
Rośnie foRma  Tymińskiej
Wszystko wskazuje na to, że na Mistrzostwa 
Świata, które za miesiąc rozpoczną się w Mo-
skwie, nie pojedzie Anna Rogowska.
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moniToRinG na osiedlu
Administracje Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” nie szczędzą pie-
niędzy na rozbudowę monitoringu.

...czeGo chcą mieszkańcy
Ogłoszono wyniki przyszłorocznego budżetu 
obywatelskiego. Poznaliśmy listę inwestycji 
wybranych przez mieszkańców Sopotu.

nasi bRonili spółdzielczości 
Po raz kolejny podejmowana jest w Sejmie 
próba uchwalenia przepisów, które mają po-
zbawić członków spółdzielni ich majątku.
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Śmieciowe problemy

>> W wielu częściach naszego miasta pojawiły się problemy z odbieraniem odpadów

posypały się pieRwsze kaRy 
Minęły dwa tygodnie od wprowadzenia w życie nowych zasad 
gospodarowania odpadami. Wydaje się, że największe problemy są 
w Oliwie, gdzie dopiero 11 lipca przedstawicielka firmy wywożącej 
śmieci spotkała się z władzami spółdzielni mieszkaniowej.

Śmieci nie mogą być na razie 
wszędzie segregowane, gdyż nie 
ma do tego jeszcze odpowiednich 
pojemników.
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Wakacje - na morzu i pomorskich jeziorach pojawiły się w końcu białe żagle

limeRyki
Pani  Pelagia  

z Lublina,                                                                      
codziennie 

chodzi do kina,
nie na seans 
– niestety,

lecz sprzedawać bilety,
stąd nie dziwi 

jej kwaśna mina…

***
  

 Solidny murarz 
 Czesław  z  Nieszawy,                                                        

sporo piachu 
sypie do zaprawy,

bo twierdzi, 
że jak buduje,

materiału nie żałuje,
więc nie dziękujcie, 
bo nie ma sprawy…
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bogdan malach

zapraszamy

letnia 
scena

Piąty sezon Sceny Letniej 
Teatru Wybrzeże w Pruszczu 
Gdańskim zainaugurowany 
został prapremierą spektaklu 
„Wielka Improwizacja” w re-
żyserii Kuby Roszkowskiego. 

– Podczas wakacyjnych 
miesięcy na Scenie Letniej za-
prezentujemy również „Babę 
Chanel”, „Tajemniczą Irmę 
Vep” czy „Willkommen w 
Zoppotach”, „Intymne Lęki” 
i „Fazę Delta” – informu-
je Krzysztof Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy Teatru Wy-
brzeże w Gdańsku. – Scena 
Letnia Teatru Wybrzeże to 
wspólna inicjatywa gdańskie-
go teatru i Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim. 
W zeszłym roku zaprezento-
waliśmy na niej, od początku 
lipca do końca sierpnia, pięć 
tytułów, w tym jedną prapre-
mierę. Nasze spektakle cieszy-
ły się ogromną frekwencją – 
obejrzało je ponad pięć tysięcy 
widzów. Mamy nadzieję, że w 
tym roku zainteresowanie wi-
dzów będzie równie duże.

Scena Letnia Teatru Wy-
brzeże mieści się w Międzyna-
rodowym Parku Kulturowym 
Faktoria przy ulicy Zastawnej 
w Pruszczu Gdańskim. Wstęp 
na wszystkie spektakle jest 
bezpłatny.

(Gr)

• 1 lipca – 31 sierpnia, orange kino letnie 2013, lipiec 
– godz. 22.00, sierpień – godz. 21.30, molo w sopocie

• 19 lipca (piątek), koncert tede, godz. 21.00, scena 
w sopocie na plaży, ul. mamuszki 2

• 20 – 21 lipca (sobota – niedziela), cropp tatoo kon-
went, centrum stoczni Gdańsk

• 20 lipca (sobota), mecz towarzyski lechia Gdańsk – 
fc barcelona, godz. 20.30, stadion pGe arena

• 21 lipca (niedziela), jubileusz Jerzego kryszaka  
(wystąpią: Jerzy kryszak, ani mru mru, kabaret  
moralnego niepokoju, kabaret młodych panów,  
alosza awdiejew, kabaret czesuaf i mietek szcze-
śniak), godz. 20.00, opera leśna w sopocie,  
ul. moniuszki 12

• 22 lipca (poniedziałek), mecz ligowy lechia Gdańsk 
– podbeskidzie bielsko-biała, godz. 18.00, stadion 
pGe arena

• 26 – 28 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk dźwiga 
muzę (zagrają: krs one, ostr, marika, raggafaya, 
te-tris & w.e.n.a., happysad, Jelonek, lao che, 
sidney polak, strachy na lachy), plac zebrań  
ludowych w Gdańsku,

• 28 lipca (niedziela), soyka kolektyw – soyka śpiewa 
niemena, godz. 20.00, faktoria, pruszcz Gdański, 
wstęp wolny

• 27 lipca – 18 sierpnia, Jarmark św. dominika
• 2 – 4 sierpnia (piątek – niedziela), maraton nordic 

walking, Gdańsk, ul. piastowska – park reagana
• 5 – 6 sierpnia (poniedziałek – wtorek), koncert  

zespołu greckiego zorba, godz. 19.00, dom technika 
(not), Gdańsk, ul. rajska 6

• 1 – 6 sierpnia (czwartek – wtorek), XVii festiwal 
szekspirowski

• 7 – 11 sierpnia (środa – niedziela), konkurs na inter-
pretacje piosenek agnieszki osieckiej „pamiętajmy 
o osieckiej”, teatr atelier w sopocie, ul. franciszka 
mamuszki 2

• 10 – 11 sierpnia (sobota – niedziela), międzynarodo-
wa wystawa psów rasowych, godz. 10.00,  
pGe arena

• 25 sierpnia (niedziela), acid drinkers, godz. 20.00, 
faktoria, pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  
festiwal filmowy w Gdyni

• 12 listopada (wtorek) chór aleksandrowa,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata  
w lekkoatletyce, hala ergo arena

• 10 maja 2014 (sobota), koncert andré rieu z orkie-
strą Johanna straussa, godz. 20.00, hala ergo arena.

na syGnale
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 1 
UBARWIA 
OPOWIEŚĆ, 
BLAGIER 

2→ 
SUROWIEC 
NA 
KOSZYKI 

2↓ 
PAŃSTWO 
Z 
DAMASZ- 
KIEM 

3 
MITYCZNY 
OLBRZYM 

4→ 
BUTY 
INDIANINA 

4↓ 
FRUWA- 
JĄCA 
ŚMIESZKA 

5 
DUŻA, 
NIELOTNA 
PAPUGA 

6 
CZĘŚĆ 
GŁOWICY 
KOLUMNY 

 7 
„…MY 
SOUL”, HIT 
ZAKKA  
WYLDE 

1 8 
KOWALSKI 
LUB 
NOWAK 

9 
DŁUGI, 
NUDNY 
REFERAT 

10 
ŚPIEWA- 
NIE BEZ 
TEKSTU 

2→ 
↓ 

 3 

11 
TRUNEK Z 
ZACIERU 
RYŻOWEGO 

12 
…HARPER, 
PŁOTKARKA 
AMERY- 
KAŃSKA 

4→ 
↓ 

 5 6 7  8  

13→ 
NASKÓREK 
MŁODEGO 
POROŻA 

13↓ 
OCIEPLA 
SZYJĘ 

9   

1 

    

14 
SPICZASTE 
ZAKOŃ-
CZENIE 
CZEGOŚ 

15 
DESKA 
GEODETY 

10      
3 

 

16 
Z GRUPY 
PLATY- 
NOWCÓW 

17 
GATUNEK 
JAMNIKA 

11    12  
6 

 

18 
MAJONEZ 13→ 

↓ 
14 

4 

  15 16  17 

19 
CZĘŚĆ AN- 
TYCZNEJ 
STOPY WIE 
RSZOWEJ 

  18   19 

2 

  

20 
COŚ 
ORYGINAL- 
NEGO 

20     

5 

   

21 
PAŃSTWO 
NA 
MAŁYCH 
ANTYLACH 

 21 

7 

      

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 7 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/sit, 4/mokasyny, 9/elaborat, 10/wokaliza, 11/arak, 12/ Dawn, 13/scypuł, 18/sos, 19/arsa, 
20/autentyk, 21/Barbados, 

PIONOWO 

1/kolorysta, 2/Syria, 3/Tytan, 4/mewa, 5/kakapo, 6/abakus, 7/sold, 8/nazwisko, 13/szal, 14/czub, 
15/łata, 16/iryd, 17/taks,  

HASŁO:  BRZYTWA 
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narkotyki pod drewnem
Dzięki psu z Izby Celnej w Gdyni udało się 

zatrzymać gdańszczanina, który posiadał 250 
porcji amfetaminy. Narkotyki schowane były 
pod stertą drewna w piwnicy. 

30-latkiem, który na swoim koncie miał już 
rozboje i kradzieże, interesowali się mundurowi, 
którzy zajmują się zwalczaniem przestępczo-
ści narkotykowej. Policjanci przypuszczali, że 
gdańszczanin może posiadać środki odurzające. 
Aby ich akcja okazała się skuteczna wykorzy-
stano psa, który specjalizuje się w wykrywaniu 
narkotyków. Dzięki niemu udało się odnaleźć 
w piwnicy (pod stertą drewna) 250 porcji am-
fetaminy oraz 8 porcji marihuany. Mężczyzna 
został już aresztowany na 3 miesiące, ale czeka 
na wyrok sądu. Ten może skazać 30-latka na 10 
lat więzienia. 

wpadli z pokrywą  
od studzienki

Ci, którzy nie pracują, imają się każdego zaję-
cia, dzięki któremu można zarobić. Dwaj gdań-
szczanie kradli metalowe pokrywy studzienek 
kanalizacyjnych, ale wpadli w ręce policjantów.

22-latek i jego 13 lat starszy kompan kradzie-
żą pokryw studzienek kanalizacyjnych zajmo-
waliby się pewnie dłużej, ale mieli pecha i wpa-
dli zaraz po kradzieży. Złodziejską parę z łupem 

zatrzymali na Zaspie policjanci z przymorskie-
go komisariatu. Złodzieje trafili już za kratki, 
a  za kradzież pokrywy, której wartość oszaco-
wano na 300 zł, mogą pozostać tam nawet przez 
następnych 5 lat. 

rozbita szaJka nieletnich
Złodziejstwem trudnią się coraz częściej oso-

by nieletnie. Policjanci z Suchanina zakończyli 
przestępczą działalność 3 młodych gdańszczan. 
Dwójka z nich odpowie za kradzież, a trzeci za 
paserstwo.

Informację o kradzieży wartego 800 zł rowe-
ru sprzed domu we Wrzeszczu Górnym poli-
cjanci z Suchanina otrzymali na początku lip-
ca. Kryminalni z  komisariatu przy Kartuskiej 
szybko ustalili, że rower ukradli gdańszczanie 
w  wieku 13 i  14 lat. Stróże prawa bardzo do-
brze znali nastolatków, bowiem mieli już oni na 
swoim koncie inne kradzieże. Policjanci odzy-
skali rower. Przy rozwiązywaniu sprawy w ręce 
policjantów wpadł także 16-letni gdańszczanin, 
który trudnił się paserstwem. Szajka nieletnich 
czeka teraz na decyzję sądu rodzinnego, który 
zdecyduje o dalszym losie nastolatków.

(Gr)

20 lipca o godz. 21.00  
– TAJEMNICZA IRMA VEP
27 lipca o godz. 21.00  
– SKRZYNK@PANDORY
3 sierpnia o godz. 20.00  
– WILLKOMMEN  
W ZOPPOTACH
10 sierpnia o godz. 20.00  
– INTYMNE LĘKI 



lipiec 2013     news@panoramapomorza.pl 3wydaRzenia

Vw mania 2013

wyjątkowe auta 
Od 26 do 28 lipca na lotnisku w Pruszczu Gdańskim od-

będzie się VW Mania – największy polski zlot fanów samo-
chodów grupy Volkswagena. Auta będzie można podziwiać 
na Faktorii i lotnisku.

Imprezę rozpocznie prezentacja samochodów na Faktorii. 
Bez wątpienia to jeden z najlepszych polskich spektakli skie-
rowanych do amatorów podkręconych samochodów. Właści-
ciele najlepszych projektów z całej Polski otrzymali imienne 
zaproszenia. Wyjątkowe samochody przygotowywane miesią-
cami na tę okazję doskonale wkomponowują się w otoczenie 
Faktorii. W trakcie spotkania uczestnicy i goście, będą mogli 
zapoznać się z 15-letnią historią VW Manii, na specjalnie na 
ten cel przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Na Faktorii zaplanowano jeszcze sesje zdjęciowe do czaso-
pism motoryzacyjnych, portali internetowych oraz kalendarza 
VW Mania. Po nich, uczestnicy spotkania „Before Party Fak-
toria VWMania 2013” przejadą na lotnisko. 

Wieczorną zabawę na lotnisku rozkręci czterech DJ-ów, 
w tym znana Drilla, dla której podczas VW Manii nakrę-
cony zostanie klip do jej najnowszego utworu. W tym roku 
wprowadzono kilka zmian organizacyjnych – począwszy od 
programu, sposobu ustawienia sektorów, powiększenia strefy 
Show&Shine i postawienia drugiej sceny, na zmianach w re-
gulaminach poszczególnych konkursów skończywszy. 

Na imprezie organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie 
prób sprawnościowych, m.in. wyścigów na dystansie ćwierć 
mili i na dochodzenie, pomiarów Car Audio, czy konkursu 
S&S. Na tegoroczny zlot przyjechać może nawet 2000 samo-
chodów oraz 10000 osób. 

(Gr)

buduJą nową wałową

utrudnienia na jana z kolna
Do końca lipca obowią-

zywać będzie ruch jednokie-
runkowy w kierunku Letnicy 
i Nowego Portu na odcinku 
Jana z Kolna od ul Robotniczej 
do dawnej bramy nr 3 Stoczni 
Gdańskiej. Utrudnienia zwią-
zane są z budową ul. Nowej 
Wałowej.

Samochody jadące w kie-
runku centrum Gdańska kie-
rowane będą objazdami: 

Marynarki Polskiej – Żaglo-
wa – Pokoleń Lechii Gdańsk – 
Nowa Uczniowska – Czarny 
Dwór – Jana Pawła II – Rze-
czypospolitej – Kościuszki – 
al. Zwycięstwa. 

– Ruch w kierunku Nowego 
Portu będzie odbywał się bez 
zmian. Takie zmiany obowią-
zywać będą do końca lipca. Od 
sierpnia uruchomiony zostanie 
tymczasowy przejazd ul. Jana 
z Kolna dla samochodów oso-
bowych do centrum, a objazd 
dla samochodów ciężarowych 
pozostanie bez zmian do cza-
su wybudowania docelowego 
układu drogowego ul. Jana 

z Kolna w ramach ul. Nowa 
Wałowa, prawdopodobnie do 
października – informuje Mi-
chał Piotrowski z Biura Praso-
wego Urzędu Miasta Gdańsk. 

Budowa Nowej Wałowej 
(rozpoczęła się w październiku 
2012 roku), wraz ze wszyst-
kimi dojazdami, ma zostać 
zakończona w kwietniu przy-
szłego roku. Nowy ciąg komu-
nikacyjny ma liczyć 1,2 km. 
W tej chwili trwają prace przy 
budowie 60-metrowego wia-
duktu nad torami kolejowymi, 
na którym pojawi się dwu-
pasmowa jezdnia. Powstanie 
200-metrowa estakada nad 
ul. Jana z Kolna. Dzięki temu 
będzie można przejechać sa-
mochodem z Bramy Oliwskiej 
do Młodego Miasta. Przypo-
mnijmy, że inwestycja ta po-
wstać ma na terenach postocz-
niowych. Dodajmy, że projekt 
drogowy kosztować ma ponad 
58 mln zł. 

(Gr)
>> Drogowcy pracują teraz przy budowie estakady 

nad ulicą Jana z Kolna
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Śmieciowe problemy

posypały się pierwsze kary
Minęły dwa tygodnie od wprowadzenia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami. Wydaje się, że największe 
problemy są w Oliwie, gdzie dopiero 11 lipca przedstawicielka firmy wywożącej śmieci spotkała się z władzami spół-
dzielni mieszkaniowej.

Wiadomo było, że proble-
mów się nie uniknie. W wielu 
miejscach śmieci leżały kilka 
dni. 

– Przez cały tydzień cze-
kaliśmy aż pracownicy firmy 
Remondis odbiorą śmieci z 
naszych pojemników. Nic ta-
kiego się jednak nie zdarzyło. 
Dodam, że odpady suche po-
winny być zabierane trzy razy, 
a mokre dwa razy w tygodniu. 
Po pięciu dniach postanowi-
łem działać i skontaktowałem 
się z firmą z Jankowa, aby ta 
wywiozła śmieci. Usłyszałem 
jednak, że potrzebna jest na to 
zgoda Zarządu Dróg i Zieleni. 
Bez niej żadna firma, która nie 
wygrała przetargu, nie odbie-
rze śmieci, bo może zostać za 
to ukarana finansowo – tłuma-
czy prezes jednej z gdańskich 
spółdzielni mieszkaniowych.

Na szczęście, w tym samym 
czasie sam prezydent Gdańska 
wydał zarządzenie, aby PRSP 
interwencyjnie odebrało śmie-
ci z Oliwy. Zaległości nadro-
biono w dwa dni. 

Dopiero 10 lipca odezwała 
się przedstawicielka firmy Re-
mondis, która chciała spotkać 
się z władzami spółdzielni, aby 
dowiedzieć się, gdzie są altany 
śmietnikowe i jak do nich do-
jechać. Wydaje się to karygod-
ne, bo czasu na zdobycie tego 
typu informacji było aż nadto, 
szczególnie, że firma nie ob-
sługuje aż tak dużego obszaru 
jak PRSP. Niestety, z przed-
stawicielami firmy nie udało 
się nam skontaktować.

– Kierowcy nowej firmy jeż-
dżą po naszych osiedlach po 
omacku. Dziwne jest to, po-
nieważ wiemy, że miasto prze-
prowadziło jakiś czas temu 
ewidencję altan śmietniko-
wych w Gdańsku. Wszystkie 
te punkty naniesione zostały 
na mapę GPS, którą otrzyma-
ła firma Remondis. Jaki więc 
problem skorzystać z gotowej 
mapy? – pyta prezes. – Otrzy-
maliśmy też wiadomość, że 
problem z wywozem śmieci 
pojawił się dlatego, bo admi-
nistratorzy nieruchomości nie 

przekazali kluczy do altanek 
śmietnikowych. Pytam się 
więc – kto się zgłosił do mnie 
po klucze? Przecież nie będę 
woził ich do Warszawy albo 
Berlina, gdzie znajduje się sie-
dziba firmy. Wszystkie klucze 
do naszych altan posiadali pra-
cownicy PRSP i nawet umó-
wili się na ich przekazanie z 
przedstawicielami Remondis. 
Czekali ponad godzinę, ale 
nikt po klucze nie przyjechał.

Informacje dotyczące mapy 
punktów, gdzie znajdują się 
śmietniki potwierdza Kata-
rzyna Kaczmarek, rzecznik 
prasowy ZDiZ.

– Taki spis punktów został 
firmie przekazany. Zakłada-
liśmy, że spis może być nie-
kompletny, ponieważ sporo 
punktów nie zostało zidenty-
fikowanych, gdyż nie miało na 
przykład podpisanych umów 
na wywóz odpadów – mówi 
Katarzyna Kaczmarek. 

Śmieci nie mogą być na razie 
wszędzie segregowane, gdyż 
nie ma do tego jeszcze odpo-

wiednich pojemników, dlatego 
spółdzielnia nie będzie płaciła 
kar za odpady zmieszane. Jed-
nak kary finansowe może wy-
stawić... Sanepid. Mieszkańcy 
jednej ze spółdzielni już wy-
stosowali skargi, że śmierdzi 
i pojawia się robactwo. Jeżeli 
takich sytuacji będzie więcej i 

spółdzielnia otrzyma mandat 
wystawiony przez Sanepid, to 
prezes odeśle go do naszego 
magistratu.

Zarząd Dróg i Zieleni już 
ukarał finansowo firmę Re-
mondis, ale i PRSP jest pod 
czujną obserwacją miejskich 
urzędników. Rozważana jest 

nawet możliwość zerwa-
nia umów z obiema firmami. 
Miejmy nadzieję, że z czasem 
problemów z odbiorem śmieci 
będzie coraz mniej. Do tematu 
wrócimy w kolejnym wydaniu 
gazety.

krzysztof lubański

>>  Od 1 lipca w każdym mieszkaniu powinna odbywać się segregacja odpadów

Fo
t. M

Ż



news@panoramapomorza.pl     lipiec 20134 nasze spRawy

otwarcie 1 wrzeŚnia
wartownia w remoncie

Do 15 lipca można było zobaczyć ekspozycję w Wartowni 
nr 1 na Westerplatte. Teraz wartowania jest zamknięta, a dla 
zwiedzających ponownie zostanie otwarta już we wrześniu.

Obiekt jest w tej chwili zamknięty, gdyż powstanie w nim 
zupełnie nowa wystawa, którą będzie można oglądać od  
1 września. Nie będą to jedynie zmiany kosmetyczne, bowiem 
przeprowadzony zostanie generalny remont. Wymienione 
zostaną plansze wystawowe, pojawią się nowe gabloty wysta-
wiennicze i wprowadzony będzie sprzęt multimedialny. 

Takie przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wsparciu finan-
sowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
które na zmiany w wartowni przekazało 50 tys. zł, Muzeum 
II Wojny Światowej (30 tys. zł.) oraz Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska (32 tys. zł.).

(kl)

pamięci płażyńskieGo
zagrają w oliwie

W lipcu i sierpniu odbędą się w Oliwie turnieje piłkarskie 
im. Macieja Płażyńskiego. Pierwszy z nich, dla zawodników 
roczników 1999 i młodszych, rozegrany zostanie już w środę, 
17 lipca. Kolejne zawody (roczniki 1998 – 1995) odbędą się 
dzień później – 18 lipca.

Organizatorami turniejów są: Zespół Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 17 w Oliwie oraz klub osiedlowy 
Ad-Rem. W turnieju mogą uczestniczyć 6-osobowe drużyny. 

– Wszystkie zawody rozpoczną się o godz. 10.00 i rozgry-
wane będą na boisku przy ulicy Cystersów 13 w Oliwie. Mło-
dzi piłkarze muszą posiadać obuwie sportowe bez wkrętów 
oraz legitymację szkolną i zezwolenie rodziców na udział w 
imprezie. Zgłoszenia przyjmowane będą 15 minut przed tur-
niejem. Spóźnialscy nie wezmą udziału w zawodach – infor-
muje Ryszard Riviera, kierownik klubu Ad-Rem.

Kolejne dwa turnieje (w tych samych kategoriach wieko-
wych) zaplanowano na 21 i 22 sierpnia. Zawody również roz-
poczną się o godz. 10.00.

(Gr)

będą badaĆ wodę

bezpieczne kąpieliska
W  tym roku wody na gdańskich kąpieliskach będą pod 

szczególną kontrolą. Ich czystości strzec będzie bowiem Saur 
Neptun Gdańsk.

Jak podaje Grażyna Pilarczyk, rzecznik prasowy gdańskiej 
spółki wodociągowej, na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przez cały letni sezon pobierane będą próbki do 
badań ze wszystkich kąpielisk morskich oraz kąpieliska w Je-
ziorze Wysockie w Osowej. SNG dysponuje akredytowanym 
laboratorium, które działa całą dobę 7 dni w tygodniu. 

– Badania będą przeprowadzane zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w  kąpielisku i  miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli. Woda będzie badana pod kątem obecności escheri-
chia coli oraz enterokoków. Dodatkowo służby SNG, w  ra-
mach kontroli czystości kąpielisk, będą dokonywać tzw. oceny 
wizualnej kąpieliska. Ma ona na celu wykrycie zakwitu sinic, 
namnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego i  za-
nieczyszczeń smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy 
i innych odpadów – informuje Grażyna Pilarczyk.

W ciągu dwóch miesięcy zostaną przeprowadzone 73 testy 
wody. Badaniami zostały objęte kąpieliska: Orle, Sobieszewo, 
Stogi, Brzeźno, Jelitkowo, Osowa, Jezioro Wysockie. Będą 
one przeprowadzane co dwa tygodnie, aż do 12 sierpnia. 

– Na kąpielisku w Osowej badania będą wykonywane raz 
w miesiącu. Analiza próbek, pobranych 17 czerwca potwier-
dziła, że wszystkie gdańskie kąpieliska są czyste i zdatne do 
kąpieli – dodaje rzecznik gdańskiej spółki wodociągowej. 

Dodajmy, że wyniki badań są publikowane na stronie www.
kapieliskagdansk.pl. 

(Gr)

decyduJe koleJnoŚĆ zGłoszeń

przedszkola w czasie wakacji
Nie musimy się martwić, 

że w okresie wakacji, kiedy 
będziemy musieli iść do pra-
cy, nasze dzieci pozostaną bez 
żadnej opieki, bo przedszkola 
są zamknięte.

– W okresie wakacyjnym 
dzieci można zapisać do dy-
żurujących przedszkoli bez 
konieczności udziału w reje-

stracji elektronicznej. Rodzice 
dokonują zapisu bezpośrednio 
w przedszkolu. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń – informu-
je Dariusz Wołodźko z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Zapisy dziecka do przed-
szkola na okres wakacyjny ro-
dzice dokonują bezpośrednio 

u dyrektora wybranego przed-
szkola. Umowę na ten okres 
rodzice podpisują najpóźniej 
w pierwszym dniu pobytu 
dziecka w placówce. Maluchy 
przyjmowane są do wybranego 
przedszkola w miarę wolnych 
miejsc. 

Szczegółowy spis przedszko-
li niepublicznych i punktów 

przedszkolnych wraz z adresa-
mi i numerami telefonów oraz 
harmonogramem dyżurów na 
lipiec i sierpień, znaleźć można 
na stronie internetowej gdań-
skiego magistratu pod adresem 

www.gdansk .pl /eduka-
c ja ,1186 , 25434 .html .

(kl)

powstaną kolumbaria

większy cmentarz łostowicki
Władze Gdańska zdecydo-

wały, że rozbudowany zosta-
nie Cmentarz Łostowicki, na 
co przeznaczono 2,2 hektara 
terenu, na którym powsta-
nie ok. 3250 tysięcy nowych 
miejsc grzebalnych, alejki, 
mała architektura. Inwestycja 
ma zostać ukończona do końca 
czerwca przyszłego roku. 

– Teren, o którym mowa, 
usytuowany jest na końcu ist-

niejącego dziś cmentarza i 
ograniczony ulicami Cedrową 
i Olchową. Powstanie tam 16 
nowych kwater – mówi Mag-
dalena Kuczyńska z gdańskie-
go magistratu. 

Pierwsza część zadania 
ukończona będzie do końca 
października tego roku, a w 
tym czasie powstanie 5 kwa-
ter (ok. 750 miejsc), a druga 
do końca czerwca przyszłego 

roku. Koszt rozbudowy cmen-
tarza znany będzie po przetar-
gu, który rozstrzygnięty zosta-
nie 18 lipca. 

– Dodajmy, że władze mia-
sta zdecydowały, że na za-
mkniętych już nekropoliach 
komunalnych powstaną ko-
lumbaria. Nisze do pochów-
ku zostaną wybudowane na 
cmentarzach: Oliwskim, 
Srebrzysko, Sobieszewskim, 

Nowy Salwator, Garnizono-
wym oraz św. Jadwigi. Jest to 
pierwsza umowa koncesji na 
roboty budowlane w Gdań-
sku. Do końca września roku 
2016 powstanie ogółem 2422 
nowych nisz. Pierwsze będzie 
budowane kolumbarium na 
Cmentarzu Oliwskim – dodaje 
Magdalena Kuczyńska.

(Gr)

zachęcaJą mieszkańcÓw do działania

prężnie działają na przymorzu
Już ponad 2 lata realizowany jest projekt obywatelski „Partnerstwo Przymorze”, 
którego inicjatorami są Anna Jędrzejewska i Krzysztof Skrzypski z Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku.

– Jesteśmy dobrowolnym 
zrzeszeniem, które samodziel-
nie określa swoje zadania, 
struktury organizacyjne oraz 
programy działalności, opie-
rając ją na społecznej pracy 
członków. Co ważne, nie czer-
piemy z tego żadnych korzyści 
finansowych – mówi Krzysz-
tof Skrzypski.

Zrzeszenie działa pod na-
zwą „Lokalna Grupa Działa-
nia Przymorze”, a  skupia wo-
kół siebie: Szkołę Podstawową 
nr 46, Szkołę Podstawową nr 
76, Szkołę Podstawową nr 
80, Gimnazjum nr 19, Gim-
nazjum nr 21, klub osiedlowy 
„Piastuś”, Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w  Gdańsku, Zielony Rynek 
Sp. z  o.o., „Galerię Przymo-
rze” oraz hipermarket E. Lec-
lerc i Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie. Nawiązano też 
współpracę z radnymi naszego 
miasta. 

– Wspólne inicjatywy mają 
na celu konsolidację rozpro-
szonych działań organizacji 
pozarządowych, instytucji, 
klubów osiedlowych, szkół 

oraz przedsiębiorstw różnych 
dziedzin, podejmujących wy-
siłki na rzecz integracji miesz-
kańców Przymorza. Zakłada-
my przy tym mobilizację za-
równo najmłodszej generacji, 
jak i  przymorskich seniorów. 
Naszym celem jest łączenie 
pokoleń, animowanie dzia-
łań w taki sposób, by były one 
atrakcyjne zarówno dla nasto-
latków, jak i ich rodziców oraz 
dziadków – informuje Krzysz-
tof Skrzypski.

Ważnym wydarzeniem 
inicjującym działalność or-
ganizacji w  społeczności lo-
kalnej był „Dzień radosnego 
sąsiedztwa”, o  którym pisali-
śmy w  poprzednim wydaniu 
„Panoramy”. 

– Przymorze wspiera zwie-
rzęta, bowiem przeprowa-
dzono tu zbiórkę karmy dla 
schroniska „Promyk”. Orga-
nizowaliśmy też warsztaty rę-
kodzielnictwa, międzypoko-
leniowe gry przymorskie czy 
wigilię dla mieszkańców dziel-
nicy, którzy są podopiecznymi 
MOPR. Z inicjatywy jednego 
z  mieszkańców dzielnicy po-
wstał nasz profil na facebo-

oku „Partnerstwo Przymorze” 
– dodaje Anna Jędrzejewska. 
– Promować chcemy pomysły 
realizowane wspólnymi siłami 
przez mieszkańców i  instytu-
cje życia lokalnego. W planach 
mamy organizowanie przed-
sięwzięć o  charakterze infor-
macyjnym oraz współorgani-
zowanie imprez kulturalnych, 
które służyć będą wszelakiej 
aktywności mieszkańców na-
szej dzielnicy. 

Lokalna Grupa Działania 
Przymorze zaprasza członków 
organizacji pozarządowych 

i  grup nieformalnych (sekcje 
sportowe, koła zainteresowań) 
do podzielenia się pomysłami 
aktywizującymi mieszkańców.

– Zależy nam na wspiera-
niu inicjatyw, które zakłada-
ją współdziałanie gdańszczan 
i są przy tym pomysłowe i no-
watorskie. Czekamy również 
na pomysły od samych miesz-
kańców, byśmy wspólnie pró-
bowali je zrealizować – mówi 
Krzysztof Skrzypski.

(Gr)
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międzynarodowy proJekt

pilotażowa inwestycja
Zakończono termomodernizację Sopockiej Szkoły Mu-

zycznej w  ramach międzynarodowego projektu „Oszczęd-
ności energii w  obszarach miejskich poprzez rewaloryzację 
i nowe sposoby zaopatrzenia w energię” (EnSURE). 

– Pilotażowa inwestycja w Szkole Muzycznej jako przykład 
dobrej praktyki użycia odnawialnych źródeł energii (ogniwa 
fotowoltaiczne) w zabytkowym budynku została zrealizowana 
w ramach międzynarodowego projektu. Jest on współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa 
– informuje Magdalena Jachim, rzecznik prasowy sopockiego 
magistratu.

Celem projektu było zbadanie możliwości podnoszenia 
efektywności energetycznej

w  Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz 
ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w  go-
spodarce energetycznej miasta. Projekt był realizowany od 
maja 2010 roku. 

(Gr)

Jest przyzwolenie

psy na plaży
Czworonogi będą mogły biegać nad morzem między 18.00 

a 24.00, ale tylko w obrębie wejść na plażę od 43 do 45, które 
są położone w pobliżu ulicy Hestii. 

– Projekt uchwały to odpowiedź na liczne postulaty miesz-
kańców w tej sprawie. Wybraliśmy odcinek plaży dobrze sko-
munikowany, w bliskim sąsiedztwie parkingów. Uważamy 
jednak, że psy nie powinny biegać latem po plaży w czasie, 
kiedy korzystają z niej mieszkańcy i goście, a często rodziny 
z małymi dziećmi. Dlatego pozwolenie dotyczy godzin wie-
czornych, do północy. Rano plaża będzie dokładnie sprzą-
tana, postawimy także dodatkowe kosze na psie odchody – 
mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Aby właściciele czworonogów mogli spacerować po plaży, 
musiała zostać podjęta uchwała. Dodajmy, że na sopockiej 
plaży obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwie-
rząt domowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
każdego roku.

– Zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających 
z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom 
niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na smyczy – dodaje 
Magdalena Jachim, rzecznik Urzędu Miasta Sopot.

(kl)

sopockie serce

zgłoś organizację 
pozarządową 

Do 20 sierpnia zgłaszać można organizacje pozarządowe 
z trójmiejskiego kurortu do nagrody „Sopockie Serce”.

– Po raz kolejny Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, na-
grodzi organizacje pozarządowe, które w minionym roku wy-
kazały się największą aktywnością i niosły pomoc oraz radość 
mieszkańcom naszego miasta – mówi Justyna Mazur z Biura 
Prezydenta Miasta Sopotu.

Jacek Karnowski podkreśla, że warto nagrodzić i  poka-
zać te sopockie organizacje pozarządowe, które w bieżącym 
roku najbardziej aktywnie działały na rzecz naszej lokalnej 
społeczności.

– Warto stale podkreślać i  doceniać ogromny wkład pra-
cy i zaangażowanie wielu ludzi. Każdego roku nasze miasto 
w  szerokim zakresie, między innymi w  obszarach pomocy 
społecznej, zdrowia, edukacji, kultury czy sportu powierza or-
ganizacjom i finansuje lub dofinansowuje zadania, które mają 
poprawić jakość życia sopocian – dodaje prezydent Sopotu.

Warto więc wypełnić ankietę, która jest dostępna na stro-
nie www.sopot.pl i oddać głos na organizację, która według 
mieszkańców najbardziej zasługuje na nagrodę, a która wrę-
czona zostanie przez Jacka Karnowskiego podczas tradycyj-
nego Festynu Organizacji Pozarządowych, 7 września na so-
pockim molo.

(Gr)

atrakcJi Jest wiele

ciekawe wakacje w sopocie
W wakacje w Sopocie, dzieci 

i młodzież będą mogły uczest-
niczyć w  licznych zajęciach 
edukacyjnych, wycieczkach 
i wyjazdach. Część z nich już 
za nami, ale do końca wakacji 
został ponad miesiąc, a propo-
nowanych atrakcji z całą pew-
nością nie zabraknie.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Sopocie zorga-
nizował dla młodych sopocian 
wyjazd w  góry i  obóz nad je-
ziorem koło Kwidzyna. Zaję-
cia organizował też Młodzie-
żowy Dom Kultury w Sopocie 
oraz Stowarzyszenie „Sopocki 
Dom”.

Sopocki MOSiR zachęca 
wszystkie dzieci i młodzież do 
rozgrywek piłki nożnej i  siat-
kowej na plaży. Przy wejściach 

nr 11, 18 i 32 znajdują się bo-
iska do siatkówki plażowej, 
a przy wejściu nr 17 boisko do 
piłki nożnej. Ośrodek jest tak-
że organizatorem wakacyjnych 
wyścigów pływackich dookoła 
mola.

20 lipca odbędzie się turniej 
siatkówki plażowej w kategorii 
open „Ziaja Cup”, a dzień póź-
niej – turniej piłkarski w  ka-
tegorii open. Kolejne turnieje 
w  obu dyscyplinach zaplano-
wano na 3 sierpnia (siatkówka) 
i 5 sierpnia (piłka nożna). Za-
pisy do wszystkich turniejów 
prowadzone się od godz. 9.00 
do 10.00. Przed nami również 
wyścigi pływackie dookoła 
mola. Pierwsze zawody odbę-
dą się 27 lipca, a następne dwa 
starty zaplanowano 10 i  31 

sierpnia. Początek pływackiej 
rywalizacji o godz. 12.00. 

Do wakacji przygotowało 
się też Muzeum Sopotu, gdzie 
odbywają się warsztaty pla-
styczne, spacery historyczne 
po mieście i kuratorskie opro-
wadzania po wystawie poświę-
conej medycynie kuracyjnej.

Państwowa Galeria Sztuki 
nie przerywa na czas wakacji 
swojej działalności edukacyj-
nej. Po wcześniejszych zapi-
sach (tel. 58 551 06 21), przed-
szkolaki mogą uczestniczyć 
w  zajęciach edukacyjnych, 
tłumaczących najmłodszym 
poprzez zabawę rolę muze-
ów, znaczenie sztuki i  wzór 
artysty. Proponowane są też 
zajęcia poświęcone fotografii 
i  portretowi, rzeźbie i  gatun-

kom malarskim. Starsze dzieci 
mogą poznawać ideę malar-
stwa abstrakcyjnego, kolażu 
i pop artu.

Zajęcia dla młodzieży po-
święcone są badaniom alegorii 
w sztukach plastycznych, ana-
lizie i interpretacji dzieła sztu-
ki, poszczególnym epokom, 
motywom i  mitom w  sztuce 
oraz architekturze, sztukom 
multimedialnym oraz związ-
kom literatury i  malarstwa. 
Zajęcia kulturalne Państwo-
wej Galerii Sztuki odbywają 
się od poniedziałku do piąt-
ku w  godz. 8.00 – 14.00 (po 
wcześniejszych zapisach).

(Gr)

wyniki budżetu obywatelskieGo

wiadomo, czego chcą mieszkańcy
Pod koniec czerwca ogłoszono wyniki przyszłorocznego budżetu obywatel-
skiego. Poznaliśmy tym samym listę inwestycji, które otrzymały najwięcej 
głosów mieszkańców Sopotu.

W tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego wpły-
nęło 2151 głosów, z  których 
tylko 32 były nieważne. War-
to zauważyć, że co czwar-
ty głosujący zrobił to drogą 
elektroniczną. 

– Najliczniej do urn po-
szli mieszkańcy okręgu nr 3, 
a więc Sopotu Górnego. Dru-
gie miejsce pod względem fre-
kwencji zajął okręg nr 4, czyli 
Brodwino i  Kamienny Potok, 
a trzecie okręg nr 1, obejmują-
cy centrum – informuje Justy-
na Mazur z  Biura Prezydenta 
Sopotu. – Zgodnie z zapisami 
uchwały, na zadania ogólno-
miejskie nasze miasto prze-
znaczy 2 mln zł, a  na zada-
nia lokalne w  poszczególnych 
okręgach wyborczych po 0,5 
mln zł.

Zbigniew Duzinkiewicz, 
przewodniczący Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego na 
specjalnie zwołanej konfe-
rencji powiedział, że projek-
ty, które uzyskały dużą ilość 
głosów, a  nie zmieszczą się 
w budżecie obywatelskim, być 
może także zostaną zrealizo-
wane w przyszłym roku,

Najwięcej głosów na pro-
jekty ogólnomiejskie oddano 
na budowę nowoczesnego sys-
temu segregacji odpadów (np. 
pojemniki podziemne). Du-
żym poparciem mieszkańców 
cieszył się też projekt dotyczą-
cy sopockich błoni – sopoc-

ki rodzinny plac relaksu i  za-
bawy. Chodzi o  dalsze prace 
nad stworzeniem miejsca na 
otwartym powietrzu, przezna-
czonego do zabawy dla całych 
rodzin. Sopocianie proponują 
także realizację programu do-
finansowania remontów ele-
wacji kamienic sopockich.

– W  centrum miasta na 
pierwszym miejscu znalazło 
się stworzenie nowej trasy au-
tobusowej linii 187 o  m.in. 
następujące przystanki „Kor-
ty tenisowe” na ul. Powstań-
ców Warszawy, „Plac Kuso-
cińskiego” na ul. Powstańców 
Warszawy, „Grodzisko” na ul. 
J.J. Haffnera i przeniesienie na 
przeciwną stronę ulicy przy-
stanku „Korty tenisowe” na ul. 

J. Goyki oraz likwidację przy-
stanku „Dolny Sopot Haffne-
ra” na ul. J.J. Haffnera – podaje 
Justyna Mazur. 

W okręg nr 2 (Sopot Połu-
dnie) na pierwszy plan wysu-
nęła się naprawa chodnika na 
wiadukcie kolejowym „Sopo-
t-Wyścigi”. Mieszkańcy gło-
sowali także za wyremonto-
waniem ulicy do Przychodni 
Zdrowia i CM Kardiotel przy 
ul. Jana z  Kolna, czy budową 
placu zabaw koło stawu Reja.

W Sopocie Górnym miesz-
kańcom zależałoby, aby dofi-
nansować Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Przylesie” w  zakre-
sie rozbudowy monitoringu 
w  celu monitorowania ruchu 
osobowego i komunikacyjnego 

na ulicy 23 Marca. Postulowa-
li także za uporządkowaniem 
i  zagospodarowaniem terenu 
boiska przy ul. Mickiewicza 
49. 

Z  kolei w  okręgu nr 4 
(Brodwino i  Kamienny Po-
tok) w przyszłym roku należy 
przeprowadzić remont drogi 
do kościoła Zesłania Ducha 
Św. na odcinku od bloku nr 2 
przy ul. Kolberga do schodów 
w górę kościoła. Mieszkańcom 
zależy też na rewitalizacji (sys-
temem gospodarczym) oczka 
wodnego na osiedlu Brodwino 
oraz wyposażeniu istniejącego 
placu zabaw przy ul. Kolberga.

(Gr)

>> Sporo czasu zajęło liczenia głosów w tegorocznej edycji  
Budżetu Obywatelskiego
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Klub Osiedlowy „Piastuś” 
mieszczący się w Gdańsku 
przy ul. Piastowskiej 98A, 
posiada do wynajęcia lokal 

o powierzchni 70 m2 
Lokal składa się z sal 

o pow. 45 i 20 m2 
oraz pomieszczenia magazynowego.

Informacje 
pod nr telefonu 502 09 88 94 

lub w siedzibie klubu.

chętych nie brakuJe

wakacje już  
w pełni

Za nami prawie połowa letnich wakacji. Już teraz możemy 
powiedzieć, że zajęcia przygotowane przez trzy klubu osie-
dlowe i dom kultury, działające przy Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” cieszą się dużym zainteresowa-
niem młodych mieszkańców dzielnicy.

W klubie „Piastuś” letnie półkolonie potrwają do 2 sierpnia 
i prowadzone są po hasłem „Kufer pełen tajemnic”. Zajęcia dla 
dzieci organizuje także Dom Kultury przy ulicy Śląskiej 66b. 
Do 26 lipca półkolonie potrwają natomiast w klubie Maciuś 
I. Najpóźniej, bo dopiero 29 lipca „akcja lato” rusza w klubie 
„Bolek i Lolek”.

- Podobnie jak w roku ubiegłym ciekawych zajęć na pew-
no nie zabraknie. Program każdego dnia jest bardzo napięty. 
Zwiedzimy m.in. ORP Orzeł oraz Gdyńskie Muzeum Samo-
chodów. Wybierzemy się również do świata labiryntu w Bli-
zinach koło Przywidza, gdzie będzie akurat otwarta wystawa 
motyli. W planach mamy też szereg warsztatów, zapraszamy 
na ogniska i zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem - mówi 
Piotr Szczepański, kierownik „Bolka i Lolka”.

To tylko namiastka zajęć, które zaplanował na tegoroczne 
wakacje Piotr Szczepański. Dokładny program półkolonii po-
znać można w siedzibie klubu, który znajduje się przy ulicy 
Kołobrzeskiej 57 (tel. 58 557 20 93).

(lubek)

>> Nie brakowało chętnych na zajęciach organ-
izowanych przez Dom Kultury na Przymorzu
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pokochała malarstwo i tkactwo

wystawa marii aftanas-jujki
Dobiega powoli końca wy-

stawa prac Marii Aftanas-Juj-
ki. Ekspozycję prac malar-
skich i tkackich oglądać moż-
na w Domu Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66b.

– W naszym Domu Kultury 
sezon artystyczny trwa w tym 
samym okresie co rok szkol-
ny. W  tym czasie udało się 
nam zorganizować 7 wystaw, 
z czego aż 5 w pierwszej poło-
wie tego roku. Ekspozycje po-
święcone są przede wszystkim 
twórczości osób związanych 
z  Przymorzem – mówi Hen-
ryk Sokalski, kustosz wystawy.

Maria Aftanas-Jujka przez 
26 lat mieszkała w  falowcu 
przy ulicy Obrońców Wybrze-
ża, a wcześniej przy ulicy Pia-
stowskiej, natomiast przy ulicy 
Jagiellońskiej ma jeszcze swoją 
pracownię.

– Pracownia jest oddalona od 
mojego mieszkania aż o godzi-
nę drogi, ale będąc na emerytu-
rze i nie mając małych wnuków, 
mam dużo czasu na realizowa-
nie swojej pasji – mówi „Pano-
ramie” Maria Aftanas-Jujka.

Artystka studiowała w PWSSP 
w  Gdańsku na wydziale ma-
larstwa. Dyplom ukończyła 

w 1964 r. z malarstwa i tkani-
ny artystycznej u  prof. Józefy 
Wnukowej. 

– Profesor Wnukowa tak 
zaraziła mnie pracą z tkaniną, 
że na malarstwo nie miałam 
już żadnego wolnego czasu. 
Dopiero kiedy zaczęliśmy jeź-
dzić na warsztaty malarskie, 
odłożyłam nieco na bok tka-
ninę. Nie wyobrażam sobie, 
abym mogła robić coś innego. 
Tkactwo i malarstwo są moim 
całym życiem, poświęcam 
im całą swoję energię i  czas, 
ale czerpię z  tego wiele rado-
ści. Muszę jednak przyznać, 
że ostatnio zajęłam się rów-
nież fotografią, która staje się 
moją kolejną pasją – dodaje 
artystyka.

Na wystawie w  przymor-
skim Domu Kultury oglądać 
można przede wszystkim pej-
zaże i portety autorstwa Marii 
Aftanas-Jujki. 

– Nie jest to oczywiście 
ostatnia wystawa, którą zorga-
nizujemy. Jeśli się uda, to ko-
lejną ekspozycję przygotujemy 
już na koniec sierpnia – dodaje 
Henryk Sokalski.

(lubek)

>> Henryk Sokalski zachęca do obejrzenia prac 
Marii Aftanas-Jujki
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zakupiono nowe monitory

monitoring potrzebny na osiedlu
Nie od dziś wiadomo, że mieszkańcy czują się znacznie bezpieczniej, jeśli 
osiedle jest monitorowane. Pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia nie 
szczędzą wszystkie cztery administracje Powszechnej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przymorze”.

Jak informuje Stanisław 
Kołaciński, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”, na jego osiedlu 
pierwsze kamery pojawiły się 
już w 2005 roku. Obsługą ca-
łego systemu zajmuje się firma 
ochroniarska. 

– 1 marca tego roku podpi-
saliśmy umowę z nową firmą, 
która nie tylko zajmuje się 
obsługą monitoringu. Dzięki 
niej, od 1 lipca patrol samo-
chodowy stacjonuje na terenie 
naszego osiedla i jeśli tylko 
zajdzie potrzeba, podejmuje 
interwencję. Do tej pory takich 
akcji jeszcze na szczęście nie 
odnotowaliśmy – mówi „Pano-
ramie” Stanisław Kołaciński.

Kamery zamontowane są 
we wszystkich klatkach scho-
dowych falowca przy ulicy Ja-
giellońskiej. Monitorują one 
nie tylko drzwi wejściowe do 

budynku, ale również zejścia 
do piwnic. Kamery znajdują 
się także we wszystkich win-
dach i pracują przez całą dobę. 
Dzięki temu, spółdzielnia nie 
musi z własnej kasy wydawać 
pieniędzy na naprawy zdewa-
stowanych miejsc przez chuli-
ganów. Właśnie dzięki moni-
toringowi udaje się uzyskiwać 
odszkodowania za zniszcze-
nia, szczególnie w windach. 

– Oprócz tego posiadamy 
też trzy kamery obrotowe, 
które znajdują się na wysokości 
klatki 10A, deptaka do Galerii 
Przymorze oraz w sąsiedztwie 
siedziby naszej administracji – 
dodaje Stanisław Kołaciński. 
– Jeżeli tylko zachodzi taka 
potrzeba, z materiałów, któ-
re nagrywają nasze kamery, 
korzystają również policjan-
ci. Chcielibyśmy jednak, aby 
do zdarzeń nasi stróże prawa 

przyjeżdżali po cichu, a nie ze 
wszystkimi efektami dźwięko-
wymi i świetlnymi.

Trzy tygodnie temu admi-
nistracja zakupiła nowe mo-
nitory, dzięki czemu obraz 

przekazywany z kamer będzie 
bardziej widoczny, co może 
też przyczynić się do szybszej 
identyfikacji chuliganów.

(lubek)

>> Od kilkunastu dni pracownicy ochrony mogą 
oglądać obraz z kamer na nowych monitorach
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wakacJe bez auta

Tramwajem  
na plaże

Gdańsk cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem tury-
stów z kraju i zagranicy. Z uroków plażowania w każdej wol-
nej chwili korzystają również gdańszczanie. Wszyscy jednak 
chcą dojechać autem jak najbliżej plaży. Warto, przynajmniej 
w  wakacje, zostawić samochód na parkingu przed domem, 
a nad morze wybrać się komunikacją miejską, bowiem połą-
czeń z różnych części naszego miasta nie brakuje.

– Wszystkich, którzy planują wycieczkę na plażę, zachę-
camy do odwiedzania strony internetowej www.kapieliskag-
dansk.pl. Tam znajdują się informacje o wszelkich atrakcjach 
dostępnych na gdańskich kąpieliskach. W tym sezonie swoją 
działalność zainaugurowały „plażowe biblioteki”, gdzie moż-
na zaopatrzyć się w lektury umilające plażowanie. Strona po-
daje też na bieżąco informację o temperaturze wody i powie-
trza na każdym kąpielisku oraz o tym czy kąpiel jest dozwo-
lona, czy zabroniona – informuje Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

W  tym sezonie wszystkie gdańskie kąpieliska (Jelitko-
wo, Brzeźno, Stogi, Sobieszewo i przystań jachtowa Marina 
Gdańsk) zostały odznaczone międzynarodowym znakiem 
Błękitnej Flagi, co oznacza, że spełniają najwyższe kryteria 
w zakresie jakości wody, zarządzania, informacji ekologicznej 
oraz bezpieczeństwa. 

– Wszystkim wybierającym się na kąpieliska przypomina-
my, że w sezonie letnim obowiązuje specjalny, plażowy roz-
kład jazdy komunikacji miejskiej. Linie tramwajowe, zwycza-
jowo zmierzające w kierunku plaż, jeżdżą z większą często-
tliwością. Uruchomiono również specjalne linie tramwajowe, 
dzięki którym nad morze można bez przesiadek dojechać 
z Siedlec i południowych dzielnic Gdańska. Działa też linia 
autobusowa 606 z centrum do Twierdzy Wisłoujście i na We-
sterplatte – dodaje Michał Piotrowski.

Wszelkie informacje o trasach i rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej można znaleźć na stronie www.ztm.gda.pl oraz na 
jej mobilnej wersji m.ztm.gda.pl. Można też skorzystać z wy-
szukiwarki połączeń info.zkm.pl. 

– Natomiast aplikacja www.mobile.zkm.pl, uruchomiona 
w telefonie komórkowym, pokazuje na bieżąco za ile minut na 
danym przystanku pojawi się oczekiwany pojazd. Niekwestio-
nowane walory komunikacji miejskiej, to przede wszystkim 
oszczędność paliwa, krótszy czas dojazdu, a  także komfort 
podróży, gdyż wszystkie autobusy to pojazdy niskopodłogo-
we, z czego 80 proc. wyposażonych jest w klimatyzację. Kli-
matyzowane są również gdańskie tramwaje PESA – chwali 
komunikację miejską Michał Piotrowski. 

Jeszcze bardziej ekonomiczny jest rower, a ścieżek dla cykli-
stów w naszym mieście nie brakuje. Ich mapa znajduje się na 
stronie www.rowerowygdansk.pl. Parkingi rowerowe znajdują 
się przy wszystkich wejściach na plażę (od Parku Brzeźnień-
skiego po granicę z  Sopotem). Parking z  30 miejscami po-
stojowymi powstał zaś przy plaży na Stogach, przy budynku 
Centrum Ratowniczego MOSiR. 

(kl)

>> Wybierając się na gdańskie plaże, warto 
skorzystać z komunikacji miejskiej
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przez zabawę do wiedzy

wakacje w muzeum morskim
Wakacje to nie tylko plaża 

i  morskie kąpiele. Można je 
również spędzić na atrakcyj-
nych zajęciach realizowanych 
w różnych miejscach komplek-
su muzealnego nad Motławą 
w Gdańsku.

– W  ładowniach „Sołdka” 
pojawią się celnicy poszuku-
jący nielegalnie przemyca-
nych ładunków. Natomiast 
na wystawie „Do Abordażu” 
załoga okrętu wojennego do-
kona zuchwałego abordażu na 
okręt przeciwnika. W Ośrod-
ku Kultury Morskiej będzie 
można poznać piękno fauny 
i flory morskiej – zdradza tyl-
ko część atrakcji Anna Kowal-
czyk z  Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku.

W zajęciach mogą uczestni-
czyć dzieci w  wieku 7–12 lat. 
Dokładne informacje na temat 
oferty znaleźć można na stro-
nie www.cmm.pl/edukacja/
wakacje-2013.

– Ośrodek Kultury Mor-
skiej, najnowszy odział CMM, 
otwarty w kwietniu ubiegłego 
roku, przyciąga przede wszyst-
kim rodziny z  dziećmi, któ-
re na wystawie interaktywnej 

„Ludzie-Statki-Porty”, samo-
dzielnie korzystają z ponad 60 
stanowisk. Tu każdy ma oka-
zję sprawdzić się jako kapitan 
prowadzący akcję ratunkową, 
nadać sygnały alfabetem Mor-
se’a  i popłynąć po rozbitka na 
otwarte morze, czy uratować 
swoją załogę wykorzystując 
kamizelki ratunkowe, tratwę 
i  rękaw ewakuacyjny. Trening 

z  nawigacji statkiem zapew-
niamy na mostku kapitańskim 
i basenie. Wybór jednostek na-
leży do naszych gości – dodaje 
Anna Kowalczyk.

Zainteresowanie ośrodkiem 
jest bardzo duże, dlatego też 
będzie on otwarty do końca 
sierpnia w godz. 10.00 – 19.00. 
Natomiast Żuraw, Spichlerze 
na Ołowiance i  statek – mu-

zeum „Sołdek”, a  także „Dar 
Pomorza” w Gdyni otwarte są 
w tym okresie od godz. 10.00 
do 18.00. Szczegółowe infor-
macje o  wszystkich oddzia-
łach Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku znaleźć 
można na stronie www.cmm.pl.

(kl)

>> Przyszli marynarze chętnie trenują nawigację statkiem
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czekał ponad 20 lat

przebudowa dworca dopiero za rok
Dopiero w przyszłym roku będzie mogła rozpocząć się przebudowa dworca PKP 
w Gdańsku Głównym. Taką informację podał rzecznik PKP – Tomasz Kowalski.

W marcu, o czym informo-
waliśmy na naszych łamach, 
zakończono wyburzanie an-
tresoli i  szybu windowego na 
gdańskim dworcu, co kosz-
towało niespełna 500 tys. zł. 
Równolegle z  wyburzaniem 
antresoli trwały badania kon-
serwatorskie, będące elemen-
tem przygotowań do następnej 
fazy inwestycji.

– W  związku z  wyjątko-
wym charakterem gdańskiego 
dworca, a jednocześnie dużym 
zakresem prac, podzieliliśmy 
tę inwestycję na kilka etapów. 
W  przyszłym roku rozpocz-
niemy kompleksową przebu-
dowę budynku dworca, pracu-
jemy też nad koncepcją zago-
spodarowania jego otoczenia, 
do czego mamy nadzieję po-
zyskać prywatnego partnera 
– informuje Szymon Konop, 
dyrektor Departamentu Inwe-
stycji PKP S.A.

Jak podaje rzecznik PKP, 
trwają w  tej chwili prace nad 
przygotowaniem dokumen-
tacji projektowej przebudowy 
gdańskiego dworca.

– Wiadomo już, że wybu-
rzone zostaną wtórne stro-
py, które powstały w  latach 
90. XX wieku. Odtworzone 
zostaną, zniszczone w  ubie-
głym stuleciu, strome dachy 
nad dawnymi poczekalnia-
mi w  północnej części dwor-
ca. Trwają też uzgodnienia 
konserwatorskie, a  prace nad 
projektem są skoordynowane 
z  opracowywaniem projektu 
otoczenia dworca. Pozyski-
wane są także informacje do-
tyczące zapotrzebowania na 
powierzchnię ze strony spółek 
kolejowych – dodaje Tomasz 
Kowalski.

Według informacji PKP na 
dworcu nie zabraknie oferty 
komercyjnej dla pasażerów, 
chociaż układ pomieszczeń 
zostanie znacząco zmieniony. 
Większość lokali zajmą punk-
ty usługowe i gastronomiczne. 
Obiekt będzie w całości przy-
stosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Budynek 
stacji Gdańsk Główny został 
otwarty dla pasażerów w 1900 
roku, a  wybudowany w  sty-

lu tzw. gdańskiego renesansu 
z  dominantą w  postaci wyso-
kiej wieży z zegarem. Ostatni 
gruntowny remont przeszedł 
ponad 20 lat temu.

– Zbliżająca się przebudowa 
będzie finansowana z budżetu 
państwa i  środków własnych 
PKP S.A. Poza gdańskim 
dworcem w  tej chwili prace 
prowadzone są też w Sopocie, 
a  niebawem ruszą remonty 

w Lęborku i Rumi. Dodam, że 
remont dworca Gdynia Głów-
na odbył się z wykorzystaniem 
środków Unii Europejskiej. 
Do tej pory, poza Gdynią, 
uzyskaliśmy takie dofinanso-
wanie na remont dworców we 
Wrocławiu i Krakowie – mówi 
„Panoramie” rzecznik PKP.

(lubek)

>> W przyszłym roku gdański dworzec zostanie 
przebudowany
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buduJą koleJ metropolitalną

utrudnienia na 
al. Grunwaldzkiej 

Aż pół roku potrwają utrudnienia w  ruchu na alei Grun-
waldzkiej na granicy Strzyży i Oliwy, w okolicach skrzyżo-
wania z ulicą Abrahama. Wszystko przez budowę Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej.

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wystartowała 
prawie 2 miesiące temu.

– Po rozebraniu dużej części starych nasypów kolejowych 
i wyburzeniu większości ruin przedwojennych obiektów daw-
nej kolei kokoszkowskiej, rozpoczynają się już przygotowania 
do budowy nowych wiaduktów i  przystanków. W  związku 
z tym czekają nas pierwsze poważne utrudnienia komunika-
cyjne, związane z tym, że linia Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej przechodzi nad kilkoma głównymi ulicami w mieście. Do 
tej pory utrudnień udawało się uniknąć, poprzez prowadzenie 
robót wyburzeniowych wiaduktu przy ul. Słowackiego nocą, 
kiedy zamknięcie dwóch pasów jezdni w  stronę Wrzeszcza 
nie powodowało paraliżu komunikacyjnego tej części miasta. 
Budowa nowych wiaduktów jest jednak znacznie bardziej cza-
sochłonna i  skomplikowana, w związku z czym związanych 
z tym zmian organizacji ruchu nie da się, niestety, uniknąć – 
informuje Tomasz Konopacki, rzecznik prasowy Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. 

Prace nad budową wiaduktu kolejowego nad aleją Grun-
waldzką rozpoczęły się 15 lipca, a utrudnienia w ruchu mamy 
na 200-metrowym odcinku w okolicach ulicy Abrahama. 

– Zmiany polegają na zwężeniu al. Grunwaldzkiej z trzech 
do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Wyłączone z ru-
chu zostaną wewnętrzne pasy jezdni, graniczące z rozdzielają-
cym je pasem zieleni, na którym docelowo stać będzie podpo-
ra nowego wiaduktu kolejowego. Tak będzie przez najbliższe 
pół roku – dodaje Tomasz Konopacki. – Utrudnienia dotyczyć 
będą także pieszych i  rowerzystów, ponieważ po obu stro-
nach al. Grunwaldzkiej budowane będą przyczółki wiaduktu. 
Zmiany w ruchu pieszych i rowerzystów wprowadzane będą 
jednak tylko czasowo. Natomiast na cały okres prowadzonych 
w  tym miejscu prac przesunięty zostanie – ok. 100 m dalej 
w kierunku Gdyni – przystanek autobusowy zlokalizowany do 
tej pory przy starym nasypie kolejowym. 

(Gr)

wyGraJ e-booka

wakacyjny 
konkurs fotograficzny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 
zaprasza do udziału w kolejnym konkursie w ramach projektu 
„Sztuka Czytania”. 

– Tym razem zapraszamy do zabawy osoby lubiące zdjęcia, 
biblioteki i Facebooka – mówi Natalia Gromow, rzecznik pra-
sowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. – Na 
fanpage’u biblioteki można wziąć udział w konkursie fotogra-
ficznym, którego tematem jest właśnie biblioteka jako miejsce, 
w którym możemy wypożyczać książki. Chcielibyśmy stwo-
rzyć galerię bibliotek z całego świata, tych zwyczajnych i tych 
zaskakujących. Pamiętamy autobus biblioteczny z „Siekiere-
zady”, są biblioteki w pociągach, minibiblioteczki w hostelach 
czy schroniskach młodzieżowych, nie wspominając o tych na 
plaży. Oczywiście czekamy również na zdjęcia tradycyjnych 
bibliotek.

Konkurs trwa do 30 września. Aby wziąć w nim udział na-
leży wejść w zakładkę konkurs na profilu FB Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku www.facebook.
com/BibliotekaPublicznaGdansk i wstawić zrobione przez 
siebie zdjęcie, a potem zachęcić znajomych do głosowania. 
Nagrodą w konkursie jest czytnik e-booków Amazon Kindle. 

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Sztuka Czytania” to 
druga propozycja konkursowa w tegorocznej edycji projektu. 

– Na konkurs pisarski „Literacka podróż po Gdańsku” 
wpłynęło ponad 100 prac, 92 zostały już przekazane jurorom: 
Annie Janko, Jackowi Dehnelowi i Aleksandrowi Jurewiczo-
wi – mówi Paweł Radziszewski z Działu Promocji Literatury 
WiMBP. – Czekamy na decyzję jury i zaczynamy prace nad 
audiobookiem, e-bookiem i interaktywną wersją podróży. 
Premiera wydawnictwa odbędzie się na Festiwalu Czytelni-
czym „Sztuka Czytania” w listopadzie tego roku.

(Gr)

utwÓrz zaufany profil

Gdański urząd przez internet
Nie trzeba już stać w kolejce, 

by załatwić urzędową sprawę. 
Za sprawą platformy e-PUAP, 
nie ruszając się sprzed kom-
putera, wszystko zrobić moż-
na z  domu albo z  dowolnego 
miejsca na świecie.

Do tej pory, aby załatwić 
sprawę, trzeba było iść do 
urzędu. Można było też zrobić 
to przez internet, ale potrzeb-
ny był podpis elektroniczny, 
który tani też nie jest.

– Wystarczy jednak założyć 
konto na platformie e-PUAP, 
złożyć wniosek o  utworzenie 
profilu zaufanego, otrzymać 
potwierdzenie. Wszystkie te 
czynności można wykonać 
w  nowo otwartym punkcie 
Potwierdzania Profili Zaufa-
nych e-PUAP, który działa 
w  Gdańskim Centrum Ob-
sługi Przedsiębiorców przy ul. 
Partyzantów 74. Posiadacz po-
twierdzonego profilu zaufane-
go może od tej pory załatwiać 
sprawy urzędowe z dowolnego 

miejsca na świecie – informuje 
Magdalena Kuczyńska z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Wystarczy wejść na stronę 
www.epuap.gov.pl i  zareje-
strować się. Po zalogowaniu, 
otwiera się prosta droga do 
elektronicznego urzędu. Na-
stępnie należy wybrać intere-
sującą nas kategorię spraw (np. 
sprawy obywatelskie – wybo-
ry), odnaleźć właściwą usługę 
(np. dopisanie do spisu wy-
borców), wypełnić formularz 
i wysyłać.

– Aby uzyskać profil zaufa-
ny konieczna jest jednorazowa 
wizyta w urzędzie, by potwier-
dzić nasze dane – dodaje Mag-
dalena Kuczyńska. 

Urząd Miejski w  Gdańsku 
uruchomił punkt potwierdza-
jący profil zaufany w  Gdań-
skim Centrum Obsługi Przed-
siębiorców przy ul. Partyzan-
tów 74. Otwarcie kolejnego 
punktu planowane jest w  Ze-

spole Obsługi Mieszkańców 
nr 4, przy ul. Wilanowskiej 2. 

Usługi dostępne za pośred-
nictwem platformy ePUAP: 
• Czasowa rejestracja pojazdu 
• Deklaracja na podatek od 

nieruchomości 
• Dopisanie do spisu 

wyborców 
• Zakładanie i obsługa spraw 

związanych z ewidencją 
działalności gospodarczej 

• Informacja w sprawie podat-
ku od nieruchomości 

• Jednorazowa zapomoga z ty-
tułu urodzenia się dziecka 
(„becikowe”) 

• Odwołania i zażalenia 
• Oświadczenie o wartości 

sprzedaży poszczegól-
nych rodzajów napojów 
alkoholowych 

• Pierwsza rejestracja pojazdu, 
którego markę określa się 
jako SAM 

• Pierwsza rejestracja pojaz-
dów nowych zakupionych na 
terenie RP 

• Pismo ogólne do urzędu 
• Rejestracja pojazdu sprowa-

dzonego z zagranicy 
• Rejestracja pojazdu 

zabytkowego 
• Rejestracja pojazdów używa-

nych zakupionych na terenie 
RP 

• Skargi, wnioski, zapytania 
do urzędu 

• Udostępnianie informacji 
publicznej na wniosek 

• Umorzenie, odroczenie ter-
minu zapłaty, rozłożenie na 
raty należności pieniężnych 
– opłat czynszowych 

• Wydawanie zaświadczeń 
• Wyrejestrowanie pojazdu 
• Zawiadomienie o zbyciu po-

jazdu zarejestrowanego 
• Zaświadczenie o zdarze-

niu (odnośnie okoliczności 
szkody pożarowej) i dzia-
łaniach przeprowadzonych 
przez funkcjonariuszy straży 
pożarnej 

(Gr)

bez problemÓw otrzymali absolutorium

po walnym w Rsm „budowlani”
Członkowie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” podczas 
Walnego Zgromadzenia, które przeprowadzono w częściach, udzielili absolu-
torium jej zarządowi.

Tradycyjnie już Walne 
Zgromadzenie odbyło się w 
siedmiu częściach, ale podczas 
dwóch pierwszych nie wy-
czerpano do końca porządku 
obrad. 

– Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych mówi wy-
raźnie, że program (porządek 
obrad) musi być identyczny na 
każdej części Walnego Zgro-
madzenia. Jesteśmy zbyt dużą 
spółdzielnią, aby tego typu ze-
brania organizować w całości, 
stąd też – zgodnie ze Statutem 
– podział na części. Dopiero 
teraz mieszkańcy zauważyli, 
jaki bubel zafundowali nam 
posłowie – tłumaczy Zbigniew 
Kopiński, prezes RSM „Bu-
dowlani”. – Na pierwszej czę-
ści „walnego” udało się wybrać 
trzyosobowe prezydium ze-
brania i zatwierdzić porządek 
obrad. Nie wybrano jednak 
członków komisji skrutacyjnej, 
mimo, że na sali było około 20 
osób. Zaproponowano zakoń-
czenie zebrania i tak się stało. 
Z kolei na drugiej części, w 
której uczestniczyło około 18 
osób, nie udało się nawet wy-
brać przewodniczącej zebrania 
i w tym przypadku również 
spotkanie zakończono.

Warto podkreślić, że te czę-
ści „walnego” nie mogą być 

powtórzone. Uchwały, które 
głosowano na pozostałych pię-
ciu częściach zostały przyjęte, 
a w statystykach głosowań z 
dwóch pierwszych części „wal-
nego” zarówno po stronie „za”, 
jak i „przeciw” wpisano „0”.

– Członkowie mieli do nas 
pretensje, że organizujemy ze-
brania w okresie, kiedy panu-
ją upały. Według nich obrady 
powinny odbywać się nawet 
na początku maja. Niestety, 
jest to niemożliwe. Są to ze-
brania sprawozdawcze, dla-
tego sprawozdania muszą być 
przygotowane i sprawdzone 
nie tylko przez Radę Nadzor-
czą, ale też biegłych rewiden-
tów. Sprawozdanie finansowe 
i sprawozdanie zarządu przy-
gotowane są na koniec marca, 
a do końca kwietnia albo po-
łowy maja rewidenci zajmują 
się jego sprawdzeniem. Potem 
pozostaje nam już czas na or-
ganizację walnego, gdzie rów-
nież musimy zachować pewne 
terminy. Przypomnę, że na 3 
tygodnie przed pierwszą czę-
ścią walnego mamy obowią-
zek poinformować wszystkich 
członków spółdzielni o ter-
minie walnego i planowanym 
porządku obrad. Ustawa też 
mówi nam, że Walne Zgro-
madzenie musi odbyć się do 

końca czerwca – wyjaśnia Zbi-
gniew Kopiński.

W pięciu częściach Walne-
go Zgromadzenia, które były 
zaprotokołowane, uczestni-
czyło 110 osób (ok. 5 proc. 
uprawnionych). Można powie-
dzieć, że taka frekwencja jest 
na stałym poziomie. Zapewne 
więcej osób uczestniczyć bę-

dzie w obradach za rok, kiedy 
wybierana będzie nowa Rada 
Nadzorcza. Bez większych 
problemów przyjęto sprawoz-
dania rady nadzorczej, zarządu 
i sprawozdanie finansowe oraz 
udzielono absolutorium zarzą-
dowi spółdzielni.

(Gr)
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OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:
1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I piętro:
– 59,17 m2,
– 20,00 m2.
2. Lokale w  pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 
– I–piętro
– 43,60m2,
– 20,50 m2,
– 41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
– 24,01 m2,
– 38,90 m2,
– 20,40 m2,
– 22,90 m2.
Klatka B
– 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
– 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
– 27,84 m2,
– 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
– 54,60 m2. 

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzch-
ni reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „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.

naJlepsze proJekty psl i sld

nasi bronili spółdzielczości w warszawie
Po raz kolejny podejmowana jest w Sejmie próba uchwalenia przepisów, które mają pozbawić członków spółdzielni 
ich majątku, naruszają ich demokrację, ingerują w samorządność i autonomię, co jest niezgodne z Konstytucją RP 
i Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi. Z Sylwestrem Wysockim, prezesem SM „Południe”, rozmawia Grze-
gorz Rudnicki.

– Postulaty rzeczników 
zmian idą w kierunku auto-
matycznego tworzenia wspól-
not mieszkaniowych w bu-
dynkach spółdzielczych. 

– Niektórzy świadomie 
i z rozmysłem zakupili miesz-
kania właśnie w  spółdziel-
niach mieszkaniowych mając 
wolny, niczym nie ograniczony 
wybór spośród innych ofert na 
rynku. Celowo nie zdecydo-

wali się na zakup lokalu w bu-
dynkach wspólnotowych, gdyż 
wielu ma złe doświadczenia 
i opinie o tym sposobie zarzą-
dzania budynkami.

– Czy posłowie mają pra-
wo decydować o losie oby-
wateli RP, zmieniając bez ich 
woli sposób zarządzania nie-
ruchomością stanowiącą ich 
własność?

– Moim zdaniem takie re-

gulacje godzą w  podstawowe 
wolności i  prawa obywatela – 
prawo wyboru do miejsca za-
mieszkania i  formuły prawnej 
realizacji tego prawa.

Przepisy artykułu 31 Kon-
stytucji RP stanowią, że pra-
wo wyboru podlega ochronie 
prawnej. Każdy ma obowiązek 
szanować prawa innych – po-
słowie także.

– Ale podobno członkowie 
oczekują radykalnych zmian 
w funkcjonowaniu spółdziel-
ni, szczególnie szerszej reali-
zacji ich praw.

– Radykalne zmiany w funk-
cjonowaniu spółdzielni nie są 
oczekiwane przez spółdziel-
ców, ani uzasadnione i  ko-
nieczne. Wynika to z  ankiety 
przeprowadzonej w  Gdańsku, 
która objęła połowę zasobów 
spółdzielczych miasta. An-
kieta wykazała, że na 40 ty-
sięcy mieszkań, w prawie 700 
budynkach wielorodzinnych 
w latach 2007 – 2012 o kalku-
lację opłat zwróciło się niespeł-
na 100 członków, co daje dwie 
setne promila, a o udostępnie-
nie dokumentów, faktur, nie-
co ponad 200 członków. Tylko 
w 6 na 700 budynków w latach 
2007 – 2012 powstały wspól-
noty mieszkaniowe z  woli 
członków, a  w  3 z  mocy pra-
wa na nowych inwestycjach. 
Tylko w  6 budynkach zarząd 
sprawowany jest na podstawie 
przepisów ustawy o własności 
lokali. Przez 5 ostatnich lat 
w  14 objętych ankietą spół-
dzielniach członkowie wnieśli 
ogółem 101 projektów uchwał 
na walne zgromadzenia, czy-
li statystycznie jeden projekt 
co roku w  każdej spółdziel-
ni. Członkowie nie korzystają 
z  wielu praw, które są już za-
pisane w istniejących ustawach 
spółdzielczych.

Jestem za potrzebą zmian 
ustawowych doskonalących 
funkcjonowanie spółdziel-
ni, ale nie tak daleką, że po 
zmianach pozostanie podmiot 
organizacyjny, który niewie-
le wspólnego będzie miał ze 
spółdzielczą własnością i spół-
dzielczym zarządzaniem. 

– Ale na działalność zarzą-
dów spółdzielni wpływa, jak 
twierdzi posłanka Staroń, 
główna autorka zmian, nawet 
600 skarg rocznie.

– Takie dane podaje Mini-
sterstw Budownictwa na obro-
nę tezy o  potrzebie zmian. 

Proszę zauważyć, że to staty-
stycznie zaledwie jedna skarga 
rocznie z 5000 mieszkań spół-
dzielczych. Myślę, że na dzia-
łalność samorządów lokalnych 
wpływa ich co najmniej tyle 
samo, ale o potrzebie reformy 
ustawy o  samorządzie lokal-
nym posłowie nie debatują.

Jeśli funkcjonowanie spół-
dzielni mieszkaniowych jest 
takim złem jak próbują wma-
wiać społeczeństwu niektórzy 
parlamentarzyści, to proszę 
zauważyć, co o roli spółdzielni 
mieszkaniowych jako przed-
siębiorstw napisał papież Be-
nedykt XVI w encyklice „Ca-
ritas in veritate”. Według niego 
jest to najlepiej funkcjonujący 
w  warunkach wolnego kapi-
talizmu podmiot gospodarczy 
– przedsiębiorstwo o  ludzkim 
obliczu. Czy warto je niszczyć 
kolejnymi ustawami?

najTańsza  
Reklama 
w mieście

Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl

>> Sylwester Wysocki, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”
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Wystąpienie Tadeusza Dorobka, pre-
zesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Oru-
nia” przedstawione w Sejmie w sprawie 
przepisów dotyczących spółdzielczości 
mieszkaniowej.

Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych, wielokrotnie nowelizo-
wana i skutecznie zaskarżana do Trybuna-
łu Konstytucyjnego, nie może doczekać się 
takiego kształtu, który dałby większości 
członkom spółdzielni zadowalające prze-
pisy, a  zarządzającym dobre narzędzie 
pracy – stabilne przez lata. Obecnie przed-
stawione w Sejmie projekty w większości 
powtarzają błędy poprzednich ustaw, nie 
dają szansy na wyjście z zaklętego kręgu, 
w  który została spółdzielczość mieszka-
niowa wciśnięta za sprawą niesłusznych 
oskarżeń jak: „relikt postkomunistyczny”, 
„skorumpowane, nieudolne władze spół-
dzielcze” czy „wielkie nieprawidłowości 
w spółdzielniach i przekręty prezesów”. To 
kłamliwe i bezpodstawne oskarżenia, ma-
jące uzasadnić przeprowadzenie rewolucji 
spółdzielczej, a w konsekwencji ich zamia-
nę na wspólnoty mieszkaniowe, ukochane 
„dziecko” nowej władzy. 

W  nowych realiach gospodarczych jest 
miejsce dla jednych i drugich, niech kon-
kurują z korzyścią dla mieszkańców.

Mam nadzieję, że ten trend zostanie 
zatrzymany, a  do głosu dojdą racjonalne 
argumenty, a  nie uprzedzenia czy wręcz 
brak rozeznania w  realiach spółdziel-
czych. Ilość osób i  instytucji, tj. ok. 1350 
podmiotów, deklarujących chęć uczest-
nictwa w tej debacie jest wymownym fak-
tem potwierdzającym, że sprawa dobrego 
prawa dla spółdzielczości stała się niemal 
narodową. Uważamy, jako osoby zawodo-
wo związane z zarządzaniem nieruchomo-

ściami, że bez udziału środowiska spół-
dzielczego nie da się wypracować rozwią-
zań satysfakcjonujących członków spół-
dzielni i  jej władz, funkcjonujących w no-
wej rzeczywistości ustrojowej. Poważnym 
błędem było odrzucenie w  2010 r. – już 
w pierwszym czytaniu – społecznego pro-
jektu ustawy spółdzielczej mieszkaniowej.

Uważamy, że spośród obecnie znajdu-
jących się w  toku prac sejmowych pro-
jektów ustaw, podstawą do dalszych prac 
winny być projekty PSL oraz SLD, przy 
czym jako pierwsze winno być uchwalony 
nowe Prawo Spółdzielcze dla wszystkich 
branż, a  następnie Ustawa o  działalno-
ści spółdzielni mieszkaniowych. Projek-
ty, które powielają błędy z  poprzednich 
ustaw, bądź ignorują orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego, winny być z założenia 
odrzucone. 

Posłowie, autorzy dotychczasowych 
projektów, którzy przez 13 lat przygoto-
wywali obecne – złe ustawy spółdzielcze 
powinni honorowo „odpuścić” i dać szan-
sę innym na zmierzenie się z  niełatwą – 
przyznajmy – problematyką”.
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>> tadeusz dorobek, prezes  
spółdzielni mieszkaniowej „orunia”
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miasto korzysta z proGramu „radosna szkoła”

nowe place zabaw dla gdańskich maluchów
Od czterech lat realizowany 

jest program „Radosna szko-
ła”. Dzięki niemu, tylko w tym 
roku powstaną w naszym mie-
ście 4 place zabaw. Niedawno 
Dyrekcja Rozbudowy Mia-
sta Gdańska rozstrzygnęła 
przetarg na budowę obiektu 
przy Szkole Podstawowej nr 
58 przy ulicy Skarpowej 3 na 
Siedlcach.

– W  2013 roku gmina po-
zyskała środki na pięć nowych 
obiektów. W  sumie dzięki 
„Radosnej Szkole” będzie ich 
w Gdańsku już 20 – informuje 
Magdalena Kuczyńska z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

W tym roku nowym placami 
zabaw cieszyć się będą mogły 
dzieci, które uczą się w Zespo-
le Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 6 przy ul. 

Emilii Hoene na Oruni Gór-
nej, Szkole Podstawowej nr 55 
przy ul. Wolności w  Nowym 
Porcie, Szkole Podstawowej 
nr 76 przy ul. Jagiellońskiej na 
Przymorzu i  Zespole Kształ-
cenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego nr 24 przy ul. Leśna 
Góra na Niedźwiedniku. Pra-
ce trwają już w Nowym Porcie 
i  na Przymorzu, a  obiekt na 
Niedźwiedniku czeka jeszcze 
na wykonawcę, który wyło-
niony zostanie w drodze prze-
targu, a niebawem rusza robo-
ty na Siedlcach. Po otwarciu 
ofert na wykonanie placu za-
baw przy Skarpowej okazało 
się, że różnica między najtań-
szą a najdroższą ofertą wynosi 
37 tys. zł.

– Program rządowy „Ra-
dosna Szkoła” realizowany 
jest w Gdańsku od 2010 roku. 

Nakłady na budowę nowocze-
snych i  bezpiecznych placów 
zabaw wyniosły do 2012 roku 
ponad 2,85 mln zł, a dofinan-
sowanie Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej 1,2 mln zł 
– dodaje Magdalena Kuczyń-
ska. – Zgodnie z  założeniami 
programu obiekty przeznaczo-
ne są dla dzieci najmłodszych, 
uczęszczających na zajęcia 
w klasach 0–3. Place zaprojek-
towano tak, by były nie tylko 
ciekawe, ale i bezpieczne. Te-
ren wokół nich jest ogrodzony, 
a  podłoże częściowo wyłożo-
ne płytami gumowo–poliure-
tanowymi. Place zostają też 
wyposażone w zabawki posia-
dające niezbędne, wymagane 
prawem atesty.

(Gr) >> Z placu zabaw, wybudowanego w ramach programu „Radosna szkoła” 
cieszą się już dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 44 na Przymorzu
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naGrody dla naJlepszych

pomagają szkole
Od wielu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

w  Gdańsku wspiera Zespół Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 6 na Oruni Górnej w nagradzaniu najlep-
szych uczniów tej szkoły. Tak było i w tym roku. 

Podczas zakończenia roku szkolnego Sylwester Wysocki, 
prezes zarządu SM „Południe” wręczył statuetki i  nagrody 
książkowe laureatom nagrody „Róża Wiatrów”. W kategorii 
Primus Inter Pares dla najlepszego absolwenta Szkoły Podsta-
wowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza za wybitne osią-
gnięcia w nauce nagrodę otrzymała, po raz kolejny, Agnieszka 
Witkowska, a  w  kategorii Ciltius-Altes-Fortius za wybitne 
osiągnięcia sportowe – Weronika Popow. 

– Jest to wyróżnienie za zalety charakteru, ambicje i  su-
mienność w wypełnianiu obowiązków uczniowskich, a także 
za sławienie imienia szkoły i przydawanie dumy pedagogom 
– powiedział podczas wręczania nagród Sylwester Wysocki. 

Dodajmy, że w tym roku obie nagrody przypadły mieszkan-
kom Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

(Gr)
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lato pełne atrakcJi

bawiły się nad adriatykiem
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” dała się już poznać z wielu inicjatyw 
społecznych, kulturalnych czy też sportowych. Od lat organizuje także dla 
najmłodszych zajęcia oraz letnie wycieczki w czasie wakacji.

Nie inaczej było i  w  tym 
roku. Kolejny raz, wraz z  po-
czątkiem wakacji, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe” roz-
poczęła cykl imprez dla dzieci 
i młodzieży pod wspólnym ty-
tułem „Wakacje na Osiedlu”.

– Pierwszą atrakcją był wy-
jazd na wycieczkę na trasie 
Wiedeń – Wenecja – Padwa 
– Werona – Gardaland, a więc 
parku rozrywki. Oprócz zwie-
dzania, dzieci plażowały nad 
Adriatykiem w  miejscowości 
Lido de Jesolo i zażywały ką-
pieli w  przyhotelowych base-
nach. Oczywiście hitem pro-
gramu był pobyt w parku roz-
rywki. Tym razem, bo byliśmy 
tu już rok temu, odwiedziliśmy 
park nawet dwa razy. Najpierw 
dzieci bawiły się na Praterze 
w Wiedniu, a później w Gar-
dalandzie. Dzieci wróciły za-
dowolone, pełne emocji i wra-
żeń – mówi Franciszek Wan-
tuch ze Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”.

Na tym jednak nie koniec 
atrakcji przygotowanych przez 
spółdzielnię. Część z nich już 
za nami, ale w planie są jeszcze 
kolejne. Dodajmy, że oprócz 
atrakcji wyjazdowych zapla-
nowano zajęcia w  Gdańsku 
(wyjście do kina Krewetka, 

turnieje sportowe w  różnych 
dyscyplinach sportowych, za-
jęcia w  szkółce piłkarskiej, 
turniej w kręgle).

– Odbędzie się jeszcze wy-
cieczka do Grudziądza i zaba-
wa w  Lunaparku oraz wypad 
do Olsztyna i Mikołajek, gdzie 
zwiedzanie połączone będzie 
również z  zabawą w  wiosce 
Wikingów i miasteczku coun-
try, safari i aquaparkiem – do-
daje Franciszek Wantuch. 

(Gr)

18 lipca: godz. 9.00 – wycieczka do Grudziądza,  
a  w  programie: wyjazd do parku rozrywki Luna-
park (zabawa 4-5 h, dla dzieci zestaw z kiełbaską, 
zapisy i wpłata w wysokości 25 zł/osoba w sekre-
tariacie spółdzielni).

23 – 24 lipca: godz. 7.00 – wycieczka do Olsztyna 
i Mikołajek (1 nocleg, zwiedzanie Olsztyna, Plane-
tarium, zabawa w  wiosce Wikingów i  miasteczku 
country, safari Mrągowo i aquapark Mikołajki.)

>> Młodzi mieszkańcy Oruni znakomicie bawili się na zagranicznej wycieczce 
zorganizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe”
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rusza ekstraklasa

lechia – podbeskidzie
W poniedziałek, 22 lipca, piłkarze Lechii Gdańsk rozpocz-

ną walkę o mistrzostwo T–Mobile Ekstraklasy. Pierwszym 
rywalem gdańszczan, których poprowadzi w tym sezonie 
trener Michał Probierz, będzie zespół Podbeskidzia Bielsko-
-Biała. Początek inauguracyjnego meczu o godz. 18.00.

(Gr) 

bilety można Już kupiĆ

zobacz najlepszych
Ruszyła sprzedaż internetowa, zarówno biletów na poje-

dyncze sesje, jak i karnetów na Halowe Mistrzostwa Świata 
w Lekkoatletyce, które od 7 do 9 marca 2014 roku odbywać 
się będą w Ergo Arenie.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz zakup biletów 
możliwy jest poprzez stronę www.sopot2014.ebilet.pl.

Ponadto, Komitet Organizacyjny Halowych Mistrzostw 
Świata w  Lekkoatletyce przyjmuje zamówienia grupowe na 
karnety 1-dniowe (obejmujące 2 sesje) oraz karnety 3-dniowe 
(5 sesji). Zamówienia przyjmowane są pod adresem tickets@
sopot2014.com.

Przyjęcie wiążącego zamówienia potwierdzone będzie 
przez komitet organizacyjny wraz z  podaniem informacji 
o możliwych formach płatności i dostarczenia karnetów.

Dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich obowiązują karnety ulgowe, dla opiekunów – 
pełna cena biletów. Dla tych osób dostępne są miejsca na plat-
formach w sektorze 324. Zamówienia należy składać na adres: 
tickets@sopot2014.com.

– W sumie w sprzedaży znajdzie się 25 tysięcy biletów. Ak-
tualnie sprzedano ok. 3000 biletów. Trwa sprzedaż interne-
towa, prowadzone są zamówienia na karnety. Bilety w kasie 
Ergo Areny oraz w salonach EMPIK będzie można nabyć za 
kilka tygodni – informuje Bartosz Tobiański, rzecznik praso-
wy Ergo Areny. 

Tak duża impreza lekkoatletyczna odbędzie się po raz 
pierwszy w naszym kraju. W największym wydarzeniu lekko-
atletycznym 2014 roku rozegranych zostanie 26 konkurencji, 
w których wystartuje 400 zawodników ze 160 państw. 

(Gr)

sportowe wakacJe w oliwie

z piłką bez uzależnień
W lipcu, w Oliwie prowadzona jest akcja „Sportowe wa-

kacje z piłką bez uzależnień”. Pierwszy turnus zakończy się  
21 lipca, a druga odsłona letniej akcji rozpocznie się już  
5 sierpnia i trwać będzie 3 tygodnie.

Zgłoszenia osób, które chciałyby uczestniczyć w wakacyjnych 
zajęciach, przyjmuje Ryszard Riviera, kierownik osiedlowego 
klubu Ad-Rem (tel. 660 519 370). 

– Zajęcia, których uczestnicy podzieleni są na kategorie wie-
kowe, odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki. Młodszych, 
a więc dzieci roczników 1999 – 2001, zapraszamy na godz. 9.30, 
natomiast zajęcia dla starszych, czyli młodzieży roczników 1998 
– 1995, rozpoczynają się o godz. 11.30. Grupy starsze mogą sko-
rzystać z naszej oferty we wtorki i niedziele. Zajęcia rozpoczyna-
ją się o godz. 18.00 – informuje Ryszard Riviera.

Akcja prowadzona jest na boisku i sali gimnastycznej Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Oliwie przy 
ulicy Cystersów 13. Zajęcia odbywają się również w sali klubu 
Ad-Rem przy ulicy Czyżewskiego.

– Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy szczegól-
nie dzieci i młodzież z Oliwy, Żabianki, Przymorza, Zaspy i Je-
litkowa, którzy tegoroczne wakacje spędzają w Gdańsku. Mogą 
w nim również brać udział osoby, które przyjechały na wakacje 
do naszego miasta. W ramach akcji organizowane będą konkur-
sy i quizy sportowo-rekreacyjne, zajęcia sportowe, turnieje pił-
karskie czy konkurs rzutów karnych – dodaje Ryszard Riviera.

Organizatorami letniej akcji są: Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, Klub Ad-Rem, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Ze-
spół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 oraz 
Rada Osiedla Oliwa.

(lubek)

wyGraJ lato w Gdańsku

siatkówka zawitała na plaże
Plaża to nie tylko miejsce do 

opalania i  leniuchowania. Po-
dobnie jak w roku poprzednim, 
Miejski Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w  Gdańsku organizuje 
turnieje plażowej piłki siatko-
wej. Zawody odbywać się będą 
w Brzeźnie i Jelitkowie.

Siatkarskie turnieje na pla-
żach organizowane są w  ra-
mach programu „Wygraj lato 
w Gdańsku”. 

– Wspólnie z  partnerami 
organizujemy szereg akcji re-
kreacyjnych dla mieszkańców 
Gdańska. Zajęcia organizowane 
są regularnie i co istotne, udział 
w  nich jest bezpłatny. Skorzy-
stać z  nich może każdy, bez 
względu na wiek. Jedną z  ta-
kich propozycji jest Nikon Cup, 
czyli cykl turniejów siatkówki 
plażowej organizowany wspól-
nie z  Nikon Polska – informu-
je Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy gdańskiego MOSiR.

Organizatorzy przewidzieli 
10 turniejów, które potrwają 
do 1 września, a  uczestniczyć 
w  nich mogą pary z  rocznika 
1997 i młodsi oraz w kategorii 
open. 

– W  każdym turnieju na 
najlepszych czekać będą atrak-
cyjne nagrody, by wymie-
nić chociażby markowe tor-
by sportowe, piłki i  sprzęt do 
siatkówki, skimboardy. Zapi-
sy do turniejów prowadzone 
są w biurze zawodów w godz. 
10.00 – 10.30 – dodaje Grze-
gorz Pawelec.

Pierwsze trzy turnieje już 
za nami, ale kolejne odbę-
dą się: 21 lipca (Brzeźno),  
28 lipca (Jelitkowo), 4 i  11 
sierpnia (Brzeźno), 18 sierpnia 
(Jelitkowo) oraz 25 sierpnia i   
1 września (Brzeźno).

Gdański MOSiR na tego-
roczne wakacje przygotował 
na kąpieliskach w  Jelitkowie, 

Brzeźnie (przy molo), Sto-
gach i  Sobieszewie boiska do 
siatkówki, piłki nożnej i  piłki 
ręcznej – oczywiście w  wersji 
plażowej. 

– Każdy, kto zechce sko-
rzystać z  możliwości po-
grania z  przyjaciółmi, może 
bezpłatnie wypożyczyć nie-

zbędny sprzęt u  ratowników. 
Przy molo w  Brzeźnie po raz 
pierwszy pojawi się oświetle-
nie. Dzięki temu będzie moż-
na zagrać również po zmroku 
– zachęca rzecznik MOSiR.

(kl)

>> Letnie wakacje spędzić można grając chociażby 
w piłkę plażową
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roGowska nie poJedzie do moskwy?

Rośnie forma karoliny Tymińskiej
Wszystko wskazuje na to, że na Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, które 
za miesiąc rozpoczną się w Moskwie, nie pojedzie zawodniczka Sopockiego 
Klubu Lekkoatletycznego – Anna Rogowska. Nasza zawodniczka (w momen-
cie zamykania tego wydania „Panoramy”) nie uzyskała jeszcze minimum 
wyznaczonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Przepustkę na mistrzostwa 
do Moskwy, już w  czerwcu, 
wywalczyła Karolina Tymiń-
ska, która w  ostatnim czasie 
prezentuje wysoką formę. So-
pocka siedmioboistka wygrała 
niedawno w  Superlidze Pu-
charu Europy w Estonii. 

– W Tallinie, gdzie rozegra-
no rywalizację wieloboistek, 
Karolina okazała się najlepsza 
aż w  czterech z  siedmiu kon-
kurencji. Po pierwszym dniu 
zajmowała w  klasyfikacji 2. 
miejsce, a  wyprzedzała ją już 
tylko Ukrainka Hanna Melny-
czenko. Podopieczna Michała 
Modelskiego w  biegu na 100 
m ppł osiągnęła 13.60, wzwyż 
skoczyła 1.66 m, a  pchnięcie 
kulą i  bieg na 200 m wygra-
ła z  wynikami odpowiednio: 
14.48 m i  23.77 – informuje 
Paweł Rogalski z SKLA.

Wygraną w rywalizacji sied-
mioboistek, Karolina Tymiń-
ska przypieczętowała zwycię-
stwem w kończącym wielobo-
je biegu na 800 m (2.08.60). 
W  sumie zgromadziła 6347 
punktów i  o  87 wyprzedzi-
ła drugą w  klasyfikacji Mel-
nyczenko. To pierwsze zwy-
cięstwo zawodniczki SKLA 
w Superlidze Pucharu Europy 
w wielobojach. 

– Kwalifikację na Mistrzo-
stwa Świata w  Moskwie so-
pocianka zapewniła sobie już 
wcześniej. Jest to jej kolejny 
start po kontuzji i  widać, że 
forma rośnie. Dużym suk-
cesem w  Moskwie byłby na 
pewno medal, szczególnie, że 
Karolinę prześladują 4. miej-
sca – mówi „Panoramie” Paweł 
Rogalski.

Cztery razy do walki o prze-
pustkę na mistrzostwa w  Mo-
skwie stawała z  kolei nasza 

skoczkini o tyczce – Anna Ro-
gowska. Niestety, na razie bez 
rezultatu. Minimum PZLA nie 
udało się wywalczyć chociażby 
w zawodach Diamentowej Ligi 
w  Birmingham. Podopieczna 
Jacka Torlińskiego i  Wiacze-
sława Kaliniczenki skoczyła 
zaledwie 4.53 m, a  minimum 
na mistrzostwa wynosi 4.60 m. 

– Szansa na uzyskanie ta-
kiego rezultatu będzie podczas 
Mistrzostw Polski w  Toruniu, 
które odbędą się 19 i  21 lip-

ca. Teoretycznie deadline na 
uzyskanie minimum na mi-
strzostwa, ustanowiony przez 
PZLA to 21 lipca, a  więc to-
ruńskie mistrzostwa to ostatnia 
szansa. Teoretycznie, bo jesz-
cze warunkowo Ania może po-
walczyć o kwalifikację na Mo-
skwę podczas mityngu w Lon-
dynie, który odbędzie się pod 
koniec tego miesiąca – dodaje 
Paweł Rogalski.

krzysztof lubański

>> Karolina Tymińska, po wielu miesiącach przerwy, wraca do wysokiej formy
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młode Gwiazdy zaGraJą w Gdańsku

borussia dortmund przyjedzie bronić tytułu
Gdańsk po raz kolejny będzie 

miejscem wyjątkowego wyda-
rzenia sportowego. W dniach 
2-4 sierpnia podczas turnieju 
„Euronadzieje” swoje umiejęt-
ności zaprezentuje 12 drużyn 
z całej Europy. Wśród zapro-
szonych zespołów zobaczymy 
futbolowych potentatów. Do 
takich możemy z pewnością 
zaliczyć Borussię Dortmund.

- Po raz kolejny w Gdańsku 
zobaczymy także drużynę IF 
Brommapojkarna. Szwedzka 
akademia piłkarska dysponuje 
olbrzymim potencjałem. Klub 
obejmuje szkoleniem ponad 
5 tys. młodych zawodników. 
Najlepsi piłkarze znajdują za-
trudnienie w klubach szwedz-
kiej Ekstraklasy oraz w Pre-
miership. Piłkarze ze stolicy 
Szwecji będą również jednym z 
faworytów tegorocznej edycji – 
mówi Olaf Dramowicz, prezes 
Klubu Sportowego „Olivia”, or-
ganizator turnieju.

Do rywalizacji o miejsca me-
dalowe pretendować będą też 
zespoły zza naszej wschodniej 
granicy. W poprzedniej edy-
cji niespodziewanie na najniż-

szym stopniu podium stanęła 
łotewska Daugava, która w me-
czu o brąz okazała się lepsza od 
Dynamo Kijów. Młodzi Łoty-
sze przyjadą nad polskie wy-
brzeże z mocnym postanowie-
niem obronienia eksponowanej 
pozycji.

- Bardzo silne wydaje się być 
Dynama Mińsk. Wyłącznie w 
celach turystycznych nie przy-
jadą Czornomorec Odessa oraz 
Baltika Kaliningrad. Niewia-
domą pozostaje postawa pol-
skich drużyn. Lechia Gdańsk 
spróbuje poprawić dość odległą 
pozycję z poprzedniej edycji, a 
czarnym koniem turnieju może 
okazać się Widok Skierniewice. 
To nieobliczalna drużyna jak 
na polskie realia. Czy równie 
dobrze zaprezentuje się na are-
nie międzynarodowej, będzie-
my mogli przekonać się 4 sierp-
nia podczas finału na stadionie 
MOSiR przy ulicy Traugutta 
29. Stawkę zagranicznych ze-
społów uzupełnią Broendby 
Kopenhaga oraz Sduszor Ka-
liningrad. Do grona uczestni-
ków tegorocznej edycji dołą-
czą jeszcze dwa polskie zespo-

ły, Raków Częstochowa oraz 
Semp Warszawa – dodaje Olaf 
Dramowicz.

Turniej „Euronadzieje” jest 
wizytówką polskiej piłki mło-
dzieżowej. Przyjazd do Gdań-
ska potencjalnych następców 
Lewandowskiego oraz Błasz-
czykowskiego, z pewnością 
sprawi dużo radości wszystkim 
sympatykom futbolu. Mecze 
odbywać się będą na nowocze-
snych obiektach piłkarskich 
MOSiR Gdańsk.

Wydarzenie wspólnie z KS 
„Olivia” współorganizują mia-
sto Gdańsk, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku 
oraz Fundacja Pomorskie Ho-
spicjum dla Dzieci. Podczas 
imprezy będą licytowane ko-
szulki klubowe Kuby Błasz-
czykowskiego oraz Roberta 
Lewandowskiego.

Wszystkich kibiców zachę-
camy do przyjścia na boiska 
przy ulicy Traugutta w Gdań-
sku, by kibicować młodym pił-
karzom. Wstęp na mecze jest 
oczywiście darmowy.

(Gr)

>> Bezsprzecznie głównym pretendentem do tytułu jest zespół Borussii Dort-
mund, która zwyciężyła w roku ubiegłym
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koleJką z tczewa do słupska

pomorskie stawia na kolej
Pomorskie jest liderem na mapie kraju pod względem wydatków na kolej. O planach drogowych i kolejowych 
z Ryszardem Świlskim, członkiem zarządu województwa pomorskiego, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Obserwując działania na 
Pomorzu widać, że samorząd 
województwa szczególny na-
cisk kładzie na kolej.

– Intencją wszystkich inwe-
stycji, które będą realizowane 
w  latach 2014 – 2020, są zin-
tegrowane programy transpor-
towe, czyli krótko rzecz ujmu-
jąc, przesiadanie się pasażera 
z  samochodu osobowego do 
środków komunikacji publicz-
nej. Unia Europejska przede 
wszystkim będzie wyróżniała 
projekty, które służyły będą 
na przykład mniejszej emisji 
dwutlenku węgla, chociażby 
przez większe wykorzysta-
nie transportu kolejowego. 

Stąd też budowa Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, zaku-
py pojazdów szynowych, czy 
budowa park and ridów. Są 
to priorytety, na które będzie 
kładziony szczególny nacisk 
w  Regionalnym Programie 
Operacyjnym od 2014 roku.

– Doskonale w ten projekt 
powinna wpisywać się Szybka 
Kolej Miejska.

– Dla mnie rzeczą najważ-
niejszą jest to, aby Szybka Ko-
lej Miejska była osią komu-
nikacyjną nie tylko trójmiej-
skiej aglomeracji. Chciałbym, 
aby trasa Tczew – Słupsk, czy 
przynajmniej Tczew – Wej-
herowo, faktycznie była szyb-
ką trasą. Dziś mamy z  tym 
problemy, a  związane jest to 
z  remontem linii kolejowej 
E-65. Mam też świadomość, 
że miasto Pruszcz Gdański, 
które jest współudziałowcem 
SKM nie korzysta z połączeń 
kolejki. Mieszkańcy miasta 
i sąsiednich miejscowości będą 
jeszcze musieli poczekać kilka 
miesięcy na przywrócenie sta-

rego rozkładu SKM. Być może 
stary rozkład zacznie funkcjo-
nować już jesienią.

– Planowane są dalsze in-
westycje w trójmiejską kolej?

– Wiemy doskonale, że po-
ciągi Szybkiej Kolei Miejskiej 
nie są pierwszej młodości, 
dlatego w  miarę posiadanych 
środków, staramy się moder-
nizować obecny albo kupo-
wać nowy tabor. Dzięki temu 
jakość podróży będzie zde-
cydowanie lepsza, a  jej czas 
krótszy. Przebudowywane są 
również przystanki w  obrębie 
aglomeracji Trójmiasta, co też 
ma przyciągnąć potencjalnego 
pasażera. Za chwilę zakoń-
czony będzie remont dwor-
ca w  Pruszczu Gdańskim, 
który nie będzie już straszył, 
a  przyciągnie mieszkańców 
do korzystania z kolejki. Poza 
tym, miasto chce wybudować 
park and ride, co też powinno 
wpłynąć na zwiększenie liczby 
pasażerów.

Chciałbym też, aby Szybka 
Kolej Miejska stała się spół-

ką samorządową bez udziału 
PKP. Czynimy wszelkie sta-
rania, aby stało się to jak naj-
szybciej. Przecież to my, a nie 
PKP czy minister finansów 
urzędujący w  Warszawie, je-
steśmy oceniani za funkcjono-
wanie miejskiej kolejki. Mam 
nadzieję, że przejęcie w całości 
SKM przez pomorskie samo-
rządy nastąpi już w przyszłym 
roku. Będziemy też namawiać 
wszystkie samorządy, aby 
partycypowały w  kosztach jej 
utrzymania, bo wiadomo, że 
z  kolejki korzystają nie tylko 
osoby mieszkające zaraz przy 
jej trasie. Gros pasażerów do-
jeżdża z  oddalonych miejsco-
wości. Szybka Kolej Miejska 
może prowadzić ruch nie tylko 
w  obrębie naszej aglomeracji, 
ale również na terenie regionu, 
a nawet poza nim, co także bę-
dziemy chcieli wykorzystać.

– Rozumiem zatem, że 
projekt reaktywacji kolejki 
z Pruszcza Gdańskiego przez 
Straszyn i dalej na Kaszuby 
został odłożony na półkę? 

– Nie jest to projekt odło-
żony na półkę. Musimy wie-
dzieć jak będzie się on kształ-
tował pod względem ekono-
micznym. Studium wyko-
nalności zostało wykonane. 
Zachęcamy teraz samorządy 
do rewitalizacji linii kolejo-
wej, bo rysują się przed nią 
ciekawe perspektywy. Pro-
jekt miasta i  gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański wpisuje się 
przecież w  Pomorską Ko-
lej Metropolitalną, bowiem 
chcemy ożywić cały taras 
kaszubski. Wszystko po to, 
by przy szlakach drogowych 
i kolejowych rozwijał się biz-
nes. Dobitnym tego przykła-
dem są obrzeża obwodnicy 
południowej Gdańska, gdzie 
powstało wiele centrów lo-
gistycznych. Reasumując, ta 
inwestycja musi poczekać na 
kolejny okres programowa-
nia, ponieważ jest do duży 
wydatek. Najpierw musimy 
skonsumować zaczęte już 
przedsięwzięcia.

– Na rozwój gospodarczy 

aglomeracji powinien też 
wpłynąć transport ładun-
ków z gdańskiego portu. Jed-
nak linia kolejowa z Pruszcza 
Gdańskiego do portu wciąż 
nie jest remontowana.

– Modernizacji linii kole-
jowej do portu leży w  gestii 
Polskich Linii Kolejowych. 
Dla rozwoju gospodarczego 
jest to absolutny priorytet. 
Walczyliśmy o  tę inwestycję 
bardzo zaciekle i  mam na-
dzieję, że lada dzień PLK za-
cznie realizować to zadanie. 
Nieustannie pokazujemy, że 
nie odwracamy się od morza. 
Towary musimy przerzucić na 
południe Polski czy Europy 
nie tylko transportem drogo-
wym, ale przede wszystkim 
kolejowym, który jest bar-
dziej ekonomiczny. Wszelkie 
rozwiązania drogowe nie wy-
starczą, by przetransportować 
wszystkie ładunki docierające 
do nas drogą morską. 

– Dziękuję za rozmowę.


