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Będą nowe parkinGi
1700 miejsc postojowych ma powstać na parkingach 
kubaturowych w Gdańsku, które powstaną na Pod-
walu Przedmiejskim, Podwalu Staromiejskim, Targu 
Maślanym i przy ul. Szymanowskiego.
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bandera na maszt

sezon żeGlarski czas zacząć
Po zimowej przerwie ponownie na wodach Bałtyku i jeziorach 
pojawią się białe żagle. Spragnieni żeglarskich wrażeń z niecierpli-
wością czekali na ten moment. Już 17 maja (sobota) odbędzie się 
Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Gdańsku. Z tej okazji organizato-
rzy imprezy przygotowali dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta 
oraz naszych gości wiele atrakcji, które będą czekać w rejonie 
Targu Rybnego i na Motławie.

Będzie możliwość zwiedzenia 
Generała Zaruskiego pod 
opieką załogi i kapitana.
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>> 17 maja odbędzie się Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Gdańsku, podczas którego nie może oczywiście zabraknąć parady na Motławie

remontują ul. 23 marca 
12 maja ruszył długo oczekiwany remont ulicy  
23 Marca w Sopocie. Poza przebudową układu dro-
gowego, powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz 
infrastruktura podziemna. 
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wodna kraina zaBawy
Setki dzieci bawiły się na festynie zorganizowanym 
przez SNG i  klub „Bolek i  Lolek”. Kolejna impre-
za z cyklu „Wodna kraina zabawy” już 17 maja przy 
szkole na Oruni Górnej (ul. E. Hoene).
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przyjadą tramwaje z niemiec
Już wkrótce do Gdańska trafią tramwaje z Kassel. 
Podpisano już umowę, na podstawie której w naszym 
mieście pojawi się niebawem 14 dwukierunkowych 
pojazdów typu N8C.
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>> Europoseł Jan Kozłowski efektownie chce wjechać do Brukseli

limeryki
Znany chodziarz  
z miasta Łodzi,

sport z małżeństwem  
ledwo godzi,

na spacer chce żona,
a on prawie kona,

bo się już dzisiaj nachodził.

*** 
Pewien olimpijczyk  

wagi ciężkiej w boksie,
ponoć każdą walkę toczył  

był na „koksie”.
Gdy w tej sprawie go pytano,
minę dziwnie miał zmieszaną

i wyraźnie zawstydzony  
patrzył w bok się.

*** 
Młody sprinter  

rumuński  ze Zlatni,
koleżankę  zaciągnął  do szatni, 

chociaż kostium mu wadził,
dziewczę w mig doprowadził…

potem pobiegł i… znów był 
ostatni.

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reklama:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

turystyka
po 
motławie

Po przerwie, ponownie ru-
szyły kursy gdańskich tramwa-
jów wodnych. Chętni, podobnie 
jak w  latach poprzednich, będą 
mogli wybrać się w rejs po Mo-
tławie czy Martwej Wiśle, dzię-
ki czemu będą mieli doskonałą 
okazję obejrzeć nasze miasto 
z perspektywy wody.

Zarząd Transportu Miej-
skiego w  Gdańsku uruchomił 
funkcjonowanie dwóch linii 
tramwaju wodnego na trasach: 
linia F5: Żabi Kruk – Wester-
platte, przystanki: Żabi Kruk 
– Zielony Most – Targ Rybny 
– Wiosny Ludów – Nabrzeże 
Zbożowe – Twierdza Wisłouj-
ście – Westerplatte – Nowy Port 
Latarnia Morska oraz linia F6: 
Targ Rybny – Narodowe Cen-
trum Żeglarstwa, przystanki: 
Targ Rybny – Wiosny Ludów – 
Sienna Grobla – Tamka – Stogi 
– Górki Zachodnie – Narodowe 
Centrum Żeglarstwa. 

Na każdej trasie przez cały 
tydzień aż do 30 września od-
bywać się będą 3 rejsy dziennie 
w  obie strony, w  godzinach od 
10.00 do 21.00. Natomiast 20 
czerwca na linii F5 będzie wy-
konywany dodatkowy, czwarty 
rejs w obie strony. Linię obsłu-
giwać będą dwa statki pasażer-
skie Żeglugi Gdańskiej, Sonica 
i  Sonica I, posiadające możli-
wość jednorazowego przewozu 
40 osób i 5 rowerów. 

Bilety na rejs kupować moż-
na na statku, a kosztują one: 5 zł 
(ulgowy), 10 zł (normalny) oraz 
5 zł na przewóz roweru. 

(GR)

•	 17 maja (sobota), kabaret hrabi, godz. 12.00, mcka 
zatoka sztuki, sopot, al. franciszka mamuszki 14

•	 17 maja (sobota), Gdańskie otwarcie sezonu 
Żeglarskiego, marina Gdańsk

•	 18 maja (niedziela), polska noc kabaretowa, godz. 
18.00, hala olivia, al. Grunwaldzka 470

•	 20 – 25 maja (wtorek – niedziela), Xii bałtycki festiwal 
nauki

•	 22 – 25 maja (czwartek – niedziela), 3. festiwal 
kultury azjatyckiej uG made in azja – edycja made 
in japonia, godz. 18.30, dkf miłość blondynki, 
Gdańsk, ul. wita stwosza 55 (aula 1.43 /039/ wydział 
filologiczny uG)

•	 24 maja (sobota), Śpiewamy młynarskiego na 
dzień matki, godz. 18.00, filharmonia bałtycka, ul. 
ołowianka 1

•	 24 maja (sobota), koncert perfectu, godz. 19.00, hala 
olivia, al. Grunwaldzka 470

•	 25 maja (niedziela), „tosca”, godz. 19.00, opera 
bałtycka

•	 27 maja (wtorek), paweł konjo konnak – 30 lat 
w kosmosie, godz. 10.00, csw łaźnia 2, Gdańsk, ul. 
strajku dokerów 5

•	 28 maja (środa), mecz lechia Gdańsk – wisła kraków, 
godz. 20.30, stadion pGe arena

•	 29 maja (czwartek), iX pomorskie forum 
przedsiębiorczości, godz. 8.30 – 16.30, park naukowo-
technologiczny w Gdyni, al. zwycięstwa 96/98

•	 30 maja – 1 czerwca (piątek – niedziela), festiwal top 
trendy, opera leśna w sopocie

•	 2 czerwca (poniedziałek), iX sopockie integracyjne 
targi pracy, godz. 10.00 – 13.00, hala 100-lecia 
w sopocie, ul. jakuba Goyki 7

•	 4 – 8 czerwca (środa – niedziela), 12. międzynarodowy 
festiwal filmów dokumentalnych – docfilm festival, 
kino neptun w Gdańsku, ul. długa 57 

•	 6 czerwca (piątek), mecz towarzyski polska – litwa, 
stadion pGe arena

•	 7 czerwca (sobota), mecz piłki ręcznej polska – 
niemcy, godz. 16.45, hala ergo arena

•	 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

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

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

na syGnale
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 1 
PODNOSI 
OCZKA W 
RAJSTO- 
PACH 

2 
SÓL 
SODOWO- 
POTASOWA 

3→ 
OZDOBA 
NA 
KALENICY 
DACHU 

3↓ 
MIASTO 
W WOJ. 
POMORS- 
KIM 

4 
KUMPEL,  
KOLEŚ 

5 
NP. KAWA, 
HERBATA, 
TYTOŃ 

6 
ŁYŻWY 
NA 
KÓŁKACH 
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 7 
SERWUJE 
GO 
BARMAN 
 

8 
„BOŻA…”, 
CZYLI BIED- 
RONKA 

9 
KOBIETA 
POŚLU- 
BIONA 

10 
MONOTY- 
POWY 
RODZAJ 
ROŚLIN 

11 
STYL 
UBIERANIA 
SIĘ 

12 
ZBROJNA 
FORMACJA 
JAKIEJŚ 
PARTII 

2  

13→ 
WSIEWO- 
ŁOD…, 
REŻYSER 
ROSYJSKI 
 

13↓ 
„ZEBRA” 
NA 
ULICY 

3→ 
↓ 

 4  5 6   

14 
WYSPA NA 
ODRZE WE 
WROCŁA- 
WIU 

7    8 9    

15→ 
NAPISAŁ 
„PRZED 
POTOPEM” 
 

15↓ 
… GARFUN 
KEL, 
WOKALI- 
STA 

10 11       

16 
WOREK 
PODRÓŻNY 

17 
CZŁONEK 
RODZINY 

12        

18 
MITYCZNY 
KRÓL 
EGINY 

13→ 
↓ 

        

19 
ZNAK 
ZODIAKU 

 14     15→ 
↓ 

16  

20 
KOBIETA 
LUBIĄCA 
RYZYKO 

17   18   19   

20          

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/pazdur, 7/drink, 9/żona, 10/amarylis, 12/bojówka, 13/Pudowkin, 14/Tamka, 15/Asz, 17/syn, 
18/Eak, 19/rak, 20/ryzykantka, 

PIONOWO 

1/repasaczka, 2/winian, 3/Prabuty, 4/znajomek, 5/używka,6/rolki, 8/krówka, 11/moda, 13/pasy, 
15/Art., 16/sak.  

Hasło: MAJÓWKA  
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kontrolują autokary 
z dziećmi

Jak co roku, pomorska policja 
będzie sprawdzała autokary prze-
wożące dzieci na wycieczki oraz 
kolonie podczas letnich wakacji. 
Gdańska policja zorganizowała 
tym razem stały punkt kontroli au-
tokarów przewożących dzieci, który 
usytuowany jest przy ulicy Szczęśli-
wej – na parkingu przy Auchan. 

Stacjonarny punkt kontroli dzia-
łać będzie jeszcze do 1 lipca, a po-
licjanci będą kontrolować autokary 
w godzinach 6.30 – 10.00. Nie bę-
dzie potrzeby wcześniejszego zgła-
szania o planowanym wyjeździe. Po 
przeglądzie municypalni wydadzą 
zaświadczenie o  przeprowadzo-
nej kontroli, które kierowca bę-
dzie musiał okazać organizatorowi 
wycieczki.

Natomiast po 1 lipca kontrolę 
autokaru wiozącego dzieci na wy-
cieczkę, czy też letnią kolonię trze-
ba będzie już umówić telefonicznie 

z  Wydziałem Ruchu Drogowego 
(tel. 58 321 69 47 lub 58 321 69 
45). Gdańska policja apeluje, aby 
potrzebę kontroli takiego pojazdu 
zgłaszać najlepiej kilka dni przed 
wyjazdem. Funkcjonariusze dro-
gówki będą sprawdzać stan trzeź-
wości kierowcy i  jego uprawnienia, 
a przede wszystkim stan techniczny 
autokaru.

oszust zatrzymany
Gdańscy policjanci zatrzyma-

li 30-latka, którego oskarżono 
o oszustwa. Oskarżony sprzedawał 
serduszka o  wartości 20 zł. Uzy-
skane w  ten sposób pieniądze miał 
przeznaczać na obiady dla dzieci 
w gdańskich szkołach. O podejrza-
nym społeczniku policjantów po-
informował jeden z  mieszkańców 
Wrzeszcza. 

Podczas przesłuchania okaza-
ło się, że 30-latek podawał się za 
pracownika fundacji i  sprzedawał 
serduszka, z  których zysk zosta-
wiał sobie. Mężczyzna przyznał się 

do zarzutów i  dobrowolnie poddał 
się karze – 7 miesięcy pozbawienia 
wolności (w  zawieszeniu na 2 lata) 
oraz grzywnie w wysokości 1 tys. zł.

oszust – biznesmen 
Funkcjonariusze z  Komendy 

Wojewódzkiej Policji w  Gdańsku 
zatrzymali 35-letniego gdańszcza-
nina, którego oskarżono o oszustwa 
instytucji finansowych na blisko 
600 tys. zł i  usiłowanie wyłudze-
nia prawie 1,7 mln zł. Zatrzymany 
usłyszał łącznie 67 zarzutów. Został 
tymczasowo aresztowany na okres 
trzech miesięcy, a za oszustwo grozi 
mu nawet 8 lat więzienia.

Sprawca w  latach 2000 – 2012 
wyłudził pieniądze z polis ubezpie-
czeniowych od następstw nieszczę-
śliwych wypadków oraz z  ZUS na 
łączną kwotę blisko 600 tys. zł. 
Planował też wyłudzenie kolejne-
go odszkodowania w  wysokości 
prawie 1,7 mln zł od jednej z firm 
ubezpieczeniowych. 

(GR)
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remontują artusa
Do 30 października potrwa rozpoczęty na początku maja re-

mont fasady Dworu Artusa. Celem remontu jest przeprowadzenie 
pełnej konserwacji technicznej i  estetycznej wszystkich elemen-
tów architektonicznych na fasadzie południowej Dworu Artusa.

„ambasador tarGów 2013” 
Polska Izba Przemysłu Targowego po raz czwarty przyznała ty-

tuł Ambasadora Targów. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, po-
nieważ po raz pierwszy w historii konkursu tytuł otrzymały dwie 
osoby: Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

piosenki ireny jarockiej
Młodzieżowy Dom Kultury w  Sopocie zaprasza wszyst-

kich chętnych do udziału w  konkursie piosenki Ireny Jaroc-
kiej, który jest przeznaczony dla dzieci i  młodzieży. Kon-
kurs odbędzie się 27 maja o  godzinie 9.00 w  MDK przy al. 
Niepodległości 763 w  Sopocie. Więcej informacji na stronie  
www.mdk.sopot.pl.

janda charytatywnie
24 maja o godz. 19.00 – tydzień przed Dniem Dziecka – w sali 

gdańskiego NOT przy ul. Rajskiej 6 odbędzie się spektakl chary-
tatywny Teatru Polonia z Warszawy „Shirley Valentine”, które-
go organizatorem jest Fundacja Hospicyjna i działający przy niej 
Fundusz Dzieci Osieroconych. Dochód ze spektaklu w  całości 
przeznaczony jest na wsparcie podopiecznych Fundacji. 

Bilety w  cenie 90 zł i  120 zł do nabycia w: kasach NOT, na 
www.kupbilecik.pl oraz w Fundacji Hospicyjnej, przy ul. Chodo-
wieckiego 10 (a.kobylska@hospicja.pl, 58 343 80 84).  

(Gr)

w skrócie
powstanie 1700 miejsc

Będą nowe parkingi
Mieszkańcy miast, szczegól-

nie tych dużych, mają niemałe 
problemy ze znalezieniem wol-
nego miejsca parkingowego. 
Samochodów przybywa z każ-
dym rokiem, ale nieproporcjo-
nalnie do tego wskaźnika ro-
śnie liczba miejsc postojowych. 

Gdańsk idzie w  stronę par-
kingów kubaturowych. Nie-
dawno został poczyniony ko-
lejny krok w tym kierunku.

– Miasto zaprosiło zainte-
resowane firmy do składania 
ofert w postępowaniu na wybór 
koncesjonariusza dla przedsię-
wzięcia pod nazwą „Zaprojek-
towanie, sfinansowanie, wy-
budowanie i eksploatacja ogól-
nodostępnych Parkingów Ku-
baturowych w  Gdańsku”. Jest 
to finalny etap postępowania, 
które rozpoczęło się pod koniec 
grudnia 2012 roku. Na składa-
nie ofert zainteresowani otrzy-
mali czas do 8 sierpnia. Wybór 
koncesjonariusza powinien na-
stąpić jeszcze w tym roku – in-
formuje Magdalena Kuczyń-
ska z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 

Wybrana firma wybuduje 
co najmniej jeden parking ku-
baturowy w  jednej z  czterech 
proponowanych przez miasto 
lokalizacji: Podwale Przed-
miejskie (obligatoryjnie), Pod-
wale Staromiejskie, rejon Tar-
gu Maślanego – ul. Lastadia, 
Strzyża – ul. Szymanowskiego. 

– Łączna powierzchnia tere-
nów przeznaczona pod parkin-
gi kubaturowe wynosi ponad 
4,7 ha, na których powinno zo-

stać wygospodarowanych oko-
ło 1700 miejsc postojowych – 
dodaje Magdalena Kuczyńska.

Negocjacje z firmami, które 
odpowiedziały na zaproszenie 
miasta zostały już przeprowa-
dzone, dzięki czemu sporzą-
dzono opis warunków koncesji. 
Jak tłumaczy Grzegorz Kaczo-
rowski, kierownik Centrum 
Partnerstwa i Biznesu chodziło 
o  to, by był on jak najbardziej 
zbliżony do oczekiwań więk-

szości potencjalnych inwesto-
rów, a  jednocześnie zabezpie-
czał interesy miasta. 

Po zakończeniu przedsię-
wzięcia na Podwalu Przed-
miejskim pojawi się ok. 583 
miejsc parkingowych, na Pod-
walu Staromiejskim ok. 593, 
Targu Maślanym ok. 419, 
a  przy ul. Szymanowskiego 3 
ok. 100 miejsc parkingowych.

(Gr)

>> Nie tak łatwo jest znaleźć wolne miejsce postojowe w naszym mieście
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sezon żeglarski czas zacząć
Po zimowej przerwie ponownie na wodach Bałtyku i jeziorach pojawią się białe żagle. Spragnieni żeglarskich 
wrażeń z niecierpliwością czekali na ten moment. Już 17 maja (sobota) odbędzie się Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 
w Gdańsku. Z tej okazji organizatorzy imprezy przygotowali dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta oraz naszych 
gości wiele atrakcji, które będą czekać w rejonie Targu Rybnego i na Motławie.

Tradycyjnie już środowisko 
żeglarzy i  motorowodniaków, 
poprzez uroczyste podniesie-
nie bandery na maszcie flago-
wym i  widowiskową paradę, 
chce przybliżyć lokalnej spo-
łeczności oraz gościom od-
poczywającym w  Trójmieście 
ten atrakcyjny sposób rekre-
acji i spędzania wolnego czasu. 
Od kilku lat można zauwa-
żyć, że sporty wodne, a przede 
wszystkim żeglarstwo, stają się 
coraz bardziej popularne i co-
raz więcej osób chce spędzać 
aktywnie wolny czas właśnie 
nad wodą.

– Program całodniowej im-
prezy jest niezwykle bogaty 
i  różnorodny, skierowany za-
równo do najmłodszych, jak 
też starszych. Już od godziny 
11.00 otwarte będzie mia-
steczko żeglarskie ze stoiskami 
tematycznymi przybliżającymi 

odwiedzającym m.in. zagad-
nienia związane z  turystyką 
wodną, ratownicze oraz tego-
roczne wydarzenia żeglarskie. 
Przy nabrzeżu Targu Rybnego 
zacumuje STS Generał Zaru-
ski, który jest jednostką flago-
wą Gdańska. Wszyscy zainte-
resowani będą mogli zapoznać 
się z  jej historią, planami na 
przyszłość. Będzie możliwość 
zwiedzenia Generała Zaru-
skiego pod opieką załogi i ka-
pitana – informuje Grzegorz 
Pawelec, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Poza tym widzowie będą 
mogli wziąć udział w  zaba-
wach marynistycznych, ani-
mowanych przez drużynę 
dowodzoną przez oficjalnego 
Gdańskiego Korsarza. Będzie 
również okazja sprawdzenia 
swoich sił na ergometrach. 

Najmłodsi adepci żeglarstwa 
wystartują z  kolei w  regatach 
pokazowych na Optymistach. 

– Po ich zakończeniu zapre-
zentowane zostaną również 
dodatkowe pokazy umiejętno-
ści żeglarskich zawodników tej 
klasy. Do rywalizacji przystą-
pią także osady smoczych ło-
dzi, a co ciekawe wyścigi czo-
łowych trójmiejskich uczelni 
wyższych są corocznym punk-
tem otwarcia sezonu smo-
czych łodzi. Ciekawostką będą 
z  pewnością widowiskowe 
pokazy ratownictwa wodne-
go w  wykonaniu ratowników 
z  gdańskich kąpielisk mor-
skich oraz Grupy Ratownic-
twa Specjalnego PCK. Odbę-
dą się one po zakończeniu czę-
ści oficjalnej imprezy, a  więc 
tuż przed paradą jednostek. 
Tradycyjnie, Otwarcie Sezonu 
Żeglarskiego zakończy najbar-

dziej efektowny punkt impre-
zy, jakim jest parada jachtów 
i  pozostałych jednostek na 
Motławie, która rozpocznie 
się o  godzinie 15.00 – dodaje 
Grzegorz Pawelec.

Z  pewnością każdy, kto 
tego dnia zdecyduje się odwie-
dzić okolice Targu Rybnego 
w  Gdańsku, znajdzie w  tym 
miejscu coś ciekawego dla sie-
bie. A potem można już tylko 

brać wolne w pracy i żeglować 
po wodach Bałtyku albo Wiel-
kich Jezior Mazurskich.

(Gr)

>> Żeglowanie to szczególnie miła dla oka forma spędzania wolnego czasu
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na wzGórzach południa

Festyn rodzinny
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, 26 maja (godz. 12.00 

– 16.00) na placu rekreacyjnym i boisku sportowym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” na Oruni Górnej odbędzie się Fe-
styn Rodzinny. 

– Impreza dedykowana jest przede wszystkim rodzicom 
i dzieciom w wieku przedszkolnym, mieszkającym na naszym 
osiedlu. Festyn ma być też prezentem dla rodziców, ponieważ 
na początku przygotowaliśmy program artystyczny z  okazji 
Dnia Matki i Ojca. Dzieci zaprezentują przed swoimi rodzi-
cami umiejętności recytatorskie i  wokalno-taneczne – mówi 
Franciszek Wantuch ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Połu-
dnie”, która wspólnie z Przedszkolem Niepublicznym „Parko-
we Wzgórze” organizuje Festyn Rodzinny.

Nie zabraknie także konkurencji sportowych, które prze-
prowadzone będą oczywiście na boisku, gdzie rozegrane zo-
staną m.in. potyczki rodzinne (zawody sprawnościowe, zabawy 
z chustą animacyjną, rzut podkową, „które dziecko jest moje?”). 
Dzieci będą mogły uczestniczyć w  konkursach z  nagrodami, 
a  spragnieni skorzystać z  oferty plenerowej restauracji „Na 
Wzgórzach Południa”. 

– Zaplanowaliśmy także pokaz makijażu dla pań, gimnasty-
ki korekcyjnej i karate. Chętne dzieci będą mogły z bliska zoba-
czyć policyjny radiowóz, a odważni pojeździć na kucykach. Za-
praszam gorąco na nasz festyn – zachęca Franciszek Wantuch.

(kl)

tel.: 692 068 069

tel.: 694 288 088

lwiarnia prawie Gotowa

Gdańsk i dzieci czekają na lwy
Tygodnie odliczane są już do przyjazdu lwów, które będzie można podziwiać w oliwskim zoo. W tej chwili budowana jest 
lwiarnia z największym w Europie wybiegiem dla „kotków”. Zwierzęta mają pojawić się w Gdańsku już za kilka miesięcy.

W  nowym pawilonie, któ-
ry znajduje się w  sąsiedztwie 
parkingu, znajdzie się miejsce 
– przynajmniej na początku – 
dla czterech lwów. 

– Otrzymamy trzy sami-
ce z  francuskiego zoo i  samca 
z Portugalii. Biorąc pod uwa-
gę, że każda z lwic może uro-
dzić do czterech młodych, to 
już po kilku latach możemy 
doczekać się całkiem pokaźne-
go stadka – mówi żartobliwie 
Michał Targowski, dyrektor 
zoo. – Będzie to jedna z  naj-
ciekawszych ekspozycji w pol-
skich ogrodach zoologicznych, 
a  wybieg dla lwów będzie 
największy w  Europie. Trze-
ba zauważyć, że za niezwykle 
skromne pieniądze budujemy 

bardzo imponujący obiekt.
Inwestycja w  całości fi-

nansowana jest ze środków 
gdańskiego magistratu, któ-
ry zapłacił za wybudowanie 
obiektu ok. 5,5 mln zł. O tym, 
że lwiarnia jest potrzebna 
nie trzeba nikogo przekony-
wać. Dzięki temu gdańskie 
zoo jeszcze bardziej zyska na 
atrakcyjności. 

– Po sprowadzeniu ży-
raf frekwencja w  naszym zoo 
wzrosła aż o 60 proc. Spodzie-
wamy się, że podobnie będzie 
po przyjeździe lwów – dodaje 
Michał Targowski.

Z  kolei Andrzej Bojanow-
ski, wiceprezydent Gdańska 
słusznie zauważył, że na lwy 
czekaliśmy bardzo długo. 

– Najpierw je malowaliśmy, 
robiliśmy maskotki, ale za kil-
ka miesięcy będziemy mogli 
podziwiać prawdziwe lwy – do-
daje Andrzej Bojanowski.

Najbardziej zniecierpliwie-
ni ich przyjazdu są najmłodsi, 
a  wśród nich 11-letni Mikołaj 
Bogdanowicz z  Gdyni, który 
przy każdej możliwości odwie-
dza gdańskie zoo.

– Bardzo lubię przyjeż-
dżać do zoo i  oglądać zwie-
rzęta, a  najbardziej pingwiny. 
Z moim kuzynem czekamy te-
raz aż przywiozą lwy, bo jeszcze 
nigdy nie widzieliśmy na żywo 
tych zwierząt – mówi „Panora-
mie” Mikołaj Bogdanowicz.

(kl)

>> Mikołaj Bogdanowicz (z lewej) z kuzynem Maksem już nie mogą doczekać się lwów

>> Dyrektor gdańskiego zoo Michał Targowski  
(tu podczas zawieszenia wiechy na lwiarni) jest 

przekonany, że dzięki lwom nasz ogród zoologicz-
ny jeszcze bardziej zyska na swojej atrakcyjności
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budŻet obywatelski 

wielki plac zabaw na 
plaży?

Inwestycje realizowane w ramach budżetów obywatelskich 
są coraz bardziej popularne na Pomorzu. Cieszy również za-
angażowanie mieszkańców, którzy chętnie uczestniczą w tym 
projekcie. 

W  ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy Sopotu i organizacje pozarządowe zgłosili rekor-
dowo dużo, bo aż 260 pomysłów. 

– Co prawda w  pierwszej edycji wpłynęło ok. 500 wnio-
sków, ale 300 z nich dotyczyło tej samej inwestycji, w związ-
ku z tym potraktowane zostały jako jeden projekt – informuje 
Magdalena Czarzyńska-Jachim, rzecznik prasowy sopockie-
go magistratu. – Tegoroczne wnioski są bardzo różne. Jak 
zwykle pojawiły się pomysły dotyczące infrastruktury, a więc 
naprawy chodników, remonty ulic, schodów czy utwardzenie 
popularnych skrótów pieszych. Wiele wniosków dotyczy bu-
dowy lub rozbudowy siłowni na świeżym powietrzu oraz par-
ków zabaw dla dzieci.

Wśród wielu pomysłów pojawił się jeden, który może zy-
skać bardzo duże poparcie mieszkańców Sopotu. Chodzi 
o projekt pod tytułem „Wielki plac zabaw na plaży”. Z takiego 
obiektu ucieszą się na pewno sopocianie, ale też wypoczywa-
jący w kurorcie turyści.

– Złożone zostały również bardzo oryginalne wnioski, np. 
wyposażenie przedszkoli w lampy bakteriobójcze, organizacja 
kolejnego koncertu dla mieszkańców lub ogrodzone toalety dla 
psów. Kolejny raz sopocianie wykazali się świadomością eko-
logiczną, gdyż złożono wnioski o ustawienie kolejnych stacji 
roweru trójmiejskiego, zainstalowanie pojemników na drobne 
odpady elektryczne i elektroniczne oraz zakup i montaż budek 
dla ptaków w okolicy osiedli mieszkaniowych – mówi tylko 
o niektórych projektach Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Wszystkie złożone projekty do 28 maja zostaną zweryfi-
kowane przez odpowiednie jednostki urzędu miejskiego oraz 
przez Komisję Rady Miasta ds. budżetu obywatelskiego. We-
ryfikacja polegać będzie na sprawdzeniu np. czy inwestycje, 
które złożyli mieszkańcy można wykonać w ciągu roku, czy 
jest możliwość sfinansowania konkretnych inwestycji z  bu-
dżetu gminy. 

(kl)

doradca pomoŻe

pomoc na rynku 
pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Wo-
jewódzki Urząd Pracy wznawiają bezpłatne konsultacje z do-
radcą zawodowym. Będą się one odbywać w siedzibie sopoc-
kiego ośrodka przy ulicy Kolejowej 14.

– Do skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsul-
tacji z doradcą zawodowym zapraszamy mieszkańców Sopotu, 
Trójmiasta i sąsiedniego powiatu gdańskiego. Propozycja jest 
skierowana do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo 
oraz pracujących, które chciałyby się jednak dokształcić lub 
przekwalifikować – zachęca Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Mile widziane są 
również młode osoby, które zastanawiają się nad dalszą ścież-
ką kształcenia i wyborem zawodu.

Agnieszka Niedałtowska, rzecznik prasowy sopockiego 
ośrodka zauważa, że indywidualne konsultacje z doradcą za-
wodowym mogą pomóc osobom, które mają trudności w sa-
modzielnym określaniu swoich potrzeb zawodowych.

– Wszyscy zainteresowani otrzymają odpowiednie wspar-
cie. Będą mogli poradzić się co do zakresu swojej dalszej 
ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia, zatrudnienia, prze-
kwalifikowania się, czy ponownego zatrudnienia w przypad-
ku utraty pracy albo też możliwości założenia indywidualnej 
działalności gospodarczej. Doradca zawodowy pomoże przy-
gotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać CV oraz list 
motywacyjny – informuje Agnieszka Niedałtowska. 

Konsultacje odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 (pok. 6 
na parterze), raz w  miesiącu w  każdy drugi piątek miesiąca 
(13.06, 11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 14.11 oraz 12.12) w godzi-
nach 8.00 – 14.00. 

Wymagane są wcześniejsze zapisy, co najmniej 2 dni przed 
terminem konsultacji: Dział Strategii i Rozwoju MOPS So-
pot, pok. nr 7, tel. 551 17 10 wew. 50.

(Gr)

poparli

potrzebny 
szpital

Podczas posiedzenia 
Rady Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych, 
przyjęte zostało stanowisko 
negocjacyjne Obszaru Me-
tropolitarnego w  sprawie 
najważniejszych inwestycji 
zaproponowanych do reali-
zacji ze środków ZIT.

– Wśród wybranych in-
westycji znalazł się rów-
nież wspólny projekt m.in. 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Wojewódz-
kiego Zespołu Reumatolo-
gicznego oraz Miasta Sopo-
tu, zakładający powstanie 
referencyjnego kliniczne-
go ośrodka geriatrycznego 
oraz Wysokospecjalistycz-
nego Ośrodka Geriatrycz-
nego w Sopocie – informuje 
Anna Dyksińska z  sopoc-
kiego magistratu.

Planowany wysokospe-
cjalistyczny ośrodek ge-
riatryczny w  Sopocie ma 
mieć profil rehabilitacyj-
no-reumatologiczny, posia-
dać m.in. bazę stacjonarną 
na około 40 łóżek, oddział 
dzienny i bazę ambulatoryj-
ną funkcjonującą w obrębie 
Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego w  So-
pocie. Budynek powstanie 
przy ulicy 23 Marca 93, po-
przez rozbudowę istniejące-
go obiektu WZR.

– Już jest niemal pewne, 
że będzie to kolejny – obok 
szpitala reumatologiczne-
go – tak potrzebny szpital 
w  Sopocie. Tym bardziej 
cieszy, że powstanie z  po-
łączenia niezwykle pro-
fesjonalnych fachowców 
z  Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i  Woje-
wódzkiego Szpitala Reu-
matologicznego. Bardzo 
brakuje miejsc opieki dla 
ludzi starszych, ale centrum 
powstanie nie tylko z myślą 
o  seniorach. To inwesty-
cja dla naszych dzieci, dla 
nas i dla naszych rodziców. 
Tylko oddział geriatryczny 
ma szanse obecnie na po-
zyskanie kontraktu z NFZ, 
dlatego jest to dla nas prio-
rytetowa inwestycja – ko-
mentuje Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu.

(Gr)

najwaŻniejsza profilaktyka

darmowe badania sopocian
Lokalne samorządy nie tyl-

ko inwestują w  infrastruktu-
rę miejską. Duża część miej-
skiego budżetu wydawana jest 
na programy prozdrowotne. 
Tych na pewno nie brakuje 
w Sopocie.

Jak podaje Joanna Ma-
zur z  Urzędu Miasta Sopot 
– nasze miasto jest jednym 
z  nielicznych, gdzie w  szko-
łach pozostały higienistki 
i  w  których działają gabinety 
stomatologiczne. 

– Mamy szeroką ofertę pro-
gramów zdrowotnych, które 
finansuje miasto i  które są do 

dyspozycji mieszkańców. To, 
jakie programy zostały wy-
brane i  jakie są realizowane, 
stanowi odpowiedź na najbar-
dziej palące potrzeby sopo-
cian – mówi Joanna Cichocka-
Gula, wiceprezydent Sopotu. 
– Programy w  dużej mierze 
skierowane są do osób star-
szych. Zadaniem wielu z nich 
jest profilaktyka będąca nie-
zmiennie w  centrum naszego 
zainteresowania.

Na liście darmowych pro-
gramów znalazły się: edukacja 
cukrzycy, zapobieganie nie-
pełnosprawności osób w  po-

deszłym wieku, profilaktyka 
próchnicy zębów, promocja 
zdrowia w  zakresie medycyny 
szkolnej, zapobieganie nowo-
tworowi szyjki macicy, reha-
bilitacja domowa, profilaktyka 
nowotworu piersi i  gruczołu 
krokowego oraz wczesnego 
wykrywania zwyrodnienia 
plamki związanego z wiekiem 
– AMD. 

Wszystkie informacje na te-
mat darmowych działań profi-
laktycznych dla sopocian zna-
leźć można na www.sopot.pl.

(Gr)

pomaGa unia europejska

remontują ul. 23 marca
W miniony poniedziałek 12 maja ruszył długo oczekiwa-
ny remont ulicy 23 Marca w Sopocie. Poza przebudową 
układu drogowego, powstanie nowa kanalizacja deszczo-
wa oraz infrastruktura podziemna. W związku z robotami 
należy się jednak liczyć z utrudnieniami drogowymi.

Anna Dyksińska z  Biura 
Prezydenta Miasta Sopotu in-
formuje, że roboty prowadzo-
ne będą na trzech odcinkach 
ulicy 23 Marca, jednocześnie 
na odcinku od ul. Armii Kra-
jowej do posesji nr 110, a więc 
do wysokości dojazdu do 
kompostowni.

– W  związku z  tym wyłą-
czony z ruchu będzie chodnik 
po stronie numerów parzy-
stych do ul. Księżycowej. Wy-
łączona z ruchu będzie jezdnia 
od ul. 23 Marca 67 do siedziby 
zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przylesie”, a  ruch bę-
dzie regulowany sygnalizacją 
wahadłową i  zostanie skiero-
wany na jezdnię tymczasową. 
Poza tym wyłączona z  ruchu 
będzie jezdnia po stronie nu-
merów nieparzystych od pętli 
autobusowej do kompostowni 
– informuje Anna Dyksińska.

Rozpoczęta inwestycja zo-
stała podzielona na dwa eta-
py. Pierwszy zakłada budowę 
podziemnego zbiornika re-

tencyjnego w  zlewni poto-
ku Kuźniczego, przebudowę 
kanalizacji deszczowej oraz 
układu drogowego wraz z bu-
dową drogi rowerowej. Prace 
obejmą również przebudowę 
infrastruktury podziemnej, 
czyli kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej, teletech-
nicznej, gazowej, energetycz-
nej i  budowę monitoringu 
miejskiego.

– Po zakończeniu inwesty-
cji położona zostanie nowa 
nawierzchnia drogi oraz po-
wstanie bezpieczna ścieżka 
rowerowa. Wybudowany zo-
stanie nowy chodnik i  zjazdy 
na wszystkie posesje wzdłuż 
przebudowanej drogi oraz 
uporządkowana zostanie go-
spodarka wodami opadowy-
mi, co zmniejszy podtopienia 
dolnego tarasu miasta. Przy 
okazji zamontowane będzie 
nowe, przyjazne dla środowi-
ska oświetlenie ulic. Powstanie 
rurociąg dla potrzeb planowa-
nego w przyszłości monitorin-

gu miejskiego, zostanie prze-
budowana pętla autobusowa 
i  zatoki oraz przyłącza kana-
lizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągowej – dodaje Anna 
Dyksińska.

Pierwszy etap inwestycji 
kosztuje 13,9 mln zł (70 proc. 
finansuje Unia Europejska), 
a wszystkie prace mają się za-
kończyć do połowy maja 2015 
roku.

– Marszałek województwa 
pomorskiego przyznał Sopo-
towi 2 mln złotych z  prze-
znaczeniem na rozszerzenie 
projektu o  ścieżki rowerowe, 
właśnie od skrzyżowania ul. 
23 Marca z  Armii Krajowej 
do sanatorium „Leśnik”. Ta 
ścieżka będzie miała długość 
prawie dwóch kilometrów. 
Zbudowana zostanie z  masy 
bitumicznej – informuje Anna 
Dyksińska.

(lubek)

>> 12 maja ruszył remont ulicy 23 Marca w Sopocie
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muzycznie i sportowo

majowe atrakcje w „piastusiu”
Maj i  czerwiec to okres 

wielu imprez organizowanych 
w  osiedlowym klubie „Pia-
stuś” na Przymorzu. Już po 
raz XI odbędzie się Przegląd 
Piosenki Przedszkolnej i  VI 
Młodzieżowy Przegląd Pio-
senki Polskiej. Zaplanowa-
no oczywiście festyn z okazji 
Dnia Dziecka oraz spartakia-
dę dla przedszkolaków. 

– Od 11 lat organizujemy 
przegląd piosenki, w  którym 
udział biorą dzieci z okolicz-
nych przedszkoli, jak rów-
nież wszystkie chętne malu-
chy w wieku przedszkolnym. 
Uczestnicy przeglądu z  roku 
na rok reprezentują coraz 
wyższy poziom, zachwycają 
widownię świetną interpre-
tacją piosenek i  niezwykłym 
obyciem scenicznym. XI 
Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej odbędzie się 28 maja 
o godz. 10.00 w sali widowi-
skowej „Piastusia” – informu-
je Ewa Abramowska, kierow-
nik „Piastusia”.

Kolejna muzyczna impre-
za odbędzie się już 4 czerwca 

(godz. 11.00), a będzie to VI 
Młodzieżowy Przegląd Pio-
senki. Jeżeli pogoda pozwo-
li, to odbędzie się on w  am-
fiteatrze przy klubie. Osoby, 
które chciałyby wziąć udział 
w przeglądzie mogą się zgła-
szać do 23 maja. 

– Udział w  konkursie od-
bywa się wyłącznie na pod-
stawie złożenia wypełnionej 
karty zgłoszeniowej, którą 
należy przesłać bezpośred-
nio do koordynatora prze-
glądu, Jagody Wesołowskiej, 
na adres wesoja@wp.pl, zaś 
w  temacie wpisać „konkurs 
piosenki”. Można je też do-
starczać osobiście do sekre-
tariatu klubu, który mieści się 
przy ulicy Piastowskiej 98A. 
W  imprezie może uczest-
niczyć młodzież w  wieku 
13 – 19 lat – dodaje Ewa 
Abramowska.

Z kolei już 31 maja zapra-
szamy wszystkie maluchy na 
festyn z okazji Dnia Dziecka, 
który rozpocznie się o  godz. 
15.00. W programie imprezy 
zaplanowano m.in.: spektakl 

w  wykonaniu Teatru Echo, 
rodzinne konkurencje spor-
towe, malowanie twarzy, blok 
konkursów i  zabaw, zgady-
wanki dla dzieci z  nagro-
dami, warsztaty ceramiczne 
i  papieroplastyki, konkursy 
plastyczne. 

– To tylko część atrakcji. 
Jak zwykle przewidujemy 
wiele niespodzianek i  gwa-
rantujemy dobrą zabawę dla 

dzieci i  ich opiekunów – za-
chęca Ewa Abramowska.

Z  kolei 11 czerwca (godz. 
10.00) odbędzie się sparta-
kiada dla przedszkolaków, 
podczas której w  zawodach 
sportowych uczestniczą re-
prezentanci najstarszych grup 
z  przedszkoli nr 34, 48, 51, 
54. 

(kl)

>> Uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej 
zawsze dopinguje spora grupa dzieci
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klub łączący pokolenia

koralowy jubileusz „maciusia i”
Rok 1979 jest szczególnie wyjątkowy 
dla tych, którzy skupieni są wokół 
Osiedlowego Klubu „Maciuś I”, 
działającego pod skrzydłami Admini-
stracji Osiedla nr 1 PSM „Przymorze”. 
Właśnie tego roku – 21 lutego – w 20. 
rocznicę powstania przymorskiej 
spółdzielni otworzono osiedlowy klub 
przy ul. Opolskiej. W tym roku obcho-
dzimy jego 35. urodziny, a świętować 
będziemy przez kilka tygodni.

Przymorski klub to jeden 
z prężniejszych ośrodków kul-
tury w  naszym mieście, który 
swoją działalność dedykuje 
przede wszystkim młodym 
gdańszczanom, ale nie zamyka 
swoich drzwi przed ich rodzi-
cami i dziadkami. Jego pierw-
szym kierownikiem była Ha-
lina Bastek, a po niej pałeczkę 
przejęła Danuta Lasota, która 
prowadziła klub do 1986 roku. 

– Skupiamy się nie tylko na 
kulturze, ale także na sporcie. 
Przymorski Bieg Uliczny, pod 
patronatem przewodniczące-
go Rady Osiedla „Przymorze 
– Śląska”, w  tym roku orga-
nizowany już po raz 38., stał 
się niemal sportowym świę-
tem w naszej dzielnicy. Warto 
też wspomnieć już o  11-let-
niej historii turniejów teni-
sa stołowego, warcabów, czy 
brydża – przypomina Urszula 
Lisowska, która już od 27 lat 
jest kierownikiem „Maciusia 
I”. – Jednak nasza działalność 
skupia się przede wszystkim 
na codziennych zajęciach, któ-
re odbywają się od poniedział-
ku do piątku.

Dla najmłodszych (2 – 5 lat) 
stworzono „Maciusiowy Klub 
Malucha”, a  dla nieco star-
szych organizowane są różne-
go rodzaju zajęcia i  warsztaty 
(m.in. plastyczne, rytmiczne, 
muzyczne, gimnastyczne). 
Z powodzeniem działa Studio 
Piosenki, którego podopieczni 
zdobywają nieustannie nagro-
dy na festiwalach regionalnych 
i  ogólnopolskich. Podobne 
sukcesy odnoszą członkowie 
stworzonych przez Małgo-
rzatę Szczepańską zespołów: 
„Mix” i „Mix Mini”. 

Z okazji urodzin klub orga-
nizuje wiele imprez oraz kon-
kursów. Jeszcze do 16 maja 
(piątek) można przysyłać albo 
dostarczać osobiście na ad-
res „Maciusia I” (ul. Opol-
ska 2, 80-395 Gdańsk) prace 
na konkurs „Projekt na logo 
klubu Maciuś I”. W  konkur-
sie mogą wziąć udział jedynie 

uczniowie szkół podstawo-
wych i  gimnazjalnych. Ogło-
szenie wyników odbędzie się 
14 czerwca na urodzinowym 
festynie rodzinnym (począ-
tek o godz. 10.00). Z kolei 30 
maja, podczas festynu z  oka-
zji Dnia Dziecka (początek 
o godz. 16.00), ogłoszone zo-
staną wyniki innego konkursu 
plastycznego – „Klub moich 
marzeń”. Wcześniej, bo już 
o  godz. 12.00 wrêczone bêd¹ 
puchary i statuetki najlepszym 
w  Turnieju Tenisa Sto³owego 
z okazji 35-lecia klubu. 

– 16 maja o  godzinie 9.30 
rozpoczynamy Przymorski 
Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Złota Nutka Króla Maciusia”. 
Lista uczestników jest oczywi-
ście zamknięta, ale zaprasza-
my mieszkańców osiedla, aby 
przyszli podziwiać wokalne 
popisy małych mieszkańców 
Przymorza – zachęca Urszu-
la Lisowska. – Wszelkie in-
formacje o  konkursach i  im-
prezach „Maciusia I” uzyskać 
można pod numerem telefonu 
58 556 41 51 lub też wysyła-
jąc pytanie na adres klub.ma-
cius1@go2.pl. 

Dzięki prężnie działającej 
kadrze kierowniczej, przyja-
znym i kreatywnym pracowni-
kom oraz szerokiemu wachla-
rzowi zajęć i imprez propono-
wanych przez klub, „Maciuś 
I” od samego początku swojej 
działalności przyciąga ma-
łych i  dużych mieszkańców 
dzielnicy. 

– W tych murach narodziło 
się wiele talentów artystycz-
nych, działaczy oraz ... mi-
łości. Poznają się tu bowiem 
ludzie różnych środowisk i po-
koleń – z nutką nostalgii mówi 
kierownik klubu.

Klub istnieje i tętni życiem, 
przyciąga nowe osoby, a  sta-
łych bywalców zaskakuje coraz 
to nowymi pomysłami i atrak-
cjami. Oby tak przez następne 
35 lat.

(lubek)

>> Imprezy organizowane przez klub przy Opolskiej od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców dzielnicy

>> osiedlowy klub „maciuś i” otworzono  
przy okazji 20-lecia powszechnej spółdzielni 

mieszkaniowej „przymorze”
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inwestują u nas

schibsted w Gdańsku
Coraz więcej firm, szczególnie tych dużych i  zagranicz-

nych, decyduje się inwestować w Trójmieście. Niemal każde-
go miesiąca otwierany jest w Gdańsku oddział coraz to nowej 
zagranicznej firmy.

Tym razem spieszymy donieść, że na Gdańsk swoją siedzibę 
obrał Schibsted Tech Polska. Jest to część Schibsted Media 
Group – międzynarodowej grupy mediowej, zatrudniającej 
ponad 7000 osób w 27 krajach świata. Oddział w Gdańsku to 
druga (po Krakowie) lokalizacja firmy w Polsce, mająca stra-
tegiczne znaczenie w planach rozwojowych firmy. 

Schibsted Tech Polska powstał na początku 2012 roku jako 
część grupy medialnej Schibsted. To wyspecjalizowane cen-
trum rozwoju oprogramowania i  innowacji, które dostarcza 
gotowe rozwiązania oparte o  najnowsze technologie webo-
we, mobilne i  smartTV zgodnie z  filozofią Lean. Skandy-
nawska firma specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach 
informatycznych.

(Gr) 

prezent dla GdaŃszczan

wodna kraina zabawy
Setki dzieci miały okazję bawić się na festynie zorgani-
zowanym przez Saur Neptun Gdańsk i Osiedlowy Klub 
„Bolek i Lolek” na Przymorzu. Była to pierwsza impreza 
z cyklu „Wodna kraina zabawy”. Kolejna odbędzie się już 
w najbliższą sobotę 17 maja przy zespole szkół na Oruni 
Górnej (ul. Emilii Hoene).

– Na kilka godzin zieleniec 
przy klubie „Bolek i  Lolek” 
zamienił się w  krainę wod-
nych atrakcji. Pogoda dopisa-
ła, choć nie było zbyt ciepło. 
Festyn odwiedziło około ty-
siąca osób, najmłodsi dzielnie 
rysowali i  badali własności 
wody. Kolejek nie brakowało 
do malowania buziek i do sto-
iska z  watą cukrową. Hitem 
były, jak zawsze, kule wodne. 
Zainteresowanie nimi było tak 
duże, że trzeba było dowieźć 
dodatkowe, ale wszyscy chęt-
ni mogli spróbować turlania 
się po wodzie w  specjalnym 
basenie. Spragnieni mogli za 
darmo ugasić pragnienie wodą 
z  kranu, która najwyraźniej 
przypadła do gustu i starszym 
i młodszym. Maluszki bawiły 
się w suchym basenie z kulka-
mi – relacjonuje Grażyna Pi-
larczyk, rzecznik prasowy Saur 
Neptun Gdańsk.

Dodać należy, że wszyst-
kie atrakcje przygotowane 
przez organizatorów były za 
darmo. Festyn na Przymorzu 
był pierwszym z  sześciu za-
planowanych przez gdańskie 
wodociągi. 

– Cieszę się, że właśnie nasz 
klub mógł być gospodarzem 
tak dużego festynu, na którym 
nie brakowało atrakcji dla naj-
młodszych i dzięki temu zawi-
tało do nas tak wiele dziecia-
ków – dodaje Piotr Szczepań-

ski, kierownik „Bolka i Lolka”.
Kolejna impreza odbędzie 

się 17 maja na Oruni Gór-
nej, przy zespole szkół na ul. 
Emilii Hoene 6. Potem SNG 
planuje jeszcze zorganizowa-
nie kolejnych festynów: na 
Morenie (31 maja), Chełmie 
(7 czerwca) i  Suchaninie (14 
czerwca). 

– Już po wakacjach ostatni 
festyn odbędzie się 6 września 
na Siedlcach. Mamy nadzieję, 

że pogoda będzie łaskawa i na 
pewno o  frekwencję nie trze-
ba się będzie martwić. Projekt 
„Wodna kraina zabawy” to 
rozrywka i  edukacja, prezent 
od gdańskich wodociągów dla 
mieszkańców Gdańska. Fe-
styny są organizowane przy 
współpracy ze spółdzielnia-
mi mieszkaniowymi – dodaje 
Grażyna Pilarczyk.

(lubek)

>> Każde dziecko chciało poszaleć w wodnej kuli podczas festynu  
„Wodna kraina zabawy”
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odwiedŹ faktorię

noc pełna historii

Już 17 maja w  Fakto-
rii Handlowej w  Pruszczu 
Gdańskim organizowana bę-
dzie kolejna edycja Europej-
skiej Nocy Muzeów. Imprezę 
rozpocznie zlot zabytkowych 
samochodów marki Citroen, 
które staną na trakcie prowa-
dzącym do Faktorii. Rozpo-
częcie zlotu przewidziano na 
godz. 17.00.

– Wrota Faktorii zostaną 
otwarte dla zwiedzających 
o  godzinie 20.00, przeno-
sząc wszystkich do krainy 
Gotów. Dla naszych gości 
zaplanowaliśmy gry i zabawy 
plebejskie, a wśród nich bule, 
przeciąganie liny, strzelanie 
z  łuku oraz tor przeszkód, 
a  potem ognisko. Będzie też 
można obejrzeć wystawę 

„Pruszcz Gdański na prze-
strzeni wieków”. Będzie to 
okazja do poznania zwycza-
jów panujących w  gockiej 
osadzie – informuje Mariola 
Rychter z  Międzynarodowe-
go Bałtyckiego Parku Kul-
tury Faktoria w  Pruszczu 
Gdańskim.

(Gr)

>> W Noc Muzeów będzie można zobaczyć także faktorię  
w Pruszczu Gdańskim
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zaGra Genesis classic

Będą świętować
Dwa dni pełne atrakcji czekają nas podczas odbywa-

jących się 7 i 8 czerwca XXV Dni Pruszcza Gdańskiego. 
Na scenie wystąpią: Dawid Kwiatkowski, Zagan Aco-
ustic, Luxtorpeda i GrubSon, Orkiestra Miasta Pruszcz 
Gdański oraz Ray Wilson Genesis Classic. To tylko na-
miastka bogatego programu imprezy z  okazji święta 
sąsiedniego miasta.

– Dni Pruszcza Gdańskiego to tradycja, którą chcemy pod-
trzymywać. Mieszkańcy naszego miasta cały rok czekają na to 
święto. Dla niektórych jest to jedyny czas, kiedy mogą spotkać 
się ze swoimi dawno niewidzianymi znajomymi i przyjaciół-
mi – mówi „Panoramie” Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. – Pierwszy dzień jest przede wszystkim dedyko-
wany młodzieży. Myślę, że na koncercie Dawida Kwiatkow-
skiego pojawią się nie tylko dziewczęta z Pruszcza Gdańskie-
go, ale też bardziej odległych pomorskich miejscowości. Z ko-
lei drugiego dnia spodziewamy się fanów Genesis z  całego 
kraju, gdyż koncert Raya Wilsona to dla niech nie lada gratka.

Imprezy organizowane w ramach Dni Pruszcza Gdańskie-
go odbywać się będą na terenie Faktorii i obiektach Centrum 
Kultury i Sportu przy ulicy Chopina.

– Zaczynamy w sobotę o godz. 11.00 na terenie Faktorii, 
gdzie najmłodsi spotkają się z Domisiami, bohaterami telewi-
zyjnej bajki dla dzieci, a imprezę poprowadzi krasnal Piksel – 
równie znana postać telewizyjna – informuje Piotr Pułkowski, 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu. – Z kolei na skate parku 
odbywać się będą zawody na deskorolce. Całość wydarzeń na 
Faktorii zakończy koncert Dawida Kwiatkowskiego, a potem 
przeniesiemy się na stadion przy ulicy Chopina, gdzie spo-
tkamy się z muzyką folk&rock w wykonaniu zespołu Zagan 
Acoustic. Po nim wystąpi Luxtorpeda, a na koniec sobotnich 
atrakcji zagra GrubSon.

Nie tylko muzyka będzie dominować podczas święta Prusz-
cza Gdańskiego. Między sobotnimi koncertami na stadionie 
odbędą się pokazy kulturystyki, czego jeszcze w tym mieście 
nie było. Zwieńczeniem pierwszego dnia będzie oczywiście 
pokaz sztucznych ogni.

– Drugiego dnia, na wybudowanych niedawno ulicach 
Osiedla Wschód, odbędzie się półmaraton rolkarski, który 
rozpocznie się o godz. 11.00. Godzinę wcześniej, oczywiście 
na krótszym dystansie, swoje umiejętności sprawdzą najmłod-
si. Z kolei po południu, już na stadionie, będzie okazja pod-
patrzeć pokazy grup rekonstrukcyjnych. Pojawi się Kompania 
Kaperska, która będzie zaciągać marynarzy do Royal Navy. 
Nie lada atrakcją będzie finał skoków spadochronowych o pu-
char burmistrza naszego miasta. Organizatorem zawodów 
jest Aeroklub Gdański. Eliminacje zostaną przeprowadzone 
w sobotę, a skoki finalistów będziemy podziwiać w niedzielę – 
dodaje Piotr Pułkowski.

Część muzyczna rozpocznie się o godz. 18.00 od koncer-
tu Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański z repertuarem lekkim 
i przyjemnym. Wystąpi także eM, a na sam koniec tegorocz-
nych Dni Pruszcza Gdańskiego zagra Ray Wilson Genesis 
Classic.

Czerwcowe święto jest tak naprawdę przygrywką do tego, 
co zaplanowano na wakacje, czyli kolejnej edycji Faktorii 
Kultury.

– Inauguracja Faktorii Kultury odbędzie się 28 czerwca, 
ale niech pozostanie moją słodką tajemnicą, co planujemy na 
początek. Tradycyjnie odbywać się będą spektakle na Sce-
nie Letniej Teatru Wybrzeże, gdyż jest to oś napędowa całe-
go przedsięwzięcia i właśnie od tego rozpoczęła się Faktoria 
Kultury. Śmiem twierdzić, że jest to jedyne takie wydarzenie 
w skali kraju. W programie zaplanowaliśmy także cztery piąt-
ki filharmoniczne. Działać będzie również scena dziecięca, na 
której występować będą aktorzy Teatru Miniatura. Nie za-
braknie oczywiście koncertów muzycznych – mówi dyrektor 
Pułkowski.

Tegoroczna Faktoria Kultury potrwa aż do 31 sierpnia, a na 
jej zakończenie zaplanowano kabareton. Dodajmy, że wstęp 
na wszystkie imprezy będzie bezpłatny.

krzysztof lubański

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 
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mamy nowoczesny tabor

przyjadą tramwaje z niemiec
Już wkrótce do Gdańska 

trafią tramwaje z Kassel. Pod-
pisano już umowę, na podsta-
wie której w  naszym mieście 
pojawi się 14 dwukierunko-
wych pojazdów typu N8C. 
Tramwaje zostaną poddane 
modernizacji, otrzymają m.in. 
nowy wygląd oraz niskopod-
łogowy człon z  miejscami na 
wózek inwalidzki i dziecięcy. 

– Pojazdy zostały wy-
produkowane w  1981 roku. 
Wszystkie tramwaje zakupio-
ne w  Kassel zostaną poddane 
modernizacji. Pojazdy staną 
się bardziej przyjazne pasaże-
rom dzięki takim zmianom, 
jak m.in. nowy wygląd, nowe 
siedziska oraz niskopodłogo-
wy człon z  miejscem na wó-
zek inwalidzki lub dziecięcy, 
utrzymana zostanie również 
możliwość jazdy dwukie-

runkowej – informuje Alicja 
Mongird, rzecznik prasowy 
Zakładu Komunikacji Miej-
skiej w Gdańsku. 

Całkowity koszt zakupu 
14 pojazdów N8C z Kassel to 
576800 euro, co stanowi ok. 
30 proc. ceny jednego nowego 
tramwaju dwukierunkowego. 
Przetarg na wykonawcę mo-
dernizacji tramwajów został 
już ogłoszony. 

Dodajmy, że po Gdańsku 
jeździ już 46 tramwajów typu 
N8C. Zostały one zakupione 
w 2007 roku od zakładu komu-
nikacji miejskiej w  Dortmun-
dzie za kwotę 1,4 mln euro. 

– Koszt modernizacji jed-
nego tramwaju to około 644 
tys. zł. Dla porównania koszt 
modernizacji jednego wagonu 
popularnych 105-ek to około 1 
mln 600 tys. zł – dodaje Ali-

cja Mongrid. – We wrześniu 
ubiegłego roku została podpi-
sana umowa z  firmą Pesa na 
dostawę pięciu nowych tram-
wajów Jazz Duo. Dwukierun-
kowe pojazdy będą obsługiwać 
m.in. budowaną właśnie linię 
na Piecki Migowo. Bydgoska 
Pesa ma dostarczyć tramwa-

je do końca 2014 roku. Cał-
kowity koszt zamówienia to 
54,1 mln zł. Cena obejmuje 5 
tramwajów oraz wyposażenie 
obsługowe, pakiet eksploata-
cyjno-naprawczy oraz pakiet 
naprawczy. 

(Gr)

>> Niemal wszystkie tramwaje jeżdżące po naszym 
mieście to pojazdy nowoczesne
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rowerem do pracy
Do 23 maja można zgłaszać firmy do udziału w drugiej edy-

cji kampanii „Rowerem do pracy”. W ramach kampanii na-
gradzane będą osoby, które do pracy przyjeżdżają na rowerze 
i tym samym przyczyniają się do promocji zrównoważonego 
transportu w Gdańsku. 

Więcej na www.gdansk.pl.

(Gr)

waŻne przed urlopem

sprawdź paszport 
Lato zbliża się wielkimi krokami, a tym samym sezon urlo-

powy. Część z nas spędzi go w kraju, niektórzy w Europie, ale 
też i w krajach, do których bez ważnego paszportu nie uda się 
wjechać.

– Odwiedzając biura podróży czy planując trasę wyciecz-
ki, nie zapominajmy o paszporcie – ostrzega Roman Nowak, 
rzecznik prasowy wojewody pomorskiego. – Warto sprawdzić 
do kiedy ważny jest nasz dokument podróży. Planując wyjazd, 
wskazane jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przed-
stawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiada-
nego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego 
kraju. Składając wniosek paszportowy już dziś, unikniemy ko-
lejek i niepotrzebnych stresów.

Z myślą o  tych, którzy potrzebować będą ważnych doku-
mentów Urząd Wojewódzki w  Gdańsku wydłuża czas pra-
cy Oddziału Paszportowego. We wtorki aż do końca sierpnia 
urząd czynny będzie od godziny 8.00 do 17.45. 

– W  tej chwili na wydanie paszportu oczekujemy około 
dwóch tygodni. W miesiącach letnich, z uwagi na dużą licz-
bę składanych wniosków, na wydanie dokumentu poczekamy 
dłużej. Więcej czasu poświęcić będziemy musieli również na 
dopełnienie niezbędnych formalności. Dlatego zachęcam, aby 
nie czekać na kolejki w oddziałach i punktach paszportowych, 
składając wniosek o wydanie dokumentu znacznie wcześniej 
– apeluje Roman Nowak. 

Warto wiedzieć, że brak ważnego dokumentu może zmusić 
do odwołania wakacyjnego wyjazdu. 

Szczegółowe informacje na temat warunków składania 
wniosków paszportowych dostępne są na stronie internetowej 
www.gdansk.uw.gov.pl.

(Gr)

OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 

w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:

 
1. Lokale w pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613  
I-piętro
- 20,50 m2,
 
2. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter 
Klatka A 
- 24,01 m2,
- 23,69 m2. 
Klatka B 
- 26,10 m2.
Klatka C
- 94,80 m2
3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
- 20,05 m2
- 22,00 m2
4. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
- 32,26 m2
- 45,00 m2,
- 68,84 m2.

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni re-
klamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”. Bliższych informacji udziela p. Bożena Prange 
pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, w dniach: pon. od 8.00 
do 17.00, wt.- pt. od 7.15 do 15.00.

ekoloGiczna akcja

recykling jest na fali
Kolejny raz „grupa działania” Krzysztofa Skrzypskiego, gdańskiego społecz-
nika aktywisty, zorganizowała niecodzienne wydarzenie na Przymorzu.

– Kolejny raz przyłączyliśmy 
się do działań w ramach Dnia 
Ziemi w Gdańsku. Akcję „Re-
cykling jest na fali” organizu-
jemy już po raz drugi – mówi 
Krzysztof Skrzypski, kierow-
nik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej i  lokalny społecznik 
aktywista. – Idea wydarzenia 
mieści się w  trzech słowach: 
edukacja, integracja, zabawa. 
Dlatego do udziału w  wyda-
rzeniu zaprosiliśmy wszyst-
kich mieszkańców Gdańska, 
zarówno dzieci, młodzież, jak 
i dorosłych czy seniorów.

Ekologiczną akcję prze-
prowadzono na placu przy ul. 
Jagiellońskiej 11, gdzie mie-
ści się siedziba Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w  Gdańsku. To właśnie 
pracownicy i podopieczni sto-
warzyszenia przygotowali 
i poprowadzili imprezę.

– Dla dzieci i  młodzieży 
przygotowaliśmy warsztaty re-
cyklingowe, podczas których 
tworzono zwierzaki z  butelek 
PET czy bransoletki z niepo-
trzebnych już przedmiotów, 
jak chociażby papierowych 
tub. Poprzez zabawę pokazy-
waliśmy najmłodszym w  jaki 
sposób możemy wykorzystać 
to, co wydawałoby się jest już 
niepotrzebne i  zamiast lądo-
wać w  śmietniku, może być 

wykorzystane powtórnie. Dla 
dorosłych oraz nauczycieli 
i opiekunów grup przedszkol-
nych i szkolnych, które nas od-
wiedziły mieliśmy przygoto-
wane informatory edukacyjne 
o  ekologii – dodaje Krzysztof 
Skrzypski. 

Podczas imprezy nie za-

brakło także gier sportowych 
przygotowanych przez Funda-
cję RECAL oraz zadań i  gry 
planszowej Centrum Infor-
macji i Edukacji Ekologicznej 
w  Gdańsku. Podczas trwają-
cej trzy godziny akcji zbierane 
były elektrośmieci, z  których 
na koniec zbudowano sym-

boliczny statek „Elektroferis”, 
w  myśl hasła „Recykling jest 
na fali”. W przygotowaniu im-
prezy wzięło udział 15 osób, 
a w  samym wydarzeniu około 
150 gości. 

(kl)

>> W ekologicznej akcji na Przymorzu „Recykling jest na fali” chętnie  
uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy Gdańska
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o puchar wałęsy

Grali w oliwie
W dwóch kategoriach wiekowych rywalizowali uczestnicy 

turnieju piłkarskiego o puchary Święta 3 Maja i X Rocznicy 
Polski w Unii Europejskiej – ufundowane przez europosła Ja-
rosława Wałęsę.

Turnieje rozegrano na boisku w Oliwie przy ul. Cystersów 
13. Organizatorami byli: klub „Ad-Rem”, Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego nr 17. 

W  kategorii seniorów zwyciężyła ekipa „Stogów” grająca 
w składzie: Piotr Stobba, Sebastian Jewiarz, Dariusz Nowa-
torski, Piotr Plichta, Jakub Spicheta, Marek Plichta, Krystian 
Plichta, Zbigniew Plichta. Na kolejnych miejscach sklasyfi-
kowano: „AD-REM”, DOS Oliwa i ZSAK Oliwa. Królem 
strzelców został Mateusz Nadolny z DOS (9 goli). 

Z  kolei wśród gimnazjów zwyciężyła reprezentacja klubu 
„Ad-Rem” oparta w większości na uczniach Gimnazjum nr 
24 (Bartek Kowalewski – najlepszy zawodnik turnieju, Ka-
mil Belecki, Artur Domański, Jan Golec, Olek Bulski, Igor 
Markowski). Na kolejnych miejscach uplasowały się druży-
ny: Przymorza, Strzyża i DOS Oliwa. Najlepszym snajperem 
okazał się strzelec 6 goli Paweł Obłoński, natomiast najlep-
szym bramkarzem Oliwer Rymsza z Przymorza.

– Zwycięskie zespoły i  wyróżnieni zawodnicy otrzymali 
puchary europosła Jarosława Wałęsy oraz medale i dyplomy 
ufundowane przez GOKF, a także nagrody rzeczowe otrzy-
mane od „Przyjaciół Sportu i Młodzieży”, czyli Trefla, Lechii, 
Rady Osiedla Oliwa, RSM „Budowlani” i Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku – informuje Ryszard Riviera, 
kierownik klubu „Ad-Rem”. 

(kl)

podpisali deklarację

uwaga na „energetycznych” oszustów
Rośnie liczba osób wpro-

wadzonych w  błąd przez nie-
których sprzedawców energii 
elektrycznej. Dzięki kampa-
nii „Sprawdź, kto sprzeda-
je Ci energię!” konsumenci 
dowiedzą się jak ustrzec się 
przed zawarciem niekorzystnej 
umowy i  na co zwracać uwa-
gę, aby uniknąć kosztownych 
konsekwencji. 

– Energa jest jedną z sześciu 
firm, obok PGE, Enei, Tauro-
nu, RWE i  Polkomtela, która 
podpisała deklarację pod na-
zwą „Dobre Praktyki Sprze-
dawców energii elektrycznej 
– czyli czego klient może ocze-
kiwać od rzetelnego sprzedaw-
cy”. Inicjatywa Towarzystwa 
Obrotu Energią, konsultowana 
z  Urzędem Regulacji Energe-
tyki, jest odpowiedzią na licz-
ne skargi od klientów, którzy 
podpisując umowę z  nowym 
sprzedawcą zostali wprowa-
dzeni w błąd – informuje Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Energa SA. – Tylko od stycz-
nia do marca tego roku klienci 

indywidualni firmy anulowali 
około 900 wypowiedzeń skła-
danych przez nowych sprze-
dawców. Byli to głównie kon-
sumenci, którzy odstępowali 
od nowo zawartej umowy, aby 
kontynuować umowę z  naszą 
spółką.

Skala zjawiska jest duża, 
a  spółka nawet uruchomiła 
infolinię dla klientów, którzy 
chcieli wyjaśnić sprawę zmiany 
sprzedawcy. W  ciągu dwóch 
miesięcy klienci dzwonili na 
nią ponad 860 razy. W  więk-
szości po to, aby dowiedzieć 
się, jaka jest procedura od-
stąpienia od nowo zawartej 
umowy. 

– Do najczęstszych metod 
stosowanych przez przedstawi-
cieli niektórych sprzedawców 
należy posługiwanie się nazwą 
łudząco podobną do nazwy na-
szej firmy oraz informowanie 
o konieczności zmiany umowy 
z powodu np. zmiany siedziby 
firmy, systemu obsługi klien-
ta, okresu rozliczeniowego, 
czy nawet wymiany liczników. 

Niektórzy akwizytorzy pod-
czas wizyt w domach klientów 
podają się m.in. za: energetykę, 
zakład energetyczny, dostawcę 
prądu czy sprzedawcę prądu, 
bez doprecyzowania nazwy 
swojej firmy – ostrzega Beata 
Ostrowska.

Co więcej, niektórzy przed-
stawiciele oferując nową umo-
wę, porównują koszty energii, 
z  kosztami zarówno energii, 
jak i  opłat dystrybucyjnych. 
Nie informują klienta, że 
oprócz faktury za energię, bę-
dzie także regulował fakturę za 
dystrybucję. 

– Kolejną metodą, na któ-
rą skarżą się klienci, jest ofe-
rowanie nieznacznie niższej 
ceny energii, ale obwarowanie 
jej dodatkowymi i  mniej wi-
docznymi zapisami o  innych 
opłatach. Mogą to być stałe 
wyższe opłaty abonamentowe, 
a  w  niektórych przypadkach 
np. zobowiązanie do odpro-
wadzania składki na ubezpie-
czenie zdrowotne. W  efekcie 
klient płaci więcej niż tylko za 

energię elektryczną i jej dystry-
bucję – dodaje rzecznik spółki.

Aby temu zapobiegać, przy-
gotowano Kodeks Dobrych 
Praktyk Sprzedawców Energii, 
w  którym zawarto zbiór dzia-
łań, jakie rzetelny sprzedaw-
ca energii powinien stosować 
w  stosunku do konsumentów. 
Zapisy dotyczą głównie kwe-
stii związanych z  zapewnie-
niem klientom możliwie sze-
rokiej informacji i wzorów do-
kumentów przed i po zawarciu 
umowy, warunków zawierania 
i  rozwiązywania umów, a  tak-
że standardu rozpatrywania 
skarg i  reklamacji. Deklara-
cja sprawia, że firmy nie tyl-
ko gwarantują dobre praktyki, 
ale też dbają o edukację klien-
tów, aby uchronić ich przed 
nieuczciwą konkurencją oraz 
wskazać im ich podstawowe 
prawa, jak choćby 10-dniowy 
okres wypowiedzenia umowy 
bez konsekwencji. 

(Gr)

przyjdŹ na walne zGromadzenie

wybierają nową radę w rsm „Budowlani”
Jeszcze w czerwcu poznamy nowy skład Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. W tej 
chwili trwają przygotowania do Walnego Zgromadzenia. Zgłaszać się mogą także osoby, które chciałyby kandydo-
wać na członków rady nadzorczej.

Po raz drugi w historii RSM 
„Budowlani” Walne Zgro-
madzenie odbędzie się w czę-
ściach, a  zaplanowano je od 
9 do 17 czerwca. Trzeba jed-
nak jasno powiedzieć, że treść 
uchwał będzie jednakowa na 
wszystkich jego częściach. 

– Chciałbym zaapelować do 
wszystkich członków naszej 
spółdzielni, aby jak najliczniej 
uczestniczyli w  tegorocznym 
Walnym Zgromadzeniu, które 
będzie miało nie tylko charak-
ter sprawozdawczy, ale przede 
wszystkim wyborczy – zachę-
ca Zbigniew Kopiński, prezes 
RSM „Budowlani”. – Warto 
uczestniczyć w  tych zebra-
niach, gdyż każdy ma wtedy 
okazję powiedzieć o  tym, co 
należałoby poprawić na jego 
osiedlu. Wszyscy dążymy do 
tego, aby żyło się mieszkań-
com naszej spółdzielni jak naj-
lepiej, dlatego słuchamy gło-
sów społeczeństwa. Jeżeli dys-
ponujemy odpowiednimi środ-
kami finansowymi, to staramy 
się realizować wnioski naszych 
członków.

Do 23 maja przyjmowane 
są zgłoszenia kandydatów do 
rady nadzorczej. Ważne, aby 
były to osoby z  różnych osie-
dli spółdzielni oraz posiadają-
cy doświadczenie zawodowe, 
które będzie można wykorzy-
stać później w  spółdzielczej 
pracy. Kandydatów do rady 
zgłaszać może zarząd lub rada 
nadzorcza spółdzielni. Mogą 
też sami mieszkańcy, ale pod 
wnioskiem powinno podpisać 
się co najmniej 10 jej człon-
ków. Pod wnioskiem powin-
na znajdować się jeszcze pi-
semna zgoda kandydata i  jego 
oświadczenie, że nie prowa-
dzi działalności konkuren-
cyjnej wobec spółdzielni, nie 
pozostaje w  sporze sądowym 
ze spółdzielnią. Nie może też 
zalegać z opłatami czynszowy-
mi za lokal. Dodajmy, że kan-
dydat nie musi być obecny na 
wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia.

– Do rady nadzorczej wej-
dzie 9 osób, które otrzymają 
najwięcej głosów we wszyst-
kich częściach Walnego 

Zgromadzenia. Ich nazwi-
ska poznamy dopiero pod ko-
niec czerwca na specjalnie 
zwołanym zebraniu, w  któ-
rym uczestniczyć będą tylko 
przedstawiciele prezydiów po-
szczególnych części Walnego 
Zgromadzenia. Takie zebranie 
mamy obowiązek zwołać do 7 
dni po zakończeniu ostatniej 
części walnego – tłumaczy 
prezes Kopiński.

Dopiero po wyłonieniu 

rady, najstarszy członek nowo 
powołanego gremium zwo-
ła jego pierwsze posiedzenie, 
podczas którego odbędzie się 
ukonstytuowanie rady nad-
zorczej. O  wynikach wybo-
rów do Rady Nadzorczej RSM 
„Budowlani” poinformujemy 
w  lipcowym wydaniu „Pano-
ramy”, w  którym przedstawi-
my także jej szefa.

(lubek)

WALNE ZGROMADZENIE
•	 9	czerwca	–	część	I	–	al.	Grunwaldzka	607	i	609
•	 10	czerwca	–	część	II	–	al.	Grunwaldzka	593	i	595,	ul.	Bitwy	Oliw-

skiej	14,	15,	16
•	 11	czerwca	–	część	III	–	al.	Grunwaldzka	573,	579,	583,	591,	575,	

577,	581,	585	i	ul.	Bitwy	Oliwskiej	1
•	 12	czerwca	–	część	IV	–	al.	Grunwaldzka	571,	563,	543,	553,	553	

AB,	557	i	559,	ul.	Pomorska	1	i	2,	ul.	Beniowskiego	66,	ul.	Mściwoja	
61/63,	ul.	Derdowskiego	5,	5A,	5B	i	ul.	Czyżewskiego	5

•	 13	czerwca	–	część	V	–	ul.	Pawła	Gdańca	4,	6,	10,	ul.	Tatrzańska	11
•	 16	czerwca	–	część	VI	–	ul.	Karpacka	2,	4,	6,	8
•	 17	czerwca	–	część	VII	–	ul.	Czyżewskiego	25,	ul.	Bobrowa	5	i	7
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obiecujące otwarcie

sopocianka 
pojedzie do Baku

Na przełomie maja i  czerwca odbędą się w  Azerbejdżanie 
europejskie kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie Młodzie-
ży w  Chinach, które zaplanowano w  dniach 20 – 26 sierpnia. 
O przepustkę na wyjazd do Państwa Środka powalczy w Baku 
reprezentantka Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego – Paulina 
Borys, która startować będzie w skoku wzwyż.

Droga do chińskiego Nankin, gdzie odbędą się w  sierpniu 
Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, jest bardzo długa i wyboista. 
Żeby wziąć udział w  letniej imprezie trzeba najpierw zakwali-
fikować się na eliminacje europejskie w Baku, a tam wywalczyć 
jeszcze „bilet” do Chin.

– Przepustkę na kwalifikacje europejskie zdobyła Paulina Bo-
rys. Sopocianka, wychowanka programu Energa Athletic Cup, 
wygrała konkurencję skoku wzwyż w Cetniewie podczas Wo-
jewódzkiego Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego – informuje 
Paweł Rogalski, rzecznik prasowy Sopockiego Klubu Lekko-
atletycznego. – Paulina Borys pokonała w Cetniewie poprzecz-
kę zawieszoną na wysokości 1.76m, zwyciężając zdecydowanie 
(o 16cm wyżej od kolejnej zawodniczki). Dzięki temu Paulina 
zakwalifikowała się na zawody do Baku, gdzie w dniach 30 maja 
– 1 czerwca odbędą się kontynentalne eliminacje do młodzieżo-
wych igrzysk.

Warto też wspomnieć o 2. miejscu Karoliny Urban w pchnię-
ciu kulą, która pobiła rekord życiowy wynoszący teraz 13.52. Ży-
ciówkę (24.65) ustanowił także Damian Ruszkiewicz, startujący 
w biegu na 300m. Swoje najlepsze rezultaty na tym dystansie po-
prawiali też inni nasi zawodnicy: Mateusz Apacki, Michał Mi-
rowski, Michał Galiowski, Krzysztof Piątkowski i Marek Bleja.

– Bardzo przyzwoity czas na 600m uzyskał Piotr Woźniak. 
Podopieczny Rafała Hasa rozprawił się z  własnym rekordem, 
finiszując w  czasie 1.21.35, drugi na mecie sopocianin Maciej 
Nastkiewicz od zawodów w  Cetniewie również legitymuje się 
nową „życiówką” – 1.22.89. Swoje serie na 100m wygrywali Se-
weryn Bielang, Simon Rózga i Kosma Rossmus, z tym, że dwaj 
pierwsi zrobili to najszybciej w swojej dotychczasowej karierze. 
W ślady swoich klubowych kolegów poszła Emilia Kusy, któ-
ra zwyciężyła w swoim biegu sprinterskim i Zuzanna Kaźmier-
czak, triumfująca na 300m. Zuza była też druga na 100m i w tej 
konkurencji pokusiła się o  ustanowienie rekordu życiowego – 
13.49. Podobnego wyczynu dokonała Karolina Młot na 300m, 
biegnąc w czasie 45.83 – dodaje Paweł Rogalski.

Wśród juniorów młodszych równych sobie nie znalazł Ra-
fał Rendaszka. Zawodnik SKLA posłał swój dysk na odległość 
48.29m, a na najwyższy stopień podium w skoku wzwyż wsko-
czył z kolei Karol Barzowski.

(Gr)

sportowe emocje

Grają polacy
Nie lada gratka czeka kibiców sportu w wydaniu polskich 

reprezentacji. Dwa mecze w Ergo Arenie rozegrają piłkarze 
ręczni, a na PGE Arenie zaplanowano mecz Polska – Litwa.

Tak dużej dawki piłki ręcznej na najwyższym, światowym 
poziomie w Trójmieście już dawno nie było. Najpierw biało
-czerwoni zmierzą się w spotkaniu towarzyskim z mistrzami 
świata – Hiszpanami. Spotkanie odbędzie się 4 czerwca (śro-
da) o godz. 20.30. Jeszcze więcej emocji spodziewać się mo-
żemy trzy dni później – 7 czerwca. W sobotę o godz. 16.45 
rozpocznie się walka pomiędzy Polakami a Niemcami o bi-
lety do Kataru, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce 
Ręcznej. Zwycięzca przybliży się nieco do mundialu, a o tym, 
kto na nich zagra zadecyduje mecz rewanżowy w Niemczech. 
Pojedzie oczywiście lepszy w dwumeczu. 

Między meczami naszych szczypiornistów – 6 czerwca 
(piątek) – na gdańskim stadionie PGE Arena rozegrane zo-
stanie spotkanie towarzyskie, w którym podopieczni selekcjo-
nera Adama Nawałki zmierzą się z drużyną Litwy. Początek 
spotkania o godz. 17.30. 

Miejmy nadzieję, że początek czerwca przyniesie polskim 
fanom sportu spodziewane emocje.

(kl)

kolarski maraton

zapraszamy na kaszeberunda
KaszebeRunda to najwięk-

sza impreza kolarska dla ama-
torów w Polsce. W tym roku 
z  okazji 10. edycji imprezy 
odbędzie się ona w specjalnej 
formule akademickiej. 

25 maja blisko 1000 uczest-
ników tej kultowej imprezy 
sprawdzi się na trzech dy-
stansach: 65, 120 i  225 km. 
Ci, którzy pokonają jedną 
z  tych tras, na mecie w  Ko-
ścierzynie otrzymają jeden 
z  tytułów naukowych: ma-
gistra, doktora lub profesora 
kolarstwa. Szczególne wy-
różnienie w  postaci tytułu 
Doctora Honoris Causa będą 
mogli odebrać ci uczestnicy, 
którzy przejechali przynaj-
mniej 8 z  10 dotychczaso-
wych KaszebeRunda. 

Trasa kolarska rozciąga 
się po przepięknych terenach 
Szwajcarii Kaszubskiej ze 
startem i metą w Kościerzynie. 
Formuła maratonu pozwala 
każdemu poczuć się zwycięz-
cą nad dystansem i  jest nie-
codzienną szkołą charakteru. 
Nie ma ostatecznej klasyfikacji 
wyników, ani pojedynczego 
tryumfatora.

– Każdy, kto dojedzie do 
mety, będzie znał swój czas, 
by za rok być jeszcze lepszym. 
Priorytetem jest atrakcyjna, 
doskonale oznakowana trasa 
pozwalająca bić własne rekor-
dy – mówi Andrzej Gołębiew-
ski, organizator i  pomysło-
dawca KaszebeRunda.

Na kaszubskie drogi orga-
nizatorzy zapraszają amatorów 

kolarstwa i  turystyki rowero-
wej. Niepowtarzalną atrakcją 
maratonu są specjalne, regio-
nalne bufety kolarskie orga-
nizowane przez mieszkańców 
miejscowości, w  których po-
jawią się kolarze. Każdy cykli-
sta biorący udział w Kaszebe-
Runda będzie mógł spróbować 
przysmaków przygotowanych 
specjalnie dla uczestników 
przez lokalne Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Większość 
produktów przygotowywa-
na jest domowym sposobem 
gwarantującym niepowtarzal-
ny smak i  świeżość. Tradycja, 
humor, kaszubski folklor i go-
ścinność – tego również nie 
zabraknie na maratonowych 
przystankach.

W  Kościerzynie wystarto-

wać ma także Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego, którego bardzo 
często można spotkać na tra-
sach biegowych.

– Rzeczywiście, częściej 
biorę udział w  imprezach bie-
gowych. Jednak każda forma 
sportu jest dobra. Formuła 
maratonu jest unikatowa, nie 
tylko w  skali naszego kraju, 
ale także w  kontekście euro-
pejskim – podkreśla Ryszard 
Świlski. – Na mecie na każde-
go uczestnika czeka nie tylko 
medal, dyplom z  indywidual-
nym pomiarem czasu, ale tak-
że masaż powysiłkowy oraz 
ciepły posiłek.

(kl)

nowa marka

streetball na przymorzu
W  2013 roku na koszykar-

skiej mapie Trójmiasta poja-
wiła się nowa marka turniejów 
koszykówki ulicznej. Galeria 
Przymorze Streetball Chal-
lenge to kontynuacja zawodów 
dobrze znanych sympatykom 
ulicznych koszykarskich roz-
grywek, które co roku organi-
zuje Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gdańsku. 

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

– W  tym roku odbędą się 
dwie edycje, które są odpowie-
dzią na duże zainteresowanie 
trójmiejskiego środowiska ko-
szykarskiego tego typu impre-
zami. Z pewnością przyciągną 

dużą grupę młodych koszy-
karzy wysokim poziomem 
sportowym oraz atrakcyjnymi 
nagrodami. W ubiegłym roku 
zagrało w  nich niemal 100 
trzyosobowych drużyn. Chęt-
nie grały również dziewczyny 
i  dla nich przewidziana jest 
osobna kategoria – informuje 
Grzegorz Pawelec z gdańskie-
go MOSiR.

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

(Gr) 

jedyne takie pole w polsce

rośnie popularność minigolfa
W Sopocie zakończył się golfowy Turniej Trzech Pól (Białogóra, Gniewino, So-
pot), w którym uczestniczyli znani w naszym kraju i utytułowani zawodnicy.

Organizatorem turnieju był 
działający od wielu lat na tere-
nie całej Polski Minigolf Club 
Sopot, który zrzesza sympaty-
ków bardzo popularnego w na-
szym kraju minigolfa. 

– W  Polsce rozwija się on 
powoli, ale systematycznie. 
W  poprzednim roku Minigolf 
Club Sopot wraz z  Klubem 
Sportowym Minigolf Koło-
brzeg po raz pierwszy reprezen-
towali nasz kraj jako pełna dru-
żyna, w Mistrzostwach Świata 
w  Minigolfie w  Bad Münder 
am Deister w Niemczech, zaj-
mując 13. miejsce wśród 26 re-
prezentacji – informuje Bogdan 
Miloch z Minigolf Club Sopot. 

W  trójmiejskim kurorcie 
często odbywają się turnieje 
w minigolfa, a najbliższy zapla-
nowano na 16 czerwca i  będą 

mogli w  nim uczestniczyć 
wszyscy chętni – praktycznie 
bez ograniczeń wiekowych. 

– Oczywiście warto przyjść 
wcześniej, aby trochę potre-
nować i  zapisać się do rozgry-
wek. Zapraszamy do udziału 
w imprezach na naszym obiek-
cie, który jest prawdopodobnie 
jedynym pełnowymiarowym 
sportowym polem betonowym 
w naszym kraju – zachęca Bog-
dan Miloch. 

We wrześniu odbędą się już 
XV Mistrzostwa Polski w Mi-
nigolfie w  Krynicy Morskiej. 
Poza tym, już w  czerwcu pla-
nowany jest Turniej Święto-
jański w Człuchowie, na który 
organizatorzy serdecznie za-
praszają wszystkich chętnych. 
Rozpocznie się on o  godzinie 
22.00. 

– Warto jeszcze wspomnieć 
o  cyklu turniejów Grand Prix 
rozgrywanych w  Krynicy 
Morskiej, Rewalu, Kołobrze-
gu, Człuchowie, Giżach koło 
Olecka i  oczywiście w  Sopo-

cie. Oprócz klasyfikacji w każ-
dym turnieju, wyniki liczyć się 
będą do klasyfikacji generalnej 
– dodaje Bogdan Miloch.

(kl)

>> Minigolf staje się coraz bardziej popularny
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dzień otwarty stacji uzdatniania wody 
„Bitwy pod płowcami” w sopocie

Obchody 10-lecia wstąpie-
nia Polski do Unii Europej-
skiej były okazją do prezentacji 
inwestycji, jakie zostały zre-
alizowane dzięki funduszom 
unijnym. Z tej okazji w ramach 
akcji „Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich” spółka miejska 
AQUA-Sopot zorganizowała 
w dniu 9 maja dzień zwiedza-
nia Stacji Uzdatniania Wody 
„Bitwy pod Płowcami”.

Oprócz licznie przybyłych 
uczniów z  sopockich szkół  
(SP nr 1, SP nr 8, Gimnazjum 
nr 2, Zespołu Szkół nr 1) oraz 
Zespołu Szkół Administracyj-
no-Ekonomicznych z  Gdyni, 
wydarzeniem zainteresowani 
byli również mieszkańcy So-
potu, w tym Prezydent Miasta 
Jacek Karnowski, którzy mimo 
deszczowej pogody postano-
wili zwiedzić obiekty wodo-
ciągowe. Tego dnia Stację od-
wiedziło blisko 200 osób. 

Trasa zwiedzania prowa-
dziła od studni głębinowej za-
silającej w  wodę miejską sieć 
wodociągową, poprzez starą 
już nieczynną halę filtrów, do 
nowego budynku stacji z  no-
woczesnymi filtrami obsłu-
giwanymi przy pomocy elek-
tronicznych urządzeń sterują-
cych. Zwiedzający mogli odbyć 

podróż w czasie i zobaczyć ob-
sługiwane ręcznie historyczne 
już urządzenia. Grupy zwie-
dzających oprowadzane były 
przez dwóch inżynierów – pra-
cowników AQUA-Sopot, któ-
rzy w ciekawy i merytoryczny 
sposób opowiadali o  całym 

procesie technologicznym, od 
ujmowania wody poprzez jej 
filtrowanie i uzdatnianie do jej 
dystrybucji.  

Nowy budynek hali filtrów 
oraz obecnie prowadzone pra-
ce budowlane i  wykończenio-
we na terenie Stacji współ-

finansowane są ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach 
projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 
w  Uzdrowisku Sopot”, który 
jest realizowany przez AQUA-
Sopot od 2008 roku.  

buduj i remontuj z nami 

ocieplamy ściany domu
Minęła zima, a nasz budżet domowy znów się skurczył po opłaceniu energii za okres chłodnych miesięcy? Możliwe, że warto 
rozważyć termomodernizację domu, aby w kolejnym roku zaoszczędzić. A może planujemy budowę domu energooszczędnego? 
Najbardziej rozpowszechnione jest ocieplanie ścian zewnętrzych budynków złożonym systemem izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
(w skrócie ETICS), czyli za pomocą płyt styropianowych EPS, płyt perforowanych styropianowych lub wełny mineralnej. Dostawcy 
radzą, abyśmy wybierali kompleksowe rozwiązania systemowe, gdyż one dają nam gwarancję jakości zastosowanej izolacji.

systemy oparte  
na styropianie

Najpopularniejszym obecnie 
sposobem na ocieplenie domu jest 
system KABE THERM z  zasto-
sowaniem płyt styropianowych. 
Charakteryzuje się stosunkowo ni-
skimi kosztami realizacji i łatwością 
wykonania.  Można go stosować na 
typowych podłożach mineralnych 
jakie występują na istniejących bu-
dynkach (beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny, piaskowiec), 
na ścianach surowych z materiałów 
ceramicznych lub silikatowych oraz 
na powierzchniach pokrytych po-
włokami farby elewacyjnej lub tyn-
kiem cienkowarstwowym. Poszcze-
gólne odmiany systemu różnią się 
sposobem wykończenia. Budynki 
szczególnie narażone na działanie 
czynników zewnętrznych zaleca-
my wykończyć niskoalkaliczną po-
likrzemianową wyprawą tynkarską 
NOVALIT T. Na starszych budyn-
kach najczęściej stosujemy łatwą 
w  wykonaniu wyprawę tynkarską 
PERMURO. Jeśli nasza elewacja 
szczególnie narażona jest na zabru-
dzenia najlepiej sprawdzającym się 
wykończeniem będzie silikonowa 
zaprawa tynkarska ARMASIL T. 

Charakteryzuje się ona małą nasią-
kliwością i  zabezpiecza powierzch-
nie przed działaniem opadów oraz 
osadzaniem się zanieczyszczeń.
systemy oparte na styropianie 
perforowanym

Do termoizolacji możemy tak-
że użyć perforowanych płyt sty-
ropianowych KLIMA w  systemie 
KABE THERM RENO. Płyty 
KLIMA cechuje obniżony w  sto-
sunku do zwykłych płyt styropiano-
wych współczynnik oporu dyfuzyj-
nego. Płyty posiadają właściwości 
dyfuzyjne zbliżone do ścian wyko-
nanych z  materiałów porowatych 
(np. ceramiki poryzowanej, betonu 
komórkowego, żużlobetonu). Przez 
ułożenie tego rodzaju izolacji uła-
twimy wysychanie nowo wybudo-

wanym ścianom. System sprawdzi 
się także, gdy wykonamy z niego ter-
morenowację zawilgoconej ściany. 
Do wykończenia ściany w  systemie 
KABE THERM RENO z  perfo-
rowanymi płytami styropianowymi 
KLIMA używamy silikonowej wy-
prawy tynkarskiej ARMASIL T lub 
polikrzemianową NOVALIT T.
systemy oparte na wełnie 
mineralnej

Decydując się na izolację płytami 
z  elewacyjnej wełny mineralnej zy-
skamy na wysokiej paroprzepusz-
czalności, co ułatwia wysychanie 
świeżo wzniesionych ścian, dodat-
kowo otrzymamy dobrą izolacyjność 
akustyczną przegród. Osiągnię-

cie odpowiednich parametrów za-
pewni nam zastosowanie systemów 
KABE THERM MW. Najlepsze 
efekty uzyskamy stosując system na 
ścianach z  materiałów o  struktu-
rze porowatej, tj. beton komórko-
wy, żużlobeton, ceramika poryzo-
wana. System oferuje dwa rodzaje 
wykończenia: niskoalkaliczną po-
likrzemianową wyprawę tynkarską  
NOVALIT T oraz wyprawę tynkar-
ską ARMASIL T.
co zyskujemy wykonując  
izolacje systemowe?
•	 Redukujemy koszty ogrzewania 

budynku.
•	 Poprawiamy mikroklimat 

wnętrz.

•	 Chronimy ściany przed dzia-
łanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych.

•	 Chronimy elewację przed poro-
stami i grzybami.

•	 Otrzymujemy gwarancję uzy-
skanych parametrów.

  

Tynki Kabe dostępne w bogatej 
gamie kolorów
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