
Nie będzie nudno
Ciekawa jest oferta wakacyjna przygotowana 
dla dzieci i młodzieży, którzy letnią kanikułę 
spędzą w Gdańsku. Do wyboru są półkolonie i 
szereg zajęć tematycznych.
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Zdarza się, że media donoszą o porzuconych niemowlakach, które nie mają 

żadnych szans przeżycia. Rodzice je zabijają albo pozostawiają w miejscach, 

gdzie nie mają szans na przeżycie. Alternatywą jest dla nich okno życia. Tam – 

bez zbędnych pytań – można zostawić dziecko i dać mu szansę.

Noworodek umieszczany jest w inkubatorze 
do czasu przyjazdu karetki, która zabiera 
go do szpitala, gdzie przechodzi badania, 
a następnie kierowany jest do pogotowia 
rodzinnego. 

Hala Leszka Blanika stanie za rok
Hala Gimnastyczna Leszka Blanika rośnie jak 
na drożdżach. W połowie czerwca odbyło się 
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowany obiekt.

Jubileusz Piotra Szczepańskiego
W ubiegłym tygodniu Piotr Szczepański obcho-
dził 40-lecie pracy artystycznej. Jego benefis w 
bibliotece na Targu Rakowym zbiegł się z uro-
dzinami artysty.

Lato pełne kina na sopockim molo 
Ruszyła 8. edycja najdłuższego wakacyjnego fe-
stiwalu Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane. 
W plenerowych kinach odbywać się będą bez-
płatne projekcje filmowe.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 1 – 4 lipca (środa – sobota), Open’er Festival 
2015, Lotnisko Kosakowo

• 2 – 5 lipca (czwartek – niedziela), Baltic Sail, 

• 3 lipca (piątek), Kabaret Smile, godz. 20.00, 
Pick&Roll Club w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 
3 – 5

• 3 – 14 lipca, Gdynia Design Days

• 11 – 19 lipca, Sopot Film Festival

• 9 – 12 lipca (czwartek – niedziela), Festiwal 
Teatrów Ulicznych i Plenerowych FETA

• 10 lipca (piątek), Kayah, godz. 21.00, Zatoka 
Sztuki w Sopocie, al. Franciszka Mamuszki 14 

• 12 lipca (niedziela), Kabaret Ani Mru Mru, 
godz. 17.00 i 20.00, Pick&Roll Club w Sopocie, 
ul. Zamkowa Góra 3 – 5

• 17 – 19 lipca (piątek – niedziela), Festiwal 
Kultury Świata „Okno na świat”

• 18 – 19 lipca (sobota – niedziela), Gdańsk 
Dźwiga Muzę, Plac Zebrań Ludowych  
w Gdańsku

• 24 lipca (piątek), Kabaret Paranienormalni, 
godz. 18.00 i 21.00, Pick & Roll Club w Sopocie, 
Zamkowa Góra 3 – 5

• 24 – 26 lipca (piątek – niedziela), Konwent 
Mangi i Fantastyki Baltikon 2015, Sopot, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Książąt 
Pomorskich 16/18

• 25 lipca (sobota), Thomas Anders & Modern 
Talking Band, godz. 20.30, Opera Leśna  
w Sopocie

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 31 lipca (piątek), Czerwone Gitary Symfon-
icznie – 50 lat istnienia, godz. 19.00, Opera 
Leśna w Sopocie

• 1 – 9 sierpnia, 19. Festiwal Szekspirowski, 
Gdański Teatr Szekspirowski przy ul. Bo-
gusławskiego 1

• 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

• 14 – 23 sierpnia, Solidarity of Arts

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

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

• 20 – 23 sierpnia (czwartek – niedziela), Liter-
acki Sopot

• 22 – 23 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Hipodrom Sopot

• 22 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy Masters 
w klasie LAS, Zatoka Gdańska

• 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 kalendariumBEZPIECZNE WAKACJE

Dane napawają 
optymizmem
– Pomorskie służby dołożą wszelkich starań, aby wakacyjny 
wypoczynek dzieci w naszym województwie przebiegał bez-
piecznie. Statystyki dotyczące wypadków, czy utonięć z udzia-
łem najmłodszych napawają optymizmem. Na bezpieczeństwo 
najmłodszych wpływa rosnąca świadomość rodziców, wysyła-
jących swoje pociechy na kolonie i obozy – mówi Roman No-
wak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

W urzędzie wojewódzkim zor-
ganizowano spotkanie poświę-
cone przygotowaniom regio-
nu do otoczenia opieką dzieci, 
wypoczywających na Pomorzu. 
Pod przewodnictwem wicewo-
jewody, Michała Owczarcza-
ka, rozmawiano o przygoto-
waniach służb i instytucji do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
wypoczywającym. 
– Z danych zaprezentowanych 
przez kuratorium oświaty wy-
nika, że ze zorganizowanych 
form wypoczynku w woje-
wództwie pomorskim sko-
rzysta około 75 tysięcy dzieci, 
które przebywać będą na oko-
ło 1500 obozach i koloniach. 
Pod kontrolą służb znajdą się 
miejsca wypoczynku, a tak-
że zbiorowe punkty żywienia, 
z których korzystać będą naj-
młodsi. Szef Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej Dariusz Cichy nie wi-
dzi większych zagrożeń przed 
rozpoczynającym się sezonem 
wakacyjnym – dodaje Roman 
Nowak.
Sanepid jest w stanie skontro-
lować warunki w zdecydowanej 
większości obozów i kolonii. 
Dodajmy, że w ostatnich latach 
nie odnotowano poważniej-
szych przypadków masowych 
zatruć. 
– Kuratorium apeluje natomiast 
do rodziców, aby upewnili się, 
czy organizator wypoczynku, 
któremu powierzają swoje dzie-
ci dokonał stosownego zgło-
szenia do władz oświatowych. 

Około 30 procent podmiotów 
nie stosuje się bowiem do obo-
wiązku zgłoszenia w kurato-
rium organizowanego przez 
siebie wypoczynku, choć po-
winny to uczynić 21 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku. 
Niedopełnienie obowiązku 
znacznie ogranicza możliwość 
przeprowadzania kontroli sa-
nitarnych lub przeciwpożaro-
wych, od których zależeć może 
zdrowie naszych pociech – tłu-
maczy rzecznik wojewody.
Na bieżąco prowadzone będą 
intensywne kontrole autokarów 
przewożących najmłodszych, 
a większość interwencji po-
dejmowanych jest na wniosek 
rodziców. Dodajmy, że na 158 
autokarów, które skontrolowa-
no od początku maja do połowy 
czerwca, tylko w 15 przypad-
kach zatrzymano dowody reje-
stracyjne, a zaledwie 2 pojazdy, 

ze względu na stan techniczny, 
nie kwalifikowały się do dalszej 
jazdy. 
O rosnącej świadomości wśród 
dzieci świadczyć mogą nato-
miast dane zaprezentowane 
przez WOPR. W ubiegłym 
roku na Pomorzu utonęło 59 
osób. W tej grupie nie odnoto-
wano przypadku utonięć dzieci 
do 10 lat. Jest to m.in. zasłu-
ga programów edukacyjnych 
realizowanych w szkołach.  
W tym roku o bezpieczeństwo 
kąpiących się na Pomorzu za-
dba liczba ratowników zbliżona 
do tej z roku ubiegłego. 
Do sezonu wakacyjnego ak-
tywnie przygotowywała się 
pomorska Policja, która zamie-
rza wzmocnić służby patrolowe  
w miejscowościach cieszących 
się ogromną popularnością 
wśród turystów.

(GR)

  W urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone 
przygotowaniom regionu do otoczenia opieką dzieci,  
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FETA 2015 / 9-12.07.2015 r. / Centrum Hewelianum 
i Plac Zebrań Ludowych

Poznajcie program XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. W tym roku w ciągu czterech dni widzowie będą mieli okazję zobaczyć 
38 spektakli w wykonaniu 18 teatrów z 8 krajów. Większa część działań festiwalowych została umiejscowiona w przestrzeni parku Centrum Hewelianum, natomiast 

finał z monumentalnym widowiskiem francuskiej grupy Générik Vapeur „Waterlitz” odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych.
Organizator: Miasto Gdańsk, „Plama” Gdański Archipelag Kultury

Partnerzy: „Scena Muzyczna” Gdański Archipelag Kultury, Centrum Hewelianum
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015

Czwartek, 09.07.2015
20.00 Inauguracja Festiwalu. 
Wernisaż wystawy FOTO 
FETA – Park Centrum 
Hewelianum
--
22.00 Theater Titanick „Son-
nambulo” / Niemcy / 80 min 
– park Centrum Hewelianum 
[A1+A2]

Piątek, 10.07.2015

16.00 – 21.00 Nieuw Lef „Je-
sus’ Miracle Lab” & „Mirlen’s 
Mad Ride” / Holandia / park 
Centrum Hewelianum [A3], 
bilety: 2 zł, ogranicznie wie-
kowe: 12+ 
17.00 Teatro Só „Sómente” / 
Portugalia, Niemcy / 30 min 
– park Centrum Hewelianum 
[A4]
18.00 Teatr Małe Mi „Finti-
kluszki – Folkowe Okruszki” 
/ Polska, Warszawa / 45 min 
–  park Centrum Hewelianum 
[A4]
19.00 Teatr Snów „Rudymen-
ty, czyli Wtóra Księga Rodza-
ju” / Polska, Gdańsk / 45 min 
– Bastion Jerozolimski [B]
19.00 Teatr PIAN „Wy-
pożyczalnia eksponatów 

niepewnych” / Polska, Gdańsk 
/ 40 min – park Centrum 
Hewelianum [A4]
20.00 Teatro Só „Sómente” / 
Portugalia, Niemcy / 30 min 
– park Centrum Hewelianum 
[A4]
20.00 Circus Ferus „Freak 
show” / Polska, Poznań / 40 
min – Majdan [C]
21.00 Divadlo Continuo „By 
the wall” / Czechy / 55 min – 
Majdan [C]
22.30 Cia. Estampades „Enfila 
S.A.” / Hiszpania – Katalonia / 
60 min – Majdan [C]

Sobota, 11.07.2015

15.00 – 21.00 Nieuw Lef „Je-
sus’ Miracle Lab” & „Mirlen’s 
Mad Ride” / Holandia / park 
Centrum Hewelianum [A3], 
bilety: 2 zł, ogranicznie wieko-
we: 12+ 
15.00 Het Houten Huis “Dro-
ogland” / Holandia / 25 min – 
okolice Domu Wałmistrza [D], 
ograniczenie wiekowe: 12+ 
15.00 Teatr Małe Mi „Finti-
kluszki – Folkowe Okruszki” 
/ Polska, Warszawa / 45 min 
–  park Centrum Hewelianum 
[A4]

16.00 Teatro Só „Sómente” / 
Portugalia, Niemcy / 30 min 
– park Centrum Hewelianum 
[A4]
16.00 TeatRazem i Remont 
Pomp „Jak Gyom został star-
szym Panem” / Polska, Gdańsk 
/ 40 min – Majdan [C]
17.00 Het Houten Huis “Dro-
ogland” / Holandia / 25 min – 
okolice Domu Wałmistrza [D], 
ograniczenie wiekowe: 12+ 
17.00 Cia. La Tal “The Incre-
dible Box” / Hiszpania – Kata-
lonia / 45 min – park Centrum 
Hewelianum [A4]
18.00 Compagnie Kumulus 
“Les Squames” / Francja / 180 
min – park Centrum Hewelia-
num [A2]
19.00 La Industrial Teatrera 
„De Paso” / Hiszpania – Ka-
talonia / 45 min – Bastion Ne-
ubauera [A1]
19.00 Het Houten Huis “Dro-
ogland” / Holandia / 25 min – 
okolice Domu Wałmistrza [D], 
ograniczenie wiekowe: 12+ 
19.30 Teatr PIAN „Wypoży-
czalnia eksponatów niepew-
nych” / Polska, Gdańsk / 40 
min – park Centrum Hewelia-
num [A4]
20.15 Teatro Só „Sómente” / 

Portugalia, Niemcy / 30 min 
– park Centrum Hewelianum 
[A4]
21.00 La Industrial Teatrera 
„De Paso” / Hiszpania / 45 min 
– Bastion Neubauera [A1]
21.00 Divadlo Continuo „By 
the wall” / Czechy /  55 min – 
Majdan [C]
22.30 Usta Usta Republika 
“Cykl” / Polska, Poznań / 45 
min – Majdan [C]

Niedziela, 12.07.2015

14.00 – 20.00 Nieuw Lef „Je-
sus’ Miracle Lab” & „Mirlen’s 
Mad Ride” / Holandia / park 
Centrum Hewelianum [A3], 
bilety: 2 zł, ograniczenie wie-
kowe: 12+ 
14.00 Het Houten Huis “Dro-
ogland” / Holandia / 25 min – 
okolice Domu Wałmistrza [D], 
ograniczenie wiekowe: 12+ 
14.00 Teatr Małe Mi „Julek - 
PARA buch FRAZY w ruch” 
/ Polska, Warszawa / 45 min 
–  park Centrum Hewelianum 
[A4]
15.00 Cia. La Tal “The Incre-
dible Box” / Hiszpania - Kata-
lonia / 45 min – park Centrum 
Hewelianum [A4]

16.00 Kud Ljud “The Inva-
sion” / Słowenia / 60 min – 
park Centrum Hewelianum 
[A3+A4]
16.00 Het Houten Huis “Dro-
ogland” / Holandia / 25 min – 
okolice Domu Wałmistrza [D], 
ograniczenie wiekowe: 12+ 
17.00 Teatr Pinezka „Mario-
netarium Clowna Pinezki” 
/ Polska, Gdańsk / 50 min – 
skwer przy ul. Nowe Ogrody 
[E] (Spektakl z okazji 35-lecia 
działalności teatru) 
17.00 La Industrial Teatrera 
„De Paso” / Hiszpania - Ka-
talonia / 45 min - Bastion Ne-
ubauera [A1]
18.00 Kud Ljud “The Inva-
sion” / Słowenia / 60 min – 
park Centrum Hewelianum 
[A3+A4]
18.00 Het Houten Huis “Dro-
ogland” / Holandia / 25 min – 
okolice Domu Wałmistrza [D], 
ograniczenie wiekowe: 12+ 
19.00 La Industrial Teatrera 
„De Paso” / Hiszpania - Ka-
talonia / 45 min – Bastion Ne-
ubauera [A1]
20.00 Teatr Snów „Rudymenty, 
czyli Wtóra Księga Rodzaju” / 
Polska, Gdańsk / 45 min – Ba-
stion Jerozolimski [B]

22.30 Générik Vapeur “Wa-
terlitz” / Francja / 60 min – 
Plac Zebrań Ludowych [F] 

(bilety: 5 zł)

Organizator zastrzega sobie 
prawo do dokonania zmian  

w programie.

Bilety na spektakl Nieuw Lef 
„Jesus’ Miracle Lab” i „Mir-
len’s Mad Ride” będą dostęp-
ne w Punkcie Informacyjnym 
Festiwalu – park Centrum 
Hewelianum, wejście od ul. 
Powstańców Warszawskich. 
Sprzedaż prowadzona będzie 
w dniach 10-12 lipca 2015 r. 

Bilety na spektakl Générik 
Vapeur “Waterlitz” będą 
dostępne w kasach zlokali-
zowanych na terenie Placu 
Zebrań Ludowych. Sprzedaż 
prowadzona będzie w czasie 
trwania Festiwalu.

PROGRAM

BILETY
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W SKRÓCIE
WAKACJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE
W Ogródku Jordanowskim w Sopocie odbyło się rozdanie 
czeków wakacyjnych
i zakończenie programu „Wakacje za własne pieniądze”.
- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska od kilku lat re-
alizuje program dla sopockiej młodzieży polegający na od-
płatnym sprzątaniu miasta. Sopockie organizacje skupiają-
ce dzieci i młodzież uczestniczyły w projekcie „Wakacje za 
własne pieniądze”. Od marca do czerwca sprzątały miasto  
i otrzymywały w zamian od miasta wynagrodzenie przezna-
czone głównie na letni wypoczynek – informuje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sopot.
W programie brało udział 958 osób z 27 organizacji. a miasto 
wydało na ten cel 50500 zł.

ULICA PODJAZD JUŻ DWUKIERUNKOWA
- Szybciej niż zakładaliśmy udało się zakończyć prace bu-
dowlane związane
z układem drogowym wokół powstającej inwestycji komplek-
su dworcowo-handlowo-usługowego z miejską mediateką. 
Ulica Podjazd ponownie jest przejezdna w obie strony – in-
formuje Anna Dyksińska z sopockiego magistratu. 
Od 1 lipca autobusy miejskie linii: 117, 143, 144, 185 i 187 
wrócą na swoje poprzednie trasy przejazdu.

TU JEST BEZPIECZNIE
1 lipca wystartował nowy program „Tu jest bezpiecznie” skie-
rowany do osób pracujących w sopockich lokalach gastro-
nomicznych – właścicieli, menadżerów i całego personelu. 
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa klientów lo-
kali, ograniczenie zachowań ryzykownych, podejmowanych 
w wyniku używania substancji psychoaktywnych (alkoholu  
i innych nielegalnych środków).
Zainteresowani właściciele lokali gastronomicznych – klu-
bów, restauracji, dyskotek, kawiarni czy pubów, po wypeł-
nieniu i przesłaniu deklaracji przystąpienia do programu 
„Tu jest bezpiecznie”, zostaną odwiedzeni przez przedstawi-
cieli komisji konkursowej w celu zweryfikowania podanych 
informacji.
Badane będą m.in. poziom bezpieczeństwa gwarantowany 
przez lokal – monitoring, ochrona, liczba interwencji poli-
cji z powodu zaistniałych problemów, udział pracowników  
w szkoleniach edukacyjnych oraz z zakresu udzielania po-
mocy przedmedycznej, posiadanie apteczki, ulotek edukacyj-
nych, realizacja programu „partyworking”. Ponadto wysoko 
ocenione zostaną wszelkie inicjatywy własne, poprawiające 
poziom bezpieczeństwa klientów lokalu. Placówki, które zo-
staną zweryfikowane jako miejsca bezpiecznej zabawy, roz-
rywki, konsumpcji, otrzymają „wlepki”, które umieścić bę-
dzie można na drzwiach wejściowych i witrynach. Ważne 
jest, aby o bezpieczeństwo i dobrą zabawę klientów, dbał cały 
personel lokalu – 
od pracowników ochrony po kelnerów, barmanów czy 
kucharzy.
Komisja przyznawać będzie punkty określone w „kryteriach 
oceny”. Lokale sklasyfikowane najwyżej otrzymają nagrody. 
Ponadto informacja na temat programu i bezpiecznych miejsc 
zabawy podawana będzie na stronie internetowej miasta (za-
kładka „zdrowie i profilaktyka”).
Zainteresowani uczestnictwem w programie „Tu jest bez-
piecznie” mogą pobrać deklarację ze strony internetowej So-
potu (zakładka „dla mieszkańców” – „programy” – „zdrowie 
i profilaktyka”), a potem wypełnić i odesłać na adres: malgo-
rzata.poblocka@um.sopot.pl.

TAŃSZE I DOSTĘPNIEJSZE CIEPŁO
W ramach przyjętej przez samorządy, między innymi Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu, Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych wspieranych w POIŚ 2014-2020 zaplanowa-
no realizację projektu „Poprawa jakości powietrza w Gmi-
nie Miasta Sopotu, poprzez budowę sieci ciepłowniczej  
i podłączenie nowych odbiorców ciepła z wysokosprawnej 
kogeneracji”.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu sieci ciepłowniczej 
biegnącej przez Sopot, umożliwiającej podłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej (msc) sopockich spółdzielni miesz-
kaniowych, między innymi: NSM „Sopot Dolny”, NSM 
„Brodwino”, SM „Kraszewskiego”, SM „Kamienny Potok”, 
SM „Przylesie” i SM „Mickiewicza”.

(GR)

DAJ DZIECKU SZANSĘ

Okno życia działa też w Sopocie
Zdarza się, że media donoszą o porzuconych niemowlakach, które nie mają żad-
nych szans przeżycia. Rodzice je zabijają albo pozostawiają w miejscach, gdzie 
nie mają szans na przeżycie. Alternatywą jest dla nich okno życia. Tam – bez 
zbędnych pytań – można zostawić dziecko i dać mu szansę.

W naszej okolicy do niedawna 
funkcjonowały dwa okna życia 
– w Matemblewie
i Rumi. Dwa tygodnie temu 
kolejne otworzono w Sopocie. 
Okno życia zostało otworzono 
w budynku Domu Hospicyjne-
go Caritas przy al. Niepodle-
głości 632.
Anna Dyksińska z Biura Pra-
sowego sopockiego magistratu 
tłumaczy, że okno życia to spe-
cjalnie przygotowane miejsce, 
które umożliwia matkom, gdy 
nie mogą lub nie chcą opieko-
wać się noworodkiem, anoni-
mowe, bezpieczne, by zostawić 
w nim dziecko.
- Idea systemowej ochrony 
podrzutków stosowana była już 
w średniowieczu. Najstarsze 
zachowane Okno życia pocho-
dzi z 1198 i znajduje się w Rzy-
mie przy powstałym z inicja-
tywy papieża Innocentego III 
szpitalu Ducha Świętego.
Otwierane z zewnątrz, ogrze-
wane i wentylowane z odpo-
wiednim miejscem dla nowo-
rodka. Po otwarciu uruchamia 
się sygnalizacja alarmująca 
dyskretnie opiekunki, zazwy-
czaj siostry zakonne. Nowo-
rodek umieszczany jest w in-
kubatorze do czasu przyjazdu 
karetki, która zabiera go do 
szpitala, gdzie przechodzi ba-
dania, a następnie kierowany 

jest do pogotowia rodzinnego. 
Równolegle uruchamiane są 
procedury nadania tożsamo-
ści i adopcyjna. Dzieci z okna 
mogą prędko trafić do adopcji, 
a w czasie procedury adopcyjnej 
– dzięki zgodzie sądu na pread-
opcję – przebywać już w nowej 
rodzinie – przypomina Anna 
Dyksińska.
Przypomnijmy, że pierwsze 

okno życia powstało w 2009 
roku w Matemblewie i do tej 
pory pozostawiono tam troje 
dzieci. Mimo to i tak co jakiś 
czas słyszymy 
o kolejnych tragediach na Po-
morzu. Ostatnia miała miejsce 
jesienią ubiegłego roku. Wtedy 
zwłoki noworodka znalezio-
no przy śmietnikach stojących  
w okolicy 

ul. Krosnej w Gdańsku. Miej-
my nadzieję, że okno życia da 
do myślenia kolejnym rodzi-
com, którzy nie będą chcieli 
dzieci i zamiast na śmietniku 
zostawią niemowlaka  w so-
pockim albo matemblewskim 
oknie życia.

(KL)

 Okno życia uruchomiono w budynku Domu Hospicyjnego Caritas
przy al. Niepodległości 632 w Sopocie

 Pokonkursową wystawę można było oglądać 
 w urzędzie miasta
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WARTO POMAGAĆ

Konkurs z okazji 25-lecia MOPS
W Urzędzie Miasta Sopotu 
można było oglądać wystawę 
prac nagrodzonych i wyróżnio-
nych w konkursie plastycznym 
„Warto pomagać” zorganizo-
wanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sopocie 
z okazji jubileuszu 25-lecia.
W konkursie udział wzięły 
dzieci i młodzież w wieku 10 – 
16 lat z sopockich szkół,
a także z rodzin zastępczych, 
domu dziecka, młodzieżowego 
domu kultury oraz indywidu-
alnie z rodzin mieszkających  
w Sopocie.
- Naszym celem było zwró-
cenie uwagi młodych ludzi na 
drugiego człowieka, szcze-
gólnie tego najbardziej po-
trzebującego, znajdującego się 
w trudnej sytuacji życiowej  
a także promowanie pozytyw-
nych postaw i zachowań wśród 
dzieci
i młodzieży – mówi Anna 

Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sopocie. - Jedna z prac, przy-
gotowana w formie plakatu, 
pięknie opisuje dlaczego warto 
pomagać.
Jury w składzie: Iwona Plewako 
– Naczelnik Wydziału Zdro-
wia i Pomocy Społecznej Urzę-
du Miasta Sopotu (przewodni-
cząca), Anna Jarosz – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sopocie oraz 
Anna Barańska – artysta pla-
styk, nauczyciel i metodyk wy-
chowania plastycznego, przy-
znało 4 nagrody i 8 wyróżnień. 
Wszystkie osoby, które uczest-
niczyły w konkursie, otrzymały 
podziękowanie oraz upominek 
z firmy Oceanic.
- Dzięki uprzejmości Urzędu 
Miasta Sopotu oraz Funda-
cji Święty Pankracy, laureaci 
otrzymali cenne nagrody, m.in. 
aparat fotograficzny, telefon 

komórkowy, tablet a osoby wy-
różnione materiały plastyczne 
– mówi Agnieszka Niedałtow-
ska, rzecznik prasowy sopoc-
kiego MOPS.

(GR)

LAUREACI KONKURSU

I miejsce: Grzegorz Andrasz (10 lat),
II miejsce: Dominika Markus (11 lat),
III miejsce: Joanna Wichert (10 lat),
IV miejsce: Helena Schwarz (12 lat).
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 Budowany jest właśnie chodnik do klubu „Bolek i Lolek”

 Rondo przy ul. Jagiellońskiej 42 znacznie ułatwiło ruch samochodowy

REMONTY RUSZYŁY PEŁNĄ PARĄ

Mieszkańcy nauczyli się oszczędzać ciepło
Za nami połowa roku i dokonano już rozliczenia zaliczek wpłaconych przez mieszkańców na pokrycie kosztów central-
nego ogrzewania. Dzięki temu,że ubiegłoroczna zima była łagodna oraz dlatego ,że mieszkańcy coraz lepiej potrafią 
wykorzystywać zawory termostatyczne na grzejnikach i dostosowując ilość ciepła do potrzeb , dlatego koszty ogrze-
wania nie były niższe, o czym lada dzień szczegółowo informować będą Administracje Osiedli Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.Poza tym z kopyta ruszyły także prace remontowe na terenie przymorskiej spółdzielni.

W kwietniu Administracja 
Osiedla nr 1 PSM „Przymorze” 
przekazała mieszkańcom osie-
dla – za pośrednictwem „Pa-
noramy Pomorza” – obszerną 
informację dotyczącą istotnych 
zagadnień z działalności fi-
nansowo-gospodarczej w roku 
2014 oraz planach na następne 
lata.
Jednym z problemów, z który-
mi musi uporać się spółdziel-
nia, są zaległości czynszowe 
występujące we wszystkich 
spółdzielniach w kraju oraz  
w mieszkaniach komunalnych.
Windykacja należności od nie-
solidnych lokatorów jest jedną 
z najważniejszych działalno-
ści pracowników administra-
cji osiedla oraz członków rady 
osiedla.
Z ogromną satysfakcją infor-
mujemy, że dzięki dużemu za-
angażowaniu członków Rady 
Osiedla i kierownictwa Admi-
nistracji Osiedla nr 1 udało się 
eksmitować osoby zalegające  
z opłatami. Następne eksmisje 
dłużników są przygotowywane.
– Niech ta informacja będzie 
przestrogą dla innych. Nie 
można żyć na cudzy koszt, 
na koszt sąsiadów – ostrzega 
Stanisław Prus. – Odzyska-
ne mieszkania, po eksmisji ich 
właścicieli, są sprzedawane  
w drodze przetargu, a uzyska-
ne środki pokrywają zaległości 
czynszowe oraz inne koszty,  
w tym sądowe i komornicze, 
poniesione przez spółdzielnię.
Odbyły się również Zebra-
nia Grup Członkowskich. 
W zebraniach uczestniczyli 

członkowie spółdzielni, którzy 
zgłaszali swoje wnioski i uwa-
gi dotyczące sowich nierucho-
mości oraz terenów wspólnych. 
Dodajmy, że zgłoszono wiele 
wniosków dotyczących spraw 
remontowych.
Mając na uwadze te wnioski 
oraz wyniki okresowych kon-
troli budynków i wynikające  
z tego zwiększone potrzeby re-
montowe Rada Osiedla i kie-
rownictwo administracji przy-
gotowują korektę planu remon-
tów na 2015 rok, zwiększając 
jednocześnie odpis na remonty 
od 1 października tego roku.
- Pozyskane dodatkowe środ-
ki finansowe pozwolą wykonać 
najpilniejsze prace remontowo-
-modernizacyjne w okresie nie 
5 lat, jak zakładano, a w ciągu 
3 lat. Większość robót będzie 
realizowana w sposób kom-
pleksowy z zastosowaniem no-
wych materiałów i rozwiązań 
technicznych, które poprawią 
standard zamieszkiwania na-
szych mieszkańców a w przy-
szłości przyniosą zysk w po-
staci oszczędności w kosztach 
eksploatacji budynków – mówi 
Stanisław Prus.

ZWROT WIĘKSZY NIŻ  
W ROKU 2014
Powody do radości mogą mieć 
mieszkańcy Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymo-
rze”, którzy mogą spodziewać 
się zwrotu nadpłaconych za-
liczek na koszty centralnego 
ogrzewania za 2014 rok.
Jak mówi Stanisław Kołaciń-
ski – kierownik Administracji 

Osiedla nr 3 – całościowo 
będzie to większy zwrot niż  
w roku ubiegłym , zwroty nad-
płaconych zaliczek są różne 
w różnych nieruchomościach 
i zależą od wysokości płaco-
nych zaliczek oraz zużycia 
ciepła przez cały rok w danej 
nieruchomości.
- Zwroty to przede wszystkim 
efekt łagodnej zimy, ale jest  
w tym też duża zasługa samych 
mieszkańców, którzy nauczy-
li się oszczędzać ciepło i teraz 
mogą spodziewać się zwrotów 
– mówi Stanisław Kołaciński.
Jeśli zaś chodzi o plan remon-
tów, to przetargi na główne 
prace zostały już rozstrzygnię-
te. Ceny okazały się niemal ta-
kie same jak w roku ubiegłym.
– Do tej pory udało się nam 
wymienić piony zimnej, ciepłej 
wody i cyrkulacji ciepłej wody 
w jednej klatce falowca i jed-
nym budynku niskim. Za mie-
siąc identyczne prace prowa-
dzone będą w kolejnym niskim 
budynku, a jesienią w następnej 
klatce falowca – dodaje Miro-
sław Emir Muchla, kierownik 
Działu Technicznego Admi-
nistracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.
Oprócz tego zdążono już wyre-
montować chodnik na Małym 
Przymorzu, przy którym pra-
ce rozpoczęto już pod koniec 
roku ubiegłego. Z kolei przy 
ul. Jagiellońskiej 42 wykonano 
rondo, które ułatwi porusza-
nie się kierowców. Wykonano 
także fragment chodnika przy 
ul. Jagiellońskiej 26A. W tej 
chwili wykonywana jest z kolei 

elewacja balkonów w dwóch 
klatkach falowca.

GROS PRAC UKOŃCZONYCH 
BĘDZIE JESIENIĄ
Zwrotu nadpłaconych zaliczek 
na koszy centralnego ogrze-
wania spodziewać się mogą 
również mieszkańcy Admi-
nistracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”. 
Wysokość zwrotu jest różna  
i w każdej nieruchomości może 
być inna.
Każdy otrzyma oczywiście 
kwotę, która zależna jest od 
powierzchni mieszkania i
wysokości wniesionej zalicz-
ki oraz ilości zużytego ciepła 
przez daną
nieruchomość.
– Rada Osiedla podjęła uchwa-
łę o zwrocie nadwyżki za cie-
pło. W lipcu mieszkańcy zapła-
cą czynsz pomniejszony o kwo-
tę zwrotu.– informuje Andrzej 
Narkiewicz, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”.
Plan remontów na terenie 
„czwórki” realizowany jest 
zgodnie z harmonogramem. 
Wszystkie przetargi zostały 
rozstrzygnięte, a jak mówi An-
drzej Narkiewicz, z wykonaw-
cami tak negocjowane są ceny, 
aby nie odbiegały one od tych 
z zeszłego roku. Zdarza się na-
wet, że ceny prac remontowych 
są niższe od tych zawartych  
w kosztorysach inwestorskich.
– Do tej pory wymieniona zo-
stała instalacja wodociągowa  
w budynku przy ul. Koło-
brzeskiej 69, wyremontowano 
chodnik przy ul. Kołobrzeskiej 
47, wstawiono też nowe okna 

na dwóch klatkach schodo-
wych budynków przy ul. Ko-
łobrzeskiej 53 i 55. Wymienio-
na została również instalacja 
oświetleniowa w falowcu przy 
ul. Obrońców Wybrzeża 10A  
i instalacja elektryczna w bu-
dynku przy ul. Kołobrzeskiej 
55, a właśnie teraz na klat-
ce schodowej trwają prace 
malarskie – mówi Andrzej 
Narkiewicz.
W tej chwili wykonywane jest 
zadaszenie ostatnich pięter fa-
lowca (segment „szóstek”), a w 
kolejce czekają balkony klatek 
schodowych z numerem 10. 
Tam też wymieniana będzie 
bariera od strony galerii. Trwa 
również budowa chodnika od 
siedziby administracji do klubu 
„Bolek i Lolek”, a w lipcu re-
montowana będzie nawierzch-
nia ulicy przed falowcem (od 
klatki 10A do 10 D). Jeszcze w 
tym roku na Dąbrowszczaków 
30 wymieniana będzie instala-
cja wodociągowa.
– Gros prac wykonanych będzie 
do końca września, ale niektóre 
roboty planujemy zrealizować 
w ostatnim kwartale tego roku 
– dodaje Andrzej Narkiewicz.

ZAOSZCZĘDZILI
Również nadwyżki za central-
ne ogrzewanie powstały w Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”. Podobnie jak  
w przypadku innych osiedli, 
również i tutaj mieszkańcy 
otrzymają zwrot nadpłaconej 
zaliczki. Odpowiednią uchwa-
łę w tej kwestii podjęła już 
Rada Osiedla.
– Stosowne informacje prze-
kazaliśmy już mieszkańcom, 

żeby każdy dokładnie wiedział, 
na jaką bonifikatę może liczyć 
w lipcowej opłacie za miesz-
kanie – mówi Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.
Wszystkie przetargi ogłoszono 
już w marcu, podpisano sto-
sowne umowy z wykonawca-
mi i prace remontowe ruszyły 
pełną parą. Warto jednak za-
znaczyć, że oferty przetargowe 
okazały się bardzo korzystne.
– Udało się już zmodernizo-
wać altany śmietnikowe przy 
ulicy Krzywoustego 20-21  
i Dąbrowszczaków 2 oraz po-
mieszczenia zsypowe w falow-
cu przy Piastowskiej 90. Jest 
to związane z zamknięciem 
pionów zsypowych i wprowa-
dzeniem segregacji odpadów 
komunalnych. Od 1 lipca se-
gregacja ma obowiązywać rów-
nież w falowcu przy Piastow-
skiej 100. Wymieniona została 
stolarka okienka na klatkach 
schodowych w budynkach 
przy Dąbrowszczaków 4, 10, 
Piastowskiej 96 i 106 oraz we-
wnętrznych linii zasilających 
na Chłopskiej 34 – wylicza zre-
alizowane prace Włodzimierz 
Byczkowski.
Z kolei wymiana pionów zim-
nej i ciepłej wody prowadzona 
jest w budynku na Chłopskiej 
38, a w następnej kolejności 
te same roboty prowadzone 
będą na Chłopskiej 40 oraz na 
Chłopskiej 34B i C.
O realizacji planu remontowe-
go w PSM „Przymorze” bę-
dziemy oczywiście na bieżąco 
informować na łamach naszej 
gazety.

Krzysztof Lubański
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W SKRÓCIE
SKAUCI ZJADĄ DO GDAŃSKA?
– Ubiegamy się o organizację The World Scout Jamboree 2023 
– informuje Emilia Salach z Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Światowe Jamboree Skautowe to wielki zjazd młodych ludzi, 
który co cztery lata odbywa się w innym miejscu na świecie.  
W Jamboree bierze udział młodzież w wieku 14-17 lat, pocho-
dząca z ponad 160 krajów świata. Są to przedstawiciele wszyst-
kich kultur i religii, a celem Jamboree jest zademonstrowanie, 
że istnieje nadzieja na pokój wśród narodów świata.

WYKSZTAŁCĄ KADRY
Dwie gdańskie szkoły podpisały umowy z firmami, które za-
gwarantują uczniom profesjonalne praktyki, a co za tym idzie, 
możliwość zdobywania pracy w zawodzie. Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 podpisało porozumienie 
ze Stocznią Gdańsk SA, a Zespół Szkół Morskich z DCT.

ZMODERNIZOWANE OŚWIETLENIE
Do ostatniego dnia czerwca trwała modernizacja oświetlenia 
gdańskich ulic. Wszystkie zmiany odbywały się w ramach pro-
jektu SOWA, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. SOWA to moder-
nizacja latarni, w których zmieniana jest technologia oświe-
tlenia z sodowej na energooszczędną LED-ową. Koszt całego 
przedsięwzięcia to 5,1 miliona złotych.

„POLANKOWY” KLUB SAMOPOMOCY OTWARTY
W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki 121 w Oliwie 
otwarto Klub Samopomocy. Proponuje on uczestnikom szero-
ki wachlarz zajęć rozwijających zarówno umysł, jak i spraw-
ność fizyczną. Do udziału w zajęciach zaproszeni są seniorzy 
ze środowiska lokalnego. W ofercie klubu znajdą się m.in. wy-
cieczki, koncerty oraz turnieje gier planszowych. Do dyspozy-
cji klubowiczów jest kawiarnia, w której seniorzy będą mogli 
spędzić czas wolny. Dla seniorów z „duszą artysty” przewidzia-
no zajęcia w grupie teatralnej, muzycznej i plastycznej, gdzie 
będą mogli rozwijać swój talent. Wszystkim zainteresowanym 
zdrowym trybem życia Klub Samopomocy oferuje gimnastykę 
i zabiegi w gabinecie fizykoterapii. Klub czynny będzie od po-
niedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

REMONT ESTAKADY NA CHEŁMIE
Rozpoczął się remont estakady w ciągu al. Armii Krajowej nad 
al. Generała Sikorskiego na Chełmie (kierunek do centrum). 
Ponieważ ruch w tym miejscu jest rano intensywny, prace re-
montowe – a co się z tym wiąże całkowite zamknięcie estakady 
dla pojazdów – będą miały miejsce po porannym szczycie ko-
munikacyjnym, czyli około godz. 10.00.
Na czas remontu, ruch w kierunku centrum odbywał się będzie 
dołem – pod obecną estakadą. Prace potrwają do 27 grudnia,  
a ich koszt wyniesie niespełna 3,5 mln zł.

GRASS USIĄDZIE OBOK OSKARKA
Jesienią Günter Grass przysiądzie się do Oskarka na ławce przy 
Placu Wybickiego we Wrzeszczu. Figura zmarłego w tym roku 
wybitnego pisarza, Honorowego Obywatela Gdańska, zamon-
towana zostanie 16 października – w dniu urodzin Grassa.

GDAŃSKI AKCENT W 007
Gdańskie meble dentystyczne zagrały w najnowszej superpro-
dukcji o najsłynniejszym brytyjskim agencie Jamesie Bondzie.

BUDKI DLA JERZYKÓW
21 budek lęgowych dla jerzyków zawieszono na terenie Loka-
torsko-Mieszkaniowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” 
– po raz pierwszy bez przewiercania murów. Było to możliwe 
dzięki specjalnemu stelażowi, który opracował jeden z gdań-
skich urzędników. Budki zawiesili znani himalaiści.

LETNIE ZAGOSPODAROWANIE TARGU WĘGLOWEGO
Latem tego roku, tak jak w latach ubiegłych, Targ Węglo-
wy zmieni swoją funkcję – z parkingu dla aut przeistoczy 
się w skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców  
i turystów.

OGRÓD SPOŁECZNY NA DOLNYM MIEŚCIE
Przy ulicy Reduta Wyskok 9 otworzono Ogród Społeczny – 
wyjątkową przestrzeń, sprzyjającą poznawaniu się i budowa-
niu relacji międzysąsiedzkich, międzypokoleniowych. Moż-
na tu miło spędzać czas wolny z dala od zgiełku i rytmu dnia 
powszedniego. (GR)

WMUROWANO KAMIEŃ WĘGIELNY

Hala Leszka Blanika stanie za rok
Hala Gimnastyczna Leszka Blanika rośnie jak na drożdżach. W połowie czerwca 
odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowany obiekt. 

Jak powiedział podczas uro-
czystości rektor Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Spor-
tu, Waldemar Moska, Hala 
Gimnastyczna Leszka Blanika 
stworzy zupełnie nowe moż-
liwości dla dydaktyki, sportu 
wyczynowego, a także spor-
tu powszechnego, związanych  
z różnymi formami gimnastyki 
– gimnastyką sportową, gim-
nastyką artystyczną, akrobaty-
ką sportową i różnymi formami 
tanecznymi. 
– Zajęcia dydaktyczne będą się 
odbywały w bardzo nowocze-
snym otoczeniu i wręcz kom-
fortowych warunkach, czego 
do tej pory nasi studenci byli 
pozbawieni – mówi rektor 
AWFiS.
Na jednym poziomie budowa-
nego obiektu powstanie nowo-
czesne Centrum Innowacyj-
no-Wdrożeniowe z profesjo-
nalnymi laboratoriami badaw-
czymi. Poza tym na jednym  
z poziomów usytuowany bę-
dzie parking oraz magazyn, 
którego uczelnia aktualnie nie 
posiada.
– Hala będzie bardzo istotna  
z punktu widzenia bezpie-
czeństwa młodych ludzi. Od 
blisko czterech lat prowadzę 
kilku zawodników i niestety 
nierzadko jesteśmy zmuszeni 
do trenowania niektórych ele-
mentów w różnych obiektach 
– nie tylko w Polsce, ale rów-
nież za granicą. W nowej hali 
będziemy mogli pracować w 

sposób komfortowy i bezpieczny,  
a także ściągać do naszej uczel-
ni na zgrupowania zawodni-
ków innych narodowości – 
mówi Leszek Blanik.
Jak informuje Beata Zarach, 
rzecznik prasowy gdańskiej 
uczelni, budowana hala ma być 
przede wszystkim obiektem 
treningowym.
– Dzięki temu, że jej wymiary 

będą zgodne z najnowszymi 
wytycznymi Międzynarodo-
wej Federacji Gimnastycznej, 
spełniać będzie także standar-
dy startowe. Celem inwestycji 
jest zapewnienie zawodnikom 
optymalnych warunków tre-
ningowych. Ponadto – jak sama 
nazwa wskazuje – obiekt służyć 
będzie także badaniom nauko-
wym, związanym ze sportami 

gimnastycznymi – dodaje Be-
ata Zarach.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
koszt robót budowlanych po-
chłonie niespełna 19,9 mln zł, 
a środki na ten cel pochodzą  
z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. In-
westycja ma zostać zakończona 
jesienią przyszłego roku.

(KL)
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 Mistrz olimpijski Leszek Blanik podpisuje list erekcyjny,  
który wmurowany został pod nową halę 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZO - LEŚNYCH “PROLAS’” SPÓŁKA Z.O.O.

- wycinka drzew i krzewów
- przycinanie koron drzew
- nasadzenia drzew
- sprzedaż drewna
- sporządzanie opinii
  i inwentaryzacji drzewostanu

Pięlęgnacja
zieleni

www.prolas.pl
biuro@prolas.pl

80-126 Gdańsk, ul. Stanisława Lema 21   tel.: 58 341 69 30,  58 341 93 06
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KONCERTUJĄ „TRZY MAJTKI”

Wakacje z szantą w tle
Sezon żeglarski w pełni, ale 
dopiero w miniony week-
end sezon szantowy otwo-
rzył trójmiejski zespół „Trzy 
Majtki”, który ze swoim kon-
certem wystąpił w jelitkow-
skiej Tawernie Kliper. 
– W gdańskiej tawernie wy-
stąpimy jeszcze dwukrotnie 
podczas tegorocznych waka-
cji. Pierwszy nasz koncert za-
planowany został na 25 lipca, 
natomiast drugi na 22 sierp-
nia. Początek obu występów 
o godzinie 20.00 – informuje 
nas Edek Hańcza z zespołu 
„Trzy Majtki”.
Z kolei już 4 lipca trójmiejski 

zespół będzie można usłyszeć 
na estradzie pod wieżą, w Sta-
nicy PTTK we Wdzydzach 
Kiszewskich, gdzie wystą-
pi również duet akustyczny  
z Oddziału Zamkniętego. 
Początek koncertu we Wdzy-
dzach Kiszewskich o godz. 
20.00. 
– Natomiast 26 lipca „Trzy 
Majtki” wystąpią na scenie  
w Gdańsku na Długim Tar-
gu, z okazji XX Święta Chle-
ba w Gdańsku. Początek na-
szego koncertu zaplanowano 
na godz. 10.00 – dodaje Edek 
Hańcza.

(KL)

 „Trzy Majtki” koncertują też w Trójmieście
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REMONT „BOLKA I LOLKA”

Latem wycieczki 
dla dzieci
Podczas tegorocznych wa-
kacji klub „Bolek i Lolek” 
przechodził będzie poważny 
remont, dlatego też tym ra-
zem nie będzie tradycyjnych, 
wakacyjnych zajęć, a zamiast 
nich organizowane będą 
wycieczki.
Remont piętra klubu przy 
Kołobrzeskiej rozpocznie się 
w ostatnim tygodniu lipca 
i potrwa do końca sierpnia. 
Jednak lipiec upłynie na przy-
gotowaniach obiektu na przy-
jęcie budowlańców, dlatego 
klub będzie zamknięty.
– Wszystkie cztery wycieczki 
odbędą się w każdą następ-
ną środę sierpnia. Mamy już 
pierwsze zgłoszenia chęt-
nych, ale zapisy jeszcze pro-
wadzimy i chcemy je zamknąć 
do połowy lipca – mówi nam 
Piotr Szczepański, kierownik 
klubu „Bolek i Lolek”.
Ci, którzy chcieliby wybrać 
się na wakacyjną wycieczkę, 
zgłaszać się mogą osobiście  

w klubie, który znajduje się 
przy ulicy Kołobrzeskiej 59. 
Można też zapisywać się tele-
fonicznie, dzwoniąc pod nu-
mer 58 553 17 65.
– Tak naprawdę zwieńcze-
niem naszych czerwcowych 
imprez był festyn w ramach 
Dni Sąsiada. Z bardzo cie-
kawym spektaklem wystąpił 
wtedy Teatr Pinezka. Dzie-
ci bardzo licznie korzystały 
ze studia malowania twarzy, 
ale też chętnie uczestniczyły 
w innych atrakcjach – mówi 
Piotr Szczepański. – Moim 
zdaniem takie imprezy są 
potrzebne. Osiedle jest może 
spójne, ale brakuje sąsiedzkiej 
znajomości. Ludzie zamykają 
się na swoich klatkach scho-
dowych, piętrach i mieszka-
niach i są często zdziwieni, że 
niedaleko mieszkają ludzie, 
którzy mają te same zaintere-
sowania i zamiłowania.

(KL)

WAKACJE Z ROCKOWYM PAZUREM

Zapraszamy na Rockblue 
Przywidz Festiwal
Wczasy na Pomorzu niekoniecznie muszą zaczynać się i kończyć na plaży,  
w lesie czy na kajakach. Aby dodać im trochę rockowego pazura i nacieszyć 
oczy niespotykanymi w tych okolicach atrakcjami, warto udać się 7 i 8 sierpnia 
do Przywidza na Rockblue Przywidz Festiwal.
W okresie międzywojennym 
miejscowość Przywidz nazy-
wana była „Małym Sopotem”. 
Gmina od lat znana jest z orga-
nizacji wydarzeń kulturalnych 
o zasięgu ogólnopolskim. Tym 
razem wójt gminy Marek Zi-
makowski, za namową Wojcie-
cha Korzeniewskiego z Funda-
cji Sopockie Korzenie, wystąpił 
z inicjatywą zorganizowania w 
Przywidzu miejsca spotkań 
gwiazd estrady i fanów rocka. 
Tym samym podjęto uchwa-
łę o nadaniu imienia Bulwaru 
Czerwonych Gitar. Uroczy-
stość otwarcia, podczas której 
zostanie odsłonięty także po-
mnik upamiętniający gwiazdy 
polskiego rocka, zaplanowa-
no na 7 sierpnia. W tym dniu 
odbędzie się też jubileuszowy 
koncert, świętujący 50-lecie 
zespołu.
Wydarzenie odbędzie się  
w „Zielonej Bramie” w ramach 
Przywidzkiego Folwarku. Na-
stępnego dnia scena także za-
pełni się młodymi artystami, 
którzy wezmą udział w I roc-
kowo-bluesowym przeglądzie 
zespołów Pomorza, a gwiazdą 
wieczoru będzie Breakout Old. 
Folwark Przywidzki to nie 
tylko rock&roll. Oprócz 

koncertów organizatorzy za-
planowali szereg atrakcji dla 
dorosłych i dzieci. Aby poznać 
lokalną kulturę, będzie można 
wziąć udział w jarmarku pro-
duktów regionalnych i ręko-
dzieła czy przyjść na festiwal 
pierogów i gęsich przysma-
ków. Dzieci na pewno chętnie 
odwiedzą Wioskę Indiańską, 
zobaczą stadninę i wybiorą się 
na konną przejażdżkę. Trochę 
starsi mogą w tym czasie spo-
tkać się z Romanem Koper-
skim – podróżnikiem, który 
zna Syberię jak własną kieszeń. 
I jednych, i drugich ucieszy 

udział w IV Pikniku Oldtime-
rów i zakończeniu Międzyna-
rodowego Rajdu Samochodo-
wego miłośników Citroenów 
2CV z kilkunastu krajów,  
a także prezentacja unika-
towych pojazdów z lat 80. 
obsługiwanych przez Mili-
cję Obywatelską. Miłośnicy 
kultury znajdą coś dla siebie 
podczas wystawy fotografii 
gwiazd jazzu, rocka, big be-
atu, klubu Non Stop i festiwalu  
w Jarocinie.
Organizatorem Przywidzkiego 
Folwarku jest Gminny Ośrodek 
Kultury, a wspomagać go będą: 

Fundacja Sopockie Korzenie, 
Mega Music, Rock&Roll, So-
liton, Stowarzyszenie Classic 
Moto Story, Sopot Never Sle-
eps, Automobilklub Toruński  
i Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej SOJUSZ.
Bilety na koncert Czerwonych 
Gitar do nabycia w salonach 
Empik i na www.ebilet.pl
Na pozostałe wydarzenia wstęp 
wolny.
Więcej informacji na: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1006533666037639/.

Katarzyna Habecka

 Pierwszą gwiazdą imprezy w Przywidzu będą Czerwone Gitary
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WYPOŻYCZALNIA NA OSIEDLU

Punkt biblioteczny przy Karpackiej
Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla mieszkańców górne-
go osiedla Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani”, a przede wszystkim 
dla tych, którzy lubią czytać. 
W ostatnich dniach czerwca 
uruchomiono punkt biblio-
teczny, usytuowany w bara-
kach przy ulicy Karpackiej.
Księgozbiór nie jest w tej 
chwili może zbyt imponujący, 
ale z każdym miesiącem wybór 
książek ma być coraz większy.
– Bardzo się cieszymy, że uda-
ło się nam uruchomić punkt 
biblioteczny. Mam nadzieję, że 
będzie to kulturalna wizytów-
ka naszego osiedla – mówiła 
podczas otwarcia obiektu Ewa 
Mackiewicz, przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”, która dodała, 
że będzie czynić starania, aby 
księgozbiór na Karpackiej był 

coraz obszerniejszy.
To właśnie pomieszczenie 
należące do spółdzielni zo-
stało zaadaptowane na punkt 
biblioteczny. 
– Cieszę się, że takie miejsce 
znajduje się właśnie na terenie 
naszej spółdzielni. Korzystając 
z okazji, dziękuję inicjatorkom 
tego przedsięwzięcia za do-
bry pomysł i zaangażowanie – 
dziękuje Zbigniew Kopiński, 
prezes RSM „Budowlani”.
Punkt biblioteczny dedy-
kowany jest przede wszyst-
kim osobom starszym, które 
przy okazji robienia zakupów  
w sklepie, wstąpią na Karpac-
ką i wypożyczą ciekawą książ-
kę. Na Karpackiej na pewno 
nie znajdziemy lektur, bo te 
każdy uczeń może wypoży-
czyć w szkole.

(GR)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

 Podczas otwarcia punktu bibliotecznego przy ulicy 
Karpackiej nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

Jak wybrać farbę do malowania wnętrz?
Właściwie dobrane farby do wnętrz mogą nadać przestrzeni naszego mieszkania pożądany charakter, podkreślić korzystne cechy pomieszczeń, 
czy zamaskować ich wady. W poniższym artykule zaprezentujemy dostępne na rynku produkty i doradzimy pod kątem optymalnego ich wyboru.

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

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

UDANEGO MALOWANIA ŻYCZY 

Jak dobrać rodzaj farby 
malarskiej?
Przy doborze rodzaju farby, 
trzeba brać pod uwagę to co 
chcemy pomalować i jaki chce-
my uzyskać efekt końcowy. Do-
bra farba do wnętrz powinna 
być trwała, dostosowana swo-
imi właściwościami do specyfiki 
pomieszczenia w jakim ma być 
użyta. Niemal wszystkie far-
by można nakładać na podłoża 
wcześniej niemalowane, czyli 
tynki tradycyjne, podłoża gip-
sowe, płyty gipsowo-kartono-
we, szpachle, beton, cegłę oraz 
wcześniej malowane farbami do 
wnętrz rozpuszczalnymi w wo-
dzie oraz nierozpuszczalnymi 
w wodzie (olejnymi). Na rynku 
są też farby, które naniesiemy 
bez trudu na różne rodzaje tapet 
oraz okładziny malarskie, a na-
wet metal i tworzywa sztuczne. 
Próbniki farb.
Aby dopasować kolor, dobrze 
jest kupić niewielki próbnik 
lub małe opakowanie farby i na 
własnych ścianach sprawdzić jej 
jakość, barwę oraz rodzaj po-
włoki. Jeśli na próbę pomalujesz 

dwukrotnie niewielki kawałek 
ściany i powstanie ładna po-
włoka w równym odcieniu, to 
znaczy, że farba dobrze kryje. 
To pozwoli szybko uzyskać po-
żądany efekt i ograniczyć koszt 
malowania. Zrobienie próby w 
domu ma sens także dlatego, że 
tylko wtedy zobaczysz prawdzi-
wy odcień farby. Pigment inaczej 
oświetlony w różnych miejscach 
będzie odmiennie odbijał świa-
tło. Wtedy również właściwie 
ocenisz jej stopień połysku i zde-
cydujesz, czy ci odpowiada. 
Rodzaje farb do ścian.
Pośród farb wodorozcieńczal-
nych najpopularniejszych na 
rynku, możemy dokonać po-
działu na:
• organiczne (klejowe, dyspersyj-
ne, czyli tak zwane emulsyjne, 
akrylowe, lateksowe czy winy-
lowe), np. Silveno Matt Effect, 
Silveno Satin Effect, 
• mineralne (wapienne i 
cementowe). 
Spoiwo, od którego pochodzą 
nazwy farb, to materiał wiążą-
cy cząstki pozostałych skład-
ników (wypełniacze, pigmenty, 

rozpuszczalniki, rozcieńczalni-
ki, środki pomocnicze). Obec-
nie optymalne własności powłok 
zapewniają nowoczesne farby 
dyspersyjne potocznie nazywa-
ne emulsyjnymi, akrylowymi i 
lateksowymi. Te ostatnie mają 
najwyższą odporność na zmy-
wanie i szorowanie. Farby kle-
jowe, wapienne i cementowe są 
coraz rzadziej stosowane. Sięga-
ją po nie na przykład miłośnicy 
budownictwa ekologicznego czy 
konserwatorzy zabytków.
Właściwości farb
Farby do wnętrz są opisywane 
za pomocą wielu parametrów, 
takich jak: gęstość, lepkość, sto-
pień roztarcia, czas schnięcia, 
przyczepność, krycie, twardość, 
stopień połysku, grubość powło-
ki, największy rozmiar ziarna 
(granulacja), odporność na szo-
rowanie na mokro, współczynnik 
kontrastu (zdolność krycia) sys-
temów powłokowych białych i 
o jasnym odcieniu barwy, współ-
czynnik przenikania pary wod-
nej (pozwala określić wpływ sys-
temu powłokowego na wilgot-
ność podłoża), przepuszczalność 

wody. Na uwagę zasługują nastę-
pujące właściwości, które są waż-
ne podczas zakupu farby:
• Lepkość 
• Stopień połysku
• Wydajność 
• Czas schnięcia 
• Odporność na zmywanie
• Odporność na szorowanie 
Jakie farby do jakiego 
pomieszczenia?
• Salon i sypialnia. 
W tych pomieszczeniach farby 
nie muszą mieć żadnych nad-
zwyczajnych właściwości. Wy-
bór drogiej, wytrzymałej farby 
silikonowej będzie więc nieuza-
sadniony, zaś farba winylowa 
niekoniecznie sprawdzi się w 
sypialni. Z możliwości zmywa-
nia ściany nie warto jednak cał-
kowicie rezygnować, gdyż wów-
czas problemem będzie nawet 
unieszkodliwienie siedzącego 
na niej owada. Rekomendujemy 
więc farby akrylowe zmywal-
ne (tzw. lateksowe), choć nie-
koniecznie szorowalne. Połysk 
jest tu wyłącznie kwestią gustu. 
• Kuchnia i łazienka, pralnia
W pomieszczeniach tych 

powierzchnie muszą być odpor-
ne na wilgoć lub też częste my-
cie (kuchnia). Nie powinno się 
więc używać farb winylowych, 
o słabej paroprzepuszczalności, 
ani farb akrylowych, które nie 
są zmywalne. Rekomendujemy 
farby akrylowe zmywalne (la-
teksowe) lub silikonowe, pierw-
szej klasy odporności na ściera-
nie – nie powinny być zupełnie 
matowe.
• Pokój dziecięcy. 
W pomieszczeniach dla małych 
dzieci szczególnie istotne są dwie 
własności farby: jej hipoalergicz-
ność i dobra zmywalność, pozo-
stałe wymagania są takie same, 
jak w przypadku sypialni. Re-
komendujemy zmywalne farby 
akrylowe (lateksowe), o pierw-
szej klasie odporności na szoro-
wanie (nie powinny być całkiem 
matowe), opatrzone jednym z 

wymienionych wcześniej od-
znaczeń, potwierdzających ich 
hipoalergiczność.
• Przedpokój, korytarz. 
Ściany pomieszczeń przechod-
nich są szczególnie narażone na 
zabrudzenia i uszkodzenia me-
chaniczne. Tu również spraw-
dzą się więc farby akrylowe o 
dobrej zmywalności (najlepiej 
półmatowe lub z połyskiem).
Mając na uwadze wszystkie 
powyższe informacje zwięk-
szamy szanse na wybranie 
odpowiedniej farby do ma-
lowanego przez nas podłoża. 
Wydłużymy tym samym jej 
trwałość, odporność, a także 
podniesiemy wizualną atrak-
cyjność ściany. Teraz pozosta-
je tylko dobranie koloru, ale to 
już chyba przyjemniejsza część 
w poszukiwaniu najlepszej far-
by do naszych wnętrz

ARTYSTYCZNA DUSZA CZŁOWIEKA Z MAZUR

Jubileusz pracy Piotra Szczepańskiego
W ubiegłym tygodniu Piotr Szczepański obchodził 40-lecie pracy artystycznej. Jego benefis zorganizowany w bibliotece 
na Targu Rakowym zbiegł się z urodzinami artysty, którego prace docenił marszałek województwa pomorskiego i prezy-
dent Gdańska.

Pierwsze twórcze kroki Piotr 
Szczepański stawiał w szko-
le podstawowej w Mikołaj-
kach, gdzie wychowawca na-
mówił go do pisania tekstów 
kabaretowych.
– Teksty były na tyle durne, że 
nie było warto ich odgrywać. 
Pisał je dla nas wychowawca, 
a my występowaliśmy w szko-
le albo klubie, co było dla nas 
nobilitujące, bo czuliśmy się ar-
tystami, występując przed pu-
blicznością po godzinie 20.00 
– wspomina Piotr Szczepański. 
– Potem w klubie Old Dogs Sa-
loon na Stacji Hydrologicznej 
PAN czytałem swoje pierw-
sze nieudane próby poetyckie.  
W szkole średniej nauczyciel-
ka, chcąc nas nakłonić do twór-
czości, obiecała stopień wyżej 
każdemu, kto będzie pisał pro-
zę lub poezję. Okazało się, że 
cała klasa zaczęła pisać i żaden 
z uczniów nie dostał wyższej 
oceny.

Dla Piotra Szczepańskiego 
tworzenie to okazja do wypo-
wiedzenia się. Jak mówi, po-
eta przez całe życie pisze jeden 
wiersz, ale ta zasada nie doty-
czy jego, ponieważ w swoich 
utworach porusza zróżnico-
wane tematy – począwszy od 
miłości, ludzkich rozczarowań 
po fascynację otaczającą nas 
przyrodą. 
– Mieszkałem w miejscu, 
gdzie rodzice pokazywali ta-
kie cuda natury, których teraz 
z powodu zanieczyszczeń ni-
gdzie nie spotkamy. Byli oni 
tak wielkimi osobowościami, 
że na początku czerwca mia-
łem przyjemność otwarcia alei 
w Mikołajkach, którą nazwano 
imieniem Wandy i Andrzeja 
Szczepańskich – mówi artysta, 
który nie dąży do sławy, ale do 
tego, aby pisać dobre wiersze  
i mieć z tego satysfakcję.
Literatura to nie jedyny ko-
nik Piotra Szczepańskiego. 

Swoje zapatrywania artystycz-
ne uzupełnia chociażby tkac-
twem artystycznym, które 
jest wentylem na jego osobiste 
wrażliwości. 
Nasz bohater ma na swoim 
koncie wiele literackich publi-
kacji, ale o pierwszej chciałby 
zapomnieć.
– Znalazła się osoba, która 
chciała zrobić mi przyjemność 
i wydać tomik wierszy „Czło-
wiek, człowiek”. Pani, która 
przepisywała mój rękopis zro-
biła masę błędów ortograficz-
nych. Kiedy w Komitecie Wo-
jewódzkim w Łodzi na powie-
laczu powstało 500 egzempla-
rzy tego wydania, to wolałem 
wszystkie wyrzucić do śmieci 
niż pokazać je szerszej publice 
– wspomina z uśmiechem Piotr 
Szczepański.
Twórczy życiorys jubilata jest 
bardzo bogaty, a jego ostatnim 
literackim dzieckiem jest tomik 
„Czas nie kocha nas osobno”, 

którego promocja odbyła się 
podczas benefisu Piotra Szcze-
pańskiego w Wojewódzkiej  
i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Warto powiedzieć też  
o tym, że kilkadziesiąt jego an-
tologii wydano w Niemczech  
i pojedyncze w Japonii i An-
glii, a poza tym organizowano 
wystawy prac tkackich na Wę-
grzech, w Kanadzie i Niem-
czech oraz oczywiście w na-
szym kraju.
Gdańskiemu artyście pocho-
dzącemu z krainy tysiąca je-
zior życzymy niewyczerpanych 
pokładów inspiracji do dalszej 
pracy literackiej.

Krzysztof Lubański

 Benefis Piotra Szcze-
pańskiego, który w tym 
roku obchodzi 40-lecie 

pracy twórczej 
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SĄ WAKACJE – SĄ ATRAKCJE

„Ad-Rem” i „OKO” zapraszają na letnie zajęcia
Wakacje w mieście nie muszą być wcale nudne. Zadbają o to dwa kluby osiedlowe działające przy Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowlani”. Zajęcia w klubie „OKO” prowadzone będą w lipcu, a od 20 lipca na pierwsze rozgrywki 
sportowe zaprasza „Ad-Rem”.

Klub „Ad-Rem” tradycyjnie 
już organizuje letnie zajęcia 
na sportowo, którym przewo-
dzi hasło „Sportowe wakacje 
bez uzależnień”. Dodajmy, że 
do pomocy w organizacji za-
jęć włączyli się: Caritas, Rada 
Dzielnicy Oliwy i Urząd Miej-
ski w Gdańsku.
– Prowadzone będą zajęcia pił-
ki nożnej i siatkówki. Chęt-
nych zapraszam od 20 lipca 
do 14 sierpnia na boisko przy 
V Liceum Ogólnokształcącym  
w Oliwie i od 17 do 28 sierp-
nia na boisko i do sali sportowej 
przy ulicy Cystersów 13. Spo-
tykać będziemy się codzien-
nie, poza weekendami, w godz. 
9.00 – 13.00. Z tego bloku za-
jęć korzystać mogą osoby uro-
dzone pomiędzy latami 1998 – 
2003 – informuje nas Ryszard 
Riviera, kierownik Osiedlowe-
go Klubu „Ad-Rem”.
Z kolei zajęcia w siedzibie 
klubu (ul. Czyżewskiego 12) 
prowadzone będą od 3 do 28 

sierpnia, a uczestniczyć mogą w 
nich dzieci z roczników 1999 – 
2004. W planach przewidziano 
gry świetlicowe i rozgrywki te-
nisa stołowego. Wszelkie infor-
macje na temat zajęć uzyskać 
można w siedzibie klubu „Ad-
-Rem” lub telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer 660 519 370. 
Zajęcia wakacyjne organizo-
wane będą również w klubie 
„OKO”.
– Celem Akcji Lato 2015, któ-
rej hasło, wzorem lat poprzed-
nich, brzmi „Są wakacje, są 
atrakcje!” jest zorganizowanie 
dzieciom wolnego czasu, ale 
też integracja ich uczestników, 
popularyzacja dobrego wycho-
wania, promowanie koleżeń-
stwa, a przede wszystkim, po-
kazanie, że bez wyjazdu poza 
miasto – a przede wszystkim 
bez komputera, który odcią-
ga dzieci od innych, równie 
fajnych atrakcji – można rów-
nież się świetnie bawić – mówi 
Dariusz Lulewicz, kierownik 

oliwskiego klubu.
Dzieci spędzą czas na typo-
wych zajęciach świetlicowych, 
przy licznych grach planszo-
wych i edukacyjnych, malowa-
niu, oglądaniu filmów familij-
nych i animowanych na DVD. 
– Organizowane będą turnie-
je tenisa stołowego i piłkarzy-
ki, turnieje gier planszowych, 
konkursy rysunkowe, a także 
wyjścia na plac zabaw i boisko, 
gdzie chętni rywalizować będą 
w chowanego, podchody i wie-
le innych gier, które uczą dzieci 
przede wszystkim zdrowej ry-
walizacji zgodnie z zasadami 
fair-play. Planowane też będzie 
wyjście do kina na film animo-
wany. Już teraz zapraszamy ser-
decznie do odwiedzenia nasze-
go klubu w dniach 6 – 31 lipca, 
w godzinach 10.00 – 14.00 – 
zaprasza Dariusz Lulewicz.
Korzystając z okazji dodaj-
my, że na czas wakacji zosta-
ną wstrzymane zajęcia z języ-
ka angielskiego dla dzieci klas 

0-VI, w czasie których uczest-
nicy, poprzez liczne gry i za-
bawy, uczą się właśnie języka 
angielskiego.
– Zajęcia cieszyły się dużą 

popularnością i na pewno od 
nowego roku szkolnego będą 
one kontynuowane. Są waka-
cje, więc należy się odpoczy-
nek, ale od września dzieciaki 

na pewno wezmą się ponownie 
ostro do pracy – mówi Dariusz 
Lulewicz.

(lubek)

 Dzieciom, które wakacje spędzają w Oliwskim Klubie Osiedlowym „OKO”,  
uśmiech nie znika z twarzy
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Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy 
stawu biodrowego
Coraz częściej w naszej po-
pulacji ludzki organizm ule-
ga degeneracji. Przez to do-
chodzi do powstania zmian 
zwyrodnieniowych stawów 
w ciele człowieka. Następ-
stwem tego są ograniczenia 
ruchowe, ból i zmniejszony 
komfort życia. Idąc z postę-
pem medycyny i rehabilita-
cji, coraz częściej wykonuje 

się zabiegi endoprotezoplasty-
ki, czyli „wymiany stawów na 
sztuczny“. Sam zabieg związa-
ny jest z długą i często ciężką 
rehabilitacją. 
Program postępowania 
usprawniającego po wszczepie-
niu protezy stawu biodrowego 
uzależniony jest od typu uży-
tego implantu, wieku pacjenta, 
choroby, która była przyczyną 

operacji, wydolności ukła-
dów: krążenia i oddechowego, 
obecności schorzeń towarzy-
szących, stanu innych stawów, 
dotychczasowej aktywności fi-
zycznej. Kluczowe znaczenie 
mają uwagi lekarza wykonują-
cego zabieg. Postępowanie za-
leży od zastosowanego dostępu 
chirurgicznego, śródoperacyj-
nej oceny osadzenia elementów 
protezy i stabilności sztuczne-
go stawu. Tak wcześnie, jak to 
jest możliwe, wprowadza się 
ćwiczenia oddechowe i gim-
nastykę, polegającą na napina-
niu mięśni łydek. Działania te 
zmniejszają ryzyko groźnych 
konsekwencji unieruchomie-
nia. Dąży się do jak najszyb-
szego postawienia pacjenta. Do 
nauki chodzenia wykorzystuje 
się podpórkę przypominającą 
balkonik i kule łokciowe. De-
cyzję, kiedy należy zezwolić na 
częściowe obciążanie kończy-
ny, podejmuje się w porozu-
mieniu z chirurgiem wykonu-
jącym zabieg wymiany stawu. 
Bardzo ważne są ćwiczenia 
mające na celu wzmocnienie 
mięśni pośladkowych. Dopie-
ro osiągnięcie dostatecznej ich 

PIO-MED Gabinet Fizjoterapii

Gdańsk Grunwaldzka 100
tel.5078122981

piomedgdansk@gmail.com
www.piomedgdansk.pl

wydolności umożliwia pod-
jęcie chodzenia bez pomocy 
kuli. Osoba po wszczepieniu 
sztucznego stawu biodrowe-
go musi przestrzegać zaleceń 
unikania utrzymywania opero-
wanej kończyny w przywiedze-
niu (w tym celu stosuje się np. 

wałek układany między udami 
przy spoczywaniu w pozycji na 
boku); zabrania się też zakłada-
nia nogi na nogę czy zginania 
biodra do kąta przekraczające-
go 90 stopni.
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DOBRY FILM PODCZAS WAKACYJNEGO ODPOCZYNKU

Lato pełne kina na sopockim molo
Wystartowała 8. edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane. Przez 
całe wakacje, do 31 sierpnia, w plenerowych kinach w Sopocie i Zakopanem odbywać się będą bezpłatne projekcje 
filmowe. W tym roku festiwal zawita również do Giżycka. W tegorocznym programie pokazywane będą największe pro-
dukcje z całego świata oraz polskie klasyki.

- Na dwa miesiące wakacji, 
miasta partnerskie, Sopot i Za-
kopane zmieniają się 
w filmowe stolice Polski. Co-
dziennie, na olbrzymich ekra-
nach kinowych ustawionych 
na sopockim Molo i przy za-
kopiańskich Krupówkach, 
widzowie będą oglądać filmy 
siedząc wygodnie na leżakach 
plażowych i góralskich ławach. 
Festiwalowe projekcje filmowe 
dotrą w tym roku nad morze, w 
góry i … na Mazury. W każdą 
środę i czwartek wakacji, kom-
fortowe kino letnie zostanie 
usytuowane przy odnowionej 
Ekomarinie nad jeziorem Nie-
gocin. Podczas wieczornych 
pokazów widzowie w Giżycku 
zobaczą równolegle te same fil-
my, co publiczność w Sopocie
i Zakopanem – informuje nas 
Ewa Towarek, rzecznik praso-
wy Orange Kino Letnie.
W pierwszy weekend festiwalu, 
4 lipca, w Sopocie odbędzie się 

piąta, jubileuszowa gala wrę-
czenia Diamentowego Klapsa 
Filmowego. Festiwalowa na-
groda przyznawana jest akto-
rom, którzy wnoszą do filmu 
pozytywne przesłanie, dostar-
czając widzom wielu wzruszeń, 
emocji i pozytywnej energii. 
Właśnie takie uczucia towarzy-
szą uczestnikom festiwalu. W 
ubiegłych latach wyróżnienie 
to otrzymali: Borys Szyc, Anna 
Przybylska, Piotr Adamczyk 
oraz Agnieszka Grochowska.
- Na tegoroczny repertuar fe-
stiwalu składa się kilkadziesiąt 
wyselekcjonowanych filmów 
z całego świata, które jak co 
roku, zostały podzielone na 
interesujące dni tematyczne. 
Szczegółowy repertuar znaleźć 
można na stronie www.Oran-
geKinoLetnie.wp.pl - dodaje 
Ewa Towarek. - Od 9 lipca, w 
każdy czwartek wakacji, w cy-
klu „Z miłości do kina”, będzie 
można obejrzeć odnalezione 

cudem perły kinematografii 
dwudziestolecia międzywojen-
nego. W kolejce czeka aż osiem 
tytułów, które przeszły grun-
towną renowację w ramach 
realizowanego przez Filmote-
kę Narodową projektu Nitro-
film. Przed każdym pokazem 
w cyklu widzowie będą mogli 
poznać ciekawostki z planu i 
kulisy rekonstrukcji poszcze-
gólnych tytułów. Natomiast we 
wszystkie piątki lipca i sierpnia 
na tarasie Hotelu Mera SPA w 
Sopocie zagoszczą największe 
przeboje rodem z Hollywood.
Kolejną atrakcją, dla odwiedza-
jących Sopot, będzie specjalna 
festiwalowa plaża 
z letnią strefą relaksu i cienia, 
dedykowaną m.in. wakacyjnej 
internetowej usłudze Orange. 
Na gości, którzy zdecydują się 
odwiedzić plażę, czekają liczne 
konkursy
z nagrodami, boisko do siat-
kówki plażowej, wygodne 

leżaki, parawany oraz bezpłat-
ny dostęp do Internetu. Plaża 
usytuowana będzie przy ma-
łym molo, pomiędzy wejściami 
nr 19 i 20.
- Obowiązkowym punktem 
na mapie festiwalowych atrak-
cji jest kawiarnia „Koło Molo”, 
położona w ogródku na Molo 
przy słynnej fontannie, otwarta 

od rana 
do późnych godzin wieczor-
nych. To właśnie tam będzie 
można spotkać odwiedzają-
ce festiwal gwiazdy filmowe, 
spróbować pysznych dań, dese-
rów oraz orzeźwiających kok-
tajli – mówi Ewa Towarek.
Dodajmy, że szczegółowy re-
pertuar festiwalu, można 

znaleźć w bezpłatnej aplikacji 
Orange Kino Letnie na smart-
fony, przez którą widzowie 
mogą również głosować
w plebiscycie publiczności na 
najlepszy film festiwalu. Wstęp 
na wszystkie projekcje jest bez-
płatny – potrzebny jest jedynie 
bilet wstępu na Molo.

(ET)

 Kino Letnie na sopockim molo każdego roku cieszy się dużą popularnością wśród 
turystów i mieszkańców Trójmiasta

 Na imprezie z okazji Dnia Dziecka nie brakowało uśmiechniętych buź 

 W Domu Kultury wystąpił ostatnio Festiwalowy Chór Sopockiej Szkoły Wyższej 
Mondus Cantat
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POMOGLI POSZKODOWANYM W NEPALU

Muzyka opanowała Dom Kultury na Przymorzu 
Dom Kultury Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” dał się już poznać z organizacji wielu ciekawych kon-
certów. Ostatnio mogliśmy uczestniczyć w występie Festiwalowego Chóru Sopockiej Szkoły Wyższej Mondus Cantat.

– Podczas koncertu zabrzmia-
ła muzyka popularna i latyno-
amerykańska, która przypadła 
do gustu wszystkim słucha-
czom, którzy zgromadzili się  
w naszej sali widowiskowej. 
Przy okazji koncertu prowa-
dzona była również zbiórka 
datków na rzecz akcji „Mała 

Polska w Nepalu”. Projekt ten 
ma na celu odbudowę domów w 
położonej nieopodal Kathman-
du wsi Dumre, która ucierpiała 
w wyniku kwietniowego trzę-
sienia ziemi – mówi Barbara 
Imianowska, kierownik Domu 
Kultury.
Dodajmy, że nie był to jedyny 

koncert, który w ostatnim cza-
sie odbył się w Domu Kultury 
przy ulicy Śląskiej 66 B. W po-
łowie czerwca zorganizowano 
koncert edukacyjny dla mło-
dzieży ,,Muzyczne Rodziny”. 
Na proscenium przymorskie-
go Domu Kultury wystąpili: 
Halina Jastrzębska (skrzypce), 

Anna Jastrzębska (skrzypce), 
Michał Jastrzębski (ksylofon 
i wibrafon), Jan Freicher (for-
tepian) i Stanisława Grażyń-
ska (słowo o muzyce). Z kolei 
w maju można było wysłu-
chać koncertu z cyklu „Mu-
zyczne podróże”, którego bo-
haterem był Chór Mieszany 
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z Filipin – Los Cantates De 
Manilia. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że wstęp na wszyst-
kie koncerty organizowane  
w przymorskim Domu Kultury 
jest bezpłatny.
Dom Kultury przy ul. Śląskiej 
66 B to nie tylko koncerty, ale 
również wystawy malarskie  

i tkackie oraz liczne imprezy 
dedykowane przede wszystkim 
dzieciom. Właśnie w tej chwili 
trwa „Akcja Lato”, a korzystają 
z niej dzieci, które wakacje spę-
dzają w Gdańsku.

(lubek)
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RODZICE POZNALI WIZUALIZACJĘ

Trzy samorządy budują szkołę
Za nami spotkanie dotyczące budowy szkoły metropolitalnej w Kowalach dla dzieci z gminy Pruszcz Gdański (głównie  
z osiedli zwanych zwyczajowo Nowy Horyzont oraz Euro Styl w Borkowie), gminy Kolbudy (miejscowość Kowale) i gminy 
Gdańsk (południowe dzielnice).

Przez ostatni rok trzy samo-
rządy, które ze względów lo-
gistycznych zdecydowały się 
na budowę szkoły metro-
politalnej przy ul. Apollina  
w Kowalach w gm. Kolbudy 
(na granicy trzech gmin), pod-
pisały stosowne listy intencyjne 
oraz porozumienia, by przystą-
pić do opracowania dokumen-
tacji. Działka w Kowalach, na 
której stanie szkoła należy do 
gminy Kolbudy. Projekt – po 
stosownej adaptacji – prze-
kazał Gdańsk (jest to projekt 
oddanej przed rokiem szkoły  
w Kokoszkach, stanowią-
cy tzw. projekt powtarzalny). 
Gmina Pruszcz Gdański jest 
partnerem przedsięwzięcia. 
– Mamy osiem szkół, w tym 
sześć nowych lub komplek-
sowo rozbudowanych. Jednak  
w ostatnich parunastu latach 
podwoiliśmy liczbę miesz-
kańców i kolejna szkoła jest 
nieodzowna – mówiła pod-
czas spotkania inwestorów  
z mieszkańcami Borkowa wójt 
Magdalena Kołodziejczak. 

– Budowa szkoły to ogromny 
koszt i dlatego, wraz z zaprzy-
jaźnionymi samorządami sto-
jącymi przed podobnym wy-
zwaniem, zdecydowaliśmy się 
zbudować ją wspólnymi siłami. 
Trzej inwestorzy zakładają, 
że nowa szkoła przyjmie 40 
proc. uczniów z Kolbud, 30 
proc. z gminy Pruszcz Gdański  
i 30 proc. z Gdańska. Wkład 
własny samorządów będzie 
analogiczny. 
Mimo, że koszt budowy szko-
ły (szacowany na ponad 30 mln 
plus koszt budowy basenu) 
rozłoży się na trzy samorządy,  
i tak będą one zabiegać o środ-
ki zewnętrzne. Do końca roku 
powstanie wykaz tych źródeł, 
a przyjmuje się, że z uwagi na 
położenie obiektu po części po 
stronie wiejskiej (część dydak-
tyczna), a po części miejskiej 
(kompleks sportowy znajdzie 
się już na działce Gdańska), 
istnieją możliwości pozyskania 
funduszy zarówno ze środków 
na rozwój obszarów wiejskich, 
jak i miejskich. Inwestorzy 

planują, by oddzielnie pozy-
skać środki np. na boiska, na 
basen, czy salę gimnastyczną. 
Taki zabieg pozwoli znacz-
nie zmniejszyć wkład własny 
samorządów. 
Trzy samorządy będą za 
wszelką cenę dążyć do tego, 
by „pierwszy dzwonek” roz-
brzmiał 1 września 2017 r. Pod 
uwagę jest również brana data 
1 września 2018 r. Być może 
w pierwszej kolejności powsta-
nie sama szkoła, a basen np. 
za rok. Wszystko zależy od 
tego, kiedy uda się pozyskać 
dofinansowanie.
Obecni na spotkaniu rodzice, 
na których, jak przyznali, wi-
zualizacja szkoły zrobiła duże 
wrażenie, mieli kilka pytań. 
Chcieli przede wszystkim wie-
dzieć, z jakiego konkretnie te-
renu będą przyjmowane dzie-
ci. Nowy obiekt, w kontekście 
naszej gminy, jest dyktowany 
przede wszystkim nowym, są-
siadującym z Kowalami osie-
dlom. Jednak jak zapewniła 
wójt, jeśli będą wolne miejsca, 

szkoła przyjmie też chętnych 
uczniów z tzw. starej części 
Borkowa.
– Szkoła w Borkowie jest  
w ścisłej czołówce wojewódz-
twa, jeśli chodzi o poziom 
nauczania. Obroni się nawet 
bez basenu – przyznała i przy-
pomniała. – Od lat wozimy 

naszych uczniów na basen, 
więc nikt nie jest i nie będzie 
pozbawiony nauki pływania. 
Metropolitalna szkoła w Ko-
walach przyjmie w sumie 692 
uczniów, w tym 120 przed-
szkolaków. Będzie się składa-
ła z trzech obiektów – dydak-
tyczno-przedszkolnego, hali 

sportowej i basenu.
Nowa szkoła będzie nie tyl-
ko obiektem edukacyjnym, 
ale z uwagi na dostępną in-
frastrukturę sportową i kultu-
ralną (biblioteka środowiska  
z czytelnią), także integrują-
cym mieszkańców dzielnicy.

Magdalena Bielicka

 Wizualizacja głównego wejścia do szkoły w Kowalach
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Wakacje, urlop, słońce, pla-
ża, woda. Po urlopie zosta-
ją już tylko wspomnienia 
i zdjęcia, które aż miło się 
ogląda. Pod warunkiem, że 
nie popsuje się aparat foto-
graficzny, którym mamy je 
zrobić.  Dla apartów foto-
graficznych wszystkich ty-
pów największym zagroże-
niem jest ich właściciel. A to 
aparat wypadnie z ręki, a to 
„usiadłem na aparat, ale za-
raz wstałem”.
W wakacje docho-
dzi jeszcze 

jedno zagrożenie, to woda 
i piasek. Aparat zamo-
czony, choćby minimal-
nie może przestać działać   
w momencie kiedy mamy  zamiar 
wykonać zdjęcie naszego życia.  
Podobnie ma się z piaskiem. 
Czasami wystarczy jedno 
ziarnko, które dostanie się do 
przekładni napędowej np. au-
tofocusa (mechanizm usta-
wiający ostrość) i zdjęć już nie 
porobimy.
Jedyną możliwością uratowa-

nia aparatu jest powierzenie 
go specjalistom. 

O ile aparat 

zapiaszczony możemy spo-
kojnie oddać do naprawy po 
urlopie, to aparat zawilgoco-
ny lub zamoczony, powinien 
trafić do serwisu jak najszyb-
ciej. Koniecznie z wyjętą 
baterią.
Naprawa zapiaszczonego 
aparatu jest pewna, choć cza-
sochłonna. Trzeba rozebrać 
cały aparat na poszczególne 
części, oczyści i prawidłowo 
zmontować.   Aparat zamo-
czony to często beznadziejna 
sprawa. Jednak czasami uda-
je się go w ramach naprawy 
uratować. Wycena naprawy 
w wielu zakładach kosztuje 
określona kwotę, w firmie 
OK. Serwis jest bezpłatna.
Starajmy się dbać o nasz 
sprzęt fotograficzny. Na pla-
ży aparat powinien być w 
worku foliowym i czystymi 
rękoma wyjmowany tylko na 

 Korozja złącza flexa

 Piasek w aparacie

zrobienie zdjęcia. A nad wodą 
musimy zachować szczególną 
ostrożność. 
Postępując przezornie bę-
dziemy mogli po urlopie cie-
szyć się udanymi zdjęciami  
i nie poniesiemy kosztów nie-
potrzebnych napraw.

- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl
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420 BANIEK NA INWESTYCJE

Rewitalizują kolejowe linie
Aż 420 milionów złotych  
z regionalnych funduszy 
Unii Europejskiej potrzeb-
nych jest na rewitalizację 4 
linii kolejowych na Pomorzu. 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego podpisały 
list intencyjny w tej sprawie. 
Zarządca infrastruktury in-
westuje na Pomorzu w linie 
lokalne, dalekobieżne oraz 
dojazdy do portów.
– Regionalny Program Ope-
racyjny dla województwa 
pomorskiego na lata 2014 – 
20 pozwoli na rewitalizację 
czterech linii. Dwie z nich, 
biegnące ze Słupska do Ust-
ki i z Lęborka do Łeby, będą 
szczególnie intensywnie wy-
korzystywane w sezonie wa-
kacyjnym. Samorząd wraz  

z PLK chce również przyspie-
szyć połączenia kolejowe na 
trasie z Lipusza do Kościerzy-
ny. Natomiast rewitalizacja tra-
sy z Grudziądza do Malborka 
będzie kontynuacją inwestycji 
PLK przeprowadzonej na od-
cinku z Torunia do Grudzią-
dza. Dzięki temu pociągi re-
gionalne na całej trasie Toruń – 
Malbork będą korzystały z no-
wych torów – informuje Miro-
sław Siemieniec, rzecznik pra-
sowy PKP PLK, który dodaje, 
że województwo pomorskie to 
ważne miejsce na inwestycyjnej 
mapie zarządcy infrastruktury. 
Dodajmy, że PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. od 2010 
roku zrealizowały tu projekty o 
wartości przekraczającej 5 mld 
zł.
– Zarządca sieci kolejowej 

przygotowuje kolejne inwe-
stycje, które zostaną prze-
prowadzone w ciągu najbliż-
szych 5 lat. Na ich realizację 
wykorzystane zostaną rów-
nież centralne fundusze UE. 
Jedną z najważniejszych bę-
dzie modernizacja trasy Gdy-
nia – Słupsk, wiążąca się z 
podwyższeniem maksymal-
nej prędkości pociągów do 
160 km/h i skróceniem cza-
su przejazdu nie mniej niż o 
20 min. PLK zmodernizuje 
również połączenie do portu  
w Gdyni oraz planuje ze-
lektryfikować linię z Gdyni 
przez Kościerzynę do Byd-
goszczy – informuje rzecznik 
PKP PLK.

(GR)

WAKACYJNA OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Letnia kanikuła na pewno nie będzie nudna
Bardzo ciekawa jest oferta wakacyjna przygotowana dla dzieci i młodzieży, którzy letnią kanikułę spędzać będą w Gdań-
sku. Do wyboru są półkolonie i cały szereg zajęć tematycznych. Oprócz zajęć w szkołach, propozycję wakacyjnego spę-
dzania czasu przygotowały też Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Gdańska Galeria Miejska, Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Centrum Hewelianum, Pałac Mło-
dzieży, PGE Arena i placówki Gdańskiego Archipelagu Kultury.

W tym roku w „Akcji Lato” 
weźmie udział 27 szkół i placó-
wek oświatowych. Większość 
z nich będzie zapewniać cało-
dzienną opiekę dla dzieci. Będą 
to różnego rodzaju zajęcia,  
w tym oczekiwane przez dzie-
ci i rodziców półkolonie, zaję-
cia świetlicowe, sportowe, li-
terackie, plastyczne, teatralne, 
muzyczne, rekreacyjne i wiele 
innych. Na realizację „Akcji 
Lato” przeznaczono 245306 zł, 
dzięki czemu zostaną sfinanso-
wane wynagrodzenia 128 na-
uczycieli, którzy będą się opie-
kować dziećmi przez rekordo-
wą liczbę 8892 godzin. Tylko  
w szkołach, w zajęciach weź-
mie udział ok. 1500 dzieci.
– Mając na uwadze potrzeby 
mieszkańców, miasto co roku, 
poza działalnością dydaktycz-
ną, organizuje „Akcję Lato” 
w podległych placówkach 

oświatowych. I co roku stara 
się, by oferta była jeszcze szer-
sza i spełniająca oczekiwania 
rodziców – podkreśla Piotr Ko-
walczuk, zastępca prezydenta 
Gdańska ds. polityki społecz-
nej. – W tym roku Gdańsk 
zabezpieczył środki na sfinan-
sowanie wypoczynku letniego  
w 27 placówkach oświatowych 
i jest to opieka całodzienna, 
obejmująca 8-9 godzin dzien-
nie, tak by rodzice mieli za-
pewnioną opiekę dla swoich 
dzieci w czasie, kiedy sami 
przebywają w pracy. W przy-
padku tej oferty nie obowiązu-
je rejonizacja i każda placów-
ka w ramach wolnych miejsc 
ma obowiązek przyjąć dziecko  
z Gdańska, bez względu na 
jego adres zamieszkania.
Do „Akcji Lato” placówki 
oświatowe włączają się do-
browolnie. Pracują więc tylko 

te, które wyraziły chęć pracy. 
Zgodnie z prawem oświato-
wym miasto nie ma możliwo-
ści, by zmusić je do pracy w fe-
rie czy wakacje. Jednak prowa-
dzi rozmowy z dyrekcją szkół, 
by zachęcić je do aktywno-
ści, a tym samym objąć ofertą 
wszystkie dzielnice miasta.
Miasto Gdańsk zabezpiecza też 
animatorów sportu, którzy na 
63 boiskach (tylko latem) pra-
cują w sumie prawie 13 tysięcy 
godzin. Lista boisk, ich adresy 
i telefony do animatorów zna-
leźć można pod adresem www.
gdansk.pl/edukacja_nowy?ka-
tegoria=1200&artykul=14104.
Dużo atrakcji i ciekawych, bez-
płatnych zajęć przygotowały 
Gdański Ośrodek Kultury Fi-
zycznej oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. To m.in. 
zajęcia piłkarskie, siatkarskie, 
wioślarskie. Bezpłatne są także 

wszystkie warsztaty w ramach 
programu Grass’owanie  
w Gdańskiej Galerii Miejskiej  
i warsztaty edukacyjne dla 
dzieci „Lato w stoczni” – or-
ganizowane przez Europej-
skie Centrum Solidarności. 

Także placówki Gdańskiego 
Archipelagu Kultury i Cen-
trum Hewelianum, w swoich 
bogatych ofertach mają część 
bezpłatnych zajęć, warsztatów 
i kursów.
Dokładny harmonogram 

letnich atrakcji i zajęć orga-
nizowanych w naszym mie-
ście znaleźć można na stronie 
w w w.gdansk.pl /nasze-mia-
sto,512,37878.html.

Magdalena Rusakiewicz/UMG
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GDAŃSZCZANIE NA RADUNI

Lekcja w kajaku
Radunia to jedna z najbar-
dziej urokliwych rzek, któ-
rą przez Motławę dopłynąć 
można aż do gdańskiej mari-
ny i pod Żurawia. Z uroków 
rzeki często korzystają ka-
jakarze. Ostatnio, na wyso-
kości Radunicy spotkaliśmy 
niewielką grupę uczniów z 

Akademii Dobrej Edukacji 
z Gdańska, którzy zamiast 
w szkole, pożyteczne chwi-
le spędzili na wodzie, gdzie 
również dowiedzieli się o 
wielu przyrodniczych cieka-
wostkach napotkanych na ka-
jakowym szlaku.

(KL)

 Młodych kajakarzy z Gdańska spotkaliśmy na 
wysokości Radunicy
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RUSZYŁY ZAPISY

Zapraszamy na 53. Bieg Westerplatte

– W tym roku organizato-
rzy przewidzieli 3900 miejsc 
startowych. Zgłoszenia moż-
na dokonać na stronie www.
sts-timing.pl/westerplatte do 
28 sierpnia, do godziny 23.59. 
Po wypełnieniu elektroniczne-
go formularza zgłoszeniowego 
należy dokonać opłaty starto-
wej w wysokości 30 złotych – 
informuje Grzegorz Pawelec.
Warto wiedzieć, że Bieg We-
sterplatte jest najstarszą impre-
zą biegową w naszym kraju, na 
stałe wpisaną w kalendarz waż-
nych wydarzeń sportowych.
– Trasa 10-kilometrowego bie-
gu w tegorocznej edycji ulegnie 
– w porównaniu do ubiegło-
rocznej – niewielkiej korekcie, 
która pozwoli na uzyskanie ate-
stu PZLA. Start i meta zostały 
usytuowane na Westerplatte, 
u stóp pomnika upamiętnia-
jącego polskich obrońców wy-
brzeża we wrześniu 1939 roku. 
Pula nagród w biegu wyniesie 
łącznie 20000 złotych. Każdy 
uczestnik uhonorowany zo-
stanie okazałym, pamiątko-
wym medalem, odlanym spe-
cjalnie na tę edycję imprezy,  

a w pakiecie finiszera znajdzie 
się koszulka, której rozmiar 
można wybrać w momencie 
wypełniania formularza zgło-
szeniowego – dodaje Grzegorz 
Pawelec.
Zmagania biegaczy będzie 
można śledzić zarówno bez-
pośrednio podczas biegu po-
przez transmisję on-line oraz 

na antenie Radia Gdańsk, któ-
re prowadzi relację na żywo. 
Natomiast szczegóły dotyczą-
ce imprezy znaleźć można na 
stronie biegwesterplatte.pl. 
Dodajmy, że organizatorami 
Biegu Westerplatte są Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Radio Gdańsk.

(GR)

Jak informuje Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, wystartowały zapisy do 53. 
Biegu Westerplatte, który odbędzie się 12 września.

 Bieg Westerplatte to najstarsza impreza biegowa 
 w naszym kraju

EMOCJE NA PGE ARENA

Lechia – Juventus
Wielkie piłkarskie emo-
cje czekają nas 29 lipca. Na 
stadionie PGE Arena doj-
dzie wtedy do towarzyskie-
go spotkania Lechii Gdańsk  

z Juventusem Turyn. Począ-
tek spotkania zaplanowano na 
godz. 20.45, a bilety dostępne 
są już od 90 złotych.

(KL)

JESIENIĄ NA NOWYM STADIONIE

Piłkarska wiosna na Zaspie  
i Przymorzu
W połowie czerwca rozegrano kolejny piłkarski turniej dzikich drużyn „Do Prze-
rwy 0:1”. W pierwszych tegorocznych zawodach zagrało 58 drużyn.

Nie ma chyba drugiego takie-
go turnieju w tej części świata, 
który przyciągałby cztery razy 
w roku tak duże rzesze mło-
dych entuzjastów piłki nożnej, 
jak turniej „Do Przerwy 0:1”. 
Część młodych piłkarzy dora-
stało wraz z kolejnymi edycja-
mi zawodów, które w tej części 
Gdańska znają chyba wszyscy. 
Turniej znają również podwór-
kowi piłkarze z innych dzielnic 
miasta, a także z innych miast 
Pomorza. W wiosennej edycji 
zagrali m.in. przedstawicie-
le Banina, Bytowa, Gdańska, 
Gdyni, Gościcina, Pelplina, 
Pszczółek, Somonina, Sopotu, 
Tczewa, Żukowa oraz warmiń-
skiej Ostródy. 
Turniej, którego pomysłodawcą 
i organizatorem wraz z Gdań-
ską Fundacją Dobroczynno-
ści jest Andrzej Kowalczys, 
rozgrywany jest już od 11 lat 
i każdego roku ściąga tysiące 
młodych piłkarzy, którzy lubią  
i chcą spędzić czas grając w 

piłkę nożną.
W ostatnią sobotę, pomimo 
zdecydowanie plażowej pogo-
dy, mecze rozegrało ponad pół 
tysiąca dziewcząt i chłopców. 
Podczas otwarcia Andrzej Ko-
walczys podzielił się z uczest-
nikami „Do Przerwy 0:1” do-
brą wiadomością. 
– Za waszymi plecami rośnie 
nowy obiekt sportowy w tej 
części Gdańska. Nie będzie to 
boisko, tylko pełnowymiarowy 
stadion piłkarski z trybunami 
i odpowiednim zapleczem so-
cjalnym – mówił Andrzej Ko-
walczys, wskazując na pobliską 
budowę. 
– Już prawdopodobnie jesienna 
edycja naszego turnieju będzie 
rozgrywana właśnie m.in. na 
tym stadionie.
Stadion przy ul. Meissnera,  
o którym wspomniał Ko-
walczys, ma być gotowy we 
wrześniu.
W ramach inwestycji ma po-
wstać boisko do gry w piłkę 
nożną o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej (wym. 75 m x 
110 m), wraz z wyposażeniem 
– m.in. wiaty, bramki, a także 
oświetlenie. Przy boisku poja-
wią się też trybuny dla ok. pół 
tysiąca osób. Powstanie tam 
także wydzielony sektor dla 
gości. Jak zapowiedział An-
drzej Kowalczys, stadion bę-
dzie także areną turnieju „Do 
Przerwy 0:1”.
W tym roku rozgrywki 

przeprowadzane są w pię-
ciu kategoriach: rocznik 2003  
i młodsi, 2000-2002, 1997-
1999, rocznik 1996 i starsi oraz 
drużyny dziewczęce. 
W kategorii Zespoły Dziew-
częce wygrały zawodniczki 
Ekipy Gdańsk. Kolejne miejsca 
na podium zajmowały druży-
ny Bobry oraz Wydły Ladies. 
Miejsce czwarte zajęła drużyna 
GKS Żukowo, zaś piąte ekipa  
z Gościcina.
Wśród zespołów z Rocznika 
2000/2002 najlepszy okazał 
się RG 2000 II. Miejsce dru-
gie zajęła drużyna RG 2000 
I, miejsce trzecie zespół Po-
lonii Gdańsk. Tuż za podium 
znaleźli się zawodnicy Pompa 
Team, którzy otrzymali Puchar 
Fair Play.
Zwycięzcą z Rocznika 
1997/1999 został zespół Nasze 
Bloki, który wyprzedził kolej-
no zespoły: Sandania Chełm, 
Next Wrzeszcz oraz Czarni 
Osowa. Ekipa z Osowy decyzją 
organizatorów otrzymała Pu-
char Fair Play.
W tzw. kategorii „Open”, czyli 
Rocznik 1996 i Starsi zwycię-
żyła ekipa Naczelni Pyyyk. Na 
drugim miejscu podium znala-
zła się drużyna Victorii Gdań-
ska, a na trzecim drużyna Czi-
ka Sindi Ami. Miejsce czwar-
te zajął zespół KP Alko Polo. 
Puchar Fair Play otrzymali za-
wodnicy Victorii. 
Nagrodę Fair Play, którą 

ufundował wicewojewoda po-
morski Michał Owczarczak, 
otrzymali także Łukasz Le-
sner, opiekun drużyny z Go-
ścicina oraz drużyna dziew-
czyn GKS Żukowo. Nagroda 
ta przyznawana jest za wzoro-
wą postawę na boisku, a także 
poza nim. Cechuje ona praw-
dziwych sportowców.
Organizatorom, czyli Gdań-
skiej Fundacji Dobroczynności 
udało się pozyskać liczne gro-
no partnerów, którym tą drogą 
pragną podziękować.

SKŁADY ZWYCIĘSKICH 
DRUŻYN:

RG 2000 II: Mateusz Grot-
tel, Maciej Tomaszewski, Se-
bastian Kaczmarek, Konrad 
Szwed, Kacper Plesiak, Mate-
usz Tusk, Kacper Otte, Patryk 
Gneba. 

Gościcino: Kamil Get, Ni-
kodem Stankowski, Dominik 
Gruba, Paskal Czaja, Artur 
Kieliński, Adam Szymikowski, 
Szymon Gajewski.

Ekipa Gdańsk: Agata Kuczyń-
ska, Agnieszka Kuczyńska, 
Joanna Baj, Luiza Szulc, Ka-
rolina Kwiatkowska, Karolina 
Palacios. 

Nasze Bloki: Bartosz Kuli-
nowski, Daniel Pach, Witold 
Jóźwiak, Mateusz Grzybow-
ski, Patryk Chudy, Mateusz 
Muziński, Sebo Horek, Cezary 
Proszowski.

Naczelni Pyyyk: Mateusz Bu-
jak, Jan Wyrwiński, Wojciech 
Wyrwiński, Filip Sosnowski, 
Bartosz Kulawy, Tomek To-
maszewski, Filip Aszyk, Paweł 
Krystek. 

(SL)
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