
„Wieczorny dzWon” na oruni
Niecodzienne widowisko muzyczne „Wieczorny 
dzwon” odbędzie się 29 września w kościele pw. 
Św. Jadwigi Królowej przy ul. Krzemowej 3 na 
Oruni.
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dWorzec W sopocie GotoWy
Nowy dworzec kolejowy w Sopocie jest już goto-
wy. Chętni mogą zobaczyć go... w sopockim ma-
gistracie, gdzie stanęła na razie makieta obiektu.

korupcja W Gdańskim maGistracie
Ponad pół miliona złotych „zarobiły”, zdaniem 
Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, dwie 
urzędniczki gdańskiego magistratu, biorące 
łapówki.

jupitery na „Bolka i lolka” 
Klub „Bolek i Lolek” z Przymorza skończył 
właśnie 35 lat. Miejsce, które przyciąga rzesze 
młodych i starszych gdańszczan, nieustannie 
tętni życiem.
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1 milion widzÓw w erGo arenie

>> Gwiazdy polskiej siatkówki ponownie zawitają do Gdańska, gdzie rozgrywane będą mecze Mistrzostw Europy. Piotr Gruszka i Sebastian Świderski nie 
grają już w kadrze Polski, ale ich następcy na pewno zrobią wszystko, by polscy kibice cieszyli się ze zwycięstw 

startują mistrzostWa europy
Kolejna wielka impreza, po Euro 2102, rozpocznie się 20 września 
w Trójmieście. Tym razem na Wybrzeże zawitają najlepsi siatkarze 
Starego Kontynentu, którzy powalczą o mistrzostwo Europy. Mecze 
Polaków odbywać się będą w hali Ergo Arena, ale na bilety nie ma 
już co liczyć. Kilka miesięcy temu rozeszły się jak świeże bułeczki. 

W ciągu poprzednich trzech lat 
spółka wydała na inwestycje w hali 
oraz zakupy sprzętu i wyposażenia 
prawie 2,5 miliona złotych.
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>>Widać, że piłkarskie umiejętności nie są obce arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu

limeryki
Znany prezes, z tych  
znanych najbardziej,
w polityce watażka  

i twardziel,
gdy przemawia do tłumu,
mniemam, iż bez rozumu,

który chyba zastawił  
w lombardzie…

***

Beata Szydło w gminie 
Brzeszcze,

była burmistrzem – zatem 
wieszczę,

że wkrótce będzie  
prezydentem  

– tu koniec żartów,  
czas na puentę –
gdy piszę bzdury,  

to mam dreszcze…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl
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reklama@panoramapomorza.pl

magda.lubanska@panoramapomorza.pl
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bogdan malach

„seans”

niebawem 
premiera

W Teatrze Wybrzeże trwa-
ją próby do spektaklu „Seans” 
Noela Cowarda, reżyserowa-
nego przez Adama Orzechow-
skiego. Planuje się, że premiera 
odbędzie się 4 października na 
Scenie Kameralnej w Sopocie.

– Zapraszamy na wieczór 
z duchami. Nie, nie będziemy 
straszyć. Ta komedia arcymi-
strza gatunku Noela Cowarda 
to pretekst do wybornej zaba-
wy odwiecznymi damsko-mę-
skimi konfliktami, z  niegłu-
pim jednak podtekstem. Karol, 
popularny pisarz i nieuznający 
granic artysta, dla poszerzenia 
spektrum swoich doświad-
czeń, organizuje wraz ze swą 
żoną seans spirytystyczny. 
Wieczór zapowiada się roz-
kosznie, jednak wkraczanie na 
niebezpieczne terytoria nie za-
wsze uchodzi bezkarnie. Ma-
dame Arcati, ekscentryczne 
medium, sprowadza do przy-
tulnego domku nową-starą 
lokatorkę. A  potem napięcie 
rośnie – zachęca do obejrzenia 
spektaklu Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Te-
atru Wybrzeże.

W  spektaklu występują: 
Agata Bykowska, Anna Ka-
szuba, Katarzyna Kaźmier-
czak, Joanna Kreft-Baka, Ma-
ria Mielnikow-Krawczyk, Jerzy 
Gorzko, Marzena Nieczuja-
-Urbańska, Mirosław Kraw-
czyk i Grzegorz Gzyl.

(Gr)

• 16 – 22 września (poniedziałek – niedziela),  
baltic cup Junior Grand prix, hala oliva

• 21 września (sobota), mecz piłkarski lechia Gdańsk – 
zawisza bydgoszcz, godz. 15.30, pGe arena

• 21 – 22 września (sobota – niedziela), festiwal  
twórczości wojciecha młynarskiego, godz. 12.00, 
zatoka sztuki, sopot, ul. franciszka mamuszki 14

• 22 września (niedziela), mecz żużlowy renault  
zdunek wybrzeże Gdańsk – Gkm Grudziądz,  
godz. 16.00, stadion żużlowy, ul. długie ogrody

• 20 – 25 września (piątek – środa), mistrzostwa  
europy w piłce siatkowej mężczyzn, hala ergo arena 
oraz hala sportowo-widowiskowa w Gdyni

• 24 – 27 września (wtorek – piątek), międzynarodowe 
targi kolejowe trako, amverexpo, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11

• 25 – 27 września (środa – piątek), europejskie forum 
nowych ideii, sopot

• 27 – 29 września (piątek – niedziela), jarmark XX 
dary ziemi i europa od kuchni, godz. 10.00 – 18.00, 
park kolibki w orłowie, Gdynia, al. zwycięstwa 291

• 29 września (niedziela), maraton rowerowy „Żuławy 
wkoło 2013”), tczew – przystań, ul. nad wisłą 6

• 6 października (niedziela), wyścigi mtb bike tour 
Gdańsk, godz. 9.00, trójmiejski park krajobrazowy 
– matemblewo

• 7 października (poniedziałek), spektakl „wędrują-
ce eurydyki” - wspomnienie o annie German, godz. 
17.00, 19.30, teatr miejski w Gdyni, ul. gen. Józefa 
bema 26

• 11 października (piątek), musical „Grease”, godz. 
19.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 12 października (sobota), koncert serj tankian,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 13 października (niedziela), Gala stand-up comedy, 
godz. 21.00, parlament, Gdańsk, ul. Św. ducha 2

• 17 października (czwartek), koncert anity lipnickiej, 
godz. 19.30, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 21 października (poniedziałek), koncert wspomnień 
czerwone Gitary, godz. 19.00, teatr muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

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

• 1 grudnia (niedziela), koncert shakin stevensa,  
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

NASZA  KRZYŻÓWKA  NR  9 

 1 
METRO- 
NOM 

2→ 
WAŻNE 
BÓSTWO 
W HINDU- 
IZMIE 

2↓ 
POMIESZ- 
CZENIE NA 
SKŁAD 
ZBOŻA 

3 
MISTERNE 
PUDEŁKO 
JAPOŃSKIE 

4 
W PARZE 
Z NADZIE- 
JĄ 

5→ 
PRACOW- 
NIK 
FIZYCZNY 

5↓ 
DZIENNI- 
KARZ W 
TERENIE 

1 

 6 
TŁUSZCZ 
ROŚLINNY 

7 
MIROSŁAW 
…, AKTOR 

8 
PREZYDENT 
STANÓW 
ZJEDNO- 
CZONYCH 

9 
DŁUGI, 
NUDNY 
REFERAT 
 

2→ 
↓ 

3 4  

10 
UCZESTNIK 
CORRIDY 

11 
PTAK 
NOCNY 

5→ 
↓ 

6 7 8 
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12 
STYL 
UBIERANIA 

13 
DOM LET- 
NISKOWY 
ZA 
MIASTEM 

9       
8 

14 
SYN 
DANIELA 
OLBRYCH- 
SKIEGO 

15 
MĘSKI 
STRÓJ 
WIECZO- 
ROWY 

10  

3 

  

5 

  

16 
INNA 
NAZWA 
RZEKI 
ORONTES 

11    12  13  

6 
17 
CHŁOPAK 
NA 
KOCIEWIU 

18 
SSAKI 
LĄDOWE, 
WORKOW- 
CE 

14  15 

2 

 16 17  

19 
JAPOŃSKI 
WACHLARZ 

20 
GŁOS 
MĘSKI 

18 19 
9 

20     

21 
RZEKA W 
PN.-ZACH. 
POLSCE 

21 

7 

  22     

22 
ASYRYJSKI 
BÓG 
WOJNY 

23 
AZJATYCKI 
„TAKSÓW- 
KARZ” 

23   

4 

    

Litery z kratek ponumerowanych od do 9 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/Siwa, 5/robotnik, 9/elaborat, 10/pikador, 11/sowa, 12/moda, 14/Rafał, 16/Asi, 18/torbacze, 
21/Rega, 22/Aszur, 23/rikszarz, 

PIONOWO 

1/taktomierz, 2/stodoła, 3/inro, 4/wiara, 5/reporter, 6/oliwa, 7/Baka, 8/Obama, 13/dacza, 15/frak, 
17/szur, 19/ogi, 20/bas, 

HASŁO:  TAKSOMETR 
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piJane wakacJe
Lato to szczególnie niebezpieczny okres na 

polskich drogach i wodach. Właśnie w tym cza-
sie ginie na drogach najwięcej osób. Wszystko 
przez nieodpowiedzialnych urlopowiczów, któ-
rzy uważają, że wszystko im wolno, piją alkohol, 
a potem wsiadają za kółko – zachowują się jak 
psy spuszczone ze smyczy. Konsekwencje ich 
zachowania nierzadko okazują się tragiczne.

Dla przykładu w Sopocie o godz. 4.20 poli-
cjanci zatrzymali na ul. Fishera pijanego kie-
rowcę, który jechał pod prąd. 43-letni Włoch 
wjechał w ul. Fishera, ponieważ chciał uniknąć 
kontroli policyjnej na ul. Chopina, gdzie spraw-
dzano trzeźwość kierowców. Kiedy mundurowi 
zatrzymali auto, wyczuli od Włocha alkohol, 
ale ten nie chciał zgodzić się na badanie, więc 
pobrano od niego krew, w której jak się potem 
okazało miał ponad 0,5 promila alkoholu.

Jeszcze większą głupotą popisał się 29-letni 
mieszkaniec Gdyni, który mając 1,5 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu, sterował mo-
torówką. Dodajmy, że w łodzi siedziało jeszcze 
6 osób. O pijanym sterniku poinformowała po-
licję ochrona sopockiego molo. Gdynianin stra-
cił patent sternika motorowodnego oraz prawo 
jazdy.

Jeden z pijanych kierowców wpadł w ręce po-
licjantów, ponieważ spowodował kolizję na ul. 
Haffnera. Autorem zdarzenia okazał się 23-let-
ni mieszkaniec powiatu szczycieńskiego, który 
cofając, uderzył w stojącego Volkswagena Pas-
sata. Turysta (1,5 promila w wydychanym po-
wietrzu) nie miał przy sobie żadnych dokumen-
tów, a auto nie było ubezpieczone. 

O losie wszystkich pijanych kierowców, któ-
rzy wpadną w ręce Policji decyduje sąd, który za 
jazdę po pijaku skazać może na 2 lata więzienia. 

poszukiwani Świadkowie
Komenda Miejska Policji w Gdańsku poszu-

kuje świadków wypadku, do którego doszło 24 
sierpnia ok. godz. 19.00 w rejonie ul. Zdrojowej. 
Rowerzystka potrąciła pieszą i odjechała przed 
przyjazdem Policji, natomiast poszkodowaną 
musiano odwieźć do szpitala. 

Bezpośredni świadkowie wypadku prosze-
ni są o kontakt z Wydziałem ds. Przestępstw 
w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy 
Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 
245 B, tel. 058 321 69 10. 

(kl)

efektywna nauka  
w kameralnym gronie

Z Aleksandrą Kadirsoy, która prowadzi szkołę językową Culture Bridge Language School  
na Oruni Górnej, rozmawia Grzegorz Rudnicki.

– Co skłoniło Panią do zajęcia się nieła-
twym zajęciem – nauczaniem, a zarazem 
prowadzeniem szkoły językowej?

– Powiększenie grona zainteresowanych 
lekcjami uczniów i  ich rodziców oraz brak 
wolnych godzin dla nowych kursantów stały 
się dla mnie pobudką do założenia na Oruni 
Górnej kameralnej szkoły językowej. Z  wy-
kształcenia jestem nauczycielką języka angiel-
skiego i  niemieckiego. Po kilkunastu latach 
doświadczeń jako nauczyciel i lektor postano-
wiłam stworzyć kameralną szkołę językową 
o wysokim poziomie nauczania.

– Czy istnieje złoty środek, dzięki któ-
remu można dobrze nauczyć się języka 
obcego?

– Niestety nie ma. Gdyby taki istniał, szkoły 
językowe nie prześcigałyby się w przyciąganiu 
kursantów. Po tylu latach praktyki mogę z całą 
stanowczością powiedzieć, że najlepszą meto-
dą jest to, by każdy z nas poznał swój dominu-
jący styl uczenia się. W Culture Bridge, przed 
rozpoczęciem kursu, sprawdzam style percep-
cji uczniów. Każdy, kto chce rozpocząć naukę 
nowego języka, bądź pogłębiać jego znajo-
mość wypełnia krótki test charakteryzujący 
swój styl uczenia się. Ważne jest to, aby za-
równo uczeń, jak i lektor wiedzieli, który z ty-
pów inteligencji jest u ucznia dominujący i jak 
to wykorzystać w nauce. Na podstawie wyni-
ków specjalnie przygotowanego w  tym celu 
kwestionariusza dopasowuję odpowiednią 
metodykę nauczania indywidualnie do każde-
go kursanta. Ze studiów w Polsce i Niemczech 
wyniosłam znajomość sposobów skutecznego 
uczenia się. Wyjaśniam jak się uczyć, kojarzyć, 
zapamiętywać nowe słówka. Metody, któ-
re stosuję w pracy z uczniami są nowoczesne 
i sprzyjają twórczemu myśleniu. Z dumą przy-

znaję, że moi uczniowie korzystają z tej wiedzy 
również w nauce innych przedmiotów.

– Co wyróżnia Culture Bridge Langu-
age School pośród innych szkół?

– Za priorytet uważamy nauczanie mówie-
nia, jako najważniejszej umiejętności lingwi-
stycznej. Wieloletnia praktyka w tym co robię 
potwierdza, że najefektywniejsza jest nauka 
w parach i małych grupach. Nasza szkoła jest 
kameralną placówką, w której prowadzimy za-
jęcia w parze, w trzy osoby lub w grupie mak-
symalnie sześcioosobowej.

– Jaka jest oferta szkoły?
– Prowadzimy kursy z języków: angielskie-

go, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, 
włoskiego, a także tureckiego, chińskiego oraz 
polskiego dla obcokrajowców. Dzieci i  mło-
dzież będą mogli szlifować swoje kompetencje 
językowe i upewnić się, że nauka idzie dobrym 
torem. Gimnazjaliści mają szansę na wyso-
ki wynik na egzaminie gimnazjalnym. Ma-
turzyści skorzystają z  ciekawych programów 
przygotowujących do egzaminu dojrzałości 
z  języka obcego. Dla dorosłych mamy kur-
sy w  godzinach popołudniowo–wieczornych. 
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się w  paź-
dzierniku, a  szczegółowych informacji zasię-
gnąć można na stronie internetowej szkoły 
www.culturebridge.pl

– Dziękuję za rozmowę.

lodołamacze

nagrody 
wręczone

Odbyła się Gala I  eta-
pu Konkursu Lodołama-
cze 2013, podczas której 
nagrodzono pracodaw-
ców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. 

Statuetkę „Lodołamacza 
Specjalnego – dla najlep-
szego z najlepszych” otrzy-
mała doktor Wiesława 
Nyka, wybitna specjalistka 
z  zakresu rehabilitacji ru-
chowej i usprawniania osób 
niepełnosprawnych. Statu-
etki „Super Lodołamacza” 
otrzymały media regional-
ne: Telewizja Polska Od-
dział w Gdańsku oraz Pol-
skie Radio Gdańsk, które 
przyznano za krzewienie 
pozytywnych postaw w za-
kresie aktywności społecz-
nej osób niepełnospraw-
nych. Warto zauważyć, że 
wśród nagrodzonych firm 
znalazła się tylko jedna 
z  Gdańska – spółka Ecol-
-Unicon, która otrzymała 
wyróżnienie w  kategorii 
„Otwarty rynek pracy”. 

Gala finałowa konkursu 
odbędzie się 26 września 
w Warszawie.

(kl)

1 milion widzÓw w erGo arenie

startują mistrzostwa europy
Kolejna wielka impreza, po Euro 2102, rozpocznie się 20 września w Trójmieście. Tym razem na 
Wybrzeże zawitają najlepsi siatkarze Starego Kontynentu, którzy powalczą o mistrzostwo Euro-
py. Mecze Polaków odbywać się będą w hali Ergo Arena, ale na bilety nie ma już co liczyć. Kilka 
miesięcy temu rozeszły się jak świeże bułeczki.

Mistrzostwa Europy w Siat-
kówce rozgrywane będą tym 
razem w Polsce i Danii. U nas 
mecze odbywać się będą w 
hali widowiskowo-sportowej 
w Gdyni oraz Ergo Arenie. 
Mimo, iż promocja mistrzostw 
była słaba, a wręcz można po-
wiedzieć, że jej brakowało, to 
biletów nie ma już od dawna. 
Wielkie emocje rozpoczną się 
już w piątek 20 września, kiedy 
to rywalizacja rozpocznie się w 
grupie B, w której gra Polska. 
Poza naszą drużyną znalazły 
się w niej zespoły Turcji, Fran-
cji i Słowacji. Wszystkie mecze 
grupy B rozegrane zostaną w 
Ergo Arenie. Poza tym odbędą 
się tu również dwa pojedynki 
ćwierćfinałowe.

Hala Ergo Arena, w odróż-
nieniu od stadionu PGE Are-
na, przyciąga tłumy na wyda-
rzenia kulturalne i sportowe. 
Przypomnijmy, że właśnie u 
nas odbędą się w marcu Mi-
strzostwa Świata w Lekkiej 
Atletyce. Warto zaznaczyć, 
że jest to trzecia co do ważno-
ści, po igrzyskach olimpijskich 
i mistrzostwach świata na 
otwartym stadionie, impreza 
lekkoatletyczna. Natomiast we 
wrześniu 2014 roku rozgrywa-
ne będą tu mecze Mistrzostw 
Świata w Siatkówce. Hala, w 
której na co dzień grają koszy-
karze Trefla, siatkarki Atomu 
Trefla i siatkarze Lotosu Tre-
fla, z powodzeniem działa już 
od 3 lat. W swoich progach 

gościła już ponad 1 milion wi-
dzów, i co ważne, nie przynosi 
strat. 

– Spółka „Hala Gdańsk-So-
pot” w kolejnym roku zarzą-
dzania, podobnie jak w po-
przednich latach, nie potrze-
bowała dokapitalizowania ze 
strony Gdańska i Sopotu na 
bieżącą działalność operacyjną 
i zarządzanie Ergo Areną. W 
ciągu poprzednich trzech lat 
spółka wydała na inwestycje 
w hali oraz zakupy sprzętu i 
wyposażenia prawie 2,5 milio-
na złotych. Co istotne, władze 
obu miast wyraziły zgodę na 
przedłużenie umowy dzierża-
wy Ergo Areny do roku 2050 – 
informuje Bartosz Tobiański, 
rzecznik prasowy Ergo Areny.

Od momentu otwarcia, w 
hali odbyło się 310 imprez. 
Halę widowiskowo-sportową 
na granicy Gdańska i Sopotu 
odwiedził 1 milion widzów, 
którzy mogli obejrzeć wyda-

rzenia sportowe (204), koncer-
ty (52) oraz targi, przedstawie-
nia, produkcje TV, show, kon-
ferencje (54).

(lubek)

>> Efektowny koncert w Ergo Arenie dał ostatnio 
brytyjski zespół Pet Shop Boys
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bilet za odpady

ekologiczny 
piknik

Pod prasowym patronatem „Panoramy” odbędzie się  
21 września (sobota) przy ul. Jagiellońskiej 11 „Gdański pik-
nik ekologiczny. Kulturalny recykling na Przymorzu”. Począ-
tek imprezy od godz. 11.00.

– Do tej pory pod hasłem „Kultura to Natura – czyli zamie-
niamy odpady na kulturalne wypady” odbyły się w Gdańsku 
dwie edycje tej akcji, która cieszyła się ogromnym powodze-
niem i poparciem wśród mieszkańców, jak i wśród trójmiej-
skich mediów – mówi Krzysztof Skrzypski z  Partnerstwa 
Przymorze, które jest współorganizatorem akcji. – Chcieli-
byśmy, aby piknik na stałe wpisał się w kalendarz gdańskich 
imprez o  charakterze ekologiczno-edukacyjnym. W  ramach 
akcji będziemy, tak jak do tej pory, zbierać selektywnie surow-
ce wtórne, rozdając za nie bilety do trójmiejskich ośrodków 
kultury, sportu i  rekreacji. Dodatkowo, piknik wzbogacimy 
o różnego rodzaju warsztaty recyklingowe oraz gry, konkursy 
i rebusy o tematyce szeroko rozumianej ekologii. 

Organizatorzy akcji chcą przede wszystkim prowadzić edu-
kację ekologiczną i  kulturalną, a  przy okazji integrować lo-
kalną społeczność. Impreza przy ulicy Jagiellońskiej 11 po-
trwa od godz. 11.00 do 15.00. Podczas akcji zbierane będą 
odpady, które będzie można wymienić na bilety albo rośliny. 
Aby otrzymać bilet, wystarczy przynieść ze sobą minimum:  
1 sztukę sprzętu elektronicznego dużego (lodówka, telewizor, 
komputer), 3 szt. sprzętu elektronicznego średniego (suszarka, 
radio, czajnik), 5 szt. sprzętu elektronicznego małego (telefon 
komórkowy), 15 pojemników szklanych (butelki, słoiki), 15 
pojemników plastikowych (butelki, kubki), 15 kartonów po 
napojach (soku, mleku) lub 15 puszek aluminiowych. Nato-
miast, jeśli ktoś chce otrzymać roślinę (bylinę lub krzew) musi 
przynieść ze sobą minimum 1 kg baterii lub 5 kg makulatury.

– Bilety będą rozdawane do wyczerpania puli. Ponieważ 
chcielibyśmy, aby jak najwięcej uczestników mogło dokonać 
wymiany surowców na bilet, każda osoba będzie mogła otrzy-
mać wyłącznie 1 bilet, nawet jeśli przyniesie więcej surowców 
wtórnych – dodaje Krzysztof Skrzypski.

O godz. 11.00 odbędzie się koncert zespołu Remont Pomp, 
a  w  godz. 12.00 – 14.00 członkowie Zespołu Perkusyjnego 
Kipi Samba zagrają i poprowadzą warsztaty muzyczne na ory-
ginalnych brazylijskich instrumentach. O godz. 14.00 organi-
zatorzy zapraszają na ekologiczną zupę kooperatywną. 

(kl)

uwaGa na rowerzystę

szacunek na jezdni
107 tablic informujących – przypominających o zachowaniu 

bezpiecznej odległości między autem a rowerem – pojawiło się 
w Gdańsku. Natrafić można na nie m.in. na ul. Wita Stwosza, 
czy Polanki.

– Jednocześnie do gdańskich kierowców trafi blisko dwa 
tysiące naklejek promujących wzajemny szacunek na jezdni 
i bezpieczne wyprzedzanie rowerzystów. Grafikę przypomi-
nającą o  konieczności zachowania przez kierowców co naj-
mniej metra odstępu od wyprzedzanych rowerzystów zapro-
jektowała społeczność forum rowerowego podrozerowerowe.
info – informuje Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku. 

Tablice informacyjne pojawiły się również na drogach wjaz-
dowych do Gdańska oraz przy ulicach, wzdłuż których nie ma 
wydzielonej infrastruktury rowerowej i rowerem jeździ się na 
zasadach ogólnych. 

– Celem kampanii jest także przypominanie kierowcom, że 
rowerzyści są równoprawnymi użytkownikami drogi. Podob-
ne tablice informacyjne stosuje się w innych krajach m.in. na 
Węgrzech, w Holandii, we Francji i w Kanadzie. Organizato-
rem kampanii jest Urząd Miejski w Gdańsku w ramach reali-
zacji projektu abc.multimodal współfinansowanego z progra-
mu Południowy Bałtyk – dodaje Michał Piotrowski.

Niebawem sezon rowerowy się zakończy, więc o  skutecz-
ności tablic przekonamy się wiosną i latem przyszłego roku.

(Gr)

proGram Grupy Gpec

kącik zdrowia w parku
20-osobowy zespół Obsza-

ru Inwestycji Grupy GPEC 
pracował niedawno nad za-
gospodarowaniem siłowni na 
świeżym powietrzu w Parku 
Reagana na gdańskim Przy-
morzu, gdzie powstał kącik 
zdrowia. 

– Chcieliśmy zrobić coś dla 
mieszkańców Gdańska i tu-
rystów odwiedzających nasze 
miasto. Zdecydowaliśmy de-
mokratycznie, że na terenie 
Parku Reagana instalujemy 
urządzenia do ćwiczeń – bie-
gacza i orbitrek, ławkę i kosz 
na śmieci, a teren wokół na-
sadzimy bzami – wieloletnimi 
krzewami ozdobnymi – tłu-
maczy wybór projektu Urszula 
Krojec z GPEC.

Kącik zdrowia Gru-
py GPEC ma mieć przede 
wszystkim wpływ na moż-
liwość poprawy kondycji fi-

zycznej mieszkańców naszego 
miasta, ale także odpoczywa-
jących u nas turystów. Poza 
tym daje też możliwość wypo-
czynku i relaksu po wykona-
niu ćwiczeń, a przy okazji ma 
uczyć i nakłaniać do dbałości 
o utrzymanie czystości. Nowe 
urządzenia znajdują się przy 
wejściu C do Parku Reagana 
od ulicy Obrońców Wybrzeża.

Te i inne, podobne działa-
nia realizowane są w ramach 
programu „Wspólne Działanie 
– Lokalne Zaangażowanie” 
prowadzonego przez Grupę 
GPEC na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Warto dodać, że w 
2011 roku projekt dostał na-
grodę w konkursie „Aktywni 
w mieście” w kategorii wolon-
tariat pracowniczy i działal-
ność społeczna firm. Program 
zakłada realizację pomysłów, 
których efekty przynoszą ko-

rzyść lokalnej społeczności, a 
więc domom dziecka, świe-
tlicom środowiskowym, szpi-
talom, hospicjom, szkołom 
specjalnym, ośrodkom tera-
peutycznym, domom opie-

ki społecznej, schroniskom 
dla zwierząt, czy ośrodkom 
edukacyjnym.

(kl)

>> Pracownicy Grupy GPEC stworzyli  
w Parku Reagana przy ul. Obrońców Wybrzeża  

na Przymorzu kącik zdrowia

Fo
t. M

Ż

mieszkania na lewo

korupcja w gdańskim magistracie
Ponad pół miliona złotych „zarobiły”, zdaniem Prokuratury Apelacyjnej 
w Gdańsku, dwie urzędniczki gdańskiego magistratu, biorące łapówki od 
osób, które bezprawnie miały otrzymywać mieszkania komunalne.

Na wniosek prokuratora 
Wydziału V do Spraw Prze-
stępczości Zorganizowanej 
i Korupcji Prokuratury Apela-
cyjnej w  Gdańsku, Sąd Rejo-
nowy Gdańsk-Południe wydał 
nakaz aresztu tymczasowego 
(3 miesiące) 45-letniej Kata-
rzyny M. i 53-letniej Krystyny 
W. Obie kobiety przez wiele lat 
pracowały w Referacie Lokalo-
wym Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.

– Każda z  urzędniczek jest 
podejrzana o  popełnienie 19 
przestępstw, polegających na 
przyjęciu korzyści majątko-
wych, w  łącznej kwocie nie 
mniejszej niż 536.000,00 zł, 
w  zamian za czynności zmie-
rzające do bezprawnego przy-
znawania osobom nieupraw-
nionym, prawa do mieszkań 
komunalnych, znajdujących się 
w zasobach Urzędu Miejskiego 
w  Gdańsku – informuje Ma-
riusz Marciniak, rzecznik pra-
sowy Prokuratury Apelacyjnej 
w Gdańsku.

Poza dwiema urzędniczka-
mi, zarzuty popełnienia prze-
stępstw pośredniczenia we 
wręczaniu korzyści majątko-
wych i wręczania korzyści ma-

jątkowych, przedstawiono tak-
że trzem innym podejrzanym. 
Trwają czynności zmierzające 
do ustalenia wszystkich osób, 
które miały współpracować 
z  zatrzymanymi. Zatrzymane 
kobiety nie miały możliwo-
ści przyznawania mieszkań, 
ale w zamian za pieniądze tak 
kompletowały niezbędną do-
kumentację, aby zainteresowa-
na osoba otrzymała lokal.

W związku z aresztowaniem 
urzędniczek specjalne oświad-
czenie wydało Biuro Prasowe 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku. Czytamy w nim:

„Już w 2011 roku obie urzęd-
niczki – pracownice Wydziału 
Gospodarki Komunalnej – zo-
stały odsunięte od podejmo-
wania decyzji w  sprawach lo-
kalowych. Odsunięcie to spo-
wodowane było podejrzeniem 
o nierzetelność”. 

Wydawałoby się, że w takim 
momencie należy zawiadomić 
organy ścigania, aby rozwią-
zać ewentualne wątpliwości. 
Tego nie zrobiono, a  posta-
nowiono tylko przeprowadzić 
wewnętrzną kontrolę, ale żad-
nych większych uchybień nie 
stwierdzono. Wydaje się oczy-
wistym, że konsekwencje – je-

śli prokuratorskie zarzuty się 
potwierdzą – powinien ponieść 
przełożony zatrzymanych ko-
biet, a więc wiceprezydent Ma-
ciej Lisicki. Prezydent Paweł 
Adamowicz napisał jedynie na 
Facebooku, że żyjemy w  pań-
stwie prawa, gdzie konsekwen-
cje muszą ponosić winni.

– Ale zanim zostaną za ta-
kich uznani, nie my jeste-

śmy od tego, żeby rozstrzygać 
ich winę – pisze prezydent 
Adamowicz. 

Z  niecierpliwością będzie-
my czekać na kolejne donie-
sienia prokuratury, o  których 
poinformujemy na łamach 
„Panoramy”.

(Gr)

Z OSTATNIEJ CHWILI
10 osób aresztowano już w sprawie afery łapówkarskiej 
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Poza dwoma urzęd-
niczkami zarzuty usłyszało również trzech pośredni-
ków. Reszta aresztowanych osób to ci, którzy wręczali 
łapówki. 

>> W gdańskim magistracie brano łapówki za po-
moc w otrzymaniu mieszkania komunalnego
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lider samorzĄdu

nagroda dla karnowskiego
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu wygrał konkurs „Li-

der Samorządu 2013” w  kategorii miast na prawach powia-
tu, a nagrodę odebrał podczas gali na Forum Ekonomicznym 
w Krynicy.

– Konkurs ma wyłonić tych lokalnych przywódców, któ-
rzy nie tylko dobrze zarządzają finansami i rozwojem swoich 
gmin, ale wychodzą ponad technokratyczne władztwo. Są sa-
morządowcami z krwi i kości, a przyszłość starają się budo-
wać, bazując na porozumieniu z  mieszkańcami – podkreśla 
Magdalena Jachim, rzecznik prasowy sopockiego magistratu.

Laureatów konkursu wybiera kapituła pod przewodnic-
twem byłego premiera Jerzego Buzka. Ankiety konkursowe 
wysyłane są do 45 gmin, które zajęły najlepsze miejsce w Ran-
kingu Samorządów 2013. 

– Pod uwagę brana jest przede wszystkim jakość prowa-
dzonego dialogu społecznego, efektywność najważniejszych 
przedsięwzięć realizowanych przez samorząd, współpraca 
z  innymi samorządami czy zapobieganie negatywnym tren-
dom demograficznym. Oceniana jest także współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi, postępy w  zakresie edukacji 
oraz polityka finansowa gminy – dodaje Magdalena Jachim.

(Gr)

badanie mops

ankieta wśród 
seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczął 
badanie mieszkańców w  wieku ponad 75 lat. Celem ankiet 
jest diagnoza ich sytuacji socjalno-bytowej oraz przekazanie 
informacji na temat wsparcia, jakie mogą otrzymać sopoccy 
seniorzy. Ankieterzy będą pracować od września do grudnia.

– W swojej codziennej pracy pracownicy socjalni wspierają 
osoby starsze i niesamodzielne, ale mając na uwadze struktu-
rę demograficzną miasta chcemy dowiedzieć się więcej o całej 
grupie najstarszych mieszkańców, również tych, którzy nie 
korzystają z naszego wsparcia – mówi Anna Jarosz, dyrektor 
sopockiego MOPS. – Podczas badania ankietowego chcemy 
dowiedzieć się, jak osoby starsze radzą sobie w  codziennym 
życiu, czy są w  stanie wyjść po zakupy, samodzielnie przy-
gotować sobie posiłki lub wykonać prace domowe, jak osoby 
starsze i  ich rodziny dają sobie radę z  zapewnieniem opieki 
poza systemem pomocy społecznej, jak wiele osób korzysta 
z pomocy rodziny czy sąsiadów. 

Ankieterzy przekażą ulotki o  różnych możliwościach 
wsparcia oferowanych przez miasto w  zakresie rehabilitacji 
społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz o usługach opie-
kuńczych, wizytach psychologa, dofinansowaniu do zakupu 
leków, zapewnieniu posiłku, w tym również dowozu posiłku 
do domu czy teleopieki, czyli systemu przywoławczego, któ-
ry zwiększa bezpieczeństwo w  sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia. 

– W działaniach naszego ośrodka podstawową rolę w za-
pewnieniu wsparcia osobom w tym wieku pełnią usługi opie-
kuńcze tj. pomoc opiekunki we własnym domu osoby potrze-
bującej. W sytuacji, kiedy seniorzy nie mogą już samodziel-
nie funkcjonować w  swoich domach, czeka na nich miejsce 
w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie – dodaje Agnieszka 
Niedałtowska, rzecznik prasowy sopockiego MOPS. – W So-
pocie z usług opiekuńczych w domu dofinansowanych przez 
miasto korzysta około 250 osób. Usługi te świadczy ok. 90 
opiekunek zatrudnionych w trzech organizacjach pozarządo-
wych. Organizacje zapraszane do współpracy, wybierane są 
w drodze konkursu grantowego. Rekrutacją i naborem opie-
kunek zajmują się organizacje, które je zatrudniają.

Dodajmy, ze ankieta jest całkowicie anonimowa i zajmie nie 
więcej niż 6 minut. Każdy ankieter będzie posiadał pisemne 
upoważnienie wraz z  numerem dowodu osobistego. Wszel-
kie informacje, w  tym weryfikacja ankieterów, możliwe są 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. 
Kolejowej 14 oraz pod numerem telefonu 58 551 17 10.

(Gr)

sopot-erewań

kulturalna 
wymiana

Delegacja z  Sopotu po-
jechała do Armenii, gdzie 
ustalono szeroki pro-
gram wymiany kultural-
nej pomiędzy Erewaniem 
i Sopotem.

Pierwszym punktem bę-
dzie wystawa najwybit-
niejszego marynisty świa-
ta Iwana Ajwazowskiego 
w Państwowej Galerii Sztu-
ki (20 czerwca – 21 wrze-
śnia 2014). Wystawę Ajwa-
zowskiego uświetni koncert 
światowej klasy pianisty 
Artura Papazjana. Nato-
miast w  Erewaniu w  dniu 
otwarcia wystawy Aksento-
wicza wystąpi z  koncertem 
Leszek Możdżer.

Ustalono też, że w  Pań-
stwowej Galerii Sztuki 
zorganizowana zostanie od  
15 maja do 15 czerwca wy-
stawa sztuki współczesnej 
Armenii. Jest to odpo-
wiedź na wystawę Ryszarda 
Stryjca z kolekcji sopockiej 
PGS, która miała miejsce 
we wrześniu 2012 roku 
w  Narodowej Galerii Ar-
menii w Erewaniu.

(Gr)

konkurs
nagrody 
wręczone

Rozstrzygnięto XXI 
edycję konkursu na najład-
niejszą posesję w  Sopocie. 
Nagrody przyznano w 3 ka-
tegoriach, a ogłoszenie wy-
ników odbyło się podczas 
dni otwartych sopockiego 
hipodromu.

W  kategorii posesji in-
dywidualnych zwyciężyła 
Janina Kamińska (ul. Ku-
jawska 19/2), 2. nagrodę 
przyznano Małgorzacie 
Piwkowskiej (Struga 13), 
a  3. Urszuli i  Wiesławowi 
Hadrych (ul. Żeromskiego 
36). Wyróżnieniami na-
grodzono zaś: Marię Po-
łomską, Barbarę Tabaczka, 
Irenę Bizunowicz-Kubic-
ką, Elżbietę Proch, Adama 
Sierżanta, Barbarę Zim-
nicką, Andrzeja Rischka 
i Krzysztofa Rischka. 

Pierwszą nagrodę w  ka-
tegorii posesji instytu-
cji otrzymała Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Armii 
Krajowej 65. Nagrodzono 
też Wspólnotę Mieszka-
niową ul. Króla Jana Kazi-
mierza 2-6 (2. miejsce) oraz 
Wspólnotę Mieszkaniową 
ul. Kopernika 4 i  Wspól-
notę Mieszkaniową ul. Ko-
pernika 6 (3. miejsca), nato-
miast wyróżnione zostały: 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wybickiego 6 i  Wspól-
nota Mieszkaniowa ul. An-
dersa 12.

W  kategorii balkonów 
zwyciężył Ryszard Wró-
bel (ul. 23 Marca 77D/6). 
2. nagrodę otrzymał Mi-
rosław Makowski (ul. 23 
Marca 106/8), a  3. Dorota 
Rozalska (ul. Chmielew-
skiego 7/3). Wyróżnienia 
przyznano z kolei Aleksan-
drze Narczewskiej i Graży-
nie Odya-Narczewskiej. 

(Gr)

buduJĄ mieszkania komunalne

zatrzymać młodych w sopocie
Jak informuje Anna Dy-

ksińska z  Biura Prezydenta 
Sopotu powstał projekt regu-
laminu wynajmowania lokali 
mieszkalnych w  nowo budo-
wanych budynkach komunal-
nych w Sopocie. 

– Uwagi co do poszcze-
gólnych zapisów regulaminu 
można składać do 15 paź-
dziernika do Wydziału Loka-
lowego Urzędu Miasta Sopo-
tu. Najlepiej zrobić to drogą 
elektroniczną, wysyłając swo-
je uwagi na adres lokalowy@
sopot.pl – podkreśla Anna 
Dyksińska.

W  czerwcu rozstrzygnię-
to przetarg na budowę kolej-
nego budynku komunalnego 
w Sopocie. Za blisko 2,7 mln zł 
wybuduje go firma Bud–MED. 
Przy ulicy 3 Maja 18a powsta-
nie nowy budynek wieloro-
dzinny, w  którym zaplano-
wano 16 mieszkań komunal-

nych. Nie są to jedyne dzia-
łania, które mają zwiększyć 
ilość mieszkań komunalnych 
w Sopocie. W tej chwili trwa 
bowiem budowa 10 mieszkań 
przy ul. Rzemieślniczej, co 
kosztować będzie dokładnie 
1573687,09 zł.

– Rozstrzygnięto też prze-
targ na budowę trzeciego 
budynku komunalnego z  24 
mieszkaniami przy Al. Nie-
podległości 640A. Staną tam 
dwa budynki z  12 mieszka-
niami. Wykonawcą inwestycji 
jest Starogardzkie Przedsię-
biorstwo Budowlane S-Bud 
S.A., które zobowiązało 
się zrealizować zadanie za 
3794300 zł. Prace nad budową 
tych budynków właśnie trwają 
– dodaje Anna Dyksińska.

Władze miasta zaplanowa-
ły, że docelowo w Sopocie po-
wstanie niebawem 200 miesz-
kań. Budowa pierwszych 50 

finansowana jest z  budżetu 
miasta. Być może będzie nie-
bawem możliwość, żeby ko-
lejne mieszkaniowe inwestycje 
realizować na zasadach part-
nerstwa publiczno-prywat-
nego. Dodajmy, że pierwsze 
lokale komunalne przekazane 
zostaną mieszkańcom Sopotu 
już w przyszłym roku.

Bartosz Piotrusiewicz, wi-
ceprezydent Sopotu mówi, że 
przedstawiony do konsultacji 
regulamin wcześniej omawia-
ny był z radnymi. Zakłada on 
duże preferencje dla młodych 
rodzin, bowiem władze kuror-
tu chcą, aby młodzi sopocianie 
mogli plany życiowe realizo-
wać w swoim mieście.

Regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej www.so-
pot.pl w wydarzeniach.

(kl)

moŻna oGlĄdaĆ

dworzec w sopocie już gotowy
Nowy dworzec kolejowy w Sopocie jest już gotowy. Chęt-
ni mogą zobaczyć go... w sopockim magistracie, gdzie 
stanęła na razie makieta obiektu. Ten właściwy – w peł-
nej krasie – będzie można oglądać pod koniec 2014 roku, 
kiedy zakończy się jego budowa.

Anna Dyksińska z Biu-
ra Prasowego Urzędu Miasta 
Sopotu zaprasza tych, którzy 
ciekawi są jak wyglądać będzie 
nowy sopocki dworzec i w jaki 
sposób będą zagospodarowa-
ne tereny wokół niego oraz jak 
zmieni się układ drogowy w tej 
części miasta. 

– Aby to zobaczyć, należy 
koniecznie przyjść do nasze-
go urzędu. W holu głównym 
sopockiego magistratu stanę-
ła makieta nowego dworca. 
Przez najbliższy czas, będzie 
można – w bardzo realistycz-
nym otoczeniu – zobaczyć jak 
będzie wyglądała, już za pół-
tora roku, ta część Sopotu. Za-
chęcamy do odwiedzin w go-
dzinach pracy urzędu, a więc 
w poniedziałki w godz. 10.00 
– 18.00, wtorki – czwartki w 
godz. 8.00 – 16.00, a w piątki 
w godz. 7.30 – 15.30 – zachęca 
Anna Dyksińska.

Przypomnijmy, że dworzec 
w Sopocie realizowany jest w 
formule partnerstwa prywat-
no-publicznego, co oznacza, 
że z miejskiej kasy na to przed-
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>> Tak wyglądać będzie kompleks, który powsta-
nie w miejscu starego dworca PKP w Sopocie

sięwzięcie nie zostanie wydana 
nawet złotówka. Inwestycję 
realizuje wybrana w przetargu 
Bałtycka Grupa Inwestycyjna, 
która zaprojektowała, finansu-
je, wybuduje i w pełni wyposa-
ży zespół budynków na terenie 
zburzonego niedawno dworca 
PKP oraz terenów sąsiadują-

cych. Kompleks składać się 
będzie z dworca, kameralnego 
centrum handlowo-usługowe-
go, hotelu oraz parkingu pod-
ziemnego. Koszt inwestycji to 
ok. 100 mln zł. 

(Gr)
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BUDUJEMY DLA WAS OD 20 LAT
NOWE INWESTYCJE 2012-2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “POŁUDNIE” W GDAŃSKU - ORUNIA GÓRNA

KAMERALNE BUDYNKI: 3,5 kondygnacji
z windami do podziemnych parkingów - 
do odbioru od pierwszego kwartału 2014 roku

TEL.  58 306 75 03/04, 58 670 42 36   e-mail:  sekretariat@smpoludnie.pl      www.smpoludnie.pl

NISKA CENA BUDOWY MIESZKANIA

WYSOKI STANDARD WYKOŃCZENIA CZĘŚCI
WSPÓLNYCH BUDYNKÓW

WŁASNA SPÓŁDZIELCZA INFRASTRUKTURA:
przedszkole, centrum rekreacji z kręgielnią,
boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią,
monitoring całego osiedla, ogólnodostępne
parkingi samochodowe.

OSIEDLE z pełnym wachlarzem placówek
handlowych i usługowych oraz szkołą
i komisariatem
Doskonale skomunikowane z centrum
Gdańska linia tramwajowa i kilka linii
autobusowych.

Dwa kolale użytkowe do odbioru od zaraz

17/10/2013 godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 

ul. Ołowianka 1, Gdańsk

17/10/2013 
godz. 19.30
Polska Filharmonia Bałtycka 
ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Partnerzy:

BILETY

Kasa Filharmonii 58 320 62 62 
Biuro Forza 698 999 550
Kiosk Urząd Miejski w Gdańsku
Sklep Muzyczny Puls-Centrum Gemini Gdynia 
Eventim.pl, Kupbilecik.pl
MediaMarkt, Saturn, Empik

fot. Ania Włoch

koncert – widowisko muzyczne

„Wieczorny dzwon” na oruni
Miłośników muzyki starocerkiewno-słowiańskiej i narodowych 
pieśni Rosji, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” zaprasza 
na niecodzienne widowisko muzyczne „Wieczorny dzwon”, 
które 29 września (niedziela, godz. 19.00) odbędzie się w ko-
ściele pw. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Krzemowej 3 na Oruni.

Sztandarowy projekt z  udzia-
łem czołówki artystów wybrze-
żowych prezentowany w  Polsce 
i  w  wielu krajach Europy Za-
chodniej, gdzie wzbudzał ogrom-
ny zachwyt publiczności, będzie 
można zobaczyć również w oruń-
skim kościele. Jak mówi Dariusz 
S. Wójcik, który wyreżyserował 
i  przygotował inscenizację kon-
certu, „Wieczorny dzwon” to ro-
dzaj widowiska. Jego premiera 
odbyła się w  marcu 1997 roku 
w Dworze Artusa w Gdańsku.

– W  pierwszej części koncer-
tu, sekstet solistów wykonuje 
a’cappella utwory cerkiewne, za-
chwycając autentycznością prze-
kazu, muzykalnością i  spraw-
nością techniczną. W  drugiej 
części artyści brylują w  utwo-
rach solowych i scenach zbioro-
wych, prezentując znane na ca-
łym świecie narodowe i  ludowe 
pieśni Rosji: „Wieczerny zwon”, 

„Brodiaga”, „Kolokolczik”, „Ej, 
uchniem”, „Dlinnaja doro-
ga”, „Stienka Razin” czy „Oczi 
czornyje” – mówi Dariusz S. 
Wójcik. – Wykonywane przez 
artystów pieśni to małe scenki 
rodzajowe, nadające prezen-
towanym utworom właściwy 
charakter. 

W widowisku wystąpią: Jacek 
Szymański – I tenor, Tomasz Ra-
dimonas – II tenor, Florian Skul-
ski – baryton, Grzegorz Piotr Ko-
łodziej – baryton, Grzegorz Ufnal 
– bas, Dariusz S. Wójcik – bas, 
Andrzej Nanowski – fortepian.

(lubek)

>> W kościele pw. Św. Jadwigi Królowej przy ul. 
Krzemowej 3 będzie można obejrzeć widowisko 

„Wieczorny dzwon” w wykonaniu gdańskich artystów
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spÓłdzielnia zostawiona sama sobie

problem nielegalnego handlu na przymorzu
Nie od dziś mieszkańcy 

Przymorza, którzy mieszka-
ją w sąsiedztwie targowiska, 
mają problem z osobami, które 
handlują nielegalnie i to w do-
datku na terenach należących 
do Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”. 
Władze Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze” wysła-
ły nawet pismo do gdańskiego 
magistratu z prośbą o pomoc w 
rozwiązaniu problemu.

Kłopot z nielegalnym han-
dlem na Przymorzu istnieje od 
wielu lat. W ostatnim czasie 
szczególnie we znaki, zarówno 
mieszkańcom jak i władzom 
spółdzielni, dali się handlują-
cy na trawnikach wzdłuż uli-
cy Krzywoustego w stronę ul. 
Poznańskiej. 

– Handel ten odbywał się 
przede wszystkim w dni tar-
gowe, a więc w środy, sobo-
ty, a szczególnie w niedziele. 

Sprzyjała temu bardzo dobra 
pogoda. Straż Miejska w tej 
sprawie nie chce interwenio-
wać, ponieważ twierdzi, że jest 
to teren prywatny spółdzielni. 
Naszym zdaniem są to tereny 
ogólnodostępne. Natomiast 
koszty związane z utrzyma-
niem albo odnowieniem znisz-
czonej przez handlujących zie-
leni ponosić musi spółdzielnia 
– mówi Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 2.

Właśnie w tej sprawie wy-
słano pismo do prezydenta 
Gdańska. Ale w odpowiedzi 
podpisanej przez wiceprezy-
denta Macieja Lisickiego zna-
leźć można jedynie potwier-
dzenie faktów przedstawio-
nych przez spółdzielnię. 

„Handel ma charakter nie-
legalny. Sytuacja ta, z różnymi 
nasileniami, trwa od wielu lat i 
stanowi niewątpliwy dyskom-

fort dla mieszkańców PSM 
„Przymorze” oraz zarządcy 
terenu. W rejonie „Zielonego 
Rynku” Straż Miejska inter-
weniuje na każdy sygnał ze 
strony operatora targowiska, 
jednak nielegalni handlow-
cy powracają na swoje miej-
sca pomimo konsekwencji w 
postaci mandatów, które wy-
stawiane są sprawcom wykro-
czeń” – czytamy w odpowiedzi 
Macieja Lisickiego.

Wiceprezydent Lisicki pi-
sze też, że Straż Miejska nie 
ma kompetencji do podej-
mowania działań na terenach 
spółdzielni, a jednocześnie 
zobowiązał Straż Miejską do 
szczególnego monitorowania 
oraz skutecznego działania w 
związku z nielegalnym han-
dlem w sąsiedztwie targowi-
ska. Dziwnym wydaje się też 
fakt, że nielegalny handel w 
sąsiedztwie innych targowisk 

w naszym mieście został pra-
wie wyeliminowany. Problem, 
i to niemały, pozostał jedynie 
na Przymorzu. 

Nie dziwią apele spółdziel-
ni, która tylko w ostatnich 
dwóch latach wydała kilkaset 
tysięcy złotych na remont pa-
wilonu handlowego przy ul. 

Krzywoustego 25 oraz moder-
nizację chodników i sąsiadują-
cych trawników.

– Spółka „Zielony Rynek” 
i miasto zarabiają na targowi-
sku, a my mamy ponosić kosz-
ty związane z nielegalnych 
handlem. Dlaczego? Wszyst-
ko wskazuje na to, że musi-

my grodzić swoje osiedla, aby 
skutecznie chronić swoje tere-
ny przed zniszczeniem – pyta 
Włodzimierz Byczkowski. 

Do tematu wrócimy w kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

krzysztof lubański

Jubileusz przymorskieGo klubu

jupitery na „Bolka i lolka”
Osiedlowy Klub „Bolek i Lolek” z Przymorza skończył właśnie 35 lat. Miejsce, które przyciąga rzesze młodych i star-
szych mieszkańców osiedla, nieustannie tętni życiem. Tu odbywają się imprezy, których pozazdrościłaby niejedna 
miejska instytucja kulturalna w Gdańsku.

Klub od samego początku 
swojej działalności utożsamia 
się z  mieszkańcami osiedla 
i  dla nich organizuje różne-
go rodzaju zajęcia i  imprezy. 
W  dużej mierze działalność 
„Bolka i  Lolka” opiera się na 
pomocy sponsorów, bez któ-
rych organizacja wielu wyda-
rzeń nie byłaby możliwa. 

Uroczyste otwarcie klu-
bu odbyło się 15 grudnia 
1978 roku, a  jego pierwszą 
kierowniczką była Matylda 
Brzozowska. 

– Dzięki swojej działalno-
ści szybko zdobyliśmy uzna-
nie wśród innych kultural-
nych placówek Gdańska. Na 
początku naszej działalności, 
w  okresie zimowym, przy-
chodziło do klubu blisko 200 
dzieci. Funkcjonowanie „Bol-
ka i  Lolka” nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie działalność 
marketingowa. W klubie przy 
Kołobrzeskiej 57 działały 
swego czasu: wypożyczalnia 
samochodów, kursy dzienni-
karstwa, czy Kościół Bapty-
stów – przypominała Matylda 

Brzozowska, dla której klub 
jest cząstką jej życia.

Wśród wielu instruktorów 
był Michał Zapolski-Downar 
– obecny dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 79.

– Zaczęło się od turnieju, 
który miałem sędziować. Wte-
dy byłem jeszcze studentem, 
a dzięki klubowi dostałem się 
do szkoły, której teraz jestem 
dyrektorem – mówi Michał 
Zapolski-Downar.

W  specjalnym liście Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdań-
ska napisał, że jest pełen uzna-
nia dla osób, które w  klubie 
wykonują pełną zaangażowa-
nia pracę na rzecz mieszkań-
ców miasta.

Jubileuszowa impreza była 
okazją do wręczenia odznak 
„Zasłużony działacz ruchu 
spółdzielczego”. Otrzymały je 
Maria Genowefa Łukasik oraz 
Irena Ryniak.

Do wszystkich życzeń i gra-
tulacji dołącza się redakcja 
„Panoramy”.

(lubek), fot. m.Ż

>> Jadwiga Stadlewska, wiceprezes PSM “Przy-
morze” i Adam Kmieć, przewodniczący Rady Nad-
zorczej PSM “Przymorze” wręczyli kierownikowi 

klubu pamiątkowy dyplom 

>> Teatr Pinezka zagrał dla najmłodszych  
mieszkańców osiedla

>> Na jubileuszowej imprezie krótki pokaz  
swoich umiejętności dała sekcja karate

>> Kilkunastokilogramowy tort dla klubu sprezen-
tował Paweł Adamowicz, prezydent miasta

>> Zdjęcia z monitoringu pokazują jak wiele osób zajmuje się nielegalnym 
handlem na terenie PSM „Przymorze”
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enerGa i payback 

Bonusy dla klientów 
Klienci Energi, płacący terminowo faktury za energię elek-

tryczną, od września mogą zbierać punkty i płacić nimi w naj-
większym w Polsce programie bonusowym Payback. Punktami 
można teraz opłacać także kolejne faktury za energię. Energa, 
jako pierwsza firma z branży energetycznej w Polsce, wdrożyła 
ten lojalnościowy program dla klientów indywidualnych.

– Od września każdy klient indywidualny Energi, korzysta-
jący z taryfy G i opłacający terminowo faktury za energię elek-
tryczną, może zbierać punkty w ramach największego progra-
mu partnerskiego w Polsce. Za każde 2 zł terminowo opłaco-
nej faktury, w części dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej 
nasi klienci otrzymają 1 punkt Payback. Zgromadzone punkty 
można wykorzystać na opłacenie kolejnych faktur za energię 
przy pomocy Płatności Online w elektronicznym Biurze Ob-
sługi Klienta. Punktami można też płacić u wybranych part-
nerów lub wymienić je na nagrody. Można je także przekazać 
na rzecz programu Polskiej Akcji Humanitarnej – Pajacyk lub 
wymienić na mile Miles & More – informuje Beata Ostrowska 
z Energa SA. 

Aby zostać uczestnikiem programu, należy zarejestrować 
swoje konto Payback w elektronicznym Biurze Obsługi Klien-
ta. Punkty za terminowo opłacone faktury zostaną automa-
tycznie dodane do jego konta w  programie lojalnościowym. 
Klienci Energi, którzy nie mają konta ani karty Payback będą 
mogli zamówić je w Biurach Obsługi Klienta oraz na stronie 
payback.pl. Możliwość zbierania punktów w programie mają 
zarówno obecni, jak i przyszli klienci firmy.

– Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom na-
szych klientów i  zapewniać wygodne rozwiązania związane 
z zakupem energii. Cieszymy się, że nasi klienci jako pierwsi 
na polskim rynku mogą korzystać z  tego typu programu lo-
jalnościowego. Nowa usługa jest w pełni zintegrowana z elek-
tronicznym Biurem Obsługi Klienta, co stanowi dodatkowy 
element zachęcający do korzystania z  tego sposobu kontaktu 
z Energą – mówi Marcin Ludwicki, wiceprezes Energa Obrót.

(Gr)

zaJęcia w domu kultury

Wakacyjne wspomnienia
Po wakacjach zostały już tylko 

wspomnienia i  zdjęcia. Część mło-
dych gdańszczan czas ten spędzała 
na zajęciach zorganizowanych przez 
Dom Kultury na Przymorzu. 

– Naszą „Akcję lato” rozpoczęli-
śmy turniejem w Klubie Mini-Golfa 
w Sopocie, z  którym współpracuje-
my i z którym organizujemy zawody 
w Szkole Podstawowej nr 44. Szcze-
gólną atrakcją była wycieczka do 
Garczyna na fermę, gdzie mogliśmy 
zobaczyć jak żyją strusie afrykańskie 
i jak smakuje jajecznica z jaja otwie-
ranego wiertarką. Przejażdżka ko-
niem polskim była również niespo-
dzianką dla naszych dzieci – mówi 
Barbara Imianowska z  Domu Kul-
tury przy ul. Śląskiej 66b.

Równie ciekawie było podczas 
warsztatów przeprowadzonych 
w  Stoczni Gdańskiej pt. „Solidar-
ność w  znaku”. Młodzi gdańszcza-
nie zwiedzili też Twierdzę Wisłouj-
ście, odwiedzili oliwskie zoo, a przy 
okazji wpadli do Kuźni Oliwskiej, 

a w klubie „Piastuś” obejrzeli spek-
takl „Koziołek nie matołek”. 

– Ciekawa była wystawa starych 
zabawek, którą obejrzeliśmy w gale-
rii przy ul. Piwnej. Dzieci mogły zo-
baczyć jakimi zabawkami bawili się 
ich rodzice oraz dziadkowie, a o ich 
historii i  pasji zbierania opowiadał 
nam właściciel galerii. Poza tym od-
bywały się warsztaty taneczne pro-
wadzone przez Roberta Chichłow-
skiego. W  tym roku sponsorem, 
który ufundował przejazd do Gar-
czyna, było Stowarzyszenie Kupców 
Targowiska Gdańsk-Wrzeszcz, któ-
remu bardzo serdecznie dziękujemy 
za wsparcie naszej akcji – dodaje 
Barbara Imianowska.

W tej chwili prowadzone są nato-
miast zapisy na zajęcia taneczne dla 
dzieci i młodzieży, które rozpoczną 
się 25 września (godz. 17.00) oraz 
dorosłych i  seniorów (tego samego 
dnia, godz. 18.00). W  programie 
zajęć, które prowadzone są przez 
zawodowego tancerza i  pedagoga, 

przewidziano tańce standardowe, 
nowoczesne, a  dla młodzieży hip-
-hop, breakdance. 

– Zapraszamy też na zajęcia pla-
styczne dla dzieci od 6 lat, które od-
będą się 18 września o godz. 16.00 
i będą kontynuowane w środy. Pro-
wadzimy także nabór dzieci od 3 do 
8 lat na zajęcia z rytmiki, które będą 

odbywały się w  czwartki w  godzi-
nach porannych – informuje Barbara 
Imianowska.

Wszelkie informacje na temat 
zajęć udzielane są pod numerem 58 
553 40 21 lub w biurze Domu Kultu-
ry przy ul. Śląskiej 66b (pok. nr. 10).

(kl)

>> Podczas „Akcji Lato” organizowanej przez  
Dom Kultury na Przymorzu nie zabrakło spacerów 

po Gdańsku
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na ratunek pszczołom
Miliony złotych tracimy na umieraniu pszczół. Sytuacja jest poważna – każ-
dego roku umiera 25 proc. populacji pszczół. Aby temu zapobiec Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził szkolenia. Niech mają się na 
baczności rolnicy, którzy nadużywają środków ochrony roślin, ponieważ do 
walki w obronie pszczół włączyła się też pomorska Policja.

Dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w  Gdańsku przypomina, że 
pszczoły to nieodzowny ele-
ment naszego życia.

– Niezapylona truskawka 
jest mała i skarłowaciała. O 25 
proc. zmniejszają się natomiast 
plony rzepaku, jeśli nie zosta-
nie zapylony przez pszczo-
ły – mówi Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku.

Bez wątpienia jedną z przy-
czyn wyginięcia tych owadów 
jest nadmierne stosowanie 
środków ochrony roślin – czę-
sto źle albo w nadmiernej ilo-
ści wykorzystywanych przez 
rolników. Nie bez znacze-
nia jest jednak także pogoda. 
Zima wilgotna też źle wpływa 
na funkcjonowanie pszczół. 
Potwierdzono jednak, że wy-
mieranie owadów jest „owo-
cem” stosowania pestycydów. 

– Opryski należy stosować 
w godzinach wieczornych i nie 
robić tego na kwiaty kwitną-
ce – zwraca uwagę dyrektor 
Mach.

 W  akcję ochrony pszczół 
zaangażowano również po-
morską Policję. 

– Nasi funkcjonariusze 
przeszli odpowiednie szkole-
nie i  jeżeli tylko zajdzie taka 
potrzeba będą karać rolni-
ków, którzy źle stosują środ-
ki ochrony roślin. Naszym 
celem nie jest wystawianie 
mandatów, ale uświadomienie 
rolników, że ich niefrasobli-
we działanie może pogarszać 
warunki życia pszczół – mówi 
podinsp. Jan Kościuk, naczel-
nik Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku.

Szkoleniami zajmował się 
Jarosław Cichocki, specjalista 
ds. pszczelarstwa w  Pomor-
skim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego. 

– W  ostatnim czasie zmie-
niło się kilka aspektów praw-
nych, o  których nie wiedzą 
zapewne sami rolnicy. Zmia-
ny musi poznać także Policja, 
aby mogła potem skutecznie 
działać. Rozmawialiśmy mię-
dzy innymi o tym jak używać 
środków ochrony roślin, żeby 
nie szkodziły nie tylko pszczo-
łom, ale całemu środowisku 
naturalnemu – dodaje Jarosław 
Cichocki.

Czy tak się dzieje sprawdza-
ją pracownicy Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowiska 

i  Nasiennictwa w  Gdańska, 
którzy dokonują odpowied-
nich kontroli. 

– Sprawdzamy czy osoby, 
które używają środków ochro-
ny roślin stosują się do prze-
pisów i  mają do tego odpo-
wiednie uprawnienia oraz czy 
sprzęt, którym wykonywane 
są opryski jest sprawny tech-
nicznie. Są to tylko niektóre 
sprawy, które badamy. Każ-
dego roku przeprowadzamy 
ponad tysiąc kontroli – in-
formuje Dagmara Kowalska 
z Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Roślin i  Nasien-
nictwa w Gdańsku.

Leszek Pękala, wicepre-
zes Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Gdańsku przy-
pomina, że pszczoły od mi-
lionów lat wspomagają rozwój 
roślin.

– Nierozważni pseudonau-
kowcy i źle stosowana chemia 
niszczą pszczoły. Pszczelarze 
muszą wręcz stawać na gło-
wie, żeby odnowić pogłowie 
pszczół, aby zapylanie roślin 
w  naszym kraju było na tym 
samym poziomie. Będziemy 
otwarci na każdą inicjatywę, 
która wspierać będzie program 
ochrony pszczół – podkreśla 
Leszek Pękala.

krzysztof lubański

>> Ewelina Bielecka (z prawej) i Karolina Wróbel z Pomorskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przekonują, że naturalny miód jest nie 

tylko smaczny, ale też zdrowy

wypracowaĆ załoŻenia

pracują nad strategią
Trwa proces budowy strategii Gdańska. Mieszkańcy, rad-

ni jednostek pomocniczych i zaproszeni eksperci spotykają się 
podczas warsztatów, których celem jest wypracowanie zało-
żeń strategii. Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy wy-
brać dogodny termin i miejsce, zarejestrować się oraz aktywo-
wać link w poczcie.

Najbliższe spotkania odbędą się w Domu Zarazy 21 wrze-
śnia w godz. 14.00 – 16.00, Szkole Podstawowej nr 50 przy 
ul. Grobla IV/8 8 października w godz. 17.00 – 19.00 i 9 paź-
dziernika w XX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dobro-
wolskiego 6.

Mieszkańcy rejestrować mogą się na www.gdansk.pl/strate-
gia?rejestracja1, natomiast radni jednostek pomocniczych na 
www.gdansk.pl/strategia?rejestracja2.

Spotkania zaplanowano też w  XV LO przy ul Pilotów 7 
(15 października, godz. 17.00 – 19.00), Szkole Podstawowej 
nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 (16 października, godz. 17.00 
– 19.00), VIII LO przy ul. Kartuska 128 (22 października, 
godz. 17.00 – 19.00), Zespole Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 6 przy ul. Emilii Hoene 6 (28 paździer-
nika, godz. 17.00 – 19.00), Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. 
Siennej 26 (29 października, godz. 17.00 – 19.00) i Gimna-
zjum 33 przy ul. Wodnika 57 (30 października, godz. 17.00 
– 19.00)

(Gr)

dla petentÓw
infokiosk  
w straży miejskiej

W siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Elbląskiej 54/60 uru-
chomiono infokiosk, czyli komputer z ekranem dotykowym.

Multimedialny kiosk został ustawiony przy wejściu do sie-
dziby straży, aby interesanci mieli dodatkowy kanał dostępu 
do informacji. Jak mówi Agnieszka Grabowska, zastępca ko-
mendanta ds. logistyki Straży Miejskiej w Gdańsku, użyt-
kownik infokiosku będzie mógł między innymi zidentyfiko-
wać swojego strażnika rejonowego lub przekazać zgłoszenie 
dotyczące niepilnych spraw porządkowych.

– Przy pomocy urządzenia można łatwo i szybko uzyskać 
wiele potrzebnych informacji, a sama obsługa komputera jest 
prosta i intuicyjna. – dodaje Miłosz Jurgielewicz, rzecznik 
prasowy gdańskiej Straży Miejskiej.

Tego typu urządzenia znaleźć można już w niektórych trój-
miejskich urzędach i instytucjach.

(Gr)

„maciuŚ i” po wakacJach

36. Bieg przymorski
Po wakacyjnej przerwie do swojej bieżącej działalności po-

wrócił osiedlowy klub „Maciuś I” na Przymorzu. Na począt-
ku września odbyło się już kilka imprez, by wspomnieć cho-
ciażby o wyścigu na łyżworolkach, czy Konwencie Fantastyki 
„Polaris”.

Jednak przed nami jeszcze wiele ciekawych wydarzeń, 
w których warto uczestniczyć. Już 21 września (sobota) od-
będzie się 36. Uliczny Bieg Przymorski o Puchar Przewod-
niczącego Rady Osiedla „Przymorze-Śląska”. Wszelkie infor-
macje na temat biegu otrzymać można w  siedzibie naszego 
klubu, który mieści się przy ul. Opolskiej 2. Z kolei jeszcze 
27 września (piątek) zaplanowano turniej tenisa stołowego dla 
dorosłych. 

– Od września klub wznawia działalność sekcji i kół zain-
teresowań, a więc nauki gry na pianinie, Studia Piosenki dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, zespołu tanecznego „MIX” dla 
dzieci od 11 lat oraz zespołu „MIX mini” dla dzieci od 5 lat. 
Odbywać się też będą zajęcia sekcji brydżowej, tenisa stołowe-
go oraz sekcji plastycznej dla dzieci od 5 do 10 lat, rytmiki dla 
dzieci od 2,5 do 5 lat. 

(kl)

tarGi w lubaniu

kaszubska jesień rolnicza
W Lubaniu koło Koście-

rzyny, na terenie Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w  Gdańsku, odbyły się 
Targi – XVI Kaszubska Jesień 
Rolnicza oraz Samorządowo-
Diecezjalne Dożynki Woje-
wództwa Pomorskiego i  Die-
cezji Pelplińskiej. 

– Dożynki nadały cało-
ści imprezy uroczystego, do-
niosłego charakteru, bowiem 
obok obrzędów dziękczyn-
nych, każdy z  powiatów wo-
jewództwa pomorskiego miał 
okazję do zaprezentowania się 
i  pochwalenia swoimi osią-
gnięciami – mówi Ewelina 
Bielecka, rzecznik prasowy 
Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. 

W  Kaszubskiej Jesieni Rol-
niczej wzięło udział 80 firm 
z  branży rolniczej, 40 firm 
z branży ogrodniczej i 43 wy-
stawców królików, gołębi oraz 
ptactwa ozdobnego. Już po 

raz jedenasty nieodłącznym 
elementem imprezy była Wo-
jewódzka Wystawa Królików 
i Szynszyli.

– A po raz szósty odbyły się 
Zawody Konne w  Powożeniu 
Zaprzęgami o Memoriał Woj-
ciecha Dąbrowskiego, czło-
wieka, który całą swoją karierę 
zawodową poświęcił rozwojo-
wi hodowli koni na Pomorzu. 
Jak co roku, głównym punk-
tem pierwszego dnia imprezy 
była wycena królików oraz wy-
bór championów. Zwiedzający 
targi mieli okazję podziwiać 
najpiękniejsze okazy zwierząt 
hodowlanych – dodaje Eweli-
na Bielecka.

Z kolei Agencja Rynku Rol-
nego i  Stowarzyszenie Ku-
charzy Polskich prowadzili 
warsztaty kulinarne „Poznaj 
tradycyjne potrawy kuchni re-
gionalnej”, których celem było 
propagowanie narodowych 
i  lokalnych tradycji kulinar-

nych, a  także promocja lokal-
nych producentów i  ich pro-
duktów. W niedzielę, podczas 
dożynek, podsumowano kon-
kurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Wyłoniono też 
najlepszych w Agrolidze 2013 
– jest to konkurs promujący 

najlepszych rolników i  firmy, 
promujące rolnictwo. Roz-
strzygnięto również konkurs 
na najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne. 

(lubek)
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11 milionÓw na remonty

nowe boiska przy szkołach
Za nami pierwsze trzy tygodnie nauki. Niektórzy z radością zauważyli zmiany 
w swoich szkołach, gdzie w czasie wakacji prowadzono remonty albo budowa-
no obiekty sportowe. Na letnie remonty miasto wydało w tym roku 11,2 mln zł.

– W tym roku na zlecenie 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska prace przeprowadzo-
no w 53 placówkach. Roboty 
pochłonęły ponad 11,2 mln 
zł. To o prawie 3 mln zł więcej 
niż w ubiegłym roku. Najbar-
dziej kosztowne prace objęły 
budowę boisk szkolnych wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
oraz przebudowy i moderni-
zacje węzłów żywieniowych. 
Wykonano też mniejsze re-
monty, obejmujące wymianę 
okien, posadzek, modernizację 
sanitariatów czy remonty po-
mieszczeń – informuje Mag-
dalena Kuczyńska z Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku. 

Nowe obiekty sportowe po-
jawiły się przy Gimnazjum nr 
12 oraz przy Szkole Podstawo-
wej nr 76.

– W Gimnazjum nr 12 
przebudowano kompleks spor-
towy. Na starych boiskach 
powstały nowe z nowoczesną 
nawierzchnią. Przebudowa 
obejmowała również istniejącą 
drogę, dostosowując ją do obo-
wiązujących norm przeciw-
pożarowych. Teren inwestycji 
został odwodniony, oświetlo-

ny i zrekultywowany – doda-
je Dariusz Wołodźko z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Teraz uczniowie mogą ko-
rzystać z boiska do piłki nożnej 
(37x20 m), boiska wielofunk-
cyjnego, na którym znajdują 
się 2 pola do koszykówki, pił-
ki ręcznej i siatkówki z kortem 
tenisowym oraz bieżni prostej 
– czterotorowej (60 m), skocz-
ni w dal z rozbiegiem (30 m). 

Podobny kompleks powstał 
przy SP 76 na Przymorzu. Tu 
postawiono dodatkowo stalo-
wą trybunę, którą w razie po-
trzeby można zdemontować i 
przestawić. Realizacja inwe-
stycji obejmowała także budo-
wę nowoczesnego placu zabaw, 
spełniającego wymogi progra-
mu „Radosna Szkoła”. Tak 
jak i boisko wielofunkcyjne, 
pokryty został on bezpieczną 
nawierzchnią amortyzującą 

upadki. Do dyspozycji dzieci 
wykonawca dostarczył m.in. 
wieżę ze zjeżdżalnią, most-
kiem i urządzeniami linowy-
mi, huśtawki, równoważnię na 
sprężynach, a także elementy 
małej architektury (ławki, ko-
sze na śmieci). Nowo powstały 
plac zabaw został ogrodzony 
panelami, wzdłuż których po-
sadzono zieleń.

(lubek)

>> Przecięcie wstęgi podczas uroczystego otwarcia  
kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 12
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>> Laureatki konkursu kulinarnego w towarzystwie 
Aleksandra Macha, dyrektora Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i Zenona Bistrama, 
prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej
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puchar polski

Wygrane naszych
Rozegrano drugą rundę piłkarskiego Pucharu Polski na szcze-

blu regionalnym. Przypomnijmy, że na początku walczą zespoły 
z najniższych lig, a więc A i B klasy.

W pierwszej rundzie odpadły drużyny Neptuns, GKS Moreny 
i rezerwy Polonii. Ich los podzieliło także Karlikowo Sopot. Do 
kolejnej fazy rozgrywek awansowała jedynie ekipa Kamionki So-
pot, która 6:3 pokonała drugi zespół GKS Kolbudy.

Znacznie lepiej nasze drużyny spisały się w 2. rundzie PP. Ka-
mionka pokonała 5:1 KS Skorzewo, Portowiec 5:3 wygrał na wy-
jeździe ze Zrywem Sławoszyno, natomiast EX Siedlce również 
na wyjeździe 9:4 pokonał trzecią drużynę GKS Kolbudy.

W  następnych rundach będzie już trudniej, bowiem do roz-
grywek dołączą zespoły z A klasy, a potem z V i IV ligi. Miejmy 
nadzieję, że gdańskie i sopockie drużyny dotrą wysoko w pucha-
rowych zmaganiach.

(kl)

futbolowy Gdańsk

liga dla młodzieży 
Ruszyły zapisy drużyn, które chcą wziąć udział w II edycji pro-

jektu „Futbolowy Gdańsk – Liga dla Młodzieży”. Uczestniczyć 
w niej mogą szkoły gimnazjalne i licealne z terenu Gdańska. 

Koordynatorem projektu jest Jan Ptach, który wierzy, że druga 
odsłona projektu przyciągnie jeszcze więcej drużyn niż za pierw-
szym razem. 

– Nowością będą warsztaty pozytywnego kibicowania, co ma 
przyczynić się w znacznym stopniu do stworzenia nowej jakości 
kibiców. Formuła ligi i udział w projekcie jest całkowicie bezpłat-
ny, może w niej wziąć udział młodzież do 17. roku życia. Chcemy 
również zaproponować uczestnikom ligi, oprócz rozgrywek pił-
karskich, wspólne wyjścia na mecze Lechii wzbogacone o pozy-
tywny doping – mówi Jan Ptach. 

Dariusz Wołodźko z  Biura Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku mówi, że projekt ma na celu wykorzystanie potencja-
łu futbolu amatorskiego jako narzędzia do promowania aktywne-
go spędzania czasu, promocji zasad fair play, zdrowego stylu życia 
bez używek oraz integrację środowisk różnych dzielnic miasta. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek znajdują się na 
stronie www.gdansk.pl/organizacje,1749.html.

(Gr)

enerGa athletic cup

medalowe żniwa
15 medali, w tym 8 złotych, zdobyli zawodnicy Sopockiego 

Klubu Lekkoatletycznego, zarazem wychowankowie programu 
szkolenia Energa Athletic Cup, podczas rozegranych w Gdańsku 
Mistrzostw Okręgu Młodzików. 

Lekkoatleci sopockiego klubu z bardzo dobrej strony pokazali 
się również na 48. Pucharze Obrońców Polski, podczas którego 
Zuzanna Czaja i  Michał Stosik zwyciężyli w  chodzie. Kolejne 
złoto, w  biegu na 300 m zdobył Mateusz Słowik, poprawiając 
przy okazji własny rekord życiowy, który wynosi teraz 37,43 min. 
Nasi sprinterzy okazali się bezkonkurencyjni także w sztafecie. 
Dziewczyny zwyciężyły w czasie 52.24 sek., a ich klubowi kole-
dzy 4x100 m pokonali w czasie 47.40 sek. 

– Lekkoatleci SKLA błysnęli też w konkurencjach technicz-
nych. Konkurs pchnięcia kulą, wynikiem 13.28 m, wygrał Kor-
dian Pstrong, bijąc własną „życiówkę” i  zapewniając sobie start 
w Mistrzostwach Polski Młodzików – informuje Paweł Rogal-
ski z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. – Równie efektow-
nie, także ustanawiając nowy rekord życiowy, zaprezentował się 
Rafał Rendaszka. Nasz dyskobol posłał dysk na odległość 53.26 
m – prawie o  9 metrów dalej niż drugi w  klasyfikacji Kamil 
Baumgard. Z miażdżącą przewagą nad rywalkami konkurs rzutu 
dyskiem wygrała też Izabela Mularczyk.

Z  kolei na podium Mistrzostw Okręgu Młodzików stawali: 
Julia Okuń i Emila Kusy (odpowiednio 2. i 3. miejsce) oraz Ma-
ciej Stolc (3.) w biegu na 100 m. 

– Barw SKLA w konkursie skoku wzwyż broniła Ania Zającz-
kowska i  skacząc 1.55 m zdobyła „srebro”. Sukcesu Ani pozaz-
drościli nasi skoczkowie. Łukasz Frycz rezultatem 1.75 m zajął 
2. lokatę, a Michał Kozłowski uplasował się stopień niżej. Swo-
ją „życiówkę” w pchnięciu kulą pobiła też Karolina Urban i  jej 
11.10 m wystarczyło do zajęcia 2. miejsca i srebrnego medalu Mi-
strzostw Okręgu Młodzików – dodaje Paweł Rogalski.

(Gr) 

bieG westerplatte

dominowali biegacze z kenii
W minioną sobotę odbył się 

51. Bieg Westerplatte. Na me-
cie, z  3000 osób zgłoszonych 
do biegu, zameldowało się 2816 
biegaczy. 

– Na nowy rekord frekwen-
cji wpływ miała zmiana trasy, 
z  metą na Targu Węglowym. 
Dzięki temu 10 kilometrowa, 
atestowana trasa zyskała więk-
szą pojemność i  mogła przy-
jąć trzykrotnie większą ilość 
uczestników niż w latach ubie-
głych. Faworytami do zwycię-
stwa było dwóch Kenijczyków, 
Sawe Elisha Kiprotich i Henry 
Kemboi. Apetyt na dobry wy-
nik mieli również Radosław 
Dudycz i  Piotr Drwal. Wśród 
kobiet za główną faworytkę do 
zwycięstwa uchodziła Domini-
ka Nowakowska, której przy-
szło zmierzyć się z Kenijkami, 
Christine Chepkemei i Hellen 
Kimutai Jepkosgei. Oprócz 
sportowców i  czołowych za-
wodników była oczywiście cała 
rzesza amatorów, dla których 
z pewnością był to ważny start 

– informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Gdańsku.

Od pierwszych metrów na 
czoło biegu wysunęła się czo-
łówka z  faworytami. Na dru-
gim kilometrze tempo narzu-
cał Kiprotich, ale nie okazało 
się ono zbyt mocne i  pozosta-
li z  łatwością je utrzymywali. 
W pewnym momencie na zde-
cydowany zryw zdecydował się 
Kemboi i  niemal sprinterskim 
tempem ruszył do przodu, roz-
ciągając stawkę. Około półmet-
ka grupa pościgowa liczyła 5 
zawodników. Kiprotich kontro-
lował stawkę i  na metę wbiegł 
z czasem 30:14. Tuż za nim fini-
szował Ukrainiec Iwan Musiej-
ko. Najlepszy z  Polaków, Piotr 
Drwal zajął 3. miejsce. 

Wśród kobiet wyraźnie wy-
grała Dominika Nowakowska. 
Druga na mecie była Kenijka 
Chepkemei, a 3. kolejna Kenijka 
Jepkosgei, finiszująca 1 sekundę 
za swoją rodaczką Christine.

– Wszyscy, którzy ukończy-
li bieg otrzymali pamiątkowe 
medale, odlane specjalnie na 
tę edycję imprezy. Poza naj-
lepszymi w kategorii open oraz 
kobiet nagrodzono także star-
tujących w 14 kategoriach wie-
kowych, niepełnosprawnych 
oraz pracowników służb mun-
durowych. Łączna pula nagród 
finansowych wyniosła 20 ty-

sięcy złotych. Jednak nie tylko 
zwycięzcy mogli liczyć na pre-
mie. Kolejna kwota 15 tysięcy 
złotych zawarta była w  puli 
nagród rzeczowych, które roz-
losowano wśród wszystkich, 
którzy ukończyli bieg – dodaje 
Grzegorz Pawelec.

(Gr)

>> Tego roku rekordowo duża liczba zawodników 
wzięła udział w Biegu Westerplatte
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GraJĄ teŻ we wrzeŚniu

turniej im. m. płażyńskiego
W lipcu i sierpniu odbyły się w Oliwie turnieje piłki nożnej im. Macieja Płażyń-
skiego. Sportowe zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyniki lipcowego turnie-
ju podaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Panoramy”, a tym 
razem Ryszard Riviera, kie-
rownik klubu Ad-Rem po-
informował nas o wynikach 
sierpniowych zmagań, któ-
re zorganizowano w ramach 
„Sportowej Akcji Lato 2013 
bez uzależnień”. Dodajmy, że 
piłkarskie mecze rozgrywano 
na boisku Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go nr 17 przy ul. Cystersów 13.

– W kategorii młodszej, 
roczniki 1999 i młodsi, zwy-
ciężył zespół klubu „Ad-Rem”, 
grający w składzie: Kamil Be-
lecki, Patryk Winikajtys, Ar-
tur Domański, Jan Niekrasz, 
Janusz Kiełbratowski, Dawid 
Sokalski, Filip Porębski, opar-
ty na uczniach Gimnazjum nr 
24. W finale, w trzech me-
czach wygrali oni wszystkie 
mecze. 2. miejsce wywalczył 
zespół „Maniek Team”, a 3. 
ekipa „Przymorze” – informu-
je Ryszard Riviera.

Najlepszym zawodnikiem 
został Patryk Winikajtys, któ-
ry strzelił 8 goli. Marcin Bo-
kun wybrany został najlepszym 
bramkarzem, a tytuł fair play 
przypadł Jankowi Niekrasz. 

– W grupie starszej, a więc 
roczników 1995/98, zwycię-
żyła drużyna „Kwadrat Strzy-
że”, która zagrała w składzie: 
Dawid Połubiński, Patryk 
Połubiński, Patryk Ossowski, 

Oskar Szydłowski, Mateusz 
Budzyński, Kamil Murawski, 
Mateusz Ossowski, Kamil 
Stickel, Mateusz Stelmach-
-Pnacz, Paweł Czesnakow-
ski. Finałowy mecz, po zna-
komitym pojedynku, ekipa 
ze Strzyży 6:5 wygrała z ze-
społem „Ad-Remu”. Królem 
strzelców został zdobywca 6 
goli Przemek Dalecki. Naj-
lepszym bramkarzem wybrany 

został Patryk Połubiński, na-
tomiast nagrodę fair play ode-
brał Dawid Połubiński – doda-
je Ryszard Riviera.

Klub Ad-Rem zaprasza na 
kolejne turnieje, które roze-
grane zostaną jeszcze we wrze-
śniu. Informacje na ich temat 
uzyskać można u Ryszarda Ri-
viery (tel. 660 519 370).

(kl)

>> Finaliści grupy starszej uczestniczący w turnieju rozgrywanym w Oliwie
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Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

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

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

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

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

kampania społeczna

rowerem do pracy
Prezydent Gdańska Pa-

weł Adamowicz zachęca do 
wzięcia udziału w  kampanii 
społecznej „Rowerem do pra-
cy”. W  ramach kampanii na-
gradzane będą osoby, które 
dojeżdżają do pracy na rowe-
rach. Dzięki temu przyczynią 
się do wdrażania w  naszym 
mieście idei zrównoważonego 
transportu. 

– Jazda rowerem do pra-
cy pozytywnie wpływa na 
zdrowie i  samopoczucie pra-
cowników. Osoby regularnie 
zażywające ruchu w  drodze 
do pracy, nawet o połowę rza-
dziej korzystają ze zwolnień 
lekarskich. W  związku z  tym 
zachęcamy pracodawców do 
włączenia się w  promowanie 
dojeżdżania do pracy na ro-
werze, a  także do tworzenia 
w  swoich oddziałach przemy-
ślanych udogodnień dla użyt-
kowników „dwóch kółek”. 

Aby wesprzeć firmy w  dzia-
łaniach promocyjnych, przy-
gotowano zestawy akceso-
riów rowerowych – informuje 
Magdalena Kuczyńska z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Od 20 września do koń-
ca października pracownicy 
gdańskiego magistratu odwie-
dzą najbardziej „rowerowe” 
firmy i  wręczą markowe upo-
minki wszystkim pracowni-
kom, którzy danego dnia przy-
jadą do pracy na rowerze. 

Aby wziąć udział w  kam-
panii należy wypełnić for-
mularz, który znajduje się na 
stronie http://kartazgoszenio-
wacmb-2013.badanie.net/.

– Pierwszeństwo będą mia-
ły firmy, które wprowadziły 
najwięcej udogodnień dla ro-
werzystów oraz promują do-
jeżdżanie do pracy rowerem – 
dodaje Magdalena Kuczyńska.

Dodatkowe informacje znaj-
dą się na stronie www.rowero-
wygdansk.pl. 

Organizatorem kampanii 
„Rowerem do pracy” jest Urząd 
Miejski w Gdańsku w ramach 
realizacji projektu Central 

MeetBike współfinansowane-
go przez Unię Europejską, ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 

(Gr)

>> Jazda rowerem pozytywnie wpływa na zdrowie 
samopoczucie
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zajęcia w klubie „oko”
Pod skrzydłami Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” działają 
dwa osiedlowe kluby – „Ad-Rem” przy ul. Czyżewskiego oraz „OKO” przy ul. 
Grunwaldzkiej 611, które skupiają się przede wszystkim na tworzeniu zajęcia 
dla dzieci i młodzieży.

Działania klubu „Ad-Rem” 
prowadzonego przez Ryszar-
da Rivierę regularnie opisuje-
my na stronie sportowej „Pa-
noramy”. Tym razem chcemy 
przybliżyć poczynania klubu 
„OKO”, którego kierownikiem 
jest Dariusz Lulewicz.

– Nasza działalność sku-
pia się nie tylko na dzieciach 
i młodzieży, ale również na 
osobach starszych. To z myślą 
o nich ruszą niebawem zaję-
cia komputerowe, w których 
będzie mogło uczestniczyć 
kilkanaście osób. Dokładne-
go harmonogramu jeszcze nie 
ustaliliśmy, ale chcemy, aby w 
zajęciach wzięła udział jak naj-
większa ilość osób starszych z 
naszego osiedla. Jeżeli będą 
chętni, to zajęcia odbywać się 
będą kilka razy w tygodniu – 
mówi Dariusz Lulewicz.

Warsztaty komputerowe 
to zupełna nowość w klubie 
„OKO”. Ich organizacja była 
możliwa dzięki spółdziel-
ni, która przekazała klubowi 

sprzęt. Poza tym „OKO” do-
czekało się kolejnego pomiesz-
czenia, w którym można orga-
nizować zajęcia, bo do tej pory 
„urzędowało” w jednej sali. 
Osoby, które chciałyby wziąć 
udział w zajęciach kompute-
rowych mogą się zgłaszać oso-
biście w klubie, pisać na adres 
klub_oko@poczta.onet.pl albo 
też dzwonić do Dariusza Lu-
lewicza (tel. 504 945 290). Do-
dajmy, że starsi mieszkańcy 
osiedla spotykają się w klubie 
również na brydżu, szachach 
albo pingpongu. 

– Regularnie, z okazji róż-
nych rocznic albo świąt, orga-
nizujemy konkursy i zawody 
sportowe, a część z nich już na 
stałe wpisała się w kalendarz 
imprez naszego klubu – dodaje 
Dariusz Lulewicz.

Podobnie jak w latach po-
przednich, w klubie organi-
zowano „Akcję Lato”, w któ-
rej uczestniczyła młodzież 
– nierzadko przychodząc na 
zajęcia ze swoimi rodzica-

mi, co nie zdarza się raczej 
w innych gdańskich klubach 
osiedlowych.

– Organizacja zajęć w trak-
cie zimowych ferii czy letnich 
wakacji staje się coraz trud-
niejsza, jeśli chcemy rozdawać 
dzieciakom drobne upominki. 
Jeszcze kilka lat temu przed-
siębiorcy chętnie wspomagali 
nasze przedsięwzięcia. Te-
raz jest niestety coraz trud-

niej. Główne wsparcie mamy 
ze strony spółdzielni. Stara-
my się jednak jakoś sobie ra-
dzić – mówi kierownik klubu 
„OKO”.

Od września klub wrócił do 
swoich poprzednich godzin 
urzędowania, a jego podwoje 
otwarte są w godzinach 15.30 
– 19.30. 

(lubek)
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sopocki inkubator przedsiębiorczości społecznej
W obecności Prezydenta Sopotu i zaproszonych gości w dniu 5 września br. rozpoczęła się budowa Sopockiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości Społecznej (SIPS). Przedsięwzięcie to ma na celu aktywizację zawodową osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, aby mogły samodzielnie funkcjonować we wspólnocie lokalnej. W ramach tej 
inicjatywy będzie organizowana pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, a osobom bezdomnym zostanie zapew-
nione wsparcie w wychodzeniu z bezdomności. Realizację inwestycji powierzono miejskiej spółce AQUA-Sopot Sp. z o.o., 
która rozpoczęła prace budowlane od rozbiórki starego budynku Domu Młynarza przy ul. Młyńskiej 11.

W budowie siedziby 
SIPS bierze udział socjalna 
brygada budowlana stwo-
rzona przez AQUA-Sopot 
we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie ramach 
programu aktywizacji za-
wodowej osób długotrwa-
le bezrobotnych. Obecnie 
tworzą ją cztery osoby, 
które odbyły w  AQUA-
Sopot kilkumiesięczny staż 
finansowany z  funduszu 
pracy, a  w  chwili obecnej 
są już zatrudnione w spół-
ce i  z  dużym zaangażo-
waniem wykonują swoją 
pracę. 

W  ramach Sopockiego  
Inkubatora Przedsiębior-
czości Społecznej działać 
będzie Centrum Integracji 
Społecznej, Centrum Ak-
tywizacji Zawodowej i Po-
średnictwa Pracy, punkt 
konsultacji psychologicz-
nych oraz spółdzielnia so-
cjalna. Ma on także po-

móc osobom długotrwale 
bezrobotnym oraz oso-
bom z  niepełnosprawno-
ścią. W  rezultacie działań 
podejmowanych w  SIPS 
osoby te zdobędą nowe 
kwalifikacje zawodowe 
i  będą mogły powrócić na 
rynek pracy. SIPS będzie 
miejscem, gdzie bezdomni 
i bezrobotni będą zdobywać 
nowe kwalifikacje zawodo-
we. Będą się też uczyć, jak 
planować życie, jak dbać 
o  gospodarstwo domowe 
(m.in. poprzez sprząta-
nie, gotowanie i  ponosze-
nie opłat) i  samodzielnie 
zaspokajać własne potrze-
by, poprzez zatrudnienie 
i  osiąganie dochodów. Po-
nadto osoby poszukujące 
pracy będą miały też szansę 
na kontakt z potencjalnymi 
pracodawcami i  doradcami 
zawodowymi.

Działalność SIPS opie-
rać się będzie również na 
bazie spółdzielni socjalnej, 

która ma rozpocząć dzia-
łalność jesienią tego roku. 
W  czerwcu Rada Miasta 
Sopotu podjęła uchwa-
łę w  tej sprawie. Sopocka 
spółdzielnia będzie się zde-
cydowanie różnić od innych 

tego typu instytucji. Będą 
tu trafiać osoby, które naj-
pierw przejdą szkolenie lub 
staż w  miejskich spółkach 
i  jednostkach organizacyj-
nych Sopotu. To pierw-
sza taka instytucja w  wo-

jewództwie pomorskim, 
z  udziałem samorządu 
Miasta Sopotu i  organiza-
cji pozarządowych (Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej, 
Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie).
Gmina Miasta Sopo-

tu w  ramach rządowego 
programu wsparcia finan-
sowego na tworzenie lo-
kali socjalnych i mieszkań 
chronionych pozyskała na 
budowę Sopockiego Inku-
batora Przedsiębiorczości 
Społecznej kwotę 280.000 zł.

Kontynuując dotych-
czasowe zaangażowanie 
w  projekt rozwoju przed-
siębiorczości społecznej, 
AQUA-Sopot będzie pro-
mować i rozwijać ideę eko-
nomii społecznej poprzez 
podejmowanie współpra-
cy z  przedsiębiorstwami 
społecznymi w  Sopocie. 
Działania te będą rów-
nież wsparciem dla samo-
rządu lokalnego w  walce 
z  bezrobociem, wyklucze-
niem społecznym, kryzy-
sem oraz będą przyczyniać 
się do rozwoju lokalnej 
społeczności.


