
Rozmowa z aleksandRem machem
Aleksander Mach od 1,5 roku jest dyrektorem 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku. 

UhonoRowano RyszaRda RivieRę
Ryszarda Rivierę uhonorowano za 25 lat pracy 
społecznej oraz krzewienie sportu i rekreacji. 
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w piaskownicy...
Piaskownica to ulubione miejsce zabaw naszych 
pociech. Z pozoru wydawać by się mogło, że jest to 
miejsce bezpieczne. Nic jednak bardziej mylnego.

Biletomatem doładUjesz telefon
Gdańskie automaty nie służą już tylko do kupowa-
nia biletów komunikacji miejskiej. Od maja można 
nimi doładować również telefon. 
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Gwiazdy w trÓJmieŚcie

tysiące zoBaczą timBeRlake’a 
Wielkie święto czeka fanów Justina Timberlake’a, którego koncert 
odbędzie się 19 sierpnia na stadionie PGE Arena w Gdańsku. Jak 
zapowiadają organizatorzy jego muzyczne show obejrzy komplet 
40 tys. osób. Takiej publiczności gdański stadion już dawno nie 
gościł. 

Koncert okrzyknięty  
przez większość mediów 
jako muzyczne wydarzenie 
roku w Polsce.
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>> 19 sierpnia na PGE Arena w Gdańsku wystąpi Justin Timberlake
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biennale

nabór 
prac

Gdańska Galeria Miejska 
ogłasza otwarty nabór prac 
na tegoroczną edycję Gdań-
skiego Biennale Sztuki. 
Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 1 września.

– Wydarzenie, które or-
ganizowane jest po raz trze-
ci, prezentuje twórczość 
artystów z terenu woje-
wództwa pomorskiego oraz 
pozwala uchwycić najnow-
sze tendencje i kierunki w 
sztukach wizualnych upra-
wianych przez lokalnych ar-
tystów. W naborach na po-
przednie dwie edycje bien-
nale przyjęliśmy za każdym 
razem ponad 100 zgłoszeń 
– informuje Katarzyna Gu-
mowska z Gdańskiej Gale-
rii Miejskiej.

Zgłoszenia, od profesjo-
nalnych artystów mieszka-
jących lub tworzących na 
terenie naszego wojewódz-
twa, będą przyjmowane do 
1 września.

– Prace, które zostaną 
zgłoszone na tegoroczne 
biennale muszą być wyko-
nane w latach 2012-2014. 
Główną nagrodą dla zwy-
cięzcy jest możliwość wy-
stawienia swoich prac w 
Gdańskiej Galerii Miejskiej 
oraz wydanie katalogu – do-
daje Katarzyna Gumowska.

Dodajmy, że poprzednią 
edycję Gdańskiego Bien-
nale Sztuki wygrał Elvin 
Flamingo. Wernisaż jego 
wystawy odbędzie się 26 
września w galerii przy ul. 
Piwnej. 

(Gr)

•	 14 czerwca (sobota), koncert Jose cura, godz. 20.00, 
sopot, opera leśna, ul. stanisława moniuszki 12

•	 9 – 15 czerwca, Gdański festiwal tańca, Żak – scena 
teatralna, al. Grunwaldzka 195/197

•	 14 – 16 czerwca (sobota – poniedziałek), XiV festiwal 
teatru polskiego radia i teatru telewizji polskiej 
„dwa teatry” w sopocie

•	 16 czerwca (poniedziałek), koncert amerykańskiej 
grupy soulfly, godz. 19.00, klub b90, Gdańsk, ul. doki 1

•	 20 czerwca (piątek), recital – artur barciś show, godz. 
20.00, pick&roll club, sopot, ul. zamkowa Góra 3-5

•	 21 czerwca (sobota), cudawianki, plaża Gdynia 
– Śródmieście

•	 22 czerwca (niedziela), koncerty dla Gdańszczan 
2014 – lorenzo Ghielmi, godz. 15.30, kościół św. 
trójcy, Gdańsk, ul. Św. trójcy 4

•	 23 czerwca (poniedziałek), tylko o miłości – piosenki 
bogusia łyszkiewicza (chłopcy z placu broni), 
godz. 19.00, kawiarnia u muzyk’uff, Gdynia, ul. 
derdowskiego 9-11

•	 24 – 26 czerwca (wtorek – czwartek), balt militery 
expo, amberexpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

•	 26 czerwca (czwartek), koncert shanna waterstown, 
godz. 19.30, blues club Gdynia, ul. portowa 9

•	 27 – 28 czerwca (piątek – sobota), fląder festiwal, 
plaża w brzeźnie

•	 27 – 29 czerwca (piątek – niedziela), ogólnopolski 
turystyczny przegląd piosenki studenckiej „bazuna”, 
ośrodek zielona brama w przywidzu 

•	 28 czerwca (sobota), Galeria przymorze streetball 
challenge, godz. 10.00, parking Galerii przymorze w 
Gdańsku, ul. obrońców wybrzeża 1

•	 28 czerwca (sobota), koncert zespołów bracia i Varius 
manx na pikniku w kolbudach (ok. godz. 18.00)

•	 1 lipca – 26 sierpnia, 57. międzynarodowy festiwal 
muzyki organowej, katedra oliwska

•	 2 – 5 lipca (środa – sobota), open’er festival, lotnisko 
kosakowo

•	 4 lipca (piątek), koncert Grupy mocarta, godz. 20.00, 
pick&roll club, sopot, ul. zamkowa Góra 3-5

•	 4 – 5 lipca (piątek – sobota), mecze ligi Światowej 
polska – iran, godz. 20.15, hala ergo arena

•	 5 – 6 lipca (sobota – niedziela), wyścigi konne, 
hipodrom w sopocie 

•	 27 lipca (niedziela), koncert backstreet boys, godz. 
20.00, hala ergo arena

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina timberlake’a, 
godz. 20.00, pGe arena

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

na syGnale
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 1 
BOHATER 
„ILIADY” 
HOMERA 

2 
CZĘŚĆ 
GAZETY 

3 
PRZYJĘCIE 
DO 
RODZINY 

4 
SŁYNNY 
KIBOL 
WISŁY 
KRAKÓW 

5 
ALFABET 

6 
„DZIWACZ- 
KA” U 
BRZECHWY 

7 
UCIEKINIER 
Z WOJSKA 

1 

 8→ 
STOLICA 
BUŁGARII 

8↓ 
RODZAJ 
PAŃSZCZY- 
ZNY 

9 
JOAN…, 
PIOSEN- 
KARKA  
AMERYK. 

10→ 
GŁOS 
MYSZY 

2 3 4  

10↓ 
OSŁANIA 
OKO 

11 
PAŃSTWO 
W STAROŻ. 
CHINACH 

5 6 7 8→ 
↓ 

    

12 
TOMASZ…, 
DZIENNI- 
KARZ TV 

13 
JEDNA Z 
BARW 
NASZEJ 
FLAGI 

9    10→ 
↓ 

   

14 
WYLEW 
KRWI DO 
TKANKI 
CIAŁA 

15 
MICHAŁ…, 
B.MINISTER 
OD CYFRY- 
ZACJI 

 11    12   

16 
NIE JEDNA 
W KALEN- 
DARZU 

17 
ODPO- 
WIADA W 
GÓRACH 

13        

18 
JÓZEF…, 
PISARZ 
POLSKI 

19 
MECHA- 
NIZM 
ZEGARKA 

 14      15 

20 
WALUTA 
JAPONII 

21 
… POLK 
LUB FRON- 
CZEWSKI 

16    17  18  

22 
HABIBOLLAH FARSI…, 
POETA PERSKI, AUTOR TZW. 
„DYWANY KASYD” 
 

 19    20   

21     22     

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/łam, 8/Sofia, 9/Baez/ 10/pisk, 11/Czao, 12/Lis, 13/czerwień, 14/krwiak, 16/data, 17/echo, 
19/werk, 20/jen, 21/Piotr, 22/Kaani 

PIONOWO 

1/Ajaks, 3/ afiliacja, 4/Misiek, 5/abecadło, 6/kaczka, 7/dezerter, 8/szarwark, 10/powieka, 15/Boni, 
18/Hen,  

Hasło: CZERWIEC 
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przestępca za kratami
Sprawca brutalnych napadów we Wrzeszczu 

został zatrzymany. 27-latek może zostać skaza-
ny nawet za cztery napady, w których ucierpiały 
trzy kobiety i mężczyzna. 

W  ostatnim tygodniu maja na ulicy Par-
tyzantów – nazywanej przez mieszkańców 
Gdańska Banditen Straße – 27-letni mężczy-
zna ok. godz. 6 rano zaatakował przypadko-
wo napotkanych przechodniów. Jak informuje 
gdańska policja, poszkodowane zostały co naj-
mniej 4 osoby – trzy kobiety i mężczyzna – któ-
re doznały urazów głowy i kręgosłupa, dlatego 
musiały być hospitalizowane. Po kilku dniach 
napastnik został zatrzymany i  przesłuchany. 
Usłyszał również pierwsze zarzuty. Mężczy-
zna, który w  przeszłości był już notowany za 
kradzież i  paserstwo, może zostać skazany na 
5 lat więzienia.

oszuŚci nie poJechali na urlopy
Mimo wielu apeli nasi Czytelnicy wciąż są 

nieostrożni i dają się naciągnąć oszustom, któ-
rzy nie pojechali na urlopy, a  wciąż atakują 
w różny sposób. Ostatni taki przypadek odno-
towali sopoccy policjanci, do których zgłosiła 
się 84-latka.

Tym razem sopocianka dała się naciągnąć na 
tańsze, bo refundowane leczenie. Do staruszki 
zadzwoniła kobieta, która zaoferowała leczenie 
po bardzo korzystnej cenie. Sopocianka podpi-
sała dostarczone do jej mieszkania dokumenty. 
W rzeczywistości okazało się, że jest to umowa 
zakupu sprzętu na raty w wysokości 4 tys. zł.

Policjanci, po raz kolejny, przestrzegają, że 
niejasna treść umowy czy trudna do odczyta-
nia czcionka to niektóre z praktyk stosowanych 
przez oszustów wobec starszych klientów. Se-
niorzy powinni być uważni i znać swoje prawa. 
Nieprzemyślane zakupy skutkują później wyso-
kimi rachunkami lub ratami. Municypalni ra-
dzą też, aby seniorzy skonsultowali swój zakup 
z kimś bliskim lub ekspertem. Warto wiedzieć, 
że kupując produkt od akwizytora na pokazach 
czy prezentacjach, można zrezygnować z  za-
kupu w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. 
Poza tym, decydując się na zawarcie jakiejkol-
wiek umowy, która wymaga podpisu, należy ją 
przeczytać dokładnie, zamiast podpisywać bez 
namysłu. W  przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń zawiadomić należy Policję. 

(Gr)

6

Dokładny regulamin oraz 
kartę zgłoszeń  

znaleźć można na stronie 
www.ggm.gda.pl lub 
www.facebook.com/

GdanskaGaleriamiejska
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bieGacz uhonorowany
Przed rozpoczęciem tegorocznego „Rodzinnego Biegu 

Gdańszczan”, który odbył się w ostatnich dniach maja, pre-
zydent Paweł Adamowicz uhonorował Medalem Prezydenta 
Miasta Gdańska 76-letniego gdańszczanina Henryka Urt-
nowskiego – biegacza, wicemistrza świata na 3000 metrów 
i halowego mistrza Polski. 

dla sopocian za sopocian
Sopot został laureatem Sybilli – najważniejszej muzealnej 

nagrody w Polsce za projekt „Sopocianie 1945 – 1948”. Do 
konkursu zgłoszono niemal 250 projektów, spośród których 
jury, złożone z  wybitnych specjalistów nauk humanistycz-
nych – historyków, historyków sztuki, krytyków, animatorów 
kultury – dokonało wyboru najlepszych, przyznając im, w ra-
mach kategorii konkursowych (w tym roku było ich 11) wy-
różnienia i nagrody. Jedna z nich trafiła do Muzeum Sopotu. 

przechwycili narkotyki za 300 tys. 
Policjanci z  Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gdańsku 

przechwycili narkotyki o czarnorynkowej wartości około 300 
tys. zł. Zatrzymali również mężczyznę, który je posiadał. 
30-latek usłyszał zarzut udziału w obrocie środkami odurza-
jącymi. Prokurator wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresz-
towanie. Narkotykowemu handlarzowi grozi kara do 12 lat 
pozbawienia wolności. 

urodziny szkoły 
Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jana Heweliusza w Nowym 

Porcie obchodziła pod koniec maja swoje 55. urodziny. Z tej 
okazji odbył się na terenie podstawówki festyn. Nie obyło się 
oczywiście bez uroczystości podniosłych, w których uczestni-
czyli przedstawiciele gdańskiego magistratu.

biurowiec przy Jana z kolna
Firma Allcon przejęła już plac budowy nowego biurowca 

w centrum Gdańska. Tryton Business Hous powstanie przy 
ulicy Jana z Kolna. Gdyński deweloper zapowiada, że obiekt 
będzie gotowy już wiosną przyszłego roku, a będzie to biu-
rowiec klasy A, w  którym zaplanowano 22 tys. m kw. po-
wierzchni. Inwestycja kosztowaæ ma ok. 150 mln z³.

amerykanie w Gdańsku
EPAM, światowy potentat w branży informatycznej i naj-

większy w  środkowo-wschodniej Europie dostawca usług 
z  dziedziny tworzenia nowoczesnego oprogramowania, 
uruchomi kolejny oddział w  Polsce. Nowe biuro powstanie 
w Gdańsku. 

Jest kasa na Żłobki 
Gdańsk zdobył ponad 3 mln zł z  rządowego programu 

„Maluch 2014” na dofinansowanie budowy nowego żłobka. 
Miasto otrzymało pełną kwotę, o  jaką wnioskowało. Nowy 
żłobek z trzema oddziałami dla 96 dzieci powstanie przy ul. 
Królewskie Wzgórze. Szacunkowa wartość inwestycji to 3,8 
mln zł. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, gdańska gmina dołoży tylko 763600 zł. W czerw-
cu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowla-
nych żłobka, który powstanie jeszcze w tym roku.

trwaJą konsultacJe
Do piątku 13 czerwca trwać jeszcze będą konsultacje spo-

łeczne Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. Każdy miesz-
kaniec Gdańska, który ukończył 16 lat i ma pomysł na zmiany 
w treści dokumentu, może się wypowiedzieć. Uwagi można 
przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjnie – na wniosku pa-
pierowym, przynosząc go do urzędu miejskiego.

uratował tonąceGo w wiŚle
Posterunkowy Łukasz Krzykowski z Sopotu, który przeby-

wał na szkoleniu w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 
wspólnie z innymi dwoma młodymi funkcjonariuszami pod-
czas pełnienia służby na Wale Miedzeszyńskim w Warsza-
wie, uratował życie 58-letniemu mężczyźnie, który wpadł do 
rwącej Wisły. 

bocznica do terminalu dct
Otwarto bocznicę kolejową na terminalu kontenerowym 

DCT Gdańsk. Inwestycja, której realizację w połowie sfinan-
sowała Unia Europejska, kosztowała ponad 10 mln zł. Nowa 
bocznica ma cztery tory. Wybudowano także place do skła-
dowania kontenerów wzdłuż bocznicy, a także trzy przejaz-
dy umożliwiające przemieszczanie sprzętu przeładunkowego 
pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią bocznicy.

(Gr)
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bilety online

Urlop w teatrze
Do 26 czerwca w Teatrze Wybrzeże potrwa przerwa urlo-

powa. W związku z tym kasa biletowa w Gdańsku będzie nie-
czynna do 16 czerwca, natomiast w Sopocie do 19 czerwca.

– W tym czasie zachęcamy do zakupu biletów w systemie 
online na stronie www.teatrwybrzeze.pl/biletyonline.html – 
informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy gdań-
skiego teatru.

(Gr)

Gwiazdy w trÓJmieŚcie

tysiące zobaczą timberlake’a
Wielkie święto czeka fanów Justina Timberlake’a, którego koncert odbędzie 
się 19 sierpnia na stadionie PGE Arena w Gdańsku. Jak zapowiadają organi-
zatorzy jego muzyczne show obejrzy komplet 40 tys. osób. Takiej publiczno-
ści gdański stadion już dawno nie gościł.

Od momentu oficjalnego 
ogłoszenia koncertu Justina 
Timberlake’a  na PGE Arenie 
w  Gdańsku, show cieszył się 
gigantycznym zainteresowa-
niem. Bilety rozchodziły się 
w  ekspresowym tempie już 
w przedsprzedaży. 

– Kiedy natomiast ruszyła 
oficjalna sprzedaż, kolejne sek-
tory znikały w  mgnieniu oka 
– tłumaczy Janusz Stefański 
z agencji koncertowej Prestige 
MJM, która wspólnie z  Are-
ną Gdańsk Operator jest or-
ganizatorem tego wydarzenia. 
– W rezultacie biletów na kon-
cert amerykańskiego wokalisty 
zostało już bardzo niewiele. 

26 maja do sprzedaży tra-
fiły ostatnie atrakcyjne bilety 
na koncert w  Gdańsku. Były 
to wejściówki na różne sek-
tory, które zostały zwolnione 
przez klientów biznesowych. 
Ich liczba była jednak bardzo 
ograniczona. 

– Koncert okrzyknię-
ty przez większość mediów 
jako muzyczne wydarzenie 
roku w Polsce odbędzie się 19 

sierpnia. Będzie trzecim wiel-
kim koncertem na nowocze-
snym stadionie PGE Arena 
w Gdańsku. Wcześniej wystę-
powali tam bowiem Jennifer 
Lopez oraz Bon Jovi – przypo-
mina Janusz Galewski, rzecz-
nik prasowy Prestige MJM.

Występ amerykańskiej 
gwiazdy ściągnie do Gdańska 

rzesze fanów nie tylko z  Po-
morza, ale zapewne i  z  in-
nych europejskich krajów, dla 
których – szczególnie mło-
dych fanek – Justin Timber-
lake to prawdziwa muzyczna 
świętość. 

Taką sławą cieszył się kil-
kanaście lat temu legendarny 
boysband Backstreet Boys, 
który 27 lipca wystąpi w Ergo 
Arenie. Dodajmy, że jest to już 
ich drugi koncert w  naszym 
kraju. Pierwszy, który zorga-
nizowano na warszawskim 
Torwarze, cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

– Machina powrotu zadzia-
łała w  przypadku Backstre-
et Boys na tyle dobrze, że po 
wielkim sukcesie, jaki zespół 
odniósł pod względem kon-
certowym w  pierwszej po-
łowie tego roku, światowa 
trasa boysbandu będzie kon-
tynuowana. Znajdzie się na 
niej także sopocko-gdańska 

Ergo Arena – dodaje Janusz 
Galewski.

Koncert brytyjskiego ze-
społu również cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
polskich fanek boysbandu – 
mimo, iż wejściówki na ich 
występ nie są tanie. Więcej 
na temat obu koncertów do-
wiedzieć się można ze strony 
www.imprezyprestige.com. 

To oczywiście tylko na-
miastka tego, co czeka nas 
podczas tegorocznego lata 
w  Trójmieście. Równie cieka-
wych gwiazd nie zabraknie na 
koncertach w Gdańsku, Gdy-
ni, Sopocie, Pruszczu Gdań-
skim, czy chociażby Kolbu-
dach, gdzie 28 czerwca zagrają 
Bracia i  Varius Manx. Oferta 
będzie na pewno bogata i wie-
rzymy, że każdy znajdzie swoją 
muzyczną nutkę w  czasie let-
nich wakacji. 

(lubek)

>> W Ergo Arenie 27 lipca wystąpi Backstreet Boys
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tel.: 694 288 088

full control
konsultacje dla studentów 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach pro-
gramu „Full Control” zaprasza studentów na bezpłatne kon-
sultacje psychologiczne. Spotkania odbywają się w każdy pią-
tek od godz. 11.30 do 15.30 przy ul. Dyrekcyjnej 5 (IV piętro) 
w Gdańsku.

Program Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
„Full Control” zachęca do zdrowego stylu życia oraz bycia w 
kontakcie ze sobą i innymi ludźmi. Promuje wzrost świadomo-
ści zachowań związanych z relaksem, zabawą i odpoczynkiem. 
Porusza problem odpowiedzialności w piciu alkoholu i ryzy-
ka związanego ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. 
Daje szansę poprawy relacji oraz zwiększenia umiejętności ra-
dzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi.

Z porady mogą korzystać szczególnie ci, którzy czują, że 
chcą coś zmienić w życiu codziennym, w swoim przeżywaniu 
lub też w relacji z drugim człowiekiem albo stoją przed waż-
ną decyzją lub chcą podjąć nowe wyzwanie. Spotkania są za-
proszeniem także dla tych, którzy chcą uzyskać poradę, gdzie 
zgłosić się w okolicy po wsparcie albo dla tych, którzy po pro-
stu chcą porozmawiać o ważnej sprawie.

(Gr)

www.full-control.pl
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5

w każdy piątek 11.30 – 15.30
Na spotkanie można umówić się dzwoniąc  
lub wysyłając smsa na numer 669 979 208

lub mailowo: netporadnia@gcpu.pl

przed sezonem

Błękitne flagi 
Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Sobiesze-

wo oraz Orle – to kąpieliska, co do których gdańszczanie i tu-
ryści mogą mieć pewność, że gwarantują bezpieczny i komfor-
towy wypoczynek. 

– Do grona kąpielisk szczycących się Błękitną Flagą, mię-
dzynarodowym certyfikatem potwierdzającym najwyższą 
światową jakość, dołączy w tym roku Kąpielisko Orle na Wy-
spie Sobieszewskiej. W  marinie flaga będzie powiewała już 
dziesiąty rok z rzędu – informuje Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy MOSiR w Gdańsku.

By uzyskać Błękitną Flagę, kąpieliska oraz mariny muszą 
spełniać najwyższe kryteria w  zakresie jakości wody, zarzą-
dzania środowiskowego, bezpieczeństwa, informacji i edukacji 
ekologicznej. 

Oprócz tego ważnym aspektem są działania związane z ak-
tywnością osób korzystających z plaż, a MOSiR w Gdańsku or-
ganizuje szereg imprez i akcji sportowych oraz rekreacyjnych.

(Gr)

bezpiecznie na wakacJe

kontrolują autokary
Jak co roku, pomorska policja będzie sprawdzała autoka-

ry przewożące dzieci na wycieczki oraz kolonie podczas let-
nich wakacji. Gdańska policja zorganizowała tym razem stały 
punkt kontroli autokarów przewożących dzieci, który usytu-
owany jest przy ulicy Szczęśliwej – na parkingu przy Auchan. 

Stacjonarny punkt kontroli działać będzie jeszcze do 1 lip-
ca, a policjanci będą kontrolować autokary w godzinach 6.30 
– 10.00. Nie będzie potrzeby wcześniejszego zgłaszania o pla-
nowanym wyjeździe. Po przeglądzie municypalni wydadzą 
zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli, które kierowca bę-
dzie musiał okazać organizatorowi wycieczki.

Natomiast po 1 lipca kontrolę autokaru wiozącego dzieci na 
wycieczkę, czy też letnią kolonię trzeba będzie już umówić te-
lefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego (tel. 58 321 69 47 
lub 58 321 69 45). Gdańska policja apeluje, aby potrzebę kon-
troli takiego pojazdu zgłaszać najlepiej kilka dni przed wyjaz-
dem. Funkcjonariusze drogówki będą sprawdzać stan trzeź-
wości kierowcy i jego uprawnienia, a przede wszystkim stan 
techniczny autokaru.

(Gr)

pomorski top talent

nominacje już rozdane
W Akademii Wychowania 

Fizycznego i  Sportu w  Gdań-
sku zainaugurowano projekt 
Top Talent, którego celem jest 
wytypowanie i kształcenie naj-
bardziej uzdolnionych młodych 
piłkarzy nożnych w  wieku od 
11 do 16 lat.

– Kluczowym obowiązkiem 
każdego z  nas, rodzica, samo-
rządowca, polityka, działacza 
sportowego jest stwarzanie naj-
lepszych możliwych aktualnie 
warunków dla rozwoju dzie-
ci i  młodzieży – mówi Paweł 

Adamowicz, prezydent Gdań-
ska. – Dzięki trenerom wiemy, 
co jeszcze jest potrzebne w za-
kresie infrastruktury, aby mło-
dzież mogła ćwiczyć. Sukcesem 
była organizacja Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej w 2012 
roku, które pokazały nam hory-
zont naszych możliwości, który 
sięga jednak jeszcze dalej. Po-
trzebujemy bardzo dobrej pił-
ki nożnej. Trzeba postawić na 
tych, którzy nas zastąpią, dzie-
ci i młodzież. Trzeba budować 
bardzo dobrą polską szkołę tre-

nerską. Nie możemy cały czas 
wracać pamięcią do Kazimierza 
Górskiego. Potrzebujemy na-
stępnych Górskich. 

Do projektu Top Talent 
z  ponad 800 zawodników wy-
typowano 30 młodych piłkarzy 
nożnych. W  projekcie wezmą 
udział: Szymon Abramczyk, 
Mariusz Duraj, Mateusz Fi-
lipowicz, Klaudiusz Gergella, 
Piotr Gryszkiewicz, Bartosz 
Janik, Remigiusz Jarzembiń-
ski, Krystian Jespersen, Mate-
usz Justka, Mateusz Kaczyń-

ski, Jakub Kałuziński, Dawid 
Karczewski, Marcin Karniluk, 
Kuba Lizakowski, Stanisław 
Loch, Adrian Machol, Mate-
usz Michalewski, Igor Michal-
ski, Marek Niewiadomski, Ja-
kub Rumiński, Kamil Rusinek, 
Michał Sadowski, Maciej Sta-
niaszek, Dawid Stasiuk, Kacper 
Szreder, Mateusz Wiewiórski, 
Szymon Więckowicz, Maciej 
Zagraba, Franciszek Zającz-
kowski i Dawid Zasada. 

(Gr)

dodatkowa usłuGa

Biletomatem doładujesz telefon
Gdańskie automaty nie służą już tylko do kupowania biletów komunikacji 
miejskiej. Od maja można nimi doładować również telefon. Taką funkcję ma 
już 50 automatów biletowych w naszym mieście.

Z nowej funkcji automatów 
biletowych mogą już korzy-
stać klienci: Orange, T-Mo-
bile, Play, Plus, Lyca Mobile, 
Heyah, NJUMobile oraz VoIP 
– Telegrosik. Jest to pierwsza 
dodatkowa usługa wdrożona 
przez operatora automatów 
i gdański Zarząd Transpor-
tu Miejskiego. W ciągu kilku 
najbliższych miesięcy automa-
ty biletowe w Gdańsku będą 
wyposażone w kolejne dodat-
kowe funkcje. 

Doładowanie telefonu za 
pomocą automatu biletowego 
jest banalnie proste. Na jego 
głównym ekranie wystarczy 
wybrać funkcję „Doładowanie 
GSM”, a potem wskazać ope-
ratora i oczywiście kwotę doła-
dowania. Finalnym zadaniem 
jest już tylko zapłacenie na-
leżności, po czym otrzymamy 
wydrukowane potwierdzenie 
transakcji wraz z kodem doła-

dowania, który należy wpisać 
w telefonie komórkowym, by 
doładować konto. Za transak-
cję możemy zapłacić gotówką 
albo też kartami płatniczymi z 
paskiem magnetycznym i chi-
pem (Mastercard, Visa, Ame-
rican Express).

Jak mówi Jerzy Dobaczew-
ski, dyrektor Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Gdańsku, 
na automatach biletowych po-
jawiły się stosowne oznacze-
nia, natomiast w pojazdach 
komunikacji miejskiej znaleźć 
można już plakaty informują-
ce o nowej funkcji gdańskich 
biletomatów.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
wszelkie reklamacje związane 
z nową usługą przyjmuje i roz-
patruje Avista Sp. z o.o. (kon-
takt@automaty-gdansk.pl oraz 
tel. 58 585 80 76).

(kl)

>> Automat już nie tylko sprzeda bilet, ale także 
doładuje telefon komórkowy

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



czerwiec 2014     news@panoramapomorza.pl 5Życie sopotU

w erGo arenie

zagra Budka suflera
Na 11 października zaplanowano w Ergo Arenie koncert 

jednego z najbardziej znanych polskich zespołów – Budki Su-
flera. Gościnnie wystąpią z zespołem Izabela Trojanowska 
oraz Felicjan Andrzejczak. Koncert jest organizowany z oka-
zji 40-lecia Budki Suflera. 

(Gr)

niepokoJące plotki

pogotowie bez zmian
Na początku maja pojawiły się pogłoski jakoby sopockie 

pogotowie przestało funkcjonować. Plotkom tym stanowczo 
zaprzeczają jego dyrektor Ryszard Karpiński oraz Jacek Kar-
nowski, prezydent Sopotu.

„Uprzejmie informujemy, że Pogotowie Ratunkowe w So-
pocie działa niezmiennie, 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w  tygodniu. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w So-
pocie wyposażona jest w dwa ambulanse paramedyczne i  je-
den ambulans specjalistyczny. Dodatkowo, w okresie od maja 
do końca sierpnia działa karetka wodna. W ramach Miejskiej 
Stacji Pogotowia, w  tym samym budynku przy ulicy Chro-
brego działa również przychodnia, która w oparciu o kontrakt 
z NFZ świadczy usługi nocnej i świątecznej opieki medycznej 
– w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00, w dni wolne od 
pracy – niedziele i święta całodobowo” – informują w specjal-
nym piśmie Ryszard Karpiński i Jacek Karnowski. 

Dodajmy, że sopocki samorząd czyni również starania 
o rozszerzenie działalności o nocną opiekę chirurgiczną, któ-
rej do tej pory pogotowie nie prowadziło. 

„Zaprzeczamy zdecydowanie kłamliwym plotkom głoszo-
nym przez nieodpowiedzialnych radnych i osoby z nimi zwią-
zane. Jesteśmy oburzeni, że osoby zaufania publicznego wpro-
wadzają swoich wyborców w błąd i kłamią tylko w celu zbicia 
kapitału politycznego. Jednocześnie zapewniamy, że sopockie 
pogotowie udziela pomocy w stanach zagrażających zdrowiu 
i życiu wszystkim potrzebującym mieszkańcom Sopotu i czę-
ści Gdańska – zgodnie z wytycznymi wojewody pomorskiego” 
– czytamy w piśmie. 

(Gr)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią  

w Sopocie, ul. B. Chrobrego 10.
Ważne telefony:  

CPR, czyli wzywanie ambulansu – 999 lub 112  
– łączone przez WCPR (Wojewódzkie Centrum Powia-

damiania Ratunkowego) 
Przychodnia – 58 555 81 13 

sopocianie na molo

wystawa  
o mieszkańcach 

– Rodzinne uroczystości, życie szkolne, pochody pierwszo-
majowe, spacery po molo, zabawy na plaży… to między in-
nymi takie sceny z życia mieszkańców Sopotu przedstawiają 
fotografie, które można obejrzeć na plenerowej wystawie na 
molo – informuje Justyna Mazur z Urzędu Miasta Sopotu. 

Na ekspozycji wykorzystane są fotografie, które zebrano 
w ramach ubiegłorocznej i tegorocznej edycji projektu „Sopo-
cianie” (lata 1945 – 1970), realizowanego przy wsparciu Urzę-
du Miasta Sopotu. 

– Zdjęcia, pokazujące codzienność dawnego Sopotu, po-
chodzą ze zbiorów prywatnych udostępnionych przez uczest-
ników projektu oraz ze zbiorów Muzeum Sopotu. Na molo 
wystawę będzie można oglądać do połowy czerwca. Potem bę-
dzie ją można zobaczyć również w innych miejscach naszego 
miasta – dodaje Justyna Mazur, która przypomina, że wszyscy 
posiadacze Karty Sopockiej wejść na molo mogą bezpłatnie.

Dodajmy, że karta upoważnia także do zniżek i ulg w po-
nad 100 miejscach na terenie naszego miasta. Z kolei wysta-
wa zdjęć będzie eksponowana w różnych miejscach do końca 
letniego sezonu.

(Gr) 

do wydania 4 miliony

Głosujemy na budżet obywatelski
W miniony poniedziałek 

rozpoczęło się – trwające do 
22 czerwca – głosowanie na 
Sopocki Budżet Obywatelski. 
Mieszkańcy kurortu zdecydują 
na co wydane zostaną 4 mln zł. 

Na stronie urzędu miasta 

www.sopot.pl/BOsopot zo-
stała opublikowana pełna in-
formacja na temat weryfika-
cji wniosków złożonych do 
Sopockiego Budżetu Oby-
watelskiego. Z kolei na stro-
nie www.obywatelskisopot.pl 

można oddawać głosy na swo-
jego faworyta. Głosować moż-
na też tradycyjnie, wrzucając 
kartę do urny. Przez cały czas 
głosowania urna ustawiona 
będzie w Urzędzie Miasta So-
potu. W niedzielę, 15 czerw-

ca, od godziny 10.00 do 16.00 
otwarte będą lokale wyborcze 
Sopockiego Budżetu Oby-
watelskiego w wyznaczonych 
częściach miasta.

(Gr)

wypłacą zaleGłoŚci

zmiany w świadczeniach
O przywrócenie utraco-

nych świadczeń mogą ubiegać 
się osoby, które opiekują się 
niepełnosprawnym dorosłym 
członkiem rodziny i  utraciły 
w  lipcu 2013 roku prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego. 

– Możliwość taką daje usta-
wa o ustaleniu i wypłacie zasił-
ków dla opiekunów, która obo-
wiązuje od 15 maja. W  tym 
celu należy w ciągu 4 miesięcy, 
a więc do 15 września, złożyć 
wniosek o  zasiłek dla opieku-
na – informuje Agnieszka Nie-
dałtowska, rzecznik prasowy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie.

Zasiłek dla opiekuna w wy-
sokości 520 zł miesięcznie 
przysługuje jednie osobom, 
które miały ustalone prawo 
do świadczenia pielęgnacyj-
nego na zasadach obowiązują-
cych do 31 grudnia 2012 roku 
i które utraciły to prawo 1 lipca 
2013 roku. Osoby, które speł-
nią warunki określone przez 
ustawodawcę otrzymają zale-
głą pomoc wraz z  odsetkami 
wyliczonymi na dzień 14 maja 
2014 roku.

– Obecnie funkcjonują 
trzy formy wsparcia dla osób 
zajmujących się niepełno-
sprawnym członkiem rodzi-
ny: świadczenie pielęgnacyjne 
dla rodziców niepełnospraw-
nych dzieci, specjalny zasiłek 
opiekuńczy dla osób opieku-
jących się dorosłym krewnym 
w  kwocie 520 zł oraz zasiłek 
dla opiekuna w  kwocie 520 
zł. Trzeba jednak spełnić róż-
ne wymagania i warunki, aby 
otrzymać któreś z tych świad-
czeń – mówi Katarzyna Jure-
ko, kierownik Działu Świad-

czeń Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego sopockiego 
MOPS. 

Szczegółowych informacji 
udziela oraz wnioski przyj-
muje Dział Świadczeń Ro-
dzinnych i  Funduszu Ali-
mentacyjnego MOPS Sopot, 
znajdujący się przy al. Nie-
podległości 876 (tel. 58 551 61 
63), w  poniedziałki w  godz. 
12.00 – 17.00, a wtorki – piąt-
ki w godz. 10.00 – 14.00.

(Gr)

weŹ udział i wyGraJ

kolorowy i czysty sopot
Do końca lipca zgłaszać można uczestników do konkursu na najładniejszą 
posesję, ogłoszonego przez sopocki magistrat. Nagrody i wyróżnienia zosta-
ną przyznane w kilku kategoriach, a podsumowanie konkursu odbędzie się 
podczas III Sopockiego Grillowania na hipodromie.

– To już 22. edycja konkur-
su, którego celem jest upięk-
szenie Sopotu. Ukwiecone 
balkony, zagospodarowane 
podwórza, odtworzone ogro-
dzenia, odnowione elewacje 
to efekt pracy sopocian, który 
poprawia wizerunek nie tylko 
otoczenia, ale i całego miasta, 
czyniąc go bardziej kolorowym 
i przyjaznym – zauważa Anna 
Dyksińska z Biura Prezydenta 
Sopotu.

W  konkursie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Sopotu – 
indywidualnie lub jako wspól-
noty mieszkaniowe oraz różne 
instytucje, w  tym podmioty 
gospodarcze zlokalizowane 
na terenie kurortu. Wystarczy 
tylko do 31 lipca dostarczyć 
zdjęcia zgłaszanej posesji lub 
balkonu. Fotografie mogą być 
wykonane dowolną techniką. 

– Na podstawie przeglą-
du zdjęć komisja konkursowa 

dokona wstępnej oceny. Pod 
uwagę brane będzie: różno-
rodność nasadzeń gatunków, 
harmonijne wkomponowanie 
się w  otoczenie, wykorzysta-
nie gatunków wymagających 
przeprowadzenia zwiększonej 
ilości zabiegów pielęgnacyj-
nych, prace remontowe małej 
architektury, nawiązanie do 
tradycji dawnych sopockich 
ogrodów posesyjnych oraz po-
dejmowanie wspólnych zbio-
rowych działań na posesjach 
– informuje Anna Dyksińska.

Zdjęcia wraz z  informacją 
zawierającą imię i  nazwisko 
lub nazwę firmy oraz dokład-
ny adres można dostarczyć 
osobiście lub pocztą zwykłą 
na adres: Wydział Inżynierii 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Sopot, ul. Kościuszki 
25/27, 81-704 Sopot lub ma-
ilowo na adres inzynieria@so-
pot.pl.

Dodatkowe informacje na 
temat konkursu można uzy-
skać pod numerem telefonu 58 
521 37 94. 

– Osoby, które nie mają 
możliwości wykonania zdjęć 
albo korzystania z  internetu, 
mogą skorzystać z  pomocy 
pracowników Wydziału Inży-
nierii i Ochrony Środowiska – 
dodaje Anna Dyksińska.

Rozstrzygnięcie konkursu 
odbędzie się we wrześniu na 
hipodromie, podczas III So-
pockiego Grillowania. W każ-
dej kategorii zostaną przyzna-
ne trzy nagrody oraz wyróż-
nienia, a  wszyscy uczestnicy 
otrzymają dyplomy i atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe.

(kl)

>> Mieszkańcy Sopotu dbają o miejsca,  
w których mieszkają
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lepsza woda w sopockich kRanach
AQUA-Sopot realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot”

AQUA-Sopot to spółka miejska, będąca 
właścicielem sieci i  obiektów wodociągo-
wych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie 
Sopotu. Naszym zadaniem jest zarządzanie, 
rozwój i modernizacja infrastruktury wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie.  

co RoBimy?
Od 2008 r. realizujemy projekt „Upo-

rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w  Uzdrowisku Sopot”, który współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko. W  latach 2008 – 
2013 zakończyliśmy realizację pięciu kon-
traktów budowlanych, obejmujących m.in. 
przebudowę 2,5 km sieci wodociągowej i 1,6 
km kanalizacji sanitarnej oraz uszczelnienie 
13,3 km kanalizacji sanitarnej metodą bez-
wykopową. Aktualnie realizujemy jeszcze 
trzy kontrakty, których zakończenie plano-
wane jest do końca 2014 r. 

W styczniu br. rozpoczęliśmy drugi etap 
przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Bi-
twy pod Płowcami”, który zbliża się już do 
końca. Ułożyliśmy rurociągi o  łącznej dłu-
gości około 250 metrów, w  tym około 70 
metrów nowego rurociągu tłoczącego czystą 
wodę do sopockiej sieci wodociągowej. Wy-
remontowaliśmy budynek stacji transforma-
torowej, naprawiliśmy konstrukcje żelbe-
towe odstojnika popłuczyn oraz zbiornika 
wody (ruchowo-czerpalnego Nr 1). Obec-
nie prowadzimy prace związane z  monta-
żem zestawów hydroforowych, których za-
daniem będzie tłoczenie uzdatnionej wody 
bezpośrednio do sopockiej i gdańskiej sieci 
wodociągowej. 

Kontynuujemy realizację kontraktu obej-
mującego przebudowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ulicach Haffnera, Helskiej, Maj-
kowskiego, Winieckiego oraz Mokwy. Po 
zakończeniu prac budowlanych w  ul. Hel-
skiej, Haffnera i Winieckiego, obecnie pro-
wadzimy prace w  ulicy Majkowskiego. Do 
zakończenia kontraktu pozostały jeszcze 
prace na kolejnych odcinkach w  ulicach 
Winieckiego oraz Mokwy. W  niektórych 
ulicach przebudowujemy również sieć wo-
dociągową oraz wymieniamy przyłącza wo-
dociągowe. Prace w zakresie sieci wodocią-
gowej finansowane są ze środków własnych 
Spółki. Zakończenie prac budowlanych 
w wymienionych ulicach planujemy w poło-
wie sierpnia tego roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

>> Wnętrze nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody  
“Bitwy pod Płowcami”  

>> Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Majkowskiego

>> Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Haffnera >> Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Helskiej

Ponadto rozbudowujemy system teleme-
trycznego przekazu danych. Działanie sys-
temu polega na bezprzewodowym przesyła-
niu informacji o ciśnieniu oraz przepływach 
na sieci wodociągowej z  charakterystycz-
nych punktów do centralnej dyspozytorni. 
Pozwala to na lepszą kontrolę pracy sieci 
i obiektów wodociągowych w Sopocie. 

co zyskają mieszkańcy sopotU? 
Dzięki rozbudowie i  modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody „Bitwy pod Płowcami” 
zapewnimy mieszkańcom Sopotu stały do-
stęp do najwyższej jakości wody pitnej. Po-
przednie studnie i urządzenia wodociągowe, 
choć wystarczające, nie gwarantowały jed-
nak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody 
dla Sopotu na przyszłe lata. Lepsza woda 
w  sopockich kranach oznacza poprawę ja-
kości życia mieszkańców naszego miasta.
jakie są koRzyści dla śRodowiska  

natURalneGo?
Realizując projekt unijny, naszym ce-

lem jest poprawa wydajności i  szczelności 
systemu kanalizacji sanitarnej w  Sopocie. 
Szczelna i  sprawnie działająca kanalizacja 
sanitarna gwarantuje, że wszystkie ście-
ki komunalne trafiają do oczyszczalni i nie 
stwarzają zagrożenia dla wód gruntowych 
oraz wód Zatoki Gdańskiej. Szczególnie 
ważne jest to dla Sopotu – miasta mającego 
status nadmorskiego uzdrowiska, w którym 
troska o  jakość wód Zatoki Gdańskiej jest 
priorytetowa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.aqua-sopot.com.pl

inwestycje
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wakacJe w mieŚcie

atrakcje w „oku”
Na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bu-

dowlani” działają dwa osiedlowe kluby: „Ad-Rem”, skupiający 
dzieci i młodzież z górnego tarasu oraz Oliwski Klub Osiedlo-
wy „OKO”, który działa na dolnym osiedlu. 

Za kilka dni zakończy się rok szkolny i niektóre dzieci wa-
kacje spędzać będą w mieście, kiedy ich rówieśnicy wyjadą na 
letni odpoczynek poza Trójmiasto. Specjalną ofertę dla nich 
przygotowały oba kluby. O zajęciach w „Ad-Remie” piszemy 
na stronie 15.

– Wzorem lat poprzednich, od 1 do 22 sierpnia będziemy 
organizować akcję lato „Są wakacje, są atrakcje”. Będziemy się 
skupiać przede wszystkim na grach świetlicowych i rywaliza-
cji sportowo-rekreacyjnej na świeżym powietrzu. Moim ce-
lem jest odciągnięcie dzieci od komputera, z którym mają do 
czynienia za dużo, a jest to przecież zwyczajny zabieracz czasu 
– mówi nam Dariusz Lulewicz, kierownik Oliwskiego Klubu 
Osiedlowego „OKO”.

Zajęcia będą oczywiście bezpłatne. Za udział w konkursach 
najlepsi otrzymają drobne upominki ufundowane przez spon-
sorów oraz osoby prywatne.

– Znalezienie sponsora jest niestety coraz trudniejszym 
zadaniem. Naszą działalność przede wszystkim wspiera Ro-
botnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz Gdyński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji – dodaje Dariusz Lulewicz.

„OKO” działa przez cały rok, a przy klubie skupiły się trzy 
sekcje: brydżowa, szachowa i  tenisa stołowego. Swoje miej-
sce w klubie znaleźli też członkowie Garnizonu Gdańskiego, 
którzy ćwiczyli dawne tańce. Wiosną klub zorganizował dla 
dzieci cykl trzech turniejów. Rywalizowano w tenisie stoło-
wym, piłkarzykach stołowych i grach planszowych. Najlep-
szymi w  tych zmaganiach okazali się: Tymon Choroszucha, 
Jonatan Witkowski i  Filip Zalewski (ex-aequo) oraz Kamil 
Bartosiak. 

– Poza tym prowadzimy wstępne zapisy na kurs samo-
obrony. Prowadzić go będzie Ośrodek Sztuk Walki „Thorax”. 
W  zajęciach, które wystartują dopiero po wakacjach, będą 
mogli uczestniczyć dorośli i młodzież od lat 15. Natomiast dla 
dzieci z podstawówek mają się odbywać u nas zajęcia karate 
z elementami rekreacji. Chętni mogą się zgłaszać do naszego 
klubu. Jesienią chcemy również rozpocząć kurs komputero-
wy dla osób starszych. W tej chwili przygotowujemy sprzęt 
i jak tylko będziemy gotowi, to poinformujemy o naborze. Za-
jęcia, które przeprowadzać będziemy oczywiście bezpłatnie, 
odbywać się będą dwa razy w tygodniu – informuje kierownik 
klubu.

Warto również wspomnieć, że przy „Oku” działa Klub Pra-
cy. Jest to swego rodzaju pośrednictwo pracy, z którego mogą 
skorzystać wszyscy chętni. W każdą ostatnią środę miesiąca 
od godz. 16.00 na petentów czekają pracownicy Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

Dodajmy, że siedziba Oliwskiego Klubu Osiedlowego 
„OKO” mieści się przy alei Grunwaldzkiej 611-613. Szczegó-
łów na temat wszystkich zajęć można dowiedzieć się bezpo-
średnio w klubie, u Dariusza Lulewicza.

(kl)

>> Niedawno w klubie „OKO”  
zakończył się cykl turniejów.  

Rywalizowali również tenisiści stołowi

Fo
t. „

OK
O”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku
oferuje do sprzedaży lub wynajmu lokal użytkowy

o pow.  83,8 mkw. Na prowadzenie usług i działalności handlowej.

Lokal usytuowany jest na parterze nowego
budynku, który poza architekturą wyróżnia
się dobrą lokalizacją w rozwijającej się 
dzielnicy Gdańsk-Południe.
Szczegółowych informacji udziela Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy
ul. Strzelców Karpackich 2A-9

tel. 58 670 42 36
    508 462 257 

buduJą terminal t2

zmiany przy lotnisku
Ruszył kolejny etap rozbudowy terminalu T2 na gdańskim lotnisku w Rębie-
chowie. Inwestycja zmusza jednak do wprowadzenia tymczasowych zmian 
organizacji ruchu w sąsiedztwie lotniska.

– Mimo że rozbudowa ter-
minalu T2 idzie pełną parą, 
jej dotychczasowe efekty nie 
były widoczne dla wszystkich 
osób odwiedzających lotnisko, 
gdyż do tej pory prace prowa-
dzono na poziomie -1 – tłuma-
czy Michał Dargacz, rzecznik 
prasowy Portu Lotniczego im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku. – 
Sukcesywnie jednak budynek 
wychodzi z ziemi i już niedłu-
go rozpocznie się etap montażu 
konstrukcji stalowej. Składają-

ca się w sumie z 8 dźwigarów 
konstrukcja jest kontynuacją 
już istniejącej i funkcjonującej 
części terminalu. Aby zainsta-
lować wyprodukowane przez 
Mostostal Chojnice elementy, 
niezbędne będzie zastosowa-
nie olbrzymiego żurawia sa-
mojezdnego o udźwigu do 500 
ton i 40-metrowym zasięgu 
ramienia.

Zainstalowanie takiego 
kolosa na placu budowy jest 
trudnym zadaniem, dlatego 

też konieczne jest zamknięcie i 
częściowe rozebranie elemen-
tów obecnie funkcjonującego 
układu drogowego przed Ter-
minalem Pasażerskim T2.

– W związku z tym do 20 
lipca podjazd pod Terminal 
Pasażerski T2 wraz z wjazdem 
do strefy Kiss & Fly, dedyko-
wanej pasażerom odlatującym, 
będzie całkowicie zamknięty 
– informuje Michał Dargacz. 
– Cały indywidualny ruch sa-
mochodowy kierowany jest do 

strefy Kiss & Fly przed starym 
terminalem. Za korzystanie z 
parkingu krótkoterminowego 
P2 do 20 lipca nie będą pobie-
rane opłaty parkingowe za po-
stój poniżej 10 minut.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
ruch autobusów komunika-
cji miejskiej w obrębie układu 
drogowego przed terminalami 
pozostaje niezmieniony.

(Gr)
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po Grupach członkowskich w psm „przymorze”

wybrano nowe rady osiedli
Maj był szczególnie gorącym okresem w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. We wszystkich czte-
rech administracjach odbywały się zebrania grup członkowskich, podczas których wybierano nowe składy wszyst-
kich czterech rad osiedli.

Kadencja wszystkich czte-
rech rad osiedli PSM „Przy-
morze” dobiegła końca w  tym 
roku. Dlatego tegoroczne ze-
brania grup członkowskich 
miały tu nie tylko charakter 
sprawozdawczy, ale przede 
wszystkim wyborczy. Mimo 
to, frekwencja na zebraniach 
nie była najlepsza, a jak zauwa-
ża Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 2 PSM „Przymorze” 
utrzymuje się ona na tym sa-
mym poziomie już od kilku lat.

 
winda dla seniorÓw
– W  sześciu posiedzeniach 

grup członkowskich uczest-
niczyły dokładnie 104 osoby, 
ale tylko 96 z nich miało pra-
wo wziąć udział w  głosowa-
niu. Frekwencja była zatem 
w okolicach 3 proc. Na zebra-
niach nie było drażliwych te-
matów, które mogły mobilizo-
wać mieszkańców do udziału 
w  spółdzielczych spotkaniach, 
stąd też tak niskie zaintereso-
wanie „grupami” – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski.

W nowej „Radzie Osiedla – 
Przymorze – Piastowska”, któ-
rej kadencja potrwa do 2018 
roku, zasiadać będzie 18 osób. 
Jej przewodniczącym został 
Eugeniusz Zambrzuski, a  za-
stępcami Waldemar Pawilczus 
i  Zbigniew Zielke, natomiast 
funkcję sekretarza powierzo-
no Halinie Kaczmarek, a  rolę 
przewodniczącego komisji re-
wizyjnej pełnić będzie Elżbieta 
Kołodziejczyk.

– Moim zdaniem tak niska 
frekwencja świadczy przede 
wszystkim o  tym, że miesz-
kańcy popierają działania 
spółdzielni i  nie zgadzają się 
z  zamiarami polityków, któ-
rzy przygotowują ustawę ma-
jącą zniszczyć spółdzielczość 
mieszkaniową. Gdyby było źle, 
to na grupach członkowskich 
mielibyśmy tłumy niezadowo-
lonych ludzi. Nasi członkowie 
widzą, że ich pieniądze są do-
brze wydatkowane, a  nie wy-
rzucane w błoto – mówi „Pano-
ramie” Eugeniusz Zembrzuski.

Jak informuje nowy szef 
„Rady Osiedla Przymorze – 
Piastowska”, bez wątpienia 
jednym z  najważniejszych za-
dań będzie montaż windy, któ-
ra ma – szczególnie osobom 
starszym – ułatwić dostęp do 
siedziby Administracji Osiedla 
nr 2.

– Jej montaż zaplanowali-
śmy w  tegorocznym budżecie. 
Właściwie czekamy już tylko 
na pozwolenie na budowę, żeby 
ruszyć z tą inwestycją – dodaje 
przewodniczący Zembrzuski.

nie interesuJą się  
spÓłdzielnią?

Również ułatwienie dostę-
pu do kasy spółdzielni ma być 
priorytetem dla „Rady Osiedla 
Przymorze – Jagiellońska”. Tu 
także – jak informuje prze-
wodniczący nowej rady – ma 
być zamontowana winda. 

– Nie jest to tanie przedsię-
wzięcie, dlatego też bierzemy 
pod uwagę przeniesienie kasy 
na parter. Jednak jest jeszcze 
jeden argument, który przema-
wia za montażem windy. Przy 
naszej administracji działają 
dwa koła seniora, które są bar-
dzo popularne wśród miesz-
kańców osiedla. Dlatego też 
winda znacznie ułatwiłaby im 
wejścia na piętro, gdzie w  sali 
konferencyjnej odbywają się 
spotkania seniorów – wyja-
śnia Bronisław Gumkowski, 
przewodniczący „Rady Osie-
dla Przymorze – Jagiellońska”. 
– Tak naprawdę będziemy sku-
piać się na kontynuacji przed-
sięwzięć, które rozpoczęli-

śmy realizować w  poprzedniej 
kadencji. 

Niską frekwencję odno-
towano także na zebraniach 
grup członkowskich Admini-
stracji Osiedla nr 3. W sześciu 
posiedzeniach uczestniczy-
ły tu bowiem tylko 193 oso-
by, wśród których tylko 138 
członków mogło wziąć udział 
w głosowaniu. 

– Moim zdaniem nie za do-
brze świadczy to o  mieszkań-
cach, którzy nie interesują się 
sprawami spółdzielni, którą 
sami przecież tworzą. Podczas 
spotkań z mieszkańcami zgło-
szono 41 wniosków, które bę-
dziemy realizować po zatwier-
dzeniu przez radę osiedla – in-
formuje Stanisław Kołaciński, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 3 PSM „Przymorze”.

W  „Radzie Osiedla Przy-
morze – Jagiellońska” zasiadać 
będzie w tej kadencji 20 osób. 
Na przewodniczącego wybra-
no Bronisława Gumkowskie-
go, który swoją funkcję pełnić 
będzie drugą kadencję z rzędu. 
Jego zastępcami zostali Piotr 
Karczewski i Maciej Małecki. 
Z kolei na sekretarza rady wy-
brano ponownie Beatę Kowa-
lewską, a szefem komisji rewi-
zyjnej został Piotr Karczewski. 

dyskutowano  
o seGreGacJi Śmieci

Podobną frekwencję odno-
towano na zebraniach grup 
członkowskich Administracji 
Osiedla nr 1. 

– W  naszym osiedlu tra-
dycyjnie zorganizowaliśmy 
9 posiedzeń. Uczestniczyło 
w  nich 227 osób, a  założo-
nych zostało 58 wniosków. 
Poruszano wiele tematów, ale 
zdecydowanie najważniej-
szym – poza oczywiście wy-
borami – był problem segre-
gacji śmieci. Przypomnę, że 
jesteśmy jedną z  nielicznych 
spółdzielni, gdzie mieszkańcy 
nie muszę segregować śmieci. 
W  związku z  tym ponosimy 
większe koszty za ich wywóz. 
W  ciągu miesiąca, tylko na 
naszym osiedlu, płacimy ok. 
50 tysięcy złotych więcej niż 
moglibyśmy po wprowadze-
niu systemu dualnego. Część 
mieszkańców chce segrego-
wać i  mniej płacić, ale inni 
już nie. Twierdzą, że mają 
zbyt małe mieszkania i  nie 
mają ku temu warunków albo 
przemawia przez nich zwy-
czajne lenistwo – mówi Sta-
nisław Prus, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”.

Nowym–starym przewod-
niczącym 25-osobowej rady 
został Wojciech Ziętkiewicz, 
który jeszcze niedawno peł-
nił funkcję przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej PSM 
„Przymorze”.

– Nie będziemy wprowa-
dzać żadnych rewolucji. Plan 
działań na teren rok jest już 
przyjęty i  realizowany. Poza 
tym przyjęty jest także ogól-
ny plan na lata 2014 – 2019. 
Zakłada on przede wszystkim 
kontynuację dotychczasowych 
prac remontowych. Przy-
pomnę zatem, że będziemy 
przede wszystkim zajmować 
się w dalszym ciągu wymianą 
instalacji wodociągowych oraz 
remontami chodników – mówi 
Wojciech Ziętkiewicz.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
wiceprzewodniczącymi zostali 
Danuta Jarmołowicz i Henryk 
Lisewski. Funkcję sekretarza 
powierzono Łucji Serediń-
skiej, natomiast Henryka Ba-
nasik będzie przewodniczyć 
komisji rewizyjnej.

kobieta za sterem
Jedynie na tzw. „czwórce” 

radzie osiedla przewodni-
czy kobieta i  to już od dwóch 
kadencji.

– Stanowimy wyjątek, po-
nieważ nawet w  prezydium 
nie brakuje kobiet – mówi nam 
Bożena Yates, przewodniczą-
ca „Rady Osiedla Przymorze 
– Kołobrzeska”. 

Stanowisko wiceprzewod-
niczącego powierzono Maria-
nowi Bednarskiemu. Funkcję 
sekretarza rady objęła Krysty-
na Orzech, a Elżbieta Jurczak-
Gąsiorowska będzie kierować 
pracami komisji rewizyjnej.

Również i  na tym osiedlu 
frekwencja pozostawiała wiele 
do życzenia, ale jak mówi „Pa-
noramie” Bożena Yates nie ma 
się czego obawiać.

– Mieszkańcy nie widzą 
potrzeby, żeby uczestniczyć 
w  tego typu spotkaniach, po-
nieważ na osiedlu nie ma 
większych problemów. Mie-
liśmy już przykłady, że kiedy 
pojawiał się drażliwy temat, 
to mieszkańców nie brakowało 
na spółdzielczych zebraniach 
– tłumaczy przewodnicząca. 
– Tematem, któremu poświę-
cono niemało czasu była se-
gregacja śmieci. Kiedy prze-
prowadzaliśmy ankiety, żeby 
dowiedzieć się, czy mieszkań-
cy chcą wprowadzić segrega-
cję odpadów, to niewiele osób 
było zainteresowanych tym 
tematem. Zainteresowanych 
musiałoby być bowiem co naj-
mniej 90 proc. mieszkańców 
budynku, a  z  naszych ankiet 
wynikało, że jest ich zaledwie 
20-30 proc. Dlatego nie wpro-
wadziliśmy nowego systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Jednak po tym, 
jak miasto jeszcze bardziej ob-
niżyło stawki na odbiór śmieci 
segregowanych warto się za-
stanowić, czy nie wprowadzić 
tego systemu także na naszym 
osiedlu. Zdajemy sobie sprawę, 
że musimy to dobrze zorgani-
zować. Sądzę jednak, że war-
to, ponieważ dzięki segregacji 
zaoszczędzimy całkiem spore 
pieniądze – wyjaśnia Bożena 
Yates.

Zebrania grup członkow-
skich we wszystkich czterech 
administracjach przebiegały 
bez zakłóceń. Nowym radnym 
osiedlowym pozostaje teraz 
zabrać się do pracy, dając tym 
samym dowód, że głosy człon-
ków spółdzielni zostały odda-
ne na odpowiednie osoby.

krzysztof lubański

>> Jeszcze w tym roku zamontowana zostanie winda, która ułatwi dotarcie do siedziby Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymorze”
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eurowybory

mamy trzech 
europosłów

Za nami pierwszy odcinek wyborów – głosowanie na kan-
dydatów do Parlamentu Europejskiego. Dwa tygodnie temu 
byliśmy świadkami preludium do jesiennych wyborów samo-
rządowych. Pierwsze starcie wygrała, ale minimalnie, Plat-
forma Obywatelska. 

Przypomnijmy, że w  europarlamencie województwo po-
morskie reprezentować będą tylko Janusz Lewandowski i Ja-
rosław Wałęsa z PO oraz Anna Fotyga z PiS. Bezapelacyjne 
zwycięstwo na Pomorzu odniosła oczywiście Platforma, na 
którą głosowało 47,69 proc. osób, które poprawnie oddało 
swój głos. Prawo i Sprawiedliwość zyskało poparcie w wyso-
kości 25,62 proc. Dodajmy, że najwyższą frekwencję odno-
towano w Sopocie (43,06 proc.), a w Gdańsku wyniosła ona 
35,91 proc. (w całym województwie 26,70). 

PO zyskała w Gdańska poparcie 68179 osób, co daje 54,16 
proc. wszystkich ważnych głosów, gdzie na PiS głosowało bli-
sko 30 tys. osób (23,33 proc.). Co ciekawe, tylko jeden kan-
dydat – Janusz Lewandowski – mógł się pochwalić w Gdań-
sku poparciem ponad 33 tys. gdańszczan. Znakomity wynik 
w Gdańsku osiągnął też Jarosław Wałęsa, na którego zagłoso-
wało prawie 22 tys. osób.

– Dokładnie takich wyników na Pomorzu się spodziewa-
łem. Nie było żadnej niespodzianki. Choć żal mi, że nie do-
stał się do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski, bo po-
trzebny jest on zarówno Pomorzu, jak i Platformie Obywa-
telskiej. Frekwencja niestety tradycyjnie była fatalna. Wydaje 
się, jakbyśmy nie potrafili w Polsce zrozumieć, że te wybory 
są dla nas naprawdę bardzo ważne – komentuje dla „Panora-
my” Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. – Niespodzianka 
była jedna. Ale za to wielka, w skali kraju. Tą niespodzianką 
jest Janusz Korwin Mikke. Jego sukcesu naprawdę się nie spo-
dziewałem. To, że przedstawiciele jego ugrupowania znajdą 
się w Parlamencie Europejskim jest nie tylko groźne. To także 
wstyd. 

Z kolei w Sopocie Platforma uzyskała 58,79 proc. ważnych 
głosów, a  jej najgroźniejszy konkurent – PiS – 22,04 proc. 
W Sopocie, jak również w innych miastach Pomorza, najchęt-
niej głosowano na Janusza Lewandowskiego. Ponad połowa 
ważnych głosów przypadała właśnie na niego. 

– W Sopocie by³a najwy¿sza w  skali kraju wœród powia-
tów frekwencja w  wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Mieszkañcy naszego miasta s¹ bardzo obywatelskim spo³e-
czeñstwem. Anga¿uj¹ siê zarówno w  sprawy ogólnokrajowe, 
jak i w lokalne – podkreœla prezydent Sopotu Jacek Karnow-
ski, który nie chcia³ jednak skomentowaæ personalnych wy-
ników wyborów. 

Dla niektórych lokalnych polityków majowe wybory były 
tylko „przetarciem” przed jesienną potyczką samorządową. 
Widać jednak, że nasi samorządowcy w dalszym ciągu są do-
ceniani przez mieszkańców Pomorza. Nie należy jednak spo-
czywać na laurach. Trzeba dalej sumiennie pracować na swój 
dobry wynik na jesieni.

(lubek)

>> Mieszkańcy Gdańska najchętniej głosowali 
na kandydatów Platformy Obywatelskiej
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chcą bezpieczeństwa

czekają na śpiącego policjanta
Osiedla w  południowej 

części Gdańska zamieszku-
ją przede wszystkim młode 
rodziny, które walczą o  bez-
pieczeństwo swoje i  swoich 
pociech. W  sprawie progów 
spowalniających, które mają 
ukrócić rajdowe zapędy kie-
rowców na ulicy Nieborow-
skiej dostaliśmy list od nasze-
go Czytelnika.

„Nasze osiedle zamieszku-
ją przede wszystkim rodziny 
z  małymi dziećmi. Po dwóch 
stronach drogi należącej do 
miasta wybudowano budynki. 
Ruch pieszy jest tu napraw-
dę duży, a  na ulicy Niebo-
rowskiej, na odcinku ok. 300 
metrów od zjazdu z ulicy Wi-
lanowskiej, nie ma żadnego 
progu zwalniającego. Dodam, 
że na krótkim odcinku Wila-
nowskiej położono aż 4 progi 
zwalniające. 

Wspólnoty mieszkaniowe 
skupione wokół Nieborow-
skiej, a przede wszystkim gór-
nego tarasu, niejednokrotnie 
zgłaszały do Zarządu Dróg 
i  Zieleni prośbę o  położenie 
choćby jednego progu zwal-
niającego na tym odcinku. 
Spotykały się jednak z  od-
mową. Czy mamy czekać na 
tragedię podobną do tej, któ-
ra wydarzyła się na Osowej, 
gdzie dopiero po śmiertelnym 
potrąceniu dziewczynki poło-
żono tzw. śpiącego policjanta?” 
– pyta nasz Czytelnik.

W  tej sprawie zwróciliśmy 
się do Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdańsku.

– Jeszcze w  tym roku na 
skrzyżowaniu Wawelska-Nie-
borowska ma pojawić się wy-
niesiona poduszka zwalniają-
ca ruch pojazdów. Chciałam 
jednak zauważyć, że to nie 

Zarząd Dróg i  Zieleni decy-
duje o lokalizacji danego urzą-
dzenia. Takie decyzje opiniuje 
Komisja ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. W  jej 
skład wchodzą nie tylko inży-
nierowie ruchu, ale też Policja, 

Straż Pożarna, Straż Miejska – 
wyjaśnia Katarzyna Kaczma-
rek, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg i Zielni w Gdańsku.

(kl)

>> Na tej jezdni progów zwalniających nie brakuje, 
ale mieszkańcy górnego tarasu Nieborowskiej 

domagają się zamontowania „śpiącego policjanta” 
również na ich ulicy
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strzeŻ swoJe dziecko

niebezpieczeństwo czeka 
w piaskownicy
Plac zabaw, a przy nim piaskownica to ulubione miejsce zabaw naszych po-
ciech. Z pozoru wydawać by się mogło, że jest to miejsce bezpieczne.  
Nic jednak bardziej mylnego. Dzieci mogą nie tylko zrobić sobie krzywdę na 
urządzeniach zabawowych. Są także zagrożone pasożytami, które czyhają  
w źle zabezpieczonych piaskownicach.

– Piaskownica wydaje się 
być w  życiu dziecka bardzo 
ważna. Ale ważne jest też, aby 
była bezpieczna – podkreśla 
Wojciech Siółkowski ze Stra-
ży Miejskiej w Gdańsku. 

Rodzice są świadomi, że 
dziecko może zrobić sobie 
krzywdę na urządzeniach 
zabawowych, ale niewielu 
zdaje sobie sprawę, że w  pia-
skownicy znajdować się mogą 
chociażby jaja glisty psiej lub 
kociej. To nie tylko efekt źle 
zabezpieczonych piasków, ale 
także niewłaściwego zachowa-
nia właścicieli czworonogów, 
którzy powinni systematycz-
nie odrobaczać psy i koty oraz 
przestrzegać zasad właściwego 
wyprowadzania swoich pupi-
li. Poza tym, w  każdym pia-
sku rozwijać się także mogą 
groźne bakterie, pierwotniaki, 
czy grzyby. Dlatego tak ważne 
jest, aby dzieci jak najwcze-
śniej nauczyły się prawidło-
wych nawyków higienicznych.

Lista podstawowych zasad, 
których trzeba przestrzegać 

korzystając z  piaskownicy nie 
jest długa:
•	 dziecko powinno mieć 

krótko przycięte paznokcie,
•	 trzeba zwracać uwagę, by 

maluch nie wkładał do 
buzi brudnych rąk, fo-
remek, łopatki i  innych 
zabawek,

•	 w  czasie zabawy należy 
unikać podawania dziec-
ku jedzenia,

•	 po powrocie do domu 
trzeba dokładnie umyć 
maluchowi ręce, wszyst-
kie przyniesione zabaw-
ki oraz zmienić dziecku 
ubranie.

– W interesie swoim i swo-
ich dzieci rodzice muszą sta-
nowczo protestować, jeśli ktoś 
pozwala wchodzić do pia-
skownicy psu lub kotu. Po-
winni też zwracać uwagę, czy 
piasek jest wymieniany po 
każdej zimie, co najmniej dwa 
razy w  ciągu sezonu letniego 
oraz doraźnie, gdy zdarzyło 
się coś, co taką wymianę uza-
sadnia – informuje Wojciech 

Siółkowski. – Za utrzymanie 
piaskownicy w należytym sta-
nie higieniczno-sanitarnym 
odpowiedzialny jest właściciel 
lub zarządca nieruchomości. 
W ramach działań prewencyj-
nych administratorzy powinni 
dbać o regularną wymianę pia-
sku. Ich obowiązkiem jest też 

umieszczenie w  widocznym 
miejscu informacji o  zakazie 
wyprowadzania zwierząt. By-
łoby idealnie, gdyby piaskow-
nica była ogrodzona i przykry-
ta wtedy, gdy nikt z  niej nie 
korzysta.

(Gr)

>> Dzieci lubią bawić się w piaskownicach
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futbolowe Święto

lechia – Benfica
Już w  połowie lipca rozpocznie się nowy sezon piłkarski. 

Z kolei wielkiego futbolowego święta możemy spodziewać się 
27 lipca, kiedy to do Gdańska przyjedzie słynna Benfica Li-
zbona. Towarzyskie spotkanie rozegrane zostanie oczywiście 
na PGE Arenie. 

(Gr)

sreberka na turnieJu

maryjne granie
Zakończył się trwający kilka tygodni XVII Turniej Ma-

ryjny. Piłkarskie rozgrywki prowadzone były w kilku katego-
riach wiekowych, a mecze tradycyjnie rozgrywano na boisku 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Piłkarskie turnieje maryjne, organizowane na Oruni Gór-
nej, od samego początku cieszą się dużym zainteresowaniem 
młodych fanów futbolu, dlatego też rozgrywki prowadzone 
są przez cały maj. W  tym roku w  futbolowych zmaganiach 
uczestniczyło 180 zawodników.

– Zauważyłem, że w tym roku poziom sportowy był niższy 
niż w roku ubiegłym. Wszystko przez to, że dzieci i młodzież 
wolą siedzieć przed komputerem niż spędzać wolny czas na 
sportowo – mówi nam Franciszek Wantuch, główny koordy-
nator piłkarskich potyczek. – Mimo to można było wyłowić 
kilka sreberek, które powinny trafić nie do akademii piłkar-
skich, a do poważnych trójmiejskich klubów, gdzie odpowied-
nio wyszkoleni trenerzy uczynią z  nich prawdziwe złotka – 
może nawet na skalę reprezentacji narodowej.

Turniejowa rywalizacja toczyła się w czterech grupach wie-
kowych. Wśród najmłodszych reprezentanci wszystkich dru-
żyn otrzymali złote medale, a puchary dla wyróżniających się 
zawodników trafiły do Stasia Stawickiego i Alana Potrawki. 

– Ważne dla mojej rodziny jest to, że 8-letni siostrzeniec 
może uczestniczyć w turnieju piłkarskim. Impreza ma nie tyl-
ko wymiar sportowej rywalizacji, ale przy okazji wychowuje. 
Siostrzeniec cieszy się, że może spotkać się z  rówieśnikami, 
a przy okazji budować więź grupy – dodaje Marzena Hoppe. 

Wśród drużyn klas IV – V zwycięstwo wywalczyła drużyna 
Realu, która okazała się lepsza od Bayernu M. i Lechii. Pu-
char dla wyróżniającego się zawodnika został wręczony Mi-
chałowi Hawrylikowi. Z kolei w grupie III bezkonkurencyjne 
okazało się Atletico, wyprzedzając Ajax i Śląsk, a puchar in-
dywidualnie odebrał Kacper Plesiak. W gronie najstarszych 
piłkarzy zwyciężyło Atletico, przed Lechią i Borussią. Puchar 
dla wyróżniającego się zawodnika trafił do Kamila Górnego.

Dodajmy, że organizatorami turnieju była Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe” i Katolickie Stowarzyszenie Spor-
towe „Przymierze”.

(Gr)

>> Wszyscy z niecierpliwością czekali  
na podsumowanie XVII Turnieju Maryjnego, 
podczas którego wręczano medale, puchary, 

sprzęt sportowy i słodkie upominki
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serca Gwiazd

voX zagra w sopocie
Zbliża się powoli do końca 

drugi sezon charytatywnego 
cyklu spotkań „Serca Gwiazd”, 
organizowanych przez Prze-
mka Szalińskiego i Komitet 
Pomocy Dzieciom w Sopocie. 
W finale, który odbędzie się 
22 czerwca w sopockiej Zatoce 
Sztuki, wystąpi zespół Vox.

O koncertach charytatyw-
nych organizowanych przez 
Przemka Szalińskiego in-
formowaliśmy już nie raz na 
łamach „Panoramy”. Przy-
pomnijmy raz jeszcze, że do-
chody z muzycznych spotkań 
„Serca Gwiazd” przeznaczane 
były na pomoc chorym dzie-
ciom spod Słupska. 

– Tym razem pomagamy 
mieszkającemu w Gdańsku 
7-letniemu Pawłowi, które-
go dotknął rdzeniowy zanik 
mięśni – informuje Przemek 
Szaliński.

Koncert zespołu Vox roz-
pocznie się 22 czerwca w Za-
toce Sztuki w Sopocie przy ul. 
Mamuszki 14 o godz. 19.00. 
Ilość miejsc na widowni jest 
ograniczona, dlatego warto 
wcześniej nabyć cegiełkę – bi-
let wstępu, który kosztuje 15 
zł. Można je nabyć w Zatoce 
Sztuki albo zamówić telefo-
nicznie (512 811 973). Podczas 
koncertu będzie można ku-
pić pamiątki związane z gru-
pą Vox. Przygotowywana jest 
także niespodzianka. 

Przypomnijmy jeszcze, że do 
tej pory na zaproszenie Prze-
mka Szalińskiego odpowie-
dzieli: Kabaret Limo, Leonard 
Pietraszak, Andrzej Grabow-
ski, Krystyna Janda, Edward 
Hulewicz, Marek Siudym, 
Marzena Trybała, Krzysztof 
Tyniec, Tadeusz Ross, Ka-
baret Młodych Panów, Karol 

Strasburger, Ania Wyszkoni, 
Zbigniew Wodecki, Andrzej 
Rybiński, Artur Gadowski, 
Paweł Małaszyński, bracia 
Cugowscy, Maciej Damięcki, 

Zbigniew Zamachowski oraz 
Magdalena Zawadzka.

(Gr)

>> Na zaproszenie Przemka Szalińskiego odpowie-
dzieli m.in. Bracia Cugowscy, którzy wystąpili z 

charytatywnym koncertem w Sopocie
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w oczekiwaniu na fetę
Jednym z najważniejszych kulturalnych wydarzeń w naszym mieście jest 
Feta. W tym roku jej XVIII edycja odbędzie się w dniach 10 – 13 lipca. 
W czasie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych FETA na terenie Centrum Hewelianum i Placu Zebrań Ludowych 
planowanych jest ok. 50 wydarzeń. Organizatorzy przewidują, że obejrzy jest 
ok. 40 tys. widzów.

– Feta jest jednym z naj-
większych i najbardziej zna-
czących plenerowych festiwali 
teatralnych w Polsce i tej czę-
ści Europy, umożliwiającym 
mieszkańcom Gdańska i tury-
stom poznanie najwartościow-
szych zjawisk i trendów we 
współczesnym teatrze plene-
rowym i teatrze tańca, zarów-
no polskim, jak i światowym. 
Prezentuje widzom w różnym 
wieku i o zróżnicowanym po-
ziomie wykształcenia warto-
ściową ofertę teatralną bogatą 
w oryginalne środki ekspre-
sji artystycznej, komentującą 
współczesną rzeczywistość. 
Wydarzenie oferuje każdemu 
łatwy dostęp do międzyna-
rodowej sztuki i przyczynia 
się do zwiększenia udziału 
społeczeństwa w kulturze – 
informuje Marta Szumiłow-
ska z klubu „Plama”, który 
jest jednym z organizatorów 
festiwalu.

„Podróż” to temat prze-
wodni tegorocznej Fety. Trak-
towana jest ona nie tylko w 
sensie geograficznym – jako 
przemieszczanie się, zmiana 
miejsca pobytu.

– Ma ona wiele znaczeń, jako 
podróż przez życie, w głąb sie-
bie, w najciemniejsze zakamarki 
ludzkiej natury, czy wędrówka 
przez świat bajek. Inspiracją do 
podjęcia tego tematu była fak-
tyczna wędrówka naszego fe-
stiwalu, który raz na kilka lat 
zmienia lokalizację, jednocze-
śnie odciskając ogromne pięt-
no na zajmowanych terenach. 

Budzi do życia i rozwija kolej-
ne dzielnice Gdańska w sferze 
kulturalnej i społecznej – dodaje 
Marta Szumiłowska.

W tym roku, poza przedsta-
wieniami, prowadzone będą 
także warsztaty skierowane do 
uczestników festiwalu, w ra-
mach których każdy chętny 
przygotuje dla siebie i swojej ro-
dziny „podkładkę” do siedzenia 

z materiałów przeznaczonych 
do utylizacji (m.in. banerów 
reklamowych). 

Feta to festiwal międzynaro-
dowy, a tego roku w Gdańsku 
zaprezentują się teatry z Norwe-
gii, Włoch, Hiszpanii, Czech, 
Rosji, Ukrainy, Holandii, Por-
tugalii, Szwajcarii, czy Niemiec. 

(kl)

>> Teatr Pia z Portugalii również wystąpi w tegorocznej edycji festiwalu Feta
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podnieść podatek
Za nami Światowy Dzień bez Tytoniu, który obchodzimy 

31 maja. Mimo to w dalszym ciągu rzesze Polaków zaciągają 
się dymkiem. Nie patrzą, że nałóg jest szkodliwy. Każdego 
dnia sięgają po papierosa. Nie dość, że palenie może się skoń-
czyć w najgorszym wypadku rakiem płuc i śmiercią, to jeszcze 
jest bardzo kosztownym „hobby”.

Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogło-
siła, że w tym roku tematem przewodnim Dnia bez Tytoniu 
było podniesienie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. 

Zgodnie z wytycznymi Ramowej Konwencji WHO o uży-
ciu tytoniu (FCTC), kraje członkowskie powinny wdrażać 
politykę cenową na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenia ich 
konsumpcji. 

Badania wykazują bowiem, że wyższe podatki są szczegól-
nie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup 
o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynania pa-
lenia wśród młodzieży. Podatek akcyzowy, który powoduje 
wzrost cen wyrobów tytoniowych o 10 proc., zmniejsza kon-
sumpcję tytoniu o około 4 proc. w krajach o wysokich docho-
dach i nawet o 8 proc. w większości krajów o niskich i śred-
nich dochodach. Podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe 
skłania palaczy do porzucenia nałogu, zniechęca młodych lu-
dzi do rozpoczęcia palenia oraz jest źródłem przychodów do 
budżetów państw.

(Gr)

mini turnieJ brd

sp 83 najlepsza 
w Gdańsku

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 83 zwyciężyła w X 
finale Mini Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któ-
rego gospodarzem była podstawówka przy ulicy Jagiellońskiej 
na Przymorzu. 

Każdego roku turnieje BRD cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród gdańskich szkół. Do rywalizacji w jubileuszo-
wej, 10. już edycji, stanęło sześć reprezentacji ze szkół pod-
stawowych naszego miasta. Dodajmy jeszcze, że grupa finali-
stów została oczywiście wyłoniona po wcześniejszych elimi-
nacjach. Uczestnicy zmagań musieli rozwiązać test dotyczący 
wiedzy o zasadach ruchu drogowego oraz pokonać na rowerze 
tor sprawnościowy. O zwycięstwie decydowała suma punktów 
zgromadzona w obu konkurencjach. 

Bezkonkurencyjna okazała się w tym roku drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 83. Wicemistrzami turnieju zostali gospo-
darze imprezy, a więc zespół Szkoły Podstawowej nr 76. Na 
najniższym stopniu podium stanęli natomiast reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 55. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale, dyplomy, 
puchar oraz nagrody rzeczowe. 

(Gr)

>> Finałowe zmagania Mini Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 76 na Przymorzu
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rozmowa z aleksandrem machem, dyrektorem podr

platforma łącząca jednostki 
skupione wokół rolnictwa
Aleksander Mach od 1,5 roku jest dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku. Jego działania zmierzają ku temu, by ośrodek 
stał się platformą pomiędzy producentami rolnymi, firmami związanymi z tą 
gałęzią gospodarki i naukowcami.

– pierwszy rok pana działal-
ności w pomorskim ośrodku 
doradztwa Rolniczego obfito-
wał w konferencje, kongresy 
i fora. ich tematyka była oczy-
wiście różna, ale wszystkie or-
ganizowano po raz pierwszy.

– Nim znalazłem się 
w  gdańskim ośrodku praco-
wałem w firmach prywatnych, 
dzięki czemu mogłem dość 
dobrze poznać biznes rolny, 
ale z  zupełnie innej strony. 
W  PODR musieliśmy przede 
wszystkim określić jakie jest 
miejsce ośrodka w przestrzeni 
rolno-naukowo-biznesowej. 
Rolnictwo to tak naprawdę 
trzy światy: praktycy rolni-
czy zajmujący się uprawą lub 
hodowlą, naukowcy zajmują-
cy się badaniem i wdrażaniem 
nowych odmian albo leków 
na różne choroby oraz świat 
firm, które zajmują się sprze-
dażą środków ochrony roślin 
czy pasz albo prowadzą dzia-
łalność przetwórczą. Te trzy 
światy muszą w symbiozie żyć 
ze sobą, żeby osiągać jak naj-
większe korzyści. Brakuje in-
stytucji, które byłyby platfor-
mą dla wszystkich tych inte-
resów. My chcemy tę lukę za-
pełnić organizując sympozja, 
konferencje albo fora.

– już 16 i 17 czerwca orga-
nizujecie w łapinie koło kol-
bud forum drobiarskie. duże 
jest zainteresowanie tym 
spotkaniem?

– Powiem nieskromnie, że 
wszystkie tego typu spotkania 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Dodam tylko, że do 
Łapina przyjedzie prof. Tade-
usz Szulc, rektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wro-
cławiu, który jest autorytetem 
w dziedzinie drobiarstwa. Za-
interesowanie jest tak duże, 
że o  udziale w  forum będzie 
decydowała kolejność zgło-
szeń. Przypomnę z  kolei, że 
jesienią zainteresowanie orga-
nizowanym przez nas Forum 
Trzodziarskim było tak duże, 
że musieliśmy je przenieść do 
AmberExpo, gdyż uczestni-
czyło w nim ok. 350 producen-
tów trzody chlewnej – mimo 
że udział był płatny. Z  kolei 
w forum w Łapinie nie będzie 
mogło uczestniczyć więcej niż 
200 osób. Udziałem w spotka-
niu zainteresowane są nie tyl-

ko osoby i firmy działające na 
Pomorzu. Chętni zgłaszają się 
z łódzkiego czy Mazowsza. 

– co skłania zatem do 
uczestnictwa w tego typu 
spotkaniach?

– Przede wszystkim moż-
liwość zdobywania wiedzy na 
bardzo wysokim poziomie. 
Każdy chce, aby jego działa-
nia przynosiły jak największe 
korzyści. Ci najlepsi, którzy 
obrali sobie konkretny profil 
działania i  chcą być specja-
listami w  danym kierunku, 
podchodzą do sprawy bardzo 
profesjonalnie, wykorzystując 
każdą okazję do poprawiania 

swoich wyników ekonomicz-
nych. Nic w  tym dziwnego, 
bowiem największy rozwój 
obserwujemy w  bioinżynierii 
i informatyzacji. 

 – z takich konferencji korzy-
stają przede wszystkim więksi 
rolnicy, a jaka przyszłość cze-
ka niewielkie – kilku, kilkuna-
stohektarowe gospodarstwa?

– Tacy rolnicy mogą się zająć 
prowadzeniem gospodarstw 
ekologicznych, których w  tej 
chwili na Pomorzu jest ok. 
900. Pieniądze z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 w  dużej 
mierze będą przekazywane 

na działalność proekologicz-
ną. Myślę, że unijne wsparcie 
powinno nakłonić mniejszych 
rolników do podjęcia decyzji 
i  prowadzenia gospodarstwa 
ekologicznego. 

– pomorski ośrodek doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku 
bardzo mocno angażuje się też 
w pszczelarstwo.

– To prawda. Mamy swoją 
pasiekę w Lubaniu, która jesz-
cze 2 lata temu chyliła się ku 
upadkowi. Postanowiliśmy ją 
odbudować. Infrastruktura już 
powstała. W Lubaniu znajdo-
wać się ma Pomorskie Cen-
trum Pszczelarskie, na co uda-
ło się otrzymać środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Naszą ambicją 
jest podwojenie ilości produ-
kowanych matek, ponieważ 
ośrodek w  Lubaniu ma cha-
rakter reprodukcyjny. Znajdu-
je się tam 55 pni pszczelich, 
a  każdego roku produkujemy 
ok. 600 matek. Po uruchomie-
niu centrum chcemy zwiększyć 
ilość pszczelich rodzin, a  tym 
samym podwoić ilość produ-
kowanych matek. Chwali je 
Pomorski Związek Pszczelar-
ski, ponieważ są to dawne rasy, 
które bardzo dobrze spisują się 
w trudnych warunkach pożyt-
kowych na Kaszubach. 

– Rozumiem zatem, że zain-
teresowanie waszymi pszczoła-
mi jest duże?

– Zgadza się. Tworzą się na-
wet kolejki chętnych po nasze 
pszczele matki. Jednak chciał-
bym przypomnieć, że te owady 
to nie tylko miód. Przecież 80 
proc. wszystkich roślin wy-
maga zapylenia. Nikt jeszcze 
genetycznie tego nie zmienił. 
Ten obowiązek ciąży w  dal-
szym ciągu na pszczołach.  
Co ciekawe prowadzimy też 
zapisy rolników, którzy chcie-
liby aby rośliny na ich po-
lach zapylały nasze pszczoły. 
Pszczół jest tak mało, że kolej-
ki tworzą się nawet rok wcze-
śniej. Jest to efekt ich dużej 
śmiertelności. Problem nie do-
tyczy tylko Pomorza, ale nie-
stety całego świata. Prowadzi-
my jednak szeroko zakrojone 
działania, aby zmniejszyć ich 
śmiertelność.

rozmawiał  
krzysztof lubański

>> Aleksander Mach od 1,5 roku jest dyrektorem 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Gdańsku
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ckis ????
brak

rowerem do pracy

Rekord pobity
Zakończyły się zapisy do II edycji gdańskiej kampanii 

społecznej „Rowerem do pracy”. W  tym roku chęć udzia-
łu w kampanii zgłosiło 66 gdańskich firm, które zatrudniają 
łącznie ponad 15 tysięcy osób. Liczba uczestników świadczy 
o tym, że udało się pobić zeszłoroczny rekord zgłoszeń. 

(Gr)

nowa marka 

streetball  
na przymorzu

W 2013 roku na koszykarskiej mapie Trójmiasta pojawiła się 
nowa marka turniejów koszykówki ulicznej. Galeria Przymorze 
Streetball Challenge to kontynuacja zawodów dobrze znanych 
sympatykom ulicznych koszykarskich rozgrywek, które co roku 
organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 

Pierwszy turniej już za nami, a kolejne zmagania koszykarzy 
na parkingu Galerii Przymorze zaplanowano 28 czerwca. 

– W tym roku odbędą się dwie edycje, które są odpowiedzią 
na duże zainteresowanie trójmiejskiego środowiska koszykar-
skiego tego typu imprezami. Z pewnością przyciągną dużą gru-
pę młodych koszykarzy wysokim poziomem sportowym oraz 
atrakcyjnymi nagrodami. W ubiegłym roku zagrało w nich nie-
mal 100 trzyosobowych drużyn. Chętnie grały również dziew-
czyny i dla nich przewidziana jest osobna kategoria – informuje 
Grzegorz Pawelec z gdańskiego MOSiR.

Rozgrywki będą się toczyć na ośmiu boiskach, w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Wszelkie informacje na temat imprezy 
znaleźć można m.in. na stronie www.mosir.gda.pl.

(Gr) 

Gdańszczanie bieGaJą

po nagrody i dla zdrowia
Aktywne spędzanie wolnego czasu stało się normą w naszym kraju. Polacy 
z przyjemnością uczestniczą w imprezach sportowo-rekreacyjnych, a chęt-
nych nie brakuje także do udziału w zawodach biegowych. Nic zatem dziw-
nego, że dużym zainteresowaniem gdańszczan cieszy się Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska.

Pierwsze zawody z tego cyklu 
odbyły się w  Brzeźnie, a  star-
towało w  nich 180 zawodni-
ków. W  ostatnich dniach maja 
zawody rozegrano na ulicach 
Dolnego Wrzeszcza, a pierwsza 
czerwcowa impreza odbyła się 
na terenie Spółdzielni Mieszka-
niowej „Młyniec”. 

Biegowe imprezy rozgrywa-
ne są w kilku kategoriach (mło-
dzicy, dzieci młodsze i  starsze 
oraz seniorzy). Cały cykl grand 
prix składa się z 8 zawodów. Za 
nami już trzy imprezy, a kolej-
ne zawody biegowe zaplanowa-
no na 22 czerwca. Tym razem 
amatorzy ulicznego biegania 
spotkają się we Wrzeszczu Gór-
nym, gdzie będą rywalizować 
na trasie wyznaczonej w okoli-
cach Teatru Leśnego. 

Uczestnictwo w  biegu jest 
bezpłatne, a zapisy prowadzone 

są drogą elektroniczną. Chętni 
zapisywać się mogą na stronie 
www.dzielnicebiegają.pl, gdzie 
znajdują się również wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące 
biegowego grand prix. W  dniu 
zawodów zapisywać się będą 
mogli jedynie uczestnicy bie-
gów młodzieżowych i  to tylko 
w przypadku wolnych miejsc. 

Wielki finał odbędzie się 
podczas tegorocznej impre-
zy Gdańsk Biega, którą zapla-
nowano na 26 października. 
W  tym dniu wszyscy zwycięz-
cy poszczególnych kategorii 
otrzymają nagrody i  zostaną 
wyróżnieni na scenie głównej. 
Wśród uczestników, którzy we-
zmą udział w  przynajmniej 6 
z 8 edycji, rozlosowane zostaną 
cenne nagrody. Dodajmy tyl-
ko, że kolejne zawody odbędą 
się: 14 września (Siedlce – oko-

lice ul. Skarpowej), 20 wrze-
śnia (Orunia – Św. Wojciech 
– Lipce – Park Oruński), 27 
września (osiedle Niedźwied-
nik) i  12 października (Uje-
ścisko – Łostowice – Zbiornik 
Świętokrzyska). 

Organizatorami Biegowego 
Grand Prix Dzielnic Gdańska 
są Klub Lekkoatletyczny Le-
chia Gdańsk oraz rady dzielnic 
i osiedli.

(kl)

>> Nie brakuje chętnych do udziału w Biegowym 
Grand Prix Dzielnic Gdańska
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Grali badmintoniŚci 

nasi na „piątkę”
W Głubczycach w województwie opolskim rozegrano Mi-

strzostwa Polski Młodzików Młodszych w  Badmintonie. 
Gdańszczanie, reprezentujący MMKS Gdańsk, nie zdobyli 
medali, ale zajmowali miejsca blisko podium.

W  Głubczycach startowało 5 zawodników MMKS. Bar-
tosz Grochowski z  Jakubem Gałązką startowali w grze po-
jedynczej i  podwójnej, Marcelina Franczuk w  grze miesza-
nej i pojedynczej oraz Szymon Wolniak i Jakub Paszkiewicz 
w  grze podwójnej. Najlepiej wśród naszych reprezentantów 
spisali się Jakub Gałązka i Bartosz Grochowski, którzy zostali 
sklasyfikowani na 5. miejscu w grze podwójnej. Również na 
„piątkę” zapracowała Marcelina Franczuk, która rywalizowa-
ła w mikście w parze z Adamem Bibikiem z Łodzi. W grze 
pojedynczej gdańszczanka została sklasyfikowana na 9. pozy-
cji. Dodajmy tylko, że w Głubczycach startowała jeszcze para 
Szymon Wolniak i  Jakub Paszkiewicz, zajmując ostatecznie 
16. lokatę.

(kl) 

piłkarskie potyczki

mistrzowie  
z przymorza

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 79 z Przymorza zo-
stała mistrzem Gdańska w piłce nożnej. W decydującym spo-
tkaniu przymorska drużyna pokonała rówieśników ze Szkoły 
Podstawowej nr 48. 

Piłkarskie potyczki rozgrywane w  ramach Gdańskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowane są – jak co roku 
– przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej. Dodajmy, że 
GOKF przeprowadza także turnieje w  innych dyscyplinach 
sportowych.

W turnieju piłkarskim szkół podstawowych najpierw roze-
grano oczywiście eliminacje. Najlepsze drużyny rywalizowały 
potem o medale. Rozegrano również finał pocieszenia, a więc 
zawody o miejsca 5 – 8, w których zwyciężyła drużyna Szko-
ły Podstawowej nr 86, która w pokonanym polu pozostawiła 
podstawówkę de la Salle oraz SP 80 i SP 77. 

Wielki finał młodych adeptów gdańskiego futbolu rozegra-
no na Zaspie. Do turnieju, w którym wyłoniono medalistów, 
zakwalifikowały się drużyny SP 79 z Przymorza, SP 48 z Za-
spy, SP 12 z Ujeściska i SP 42 z Suchanina. W półfinałach 
zespół z  Przymorza 4:2 pokonał ekipę z  Zaspy, natomiast 
o zwycięstwie w drugim spotkaniu musiały decydować rzu-
ty karne. W regulaminowym czasie gry pomiędzy drużyna-
mi SP 42 i  SP 12 padł remis 2:2. Bezbramkowa dogrywka 
nie przyniosła rozstrzygnięcia, a  w  rzuty karne 2:0 wygrali 
chłopcy z  „dwunastki”. W pojedynku o brązowy medal go-
spodarze turnieju 7:3 ograli rywali z Suchanina. Wielki finał 
to jednostronny pojedynek, w którym zawodnicy z Przymorza 
nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń, gromiąc przeciw-
nika 9:0. 

Dodajmy, że w rozgrywkach, które trwały od 3 październi-
ka ubiegłego roku, wystąpiły 42 zespoły. Podczas 26 spotkań 
rozegrano 152 mecze, w których zagrało łącznie ponad 420 
młodych piłkarzy.

(kl)

>> Zwycięska drużyna  
– reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 79
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przed mistrzostwami europy

katamarany zawładnęły zatoką
Sezon żeglarski rozpoczął się 

na dobre. Co weekend dociera-
ją do nas informacje o regatach 
organizowanych w  różnych 
częściach Zatoki Gdańskiej. 
W  Sopocie odbywały się rega-
ty katamaranów A-class, a więc 
jednych z  najszybszych i  naj-
nowocześniejszych jachtów na 
świecie.

W regatach, których organi-
zatorem był UKS Navigo, wzię-
li udział zawodnicy z Trójmia-
sta, Warszawy i Poznania. Za-
planowano rozegranie 6 wyści-
gów, ale z powodu zbyt słabego 
wiatru do klasyfikacji general-
nej liczyły się tylko 3 wyścigi. 

– Pierwsze wyścigi były pa-
sjonujące i wymagające dla za-
wodników, którzy po pierw-
szym starcie ścigali się przy 
słabym, kręcącym wietrze. 
Kilka razy następowała zmia-
na liderów na prowadzeniu, ale 
zasłużone zwycięstwo wywal-
czył Karol Dołęga, który przez 
większość trasy utrzymywał się 
na prowadzeniu – relacjonuje 
Jacek Noetzel z UKS Navigo.

Drugi wyścig zawodni-
cy przepłynęli w  trapezie na 
kursie pod wiatr i  z  wiatrem. 
Rywalizowało ze sobą kilku li-
derów. Na ostatnim kursie na 
metę, na skraju trasy, pojawił 
się bardzo silny szkwał od nad-

chodzącej burzy i taką zmianę 
wiatru najlepiej wykorzystali 
Jacek Noetzel, Tymek Ben-
dyk i  Piotr Baryżewski, któ-
rzy w  takiej właśnie kolejno-
ści zameldowali się na mecie. 
Ostatnią odsłonę regat wygrał 
Jacek Noetzel, który okazał 
się lepszy od Radka Dąbrow-
skiego i Tymka Bendyka. Ten 
ostatni zwyciężył w klasyfika-
cji generalnej, wyprzedzając 

Radka Dąbrowskiego i  Piotra 
Baryżewskiego – wszyscy re-
prezentujący UKS „Navigo”. 

– Regaty były ostatnim ofi-
cjalnym sprawdzianem przed 
Mistrzostwami Europy we 
Francji, które odbędą się 
w drugiej połowie czerwca. Na 
mistrzostwa zakwalifikowało 
się 11 zawodników z  Polski, 
w tym aż 10 z naszego klubu – 
dodaje Jacek Noetzel.

Nie były to oczywiście je-
dyne zawody rozgrywane 
w Sopocie. Już po zamknięciu 
tego wydania „Panoramy” ro-
zegrano Mistrzostwa Świata 
Finn Masters. Natomiast od  
16 czerwca odbywać się tu 
będą windsurfingowe Mi-
strzostwa Europy Raceboard.

(kl)

>> W Sopocie rozegrano zawody najszybszych katamaranów na świecie
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25 lat społeczneJ pracy

Uhonorowano Ryszarda Rivierę
Uczniowie polskich szkół odliczają już dni do letnich wakacji. Tym, którzy 
zostaną w Gdańsku organizacje, kluby i instytucje zapewniają różne formy 
spędzenia wolnego czasu. Tradycyjnie już osiedlowy klub „Ad-Rem” z Oliwy 
wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży przeprowadzać będzie na sportowo.

Zajęcia „Piłkarska Oli-
wa 2014” odbywać się będą w 
dwóch turnusach (1 – 20 lipca 
oraz 4 – 17 sierpnia). 

– We wtorki i czwartki na 
boisku przy ulicy Cystersów 
13 w Oliwie odbywać się będą 
zajęcia piłkarskie. Na godz. 
10.00 zapraszamy dzieci rocz-
ników 2002/1999, natomiast 
na godz. 12.00 młodzież rocz-
ników 1998/1996. Z kolei w 
środy, zawsze o godz. 11.00, 
w siedzibie naszego klubu przy 
ulicy Czyżewskiego 12 prze-
prowadzane będą gry zręcz-
nościowe – informuje Ryszard 
Riviera, kierownik oliwskiego 
klubu.

Dodajmy, że do organiza-
cji zajęć sportowych podczas 
tegorocznych wakacji włączy-
li się także: Caritas Diecezji 
Gdańskiej, Gdański Ośro-

dek Kultury Fizycznej i Rada 
Osiedla Oliwy. 

Warto przy okazji wspo-
mnieć, że Ryszard Riviera zo-
stał niedawno uhonorowany 
za 25 lat pracy społecznej oraz 
krzewienie sportu i rekreacji w 
Oliwie. Z tej okazji kierowni-
ka klubu odwiedzili radni na-
szego miasta, Jarosław Gorec-
ki i Jacek Teodorczyk. 

– Była to dla mnie bardzo 
miła, ale zarazem wielka nie-
spodzianka. Nie sądziłem, że 
ktoś zauważył moje działania 
– mówi nam Ryszard Riviera.

Jak mówi Jarosław Gorecki, 
obowiązkiem wręcz było uho-
norowanie człowieka skrom-
nego, pracowitego, który tak 
długo pracuje społecznie na 
rzecz nie tylko Oliwy, ale ca-
łego Gdańska.

– Ryszarda Rivierę uważam 

za jednego z najlepszych spo-
łeczników w naszym mieście. 
Przyjemnością było dla mnie i 
Jacka Teodorczyka to, że wła-
śnie nam przypadło uhonoro-
wanie oliwskiego społecznika 

symboliczną nagrodą Rady 
Miasta Gdańska. O takich oso-
bach nie możemy zapominać – 
mówi nam Jarosław Gorecki.

(lubek)

>> Ryszard Riviera (w środku) otrzymał od Jarosława 
Goreckiego (z prawej) i Jacka Teodorczyka podzięko-

wania za 25 lat społecznej pracy
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buduJ i remontuJ z nami 

co powinniśmy wiedzieĆ o styRopianie?  
Styropian, fachowo polistyren ekspandowany, jest obecnie najbardziej popularnym materiałem izolacyjnym. Na rynku możemy 
spotkać wiele odmian płyt styropianowych o różnym zastosowaniu. Aby nie zgubić się w gąszczu oferowanych produktów, przyjrzyjmy 
się różnicom i poznajmy ich podstawowe właściwości. Pod lupę bierzemy produkty firmy FS ARBET, która zapewnia nam materiały 
wysokiej jakości, posiadające odpowiednie atesty. 

FASADA SYSTEM KOMFORT, FASADA SYSTEM 
CLASSIC oraz FASADA SYSTEM EXPERT 

Płyty te stosujemy w aplikacjach niewymagających prze-
noszenia obciążeń mechanicznych i  używamy przede 
wszystkim do izolacji cieplnej ścian. Sprawdzają się 
najlepiej m.in. w  takich miejscach, jak: ściany wykony-
wane w systemie ETICS (metodą „lekką mokrą”, BSO) 
lub „lekką suchą”, powierzchnie ścian szkieletowych, 
szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trój-
warstwowych, wieńce, ościeża, nadproża i  inne miejsca 
narażone na powstanie mostków cieplnych, loggie balko-
nowe, ściany warstwowe, jak również ściany szczelinowe 
z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, 
szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach, w wewnętrznych 
ściankach działowych oraz podłogi między legarami. 

FASADA SYSTEM GRAFIT,  
czyli płyty z domieszką grafitu 

Prawdziwie innowacyjny produkt, charakteryzujący 
się przede wszystkimi podwyższonymi parametrami 
izolacyjności cieplnej. Szaro-srebrny kolor to efekt do-
dania grafitu, który zwiększa absorpcję promieniowa-
nia cieplnego. W  porównaniu z  tradycyjnymi płytami,  
GRAFIT izoluje lepiej. Umożliwia to nam stosowa-
nie cieńszych płyt, bez utraty właściwości termoizo-
lacyjnych, jakimi charakteryzuje się „grubszy” biały 
styropian. Podwyższone parametry izolacyjne są nie-
zastąpione m.in. przy ocieplaniu loggii balkonowych, 

ościeży i  nadproży oraz 
tam, gdzie wymagana jest jak najmniej-

sza grubość termoizolacji. 
Styropian Fasada System GRAFIT jest szczególnie po-
lecany do termoizolacji budynków energooszczędnych 
i  pasywnych, wart rozważenia w  realizacjach, gdzie 
zbyt gruba izolacja może zmniejszyć walor estetyczny 
budynku. 

PŁYTY STYROPIANOWE  
PODŁOGA/DACH 

Te płyty możemy stosować w aplikacjach wymagających 
przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych, do ter-
moizolacji podłóg poddasza i strychów użytkowych oraz 
nieużytkowych. Z  powodzeniem stosuje się je w  bu-
downictwie mieszkaniowym i  użyteczności publicznej, 
w takich miejscach jak: podłogi na gruncie, podłogi na 
wszelkiego rodzaju stropach o  sztywnej konstrukcji, 

stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewa-
nymi i nieogrzewanymi, stropy nad przejazdami czy ta-
rasy i balkony. 

PŁYTY STYROPIANOWE PARKING  
I PARKING EXPERT 

Produkty niezastąpione w  aplikacjach wymagających 
przenoszenia większych obciążeń mechanicznych. Przy 
ich pomocy izolujemy m.in.: podłogi w  budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej i  przemysło-
wym, podłogi na gruncie i w systemie ogrzewania pod-
łogowego, cokoły przy „metodzie lekkiej-mokrej”, ściany 
poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną na sty-
ropianie od strony gruntu. 

Specjalistyczne  
- HYDROPIAN I TONOPIAN 

HYDROPIAN to nowoczesny materiał, o  do-
skonałych parametrach, odporny na obciążenia.  
Charakteryzuje się wysoką spoistością, dzięki czemu nie 
nasiąka wodą nawet przy długotrwałym, 28 dniowym 
zanurzeniu. 
TONOPIAN – używamy tam, gdzie wymagana jest 
izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych. Sto-
sujemy go do izolacji akustycznej stropów, poprzez za-
stosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą 
pływającą, zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków 
uderzeniowych (do 31 dB). 

Bysewo Sp. z o.o. 
ul. Trakt św. Wojciecha 57  

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl

16 nasze spRawy
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110 lat pG
14 tysięcy złotych to pula 

nagród, jaka jest do wygra-
nia w  konkursie fotogra-
ficznym ogłoszonym z oka-
zji 110-lecia Politechniki 
Gdańskiej. Prace należy 
przysyłać do 18 czerwca.

Fotograficzny konkurs 
„Politechnika Gdańska 
w  Roku Jubileuszowym” 
ma ukazać uczelnię jako in-
nowacyjny ośrodek nauko-
wy z  bogatymi tradycjami, 
którego głównymi atrybu-
tami są pracownicy nauko-
wi, studenci, kampus aka-
demicki oraz infrastruktura 
badawczo-naukowa.

– Jury przyzna nagro-
dy w  wysokości 4,5 oraz 3  
i  1,5 tysiąca złotych. Prze-
widziano również pięć 
równorzędnych wyróżnień 
z nagrodą finansową 1 tysią-
ca złotych – Monika Zdroik 
z gdańskiego magistratu.

Organizatorami kon-
kursu są Politechnika 
Gdańska, Miasto Gdańsk 
i  Związek Polskich Arty-
stów Fotografików Okręg 
Gdański. Szczegóły na 
ht tp: //pg.edu.pl /110-lat
-pol itechnik i-gdansk iej/
konkurs-fotograficzny.

(Gr)

mieJsce dla całych rodzin

zdrowy gdański stadion
Gdański stadion PGE Arena, jako pierwszy w kraju trafił do sieci „European Healthy Stadia”. 
Obiekt uznany został za miejsce, które promuje zdrowe aktywności ruchowe, ma w swojej ofercie 
zdrowe potrawy dla stadionowych gości i kibiców, włącza się w kampanie prozdrowotne.

Agnieszka Weissgerber, 
rzecznik prasowy PGE Areny 
mówi, że współpraca z eksper-
tami Healthy Stadia zaowocu-
je z  pewnością dalszym roz-
wojem działań inwestujących 
w zdrowie mieszkańców Trój-
miasta i turystów. 

– Z  ostatniego tylko okre-
su wymienić można chociaż-
by działalność grupy „Biegam 
Bo Lubię”, która zrzesza oso-
by w różnym wieku, pragnące 
dbać o zdrowie z wykorzysta-
niem treningów biegowych. 
Poza tym, co tydzień średnio 
30 osób przyjeżdża rano na 
stadion, żeby wspólnie ćwi-
czyć w  sobotnie przedpołu-
dnie. PGE Arena włączyła się 
ostatnio w  akcje „Rowerowy 
maj” i „Owoc w szkole” – wy-
licza tylko niektóre prozdro-
wotne działania Agnieszka 
Weissgerber.

Poza tym przygotowa-
no także programy, któ-

re mają zachęcić mieszkań-
ców Trójmiasta do działań 
prozdrowotnych.

– Chcemy podtrzymać ist-
niejące i  tworzyć nowe grupy 
ćwiczące na infrastrukturze 
stadionu, ale także wprowa-
dzić stałe zajęcia zdrowego 
trybu życia i odżywiania – wy-
jaśnia Wojciech Dąbrowski, 
CSR Manager na PGE Are-
nie, który dodaje zarazem, że 
stadion jest obiektem zdrowia. 
– Taką tezę podtrzymujemy, 
współpracując z  podmiotami 
zarówno sektora prywatnego, 
społecznego, jak i publicznego. 
Do tego wszystkiego istotne 
dla gości stadionu jest również 
to, że obiekt posiada własną 
kuchnię, a  operator gastrono-
miczny przykłada dużą wagę 
do przygotowywania potraw. 

Tomasz Kowalski, prezes 
zarządu PGE Areny Operator 
mówi z kolei, że bycie w euro-
pejskiej sieci Healthy Stadia 

jest potwierdzeniem tego, że 
gdański stadion efektywnie 
dba o  ekologię, zdrowie gości 
i pozytywne zmiany w ich try-
bie życia. 

– Certyfikat Healthy Stadia 
traktujemy również jako wiel-
ką odpowiedzialność – dodaje 
Tomasz Kowalski. – Na pewno 

będziemy dbać o dotychczaso-
we standardy i  ciągle się roz-
wijać, między innymi właśnie 
dzięki tej nowo nawiązanej 
współpracy.

Stadion w czasie Euro 2012 
zapewnił Gdańskowi najwięk-
sze jak dotąd sportowe emo-
cje, teraz staje się natomiast 

miejscem, do którego chętnie 
przybywają całe rodziny. Do-
bitnym tego przykładem była 
ostatnio impreza zorganizo-
wana z  okazji Dnia Dziecka, 
na której bawiły się tysiące 
mieszkańców Trójmiasta.

(kl)

>> PGE Arena to już nie 
tylko miejsce atrakcji 
sportowych. To także 

miejsce, w którym spo-
tykają się osoby, które 
chcą w zdrowy sposób 

spędzić wolny czas
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