
Do Przerwy 0:1 – Reaktywacja!
13 czerwca na boiska Przymorza i Zaspy po-
nownie wybiegną uczestnicy turnieju dzikich 
drużyn „Do Przerwy 0:1”, którego pomysło-
dawcą i organizatorem jest Andrzej Kowalczys.
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W Gdańsku zorganizowano II Nadbałtycką Konferencję Polskiej Spółdzielczości 

Mieszkaniowej. Była to kolejna edycja jednego z najważniejszych spotkań 

organizowanych dla przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, której 

współorganizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żabianka”.

Zdaniem Dariusza Petrowskiego polskie 
spółdzielnie mieszkaniowe mają się 
świetnie, ale prawo, które jest procedowane 
zupełnie oderwane jest od rzeczywistości,  
a jego celem jest zniszczenie spółdzielczości.

Podaruj dziecku serce
30 maja obchodzony był Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego. To święto jest podziękowaniem 
dla wspaniałych ludzi, którzy opiekują się 
dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi.

Planują Drogę Zieloną
Gdańsk to jeden wielki plac budowy. W planach 
są kolejne drogowe zadania – m.in. Droga Zielo-
na, która została wytyczona od Żabianki przez 
Przymorze do ulicy Hallera i Nowego Portu.

Andrea Bocelli w Trójmieście 
Z przyjemnością ogłaszamy kolejne, wielkie, 
muzyczne wydarzenie w Ergo Arenie. 23 stycz-
nia 2016, w hali na granicy Gdańska i Sopotu, 
wystąpi Endrea Bocielli, wybitny włoski tenor.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

• 2 maja (sobota), PKO Półmaraton Sopot, godz. 
9.00, plac przy Ergo Arenie

• 4 maja (poniedziałek), Thirty Seconds to Mars 
(nowa data koncertu), Ergo Arena

• 16 maja (sobota), Dron Festiwal, Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny w Gdyni

• 17 maja (niedziela), koncert Al Di Meola, godz. 
20.00, Klub Atlantic, Gdynia, ul. 3 Maja 28

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 19 – 24 maja (wtorek – niedziela), XIII Bałtycki 
Festiwal Nauki 

• 24 maja (niedziela), Roboxy – zawody robotów, 
Politechnika Gdańska 

• 27 – 29 maja, Baltpiek: Targi Piekarstwa, Cukier-
nictwa i Lodziarstwa, AmberExpo, Gdańsk, ul. 
Żaglowa 11

• 28 i 29 maja, mecz Ligi Światowej Polska – Ros-
ja, Hala Ergo Arena

• 28 – 20 maja, Sopockie Forum Młodych 

• 29 – 31 maja, Festiwal Sopot Top Trendy, Opera 
Leśna

• 30 maja (niedziela), koncert Andre Rieu, Hala 
Ergo Arena

• 4 – 7 czerwca (czwartek – niedziela), XII Gdynia 
Blues Festival, 

• 6 czerwca (sobota), Ogólnopolski Festiw-
al Współczesnej Muzyki Chóralnej – Music 
Everywhere, Centrum św. Jana w Gdańsku, ul. 
Świętojańska 50

• 19 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 19 – 21 czerwca, Festiwal Wina i Sera, Haczet 
w Sopocie

• 1 – 4 lipca, Open’er Festival 2015, Lotnisko 
Kosakowo

• 11 – 19 lipca, Sopot Film Festival

• 9 – 12 lipca, Festiwal Teatrów Ulicznych i Plene-
rowych FETA

• 24 – 26 lipca, Konwent Mangi i Fantastyki Bal-
tikon 2015, Sopot, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 przy ul. Książąt Pomorskich 16/18

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 30 lipca – 2 sierpnia, Targi Wiatr i Woda, Marina 
Gdynia

• 8 sierpnia, Lenny Kravitz, Hala Ergo Arena

• 15 sierpnia (sobota), Stand-up bez cenzury, 
godz. 20.00, Pick&Roll Club w Gdańsku,  
ul. Romańska 28

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

• 16 sierpnia, 5. Konkurs Lotów Red Bull w Gdyni

• 20 – 23 sierpnia, Literacki Sopot

• 28 – 30 sierpnia, Gdańskie Noce Jazsowe – 
Międzynarodowy Festiwal Jazzowy, godz. 19.00, 
Teatr Leśny, ul. Jaśkowa Dolina 

• 14 – 19 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

Nasze kalendarium
Flash

PATRONAT MEDIALNY

XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów  
Plenerowych i Ulicznych FETA

9-12.07.2015 r. Centrum Hewelianum,  
Plac Zebrań Ludowych

Mimo iż, majowa pogoda nas 
nie rozpieszcza, w „Plamie” 
temperatura rośnie z dnia 
na dzień – trwają gorączko-
we przygotowania do XIX 
Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych FETA, który 
odbędzie się w dniach 9-12 
lipca w Gdańsku. Tegorocz-
ny program to występy licz-
nych teatrów z całej Europy, 
od Hiszpanii po Słowenię, a 
także różnorodna forma i te-
matyka spektakli. Zarówno 
wielbiciele dobrej zabawy, 
jak i miłośnicy kameralnych 
bądź rozbudowanych przed-
stawień, a także zwolennicy 
nastrojowych i zmuszających 
do refleksji historii, znajdą 
coś dla siebie wśród propozy-
cji przygotowanych na tego-
roczną FETĘ.    
Ostatnie słowo na festiwalu 
będzie jednak należeć do le-
gendarnej, francuskiej grupy 
Générik Vapeur, która wra-
ca do Gdańska po 18 latach, 
aby sprezentować polskim 
widzom finał przez naprawdę 

wielkie F. Ogromna, prawie 
dwudziestometrowa, konstruk-
cja z kontenerów, przypomina-
jąca ludzką sylwetkę, zdominu-
je przestrzeń Placu Zebrań Lu-
dowych na kilka wieczornych 
godzin w niedzielę 12 lipca. 
Z chwilą zapadnięcia zmro-
ku stalowy totem, któremu za 
tło służyć będzie przemysłowy 
krajobraz Stoczni Gdańskiej, 
zacznie się budzić do życia – 
latające konstrukcje, karko-
łomne, akrobatyczne popisy i 
efekty pirotechniczne, to tylko 
zaledwie kilka elementów skła-
dających się na tę gigantyczną 
produkcję.
„Waterlitz”, bo tak brzmi ty-
tuł monumentalnego wido-
wiska, to wielowymiarowa 
opowieść o lękach dręczących 
współczesnego człowieka i 
zagrożeniach, które niesie ze 
sobą postępująca globalizacja. 
Tajemnicza budowla, niczym 
wieża wartownicza w milcze-
niu obserwująca zebranych, 
jest też metaforą permanent-
nie poszerzającej się kontroli, 
zarówno tej zewnętrznej, jak i 

wewnętrznej, którą narzucamy 
sobie sami.  Mimo pozornie 
pesymistycznego wydźwięku, 
„Waterlitz” jest również histo-
rią chwalącą niezłomność ludz-
kiego ducha niedającego się za-
mknąć w żadnych ciasnych ra-
mach, symbolizowanych przez 
ściany blaszanego kontenera. 
Zespół Générik Vapeur, piesz-
czotliwie nazywany Générika-
mi, ma w branży opinię praw-
dziwych bandytów, których 
występy wdzierają się z 
hukiem w przestrzeń 
miasta, siejąc „chaos i 
zniszczenie”. W środo-
wisku teatralnym krąży 
żart, że pierwszy występ 
Francuzów jest równocze-
śnie ich ostatnim, gdyż nikt 
nie odważy się wpuścić ich do 
miasta po raz drugi. Grupa 
gościła w Polsce w 1997 roku, 
uświetniając obchody Tysiącle-
cia Gdańska szaloną, niebieską 
paradą z udziałem piramidy 
zbudowanej z ponad dwustu 
beczek, ogromnej platformy z 
muzyką na żywo i gigantycz-
ną kulą, z której wysypywały 

się setki piłek, a na trasie ich 
przemarszu z restauracji i ba-
rów na ulicy Długiej wybiega-
li kelnerzy z tacami pełnymi 
niebieskich drinków. Ówcze-
sny prezydent miasta, Tomasz 
Posadzki, wręczył na pamiątkę 
Générikom klucze do miasta, 
co oznacza, że wła-
dza w Gdańsku 
doż y wotn io 

należy do francuskich rozbój-
ników! 
Wieść niesie, że klucze przyja-
dą wraz z grupą na tegoroczny 
Festiwal…     
Lipiec już niebawem, wkrót-
ce Gdańsk na kilka dni stanie 

się sceną dla niecodziennych 
działań teatralnych, które, 
mamy nadzieję, jeszcze przez 
długi czas nie będą schodzić 
z ust wszystkich Fetowiczów. 
Serdecznie zapraszamy! Do 
zobaczenia na FECIE!

Organizator: Miasto 
Gdańsk, „Plama” Gdański 

Archipelag Kultury

SPOTYKAMY SIĘ W MAŁYM SOPOCIE

Przywidzki Folwark 
Sztuki już w sierpniu
Oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od Gdańska Przywidz, 
nazywany był przed wieloma laty „Sopotem Kaszub” albo 
„Małym Sopotem”. Wiele osób stara się, żeby również i dziś 
nazywano właśnie tak wieś leżącą w powiecie gdańskim.

Urokami Przywidza i okolic 
urzeczony jest chociażby Woj-
ciech Korzeniewski, prezes 
Fundacji Sopockie Korzenie, 
która wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, „Zieloną 
Bramą” i urzędem gminy or-
ganizować będzie na początku 
sierpnia dwudniową imprezę 
„Przywidzki Folwark Sztuki”.
– Śmiem twierdzić, że przed 
Przywidzem rysuje się świe-
tlana przyszłość. Przyczynić 
się mogą do tego wspólne dzia-
łania urzędu gminy i Piotra 
Krzyżanowskiego, właściciela 
„Zielonej Bramy”. Wspólnie z 
wójtem Markiem Zimakow-
skim postanowiliśmy stworzyć 
w Przywidzu nową atrakcję 
kulturalno-turystyczną. Bul-
war nad jeziorem chcemy na-
zwać imieniem Czerwonych 
Gitar. Na bulwarze stanie 
drzewo – korzenie rocka, któ-
re zostanie wykonane przez 
artystę kowala. Co roku wie-
szać będziemy na drzewie złote 
płyty gwiazd polskiego rocka 
– mówi „Panoramie” Wojciech 
Korzeniewski.
Pomysłem zainteresowali się 
również artyści zespołu „Czer-
wone Gitary”, którzy 7 sierpnia 
wystąpią z koncertem w „Zie-
lonej Bramie” w Przywidzu. 
– Mam nadzieję, że sierpniowy 
koncert przejdzie do historii, 
bo tego dnia nie tylko będziemy 
świętować jubileusz 50-lecia 
istnienia „Czerwonych Gitar”, 
ale też spotkanie z miłośnikami 
rock and rolla – dodaje prezes 
Fundacji Sopockie Korzenie. – 
Będzie to dwudniowa impreza 

„Przywidzki Folwark Sztuki” i 
jestem przekonany, że pod tym 
szyldem z roku na rok będzie 
się ona rozwijała. Chcemy, aby 
to było wydarzenie, które każ-
dego roku przyciągać będzie do 
Przywidza rzesze osób – fanów 
nie tylko muzyki, ale i sztu-
ki. W ramach „Przywidzkiego 
Folwarku Sztuki” odbywał się 
będzie też jarmark produktów 
regionalnych, gdzie swoje wy-
roby będą mogli zaprezentować 
nie tylko mieszkańcy gminy 
Przywidz, ale całego woje-
wództwa pomorskiego.

Głównym organizatorem 
„Przywidzkiego Folwarku 
Sztuki” jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Przywidzu, a współ-
organizatorami imprezy: Urząd 
Gminy Przywidz, „Zielona 
Brama” i Fundacja Sopockie 
Korzenie. Więcej szczegółów 
o sierpniowej imprezie poda-
wać będziemy w kolejnych wy-
daniach „Panoramy Pomorza”, 
która objęła patronat prasowy 
nad „Przywidzkim Folwarkiem 
Sztuki”.

(lubek)

  Czerwony Gitary w sierpniu zagrają w Przywidzu
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ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Podaruj dziecku serce 
30 maja w całej Polsce obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto jest podziękowaniem dla wielu 
wspaniałych ludzi, którzy opiekują się dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi, którymi rodzice biologiczni z różnych po-
wodów nie mogą lub nie potrafią się zająć. Dzięki rodzicom zastępczym dzieci te mają szansę na doświadczenie troskli-
wej opieki, ciepłego i przyjaznego domu oraz miłości. 

Do rodziny zastępczej dzieci 
trafiają na określony czas, po-
trzebny rodzicom naturalnym 
na rozwiązanie swoich pro-
blemów (np. podjęcia terapii 
uzależnień, znalezienia pracy, 
polepszenia warunków miesz-
kaniowych). Przebywając w ro-
dzinie zastępczej, dziecko ma 
zagwarantowaną możliwość 
utrzymywania kontaktu ze 
swoją rodziną biologiczną. W 
rodzinie zastępczej dzieci mają 
szansę na prawidłowy rozwój i 
wychowywanie się w ciepłej ro-
dzinnej atmosferze.
Jak podkreślają rodzice zastęp-
czy, to obustronna wymiana – 
dzieci nie tylko od nas czerpią, 
ale również nam wiele dają. 
Dają nam radość i uczą nas cie-
szyć się z małych rzeczy, uczą 
nas cierpliwości i pokory.
– Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Sopocie już 
od 12 lat organizuje obchody 

święta Rodzicielstwa Zastęp-
czego oraz kampanię „Podaruj 
dziecku serce – zostań rodzi-
ną zastępczą!”. Poszukujemy 
osób, które chciałyby stworzyć 
rodzinę zastępczą i zachęcamy 
do podjęcia tej pięknej misji – 
mówi Urszula Szymańska, kie-
rownik Działu Pieczy Zastęp-
czej sopockiego MOPS.
Rodziny zastępcze mogą liczyć 
na wiele form pomocy ze stro-
ny ośrodka, wsparcia udzielają 
m.in. specjaliści ds. rodziny, 
pracownicy socjalni, pedago-
dzy, psycholodzy i prawnicy. 
Rodzice zastępczy ponadto 
mogą uczestniczyć w bezpłat-
nych szkoleniach i grupach 
wsparcia oraz otrzymać dofi-
nansowanie do wypoczynku 
dzieci. Dla rodzin zastępczych 
przewidziana jest ustawowa co-
miesięczna pomoc pieniężna na 
pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka, a rodziny zastępcze 

zawodowe otrzymują ponad-
to comiesięczne wynagrodze-
nie na podstawie umowy z 
MOPS-em. 
Rodziną zastępczą mogą zostać 
małżeństwa lub osoby samot-
ne, jeżeli spełniają następujące 
warunki:
– dają rękojmię należyte-
go wykonania zadań rodziny 
zastępczej,
– mają stałe miejsce zamieszka-
nia na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej,
– korzystają z pełni praw 
cywilnych,
– nie są lub nie były pozbawio-
ne władzy rodzicielskiej, albo 
nie mają lub nie miały ogra-
niczonych lub zawieszonych 
praw rodzicielskich,
– nie są chore w stopniu, który 
uniemożliwiałby sprawowanie 
opieki nad dzieckiem (co zo-
stało stwierdzone zaświadcze-
niem lekarskim),

– mają odpowiednie warun-
ki mieszkaniowe i stałe źródło 
utrzymania,
– uzyskały pozytywną opi-
nię ośrodka pomocy społecz-
nej właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania.
Wiele dzieci czeka na swoją 
szansę, na ciepło, na miłość, na 
dom. Podaruj dziecku serce – 
zostań rodziną zastępczą. Oso-
by, które chciałyby stworzyć 

rodzinę zastępczą mogą zgłosić 
się do Działu Pieczy Zastęp-
czej sopockiego MOPS-u, al. 
Niepodległości 759 a, tel. 58 
555 10 22, dpz@mopssopot.pl.

(AN)

 W rodzinie zastępczej dzieci mają szansę na prawidłowy rozwój i wychowywanie się  
w ciepłej rodzinnej atmosferze

  Nowe witacze Sopotu
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W SKRÓCIE

Sztuka w 
Mera Spa 
Hotel
Aż do 3 września Mera Spa 
Hotel zaprasza na wystawę 
„Patiance is Virtue in Art”, 
czyli „Cierpliwość w Sztuce 
jest Cnotą”.
- Dzięki współpracy z Art 
Transfer International Gal-
lery z Niemiec, Mera Spa 
Hotel na kilka tygodni sta-
nie się galerią sztuki, w któ-
rej będzie można podziwiać 
prace takich artystów jak: 
Kasia Wrona, Michael Apitz, 
Kiddy Citny, Christian von 
Grumbkow, Adel Al Khalaf, 
Claus von Oertzen, Hans Jo-
achim Pietrula, Evelyn Sat-
tler, Jürgen Schmiedekampf 
czy Elsa Zorkow – informu-
je Kamil Lipski, dyrektor ds. 
sprzedaży i marketingu Mera 
Spa Hotel w Sopocie.
Wystawę można zwiedzać 
codziennie w godzinach 
10.00 – 22.00. 
Wstęp jest darmowy. Dodaj-
my tylko, że sopocki hotel 
znajduje się przy ul. Bitwy 
pod Płowcami 59.

(GR)

PROMOCJA MIASTA

Nowe witacze Sopotu
Na drogach wjazdowych do 
Sopotu pojawiły się niedawno 
nowe witacze. Napotkać moż-
na je na ulicach: Łokietka, Bi-
twy pod Płowcami i Malczew-
skiego oraz
przy Al. Niepodległości na 
wjazdach od strony Gdańska i 
Gdyni.
Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Sopot, informuje, 
że formy witaczy są takie, jak 
poprzednie, promujące Halowe 
Mistrzostwa Lekkoatletyczne 
Sopot 2014, natomiast zmianie 
uległa cała strona graficzna.
Witacze są dwustronne i z 
każdej strony mają nieco inną 
grafikę. Przedstawiają po-
stacie: baletnicy, koszyka-
rza, skaczącego jeźdźca oraz 
saksofonisty. Na jednym jest 
także zdjęcie kitesurfingowe-
go żagla – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.
Z kolei Jacek Karnowski, pre-
zydent Sopotu, mówi, że mia-
sto promuje się głównie po-
przez markowe wydarzenia 
kulturalne i sportowe.
- W tym roku najważniejsze 
będą na pewno Międzynaro-
dowe Zawody w Skokach przez 
Przeszkody CSIO rozgrywane 
w czerwcu na sopockim hi-
podromie oraz Festiwal Sopot 

Classic w Operze Leśnej i Li-
teracki Sopot – wyjaśnia Jacek 
Karnowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że wi-
tacze na Al. Niepodległości 
są dodatkowo wyposażone w 

wyświetlacze, na których po-
jawiają się informacje tekstowe 
o aktualnych wydarzeniach w 
mieście.

(GR)
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PERŁY SAMORZĄDU

Nagroda dla 
Karnowskiego
Jacek Karnowski, prezydent 
Miasta Sopotu, otrzymał ko-
lejną nagrodę. Tym razem 
gospodarz trójmiejskiego ku-
rortu zajął II miejsce w ran-
kingu „Perły Samorządu” jako 
najlepszy włodarz i samorząd 
25-lecia w kategorii „Najlep-
szy włodarz miasta
do 100 tys. mieszkańców”.
Organizatorem rankingu był 
„Dziennik Gazety Prawnej".
- Redakcja pisma podsumo-
wała trzymiesięczną akcję „25 
lat samorządności w Polsce”. 
Jej celem było podsumowa-
nie ostatniego ćwierćwiecza 
w aspekcie sukcesów, porażek 
oraz planów i rekomendacji 
na przyszłość w tym obszarze 
funkcjonowania państwa – in-
formuje Magdalena Czarzyń-
ska-Jachim, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Sopot. Część 
wydań ukazującego się w środy 
tygodnika „Samorząd i Admi-
nistracja” poświęconych zosta-
ło sześciu kolejnym kadencjom 
samorządów w Polsce. W ra-
mach każdej z nich przedsta-
wione zostały najważniejsze 

wydarzenia z różnych regio-
nów Polski - począwszy od 
dużych miast, a skończywszy 
na małych gminach.

(GR)

W KLUBIE „PIASTUŚ”

Dziecięce Murale na 
Przymorzu
Konkurs plastyczny „Batyskaf 
– Głębia Wyobraźni” skie-
rowany był do uczniów szkół 
podstawowych, a w szcze-
gólności do klas 4 – 6 oraz do 
gimnazjalistów z Przymorza. 
Organizatorami konkursu są 
Klub Osiedlowy „Piastuś” i 
Warsztaty Ceramiczne Moni-
ka Urbańska-Ilecka, natomiast 
sponsorem imprezy jest Stowa-
rzyszenie Kulturalno Oświato-
we TelePiast.
– Założeniem konkursu jest 
integracja dzieci i młodzieży 
z Przymorza poprzez wspólne 
działania plastyczne w najbliż-
szej, otaczającej je przestrze-
ni. Konkurs miał na celu wy-
łonienie najciekawszych prac 
plastycznych, które opisują lub 

nawiązują do wątków związa-
nych z tematyką morską. Wy-
brane projekty staną się wzo-
rem do realizacji muralu przy 
Klubie Osiedlowym „Piastuś”. 
Na twórczą działalność zostało 
wyznaczonych jedenaście ścian 
o wymiarach 3m x 1,5m – in-
formuje nas Ewa Abramowska, 
kierownik klubu „Piastuś”.
Autorami zwycięskich projek-
tów na dziecięcy mural „Ba-
tyskaf 2015 – Głębia Wyobraź-
ni” zostali: Wiktoria Pietras, 
Julia Potulska, Kinga Jóźwic-
ka, Oliwia Żukowska, Michał 
Cysewski, Aleksander Proko-
powicz, Alicja Rożek, Maria 
Lis, Katarzyna Adamczyk, 
Jan Alwasiak oraz Nikodem 
Mruczkowski, którego projekt 

zostanie zrealizowany na osob-
nym obiekcie – tunelu na placu 
przed klubem.
– Na konkurs wpłynęło 91 
prac. Wybrane projekty zosta-
ną zrealizowane przez autorów 
w przestrzeni publicznej obok 
naszego klubu na znajdujących 
się tam ścianach – ekranach – 
dodaje Ewa Abramowska, któ-
ra korzystając z okazji dziękuje 
wszystkim dzieciom za wzięcie 
udziału w konkursie i gratuluje 
zwycięzcom.
Autorów oraz zainteresowa-
nych już teraz zapraszamy na 
WIELKIE MALOWANIE, 
które odbędzie się 13 czerwca o 
godz. 11.00.

(lubek)
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SPORTOWO I MUZYCZNIE

Maj był pełen imprez 
w „Maciusiu I”
– Mija kolejny pracowity okres 
w Klubie „Maciuś I”. Kwiecień 
zakończył się Turniejem Bry-
dża Sportowego, który wygrał 
nie po raz pierwszy Ignac Prze-
worski. Na drugim miejscu 
znalazł się Jan Białek i tuż za 
nim Halina Borysewicz. Już po 
zamknięciu tego wydania „Pa-
noramy” zorganizowaliśmy ko-
lejny turniej, a jego uczestnicy 
walczyli o Puchar Kierownika 
Klubu „Maciuś I” – informuje 
nas Urszula Lisowska, kierow-
nik „Maciusia I”.
Poza tym klub z Przymorza or-
ganizował Turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Kierownika 
Administracji Osiedla Nr 1. 
Wśród młodzieży dominowa-
li bracia Kitowscy – zwyciężył 
Łukasz, który wygrał finał z 
Hubertem Makowieckim, a na 
3. miejscu uplasował się Mate-
usz, starszy brat zwycięzcy. 
– Kategoria „open” przycią-
gnęła o wiele więcej chętnych, 
więc i rywalizacja była bardziej 
zacięta. Ostatecznie puchar 
Stanisława Prusa, kierownika 
AO-1, może uważać za swój 
Grzegorz Kurek. 2. miejsce za-
jął Piotr Dudziak. Dużym za-
skoczeniem i wielkim wygra-
nym okazał się dla wszystkich 
Adam Sajdak, który sukce-
sywnie z turnieju na turniej, z 
miesiąca na miesiąc, zdobywał 
coraz to wyższe miejsca, aby 
ostatecznie w tym najważniej-
szym, głównym turnieju stanąć 

na podium – mówi Urszula 
Lisowska.

Również w maju odbyła się 
jeszcze jedna bardzo ważna im-
preza – II Przymorski Festiwal 
Piosenki „Złota Nutka Króla 
Maciusia”. Frekwencja prze-
rosła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. W kategorii 
0 – I wśród solistów pierwsze 
miejsca przyznano: Magda-
lenie Pilanowskiej i Aleksan-
drze Wróblewskiej, natomiast 
w kategorii „duet” zwycięży-
ły Antonina Hola oraz Alicja 
Baryła. W gronie klas II – III 
bezkonkurencyjna okazała się 
Marianna Mroczka. Aż czte-
ry wokalistki – zdaniem jury 
– zasłużyły na zwycięstwo w 
kategorii klas IV – VI. Pierw-
sze miejsce przyznano bowiem 
Monice Kiedrowskiej, Laurze 
Dubieńskiej, Marcelinie Gru-
chale i Weronice Chrzanow-
skiej. Z kolei wśród duetów 
dwa równorzędne pierwsze 
miejsca zdobyły: Małgorzata 
Zdrojewska i Wiktoria Jasko 
oraz Małgorzata Kalwat i Zu-
zanna Szura. Wśród uczniów 
gimnazjów zwyciężyła Paulina 
Pajewska. 

(GR)

 Wśród nagrodzonych wokalistek znalazła się także Wiktoria 
Człapińska

 Przymorze Małe doczekało się wreszcie swojej rady dzielnicy

WALCZĄ O RADĘ PRZYMORZA WIELKIEGO

Przymorze Małe ma swoich radnych
Przez wiele lat mieszkańcy 
Przymorza starali się, aby w ich 
dzielnicy powstała rada osiedla. 
Nie udawało się to z różnych 
powodów. Sukces osiągnięty 
został dopiero
w tym roku. Powstała bowiem 
Rada Dzielnicy Przymorza 
Małego. Czy podobna jednost-
ka utworzona zostanie na Przy-
morzu Wielkim? W tej chwili 
nie wiadomo,
bo bardzo opornie idzie zbiera-
nie podpisów pod wnioskiem.
Podczas wiosennych wyborów 
do rad dzielnic w Gdańsku 
zmobilizowali się mieszkańcy 
Przymorza Małego i licznie 
wzięli udział w głosowaniu wy-
bierając radę dzielnicy, w której 
zasiadają: Andrzej Kowalczyk 
– przewodniczący rady dziel-
nicy, Adam Szczepański – za-
stępca przewodniczącego rady 
dzielnicy i przewodniczący 

komisji budżetowej oraz Ma-
ciej Antończyk, Marcin Bed-
narski, Artur Cybulski, Anna 
Maria Czarzasta, Tomasz 
Dziemianczuk, Kamil Ho-
dorowicz, Adam Kluczkow-
ski, Maria Ludwika Łapińska, 
Marcin Mickun – przewodni-
czący zarządu dzielnicy, Hali-
na Rogowska, Krzysztof Sie-
licki, Justyna Urbańska i Kazi-
mierz Widźgowski. 
Ustalono oczywiście dyżury 
radnych, a w najbliższym czasie 
na mieszkańców czekać będą:
- 9 czerwca - Maria Łapińska i 
Marcin Bednarski,
- 16 czerwca - Kazimierz 
Widźgowski i Krzysztof 
Sielicki,
- 23 czerwca - Andrzej Kowal-
czyk i Maciej Antończyk,
- 30 czerwca - Artur Cybulski i 
Tomasz Dziemianczuk.
Dodajmy, że rada nie ma 

jeszcze swojej stałej siedziby, 
dlatego dyżury radnych odby-
wają się na razie w Gimnazjum 
nr 20 (godz. 18.00 – 19.00).
W dalszym ciągu o utworzenie 
rady dzielnicy walczą miesz-
kańcy Przymorza Wielkiego.
- Nie wiem, czy mieszkańcy 
chcą stworzenia rady dzielnicy. 
Odnoszę wrażenie, że miesz-
kańcy uważają, że nic nie trze-
ba robić, ponieważ wszystkim 
zajmuje się
PSM „Przymorze”. Od sierp-
nia ubiegłego roku zbieramy 
podpisy pod wnioskiem. Po-
trzebnych jest 3500 podpisów, 
ale mamy ich dopiero 1500. 
Aby zebrać resztę, potrzebne 
jest pospolite ruszenie. Tak na-
prawdę to pozostało nas 5 osób, 
którym zależy jeszcze na stwo-
rzeniu rady. Już 11 czerwca o 
godz. 18.00 odbędzie się
w szkole przy ulicy 

Jagiellońskiej 11 spotkanie do-
tyczące właśnie stworzenia 
rady dzielnicy. Wszystkich 
chętnych zapraszamy – mówi 
Krzysztof Skrzypski, pomysło-
dawca i koordynator akcji two-
rzenia Rady Dzielnicy Przy-
morza Wielkiego.
Wszyscy, którzy chcieliby po-
móc przy zbieraniu podpisów, 

mogą się
kontaktować z Krzysztofem 
Skrzypskim (tel. 508 186 023). 
Można też pisać
na adres rada@przymorzewiel-
kie.pl, a informacje o całej akcji 
znaleźć można
na stronie www.przymorze-
wielkie.pl.

(lubek)
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W SKRÓCIE
ODBUDOWA SZAŃCA JEZUICKIEGO 
Lada dzień rozpocznie się II etap prac rekonstrukcji muru ściany 
oporowej stanowiącej zewnętrzną obudowę suchej fosy zabytko-
wego zespołu Szańca Jezuickiego przy ul. Kolonia Anielinki w 
Gdańsku.
Prace mają zostać zakończone do 15 września. Wartość robót 
II etapu wynosi 466358 zł. Prace obejmują usunięcie koluwium 
sprzed obudowy berlińskiej z odzyskaniem części materiału ce-
glanego do odbudowy, montaż czterech wrót stalowych, rekon-
strukcja gzymsu z prefabrykowanych płyt żelbetowych z wyko-
rzystaniem części oryginalnych płyt z osuwiska, jak również ro-
boty rozbiórkowe, rekonstrukcyjne i konserwatorskie.

INAUGURACJA 6. EDYCJI PROGRAMU EDUKACJI MORSKIEJ
Podczas otwarcia sezonu żeglarskiego odbyła się oficjalna inau-
guracja 6. edycji Programu Edukacji Morskiej. Oznacza to, że w 
rejsy – w ramach zajęć żeglarskich – wypłyną kolejni uczniowie 
gdańskich szkół gimnazjalnych, których w minionych edycjach 
było ponad 15 tysięcy! Jachty pływające pod banderą programu 
przepłynęły już 30 tysięcy mil morskich. 

50 LAT DPS PRZY UL. STAROGARDZKIEJ
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdańsku 
obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Podczas jubi-
leuszowej gali wręczono odznaczenia państwowe. Jubileusz był 
okazją do prezentacji działalności placówki zarówno na rzecz 
mieszkańców, jak i środowiska lokalnego.
„Państwowy Dom Specjalny dla dzieci głęboko Niedorozwinię-
tych Umysłowo w Gdańsku Oruni jest pierwszą i najnowocze-
śniejszą inwestycją tego typu w Polsce”, tak brzmiał pierwszy wpis 
w złotej księdze z 1964 r. Uroczyste otwarcie domu nastąpiło 5 
grudnia 1964 roku. 

MNIEJ DZIKÓW NA NIEDŹWIEDNIKU
Dwie lochy i 21 warchlaków udało się odłowić na Niedźwiedni-
ku. Zwierzęta zostały przetransportowane do zagrody w Leśnic-
twie Gołębiewo, dzięki czemu nie będą stanowić zagrożenia dla 
mieszkańców, a i same unikną „miejskich” niebezpieczeństw.

70 URODZINY „CZWÓRKI”
70-lecie powstania świętowała kolejna gdańska placówka oświa-
towa – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Gdańsku (ul. Łąkowa 61). Zapiski w kronice szkolnej 
wskazują, że w maju 1945 roku rozpoczęły się tam pierwsze za-
jęcia lekcyjne. 

LEKCJA NIEGRZECZNOŚCI
– Zapraszamy na 15. Lekcję Niegrzeczności, która odbędzie się 
w niedzielę, 7 czerwca o godzinie 13.00 na Scenie Kameralnej w 
Sopocie. Jej tematem będzie bajka „Dwie Dorotki” Janiny Pora-
zińskiej. Lekcję poprowadzą: Katarzyna Dałek, Katarzyna Kaź-
mierczak, Katarzyna Z. Michalska, Jacek Labijak, Marek Tyn-
da i Piotr Witkowski. Czytanie wyreżyseruje Dorota Androsz 
– informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże.
Po lekcji odbędą się warsztaty teatralne nawiązujące do tematyki 
czytanego tekstu. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego konieczne 
są wcześniejsze zapisy, które prowadzone są pod adresem weroni-
ka.lucyk@teatrwybrzeze.pl.

WIDAĆ JUŻ EFEKTY
Ponad 150 ton odpadów usuniętych z blisko 100 działek – tak w 
skrócie podsumować można dwa miesiące działań specjalnej gru-
py porządkowej, powołanej w marcu przez gdański magistrat we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku.
– W ciągu dwóch miesięcy grupa złożona z 41 osób przepro-
wadziła prace porządkowe m.in. na Stogach, w Nowym Porcie, 
Brzeźnie, Śródmieściu, Olszynce, Wrzeszczu Dolnym, Przymo-
rzu, Chełmie, Jasieniu i Wyspie Sobieszewskiej. W efekcie ich 
działań usunięte zostały tony nieczystości i śmieci, zlikwidowane 
zostały dzikie wysypiska. Grupa uporządkowała m.in. także po-
niemieckie bunkry w Brzeźnie – informuje Anna Dobrowolska z 
Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

CZASU ZOSTAŁO NIEWIELE
Już tylko do 3 czerwca można składać oferty w ramach otwartego 
konkursu na kontynuację działań społecznych realizowanych w 
dzielnicach objętych rewitalizacją: Dolnym Wrzeszczu, Dolnym 
Mieście, Letnicy i Nowym Porcie w Gdańsku. Na najbliższe pół 
roku miasto przeznaczyło na ten cel łącznie 350000 zł. Szczegó-
ły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie www.gdansk.pl/
nasze-miasto,512,37290.html.

(GR)

LUDZIE LISTY PISZĄ...

Co zrobić z tym wstydem?

„Trzy kroki od Waszej redak-
cji, u zbiegu Al. Zwycięstwa z 
Końskim Traktem stoi dom, w 
którym w latach 50. było Pogo-
towie Ratunkowe. Dzisiaj dom 
jest zasiedlony. Kilka lat temu 
w budynku tym odnowiono 
elewację. Bardzo starannie, 
ale z niewiadomych powodów 
zapomniano odnowić szczy-
towy narożnik. Dziwi mnie, 
że przez tyle lat nikomu to nie 
przeszkadza. Postarajcie się, 
proszę, zainteresować tym wła-
ściciela budynku. W każdym 
razie najwyższy czas coś z tym 
wstydem zrobić” – pisze nasza 
Czytelniczka.
Budynkiem przy al. Grun-
waldzkiej 2 administruje firma 
Polzen. Udało nam się skon-
taktować z przedstawicielem 
firmy, który wyjaśnił nam, że z 
pozoru błaha sprawa, jaką jest 
elewacja budynku – wcale nie 
jest taka prosta.
– Administrowaniem tą nieru-
chomością zajmujemy się do-
kładnie od 1 marca 2013 roku. 
W tej chwili mogę powiedzieć, 
że wspólnota mieszkaniowa nie 

ma żadnych środków finanso-
wych, aby dokończyć remont 
elewacji tego budynku. Firma, 
która się tym zajmowała, nie 
dokończyła inwestycji. Trwa 
właśnie postępowanie wyja-
śniające i analizowanie do-
kumentacji technicznej. Nie 
chcąc wejść na drogę sądową, 
próbujemy dojść do ugody z 

wykonawcą. Jeżeli nam się uda, 
to odzyskalibyśmy pieniądze, 
za które można byłoby dokoń-
czyć remont wspomnianego 
w liście narożnika. Raczej nie 
zgodzimy się na dokończenie 
inwestycji przez wykonaw-
cę, ponieważ nie będziemy 
mieli pewności kiedy to na-
stąpi i jakie materiały zostaną 

wykorzystane – wyjaśnia nam 
Bogusław Zenderowski z firmy 
Polzen.
Nie wiadomo kiedy dojdzie do 
porozumienia i czy w ogóle do 
niego dojdzie, więc na razie z 
tym wstydem nic nie można 
zrobić.

(GR)

  Nie wiadomo kiedy zostanie w całości wykonana elewacja budynku przy  
al. Grunwaldzkiej 2

  W ramach Budżetu Obywatelskiego przy przychodni 
na Morenie powstały dodatkowe miejsca parkingowe

  II Nadbałtycka Konferencja Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej odbyła się w Gdańsku 
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BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Zdecyduj, na co wydanych będzie 
11 milionów
1 czerwca wystartowała kolejna edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Wnioski 
składać trzeba drogą mailową poprzez stro-
nę www.gdansk.pl do 22 czerwca. Do roz-
dysponowania jest 11 milionów złotych.

– Budżet Obywatelski to część 
budżetu naszego miasta prze-
znaczona do dyspozycji miesz-
kańców. To coraz powszech-
niejszy sposób wydatkowania 
publicznych pieniędzy, który 
w wielu miastach Polski z po-
wodzeniem jest stosowany. W 
Gdańsku przeprowadzone zo-
stały już dwie edycje Budżetu 
Obywatelskiego, dzięki któ-
rym zrealizowanych zostało 28 
projektów w 2014 roku, a ko-
lejnych 21 jest w trakcie reali-
zacji. Zgłaszając swoje pomy-
sły, gdańszczanie mają realny 
wpływ na poprawienie jakości 
życia w mieście i w swojej oko-
licy – podkreśla Sylwia Betlej z 
Referatu Inicjatyw i Konsulta-
cji Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Na przyszłoroczny Budżet 

Obywatelski przeznaczono 
11 mln zł, z czego 8,8 mln zł 
przeznaczona ma być na pro-
jekty dzielnicowe. Reszta wy-
dana zostanie na projekty 
ogólnomiejskie.
– Uwzględnione zostały po-
stulaty mieszkańców i środki 
zostały podzielone na dzielni-
ce, a nie okręgi konsultacyjne. 
Tym samym każda dzielnica 
ma odrębną kwotę, która w 70 
proc. uzależniona jest od ilości 
mieszkańców, 30 proc. to kwo-
ta stała dla każdej dzielnicy. 
Drugi ważny głos mieszkań-
ców to wyłącznie inwestycji 
związanych z budynkami pla-
cówek oświatowych – tłumaczy 
Sylwia Betlej.
Wnioski składać mogą osoby, 
które dnia 1 czerwca ukoń-
czyły 16 lat i są zameldowane 

na pobyt stały lub czasowy w 
Gdańsku lub wpisane do stałe-
go rejestru wyborców. Co waż-
ne, każdy wniosek musi po-
przeć co najmniej 15 osób. 
– Mieszkańcy mogą skorzy-
stać bezpłatnie z komputerów 
i drukarek w filiach bibliotek 
miejskich, w których będą tak-
że krótkie instrukcje składa-
nia wniosków. Od 23 czerwca 

rozpocznie się ich weryfikacja, 
a 14 września ruszy głosowanie 
nad projektami – dodaje Sylwia 
Betlej.
Wszystkie zasady trzeciej 
edycji Budżetu Obywatel-
skiego znaleźć można na 
stronie ww.gdansk.gda.pl/
budzet-obywatelski.

(GR)

Każdego miesiąca w naszej gazecie poruszamy temat, który szczególnie frapuje na-
szych Czytelników. Tym razem napisała do nas gdańszczanka, która oburzona jest 
wizerunkiem jednego z budynków we Wrzeszczu.

NADBAŁTYCKA KONFERENCJA

Prawo oderwane od rzeczywistości
W Gdańsku zorganizowano II Nadbałtycką Konferencję Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej. Była to kolejna edycja 
jednego z najważniejszych spotkań organizowanych dla przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, której współorga-
nizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żabianka”.

Polscy politycy od kilku lat – o 
czym informujemy sukcesyw-
nie na łamach „Panoramy” – 
zmieniając ustawy i przepisy 
prawa spółdzielczego, dążą do 
likwidacji spółdzielni mieszka-
niowych. Konferencja pokazu-
je jednak, że polska spółdziel-
czość mieszkaniowa ma się 
dobrze.
Nadbałtycka Konferencja Pol-
skiej Spółdzielczości to po czę-
ści zasługa SM „Żabianka” i jej 
prezesa Dariusza Petrowskiego.
– Zależało nam na integro-
waniu polskiej spółdzielczości 
mieszkaniowej. Pomysł organi-
zacji takiej konferencji zrodził 
się 3 lata temu w Katowicach. 
To właśnie na południu Polski 
funkcjonują bardziej aktywne 
środowiska, które aktywizu-
ją spółdzielnie mieszkaniowe. 
Powiedzmy sobie jasno – nie 
mamy dobrej prasy. Nie mówi 
się w mediach o naszych do-
brych osiągnięciach, a ra-
czej szuka potknięć i sensacji 

– mówi nam Dariusz Petrow-
ski, który przyznaje, że SM 
„Żabianka” współpracuje z wie-
loma polskimi spółdzielniami.
Na konferencję zostało zapro-
szonych ok. 50 spółdzielni, 
w tym wszystkie liczące się z 
Pomorza. 
– Celem spotkania była przede 
wszystkim wymiana doświad-
czeń, ale przeprowadzono rów-
nież chociażby warsztaty z za-
kresu pozyskiwania środków 
unijnych. Uważam, że konfe-
rencja zakończyła się sukcesem 
i sądzę, że za rok powinna od-
być się jej kolejna edycja – do-
daje prezes Petrowski. 
Zdaniem Dariusza Petrowskie-
go polskie spółdzielnie miesz-
kaniowe mają się świetnie, ale 
prawo, które jest procedowane 
zupełnie oderwane jest od rze-
czywistości, a jego celem jest 
zniszczenie spółdzielczości. 
– To mocne słowa, ale prawdzi-
we – mówi prezes. 
Na konferencję nie mógł 

przybyć poseł Jerzy Borowczak, 
który od samego początku bro-
ni polskich spółdzielni miesz-
kaniowych. Odczytano za to 
jego list, w którym wskazał na 
pozytywną rolę spółdzielczo-
ści mieszkaniowej w życiu pu-
blicznym i gospodarczym kra-
ju i przedstawił aktualny stan 
prac Nadzwyczajnej Komisji 
Sejmowej nad zmianami do 
ustaw spółdzielczych.
Przypomniał, że spółdzielnie 
mieszkaniowe są dobrowolny-
mi zrzeszeniami osób mających 
swój majątek i rządzących się 
samodzielnie i samorządnie. I 
trzeba o tym pamiętać, zmie-
niając obecne ustawy.
„Prawo trzeba tworzyć z my-
ślą o ludziach. Nowe regula-
cje, nad którymi pracujemy 
będą wtedy słuszne i pożądane, 
kiedy wyposażą członków w 
nowe proponowane instrumen-
ty wpływania na postępowanie 
zarządów spółdzielni, a zarzą-
dy nie pozbawią możliwości 

sprawnego i skutecznego za-
rządzania i gospodarowania 
majątkiem spółdzielców” – pi-
sał poseł, który zauważył też, 
że nowe regulacje ustawowe nie 
mogą sprowadzić spółdzielni 
do roli „producentów wspólnot 
mieszkaniowych”. 
Podkreślił również, że 

opowiada się za modernizowa-
niem przepisów prawnych tak, 
by nie przeszkadzały spółdziel-
com w działaniu. Drogą do tego 
jest zawarcie w nowych usta-
wach norm „ivs dispositivum”, 
czyli norm względnie obowią-
zujących, o przyjęciu których 
do statutów będą ostatecznie 

decydować sami członkowie. 
Tylko takie przepisy nie będą 
naruszać demokracji spółdziel-
czej i ingerować w autonomię 
spółdzielni.

Grzegorz Rudnicki
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WYDARZENIA

Już w najbliższy weekend Trój-
miejskie Biuro Polskiego Stowa-
rzyszenia Studentów i Absolwen-
tów Psychologii będzie zachęcało 
mieszkańców Pomorza do zdro-
wego trybu życia i pomagania po-
trzebującym. 5 czerwca na torach 
gdańskich dzielnic – w ramach 
3.edycji - będzie można wsiąść do 
„Psycho Tramwaju” i porozmawiać 
o tym, czy jedzenie jest wrogiem 
czy przyjacielem człowieka. Dzień 
później natomiast, czyli 6 czerwca, 
każdy, kto ma wielkie serce będzie 
mógł wziąć udział w koncercie 
charytatywnym „Gala Wielkich 
Serc” i wesprzeć kwestę na budowę 
placu zabaw przy Wojewódzkim 
Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. 
Tadeusza Bilikiewicza w Gdań-
sku. Grupa młodych i aktywnych 
członków PSSiAPu postanowiła 
zwrócić uwagę mieszkańców Trój-
miasta na to, jak ważne w życiu 
każdego człowieka jest – na pierw-
szy rzut oka niepozorne - jedzenie. 
Z tej okazji przygotowała wiele 
atrakcji, które pozwolą poszerzyć 
wiedzę na ten temat. W piątek 
podczas bezpłatnej przejażdżki 
ulicami Śródmieścia, Wrzeszcza 
oraz Oliwy między godziną 10 a 
11.30 pasażerowie tramwaju będą 
mogli porozmawiać z członkami 
Studenckiego Koła Naukowego 
Dietetyki GUMed. Od 11.30 do 
13 zaś w „Psycho Tramwaju” radą 
służyć będą trenerzy personalni. 
O dobrą muzyczną atmosferę za-
dbają DJ-e z Northsiders. Na dzie-
ci z niecierpliwością będą czekać 

animatorzy, którzy już szykują dla 
nich wiele niespodzianek. Kolej-
nym punktem programu będzie 
spotkanie w „Cafe Alegoria” we 
Wrzeszczu, gdzie odbędzie się se-
ria wykładów dotyczących procesu 
i roli jedzenia w życiu człowieka. 
Podczas całego wydarzenia zbie-
rane będą datki pieniężne na do-
posażenie gabinetu neurologicz-
nego fundacji „Żyć z POMPĄ”. Po 
akcji społecznej szerzącej wiedzę 
psychologiczną przyjdzie czas na 
wydarzenie kulturalne i okazanie 
wielkiego serca, które każdy z Po-
morzan niewątpliwie posiada. 
W sobotę w Klubie Muzycznym 
„Dobry Wieczór” będzie miał miej-
sce koncert charytatywny. Cel – 
spełnienie największego marzenia 
małych pacjentów Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdań-
sku – plac zabaw. Podczas wystę-
pu muzycznego Marty Fitowskiej 
przy akompaniamencie Łukasza 
Spoczyńskiego, każdy z uczestni-
ków będzie mógł wesprzeć zbiórkę. 
Gwiazdą wieczoru będzie Mate-
usz Grędziński – jeden z laureatów 
The Voice of Poland, który swoim 
śpiewem także będzie zachęcał do 
wspólnego pomagania. Organiza-
torzy zadbają nie tylko o wrażenia 
artystyczne. Na gości „Gali Wiel-
kich Serc” będą również czekały 
pyszne przekąski, które umilą prze-
rwy między występami. Członko-
wie PSSiAPu serdecznie zapraszają 
na oba wydarzenia i głęboko wie-
rzą, że razem z mieszkańcami Trój-
miasta uda im się osiągnąć oba cele.

TRÓJMIEJSKI WEEKEND Z PSSIAP-EM
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

JAK WYBRAĆ EKIPĘ REMONTOWĄ ?
Remont domu lub mieszkania można rozpocząć praktycznie o każdej porze roku. Praktyka wskazuje jednak, iż Polacy 
najczęściej wybierają okres wakacyjny, co oznacza, że sezon remontowy właśnie przed nami.

PH BYSEWO SP. Z O.O.
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

Półki sklepów z materiałami 
budowlanymi uginają się pod 
ciężarem produktów niezbęd-
nych do wykonania remontu, 
podaż fachowców jest również 
szeroka i zazwyczaj to wła-
śnie wybór specjalistów spra-
wia nam największy problem. 
Jak zatem wybrać najlepszych 
fachowców, by remont prze-
biegł płynnie i bez nerwów? 
Poniżej kilka cennych wska-
zówek jak wybrać dobrą ekipę 
remontową.
1.      Ekipę fachowców najle-
piej zatrudnić... z polecenia. 
Podobnie jak wielu innych fa-
chowców, specjaliści w branży 
budowlanej są polecani, jeśli 
są naprawdę dobrzy w swo-
im fachu. Możemy poprosić 
ich o pisemne referencje z po-
przednich prac, bądź poprosić 
o kontakt do osób, z którymi 
wykonawca wcześniej współ-
pracował. Świetną wizytówką 
ekipy budowlanej będzie moż-
liwość obejrzenia wcześniej-
szych obiektów, które wykona-
ła ekipa.

2.      Coraz popularniejszą 
opcją jest wyszukiwanie spe-
cjalistów przez Internet. Tego 
typu wyszukiwanie ma jednak 
jedną podstawową wadę. Wy-
szukiwarka niekoniecznie wie, 
które firmy są najlepsze, po-
nieważ wysokość na liście wy-
szukiwania jest zależna od wie-
lu czynników, w tym działań 
specjalistów od pozycjonowa-
nia. Z drugiej strony jeśli firma 
długo istnieje na rynku i wiele 
osób odwiedza jej stronę, rze-
czywiście znajdzie się wyżej w 
pozycjach wyszukiwania. Szu-
kając ekipy remontowanej w 

Internecie lepiej posiłkować się 
dodatkowo opiniami ludzi na 
forach internetowych i serwi-
sach specjalistycznych. Ważną 
informacją jest to, aby nie szu-
kać wcale pochlebnych opinii, 
gdyż one również mogą być pi-
sane na zamówienie. Na forach 
internetowych lepiej szukać 
negatywnych opinii o danych 
fachowcach, aby odrzucić tych, 
którzy nie są godni polecenia.
3.      Poza wyszukiwarką i fo-
rami warto obejrzeć również 
stronę firmową danej ekipy re-
montowej. Jeśli ma sporo reali-
zacji swoich projektów, dobre 

opinie od użytkowników, moż-
na umówić się na spotkanie i 
ustalić szczegóły współpracy
4.   Przy wyborze ekipy 
remontowej lub pojedynczego 
specjalisty ważnym kryterium 
jest cena. Warto poszukać w 
Internecie oraz popytać zna-
jomych, aby nie dać się nacią-
gnąć na niepotrzebne koszty. 
Umawiając się na spotkanie te-
lefonicznie możemy spróbować 
zapytać o przybliżony koszt 
remontu. Jeśli specjalista poda 
nam go bez większych proble-
mów nie powinniśmy korzystać 
z jego usług. Dlaczego? Dlate-
go, że powinien szczegółowo 
przeanalizować ofertę, ceny 
materiałów i dopiero dokonać 
analizy finansowej. Wybierając 
tego typu specjalistów możemy 
być spokojniejsi o to, że cena 
remontu nagle nie ulegnie po-
trojeniu. Przy wyborze ekipy 
głównym kryterium nie powin-
na być także najniższa cena. Ta 
najczęściej nie idzie w parze z 
jakością wykonywanych usług, 
a bardzo często okazuje się, 

że tania ekipa przysporzy nam 
więcej szkody niż pożytku.
Pamiętajmy, że dobra ekipa 
budowlana, to taka która jest 
wszechstronna, komplekso-
wa, a co za tym idzie, potrafi 

UDANEGO REMONTU ŻYCZY 

budować w różnych techno-
logiach, dzieli się swoim do-
świadczeniem ze zleceniodaw-
cą  oraz proponuje ciekawe 
rozwiązania.

XXVI
Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel, oraz Dowódca 49. Bazy Lotniczej zapraszają na:

13 czerwca SOBOTA
TEREN 49. BAZY LOTNICZEJ

13 czerwca SOBOTA
STADION CKIS

STADION CKIS

Szczegóły:  www.49blot.wp.mil.pl
                    www.ckis-pruszcz.pl

09:30   Otwarcie bram Jednostki Wojskowej
               (wejście tylko od osiedla Komarowo)
10:00    Uroczysty Apel
11:30 - 15:00  - pokazy dynamiczne 
                 śmigłowców Mi-24 i samolotów 
                 ORLIK w powietrzu
               - wystawa statyczna sprzętu                - wystawa statyczna sprzętu 
                 i uzbrojenia WP:
                 śmigłowce, ciężki sprzęt bojowy
               - wystawa statyczna samolotów 
                 i szybowców Aeroklubu Gdańskiego
               - koncert Orkiestry Miasta
                 Pruszcz Gdański
               - zabawy sportowe oraz atrakcje                - zabawy sportowe oraz atrakcje 
                 dla dzieci
               - bieg o puchar Dowódcy JW
               - występy wokalne i taneczne 
                 w tym finalista programu 
                 THE VOICE OF POLAND
               - żołnierski poczęstunek
                 i gastronomia                 i gastronomia

15:00    Otwarcie bram stadionu
16:30    GKŻ Wybrzeże - pokaz motocykli żużlowych
19:00    Galeria Fryzur - pokazy
20:00    Mieczysław Fijał - pokazy
               kulturystyczne

20:30    koncert: JEDEN OSIEM L
22:3022:30    koncert: Püdelsi
24:00    Pokaz sztucznych ogni

10:00    III Półmaraton Rolkarski
13:00 - 16:30  Dekoracja zwycięzców Półmaratonu
                   Skoki Spadochronowe część I
                   Flying Bikes - akrobacje na rowerach
                   Skoki Spadochronowe część II
                   Cheerleaders Flex Sopot - pokazy
                   Rogatvs - pokazy historyczne                   Rogatvs - pokazy historyczne
                   Statyczna wystawa sprzętu lotniczego
                   Mała Akademia Teatralna
16:00    Mistrzostwa w wyciskaniu 
               wielokrotnym sztangi
16:00    Fitness Club My Gym - pokaz taneczny
               Grupa „Umpa Umpa Eskimoska” - pokazy kajakarstwa

18:0018:00    koncert: DODA 
20:00    koncert:

14 czerwca NIEDZIELA

Pruszcz Gdański

Organizatorzy:

Patronat Medialny:

Partnerzy:

dni
Pruszcza Gdańskiego

13-14 czerwca
2015

Rehabilitacja po mastektomii
Rehabilitacja po mastektomii jest jedynym sposobem na odzyskanie pełnej sprawności fizycznej i równowagi psychicz-
nej. Celem rehabilitacji jest poprawa kondycji i ogólnego samopoczucia pacjentki. Jednak tylko świadoma i poprawna 
fizjoterapia pozwoli powrócić pacjentce do zdrowia. Sprawdź, na czym polega rehabilitacja po mastektomii i jak żyć po 
usunięciu piersi.

Rehabilitacja po mastek-
tomii może się odbywać 
zarówno w szpitalu, jak i 
w domu. W obu przypad-
kach podstawową zasadą 
jest umiarkowanie. Podczas 
ćwiczeń należy stopniowo 
i delikatnie obciążać ciało 
oraz wysoko układać koń-
czyny, by przeciwdziałać 
powstawaniu obrzęków oraz 
wspomagać ruchomość rąk.

CELE REHABILITACJI PO 
MASTEKTOMII

* zwiększenie zakresu ru-
chów w stawach kończyn,
* zwiększenie siły mięśni 
rąk,
* zapobieganie lub usu-
wanie obrzęku w obrębie 
kończyny,
* zapobieganie stanom za-
palnym, będących skutkiem 
obrzęku tkanek (tzw. obrzę-
ku limfatycznego),
* zapobieganie wadom 

postawy i ich ewentualna 
korekta,
* poprawa wydolności 
organizmu.
Jednak najważniejszym ce-
lem rehabilitacji jest przy-
wrócenie równowagi psy-
chicznej pacjentki tak, aby 
zaakceptowała ona swoje 
ciało i przystosowała się do 
nowego stylu życia.

MASAŻ REHABILITACYJNY 
PO MASTEKTOMII

Podczas operacji amputacji 
piersi zostają usunięte węzły 
chłonne, co może utrudnić 
prawidłowy odpływ chłonki 
(limfy) z kończyny. Aby za-
pobiec ewentualnym obrzę-
kom czy stanom zapalnym, 
należny wykonywać spe-
cjalne masaże, które ułatwią 
odpływ chłonki. Tego typu 
masaże należy wykonywać 
2 razy dziennie przez 10 
minut. Pamiętaj, że masaż 

zawsze wykonujemy do sie-
bie, w związku z tym na po-
czątku delikatnie uciskamy 
palce i powoli przechodzimy 
do barku.
* oprzyj rękę na ścianie tak, 
aby była wyprostowana,
* chwyć uniesioną rękę za 
nadgarstek chwytem obrę-
czowym i przesuwaj w dół 
lekko, przyciskając i ugnia-
tając skórę,
* masaż zakończ oklepaniem 
ręki.

REHABILITACJA PODCZAS 
SNU

Rehabilitacja po mastekto-
mii nie może się ograniczać 
jedynie do domowej czy 
szpitalnej fizjoterapii. Waż-
ne jest także, w jaki sposób 
układamy kończyny podczas 
snu. Najlepiej, aby kończy-
na była uniesiona w górze, 
co ułatwi odpływ chłonki, 
która może się przyczynić 

do stanu zapalnego. W tym 
celu możesz kupić specjalne 
kliny, podkładki czy blocz-
ki. Nasze ręce powinny być 
położone na wysokości, 
także kiedy siedzimy. Wte-
dy układamy ją na oparciu 
krzesła lub na biurku. 

PIOTR WRÓBLEWSKI 
FIZJOTERAPEUTA 

PIO-MED GABINET FIZJOTERAPII
 GDAŃSK GRUNWALDZKA 100 TEL 507812281 

DAWID WÓJCIK FIZJOTERAPEUTA

Pierwsze konkursy w Regionalnym 
Programie Operacyjnym
Marszałek Mieczysław Struk ogłosił trzy pierwsze konkursy, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o do-
finansowanie swoich projektów ze środków RPO WP na lata 2013-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego ma do 
dyspozycji łącznie  1,86 mld euro, które do 2020 roku przeznaczy na rozwój regionu. 

– Po okresie intensywnych i 
trudnych przygotowań reali-
zacja programu wchodzi w 
kluczowy etap – dziś zostały 
ogłoszone pierwsze konkur-
sy, w których wnioskodaw-
cy będą mogli ubiegać się o 
dofinansowanie swoich pro-
jektów. – mówił marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – To po-
czątek drogi, która prowadzi 
do pełnego wykorzystania 
miliarda ośmiuset sześćdzie-
sięciu milionów euro, które 
jako samorząd wojewódz-
twa mamy do dyspozycji na 
wsparcie rozwoju Pomorza 
w najbliższych latach. Nasz 
Program Regionalny jest jed-
nym z pierwszych progra-
mów w Polsce, w którym zo-
stały już ogłoszone konkursy 
na dofinansowanie projektów 

ze środków unijnych w okresie 
2014-2020.
Pierwsze 3 konkury ogłoszone 
29 maja 2015 roku:
8.3. Materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe – kwo-
ta do rozdysponowania 87,273 
mln złotych. 
Projekty mogą dotyczyć m.in. 
ratowania, przywracania war-
tości i ochrony zabytków lub ich 
zespołów wraz z otoczeniem. 
11.4. Ochrona różnorodności 
biologicznej – kwota do rozdys-
ponowania 48,144 mln złotych. 
Zrealizowane projekty przy-
czynią się do ochrony cennych 
zasobów przyrody i krajobra-
zu, jednoczenie umożliwiając 
mieszkańcom Pomorza i tury-
stom kontakt z naturą w sposób 
dla niej przyjazny i bezpieczny. 
10.2.1. Efektywność energe-
tyczna - wsparcie dotacyjne 

– kwota do rozdysponowania 
155,049 mln złotych. 
Wsparcie przeznaczone jest na 
głęboką modernizację energe-
tyczna budynków użyteczności 
publicznej, z uwzględnieniem 
monitorowania i zarządzania 
energią. Oszczędność ener-
gii musi wynosić co najmniej 
25-30%.
Kolejne konkursy nabory wnio-
sków o dofinansowanie w róż-
nych obszarach i dziedzinach 
programu będą ogłaszane 
zgodnie z harmonogramem, 
przyjętym przez Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego.
Wszystkie konkury ogłaszane 
będą na stronie internetowej 
RPO WP 2014-2020
 

www.rpo.pomorskie.eu
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ŻYCIE MIASTA
W SKRÓCIE

URATOWANO PONAD 10 000 ŻAB
Planowo akcja pomocy płazom (żabom i ropuchom) miała 
trwać miesiąc: 
od 30 marca do 30 kwietnia. W rzeczywistości trwała o wiele 
dłużej, a uczestniczyli w niej nie tylko wolontariusze (po raz 
pierwszy także w patrolu interwencyjnym), 
ale także wielu mieszkańców Gdańska.
- Akcja prowadzona była stale w pięciu głównych punktach 
przenoszeń, czyli 
w rejonie ulic: Góralskiej, Dolinie Królewskiej, Do Studzien-
ki, Michałowskiego, Myśliwskiej oraz przy Kuźni Wodnej w 
Oliwie już od godzin wczesnorannych. Wolontariusze ze Sto-
warzyszenia Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz” 
przenosili w tych miejscach żaby jako organizacja społeczna, 
która zgłosiła wniosek do tegorocznej edycji dofinansowania 
projektów przez Wydział Rozwoju Społecznego – informuje 
Dariusz Wołodźko z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.

70-LECIE SP 20
70-lecie powstania świętowała pod koniec maja Szkoła Podsta-
wowa nr 20 
przy ul. Wczasy 3. Uroczystościom towarzyszył II Zlot Absol-
wentów, odbyło się też  przedstawienie „Historia 20 w siedmiu 
odsłonach”. Była to też okazja do wręczenia nagród. Przy okazji 
jubileuszu zorganizowano również wystawę oraz projekcję
filmu „ Historia SP 20”.

UCHWALONO PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
Rada Miasta Gdańska podczas majowej sesji uchwaliła 12 miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aż cztery 
z nich należą do Zespołu Urbanistycznego Zachód, który obej-
muje jednostki urbanistyczne: 
Osowa-Barniewice, Klukowo-Rębiechowo, Matarnia-Złota 
Karczma, Kokoszki Mieszkaniowe i Kokoszki Przemysłowe.

(GR)

WOLĄ KOMPUTER OD SPORTU

Znamy zwycięzców maryjnego grania
Kilka dni temu zakończył się XVIII Maryjny Turniej Piłki Nożnej, który rozgrywa-
ny był na Oruni Górnej. Rywalizacja toczyła się w trzech grupach wiekowych, 
ale jak zauważył Franciszek Wantuch – koordynator imprezy – zainteresowanie 
młodzieży sportowymi imprezami jest coraz mniejsze. 

Tego roku w piłkarskie szranki 
stanęło tylko 18 zespołów. Jest 
to znacznie mniej niż w latach 
poprzednich, kiedy to organi-
zatorzy musieli wprowadzać 
ograniczenia, aby turniej prze-
biegał sprawnie. 
– Ilość drużyn w najmłodszych 
kategoriach wiekowych jest 
ciągle na tym samym pozio-
mie. Zauważyłem jednak, że 
w naszym turnieju uczestniczy 
coraz mniej zespołów reprezen-
tujących starsze grupy wiekowe 
– mówi nam Franciszek Wan-
tuch. – Moim zdaniem wszyst-
ko przez to, że młodzież przy-
spawana jest do komputerów i 
telewizorów, przez co jej kon-
dycja i sprawność fizyczna jest 
coraz gorsza.
Piłkarski turniej rozgrywany 
był od 4 do 23 maja, a rywa-
lizowały zespoły 7-osobowe. 
Maryjne granie zakończono 
festynem, który zorganizo-
wano przy okazji jubileuszu 
działalności Katolickiego 

Stowarzyszenia Sportowego 
„Przymierze”, które wspólnie 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Południe” organizuje piłkar-
skie turnieje.
W najmłodszej kategorii wie-
kowej zwyciężyła drużyna 
Realu Madryt, która w poko-
nanym polu pozostawiła Bar-
celonę i Lechię Gdańsk, nato-
miast na najlepszego zawod-
nika grupy wybrano Allena 
Lipińskiego. 

– W grupie drugiej bezkon-
kurencyjna okazała się Legia 
Warszawa, a miejsca na po-
dium zajęły jeszcze zespoły 
Orłów i Realu Madryt. W tej 
grupie wiekowej indywidual-
nie wyróżniono Bartka Ko-
walskiego i Mateusza Dąbrow-
skiego. W najstarszej grupie 
wiekowej zwyciężyli Błękitni 
Szczecin, którzy w ostatecz-
nym rozrachunku okazali się 
lepsi od Arsenalu i Lechii. 

Patryk Gabrukiewicz i Da-
wid Naus uznani zostali z ko-
lei najlepszymi piłkarzami tej 
grupy – informuje Franciszek 
Wantuch. 
Tegoroczny Turniej Maryjny 
przeszedł do historii, ale już te-
raz zapraszamy na jego kolejną 
edycję w 2016 roku.

(lubek)

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów Turnieju Maryjnego na Oruni Górnej 
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KONCERT W ERGO ARENIE

Andrea Bocelli w Trójmieście
Ergo Arena to miejsce nie tyl-
ko wielu sportowych wydarzeń 
o randze krajowej 
i światowej, ale również miej-
sce koncertów i wydarzeń 
artystycznych.
Z przyjemnością ogłaszamy 
kolejne, wielkie, muzyczne wy-
darzenie w naszej hali. 
23 stycznia 2016, w hali na 
granicy Gdańska i Sopotu, po-
jawi się niepowtarzalna okazja 
dla polskich fanów Maestro. 
Już dziś z przyjemnością po-
twierdzamy koncerty Andrei 
Bocellego – informuje Bar-
tosz Tobiański, rzecznik pra-
sowy Ergo Areny. Nazwiska 
tego wybitnego włoskiego te-
nora chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Andrea Bocelli 
to solista z przeszło 20-letnim 
stażem scenicznym i legen-
darną twórczością. Koncertuje 
na całym świecie, zapełniając 
przy tym największe obiekty 

widowiskowe. Zdobył najważ-
niejsze dla rynku muzyczne-
go nagrody m.in. Złoty Glob 
za najlepszą piosenkę, cztero-
krotnie World Music Award 
dla najlepszego artysty świata 
w kategorii muzyki poważnej 
oraz trzykrotnie World Music 
Award dla najlepiej sprzeda-
jącego się artysty włoskiego. 
Jego muzyka porusza dusze i 
serca. Budzi przy tym wiele 
emocji – radość, wzruszenie, 
melancholię. 

Podczas wykonywania najsłyn-
niejszych i najpiękniejszych pe-
reł jego twórczości towarzyszyć 
mu będzie orkiestra symfonicz-
na oraz zaproszeni goście ze 
świata muzyki i kultury. Sprze-
daż biletów i więcej informacji 
już wkrótce 
na www.makroconcert.pl. Bi-
lety będą dostępne również w 
salonach EMPIK, 
na www.ebilet.pl oraz www.
eventim.pl.

(GR)

  Andrea Bocelli wystąpi w Ergo Arenie
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PATRONAT MEDIALNY:

98,9 FM   
92,3 FM   

90,1 FM   
106,1 FM

6-7 czerwca 2015 r. LUBAŃ

TARGIXXIV Pomorskie 

Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Rolno-Przemysłowe

SPONSORZY:

~
~

Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2015

~
~
~
~

~

W programie:

6.06.2015 (sobota w godz. 10.00 - 18.00)
godz.10.30 - 18.00 - Promocja mięsa drobiowego
pt.”Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”
(sfinansowano z środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego)

godz.15.15 - Występ zespołu COCKTAIL

7.06.2015 (niedziela w godz.10.00 - 18.00)
godz.10.00 - Msza Św. w Kościele pw. Św. JP II w Lubaniu
godz.16.00 - Występ zespołu TOP ONE

ekspozycja firm obsługujących rolnictwo
wystawa zwierząt hodowlanych
kiermasz ogrodniczy
środki do produkcji rolnej
samochody
wesołe miasteczko
gastronomia

STRACILIŚMY POZYCJĘ LIDERA

Bociany nie lubią Polski
Liczba bocianów w Polsce 
spada. Dziś żyje u nas tylko 
45 tysięcy par.
To o 15 – 20 proc. mniej niż 
dziesięć lat temu.
Jak mówi Jarosław Kozłowski 
z Grupy Energa, przez lata 
Polska była krajem,
w którym żyło najwięcej bo-
cianów w Europie. Ich licze-
nie, zorganizowane dziesięć 
lat temu przez Polskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Przyrody 

„pro Natura”, wykazało
w naszym kraju 52 tysiące par 
lęgowych. Wstępne wyniki ba-
dań prowadzonych
w latach 2014-2015 dowodzą, 
że liczba bocianów spadła od 
tego czasu o 7 tysięcy par, a 
Polska straciła pozycję lide-
ra na rzecz Hiszpanii, w któ-
rej zamieszkuje ich obecnie 48 
tysięcy.
Zdaniem ornitologów, spadek 
populacji bocianów wynika ze 

zmian w rolnictwie – likwidacji 
łąk i terenów podmokłych, a w 
efekcie ubytku żerowisk, które 
pozwoliłyby ptakom na zdo-
bycie pokarmu potrzebnego do 
wykarmienia piskląt.
- Oprócz problemu, jakim jest 
ograniczenie liczby natural-
nych żerowisk, innym nega-
tywnym zjawiskiem są po-
zostawiane na polach sznur-
ki do produkcji rolnej. Użyte 
przez ptaki do budowy gniazd, 

   

oplątują nogi piskląt, często 
skazując je na śmierć. Aby 
skutecznie chronić bocianie 
dzieci, warto zaangażować 
się w zbieranie sznurków z 
pól i łąk w czasie wizyty na 
wsi – podkreśla Krzysztof 
Konieczny
z Fundacji Przyrodniczej „pro 
Natura”.

(GR)

BEZ KASY Z UE ANI RUSZ

Planują Drogę Zieloną
Gdańsk to jeden wielki plac 
budowy. W planach są jed-
nak kolejne drogowe przed-
sięwzięcia, by wspomnieć 
chociażby o Drodze Zielonej, 
która została wytyczona od 
Żabianki przez Przymorze do 
ulicy Hallera i dalej do Nowe-
go Portu.
Jak informują gdańscy urzęd-
nicy, Droga Zielona to szero-
ka, bo dwujezdniowa ulica
z dwoma pasami w obie strony. 
Rozpoczynać ma się na Ża-
biance – na rondzie przy Ergo 
Arenie, by dalej przeciąć ulicę 
Pomorską i biec w bliskiej od-
ległości Parku Reagana. Plan 
zakłada, że dobiegnie ona do 
ulicy Obrońców Wybrzeża, 
by przez Czerwony Dwór i 
al. Jana Pawła II połączyć się 
z ul. Hallera. Dalej trasa jest 
już gotowa i połączy się z wę-
złem na Marynarki Polskiej. 

To jednak nie koniec planów, 
bo jak zapowiadał Dawid 
Zielkowski z Biura Rozwoju 
Gdańska, w ramach pasa dro-
gowego planowana jest tak-
że linia tramwajowa od ulicy 
Pomorskiej do ulicy Hallera. 
Droga Zielona posiadać bę-
dzie na całym swoim odcinku 
kanalizację deszczową, której 
w tej chwili brakuje choćby na 
Czerwonym Dworze.
Trudno określić, kiedy do-
kładnie ruszy budowa „przy-
morskiego” odcinka Drogi 
Zielonej. Wiadomo, że inwe-
stycja pochłonie niebagatelne 
środki finansowe i miasto bę-
dzie musiało posiłkować się 
unijnym wsparciem, ale mimo 
to i tak inwestycja kosztować 
będzie gdański budżet wiele 
milionów złotych.

(GR)

  Droga Zielona łączyć się ma z ulicą Obrońców Wybrzeża 
na Przymorzu

PODJAZD JEDNOKIERUNKOWY

Rondo na Chopina 
przejezdne
- Układ drogowy wokół po-
wstającej inwestycji komplek-
su dworcowo-handlowo-usłu-
gowego osiągnął już prawie 
swój docelowy kształt. Został 
wznowiony ruch 
na rondzie u zbiegu ulic Cho-
pina i Kościuszki. Tym sa-
mym udrożniony jest wjazd 
i wyjazd w ulicę Chopina – 
informuje Anna Dyksińska z 
sopockiego magistratu, która 
dodaje, że w związku z trwa-
jącą inwestycją, mogą wystę-
pować chwilowe utrudnienia 
związane z przejazdem po-
jazdów zaopatrzenia budowy, 
prosimy zatem  
o ostrożność.
W minioną sobotę wznowio-
no ruch drogowy na ulicy 

Podjazd – jednokierunkowo 
w stronę Alei Niepodległości. 
Dwukierunkowo ruch bę-
dzie się odbywał od połowy 
czerwca.
- W międzyczasie możliwe są 
jedno-dwudniowe wyłącze-
nia ruchu ze względu 
na planowane asfaltowanie, 
zarówno na rondach jak i od-
cinkach między nimi. 
Poza tym od lipca autobusy 
miejskie: 117, 143, 144, 185 i 
187 wrócą na swoje poprzed-
nie trasy przejazdu. Prosimy o 
baczne obserwowanie znaków 
drogowych
i dostosowywanie się do nich 
– dodaje Anna Dyksińska.

(GR)
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Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani” w Gdańsku  za-
wiadamia o Zebraniu Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie  § 29 
Statutu Spółdzielni, które odbędzie się:

- 15 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się zebranie I części Walnego 
Zgromadzenia obejmującej budynki przy al. Grunwaldzkiej 607  i  609,

- 16 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się zebranie II części Walnego Zgroma-
dzenia obejmującej budynki przy: al. Grunwaldzkiej 593,  595,    ul. Bitwy Oliwskiej 14, 15 i 16,

- 17 czerwca (środa) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia obej-
mującej budynki przy: al. Grunwaldzkiej 573,  579,  583,  591,  575,  577,  581,  585    oraz    ul. Bitwy Oliwskiej 1,

- 18 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy al. Grunwaldzkiej 611   odbędzie się IV część Walnego Zgromadze-
nia obejmującej budynki przy: al. Grunwaldzkiej 571,   563,   543,   553,   553 AB,   557 AB,   559 AB,   ul. Pomorskiej 1 i 2,   ul. 
Krzywoustego 28,   ul. Beniowskiego 66,   ul. Mściwoja 61/63,   ul. Droszyńskiego 5,  5 A,  5 B,   ul. Czyżewskiego 5 w Sopo-
cie oraz członków posiadających członkostwo w spółdzielni w związku z posiadaniem spółdzielczego prawa do garażu lub lokalu 
użytkowego,

- 22 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00 w Klubie AD–REM przy ul. Czyżewskiego 12 odbędzie się V część Walnego Zgroma-
dzenia obejmującej budynki przy: ul. Pawła Gdańca 4, 6, 10   i   ul. Tatrzańskiej 11,

- 23 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w Klubie AD – REM przy ul. Czyżewskiego 12 odbędzie się VI część Walnego Zgromadze-
nia obejmującej budynki przy ul. Karpackiej 2,  4,  6  i  8,

- 24 czerwca (środa) o godz. 17.00 w Klubie AD – REM przy ul. Czyżewskiego 12 odbędzie się VI część Walnego Zgromadzenia 
obejmującej budynki przy: ul. Czyżewskiego 25,   ul. Bobrowej  5  i  7

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej
b) wnioskowej.

5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

9. Dyskusja nad punktami 6, 7, 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014,
b) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,

c) Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
d) udzielenia absolutorium za rok 2014.

• Zbigniewowi Kopińskiemu – Prezesowi Zarządu – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014.r.
• Joannie Hanus – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

• Józefowi Turkowi – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
11. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały  w sprawie określenia  
najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w  roku 2015.

12. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r..
13.Informacja Komisji Wnioskowej.

14. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad wyłożone będą do wglądu członków Spółdzielni od dnia 1 czerwca 2015 r., od poniedziałku 
do piątku ( wyjątkiem 4 i 5 czerwca 2015r.), w siedzibie Spółdzielni  w Oliwie przy Al. Grunwaldzkiej 569 – pok. Nr 15  

w godzinach od 9.00 do 14.00, w Klubie AD – REM w Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12 w godz. od 15.00 do 18.00 oraz  
w Klubie OKO w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 611  w godzinach od 16.00 do 19. 00. 

ZOBACZ RYSUNKI TWÓRCY „SŁODKIEGO MIŁEGO ŻYCIA”

Powstaje książka ojca chrzestnego polskiego rocka
Fundacja Sopockie Korzenie przez 8 lat swojego istnienia zrealizowała 
wiele interesujących projektów. Jednak, jak mówi jej prezes Wojciech Ko-
rzeniewski, realizowane są kolejne, ciekawe inicjatywy, a wśród nich na 
plan pierwszy wysuwa się książka Franciszka Walickiego, która ukaże się za 
2 – 3 miesiące.

Sopockiej fundacji udało się już 
stworzyć bardzo bogate archi-
wum dotyczące polskiego roc-
ka, którego początki datowane 
są na rok 1959 i początki So-
pockiego Festiwalu, ale też hi-
storii „Non Stopu”, Teatru Let-
niego czy Opery Leśnej.
– Zebrane przez nas archiwum 
pęka w szwach. W zbiorach po-
siadamy różne wydawnictwa, 
nagrania audio i video, gadże-
ty, elementy scenografii, plaka-
ty, afisze, sprzęt muzyczny. W 
dalszym ciągu szukamy pie-
niędzy, aby to jeszcze bardziej 
uzupełniać – mówi „Panora-
mie” Wojciech Korzeniewski.
Fundacja Sopockie Korzenie 
stara się regularnie uhonoro-
wywać zasłużonych artystów. 
Największymi honorami udało 
się wyróżnić ojca chrzestnego 
polskiego rocka, Franciszka 
Walickiego. 
– Udało nam się wydać książkę, 

której autorem jest Franciszek 
Walicki, gdzie przedstawione 
są jego dokonania dla polskie-
go rocka. Mimo swoich 96 lat 
Franciszek Walicki jest nadal 
aktywny i niebawem wydana 
zostanie jego kolejna, ostatnia 
– jak sam twierdzi – książka, 
która jest swego rodzaju testa-
mentem jego zmagań i działal-
ności. Będzie można ją kupić 
w wielu księgarniach w całym 
kraju – informuje prezes Fun-
dacji Sopockie Korzenie.
Franciszek Walicki, zdaniem 
Wojciecha Korzeniewskiego, 
to najbardziej zasłużona osoba 
dla polskiego rocka i to właśnie 
on był autorem wielu tekstów 
piosenek naszych rodzimych 
artystów.
– Warto wiedzieć, że Franci-
szek Walicki pisał pod pseudo-
nimem Jacek Grań. Jego pio-
senki śpiewał przede wszyst-
kim Czesław Niemen. Co 

ciekawe, pseudonim „Czesław 
Niemen” stworzyła, zmarła 
w połowie maja, żona Fran-
ciszka Walickiego – Czesła-
wa – przypomina Wojciech 
Korzeniewski.
To jednak i tak nie wszystko, 
bo fundacja szykuje wydanie 
książki związanej z fotogra-
ficzną działalnością Marka Ka-
rewicza. Bardzo często orga-
nizowane były wystawy zdjęć 
Marka Karewicza, które po-
dróżowały nie tylko po naszym 
kraju, ale również za granicą.
– Do połowy czerwca w Cen-
trum Handlowym Manhattan 
będzie można z kolei obejrzeć 
wystawę rysunków Sławomira 
Łosowskiego, lidera zespołu 
Kombi sprzed lat – człowieka, 
który jest autorem kultowego 
przeboju „Słodkiego miłego 
życia”. Sławek oprócz tego, że 
jest muzykiem, ma też zacięcie 
jako artysta grafik, a wykonał 

już ponad 2 tysiące przeróżnych 
rysunków. Co ciekawe, jeszcze 
jako uczeń szkoły podstawo-
wej, zdobył nagrodę w kon-
kursie plastycznym „Lecimy w 
kosmos”, ogłoszonym w 1959 
roku przez „Dziennik Bałtyc-
ki”. Miałem okazję jeździć ze 
Sławkiem i zespołem w trasy 
koncertowe po świecie i odkąd 
pamiętam, zawsze rysował w 
pokoju hotelowym. Część jego 
zbiorów będzie można oglądać 
na wystawie w Manhattanie – 
mówi Wojciech Korzeniewski.

Krzysztof Lubański
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   Franciszek Walicki, 
ojciec chrzestny polskiego 
rocka napisał swoją 
kolejną książkę

WALNE ZGROMADZENIE

Ważne zebranie w RSM
Za dwa tygodnie odbędzie się Walne Zgromadze-
nie Członków Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. Zgodnie ze statutem spół-
dzielni odbędzie się ono w siedmiu częściach.

Tego roku Walne Zgroma-
dzenie będzie miało charakter 
sprawozdawczy, a członkowie 
spółdzielni będą udzielać ab-
solutorium zarządowi i radzie 
nadzorczej. Podjęta zostanie 
również uchwała o podzia-
le nadwyżki bilansowej. To 
oczywiście tylko fragment 
zaproponowanego programu, 
który w całości znajduje się 
obok.
– Każdy z członków otrzy-
mał porządek obrad i zgod-
nie z prawem miał 2 tygodnie 
na złożenie swoich wnio-
sków, ewentualnych dodat-
kowych uchwał, które chcie-
liby członkowie przegłosować 
na walnym zgromadzeniu. Z 
doświadczenia wiem, że je-
żeli były jakieś wnioski, to 
takie, które dotyczyły zmian 
w statucie i sugerowały po-
wrót do starej formy zebrań, 
a więc zebrań grup członkow-
skich, na których wybierano 
przedstawicieli i organizowa-
no Zebranie Przedstawicie-
li Członków. Moim zdaniem 
ta forma zebrań była bardziej 

korzystna dla członków spół-
dzielni – mówi Zbigniew Ko-
piński, prezes Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.
Zmiany w programie ob-
rad lub korekty treści uchwał 
wprowadzać można na trzy 
dni przed pierwszą częścią 
walnego zgromadzenia, a więc 
do 11 czerwca.
– Apeluję o udział w walnym 
zgromadzeniu, ponieważ jest 
to jedyne takie zebranie w 
roku organizowane przez za-
rząd naszej spółdzielni. Jest 
to miejsce i czas, żeby poka-
zać nam, że na jakieś obszary 
naszej działalności zwracamy 
zbyt mało uwagi. Organizuje-
my te zebrania nie tylko po to, 
żeby przedstawić nasze spra-
wozdania, które każdego roku 
są niemal takie same. Kontakt 
z mieszkańcami jest ważny, a 
ich konstruktywne uwagi są 
dla nas bardzo cenne i wy-
znaczają nam kierunek zmian 
dla naszej spółdzielni – dodaje 
Zbigniew Kopiński.

(KL)

ŻYCIE MIASTA
W SKRÓCIE

OPERACJA URATOWAŁA LWA ARCO
Lew Arco – jedyny samiec ze stada w gdańskim ogrodzie zoo-
logicznym przeszedł operację. Jej powodem była kość, która 
utknęła mu w jelicie cienkim. Po zabiegu chirurgicznym, któ-
ry przeprowadziła grupa czterech doświadczonych lekarzy, lew 
doszedł już do siebie i jak podkreśla doktor Mirosław Kalicki, 
dostał szansę
na kolejne lata szczęśliwego życia.

WSPÓLNE STOWARZYSZENIE METROPOLITALNE
To historyczna chwila! Tydzień temu radni Gdyni oraz Wejhe-
rowa podjęli uchwały
o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk - Gdynia - Sopot. W ten sposób powstaje jedno, wspól-
ne stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej metropolii.

FORUM GDAŃSK
We wtorek 2 czerwca wmurowano kamień węgielny pod Forum 
Gdańsk, które powstaje na 6-hektarowej działce w obrębie ulic 
3 Maja, Armii Krajowej, Wały Jagiellońskie i Hucisko. Jest to 
centralny punkt aglomeracji, w sąsiedztwie dworca kolejowego 
Gdańsk Główny, zabytkowego Głównego Miasta i budynków 
użyteczności publicznej. Dotychczas potencjał tego kwartału 
nie był wykorzystany
ze względu na przebiegające przez działkę tory kolejowe.
W ramach kompleksu powstanie zupełnie nowa przestrzeń pu-
bliczna. Odwiedzający będą mogli odpocząć na placu miejskim 
z miejscami do siedzenia w otoczeniu zadbanej zieleni, a także 
skorzystać z oferty kawiarni i restauracji z ogródkami otwarty-
mi do późnych godzin wieczornych. Plac będzie również do-
skonałym miejscem do organizacji imprez. Wzdłuż zrewitali-
zowanych nabrzeży kanału Raduni zostanie stworzony ogólno-
dostępny bulwar przykryty szklanym dachem.

(GR)

Podpisanie listy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

możliwe będzie jedynie za okazaniem dokumentu tożsamości.

 Od czasów kiedy wynaleziono 
soczewkę, dzięki której osoby z 
wadą wzroku zaczęły widzieć, 
wiele się zmieniło. Nowocze-
sne soczewki  okularowe są 
zrobione z różnych tworzyw 
sztucznych i są aktualnie naj-
częściej wybieranymi soczew-
kami ze względu na ich lek-
kość i większą wytrzymałość 
w porównaniu do tradycyjnych 
szklanych soczewek. Przez to 
też, wygodniej się je nosi. Moż-
na sprawić by były odporniejsze 
na zarysowania poprzez za-
stosowanie specjalnych metod 
wykończenia.
Poszczególne materiały wy-
korzystywane do produkcji 
soczewek, posiadają różne in-
deksy załamania światła i mają 
różną grubość, dzięki temu so-
czewki dużych mocy moga być 
cieńsze, popularnie w zakła-
dach optycznych mówi się że 
soczewki są "pocieniane".
 Soczewki, aby również chro-
niły wzrok, są wyposażone w 
powłoki antyrefleksyjne, chro-
niące przed promieniami UV i 
powłąką tzw "blue" która chro-
ni wzrok przed szkodliwymi 
promienami monitorów kom-
puterowych, tabletów itp.
 Kupując soczewki z powłoką 

antyrefleksyjną nie zapomnij-
cie zapytać o poziom ochrony 
przed UV określony we wskaź-
niku E-SPF. E-SPF (Eye-Sun 
Protection Factor) to między-
narodowy wskaźnik, który w 
obiektywny sposób powie Ci, 
w jakim stopniu Twoje okula-
ry chronią Twój wzrok przed 
szkodliwym wpływem pro-
mieni UV.  Im wyższy współ-
czynnik E-SPF, tym większa 
ochrona oczu (i skóry wokół 
oczu) przed działaniem pro-
mieni UV.
E-SPF 25 oznacza, że wzrok 
użytkownika w soczewkach 
jest  chroniony przed promie-
niowaniem UV 25 razy bar-
dziej niż bez soczewek.
Ideal Max® Blue UV to powło-
ka antyrefleksyjna nakładana 
na soczewki okularowe, aby w 
pełni chronić wzrok przed nie-
korzystnym działaniem pro-
mieni z zakresu światła niebie-
skiego i ultrafioletowego.
Światło niebieskie jest emito-
wane przez ekrany urządzeń 
cyfrowych, takich jak:
• smartfony,
• tablety,
• laptopy,
• telewizory,
a także przez oświetlenie LED.

 Zakład usługowy FOTO-
-OPTYKA-SERWIS, fir-
my OK SERWIS, proponuje 
najnowocześniejsze soczewki 
okularowe firm Szajna, JZO, 
Essilor.  Wykwalifikowany 
personel pomoże dobrać odpo-
wiednie soczewki w zależności 
od potrzeb i oczekiwań klien-
tów. A na nowoczesnym stano-
wisku badania refrakcji można 
sprawdzić , zbadać swoją wadę 
wzroku.
OK SERWIS oferuje  każdy 
rodzaj okularów korekcyjnych. 
W czasie nadchodzącego lata 
ogromną popularnością cieszą 
się przeciwsłoneczne okulary z 
korekcją wzroku oraz okulary 
fotochomowe.
Coraz cześciej klienci wybie-
rają przeciwsłoneczne okluary 
progresywne, które zapewniaja 
komleksowy komfort widzenia 
dla osób potrzebujących okula-
rów do chodzenia i do czytania.  
Duży wybór oprawek pozwala 
dobrać ładne okulary dla każ-
dego rodzaju twarzy i gustu 
klienta.
Na wszystkie okulary progre-
sywne wykonane w OK SER-
WIS, zakład udziela Gwaran-
cji Adaptacji.
Okulary z nowoczesnymi 

soczewkami progresywnymi 
zapewniają niemal natych-
miastową adaptację. Mimo 
tego, aż do 40 dni wydłuży-
liśmy czas, w którym obo-
wiązuje tzw. Gwarancja Ada-
ptacji. Jeśli okazałoby się, że 
nie widzisz w nowych oku-
larach wyraźnie, powodują 
one dyskomfort widzenia, 
itp. przyjdź z nimi do salonu 
i wspólnie z optykiem usta-
lisz, jaka jest tego przyczyna, 
możliwa jest bezpłatna wy-
miana soczewek na inne, sa-
tysfakcjonujące soczewki.
Ponieważ zakład usługowy 
F O TO-OP T Y K A-SER-
WIS prowadzi również usłu-
gi fotograficzne i serwisowe 
(naprawa paratów fotogra-
ficznych), dzięki temu może 
stosować niższe marże, a tym 
samym niższe ceny  okularów.
 Gorąco polecamy odwie-
dziny w FOTO-OPTYKA-
-SERWIS na ulicy Obroń-
ców Wybrzeża w falowcu 
przy klatce 8b i zapoznanie 
sie z ich atrakcyjną ofertą no-
woczasnych okularów korek-
cyjnych dla ciebie.

www.okserwis.com.pl

NOWOCZESNE KOREKCYJNE 
SOCZEWKI  OKULAROWE
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OSTRZEGAŁ KRZYSZTOF SKIBA

Seniorze, uważaj na oszustów
Nie dawajmy pieniędzy osobie, której nie znamy – podkreślał w Sopocie podczas spotkania na temat bezpieczeństwa 
osób starszych, znany satyryk i artysta estradowy Krzysztof Skiba. Artysta, po tym jak dwukrotnie usiłowano oszukać 
jego mamę oraz słysząc od znajomych o licznych próbach wyłudzenia pieniędzy od osób starszych, zaangażował się w 
społeczną akcję dotyczącą bezpieczeństwa seniorów. 

W spotkaniu „Seniorze, uważaj 
na oszustów”, z udziałem funk-
cjonariuszy sopockiej policji 
oraz straży miejskiej, uczest-
niczyło ponad 90 seniorów. 
Krzysztof Skiba opowiedział 
o osobistych doświadczeniach 
oraz podkreślał, że oszuści wy-
korzystują często dobroć i uf-
ność osób starszych, przekonu-
jąc np. że bliska osoba znalazła 
się w trudnej sytuacji i trzeba 
natychmiast jej pomóc przeka-
zując pieniądze. 
– Dzisiaj łatwo dowiedzieć się 
kto jest wnuczkiem i jak ma 
na imię, bo młodzi ludzie czę-
sto zamieszczają w internecie 
zdjęcia swojej rodziny. Oszuści 
korzystają również ze starych 
książek telefonicznych, wy-
szukując imiona, których teraz 
raczej się nie nadaje, np. Ge-
nowefa, Kazimiera, Wacław. 
Istnieje bowiem duże prawdo-
podobieństwo, że jest to oso-
ba starsza – mówił Krzysztof 

Skiba. – Państwo pochodzą z 
tego szlachetnego pokolenia, z 
którego jest moja mama, gdzie 
jeszcze ludziom się wierzy i 
ufa. Dzisiaj niestety są oszuści, 
którzy to wykorzystują, dlatego 
powinniście być czujni. 
Podczas spotkania funkcjona-
riusze sopockiej policji przed-
stawili metody działania oszu-
stów oraz podstawowe zasady 
bezpieczeństwa, m.in.:
– jeśli dzwoni do Ciebie ktoś, 
kto podaje się za krewnego i 
prosi o pieniądze, oddzwoń do 
rodziny i sprawdź informację,
– gdy podejrzewasz, że masz do 
czynienia z oszustem, zadzwoń 
na policję (tel. 997),
– nigdy nie przekazuj obcej 
osobie pieniędzy,
– zamykaj drzwi, zainsta-
luj na drzwiach łańcuch 
zabezpieczający,
– nie wpuszczaj do mieszkania 
obcych osób,
– jeśli zdecydujesz się na 

otwarcie drzwi, zapnij łańcuch 
zabezpieczający, uchyl drzwi 
i poproś o pokazanie dowodu 
tożsamości, legitymacji służ-
bowej, identyfikatora; zadzwoń 
do instytucji, na które powołuje 
się nieznajomy,
– jeśli musisz kogoś wpuścić do 
domu, nie zostawiaj go ani na 
chwilę samego w mieszkaniu. 
Osoby starsze mają coraz więk-
szą wiedzę i świadomość i 
zgłaszają próby oszustwa, ale 
jeszcze ciągle zdarzają się takie 
przypadki. Przestępcy wyko-
rzystują ich dobre serce i chęć 
niesienia pomocy. Ofiarami 
często padają osoby starsze, 
samotnie zamieszkujące. Dla-
tego, jak podkreślają organi-
zatorzy sopockiego spotkania, 
warto mówić o tym jak działa-
ją oszuści i jak się przed nimi 
uchronić. 
Bezpieczeństwo sopockich se-
niorów jest ważną kwestią, 
która pojawia się również w 

„Sopockim Programie Stra-
tegicznym na rzecz Seniorów 
do 2020 roku”. Dokument ten 
jest bazą do kreowania polity-
ki miejskiej we wszystkich ob-
szarach w taki sposób, by jak 
najpełniej odpowiadała ona po-
trzebom i oczekiwaniom osób 
starszych. Podczas spotkania 

Joanna Cichocka-Gula, wice-
prezydent Sopotu, zaprezen-
towała ten dokument oraz za-
prosiła sopockich seniorów do 
udziału w konsultacjach, pod-
czas których będą mogli zgła-
szać swoje uwagi. 
Organizatorem spotkania „Se-
niorze, uważaj na oszustów” 

był Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie oraz Sto-
warzyszenie Po_moc. Partne-
rzy: Komenda Miejska Policji 
w Sopocie, Dworek Sierakow-
skich oraz Restauracja Młody 
Byron.

Agnieszka Niedałtowska

  Inicjatorem spotkania był muzyk Krzysztof Skiba

 Turnieje dzikich drużyn organizowane na Zaspie i Przymorzu
zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem amatorów futbolu 

 Po wręczeniu nagród zawsze jest czas na pamiątkową fotografię 
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ŁATWIEJ W GDAŃSKIM URZĘDZIE

Nie obawiaj się kolejki
Gdański magistrat staje się coraz 
bardziej przyjazny dla petentów. 
Niedawno wprowadzono kolej-
ne ułatwienie dla klientów, które 
sprawi, że nie będziemy musieli 
obawiać się kolejek w gdańskim 
urzędzie miasta, ponieważ pod 
adresem www.gdansk.pl/nu-
merek każdy, kto ma coś do za-
łatwienia, może błyskawicznie 
sprawdzić jaki jest czas oczeki-
wania do poszczególnych urzę-
dowych „okienek”. Aktualizacja 
danych dokonuje się w czasie 
rzeczywistym.
Izabela Dulkiewicz, dyrektor 
Wydziału Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
mówi, że drobne usprawnienie, 
jakim jest wyświetlanie informa-
cji o kolejkach, zapewne ułatwi 
mieszkańcom decyzję o tym czy 
wybrać się do urzędu, czy zare-
zerwować wizytę drogą interne-
tową albo pójść do innej filii.
– Podgląd dotyczy Zespołów 
Obsługi Mieszkańców, gdzie 
mieszkańcy zgłaszają się w spra-
wach meldunków, dowodów 
osobistych, praw jazdy, rejestracji 
pojazdów czy działalności go-
spodarczej oraz Urzędu Stanu 
Cywilnego, gdzie wykonywa-
ne są chociażby rejestracje uro-
dzeń i małżeństw, odpisy ak-
tów stanu cywilnego. Obecnie 
możliwy jest podgląd kolejek w 
ZOM przy ulicach Partyzantów, 

Nowe Ogrody oraz Wilanow-
skiej. Wkrótce możliwy będzie 
również podgląd ZOM na ul. 
Milskiego – informuje Michał 
Piotrowski z Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Automatyczny system kolej-
kowy funkcjonuje w gdańskim 
magistracie już od kilkuna-
stu lat, natomiast jesienią 2012 
roku uruchomiony został także 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 
w grudniu 2014 roku wyposa-
żony został w układ głosowego 
przywołania.
– System umożliwia obserwację 
i nadzór wszystkich punktów 
kolejkowych w jednym miejscu. 
Dzięki temu możemy podejmo-
wać decyzje poprawiające wy-
dajność i efektywność systemu, 
co oczywiście przekłada się na 
poziom zadowolenia klientów 
magistratu. Z naszej perspekty-
wy istotna jest również możli-
wość obserwacji tempa obsługi 
na każdym stanowisku – mówi 
Izabela Dulkiewicz.
W 2014 roku za pomocą systemu 
numerkowego obsłużonych zo-
stało ponad 400 tysięcy klientów.
– Udostępnienie danych z syste-
mu wydającego numerki to ko-
lejny już przykład wykorzysta-
nia otwartych danych w ramach 
projektu Otwarty Gdańsk – do-
daje Michał Piotrowski.

(GR)

ZIELONY GDAŃSK

Pierwsi w 
Polsce
– Gdańsk to jedno z naj-
bardziej zielonych dużych 
miast Polski. Tereny zielo-
ne stanowią ponad 20 proc. 
powierzchni miasta – więcej 
niż w Warszawie, Wrocła-
wiu czy Krakowie. Jednak 
procesy inwestycyjne spra-
wiają, że co roku wycina się 
drzewa – również te chore 
i stanowiące zagrożenie dla 
mieszkańców. Teraz każdy 
gdańszczanin będzie mógł 
zaproponować nowe miej-
sce do nasadzeń. Umożliwi 
to nowoczesna aplikacja we-
bowa BAND, dzięki której 
wszyscy mogą wskazać naj-
lepsze miejsca do nasadzeń 
nowych drzew. To pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie w 
Polsce – informuje Dariusz 
Wołodźko z Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
Wystarczy tylko wejść na 
stronę BANDgdansk.com 
lub www.gdansk.pl/band, 
wybrać lokalizację, pre-
ferowane gatunki drzew 
oraz podać swoje dane 
kontaktowe.

(GR)

ZAPRASZAMY NA PRZYMORZE I ZASPĘ

Do Przerwy 0:1 – Reaktywacja!
13 czerwca, po kilkumiesięcznej przerwie, na boiska Przymorza i Zaspy ponownie wybiegną uczest-
nicy turnieju dzikich drużyn „Do Przerwy 0:1”. Turniej, którego pomysłodawcą i organizatorem wraz 
z Gdańską Fundacją Dobroczynności jest Andrzej Kowalczys, rozgrywany jest już od 11 lat!

Nie ma chyba drugiego takie-
go turnieju w tej części świa-
ta, który ściągałby cztery razy 
w roku tak duże rzesze mło-
dych entuzjastów piłki nożnej, 
jak turniej „Do Przerwy 0:1”. 
Większość z młodych piłka-
rzy dorastało wraz z kolejny-
mi edycjami zawodów, które w 
tej części Gdańska znają chyba 
wszyscy. Turniej znają również 
podwórkowi piłkarze z innych 
dzielnic miasta, a także z in-
nych miast Pomorza: Chojnic, 
Człuchowa, Gdyni, Wejhero-
wa czy Żukowa, co udowadnia-
ją przy okazji kolejnych edycji, 
stawiając się tradycyjnie w so-
botni poranek. 
W ubiegłym roku wśród dru-
żyn, które zgłosiły się do 
zawodów byli również pił-
karze z Działdowa (woje-
wództwo warmińsko-ma-
zurskie), tak więc można już 
oficjalnie powiedzieć, że „Do 

Przerwy 0:1” przekroczyło ko-
lejną granicę, tym razem grani-
cę województwa.
Na czym polega fenomen tur-
nieju, który przy okazji każdej 
edycji ściąga średnio kilkadzie-
siąt piłkarskich drużyn?
– Sukces naszego turnieju to 
z jednej strony ciężka praca i 
upór w dążeniu do celu orga-
nizatorów zawodów, z drugiej 
zaś chęć dobrej zabawy, wola 
współzawodnictwa i entuzjazm 
uczestników turnieju – mówi 
Andrzej Kowalczys. – „Do 
Przerwy 0:1” to również al-
ternatywa spędzenia wolnego 
czasu na świeżym powietrzu, 
aktywnie wśród rówieśników. 
Zamiast przed komputerem, 
młodzi chłopcy i dziewczęta 
mogą spędzić czas grając w pił-
kę nożną.
Stałym punktem każdego tur-
nieju jest wizyta zawodników 
bądź trenerów Lechii Gdańsk, 

która zawsze mocno wspiera-
ła „Do Przerwy 0:1”, a pod-
czas najbliższej edycji – obok 

sklepów sieci „Merkus” – bę-
dzie oficjalnie głównym part-
nerem turnieju, który oprócz 

dobrej zabawy gwarantuje tak-
że upominki i medale dla naj-
lepszych drużyn.

(SL)
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FINAŁ COCA-COLA CUP

„Lewy” odwiedzi Gdańsk
Gdańsk będzie gospodarzem 
kolejnego wielkiego święta pił-
karskiego. Tym razem w na-
szym mieście odbędzie się finał 
17. edycji Coca-Cola Cup, któ-
ry zaplanowano na 20 czerwca 
na Targu Węglowym. 
Jak informują organizatorzy 
imprezy, przygotowanie finału 
Coca-Cola Cup 2015 na Targu 
Węglowym to efekt współpra-
cy firmy Coca-Cola z miastem 
Gdańsk. Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska powie-
dział, że miasto wspiera wszel-
kie programy, które propagują 
zdrowy, aktywny tryb życia 
wśród młodych ludzi. 
– Znakomitym przykładem ta-
kiej inicjatywy jest Coca-Cola 
Cup, dlatego bardzo się cieszę, 
że finał tegorocznej edycji tur-
nieju odbędzie się właśnie w 
Gdańsku. W naszym mieście 
na każdym kroku czuć spor-
towego ducha. Jesteśmy ak-
tywni, otwarci na sport, czego 
dowodem są liczne programy 
zachęcające do aktywności fi-
zycznej. Już dziś zapraszam 
wszystkich na Targ Węglowy 
na finał Coca-Cola Cup 2015, 
który z pewnością przynie-
sie wiele sportowych emocji i 
dobrej zabawy – dodał Paweł 
Adamowicz.
Coca-Cola Cup to najstar-
szy i jeden z największych 

piłkarskich turniejów mło-
dzieżowych w Polsce. Rozgry-
wany nieprzerwanie od 17 lat, 
co roku angażuje około 40000 
gimnazjalistów z całego kraju. 
W tegorocznej edycji bierze 
udział 3948 zespołów, co jest 
rekordem turnieju w obecnej 
formule, czyli odkąd Coca-Co-
la Cup jest skierowany wyłącz-
nie do gimnazjalistów. 
Z województwa pomorskie-
go zgłosiły się 192 drużyny: 
129 męskich i 63 damskie. 
Finał wojewódzki odbędzie 
się 14 czerwca. Podczas finału 
20 czerwca na Targu Węglo-
wym stanie boisko z natural-
ną trawą. Do dyspozycji kibi-
ców będzie oddana trybuna, z 
której będzie można oglądać 
rozgrywki i dopingować mło-
dych zawodników. Wśród ki-
biców będzie między innymi 
ambasador projektu – Robert 
Lewandowski. Ponadto każ-
dy odwiedzający będzie mógł 
skorzystać z licznych atrakcji w 
sąsiadującej z boiskiem Strefie 
Aktywnego Życia – porozma-
wiać z ekspertami i dowiedzieć 
się, jak żyć zdrowo i aktywnie 
na co dzień, a także spróbować 
swoich sił w różnych zabawach 
i dyscyplinach sportowych. 
Wydarzenie uświetni również 
koncert młodej gwiazdy pol-
skiej sceny muzycznej. (GR)

PIŁKARSKO NA CYSTERSÓW

W Oliwie grali o puchar Wałęsy
Majowe turnieje piłki nożnej 
w Oliwie, gdzie na najlepszych 
czeka puchar europosła Jaro-
sława Wałęsy, stały się sporto-
wą tradycją w całym mieście. 
Piłkarskie potyczki, jak za-
wsze, odbywały się na boisku 
przy ul. Cystersów, a ich głów-
nym organizatorem był Klub 
Osiedlowy „Ad-Rem”. Dużym 
wsparciem wykazało się Biu-
ro Promocji Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku i Rada Osiedla 
Oliwa.
– Turniej odbywał się w dwóch 
kategoriach wiekowych. Wśród 
seniorów zwyciężyła ekipa 
DOS GOKF Oliwa, która wy-
stąpiła w składzie: Damian Be-
lecki, Michał Pepliński, Bartek 
Kowalewski, którego wybrano 
najlepszym bramkarzem oraz 
Kamil Belecki, Dawid Kru-
szyński, Kamil Jamiołkowski. 
Zwycięzcy wygrali we wszyst-
kich meczach i mogą pochwalić 
się dwukrotnie większą ilością 
goli zdobytych nad straconymi. 
Najlepszym strzelcem tej kate-
gorii wiekowej okazał się zdo-
bywca 7 goli Damian Belecki, 
który o jedno trafienie okazał 
się lepszy od Michała Pepliń-
skiego i Mateusza Szkody – in-
formuje Ryszard Riviera, kie-
rownik klubu „Ad-Rem”.

Kolejne miejsca na podium 
przypadły w udziale zespołom 
„Ad-Rem” i „Błękitni”. Dodaj-
my, że w tej grupie wiekowej 
nagroda fair play przypadła 
Michałowi Zimowskiemu. 
W drugiej kategorii wieko-
wej, a więc wśród gimnazjali-
stów ponownie zwyciężyli go-
spodarze turnieju – Ad-Rem 
Oliwa (Bartek Kowalewski, 
Kamil Belecki, Artur Domań-
ski, Samuel Rychlik, Maciek 
Czeczko, Jan Niekrasz, Adam 
Materny).

– Oliwska drużyna nie doznała 
żadnej przegranej. Na podium 
stanęli także zawodnicy Gim-
nazjum nr 1 i drużyna Gimna-
zjum STO. Najlepszym snajpe-
rem okazał się Bartek Kowa-
lewski, który strzelił rywalom 
6 goli. Natomiast za najlepsze-
go zawodnika uznano piłkarza 
STO – Franka Zajączkowskie-
go – dodaje Ryszard Riviera. 
– Najlepsi, poza pucharami 
ufundowanymi przez Jarosława 
Wałęsę, otrzymali także meda-
le sponsorowane przez Gdański 

Ośrodek Kultury Fizycznej 
i nagrody rzeczowe, których 
sponsorami byli: Rada Osiedla 
Oliwa, Robotnicza Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Budow-
lani”, Biuro Promocji Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, PZPN 
oraz Trefl Sopot. Z kolei za 
wzorowe zachowanie piłkarzy 
dziękuję opiekunom drużyn: 
Grzegorzowi Nurzyńskiemu, 
Romanowi Zabłudowskiemu i 
Mirosławowi Szałucha. 

(GR)

TOWARZYSKO

Polska – 
Grecja
Najbardziej wierni fani 
piłki nożnej w wydaniu re-
prezentacyjnym odliczają 
już dni do towarzyskiego 
spotkania Polska – Grecja, 
które 16 czerwca rozegra-
ne zostanie na stadionie 
PGE Arena w Gdańsku.
Polacy i Grecy rozegrali 
jak dotychczas 16 spotkań, 
z czego zdecydowana 
większość, bo aż 11 spo-
tkań to mecze bez żadnej 
stawki – towarzyskie. Po-
lacy zwyciężali 10 razy, 
odnieśli 3 remisy i ponieśli 
tyle samo porażek, strze-
lając 30, a tracąc 12 goli. 
Miejmy nadzieję, że po 
meczu w Gdańsku doro-
bek polskiej kadry będzie 
jeszcze bardziej okazały.
Dodajmy jeszcze tylko, 
że początek spotkania na 
PGE Arena zaplanowano 
na godz. 20.45. Będzie to 
prawdopodobnie ostatni 
mecz towarzyski polskiej 
reprezentacji w tym roku.

(KL)
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II FESTYN RODZINNY

Bawimy się na 
Oruni Górnej
Na Oruni Górnej Dzień Dziecka, Dzień Matki 
i Dzień Ojca połączono w jedno święto i przy 
tej okazji organizowany jest Festyn Rodzin-
ny, który odbędzie się 9 czerwca na terenie 
rekreacyjnym przy ulicy Nad Potokiem.

Rodzinny Festyn po raz pierw-
szy zorganizowano w roku 
ubiegłym. Impreza zakończyła 
się pełnym sukcesem, dlatego 
postanowiono kontynuować 
rodzinne biesiadowanie rów-
nież w tym roku.
– Impreza rozpocznie się o 
godz. 14.00, a na początek za-
planowaliśmy zabawy, kon-
kursy, konkurencje sportowe, 
miasteczko ruchu drogowego, 
gdzie najmłodsi będą mogli 
kształtować nawyki bezpiecz-
nego poruszania się po dro-
gach. Poza tym przewidzieli-
śmy prezentacje artystycznych 
umiejętności maluchów. Spo-
dziewać się zatem możemy 
popisów wokalnych, tanecz-
nych i recytatorskich – mówi 
nam Franciszek Wantuch ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”, która wspólnie z 
Przedszkolem Niepublicznym 
„Parkowe Wzgórze” zajęła się 
organizacją rodzinnej imprezy. 
Hitem festynu ma być, rozpo-
czynający się o godz. 15.30, 

piknik edukacyjny, który or-
ganizowany jest przy po-
mocy Centrum EDU-FAN 
Przestrzeń Rodzinnego 
Eksperymentowania. 
– Przybliżane będą tajniki 
świata fizyki i chemii poprzez 
wcielenie się w młodych na-
ukowców. Impreza podzielo-
na będzie na moduły. Podczas 
pierwszego – „Kraina lodu” 
przeprowadzane będą mroźne 
eksperymenty z wykorzysta-
niem azotu. Drugi, „Potęga 
elektryczności”, to ekspery-
menty przybliżające informacje 
o elektryczności – dodaje Fran-
ciszek Wantuch.
Z kolei o godz. 16.00 odbędzie 
się pokaz tresury psów policyj-
nych. Poza tym otwarty będzie 
kącik gastronomiczny. Będzie 
można również bawić się w 
dmuchanym zamku i cyrku-
-zjeżdżalni z trampoliną. 
– Wszystkie przyjemności są 
całkowicie za darmo – zapo-
wiada Franciszek Wantuch.

(lubek)

  Inicjatorem spotkania był muzyk Krzysztof Skiba

Flash

Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!

Oglądaj nas na facebooku!

Ej, posłuchaj!  Zostań Dawcą, 
aby podarować życie innym! 
Nie myśl tylko o sobie! 
Przecież i Ty możesz kiedyś 
potrzebować takiej pomocy! 
– Apeluje 12-letni Maks  z 
Łęgowa, dla którego jedyną 
szansą na leczenie oraz powrót 
do zdrowia jest przeszczepienie 
szpiku bądź komórek 
macierzystych od Dawcy 
niespokrewnionego.
Podczas minionych ferii zimo-
wych Maks z ogromną radością 
oddawał się swojej nowej pasji – 
snowboardowi. Już wtedy, czuł 
się coraz bardziej zmęczony. 
Dramatyczna diagnoza – ostra 
anemia aplastyczna - wyjaśniła 
powody osłabienia i złego sa-
mopoczucia Maksa. Na doda-
tek lekarze nie mogą się podjąć 
standardowego leczenia w jego 
przypadku, gdyż w wyniku pe-
chowego wypadku rowerowego 
stracił nerkę.
 Teraz ostatnią deską ratunku 
dla Maksa jest przeszczepienie 
od Dawcy niespokrewnionego! 
Dlatego przyjdź, weź udział w 
akcji i okaż wsparcie Maksowi!
Rodzina i przyjaciele Maksa 
nie potrafią czekać bezczynnie 
– sami zainicjowali poszuki-
wania jego bliźniaka genetycz-
nego. Przygotowania do akcji 
rejestracji dawców pod hasłem 
„Pomóż Maksowi i Innym!” 
ruszyły pełną parą.
- Dla każdego z nas oddanie 
4 ml krwi to bardzo niewiele 
– być może dla Maksymilia-
na jest to szansa na znalezienie 

PRZYGOTOWANIA DO AKCJI REJESTRACJI POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU 
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH RUSZYŁY PEŁNĄ PARĄ.

WIELKIE ODLICZANIE 
ROZPOCZĘTE
21 czerwca 2015r. w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach odbędzie się akcja rejestracji poten-
cjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku dla Maksai innych pacjentów. Rodzina, 
przyjaciele Maksa oraz Gmina Pszczółki liczą na zaangażowanie świadomej problemu, jakim jest 
rak krwi, społeczności Pszczółek i okolic. 

dawcy – tłumaczył Paulina 
Lewandowska, siostra na-
stoletniego Maksymiliana. 
-  Przyjdźcie zarejestrować się 
jako potencjalni dawcy szpiku. 
Liczy się każdy!
Kto może zostać Dawcą?
Zarejestrować może się każdy 
zdrowy człowiek pomiędzy 18 
a 55 rokiem życia, ważący mi-
nimum 50 kg (bez dużej nad-
wagi). Zajmuje to tylko chwi-
lę, polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycz-
nego, wypełnieniu formula-
rza z danymi osobowymi oraz 
pobraniu 4 ml krwi. Na pod-
stawie pobranej próbki zosta-
ną określone cechy zgodności 
antygenowej, a jeśli okaże się, 
że kod genetyczny Dawcy zga-
dza się z kodem genetycznym 
chorego, wtedy dochodzi do 
przeszczepienia. Wszyscy, któ-
rzy chcą się zarejestrować, po-
winni mieć ze sobą dokument 
tożsamości z nr PESEL.

Rejestracja i przebadanie jed-
nego Dawcy to koszt 250 zł. 
Od początku istnienia Fundacji 
DKMS Polska rozwijamy na-
szą bazę, rejestrując kolejnych 
Dawców m.in. dzięki darowiz-
nom od osób indywidualnych 
i finansowemu wsparciu firm. 
Każda, nawet najmniejsza da-
rowizna pozwoli nam pozyskać 
więcej potencjalnych Dawców. 
Rejestracja w bazie jest bez-
płatna, ale będziemy wdzięcz-
ni, jeśli pokryjesz choćby jej 
część przekazując darowiznę 

na konto 
o numerze: 15 1240 6292 1111 
0010 6197 7669. Dziękujemy. 
Liczy się każde wsparcie. 

O FUNDACJI
Fundacja DKMS Polska to ak-
tualnie największa baza daw-
ców szpiku w Polsce, w której 
zarejestrowanych jest i ponad 
678 000 (marzec 2015) poten-
cjalnych dawców szpiku, a już 1 
921 (marzec 2015) osób oddało 
swoje komórki macierzyste lub 

Rejestracja potencjalnych 
Dawców odbędzie się:
Data: 21 czerwca 2015 r.
Godzina:11:00 – 17:00
Miejsce: Publiczne  
Gimnazjum w Pszczółkach
Adres: ul. Pomorska 25,  
Pszczółki

szpik, dając szansę na życie 
pacjentom zarówno w Polsce, 
jak i na świecie.


