Bartosz 
Kuflewski (Baszta), Jakub So-
bieraj i Marek Zgrzywa ( obaj 
Belta Team) oraz Natalia Śli-
wińska, Zuzanna Firkowska i 
Justyna Cebula (wszystkie Bel-
ta Team).
Podium w kategorii wiekowej 
15-18 lat zajęli: Karol Osnow-
ski, Michał Hercke (obaj STG 
Starogard), Krzysztof Gron-
berski (Gdańsk) oraz Zuzanna 
Sęk (Belta Team).
W kategorii 19-29 lat meda-
le odebrali: Michał Przekop 
(Gdańsk), Wiktor Stankie-
wicz (Rowersi Racing Team), 
Piotr Skuza (Belta Team) oraz 
Weronika Lorkowska, Bożena 
Lorkowska (obie Belta Team) i 
Natalia Dajek (Flesz Team).
W grupie kolarzy 30-39 lat na 
podium znaleźli się: Michał 
Janiszek (Old School), Paweł 
Gołębicki (Gdańsk), Arka-
diusz Żarzycki (Apteka Gemi-
ni) oraz Aldona Trzebiatow-
ska (Belta Team), Agnieszka 
Szembowska (Gdańsk).
Kategorię 40-49 lat zdomi-
nowali: Rafał Rapciak (STG 
Starogard), Maks Janczarski 
(Gdańsk), Tomasz Kozakowski 
(Kwidzyn) oraz Marzena Jan-
czarska (Gdańsk) i Joanna Kuś 
(Belta Team).
Wśród kolarzy w wieku 50 – 
59  lat najlepiej spisali się: Jacek 
Kleina, Leszek Gąsiorowski 
(obaj Gdańsk) i Janusz Dajek 
(Flesz Team).
W najstarszej grupie wiekowej 
medalami podzielili się Marek 
Futek (Gdańsk) i Aleksander 
Tokmina (Sopot).

(GR)
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 Kolarskie ściganie na Niedźwiedniku 
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PORAŻENIE PRĄDEM JUŻ IM NIE ZAGROZI

450 nowych bocianich platform 
Około 450 nowych bocianich platform zainstalowali w sezonie zimowym pracownicy Energa-Operator na terenie północnej i 
centralnej Polski. Warto dodać, że przez 20 lat energetycy zamontowali już blisko 10 tysięcy podestów pod gniazda boćków. 

Jarosław Kozłowski z Energi 
przypomina, że w Polsce żyje 
25 proc. światowej populacji 
bociana białego. 
– Mają one w naszym kraju 
dobre warunki do wychowu 
młodych, jednak w związku ze 
zmianami zachodzącymi w rol-
nictwie, na lokalizację gniazda 
coraz częściej wybierają słu-
py energetyczne. Pracownicy 
spółki Energa-Operator już od 
blisko 20 lat montują powyżej 
linii przesyłających prąd spe-
cjalne platformy, które chronią 
dorosłe bociany oraz ich mło-
de przed porażeniem prądem. 
Dzięki podestom ptaki zysku-
ją bezpieczne schronienie, a 
okoliczni mieszkańcy uzyskują 
wyższą niezawodność w do-
stępie do prądu. W ostatnim 
sezonie zimowym zainstalowa-
no około 450 platform, a łącz-
nie, ich liczba to już blisko 10 
tysięcy – informuje Jarosław 
Kozłowski.
Trzeba jednak powiedzieć, że 
energetycy nie tylko montu-
ją nowe platformy, ale zajmują 
się również renowacją starych. 
Spoczywające na nich gniazda 
muszą być odchudzane, ponie-
waż z czasem ich waga docho-
dzi nawet do 1000 kg, dlate-
go pod niektórymi gniazdami 
trzeba wymienić podest.
Sławomir Orzechowski, dy-
rektor Rejonu Dystrybucji 
Energa-Operator podkreśla, że 
warunki, z którymi zmagają się 

elektromonterzy podczas mon-
tażu nowych lub wymiany kon-
strukcji na słupach, nie należą 
do łatwych. 
– Zabudowa platformy bo-
cianiej trwa do kilku godzin. 
Monterzy muszą najpierw cza-
sowo wyłączyć prąd, aby bez-
piecznie zdemontować istnieją-
ce gniazdo. Ustawienie podestu 
odbywa się już w technologii 
prac pod napięciem. Muszą 
także liczyć się z utrudnieniami 
w postaci niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych, które 
dodatkowo komplikują pracę – 
dodaje Sławomir Orzechowski. 
Z kolei Jarosław Kozłowski 
mówi, że zgodnie z opiniami 
przyrodników, montaż nowej 
platformy jest uzasadniony tyl-
ko wtedy, gdy bocianie gniazdo 
na słupie miało lokatorów przez 
co najmniej 2 lata z rzędu. 
– Nie wszystkie konstrukcje, 
które stworzyły ptaki, będą 
przez nie używane. Część po-
wstała tylko „na próbę” i nie 
ma potrzeby odnawiania ta-
kiego gniazda oraz zwabiania 
bocianów na linie energetycz-
ne – mówi Jarosław Kozłowski, 
który dodaje, że wynoszenie 
na platformy gniazd bocianich 
jest możliwe od października 
do marca, gdy ptaków nie ma 
w kraju. 
Po tym okresie zabronione są 
wszelkie prace w sąsiedztwie 
gniazd, z uwagi na sezon lę-
gowy. Dlatego też energetycy 

spieszą się, aby zdążyć przed 
powrotem boćków z Afryki.
Przypomnijmy jeszcze o spe-
cjalnej, bezpłatnej infolinii 801 
26 24 26, gdzie zgłaszać można 
sytuacje, w których zagrożone 
są bociany. 
– Prosimy o zgłoszenia boć-
ków wyraźnie potrzebujących 
pomocy, szczególnie, gdy ptak 
utyka, bądź ma chore skrzydło. 
Warto pamiętać, że co roku 
zimuje w Polsce kilkadziesiąt 
bocianów, przeżywając nawet 

mrozy. Wiele wracających wio-
sną ptaków może być także w 
nienajlepszej kondycji. Jeśli nic 

im nie zagraża i nie są ranne w 
widoczny sposób, najlepiej po-
zostawić je w spokoju – mówi 

Krzysztof Konieczny z Funda-
cji Przyrodniczej pro Natura.

(GR)

  Bociany budują swoje gniazda na specjalnych platformach 
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MUSZISZ TAM BYĆ!!!

Tulipanowe święto w  
Mokrym Dworze
Impreza „Żuławski Tulipan” 
(zdobywca prestiżowej nagrody 
specjalnej Welcome Festiwal) 
co roku przyciąga do niewiel-
kiego Mokrego Dworu tysiące 
zwiedzających. Wszystko za 
sprawą niezwykłych dywanów, 
ułożonych przez mieszkańców 
gminy Pruszcz Gdański z mi-
lionów główek tulipanów!
– Zabieraliśmy mieszkańców i 
turystów w krainę bajek, na mi-
strzostwa w piłce nożnej oraz 
w podróż dookoła świata. Na 
„tulipanowo” uczciliśmy razem 
rok Chopina i beatyfikację Jana 
Pawła II. Tym razem będziemy 
świętować Rok Sienkiewicza – 
zapowiada Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański i zaprasza do Mokre-
go Dworu całe rodziny.
Rekonstrukcje walk 

historycznych, pokazy dawnego 
rzemiosła, inscenizacja oblęże-
nia – wszystko to będzie tylko 
otoczką dla ułożonego z główek 
tulipanów dywanu nawiązujące-
go do twórczości Henryka Sien-
kiewicza, a także do najsłynniej-
szych ekranizacji jego dzieł.
A jak będzie się przedstawia-
ła kompozycja? Bogusław Iz-
debski, projektant i koordynator 
układania kwiatowych dywanów 
nigdy nie zdradza szczegółów 

projektu, by goście imprezy 
mieli niespodziankę.
W tworzenie kompozycji każ-
dy może mieć swój wkład.
– Serdecznie wszystkich zapra-
szam do wspólnego układania. 
To ciężka praca, która jednak 
daje wielką frajdę i satysfakcję 
– zachęca Wiesław Zbroiński, 
sołtys Mokrego Dworu, pro-
ducent tulipanów i współorga-
nizator imprezy. 
Termin imprezy jest ruchomy 
i zależy od zakwitnięcia oraz 
zebrania tulipanów. Jego ogło-
szenia należy wypatrywać na 
stronie gminy Pruszcz Gdań-
ski www.pruszczgdanski.
pl oraz na Facebook/Gmina 
Pruszcz Gdański. 

(MB)

  Nie brakuje chętnych do układania tulipanowych dywanów Fo
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GŁOSOWANIE

Do 17 
kwietnia 
- Do 17 kwietnia trwa głoso-
wanie, w którym gdańszczanie 
wybierają lokalizację letnich 
zamgławiaczy, czyli urządzeń, 
które w upalne dni emitują 
wodną mgiełkę – informuje 
Michał Piotrowski z gdańskie-
go magistratu.
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki 
komunalnej przypomina, że 
zamgławiacz, który w ubie-
głym roku stanął na Targu 
Węglowym, spotkał się z po-
zytywnym odzewem wśród 
gdańszczan.
- Dlatego zdecydowaliśmy na 
postawienie kolejnych wod-
nych instalacji. I tak oprócz 
mgiełki, która w sezonie let-
nim po raz kolejny już zawita 
na Targu Węglowym, zamgła-
wiacz po raz pierwszy pojawi 
się także w zoo. Kolejne dwie 
lokalizacje wybierają miesz-
kańcy – dodaje Piotr Grzelak. 
Mieszkańcy wybierają dwie 
spośród 10 propozycji lokali-
zacyjnych: Park Reagana, Targ 
Rybny, Podwale Staromiejskie, 
Jelitkowo, Stogi, Brzeźno, 
Wyspa Sobieszewska, Żabian-
ka, Chełm i Wrzeszcz. Głoso-
wanie odbywa się na stronie: 
blizejzrodel.pl/zamglawiacz.
 

(GR)

POMOC TO DLA NIEGO CAŁE ŻYCIE

Wielkie serce Przemka Szalińskiego
Bez przesady można powiedzieć, że Przemek Szaliński to jednoosobowa orkiestra charytatywna. Jest on tak popularny wśród 
polskich artystów, że otwierają się przed nim każde drzwi. Dzięki temu, jego pomoc potrzebującym dzieciom jest skuteczniejsza.

– Czym na co dzień zajmuje 
się Przemek Szaliński?
– Pomagam dzieciom – 25 go-
dzin na dobę. Zajmuję się tym 
już od 9 lat i nie sądzę, abym 
teraz mógł i potrafił robić coś 
zupełnie innego. 
– Dlaczego całe swoje życie 
chce Pan poświęcić na po-
maganie innym?
– Sam jestem osobą niepełno-
sprawną i kiedyś mi też ktoś 
pomógł. A zaczęło się od tego, 
że kiedy miałem 13 lat mój 
przyjaciel potrzebował wózka 
inwalidzkiego. Udało się zor-
ganizować koncert i zebrać na 
ten cel potrzebne pieniądze. 
– Przemek Szaliński znany 
jest przede wszystkim z 
organizacji spotkań „Serca 
Gwiazd”, ale nie tylko na 
tym opiera się Pana charyta-
tywna działalność?
– Zapraszam artystów, z któ-
rymi później odwiedzamy w 
szpitalach dzieciaki, wręcza-
jąc im zabawki. Od niedawna 
prowadzę również akcję „Zjedz 
z gwiazdą”, gdzie można 

wylicytować obiad bądź kolację 
ze znaną postacią. Wszystko, 
co robię, kręci się tak napraw-
dę wokół chorych dzieci. Ko-
rzystając z okazji chciałbym 
zaznaczyć, że wszystkie zaro-
bione pieniądze przekazuję na 
osoby potrzebujące. Nie biorę z 
tego nawet złotówki.
– Trudno jest namówić pol-
skie gwiazdy do przyjazdu do 
Trójmiasta i wzięcia udziału 
w Pana przedsięwzięciach?
– Na początku nie było to 
proste zadanie. Było ciężko. 
Pierwszy koncert zorganizo-
wałem w roku 2008. Byłem 
wtedy nieletni i o pomoc po-
prosiłem dwie pseudoorganiza-
cje pożytku publicznego, które 
mnie, a właściwie chore dzieci, 
okradły z pieniędzy zarobio-
nych na koncertach. Kiedy już 
sam na własną rękę zacząłem 
organizować akacje charyta-
tywne, to o dziwo odpowiedzi 
znanych artystów na moje za-
proszenia były raczej pozytyw-
ne, szczególnie, że za przyjazd 
do Trójmiasta nie otrzymywali 

żadnych pieniędzy. Nie wiem, 
czym kierowali się artyści, któ-
rzy pozytywnie odpowiadali na 
wezwanie nikomu nieznanego 
13-latka. Teraz jest nawet tak, 
że niektórzy sami do mnie pi-
szą i proponują swój przyjazd. 
Tak było chociażby z Januszem 
Panasewiczem z Lady Pank. 
Bardzo często otrzymuję od ar-
tystów różnego rodzaju rzeczy, 
które potem mogę wystawić na 
licytację. Wielu artystów od-
powiedziało na mój apel kilku-
krotnie i muszę powiedzieć, że 
mam problem z utworzeniem 
grafiku, ponieważ jest zbyt 
wiele chętnych gwiazd. 
– Jakim kluczem kieruje się 
Pan przy wyborze artystów, 
którzy uczestniczą w spotka-
niach „Serca Gwiazd”?
– Na pewno musi być to gwiaz-
da, a nie celebryta, bo również 
takowi się do mnie zgłaszają. 
Zdarza się, że na spotkaniach 
są media, a wtedy dla cele-
brytów jest to pewien sposób 
na promocję. Zdarzało się, że 
niektórym osobom musiałem 

odmówić. Muszę wybrać taką 
gwiazdę, aby na spotkanie z 
nią przyszło jak najwięcej osób, 
żeby w ten sposób zebrać jak 
najwięcej pieniędzy. Spotka-
nia z cyklu „Serca Gwiazd” 
mają już swoją renomę i stałych 
uczestników, którzy pytają, 
kiedy odbędzie się kolejne spo-
tkanie, a nie interesują się, kto 
na nim będzie. Chodzi im tyl-
ko o pomoc.
– Zdradzi nam Pan, komu 
odmówił?
– Było nawet kilka osób. O nie-
których informacji musiałem 
szukać w internecie, ponieważ 
ich nie znałem. Ale spośród w 
miarę znanych osób, odmówi-
łem chociażby braciom Mrocz-
kom z „M jak miłość”.
– Wiele osób zastanawia się 
na pewno na co przeznacza-
ne są pieniądze, które uda 
się Panu zebrać.
– Zawsze skupiam się na jed-
nym dziecku. Wolę pomóc jed-
nej osobie, która otrzyma kon-
kretne, kompleksowe wsparcie, 
zamiast wielu w minimalnym 
stopniu. Od stycznia cała akcja 
nakierowana jest na 13-letnie-
go Marcina z Sopotu, który ma 

wodogłowie, choruje na pora-
żenie mózgowe, ma też paraliż 
prawej strony ciała. Udało się 
już kupić matę do hydromasa-
żu, w jego mieszkaniu zmienić 
system grzewczy, czy zrobić 
duże, przedświąteczne zakupy. 
Anonimowy darczyńca kupił 
Marcinowi specjalne łóżko. 
W tej chwili kończę zbiórkę 
pieniędzy, które przeznaczę na 
zakup laptopa ze specjalnym 
oprogramowaniem, a w kolej-
nych planach jest podnośnik i 
wózek inwalidzki.
– Jak wybiera Pan dzieci, 
którym szczególnie potrzeb-
na jest pomoc?
– Każdego dnia otrzymuję dro-
gą mailową kilkanaście wia-
domości z prośbą o pomoc. 
Wszystkie muszę jednak sta-
rannie weryfikować. Spraw-
dzam przede wszystkim stan 
zdrowia dziecka oraz stan ma-
terialny rodziny. Zdarzają się 
bowiem naciągacze. Skłon-
ny byłem pomóc 5-letniemu 
rodzeństwu, ale okazało się, 
że ich ojciec prowadzi wła-
sną działalność gospodarczą, 
z której miesięcznie osiąga 
30 tysięcy zysku, a Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
informował mnie, że ta rodzi-
na ma najtrudniejszą sytuację 
w całym mieście. Ode mnie 
chcieli 10 tysięcy złotych. Nie 
rozumiem, jak w takiej sytuacji 
mają jeszcze czelność prosić o 
jakąkolwiek pomoc. W jakiej 
zatem sytuacji znajdują się inni 
mieszkańcy tego miasta? Po co 
w takim razie istnieje tam ośro-
dek pomocy społecznej?
Staram się pomagać tym, któ-
rzy o to nie proszą, a znajdują 
się w naprawdę tragicznej sytu-
acji materialnej. 
– A jak Pan ocenia działal-
ność polskich organizacji 
pożytku publicznego?
– Tak naprawdę prawdziwą po-
mocą zajmuje się tylko niewiel-
ki odsetek takich organizacji. 
Moim zdaniem aż 90 procent 
organizacji pożytku publicz-
nego pomaga sobie, a nie oso-
bom potrzebującym. Tak też 
twierdzą artyści, z którymi się 
spotykam. 
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

  Przemek Szaliński z Januszem Panasewiczem
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Oliwa czytelniczym sercem Pomorza
23 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tego dnia zatętni 
czytelnicze serce Oliwy – ulica Opata J. Rybińskiego i Park Oliwski.

- W programie imprezy prze-
widziano kiermasz wydaw-
nictw, podczas którego prze-
widziano prezentację 20 wy-
dawnictw z Trójmiasta i Pomo-
rza. Będzie możliwa też wolna 
wymiana książek. Poza tym 
zaplanowano Katalońskie Wa-
lentynki nawiązujące do ob-
chodów święta książki w Kata-
lonii, gdzie mężczyźni kupują 
paniom róże, a panie w zamian 
obdarowują ich książkami. 
Odbędzie się również literackie 
pranie, podczas którego pre-
zentowana będzie poezja autor-
stwa 60 poetów z Polski i za-
granicy, zawieszonej pomiędzy 
drzewami. To wszystko odby-
wać się będzie w godz. 11.00 
– 18.00 – informuje Natalia 
Filipionek-Rybińska z Fundacji 
Wspólnota Gdańska.
Natomiast w godz. 11.00 
– 13.00 w świetlicy w Ryb-
nym odbędzie się „Opowieść 
o Oliwce” – warsztaty lite-
racko-artystyczne dla dzieci 
6-9 lat. Z kolei w godz. 12.00 
– 13.00 zapraszamy na „Skar-
by Oliwian” (Galeria Sztuki 

Warzywniak), czyli podsumo-
wanie pierwszej edycji projek-
tu. Dzięki niemu poznaliśmy 
poruszające biografie oliwskich 
mieszkańców, wspomnienia o 
tym, czym żyli kilkadziesiąt 
lat temu, mało znane wątki z 
najnowszej historii dzielnicy. 
Przez blisko dwa miesiące oli-
wianie przynosili do Funda-
cji Wspólnota Gdańska swoje 
skarby, które zostały uwiecz-
nione w albumie.
- To nie koniec propozycji. W 
godz. 13.00 – 15.00 w Parku 
Oliwskim odbędzie się akcja li-
teracka „Bez cenzury”, podczas 
której kilkudziesięciu literatów 
z Trójmiasta i regionu będzie 
tworzyć prozę i poezję, klęcząc 
przy długiej wstędze papieru. 
Z kolei o godz. 15.30 w Pała-
cu Opatów rozpocznie się Bły-
skawiczny Konkurs Literacki 
A4. Spotkanie jest otwarte dla 
publiczności. Teksty na żywo 
będzie oceniać jury w składzie: 
Paweł Huelle, Wojciech Boros, 
Andrzej Fac – dodaje Natalia 
Filipionek-Rybińska.
Ostatnim wydarzeniem 

literackiej imprezy będą „Pa-
miętniki nieprawdziwe”, które 
potrwają w godz. 17.00 – 19.00. 

Dodajmy, że będą to warsztaty 
z kreatywnego pisania, de-
dykowane osobom dorosłym. 

Zajęcie odbędą się w Świetlicy 
w Rybnym.

(KL)

  Dużym zainteresowaniem również wśród gdańszczan cieszy się Katalońskie Walentynki
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Gabriela 
Szubstarska 
słucham w 
milczeniu
 jak z tykaniem 
zegara 
upływa czas 

słyszę jak ciemność 
szuka po omacku 
wejścia 

czemu 
pomimo 
zamkniętych 
drzwi 
w szczelinach 
gromadzi się mrok 

dlaczego
 jedynie czas 
opanował sztukę 
odchodzenia
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Sztuka brytyjska na wielkim 
ekranie w Multikinie 
Rok 2016 to kontynuacja stra-
tegicznej współpracy British 
Council i sieci Multikino w ra-
mach projektu „Sztuka brytyj-
ska na wielkim ekranie”. Dzięki 
tej inicjatywie publiczność może 
regularnie oglądać retransmisje 
najlepszych spektakli z repertu-
aru słynnych scen brytyjskich, 
takich jak na przykład National 
Theatre czy Kenneth Brannagh 
Theatre Company.
Cykl spektakli teatralnych z 
Wielkiej Brytanii na stałe zagościł 

w kalendarzu imprez sieci Multiki-
no. Przedstawienia zarejestrowane 
na żywo, przy udziale publiczności 
i przy użyciu najnowszych rozwią-
zań technologicznych, retransmito-
wane są w jakości High Definition 
z dźwiękiem Digital Dolby Surro-
und. Pokazy realizowane są w wersji 
oryginalnej z polskimi napisami.
Dla polskiego widza udział w po-
kazach jest niepowtarzalną oka-
zją, by stać się częścią publiczności 
londyńskiego teatru oraz doświad-
czyć aktorstwa najwyższej próby. 

Dotychczas w przedstawieniach 
zarejestrowanych w National 
Theatre wystąpiły takie gwiazdy 
jak Helen Mirren (w roli Królo-
wej Elżbiety II), Benedict Cum-
berbatch (w roli Frankensteina i 
Hamleta), Judi Denach (w roli 
Pauliny z Zimowej Opowieści) 
czy Tom Hiddleston (w roli Ko-
riolana). W programie wydarzeń 
znalazły się także multimedialne 
wystawy z Muzeum Brytyjskiego 
np. „Wikingowie: życie i legenda”. 

Co widzowie będą mogli zobaczyć w kwietniu, maju i czerwcu w Multikinie?

 „Niebezpieczne związki” według Christophera Hamptona -6 czerwca
 „Jak wam się podoba” z Rosalie Craig – 18 kwietnia, 31 maja
 „Hamlet” z Benedictem Cumberbatchem - 21 kwietnia, 16 maja, 23 czerwca 
 „Kaci” według Martina McDonagha - 28 kwietnia
 „Audiencja” z Helen Mirren - 9 maja
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TRZY TYGODNIE NA WODACH BAŁTYKU

Przygoda życia pod żaglami
16 szczęśliwców z gdańskich szkół średnich będzie mogło wziąć udział w 3-tygodniowym rejsie po Bałtyku. Zgłoszenia przyjmowane 
są do 30 kwietnia.

– Mamy wyjątkową propozycję 
dla uczniów gdańskich szkół 
ponadgimnazjalnych. Ruszy-
ła rekrutacja do drugiej edycji 
„Gdańskiej Szkoły pod Żagla-
mi”. Projekt to 3-tygodniowy 
rejs tradycyjnym szkolnym ża-
glowcem do różnych krajów i 
portów nad Bałtykiem, boga-
ty w atrakcje turystyczne oraz 
ciekawy i rozwijający program 
edukacyjny, nawiązujący do 
najlepszych tradycji polskich 
szkół pod żaglami – informu-
je Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
„Gdańska Szkoła pod Ża-
glami” to unikatowe przed-
sięwzięcie żeglarskie miasta 
Gdańska oraz armatora jachtu 
szkolnego „Generał Zaruski”, 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gdańsku wspiera-
nego przez Wydział Rozwoju 
Społecznego Urzędu Miasta w 
Gdańsku. 
– Będzie to najdłuższy w sezo-
nie rejs gdańskiego żaglowca, 
będący również nawiązaniem 
do głośnych wypraw „Genera-
ła Zaruskiego”, zapisanych w 
historii polskiego jachtingu – 
mówi Grzegorz Pawelec. – W 
rejsie weźmie udział 16 szczę-
śliwców z gdańskich szkół po-
nadgimnazjalnych, którzy po-
myślnie przejdą proces rekruta-
cji konkursowej. 
Zasady i szczegółowe informa-
cje znajdują się w regulaminie 
dostępnym na stronie zaruski.

pl/doc_613.html. Zgłoszenie 
w formie listu motywacyjnego 
na objętości maksymalnie jed-
nej strony A4 należy dostarczyć 
do 30 kwietnia, a nieobowiąz-
kowym, lecz dodatkowo punk-
towanym elementem oceny, 
jest przygotowanie w dowolnej 

formie propozycji atrakcyjnego 
elementu programu rejsu. 
– Rejs rozpocznie się 14 sierp-
nia w Rostocku podczas koń-
czącego się największego w 
Europie zlotu żeglarskiego 
„Hanse Sail”. Następnie, po 
odbyciu szkolenia żeglarskiego, 

żaglowiec wyjdzie w morze i 
rozpoczną się regularne zajęcia 
z edukacji morskiej oraz przed-
miotów ogólnokształcących, 
z programem właściwym dla 
wieku uczestników. Pierwsza 
część obejmie m.in. wiedzę o 
budowie i obsłudze takielun-
ku, podstawy nawigacji i lo-
cji, bezpieczeństwo na morzu, 
tradycje i obyczaje żeglarskie, 
a także historię żeglarstwa ze 
szczególnym uwzględnieniem 
idei edukacji morskiej, stwo-
rzonej przez gen. Mariusza Za-
ruskiego – informuje rzecznik 
MOSiR.
W części matematyczno-przy-
rodniczej uczestnicy poznają 
podstawy meteorologii, astro-
nomii i astronawigacji oraz 
prawa fizyki wykorzystywane 
na żaglowcu. Część humani-
styczna natomiast przybli-
ży rekrutom historię Związ-
ku Hanzy, osobę prekursora 
rozwoju żeglarstwa w Polsce, 
specyfikę odwiedzonych miast 
(Rostock, Ryga, Tallin, Hel-
sinki, Gdańsk). Młodzież za-
pozna się także z literaturą 

marynistyczną i będzie szlifo-
wać znajomość języka angiel-
skiego, jako obowiązującego w 
żeglarstwie.
– Powrót do Gdańska zapla-
nowany jest 4 września, a więc 
już w trakcie roku szkolnego, 
którego początek będzie jed-
nak bardzo pożytecznie na ża-
glowcu wykorzystany na naukę 
i rozwijanie własnych zainte-
resowań oraz poszerzanie ho-
ryzontów wiedzy – podkreśla 
Grzegorz Pawelec.
Dodajmy jeszcze, że rejs jest 
niemal w pełni finansowa-
ny przez miasto Gdańsk oraz 
MOSiR w Gdańsku, a uczest-
nicy partycypują jedynie w ma-
łej części jego kosztów poprzez 
wpłatę na zbiórkę publiczną, 
prowadzoną na rzecz gdańskie-
go żaglowca przez Stowarzy-
szenie „Związek Miast i Gmin 
Morskich”. Są także zobowią-
zani samodzielnie dotrzeć do 
Rostocku, by zamustrować na 
statek.

(GP)

  Po raz drugi gdańska młodzież będzie mogła wziąć udział w „Gdańskiej Szkole pod Żaglami”
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POLSKI HOKEJ CORAZ LEPSZY

Srebro Stoczniowca to duży sukces 
Gdańskie hokeistki nie obro-
niły mistrzowskiego tytułu 
wywalczonego przed rokiem. 
Srebrny medal jest jednak 
również wielkim sukce-
sem, ponieważ w zakończo-
nym niedawno sezonie ka-
dra Stoczniowca uszczuplona 
była o 3 zawodniczki, które 
stanowiły o sile tej drużyny.
Wielu obserwatorów finałową 
potyczkę między Polonią By-
tom a Stoczniowcem uznało 
za najlepszą w historii roz-
grywek Polskiej Ligi Hokeja 
Kobiet, twierdząc przy tym, 
że o zwycięstwie bytomianek 
decydowały jedynie niuanse.
– Trudno się z tym nie zgo-
dzić. Końcowe wyniki me-
czów rundy zasadniczej mo-
gły świadczyć o dużej prze-
wadze bytomianek. Pojedynki 
nasze były jednak bardzo wy-
równane i oba spotkania rów-
nie dobrze mogły zakończyć 
się naszym sukcesem – mówi 

nam Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Stoczniowca.
Jeszcze przed sezonem z dru-
żyną pożegnała się czołowa 
zawodniczka Stoczniowca – 
Ukrainka Tania Onyshchenko, 
która przeniosła się do Szwecji. 
Anetę Błaszak wyeliminowała 
kontuzja, a w trakcie sezonu 
– także w związku z kontuzją 
– z gry zrezygnowała Joanna 
Detmer. 
– Nie ma co ukrywać, że w fi-
nale zagrały dwie najlepsze 
drużyny tego sezonu. Z kolei 
moim zdaniem nasze dziew-
czyny, mimo braków kadro-
wych, zagrały kapitalny sezon, 
a mecze finałowe z Polonią 
były najlepszymi w całej histo-
rii występów żeńskiej drużyny 
Stoczniowca. Docenili to też 
bytomscy kibice, którzy owacją 
nagrodzili postawę gdańskiej 
drużyny – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski, który podkreśla 
również, że poziom polskiej 

ligi hokejowej jest coraz wyż-
szy, ale też wyrównany. 
Niestety nie mamy porów-
nania jak nasza liga wypada 
na tle europejskich drużyn, 
ponieważ kobiece rozgrywki 
klubowe zostały w ostatnim 
czasie zawieszone. Poziom 
polskiego hokeja możemy 
ocenić na podstawie między-
narodowych występów ko-
biecej reprezentacji. Dodajmy 
jednak, że na międzynarodo-
wej arenie nasza kadra poja-
wia się dopiero od kilku lat.
– Uważam, że poziom pol-
skiego hokeja jest coraz wyż-
szy. Nasza narodowa drużyna 
z roku na rok gra w coraz wyż-
szych rozgrywkach. Do elity, 
a więc najsilniejszych dru-
żyn na świecie, jeszcze tro-
chę nam brakuje – przyznaje 
Włodzimierz Byczkowski.

(lubek)

RUSZYŁY ZAPISY

III Bieg do Źródeł 
4 czerwca w Parku Jelitkowskim 
w Gdańsku odbędzie się III Bieg 
do Źródeł. W ubiegłym tygodniu 
rozpoczęto prowadzenie zapisów, 
które potrwają do 22 maja. Jak 
informują nas organizatorzy im-
prezy, na biegaczy czekają dwa 
dystanse – 10 i 3 km, rodzinny 
piknik i ponad 100 nagród do 
wygrania. Aby wziąć udział w 
biegach wystarczy zapisać się na 
stronie www.biegdozrodel.pl.
– W pierwszą sobotę czerwca pas 
nadmorski ponownie stanie się 
centrum aktywnego wypoczyn-
ku. Starty biegów, biuro zawo-
dów oraz dodatkowe atrakcje dla 
biegaczy i ich rodzin zlokalizo-
wane będą w Parku Jelitkowskim 
w Gdańsku (w okolicy wejścia 
na plażę nr 70). To, co odróżnia 
Bieg do Źródeł od innych wyda-
rzeń sportowych, to jego rodzin-
ny charakter i bogata propozycja 
piknikowa. Organizatorzy przy-
gotowali ofertę dla każdego. W 
biegu mogą wziąć udział zarów-
no rekreacyjni biegacze, jak i pro-
fesjonalni zawodnicy – informuje 
Agnieszka Klugmann, rzecznik 
prasowy Gdańskich Inwestycji 
Wodno-Kanalizacyjnych, które 
wspólnie z Urzędem Miejskim 
w Gdańsku są organizatorami 
biegu.
Na długodystansowych biegaczy 

czekać będzie 10-kilometrowa 
trasa biegnąca wzdłuż nadmor-
skich alejek. Bieg rozpocznie się w 
samo południe. Każdy z uczest-
ników otrzyma pamiątkowy me-
dal, profesjonalną koszulkę i miłą 
niespodziankę. 
– Dodatkowo, zawodnicy o najlep-
szych czasach w klasyfikacji gene-
ralnej i klasyfikacjach wiekowych 
otrzymają bony do sklepu spor-
towego. W imprezie mogą wziąć 
udział rodzice z dziećmi, dziadko-
wie z wnukami, a także wszyscy, 
którzy dopiero rozpoczynają przy-
godę z bieganiem i chcieliby po raz 
pierwszy spróbować swoich sił na 
trasie. Wszystko w formule run for 
fun. Do biegu może zgłosić się każ-
dy, bez względu na wiek czy kondy-
cję – dodaje Agnieszka Klugmann, 
która przypomina, że w zeszłorocz-
nej edycji najmłodszy uczestnik 
biegu miał zaledwie kilka miesięcy, 

a startował w wózku, tuż obok 
biegnących rodziców. 
Do biegaczy rekreacyjnych mogą 
dołączyć także miłośnicy Nordic 
Walking. Uczestnictwo w biegu 
jest bezpłatne. 
– Na uczestników wydarzenia 
czeka piknik i ponad 100 nagród. 
Nie będą one przeznaczone jedy-
nie dla osób o najlepszych cza-
sach. W każdym z biegów zosta-
ną rozlosowane nagrody rzeczo-
we, a także dwie nagrody specjal-
ne – kamera GoPro i unikatowy 
voucher na zwiedzanie Zbiornika 
Wody Kazimierz wraz z obia-
dem na wieży. Poza tym nasza 
impreza to idealna okazja, by za-
stanowić się nad tempem swojego 
życia, a co za tym idzie, nad jego 
jakością. Bieganie to najprostsza 
i najbardziej naturalna forma ru-
chu dla zdrowia. Aktywność na 
świeżym powietrzu daje dwu-
krotnie więcej korzyści dla orga-
nizmu, niż trucht po bieżni na si-
łowni, a do tego niewiele kosztuje 
– mówi rzecznik GIWK.

(KL)

  W Biegu do Źródeł uczestniczą całe rodziny
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Spotykamy się przy wjeździe od ronda Marynarki Polskiej
Rowerzyści zaczynają o godzinie 9.00

Biegacze startują o 11.00  |  Barwna parada pieszych rusza o 13.00
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Rowerzyści zaczynają o godzinie 9.00
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