
Nowa bieżnia na Zaspie
Uczniowie kolejnej gdańskiej szkoły mogą cie-
szyć się z bieżni. Nowe miejsce do treningów 
powstało przy Zespole Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 13.
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Do końca listopada mamy poznać wstępną koncepcję renaturyzacji Pasa 
Nadmorskiego w Gdańsku. Chodzi o wskazanie, które obszary pasa od 
Brzeżna do Sopotu należy wzmocnić w infrastrukturę, a które pod względem 
przyrodniczym. Projekt nie jest jednak finalny, gdyż będzie on poddany jeszcze 
konsultacjom i swoje uwagi będzie mógł wnieść każdy zainteresowany.

Podczas konsultacji mieszkańcy 
wskazywali odtworzenie zabytkowych 
architektonicznie elementów Pasa 
Nadmorskiego. Chodzi w tym przypadku 
o mola w Brzeźnie i Jelitkowie. 

Walczą o radę dzielnicy
Na Przymorzu Wielkim, grupa mieszkańców 
skupiła się wokół sprawy powołania rady dziel-
nicy. Jest to oddolna inicjatywa – obywatelska 
próba powołania rady.

Ostatnia szansa
Seniorzy mogą zaszczepić się bezpłatnie prze-
ciwko grypie w ramach „Programu zdrowotne-
go – zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz 
cieszył się jesienią życia”.

RSM „Budowlani” z „Liderem”
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bu-
dowlani” otrzymała kolejne wyróżnienie. Tym 
razem spółdzielnia otrzymała nagrodę „Lider 
Spółdzielczości Mieszkaniowej”.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 6 – 15 października (piątek – niedziela), 
Festiwal Jazz Jantar, Klub Żak w Gdańsku

• 10 listopada (wtorek), Dezerter, godz. 
20.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 11 listopada (środa), Bieg Niepodległości, 
godz. 9.30, Bulwar Nadmorski w Gdyni

• 14 listopada (sobota), Edyta Geppert, 
godz. 19.00, Sala Koncertowa Portu Gdy-
nia, ul. Rotterdamska 9

• 15 listopada (niedziela), Stoczniuj, 
Leżakuj, Dokuj: Artur Sychowski, godz. 
18.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 17 listopada (wtorek), Zbigniew Wodecki 
z zespołem, godz. 19.00, Teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 18 listopada (środa), Trefl Sopot – Siarka 
Tarnobrzeg, godz. 19.00, Hala 100-lecia w 
Sopocie, ul. Jakuba Goyki 7

• 19 listopada (czwartek), Kabaret Młod-
ych Panów, godz. 17.30 i 20.15, Scena 
Teatralna NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 20 listopada (piątek), Polska Noc Kab-
aretowa, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 20 listopada (piątek), Kapela ze Wsi 
Warszawa i Kapela Maliszów, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 21 listopada (sobota), Marcus Miller, 
Leszek Możdżer, Namysłowski, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Gór-
skiego 8

• 24 listopada (wtorek), mecz Ligi Mis-
trzyń PGE Atom Trefl Sopot – Igor 
Gorgonzola Nowara, godz. 18.00, Hala 
Ergo Arena

• 29 listopada (sobota), Samael, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 5 grudnia (sobota), 20-lecie zespołu Mys-
lovitz, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 6 grudnia (niedziela), koncert muzyki 
filmowej – John Williams, godz. 19.00, 
Hala Ergo Arena

• 9 grudnia (środa), Enej, godz. 18.30, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 12 grudnia (sobota), Moya Brennan, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
 ul. Słowackiego 23

• 13 grudnia (niedziela), Queen Symfon-
icznie, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 15 grudnia (wtorek), widowisko Peter 
Pan on Ice, godz. 15.30 i 18.00, Hala Ergo 
Arena

• 20 grudnia (niedziela), Dziadek do 
orzechów, godz. 18.00, Teatr Muzyczny w 
Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 21 grudnia (poniedziałek), Jezioro 
Łabędzie, godz. 17.00 i 20.00, Teatr Muzy-
czny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

Nasze kalendariumSYRIA TO NIE KRAJ WIELBŁĄDÓW

O imigrantach w 
sopockim MOPS
Z inicjatywy sopockiego zespołu ds. opracowania procedur po-
stępowania dotyczących przyjęcia i integracji cudzoziemców, 
którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przyjęcia przez miasto 
Sopot uchodźców z ogarniętej wojną domową Syrii.

Miasto przygotowuje się na 
przyjęcie w 2016 roku około 
17 osób, które uzyskają status 
uchodźcy, w tym trzech rodzin 
i trzech osób samotnych. Go-
ściem spotkania był Samer Sa-
maan – syryjski chrześcijanin, 
mieszkający od 30 lat w Polsce, 
który przybliżył uczestnikom 
spotkania i członkom zespołu 
kulturę oraz obyczaje miesz-
kańców Syrii.
- Syria to nie jest taki kraj, w 
którym wciąż jeździ się na 
wielbłądach. To nie jest kraj 
zacofany. Obywatele Syrii to 
lekarze, inżynierowie, ludzie 
wyedukowani. Ponadto religia 
chrześcijańska też ma tam gro-
no wyznawców – istnieje ponad 
2000 kościołów – w ten spo-
sób Samer Samaan przedstawił 
kraj, z którego pochodzi.
Spotkanie z udziałem przed-
stawiciela syryjskiej kultury jest 
kolejnym, na którym urzędni-
cy, przedstawiciele instytucji 
i jednostek miasta oraz pro-
boszczowie sopockich parafii 
mogli otrzymać odpowiedzi na 

pytania, które rodzą się pod-
czas przygotowań do stworze-
nia optymalnych rozwiązań 
wsparcia dla uchodźców. Na 
poprzednim spotkaniu zespół 
skupił się na opracowywaniu 
rozwiązań pozostających w 
zgodzie z podstawowymi za-
sadami kultury islamu. Tym 
razem w spotkaniu uczestni-
czył chrześcijanin. Syria jest 
krajem, w którym chrześcijanie 
stanowią 5,2 proc. całego spo-
łeczeństwa, więc miasto bierze 
pod uwagę także fakt, że przed-
stawiciele tej religii mogą zna-
leźć się w grupie, która znajdzie 
schronienie w Sopocie.
- Zależy nam na tym, by nasze 
działania były kompleksowe. A 
do tego, by być dobrze przygo-
towanym potrzebna nam jest 
wiedza. Tę wiedzę czerpiemy 
bezpośrednio od osób, które 
pochodzą z kręgu syryjskiej 
kultury, w niej się wychowały i 
z niej czerpią wartości, którymi 
kierują się w życiu. To poma-
ga nam w opracowaniu syste-
mu, który nie osaczy tych ludzi 

opieką, a wesprze ich na drodze 
powrotu do bezpiecznego ży-
cia. Chcemy stworzyć dla nich 
możliwości, które umożliwią 
im jak najszybsze zapoznanie 
się z polską kulturą, pozna-
nie okolicy i sąsiadów, podję-
cie pracy i przede wszystkim 
samodzielność – podkreślała 
wiceprezydent Sopotu, Joanna 
Cichocka-Gula.
W rozmowach podkreślano 
m.in. konieczność edukacji i 
warsztatów, które pomogły-
by nowoprzybyłym zasymi-
lować się z sopocianami oraz 
poruszono kwestie wypraco-
wania systemu umożliwiające-
go syryjskim dzieciom łatwe 
zaadoptowanie do warunków 
polskiej szkoły. Omawia-
no również sposoby, w jakie 
uchodźcy są otaczani opieką w 
innych krajach i jak, dotych-
czas objęci systemami wsparcia 
obcokrajowcy, dochodzili do 
samodzielności.

(FS)

  Spotkanie dotyczące przyjęcia przez miasto Sopot uchodźców z ogarniętej wojną domową Syrii
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Szanowni Państwo, 

Chciałabym Państwu bardzo podziękować za obdarzenie mnie  tak 
szczególnym zaufaniem i wybranie mnie do Sejmu RP. 
Tak duże poparcie oznacza szacunek, sympatię i docenianie 20 lat mo-
jej pracy w Radzie Miasta Gdańska, a nie spektakularnych, chwilowych 
błyśnięć.
Jestem zaszczycona, ale to też zobowiązanie na przyszłość i postaram się 
nie zawieść jako poseł RP. Liczę na kontakt z Państwem.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim moim Wyborcom, Przyja-
ciołom i Znajomym za okazaną mi życzliwość.

Z poważaniem 
Małgorzata Chmiel

…już nie radna.

WYBORY 2015

Wybraliśmy 
parlamentarzystów
Stało się. Platforma Obywatelska nie jest już partą rządzą-
cą. W całym kraju zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawie-
dliwość, a ostatnim bastionem PO było Pomorze.

Tym razem okręg gdański bę-
dzie miał w Sejmie 12 przed-
stawicieli – po 5 z PO i PiS 
oraz po jednym przedstawicie-
lu z Nowoczesnej i komitetu 
Kukiza.
Najwięcej głosów z listy Plat-
formy Obywatelskiej otrzy-
mali: Adam Korol – 28727, 
Sławomir Neumann – 20514, 
Agnieszka Pomaska – 22196, 
Jerzy Borowczak – 16931 oraz 
Małgorzata Chmiel – 13346. 
Najwięcej głosów w PiS zdoby-
li: Jarosław Selin – 34997, An-
drzej Jaworski – 25875, Kazi-
mierz Smoliński – 12424, Ta-
deusz Cymański – 13126 i Jan 
Kilian – 6675 głosów. Mandat 
z Nowoczesnej zdobyła Ewa 
Lieder –  23220 głosów, a z ko-
mitetu Pawła Kukiza do Sejmu 
dostała się Magdalena Błeńska 
–  9437 głosów. 
Nowi „bywalcy” Wiejskiej ode-
brali już swoje zaświadczenia 

na posła, a pierwsze posie-
dzenie zaplanowano na 12 
listopada.
Dodajmy jeszcze tylko, że se-
natorami nowej kadencji (z 

okręgu gdańskiego) zostali 
Bogdan Borusewicz, Leszek 
Czarnobaj i Antoni Szymański.

(KL)

  Do wyborczych urn chętnie wybierali się też młodzi 
mieszkańcy Gdańska

  Dzięki społecznikom z Przymorza przy ul. Jagiellońskiej 11 powstał „Skwerek na spacerek”
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DO PIERWSZEGO SUKCESU BRAKUJE 1000 PODPISÓW

Walczą o Radę Dzielnicy Przymorza Wielkiego
Od pewnego czasu na Przymorzu Wielkim, grupa mieszkańców skupiła się wokół sprawy powołania rady dzielnicy. Jest 
to oddolna inicjatywa – obywatelska próba powołania po raz pierwszy w historii dzielnicy rady.

- O potrzebie istnienia rady w 
każdej dzielnicy, również u nas, 
niech świadczą przykłady in-
nych dzielnic. We Wrzeszczu 
Dolnym z inicjatywy radnych 
dzielnicowych, którym prze-
wodziła Ewa Lieder, nowo wy-
brana posłanka, po raz pierw-
szy w naszym mieście pojawił 
się budżet obywatelski. Był to 
rok 2012 i tylko na terenie tej 
dzielnicy. Dwa lata później 
inicjatywa przeniesiona została 
na całe miasto w postaci pierw-
szej edycji budżetu obywatel-
skiego. Z kolei radni dzielnicy 
Orunia-Św. Wojciech-Lipce 
wskazują m.in. na takie dzia-
łania jak: rekultywacja Par-
ku Oruńskiego czy budowa 
pochylni dla niepełnospraw-
nych na wale Kanału Raduni. 
Dzięki istnieniu Rady, miesz-
kańcy mają łatwiejszy dostęp 
do informacji o wydarzeniach 
mających miejsce w okolicy, a 
uchwały i pisma pisane przez 
radnych często mają większą 
„moc przebicia” niż pojedyncze 
pismo mieszkańca – zauwa-
ża Krzysztof Skrzypski, spo-
łecznik i inicjator utworzenia 

Rady Dzielnicy Przymorza 
Wielkiego.
To oczywiście tylko namiast-
ka działań, których podjęli się 
radni dzielnicy, bo tak napraw-
dę będą społecznikami, chcą-
cymi zmienić na lepsze miej-
sce, w którym na co dzień żyją.  
- Za ogromny sukces dla naszej 
dzielnicy uważam sam fakt na-
wiązania współpracy pomiędzy 
ludźmi jak i instytucjami dzia-
łającymi na terenie Przymorza. 

Warto tutaj wspomnieć powo-
łanie przed czterema laty Part-
nerstwa Przymorze czy wspól-
ną pracę Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze” i klu-
bu osiedlowego „Piastuś” przy 
tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego zakończonego 
sukcesem – mówi Krzysztof 
Skrzypski.
Mimo, że Przymorze Wiel-
kie nie ma swojej rady, to i tak 
działają społecznicy, dzięki 

zaangażowaniu których po-
wstał w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Aktiv Park 
Przymorze, modernizowa-
ny jest bulwar od ul. Chłop-
skiej do ul. Dąbrowszczaków 
oraz „Skwerek na spacerek” 
przy ul. Jagiellońskiej 11. Poza 
tym, dzięki współpracy z Ad-
ministracjami Osiedli nr 2 i 3 
PSM „Przymorze” udało się 
zebrać ponad 1700 podpisów 
pod wnioskiem o powołanie 

rady dzielnicy. Założony został 
również portal lokalny www.
przymorzewielkie.pl.
- W tej chwili istotne jest każ-
de zaangażowanie się miesz-
kańców w zbiórkę potrzebnych 
podpisów. Wymaganych jest 
minimum 10 proc., co w na-
szym przypadku stanowi około 
3000 podpisów. Należy pamię-
tać o możliwych pomyłkach, 
dlatego zaleca się zebranie do-
datkowej liczby. Założyliśmy 

sobie za cel zebranie co naj-
mniej 3400 podpisów, do cze-
go brakuje nam jeszcze 1000. 
Dlatego zachęcam i zapraszam 
do współpracy – zachęca gdań-
ski społecznik.
Popierający ideę utworze-
nia rady dzielnicy i chętni do 
współpracy kontaktować się 
mogą poprzez e-mail: krzysz-
tof.skrzypski@przymorzewiel-
kie.pl lub telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer 508 186 023. 
Kolejne spotkanie organizacyj-
ne odbędzie się       w czwar-
tek 3 grudnia o godz. 18:00 w 
budynku przy ul. Jagiellońskiej 
11.
- Pamiętajmy, że rada dziel-
nicy to co innego, niż istnie-
jące przy administracjach Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze” Rady 
Osiedli. Rada dzielnicy nie jest 
zagrożeniem dla spółdzielni 
mieszkaniowej. To raczej part-
ner dla każdego zainteresowa-
nego dobrem dzielnicy i jego 
mieszkańców – podsumowuje 
Krzysztof Skrzypski.

(KL)
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KOLEJNA KASA DLA POLICJI

Mobilny komisariat w Sopocie

– Tylko w tym roku z budżetu 
miasta na policję przekazane 
będą środki w kwocie blisko 
230 tysięcy złotych. W przy-
szłym roku, dotacja ta może 
ulec podwojeniu. Prócz bar-
dzo potrzebnych dodatko-
wych służb pełnionych przez 
policjantów, w planach jest 
zakup 2 radiowozów i mobil-
nego komisariatu – informu-
je Anna Dyksińska z Urzędu 
Miasta Sopot.
Przypomnijmy, że w roku 
ubiegłym z budżetu Sopotu 
wydano na policję 105 tys. zł 
na dodatkowe służby. To jed-
nak nie wszystko, ponieważ 
dodatkowo zakupiono za 20 
tys. zł alko-narkotest.
Z kolei w tym roku w budżecie 
przewidziano 198 tys. zł i do 
dziś prawie cała kwota zosta-
ła już wydana. Za te pienią-
dze wprowadzono dodatkowe 
patrole oraz zakupiono kase-
ty do narkotestów. Poza tym, 
w ramach projektu unijnego 
„Budowa Sopockiego Cen-
trum Ratownictwa Wodnego 

  Jacek Karnowski, prezydent Sopotu podpisuje kolejną 
umowę na dofinansowanie miejscowej policji

i wdrażanie elementów Zinte-
growanego Systemu Ratownic-
twa na terenie miasta Sopotu”, 
zakupiono środki łączności dla 
sopockich municypalnych. 
– Wywiązując się ze swojej 
obietnicy, że większe wpływy 
z turystyki będą przeznaczo-
ne m.in. na policję, prezydent 
Sopotu przeznaczył kolejne 30 

Sopocki magistrat nie szczędzi pieniędzy na bezpieczeństwo 
mieszkańców i turystów, którzy przyjeżdżają do trójmiejskiego ku-
rortu. W przyszłym roku miasto przekaże policji prawie pół miliona 
złotych, a w planach jest też zakup dwóch radiowozów.

tys. zł na dodatkowe służby. 
Łączna kwota na dodatko-
we służby w 2015 r. wzrośnie 
do 170 tys. zł, a cała kwota w 
budżecie miasta Sopotu prze-
znaczona na policję w 2015 
roku wyniesie 228 tys. zł – 
wylicza Anna Dyksińska.

(GR)
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SOPOT

Urząd 
sponsorem 
Białeckiej
Prezydent Sopotu, Jacek 
Karnowski, spotkał się z 
sopockim żeglarzami. Jak 
informuje Justyna Mazur 
z miejscowego magistratu, 
była to okazja do podpisania 
umowy sponsorskiej z Mał-
gorzatą Białecką.
- Gmina Miasta Sopotu sta-
ła się oficjalnym partnerem 
Małgorzaty Białeckiej w jej 
staraniach o medal podczas 
przyszłorocznych igrzysk 
olimpijskich. Zawodniczka 
Sopockiego Klubu Żeglar-
skiego Ergo Hestia Sopot, 
po wygraniu eliminacji w 
Mussanah w Omanie, za-
kwalifikowała się na igrzy-
ska olimpijskie, które od-
będą się w Rio de Janeiro w 
2016 roku – informuje Ju-
styna Mazur.

(GR)

NA SKWERZE KURACYJNYM

Jarmark 
Bożonarodzeniowy
Kolejny rok z rzędu Kąpie-
lisko Morskie Sopot przy 
współpracy z Urzędem Mia-
sta Sopotu przygotowuje 
Jarmark Bożonarodzenio-
wy, który tym razem potrwa 
od 19 grudnia do 3 stycznia. 
Chętni odwiedzać mogą sto-
iska, które ustawione będą na 
Skwerze Kuracyjnym.
– W tym roku jarmark jest or-
ganizowany w dniach 19 – 23 
grudnia oraz 26 grudnia – 3 
stycznia na Skwerze Kura-
cyjnym przed fontanną przy 
molo. Stoiska będą otwarte 
w godzinach 15.00 – 20.00 w 
dni powszednie, a w weeken-
dy i dni świąteczne w godz. 
10.00 – 20.00 – informuje Ju-
styna Mazur z Urzędu Miasta 
Sopot.
Oryginalnych i ręcznie 
tworzonych przedmiotów, 

sprzedawców asortymentu o 
charakterze świątecznym (np. 
ozdób choinkowych, świec, 
opłatków itp.), jak również 
świątecznych smakołyków i 
wyrobów naturalnych, regio-
nalnych szukać można na sto-
iskach pod Arkadami.
– Dodatkową atrakcją tego-
rocznego jarmarku będzie 
Wigilia dla mieszkańców 
Sopotu, którą zaplanowano 
na 20 grudnia. To tradycyj-
nie dzień, w którym sopocia-
nie spotykają się, by wspólnie 
kolędować, złożyć sobie ży-
czenia i zasiąść do wspólne-
go stołu. Wydarzeniu towa-
rzyszyć będzie – jak każdego 
roku – bogaty program arty-
styczny – zapewnia Justyna 
Mazur.

(GR)

DLA SOPOCKICH SENIORÓW

Dom dla osób z chorobą Alzheimera
Domowa atmosfera, profesjonalna opieka i mnóstwo zajęć, które wspierają, aktywizują i usprawniają osoby cierpiące na 
demencję, w tym chorobę Alzheimera, to wszystko zapewnia uczestnikom nowy Środowiskowy Dom Samopomocy, który 
powstał w Sopocie.

Jak podkreślała podczas ofi-
cjalnego otwarcia Joanna Ci-
chocka-Gula, wiceprezydent 
Sopotu, to miejsce jest odpo-
wiedzią na potrzeby sopockich 
seniorów i ich rodzin. To nie 
jest placówka, a po prostu dom, 
kameralne miejsce, gdzie wszy-
scy się znają i wspólnie spędzają 
czas.
– Nowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy przeznaczony 
jest dla osób starszych, któ-
re mają problemy z pamięcią, 
nie radzą sobie w codziennym 
funkcjonowaniu i potrzebu-
ją wsparcia – mówi Alina Cy-
sewska, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, który 
sprawuje nadzór merytoryczny 
nad placówką. Jej prowadzenie 
powierzono Fundacji „Niesie-
my Pomoc”. Z kolei MOPS 
zajmuje się kierowaniem osób 
do domu samopomocy.
– Dom przeznaczony jest dla 
15 osób z terenu Sopotu. Są 
jeszcze wolne miejsca, więc ro-
dziny, które mają osoby starsze, 

cierpiące na demencję, zachę-
camy do kontaktu z sopockim 
MOPS, gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje – do-
daje Alina Cysewska.
Uczestnicy objęci są całodzien-
ną opieką od poniedziałku do 
piątku przez wykwalifikowany 
personel, który prowadzi zaję-
cia terapeutyczne według pla-
nu wspierająco-aktywizującego 
opracowanego indywidualnie 
dla każdego uczestnika (zaję-
cia terapeutyczne, trening pa-
mięci, zajęcia plastyczne, ku-
linarne i kulturalne). Budynek 
ośrodka przystosowany jest do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Koszt pobytu uzależnio-
ny jest od dochodu uczestnika i 
jego rodziny. 
– Każdy dzień rozpoczynamy 
od wspólnego śniadania, roz-
mawiamy o ważnych dla nas 
sprawach, trochę się gimna-
stykujemy, a następnie prze-
chodzimy do różnego rodzaju 
terapii, przede wszystkim to 
trening pamięci oraz codzien-
nych czynności – mówi Natalia 

Szalk, kierownik Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 
Sopocie. – Staramy się uspraw-
niać te wszystkie drobne czyn-
ności, które wykonujemy na co 
dzień, a więc zrobienie sobie 
herbaty, sprzątanie czy pod-
lanie kwiatków. Osoby z de-
mencją potrzebują wsparcia w 
takich codziennych czynno-
ściach, ponieważ zapominają 
jak się je wykonuje. Dlatego też 
w kuchni znajdują się napisy na 
wszystkich sprzętach. Kilka 
razy w tygodniu, w ramach tre-
ningu kulinarnego, uprzyjem-
niamy sobie czas przygotowu-
jąc słodkości, ale także zdrowe 
sałatki z owoców i warzyw, no i 
oczywiście śpiewamy ulubione 
piosenki.
– Tu się wypoczywa – mówi 
Pan Tadeusz, jeden z uczestni-
ków. – Tutaj wszystko jest takie 
bliskie, każdy do nas z sercem 
podchodzi, jak najbliższy czło-
wiek, jak w rodzinie.
A Pani Frania dodaje, że kie-
dy z uwagi na chorobę przez 
kilka dni nie przychodziła, to 

tęskniła. 
– A jeśli człowiek za czymś tę-
skni to znaczy, że coś dobrego 
się dzieje – mówi.
Celem działalności Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
jest postępowanie rehabilita-
cyjne rozumiane jako zespół 
działań zmierzających do osią-
gnięcia przez uczestników jak 
najpełniejszej samodzielności 

życiowej. Priorytetem kierun-
ku działań wspierająco-ak-
tywizujących placówki jest: 
kształtowanie i pogłębianie 
umiejętności samodzielnego 
funkcjonowania i umiejętności 
interpersonalnych, rozwijanie 
zainteresowań i inspirowanie 
do nowych form aktywności, 
wsparcie w zakresie rehabilita-
cji społecznej. 

Bliższe informacje związane 
ze skierowaniami do Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
dla osób z chorobą Alzheimera 
otrzymać można w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sopocie przy ul. Mickiewi-
cza 9/1.

Agnieszka Niedałtowska

  W Środowiskowym Domu Samopomocy wszyscy czują się jak w rodzinie
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KONCERTY, WARSZTATY, TEATRALNE SPEKTAKLE

Listopad z ukraińskim folklorem w tle
„Bolek i Lolek” to jeden z trzech klubów osiedlowych działających przy Powszechnej Spółdzielni „Przymo-
rze”. Działają tu różne sekcje i koła zainteresowań, ale to oczywiście nie wszystko, bo regularnie w klubie 
przy Kołobrzeskiej 57, organizowane są wydarzenia, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy osiedla.

W ostatnim czasie w „Bolku 
i Lolku” odbyły się warsztaty 
origami, w których uczestni-
czyli seniorzy 60+.
- Był to rządowy projekt 
wspierania osób starszych, 
który dofinansowany został 
również przez Urząd Miej-
ski w Gdańsku. W zajęciach 
uczestniczyło 50 gdańszczan, 
co było dla nas sporym za-
skoczeniem, ponieważ po-
czątkowo zakładaliśmy, że w 
warsztatach weźmie udział 
30 osób. Celem tego progra-
mu była aktywizacja osób 
starszych z naszego osiedla – 
mówi nam Joanna Boużyk z 
klubu „Bolek i Lolek”.

Wszyscy chętni brali z kolei 
udział w międzypokoleniowych 
warsztatach ceramicznych.
- Uczestników było mniej, po-
nieważ warunki lokalowe nie 
pozwalały na przyjęcie więk-
szej grupy osób. Mam nadzieję, 
że ceramikę uda się nam wpro-
wadzić do zajęć stałych orga-
nizowanych w naszym klubie. 
Warto powiedzieć, że wiele 
lat temu planowano budowę 
pieca do wypalania ceramiki, 
ale jest to niestety zbyt drogie 
przedsięwzięcie, dlatego plan 
spalił na panewce – mówi Piotr 
Szczepański, kierownik klubu 
„Bolek i Lolek”.
W pierwszych dniach listopada 

w klubie przy Kołobrzeskiej 57 
wystąpili aktorzy Studia Ar-
tystycznego Arlekin ze spek-
taklem dla dzieci „Michałek 
Nieśmiałek”.
- Amatorów muzyki zapra-
szam 12 listopada o godzinie 
18.00 na koncert ukraińskie-
go zespołu Galicia Folk Band, 
natomiast 18 listopada również 
o godz. 18.00 wszystkie dzieci 
zapraszam do obejrzenia spek-
taklu „Koziołek” w wykonaniu 
aktorów Teatru Wozownia. Z 
kolei 24 listopada koncertował 
będzie w naszym klubie Volo-
dymyr Bilokur – zaprasza Piotr 
Szczepański.
Dodajmy jeszcze, że 28 

listopada odbędą się kolejne 
warsztaty origami. Z kolei na     
4 grudnia zaplanowano spek-
takl „Świąteczne marzenia” z 

zabawą mikołajową. Wstęp 
na wszystkie zajęcia, koncerty 
i spektakle jest bezpłatny.

(KL)

  W klubie „Bolek i Lolek” organizowane są warsztaty ceramiczne
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TU RODZIŁY SIĘ GWIAZDY I ZAGLĄDALI NAJLEPSI W KRAJU

Ponad pół wieku przymorskiego Domu Kultury
Dużą rolę edukacyjno-kulturalną w życiu mieszkańców Przymorza pełni Dom Kultury przy Śląskiej 66B, który powstał ponad 
pół wieku temu. Jest to miejsce wydarzeń kulturalnych, ale też spotkań seniorów, skupionych wokół różnych kół i związków.

Barbara Imianowska, kie-
rownik przymorskiego Domu 
Kultury przypomina nam, 
że instytucję powołano do 
życia w 1964 roku i na po-
czątku gospodarowano tyl-
ko w 3 pokojach w jedynym 
z budynków przy ulicy Ślą-
skiej. Inicjatorem powołania 
nowej instytucji kulturalnej 
na Przymorzu był Roman 
Raszewski, pierwszy pre-
zes Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
– Pierwszym kierownikiem 
został Edward Lewandow-
ski, którego po pewnym cza-
sie zastąpiła Irena Jakiel. W 
naszym Domu Kultury po-
wstał w 1970 roku chociaż-
by dziecięcy zespół taneczny 
„Czarne Koty”. Grupa mło-
dych muzyków związanych 
z Państwową Operą i Filhar-
monią Bałtycką utworzyła 
z kolei Orkiestrę Kameral-
ną Przymorze, która prze-
trawała 10 lat, a jej koncer-
tom towarzyszyły wystawy 
z różnych dziedzin sztuki. 
Zaowocowało to powsta-
niem Galerii Konfrontacji 
Przymorze, pełniącej rolę 
salonu artystycznego, który 
cieszył się dużą popularno-
ścią – przypomina Barbara 
Imianowska.
W 1983 roku powstał uni-
kalny dla regionu Polski 
północnej Ośrodek Kul-
tury Tkackiej, a głównym 

organizatorem wystaw i in-
struktorem tkactwa był Hen-
ryk Sokalski. 
Jednak dopiero od 1994 roku 
Dom Kultury ma swoją sie-
dzibę przy ul. Śląskiej 66B.
– Możemy się pochwalić, że 
od połowy lat 80. do 1994 

roku działał tu, jeden z naj-
lepszych w Europie, Pol-
ski Chór Kameralny Schola 
Cantorum Gedanensis pod 
dyrekcją Jana Łukaszewskie-
go – dodaje Barbara Imia-
nowska. – Przez szereg lat 
organizujemy cykl koncertów 

edukacyjnych Teatru Otwar-
tego „Muzyczny rok dla Przy-
morza”, które uwrażliwiają 
na piękno muzyki dzieci i 
młodzież z pobliskich szkół. 
Gościli u nas najznamienitsi 
artyści polskiej estrady, ale 
też znani podróżnicy, pisarze 

czy poeci.
Przy okazji warto wspo-
mnieć, że w latach 1981 – 
1982 kierownikiem Domu 
Kultury była Barbara Kor-
das-Błażejczyk, a potem 
funkcję tę pełniła Jolanta 
Górka-Kępińska, następnie 

Zofia Libura, po której, od 
1997 roku, Domem Kultury 
kieruje Barbara Imianowska.
– Melomanów z Przymorza 
już teraz chciałabym zapro-
sić na kolejny koncert, który 
tym razem poświęcony zo-
stanie pieśniom patriotycz-
nym. Publiczności zapre-
zentuje się Teatr Otwarty. 
Koncert odbędzie się 11 li-
stopada, początek o godzinie 
17.00. Wstęp jest oczywiście 
darmowy – zaprasza Barbara 
Imianowska.
Jednak, aby Dom Kultury 
mógł sprawnie funkcjono-
wać, potrzebne są różnego 
rodzaju prace remontowe. 
Tylko w tym roku wykonano 
termomodernizację budynku 
przy ul. Śląskiej 66B, a przy 
okazji jedną ze ścian zajęli się 
artyści malarze. A przy orga-
nizacji imprez w pełni klima-
tyzowanej sali widowiskowej 
wykorzystywany jest znako-
mitej jakości sprzęt multi-
medialny oraz nagłośnienie. 
Warto dodać, że w sierpniu 
zainstalowano profesjonalny 
sceniczny sprzęt oświetlenio-
wy, wykorzystywany w trak-
cie koncertów. Te wszystkie 
działania powodują, że orga-
nizowanie imprez w Domu 
Kultury przebiega bardzo 
profesjonalnie. 

Krzysztof Lubański
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  Niezwykle imponująco prezentuje się teraz budynek Domu Kultury przy ul. Śląskiej 66B



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    LISTOPAD 20156 KULTURA/REKLAMA

POMÓŻ INNYM

Wolontariusze 
poszukiwani
- Dla tych, którzy chcieliby 
swoim czasem i entuzjazmem 
podzielić się z innymi, Dom 
Pomocy Społecznej przygoto-
wał możliwość zostania wo-
lontariuszem na trzy sposo-
by. Można przyłączyć się do 
wolontariatu opiekuńczego, 
aktywizującego lub gospo-
darczego. Dzięki temu każdy 
może pomóc, bez względu na 
wiek i ilość sił – informuje Ju-
styna Mazur z Urzędu Miasta 
Sopot.
Sopocki DPS w 2014 roku, 
podczas gali Sopockiego 
Dnia Wolontariusza, uzyskał 
tytuł Sopockiej Instytucji 
Przyjaznej Wolontariuszom.
- Już teraz w sopockim Domu 
Pomocy Społecznej, wspólnie 
na rzecz innych, udzielają się 
zarówno wolontariusze, któ-
rzy niedawno ukończyli li-
ceum, jak i osoby już od kil-
ku lat będące na emeryturze. 
Osoby, które zostaną wolon-
tariuszami, mogą liczyć nie 
tylko na zaświadczenie po-
twierdzające ich zaangażowa-
nie w prace DPS, lecz także 
na ciekawe szkolenia i kursy 
– dodaje Justyna Mazur.
O szczegółach każdy za-
interesowany będzie mógł 

dowiedzieć się podczas spo-
tkania informacyjnego, które 
odbędzie się 10 listopada o 
godz.16 w sali nr 135 sopoc-
kiego DPS.
- Kolejne tygodnie to spo-
tkania i szkolenia z psycho-
logiem, których tematyka 
dotyczy sposobów motywa-
cji osób w podeszłym wieku, 
asertywności oraz wzmacnia-
nia pewności siebie i umiejęt-
ności analizy swoich mocnych 
i słabych stron – informuje Ju-
styna Mazur.
Więcej informacji osobom 
zainteresowanym udziela ko-
ordynator wolontariatu DPS 
pod nr telefonu: 781 327 111 
lub 58 551 23 18.

(AT)

Dom Pomocy Społecznej 
zachęca do przyłączenia 
się do grona wolontariuszy. 
Spotkanie organizacyjne 
odbędzie się we wtorek 10 
listopada o godz. 16.00 w 
sali nr 135 w Domu Pomo-
cy Społecznej w Sopocie 

przy ul. Mickiewicza 49.

MIESZKANIA DLA PRAWIE 200 RODZIN

Powstaje osiedle na Madalińskiego
Blisko 50 rodzin odebrało klucze do mieszkań wybudowanych na gdańskim 
Chełmie przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną. Osiedle powstaje przy uli-
cy Madalińskiego, a przydziały otrzymują rodziny, które oczekiwały na pomoc 
mieszkaniową z zasobów miasta.

Mieszkaniowa inwestycja, jak 
informuje Anna Dobrowolska z 
gdańskiego magistratu, prowa-
dzona jest na ponad 7-hektaro-
wej działce, a realizuje ją spółka 
miejska – Gdańska Infrastruk-
tura Społeczna.
– W ramach całej inwestycji 
planowane jest wykonanie 7 
budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych, budowanych w 
systemie szeregowym, z któ-
rych każdy posiadał będzie 12 
mieszkań. Tak więc łącznie po-
wstaną 84 mieszkania – mówi 
Anna Dobrowolska.
Inwestycja nie jest mała, zo-
stała podzielona na trzy etapy 
i rozłożona na 4 lata. Realiza-
cja pierwszego już za nami. W 
czterech budynkach powstało 
48 mieszkań, a do 2018 roku 
wybudowanych ma być kolej-
nych 36.
– Do lokali w nowo wybu-
dowanych budynkach, odda-
wanych w standardzie „pod 
klucz”, wprowadzą się rodziny 

uprawnione do pomocy miesz-
kaniowej z zasobu gminy – do-
daje Anna Dobrowolska. – Na 
powstającym osiedlu znajdzie 
się 70 miejsc postojowych dla 
rowerów, ale też 101 miejsc par-
kingowych dla samochodów.
Dodajmy, że w ramach inwe-
stycji realizowany jest także 
kompletny układ komunika-
cyjny. Powstają chodniki wraz 
z drogami komunikacyjnymi 
wewnątrz osiedla oraz drogą 

dojazdową od ul. Madaliń-
skiego. Prowadzone są również 
prace związane z wykonaniem 
uzbrojenia terenu, w tym mię-
dzy innymi kompletnego pod-
ziemnego zbiornika retencyj-
nego wód opadowych.
Anna Dobrowolska przypo-
mina przy okazji, że niebawem 
oddane do użytku zostaną ko-
lejne inwestycje realizowa-
ne przez spółki GTBS i TBS 
„Motława”, które zajmują się 

budową 4 budynków zlokalizo-
wanych przy ulicy Człuchow-
skiej i Kolorowej, gdzie do koń-
ca tego roku zamieszkać będzie 
mogło 108 rodzin. 
Koszt I etapu inwestycji reali-
zowanej przy ul. Madalińskie-
go przez GIS (czyli 4 pierw-
szych budynków) to 7,2 mln. 
zł. Natomiast szacunkowy 
koszt całej inwestycji to ok. 14 
mln zł.

(KL)

  Blisko 50 rodzin zamieszkało przy ulicy Madalińskiego na Chełmie, gdzie inwestycje miesz-
kaniowe realizuje Gdańska Infrastruktura Społeczna
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NOWE ZASADY ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ

Im starsze dzieci, tym  
więcej zwolnień z lekcji WF
Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że ze zwolnień lekarskich korzysta ponad 1 proc. uczniów szkół podsta-
wowych, ponad 3 proc. gimnazjalistów  i 8 proc. licealistów. Co trzeci uczeń podstawówki i liceum przyznaje, że zwolnienia z 
WF wypisują mu też...rodzice. Nic dziwnego, że od kilku lat znacząco obniża się średnia wieku osób, korzystających z zabiegów 
rehabilitacyjnych.

Od września obowiązują nowe 
zasady zwalniania z zajęć 
WF. Ale tylko teoretycznie. 
Wprawdzie początkowo prze-
konywano, że lekarz rodzinny 
nie będzie mógł wystawić ca-
łorocznego zwolnienia z zajęć 
wychowania fizycznego, ale 
rozporządzenie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej nie jest 
nadrzędne dla lekarzy, któ-
rzy nadal mogą wystawiać za-
świadczenia o stanie zdrowia.
- Lekarze rodzinni, tak jak do-
tychczas, mogą orzekać o cał-
kowitej lub częściowej niezdol-
ności uczniów do uczestnic-
twa w zajęciach wychowania 
fizycznego. Jeśli lekarz uzna, 
iż w świetle wiedzy medycz-
nej uzasadnione jest całkowite 
zwolnienie ucznia z zajęć WF 
przez określony czas (semestr 
czy rok), to opinię o takim 
zwolnieniu jest on, tak jak do-
tychczas, w pełni uprawniony 
wystawić – podkreśla prezes 
Porozumienia Pracodawców 
Ochrony Zdrowia Bożena 
Janicka.
W wielu szkołach wciąż ho-
noruje się także zwolnienia 
wypisywane przez rodziców. 
Niemal 40 proc. gimnazjali-
stów przyznało, że choć raz ta-
kie zwolnienie dostało.     Ze 
zwolnień lekarskich z WF ko-
rzysta natomiast ponad 1 proc. 
uczniów szkół podstawowych, 
ponad 3 proc. gimnazjalistów 
i 8 proc. licealistów. Efekty ła-
two przewidzieć.

REKLAMA
- Liczba młodych ludzi, którzy 
korzystają z usług fizjoterapeu-
tów, rośnie w zastraszającym 
tempie. Obecnie trafiają do nas 
także 20-30-latkowie, którzy 
stanowią znaczącą część pa-
cjentów – podkreśla Karolina 
Kleist - Lamk, fizjoterapeuta z 
Centrum Zdrowia Lifemedica 
w Gdańsku.
Zaznacza przy tym, że nie są 
to osoby po urazach, których 
doznały podczas intensywnego 
uprawiania sportu czy w wy-
niku wypadku. Często jest to 
następstwo... truchtu do tram-
waju czy chorób wynikających 
z siedzącego trybu życia. Nie-
rzadko wiąże się to z nadwagą 
i otyłością.
- Organizmy młodych osób są 
po prostu nieprzygotowane do 
jakiegokolwiek wysiłku fizycz-
nego. Brak ćwiczeń w szkole 
często przekłada się na styl ży-
cia i nawet zdrowe odżywianie 
niewiele pomoże, jeśli jedyną 
aktywnością fizyczną jest wyj-
ście z samochodu i przejście z 
podziemnego parkingu do win-
dy biurowca. Słabe więzadła i 
mięśnie 20-30-latków, które 
nie stabilizują aparatu ruchu, 
są dużo bardziej narażone na 
urazy niż u osób uprawiających 
regularnie sport. Niewielka, 
ale regularna dawka ćwiczeń 
od najmłodszych lat, mogłaby 
to zmienić – dodaje Karolina 
Kleist-Lamk.
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 Polskie dzieci coraz rzadziej uprawiają sport

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ:

BEZPIECZEŃSTWO W TWOICH RĘKACH
12 listopada 2015 (czwartek) 

Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A, budynek Olivia Tower Sky Club - XII piętro 

Moderatorzy: Karol Lewandowski, Ireneusz Damps

AGENDA KONFERENCJI 
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 - 10:15	 Przywitanie	gości	i	uczestników	

10:15 - 10:30 Prezentacja	firmy	City	Security	 
Services	Sp.	z	o.o.	

10:30 - 11:30 Wystąpienia	firm	tematycznych
    1.	Prezentacja	rozwiązań	z	zakresu		telewizji	
przemysłowej	przy	wykorzystaniu	zaawansowanych	
funkcji	analitycznych,	w	oparciu	o	rozwiązania	marki	
BOSCH.
    2. Platforma	integracyjna	BIS	
    3.	mBank	–	jak	bank	dba	o	twoje	bezpieczeństwo.
    4.	Pytania	do	ekspertów.	

11:30 - 11: 45 Przerwa kawowa 

11:45 - 12:45 Wystąpienia	firm	tematycznych
    1.	Smartdoor	–	prezentacja	drzwi	antywłamanio-
wych	z	zamkiem	obsługiwanym	elektronicznie	
i	manualnie.
    2.	Prezentacja	rozwiązań	z	zakresu	telewizji	prze-
mysłowej,	w	oparciu	o	rozwiązania	marki	HIKVISION.
    3. Przedstawienie	nowoczesnych	rozwiązań	tech-
nicznych	związanych	z	analityką	obrazu:	
detekcja	twarzy,	liczenie	osób,	przekraczanie	linii,	
znikający	obiekt,	mapy	ciepła,	rozpoznawanie	
tablic	rejestracyjnych.	

    4.	Prezentacja	rozwiązań	systemów	alarmowych	w	
oparciu	o	rozwiązania	marki		Pyronix	
    5.	Wykład	na	temat	kryminalistyki	przez	detektywa	
Mikołaja	Augustyniaka.		
    6.	Pytania	do	ekspertów.

12:45 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 - 13:30 TELMEDICO	-	Prezentacja	Platformy	
Telemedycznej	i	nowoczesnych	mobilnych	stanowisk	
e-Diagnostycznych	do	szybkiej,	kompleksowej	diag-
nostyki	oraz	oceny	stopnia	zagrożenia	
zawałem	serca	i	udarem	mózgu.

13:30 - 14:30	 Przerwa	na	lunch

14:30 - 14:45	 Konkurs	wizytówek

14:45 - 15:00	 Podsumowanie	konferencji

15:00 - 16:00 Panel	dodatkowy	–	dla	zaintereso-
wanych	oraz	czas	na	rozmowy	kuluarowe.
TELMEDICO	-	Bezpieczeństwo	zdrowia.	Prezentacja 
badania	KARDIO-Help	kompleksowa	
diagnostyka	wraz	z	konsultacją	lekarską		w	czasie	do	
1	godziny.	Jedyne	takie	badanie	w	Polsce!

Sesje networkingowe w przerwach.

SZCZEGÓŁY NA STRONACH INTERNETOWYCH ORGANIZATORÓW:
						www.citysecurityservices.pl		 	 	 																www.pracodawcypomorza.pl

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW POD ADRESEM:
http://pracodawcypomorza.pl/zapisy/szczegoly/214
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 Podczas Inauguracji Roku 
Kulturalnego zaprezentowały 

się m.in. młode tancerki z 
zespołu „Mini Mix”

 Gdańscy seniorzy mogą jeszcze zaszczepić się za darmo 
przeciwko grypie

SŁAWIĄ IMIĘ PRZYMORSKIEGO KLUBU

Inauguracja Roku Kulturalnego w „Maciusiu I”
W Osiedlowym Klubie „Maciuś I” nie ma czasu na próżnowanie. Odbyła się długo wyczekiwana przez wszystkich Inaugura-
cja Roku Kulturalnego 2015/ 2016, która należy do jednych z ważniejszych wydarzeń w klubowym kalendarzu imprez.

- Na tę uroczystość przybyli 
działacze, społecznicy, preze-
si, dyrektorzy, przedstawiciele 
kół, pracownicy, czyli wszyscy 
przyjaciele naszego klubu. Nie 
zabrakło również laureatów 
konkursu na „Najładniejszy 
balkon i ogródek przy bloku” 
- mówi nam Urszula Lisow-
ska, kierownik „Maciusia I”, 
która podkreśla, że  w tym 
roku jury miało ciężki orzech 
do zgryzienia, ponieważ nie-
które balkony i ogródki były 
przepiękne, a poziom tego-
rocznego konkursu był bardzo 
wyrównany.
Pierwsze miejsce i nagro-
dę specjalną zdobyła Edyta 
Dziedzic za swój przepięknie 
urządzony balkon, ale również 
na 1. miejscu znalazły się: Ewa 
Witek–Krakowiecka (balkon), 
Wiesława Tomkiewicz i We-
ronika Sroczyńska (ogródek 
przy bloku).  
- Podczas inauguracji, naj-
bardziej utalentowani wycho-
wankowie ze studia piosenki 
prowadzonego przez Małgo-
rzatę Szczepańską-Stankie-
wicz i młode tancerki z ze-
społu „Mini Mix” pod opieką 
Joanny Ciecholewskiej, zapre-
zentowali swoje umiejętno-
ści. Nie zabrakło oczywiście 
podziękowań i gratulacji za 
działalność klubu. Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy za 
przybycie i możliwość prze-
żywania tej uroczystości w tak 
wspaniałym gronie – dziękuje 
Urszula Lisowska.
Korzystając z okazji war-
to poinformować, że za nami 
konkurs plastyczny dla dzieci 
„Złota Polska Jesień”. Dzie-
cięca twórczość została nagro-
dzona miłymi upominkami, a 
prace upiększają teraz ściany 
w klubie. Poza tym, najmłod-
si bawili się też na dyskotece 
zorganizowanej na powitanie 

jesieni. Była to zabawa z kon-
kursami i nagrodami. Z kolei 
dorośli zmagali się w Turnieju 
Tenisa Stołowego, w którym 
bezkonkurencyjny okazał się 
Piotr Dudziak, wygrywając 
w finale z Jackiem Marczyń-
skim. 3. miejsce zajął Krzysz-
tof Zimoch.
- Byliśmy także organizatorem 
Turnieju Brydża Sportowe-
go w parach, w którym     1. 
miejsce wywalczyli Hanna 
i Marek Rudowscy. 2. miej-
sce zajęli Krystyna Marson z 
Mieczysławem Żukiem, a na 
3. miejscu uplasowali się Cze-
sława Pietkiewicz z Czesła-
wem Czapierskim – informuje 
Urszula Lisowska.
Trzeba również dodać, że pod 
koniec października swoje 
święto obchodzili seniorzy z 
koła „Pogodna Jesień”. Soliści 
ze studia piosenki przygoto-
wali na tę okoliczność spe-
cjalny występ, dzięki czemu 
impreza przebiegała w jeszcze 
milszej atmosferze.
- O naszym klubie i jego dzia-
łalności z dnia na dzień jest 
coraz głośniej. Jest to tak-
że sukces wychowanków ze 
Studia Piosenki, ale również 
seniorów, by wspomnieć na 
przykład o sukcesie wokal-
nym Zbigniewa Konwerskie-
go, który otrzymał wyróż-
nienie w festiwalu zorgani-
zowanym w gdańskim Domu 
Harcerza – dodaje kierownik 
klubu. - Ostatnio do naszego 
klubu zawitali artyści z Teatru 
Rozmaitości, którzy specjalnie 
dla dzieci przygotowali spek-
takl „Bajka o Smoku Fąfelku”.          
Na występ ten zaproszone zo-
stały dzieci z zaprzyjaźnionych 
szkół i przedszkoli, ale każde 
dziecko było mile widziane i 
znalazło się dla niego miejsce.
Zbliżają się andrzejki, więc i 
klub „Maciuś I” przygotował 

coś specjalnie na tę okazję. 
24 listopada (wtorek, godz. 
16.00) na wszystkie dzieci lu-
biące zajęcia twórcze, będzie 
czekała Krystyna Połubińska, 
która poprowadzi konkurs pla-
styczny „Andrzejkowe Wróż-
by”. Na dzieci czeka jeszcze 
jedna niespodzianka. 27 listo-
pada   w piątek o godz. 10.00 
odbędzie się zabawa andrzej-
kowa. Jak co roku , dzieci będą 
mogły powróżyć sobie, spraw-
dzić imię ukochanego, dowie-
dzieć się, co ich będzie czekać 
w przyszłości i jak zawsze, nie 
zabraknie zabawy przy muzyce 
i konkursów   z nagrodami.
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NAJLEPSI ZOSTALI DOCENIENI

Stypendia dla sopocian
W miniony czwartek, 5 listo-
pada, w sali Herbowej nr 36 
sopockiego magistratu, od-
było się uroczyste wręczenie 
stypendium prezydenta mia-
sta Sopotu. Są one wręczane w 
uznaniu za wybitne osiągnięcia 
naukowe, sportowe i artystycz-
ne uzyskane przez uczniów i 
studentów – stałych mieszkań-
ców Sopotu w roku szkolnym i 
akademickim 2014/2015.
Każdy z wyróżnionych otrzy-
mywać będzie stypendium 
przez 10 miesięcy. W tym 
roku, wśród nagrodzonych 

uczniów, znalazło się 17 osób 
ze szkół podstawowych, które 
otrzymywać będą co miesiąc 
po 150 zł. Po 210 zł dostanie 
15 gimnazjalistów, natomiast 
7 uczniów szkół ponad gim-
nazjalnych otrzymywać będzie 
stypendium w kwocie 260 zł.
- Natomiast przez 9 miesięcy 
obecnego roku akademickiego, 
stypendium prezydenta Sopotu 
otrzyma 9 studentów w kwocie 
po 350 zł miesięcznie – infor-
muje Justyna Mazur z sopoc-
kiego magistratu.

(GR)

DARMOWE SZCZEPIENIA

Ostatnia szansa
Gdańscy seniorzy mogą jeszcze zaszczepić się bezpłatnie przeciwko 
grypie w ramach „Programu zdrowotnego – zaszczep się przeciwko 
grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia”. Trzeba się jednak po-
śpieszyć, ponieważ liczba darmowych szczepionek jest ograniczona.

Dariusz Wołodźko z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku przypomina, że 
projekt realizowany jest od po-
czątku września, a cztery pod-
mioty medyczne mają jeszcze 
miejsca.
- Przypomnijmy, że profilakty-
ka skierowana jest do seniorów 
po 65 roku życia, mieszkających 
na terenie Gdańska – ze szcze-
gólnym wskazaniem lekarskim 
do szczepienia dla osób, które 
znajdują się w grupie podwyż-
szonego ryzyka wystąpienia 
powikłań wskutek zachorowa-
nia na grypę. W polskim Pro-
gramie Szczepień Ochronnych 
jako wskazania medyczne do 
szczepień przeciwko grypie 
wymienia się: astmę, cukrzycę, 
niewydolność układu krążenia, 
oddychania i nerek – przypo-
mina Dariusz Wołodźko.
Dodajmy, że aby skorzystać z 
bezpłatnych szczepień, nale-
ży ze skierowaniem od lekarza 
specjalisty, umówić się na wi-
zytę u realizatorów programu.
Program bezpłatnych szczepień 

przeciw grypie realizowany jest 
jeszcze w:
- NZOZ Polmed Zdrowie SA , 
ul. Startowa 1, tel. 58 769 37 60
,                                     - Przy-
chodnia Polmed SA ul. Grun-
waldzka 82 , II p. (MAN-
HATTAN),                     tel. 58 
778 96 00,
- Przychodnia Lekarska Nowy 
Chełm Sp. z o.o., ul. Chałubiń-
skiego 23,                    tel. 58 302 

89 55. Miejsce realizacji: filia 
ul. Rogalińska 3D, tel. 58 325 
42 91 oraz filia ul. Beethovena 
22A, tel. 58 320 14 46,
- Przychodnia Brzeźno Sp. z 
o.o., ul. Gałczyńskiego 6, tel. 
58 342 94 22,
- Gdańskie Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o., ul. Oliwska 62, tel. 
58 342 33 60.

(KL)

SOBIESZEWO

Most  za 3 lata
Magdalena Kołodziej-
czak – wójt gminy Pruszcz 
Gdański, Mieczysław Struk             
– marszałek województwa 
pomorskiego, Paweł Ada-
mowicz – prezydent Gdań-
ska   oraz Piotr Orłowski 
– podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i 
Rozwoju, spotkali się w So-
bieszewie, by podpisać list 
intencyjny w sprawie budo-
wy mostu     na wyspę.
Inwestycja ma kosztować 
60 – 80 mln zł i umożli-
wić szybki rozwój Wyspy 
Sobieszewskiej. Jeszcze w 
październiku uroczyście 
ogłoszono, że rząd prze-
znacza pieniądze na budowę 
nowoczesnego mostu zwo-
dzonego na Martwej Wi-
śle. Za trzy lata ma zastąpić 
funkcjonujący dotąd most 
pontonowy.
Wkład finansowy gminy 
Pruszcz Gdański będzie 
raczej symboliczny, ponie-
waż pieniądze na inwesty-
cję będą pochodziły głów-
nie z budżetu Gdańska 
oraz wspomnianej rezerwy 
budżetu państwa. Jednak 
pruszczańska gmina, tak jak 
miasto Gdańsk, skorzysta 
turystycznie i gospodarczo.

(MB)
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WYSOKI STANDARD ZA NISKĄ CENĘ

Mieszkania w SM „Południe” niczym kalendarze Pirelli
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” prowadzi inwestycje mieszkaniowe i z sukcesem konkuruje z gdańskimi dewelope-
rami. Mieszkania sprzedawane są „na pniu”, a chętnych nie brakuje też na lokale, których budowa dopiero jest planowana.

W tej chwili Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe” re-
alizuje kompleks mieszkanio-
wy przy ulicy Bruskiego na 
Oruni Górnej.
- Trwają właśnie odbio-
ry techniczne budynku przy  
ul. A. Bruskiego 3, w którym 
znajdują się 32 mieszkania. Do 
sprzedaży pozostało nam już 
tylko jedno, 66 metrowe miesz-
kanie, które zlokalizowane jest 
na parterze. W cenie miesz-
kania jest również ogródek 

przydomowy – mówi nam Iwo-
na Stolarska, kierownik Działu 
Inwestycji Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”.
Tak dobra koniunktura na ryn-
ku nieruchomości powoduje, że 
spółdzielnia „nie zasypuje gru-
szek w popiele” i stawia kolejne 
budynki. Również przy ulicy 
Bruskiego powstaje 10 domków 
jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej. Osoby, które by-
łyby zainteresowane nabyciem 
własnego domu o pow. ok. 170 

m kw. (wraz z garażem), muszą 
się jednak bardzo spieszyć, po-
nieważ w sprzedaży pozostały 
już tylko 3 domy –  oczywiście 
każdy z własnym ogródkiem. 
Dodatkowo, zamiast jedne-
go budynku wielorodzinnego, 
powstanie kolejnych 9 dom-
ków w zabudowie szeregowej. 
Spółdzielnia otrzymała już po-
zwolenie ma budowę i jeśli ko-
rzystnie rozstrzygnięte zostaną 
przetargi na wykonawcę inwe-
stycji, to budowlańcy rozpocz-
ną pracę w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.
W przyszłym roku Spółdziel-
nia wykona projekty zabudowy 
budynków wielorodzinnych, 
których budowa ruszy na prze-
łomie 2016 i 2017 roku.
Poza tym standard oddawa-
nych do użytku budynków jest 
analogiczna jak mieszkań de-
weloperskich, za to zdecydo-
wanie niższa jest cena.
- To jednak nie wszystko, po-
nieważ zastosowanie niektó-
rych rozwiązań spowoduje, że 
mieszkańcy będą płacić mniej-
sze koszty eksploatacyjne. 

Warto też zauważyć, że balko-
ny są duże i bardziej przypomi-
nają przestronne tarasy – doda-
je Iwona Stolarska.
Tempo sprzedawanych miesz-
kań na osiedlu SM „Południe” 
jest imponujące. Powodów jest 
na pewno kilka. Inwestor nie 
jest „królikiem wyciągniętym 
z kapelusza”, ale stabilnym i 

znanym na rynku mieszkanio-
wym podmiotem gospodar-
czym. Poza tym ogromnym 
atutem jest lokalizacja sprze-
dawanych mieszkań, ponie-
waż znajdują się one niemal 
w centrum miasta. Osiedle, 
na którym nie brakuje obiek-
tów użyteczności publicznej, 
jest również bardzo dobrze 

skomunikowane z innymi 
dzielnicami Gdańska. Wszyst-
ko to sprawia, że mieszkania 
sprzedają się niczym ciepłe bu-
łeczki albo jak słynne kalenda-
rze Pirelli, których jest niewiele 
i trafiają tylko do wybrańców.

Krzysztof Lubański

OTWARTO CENTRUM REGIONU

Serce Wielkiego Młyna znów bije szybciej
Istniejący od początku lat 90. Dom Handlowy Wielki Młyn był pierwszym centrum handlowym w Gdańsku, ale w ostat-
nim czasie podupadał. Próbowano ponownie wskrzesić go do życia, ale bez rezultatu. Niedawno podjęto kolejną próbę.  
W 666-letnim budynku powstało Centrum Regionu Wielki Młyn.

Dom Handlowy Wielki Młyn 
był pierwszym centrum han-
dlowym na światowym pozio-
mie, w którym zakupy robili 
niemal wszyscy gdańszczanie. 
Z czasem sytuacja zaczęła się 
zmieniać. Wszystko przez 
nowe sieciowe centra handlo-
we, które budowano w kolej-
nych dzielnicach Gdańska.
– Pomysły wskrzeszenia były 
różne. Jednak to nasza kon-
cepcja najbardziej przypadła do 
gustu. Postanowiliśmy otwo-
rzyć Centrum Regionu, aby 
właśnie w tym miejscu promo-
wać konkretne, pomorskie fir-
my z różnych dziedzin kultury 
i sztuki oraz producentów żyw-
ności. Chcemy, aby w Wielkim 
Młynie promowane były rów-
nież gminy naszego wojewódz-
twa – mówi Wojciech Korze-
niewski, który wspólnie z Mi-
chałem Szultą zorganizowali 
w Wielkim Młynie Centrum 
Regionu.
O każdej porze roku obok 
Wielkiego Młyna przecho-
dzą rzesze turystów, którzy 

zaglądają oczywiście do środka.
– Od dwóch miesięcy obserwu-
jemy ich i widzimy przerażenie 
w ich oczach, kiedy wchodzą 
do środka – zauważa Wojciech 
Korzeniewski. – Jeśli mieli fol-
der o Gdańsku, to czytali, że 

jest to najstarszy ceglany bu-
dynek w Europie, liczący so-
bie 666 lat, a kiedy wchodzili 
do środka, byli zaszokowani i 
natychmiast odchodzili, ponie-
waż nic tu ich nie przyciąga-
ło. Nie było dobrej restauracji 

czy produktów rękodzielni-
czych nawiązujących do trady-
cji regionu. To się oczywiście 
zmieni – zapewnia Wojciech 
Korzeniewski.
W Wielkim Młynie pojawić się 
ma kuchnia staropolska. Będzie 

tu też punkt, w którym znaleźć 
będzie można wszelkie infor-
macje dotyczące chociażby Ka-
szub. Dodajmy, że w każdy pią-
tek i sobotę organizowane będą 
Wielkie Jarmarki. Pierwszy, 
podczas którego promowała się 

gmina Przywidz, już za nami. 
Z kolei od 15 listopada aż do 
świąt odbywać się będzie Jar-
mark Bożonarodzeniowy.
– Mimo że swój pomysł wciela-
my dopiero w życie, to widzimy 
coraz większe zainteresowanie 
pomorskich producentów, któ-
rzy w Wielkim Młynie chcą 
mieć swoje punkty. Jednym z 
pierwszych, który poparł na-
szą ideę jest Michał Starost, 
jeden z czołowych i najbardziej 
wszechstronnych polskich pro-
jektantów. W Wielkim Młynie 
pojawił się również punkt, w 
którym będzie można dowie-
dzieć się jak tworzą się wyro-
by ceramiczne. Odbywać się tu 
będą warsztaty ceramiczne dla 
dzieci – informuje Wojciech 
Korzeniewski.
Wydaje się więc, że tylko kwe-
stią czasu jest to, kiedy Wielki 
Młyn ponownie zacznie tętnić 
życiem i stanie się miejscem 
promującym to, co najlepsze na 
Pomorzu.

Krzysztof Lubański

 Wielki Młyn stał się centrum promocji regionu pomorskiego
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UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA

Nowa siedziba PODR
W Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego w Gdańsku uroczyście 
podpisano umowę na adaptację budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego na cele biurowe.

Aleksander Mach, dyrektor 
Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Gdań-
sku uważa, że to bardzo ważna 
inwestycja nie tylko dla ośrod-
ka, ale i całego regionu.
– Wiem, że wiele osób już czeka 
na pierwsze prace, które odby-
wać się będą w Lubaniu. Naj-
ważniejsze dla nas jest, by być 
jak najbliżej rolników i innych 
osób, które korzystają z działań 
PODR. Dogodna lokalizacja w 
Lubaniu pozwoli nam jeszcze 
lepiej wypełniać swoją służbę – 
mówi Aleksander Mach.
Iwona Nody z PODR doda-
je, że przy podpisaniu umowy 
obecne były władze pomorskie-
go Urzędu Marszałkowskiego.
- Urząd Marszałkowski woje-
wództwa pomorskiego od po-
czątku bacznie monitorował 
i wspierał plany adaptacji bu-
dynku w Lubaniu. Znacznego 
wsparcia finansowego udzieliło 
również Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – informuje 
Iwona Nody.
Do celów biurowych 

przystosowany ma zostać bu-
dynek dawnego Zespołu Szkół 
Rolniczych. Budynek zostanie 
przebudowany i powstaną w 
nim pomieszczenia biurowe, a 
od strony zachodniej dobudo-
wana zostanie nowa kubatura, 

dzięki czemu zwiększy się po-
wierzchnia m.in. nowej sali 
konferencyjnej. Zmieni się tak-
że infrastruktura wokół budyn-
ku. Inwestycja kosztować ma  
ponad 4,4 mln zł.
O inwestycji w Lubaniu 

będziemy rozmawiać z Krzysz-
tofem Trawickim, wicemar-
szałkiem województwa po-
morskiego, a wywiad przed-
stawimy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(KL)

 Umowę podpisuje Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
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WYRÓŻNIONE TYLKO DWIE SPÓŁDZIELNIE Z TRÓJMIASTA

RSM „Budowlani” Liderem Spółdzielczości Mieszkaniowej
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” otrzymała kolejne wyróżnienie. Tym razem gdańska spółdzielnia otrzy-
mała nagrodę „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej”.

Na zamku w Gniewie już po 
raz drugi rozdano nagrody Li-
derom Spółdzielczości Miesz-
kaniowej – czyli spółdzielniom, 
które w sposób wyjątkowy 
dbają o swoje zasoby i lokato-
rów. Organizatorem konkur-
su jest grupa medialna wy-
dająca branżowy miesięcznik 

„Administrator”. W gronie 
wyróżnionych spółdzielni zna-
lazły się tylko dwie z Trójmia-
sta – Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej   z Gdyni i Robotni-
cza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Budowlani” z Gdańska.
- Zainteresowane konkursem 

spółdzielnie wypełniają przy-
gotowaną ankietę, w której 
podaje się dane, na podsta-
wie których można porównać 
sposób funkcjonowania spół-
dzielni mieszkaniowych. Ele-
mentem branym pod uwagę 
są także dane dotyczące kosz-
tów eksploatacyjnych. Trzecim 
składnikiem oceny był stan 
zasobów mieszkaniowych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
termomodernizacji. W tej ma-
terii nasza spółdzielnia nie ma 
się czego wstydzić, a wręcz mo-
żemy się pochwalić, ponieważ 
wszystkie nasze budynki zosta-
ły już docieplone. Przeprowa-
dzoną mamy także moderniza-
cję węzłów cieplnych, wymie-
niono wszystkie okna na klat-
kach schodowych i piwnicach 
oraz docieplono stropodachy. 
Pod uwagę brane są również 
zyski z działalności gospodar-
czej i społeczno-oświatowej. 
Podczas spotkania na zam-
ku w Gniewie byliśmy jedyną 
spółdzielnią, która mogła się 
pochwalić własną biblioteką – 
mówi nam Zbigniew Kopiński, 

prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Nagrody przyznawane były w 
czterech kategoriach. Lide-
ra Spółdzielczości Mieszka-
niowej w kategorii średnich 
spółdzielni otrzymała RSM 
„Budowlani”.
Dodajmy w tym miejscu, że 
nie jest to jedyne wyróżnienie, 

jakie gdańska spółdzielnia 
otrzymała w ostatnim czasie. 
W ubiegłym roku RSM „Bu-
dowlani” otrzymała nagrodę 
„Filar Spółdzielczości”.
- Otrzymanie takiej nagrody 
daje przede wszystkim satys-
fakcję, ale nie tylko nam – za-
rządzającym spółdzielnią, ale 
również jej członkom. Jest to 

również potwierdzenie, że na-
sza spółdzielnia jest zarządzana 
prawidłowo i nasze działanie 
nakierowane jest na poprawę 
warunków życia mieszkańców 
– dodaje Zbigniew Kopiński.

(lubek)

 Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu Lider Spółdzielni Mieszkaniowych

 Nagrodę odebrali Edyta Szweda-Jankowska, zastępca 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani” oraz prezes Zbigniew Kopiński

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

11 LISTOPADA

Rowerowa parada
Za pośrednictwem organiza-
torów zapraszamy wszystkich 
chętnych na pierwszą na Po-
morzu, sopocką, rowerową 
paradę niepodległości.
- Zbiórkę uczestników zapla-
nowano 11 listopada o godz. 
13.15 w parku przy            ul. 
Armii Krajowej na wysokości 
Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego. Kwa-
drans później zwarty peleton 
przyłączy się do przejazdu 
pojazdów zabytkowych, or-
ganizowanego przez Ochot-
niczą Straż Pożarną i wraz z 
nimi stworzy kolorową, pa-
triotyczną kolumnę – infor-
muje Justyna Mazur z Urzędu 
Miasta Sopot.
Z kolei Krzysztof Jałoszyń-
ski, sopocki podinspektor 
ds. komunikacji rowerowej, 
podkreśla, że jest to pierwszy 
tego typu przejazd w Sopocie 
i prawdopodobnie jedyny w 
Trójmieście.
– Wierzę, że frekwencja dopi-
sze i razem wszyscy poczuje-
my niesamowity patriotyczny 
nastrój. Będzie to też jedyna 
w swoim rodzaju okazja, by 
przejechać się na co dzień za-
mkniętą ul. Bohaterów Mon-
te Cassino – dodaje Krzysztof 
Jałoszewski.

Na zachętę miasto przygoto-
wało 300 kompletów biało-
-czerwonego oświetlenia ro-
werowego, a każdy z uczest-
ników otrzyma książeczkę 
z propozycjami wycieczek 
rowerowych po Sopocie i 
okolicach.
- Po paradzie, która zakoń-
czy się na Placu Przyjaciół 
Sopotu, wszyscy chętni będą 
mogli wziąć udział w przejaż-
dżce śladami historii Sopotu. 
W programie m.in. najstarszy 
zachowany budynek w Sopo-
cie, trasa dawnego tramwaju 
konnego, Wielka Gwiazda i 
ruiny tamtejszej restauracji, 
a także pozostałości leśne-
go kompleksu sportowego z 
2 skoczniami narciarskimi, 
stadionem lekkoatletycznym, 
torem saneczkowym, stokiem 
narciarskim na Łysej Górze. 
Zakończenie przejażdżki 
planowane jest około godzi-
ny 16.00 w okolicach Opery 
Leśnej – informuje Justyna 
Mazur.
Organizatorzy proszą uczest-
ników parady o wzboga-
cenie odzieży w akcenty 
patriotyczne.

(GR)
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POPRAWIĆ WARUNKI REKREACJI I ODTWORZYĆ ZDEGRADOWANE WYDMY

Mieszkańcy współtworzyli koncepcję renaturyzacji 
Pasa Nadmorskiego
Do końca listopada mamy poznać wstępną koncepcję renaturyzacji Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Chodzi o wskaza-
nie, które obszary pasa od Brzeżna do Sopotu należy wzmocnić w infrastrukturę, a które pod względem przyrodniczym. 
Projekt nie jest jednak finalny, gdyż będzie on poddany jeszcze konsultacjom i swoje uwagi będzie mógł wnieść każdy 
zainteresowany.

Renaturyzacja ma przywrócić 
krajobraz pasa wydmowego z 
początku poprzedniego wieku. 
Wiadomo jednak, że poprzed-
niego stanu nie da się odtwo-
rzyć w 100 proc., ale Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku prze-
prowadził już szeroko zakro-
jone konsultacje społeczne. Na 
ich podstawie przygotowy-
wana jest wstępna koncepcja, 
którą mamy poznać do końca 
listopada.
- Koncepcja renaturyzacji Pasa 
Nadmorskiego jest jednym z 
pierwszych tego typu projek-
tów realizowanych w proce-
sie „Otwartego Planowania”. 
Przeprowadzając warsztaty nie 
mieliśmy przygotowanej żad-
nej koncepcji. Dlatego wcze-
śniej nie było nad czym dys-
kutować i czego protestować. 
Postanowiliśmy na początek 
przeprowadzić szerokie kon-
sultacje wśród mieszkańców 
Gdańska, aby uniknąć w przy-
szłości niepotrzebnych niepo-
rozumień. Zależało nam, aby 
na samym początku zidenty-
fikować problem, a potem go 
rozwiązać. Cieszę się, że w 
warsztatach wzięło udział tak 

wielu gdańszczan, a korzystając 
z okazji dziękuję wszystkim za 
zaangażowanie – mówi „Pano-
ramie” Maciej Lorek, dyrektor 
Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Takie podejście sprawia, że to 
projektant wysłuchuje głosów 
mieszkańców i na ich pod-
stawie przygotowuje projekt. 
Dzięki temu nie trzeba będzie 
wprowadzać większych korekt, 
co pozwoli oszczędzić pewne 
środki finansowe.
Podczas warsztatów okazało 
się, że mieszkańcy nie życzą 
sobie na plaży żadnych toalet. 
Ich problem trzeba jednak ja-
koś rozwiązać.
- Wiemy, że podczas słonecz-
nych dni na plaży przebywać 
może nawet 50 tysięcy osób. 
Część z nich swoje potrzeby fi-
zjologiczne załatwia w wodzie, 
a część w pasie nadmorskim. 
Musimy znaleźć rozwiązanie 
tego problemu, które zadowo-
liłoby wszystkie strony. Poza 
tym nie możemy zapomnieć o 
osobach niepełnosprawnych, 
które też chciałyby plażować. 
Dla nich również przygoto-
wać musimy toalety, bo toi toi 
czy kontenery nie spełniają ich 

oczekiwań – dodaje Maciej 
Lorek.
Dzięki przeprowadzonym w 
czasie wakacji badaniom wia-
domo, jakie występują obcią-
żenia ruchem turystów oraz 
rowerzystów, ale znana jest 
również liczba osób przebywa-
jących na plaży, ich rozmiesz-
czenie, a także liczba osób 
wchodzących na tereny wydm 

nadmorskich. Z kolei botanicy 
przeprowadzili inwentaryzację 
obszaru.
Projekt jest dopiero przygoto-
wywany i poznamy go do końca 
listopada, a potem zostanie po-
dany do publicznej wiadomo-
ści. Wtedy swoje uwagi zgła-
szać będą mogli: mieszkańcy 
oraz Urząd Morski w Gdyni, 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Gdańsku, Zarząd 
Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Gdańsku.
Koncepcję przygotowuje Biuro 
Projektów Środowiskowych w 
Gdańsku.
- Podzieliliśmy ją na dwie czę-
ści. Pierwsza zakłada działania 
w zakresie przyrodniczym, a 
druga w zakresie poprawy ja-
kości rekreacji. W naszej kon-
cepcji sugerujemy wyklucze-
nie terenu na wysokości Parku 
Reagana z jakichkolwiek dział 
inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury. W tej części 
Pasa Nadmorskiego planujemy 
jednak działania mające na celu 
odtworzenie siedliska przy-
rodniczego – tłumaczy Michał 
Przybylski z Biura Projektów 
Środowiskowych.
Biuro wskazuje natomiast, że 
ewentualne inwestycje można 
prowadzić w sąsiedztwie mola 
w Brzeźnie i na wysokości Par-
ku Jelitkowskiego.
- Podczas konsultacji miesz-
kańcy wskazywali odtworzenie 
zabytkowych architektonicznie 
elementów Pasa Nadmorskie-
go. Chodzi w tym przypadku 

o mola w Brzeźnie i Jelitkowie. 
Padła też propozycja odtwo-
rzenia osi widokowej z Parku 
Oliwskiego, ale mieszkańcy nie 
zgodzili się na wycięcie prawie 
5 hektarowego lasu – dodaje 
Michał Przybylski. - Całkowi-
cie zdegradowane są nadmor-
skie wydmy, dlatego będziemy 
starać się odbudować przyrodę 
tego siedliska przyrodniczego.
Dodajmy przy okazji, że kon-
cepcja nie zakłada wycinki 
żadnych dorosłych drzew w 
Pasie Nadmorskim. Planuje się 
za to nasadzenie roślin typo-
wych dla terenów wydmowych.
- Głównym celem prac nad 
koncepcją renaturyzacji pasa 
wydmowego jest stworzenie ta-
kiego modelu użytkowania tego 

miejsca, który zapewniłby, z 
jednej strony, możliwość wyko-
rzystywania przez gdańszczan 
i turystów tego niezwykłego 
miejsca w naszym mieście, a z 
drugiej, ochronę bioróżnorod-
ności środowiska naturalnego. 
Celem prac nad koncepcją jest 
również zwiększenie atrakcyj-
ności przyrodniczej wydm, ich 
adaptację i przystosowanie do 
zmian klimatycznych i kom-
pensację przyrodniczą – pod-
kreśla Maciej Lorek.
- Nasz projekt chcemy jeszcze 
skonsultować z mieszkańcami, 
ponieważ to właśnie oni są jego 
współautorami – dodaje Mi-
chał Przybylski.

Krzysztof Lubański

  Z przeprowadzonych badań wynika, że jednego dnia gdańskie plaże odwiedza nawet 50 tysięcy osób

 Mieszkańcy chcieliby też odtworzenia zabytkowego mola 
 w Jelitkowie Podczas konsultacji zaproponowano odtworzenie osi widokowej z Parku Oliwskiego
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 Czy w tym roku zima zaskoczy drogowców?

POGODA ZASKOCZY DROGOWCÓW?

Generalne przygotowanie do zimy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku jest goto-
wa do zapewnienia przejezdności i odśnieżania około 806 km dróg krajowych w 
województwie pomorskim – informuje nas jej rzecznik, Piotr Michalski.

Mimo że zima jeszcze nie na-
stała, to przygotowania do niej 
rozpoczęły się latem, kiedy 
drogi krajowe oceniane są pod 
kątem technicznym. 
– Sprawdzany jest wtedy stan 
nawierzchni, poboczy i urzą-
dzeń odwadniających. Nie-
zmiernie istotne jest udrożnie-
nie rowów i ścieków przykra-
wężnikowych, które odpowia-
dają za sprawne odprowadzanie 
wody z powierzchni jezdni. 
Ponadto dokonuje się przeglą-
du zadrzewienia i w razie po-
trzeby usuwane są osłabione lub 
martwe gałęzie i konary drzew, 
które pod naporem śniegu mo-
głyby zagrozić bezpieczeństwu 
podróżnych – tłumaczy Piotr 
Michalski.
W tym sezonie do akcji zimo-
wego utrzymania dróg kra-
jowych w województwie po-
morskim są przygotowane 54 
pługosolarki, 21 pługów oraz 
5 samochodów z możliwością 
montażu sprzętu do zimowego 
utrzymania. Do tego w pogo-
towiu do pracy w szczególnie 
ciężkich warunkach czekają 4 
pługi wirnikowe. W pełnych 
magazynach znajduje się 18000 
ton soli. 
– W dwóch Obwodach Dro-
gowych – Gdańsku Matarni 
oraz Tczewie – funkcjonują 
dodatkowe wytwornice solan-
ki do jej wytwarzania na bazie 
bardziej szlachetnych chlorków 

wapnia i magnezu. Oba działa-
ją do -20°C. Środki te poma-
gają zwalczać skutki zimy w 
bardzo niskich temperaturach, 
kiedy nie działa już „standar-
dowa sól”, czyli chlorek sodu. 
Za utrzymanie poszczególnych 
odcinków dróg krajowych od-
powiadają dyżurni zimowego 
utrzymania z trzynastu Ob-
wodów Drogowych, które są 

rozlokowane przy drogach na 
terenie całego województwa. 
W swojej pracy korzystają z 
przeszło 100 kamer monitoru-
jących newralgiczne miejsca na 
sieci dróg krajowych. Do ich 
dyspozycji jest także 18 auto-
matycznych stacji meteorolo-
gicznych zbierających dane o 
warunkach atmosferycznych 
i stanie nawierzchni – mówi 

rzecznik GDDKiA.
O przejezdności dróg, ewentu-
alnych utrudnieniach w ruchu 
można się dowiedzieć na stro-
nie internetowej GDDKiA: 
www.gddkia.gov.pl oraz w ca-
łodobowych Punktach Infor-
macji Drogowej tel. 19-111.
 

(GR)
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KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

BUDŻET OBYWATELSKI

Nowa bieżnia na Zaspie
Uczniowie kolejnej gdańskiej szkoły mogą 
cieszyć się z bieżni lekkoatletycznej. Nowe 
miejsce do treningów powstało przy Ze-
spole Kształcenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego nr 13 na Zaspie.

Michał Piotrowski z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku infor-
muje, że budowa bieżni przy 
szkole na Zaspie to drugi etap 
inwestycji realizowanej w ra-
mach gdańskiego Budżetu 
Obywatelskiego.
– W 2014 roku Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, w ramach Budżetu Oby-
watelskiego, zrealizowała za-
danie polegające na budowie 
boiska do piłki nożnej na te-
renie osiedla Zaspa Młyniec 
przy ulicy Startowej. W tym 
roku wokół boiska wykonano 

4-torową bieżnię lekkoatle-
tyczną o długości 200 m oraz 
bieżnię prostą o długości 
60 m. Realizacja inwestycji 
trwała dwa miesiące, a koszt 
robót to 393600 złotych – in-
formuje Michał Piotrowski.
Z nowej bieżni najbardziej za-
dowoleni są młodzi sportow-
cy, którzy na co dzień uczą się 
w podstawówce i gimnazjum 
przy Startowej. Być może 
właśnie tu narodzą się kolejne 
gwiazdy światowej bieżni.

(KL)

 Przy szkole na Zaspie wybudowano nie tylko boisko 
piłkarskie, ale też bieżnię lekkoatletyczną
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POMÓŻ TYMKOWI

Tymkowi można pomóc dokonując wpłaty na konto:

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
KONIECZNIE W TYTULE:

„TYMUŚ GUŻEWSKI”

Tymek niedawno skończył roczek.
Tymuś ma wrodzoną, siniczą, bardzo rzadką wadę serca pod postacią

atrezji zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. 
Konieczna jest operacja. Bez niej Tymek UMRZE.

Naprawa serduszka jest zaplanowana na początek roku 2016 w Munster.
Niestety jej koszt jest ogromny.  36500 EUR - na tyle wyceniono jego życie.

  
Prosimy pomóż nam w zdobyciu środków.

Podaruj Tymusiowi zdrowe serce.
Podaruj Tymusiowi ŻYCIE.

www.siepomaga.pl/serce-tymka
www.corinfantis.org/podopieczni/60-planowane-zabiegi/533-tymus-guzewski-pa-vsd-korekcja-calkowita
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PÓŁNOCNY EKO POMOCNIK

Ekologiczni emigranci
Co zrobić z dzikimi przybyszami? W naszych miastach jest ich coraz więcej. Spotkanie z nimi może się źle skoń-
czyć, jeśli nie będziemy przestrzegać paru prostych zasad. O coraz liczniejszych mieszkańcach lasów, którzy 
postanowili zamieszkać w naszych miastach, opowiada druga edycja cyklu pt. „Północny eko pomocnik”.

Kolejna seria filmów przyrod-
niczo-edukacyjnych tym razem 
liczy trzy odcinki. Podobnie jak 
w pierwszej serii, merytoryczną 
pomocą przy produkcji filmów 
służyli przyrodnicy, naukowcy 
jak i pracownicy Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz Nadleśnictwa Gdańsk. 
O czym tym razem opowiadają 
poszczególne odcinki cyklu?  
Nikt nie ma tak blisko do lasu 
jak mieszkańcy Trójmiasta. Las 
wkracza do miasta, a miasto 
coraz częściej zagarnia leśne do 
tej pory tereny. Jak w takiej sy-
tuacji żyć, gdy na śmietniku że-
ruje dzik, a lisy biegają po osie-
dlach razem z kotami? Jak za-
chowywać się w lesie i dlaczego 
pies bez smyczy sieje spusto-
szenie w lesie? O tych zagad-
nieniach i nie tylko, opowiada 
odcinek pierwszy pt. „Las w 
mieście czy miasto w lesie”.
Miejskie klimaty coraz bardziej 

służą dzikom, lisom czy... 
bobrom. Dzikie zwierzęta co-
raz częściej zaglądają do aglo-
meracji. Jak postępować, gdy 
na osiedlu poczujemy się jak w 
środku lasu? Co zrobić w przy-
padku kolizji z dzikim zwie-
rzęciem? Dlaczego warto pod-
nosić żaby? Na te inne pytania 
znajdziemy odpowiedź w od-
cinku drugim zatytułowanym 
„Czy dzik może być słoikiem”.
Gołąb może żyć nawet 30 lat. 
Pod warunkiem, że nie spotka 
na swojej drodze mewy sre-
brzystej. Ani sokoła wędrow-
nego. Te ostatnie coraz bar-
dziej lubią miasta. A komin 
gdańskiej rafinerii to dla nich 
wymarzone miejsce do życia. 
Żyjące w mieście ptaki lepiej 
poznamy dzięki odcinkowi pt. 
„Skrzydlaci mieszczanie”.
- „Północny eko pomocnik” 
przeznaczony jest m.in. dla 
uczniów ostatnich klas gim-
nazjów, młodzieży licealnej, 
samorządów oraz wszelkich 

instytucji i podmiotów zain-
teresowanych ochroną środo-
wiska i propagowaniem pro-
ekologicznych postaw – infor-
muje Aneta Duraj z Północna.

tv, która zrealizowała projekt. 
Filmy dostępne są m.in. na 
naszej stronie www.polnoc-
na.tv, a także stronie RDOŚ 
w Gdańsku czy WFOŚ w 

Gdańsku, który dofinansował 
nasz projekt.

(MT)

  Pustułki coraz chętniej osiedlają się w miastach. Mała pustułka w czasie obrączkowania na 
gdańskiej Orunii
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PAMIĘCI TRENERA

Memoriał 
Warsińskiego
Już po raz jedenasty  w 
Pruszczu Gdańskim, od-
będzie się memoriał im. 
Edwarda Warsińskiego w 
Halowej Piłce Nożnej. W 
tym roku będą to rozgryw-
ki rocznika 2007, a impreza 
odbędzie się 6 grudnia.
Jak informują organizatorzy 
zawodów, Centrum Kultury 
i Sportu, w memoriale bio-
rą udział zawsze najmłodsi 
adepci piłki nożnej biorą-
cy udział w rozgrywkach. 
W turnieju weźmie udział 
8 drużyn 12 osobowych. 
Zostaną one podzielone 
na dwie grupy, gdzie roze-
grają mecze „każdy z każ-
dym”, a potem rozegrane 
zostaną spotkania o miejsca 
medalowe.
Przypomnijmy, że Edward 
Warsiński był trenerem 
piłkarskim i wychowaw-
cą młodzieży. Wśród nich 
12-krotnego reprezentanta 
Polski Tomasza Sokołow-
skiego, a także I ligowych 
piłkarzy: Mateusza Bąka, 
Mariusza Malinowskiego, 
Sławomira Matuka, Łu-
kasza Paulewicza i Janusza 
Surdykowskiego.

(AT)
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NOWY DOM „DO PRZERWY 0:1”

Dziewiczy turniej na nowym stadionie
Jesienna edycja najpopularniejszego turnieju piłkarskiego na Pomorzu już za 
nami. Tym razem rozpoczęcie imprezy zbiegło się z otwarciem nowego, pełnowy-
miarowego stadionu piłkarskiego, który został wybudowany na gdańskiej Zaspie. 

Mini stadion, wraz z zaple-
czem w postaci budynku sani-
tarno-szatniowego, powstał na 
terenie parku im. Jana Pawła II, 
w sąsiedztwie ulicy Meissnera. 
Boisko do gry w piłkę nożną 
ma nawierzchnię z trawy syn-
tetycznej o wymiarze 75 m x 
110 m. Obiekt posiada oświe-
tlenie oraz trybuny, które mogą 
pomieścić ok. 500 widzów. 
– To już nie jest obiekt typu 
„Orlik, a pełnowymiarowe bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią. 
Będą z tego boiska korzystać 
młodzi ludzie z klubów, ale 
również z zespołów niezrze-
szonych – mówił Andrzej 
Kowalczys, pomysłodawca i 
współorganizator turnieju „Do 
Przerwy 0:1”. – Ten nowy spor-
towy obiekt na mapie Gdańska 
od dzisiaj jest także naszym 
nowym domem. Tu będziemy 
inaugurować każdy kolejny 
turniej, także tutaj będziemy 
rozgrywali większość meczów.
W uroczystym otwarciu sta-
dionu oraz inauguracji jesien-
nej edycji „Do Przerwy 0:1” 
uczestniczyli parlamentarzyści 
oraz lokalni samorządowcy. 
Obecni byli również Bogusław 
„Bobo” Kaczmarek, były trener 
Lechii Gdańsk oraz Jarosław 
Bieniuk, były piłkarz Lechii. 
Jednak najważniejszymi gość-
mi byli jak zawsze uczestnicy 
turnieju, chłopcy i dziewczęta, 
którzy przyjechali na turniej z 
terenu całego Pomorza, m.in. z 
Pruszcza Gdańskiego, Pelpli-
na, Gdyni, Cieplewa, Gościci-
na, Lęborka i Żukowa. Łącznie 
w jesiennej edycji uczestniczyło 
61 drużyn.
Turniej, którego pomysłodawcą 
i organizatorem wraz z Gdań-
ską Fundacją Dobroczynno-
ści jest Andrzej Kowalczys, 

rozgrywany jest już od ponad 
11 lat. W tym roku rozgryw-
ki przeprowadzane są w pię-
ciu kategoriach: rocznik 2003 
i młodsi, 2000-2002, 1997-
1999, rocznik 1996 i starsi oraz 
drużyny dziewczęce. 
Ze względu na przewidywaną 
dużą liczbę uczestników or-
ganizatorzy postanowili sko-
rzystać także z dotychczas 
wykorzystywanych boisk przy 
ulicy Opolskiej oraz Meissne-
ra. Jednak jak obiecał Andrzej 
Kowalczys, ci, którzy nie mie-
li okazji rozgrywać swoich 
meczów na nowym obiekcie, 
otrzymają taką szansę podczas 
mikołajkowej edycji turnieju.
W roczniku 2003 i młodsi bez-
konkurencyjne okazało się Go-
ścicino, które w pokonanym 
polu pozostawiło zespół „Kur-
czaki” oraz Cieplewo. Tuż za 

podium uplasowała się ekipa 
Rozstajów Gdańsk.
W kategorii zespoły dziewczę-
ce wygrały zawodniczki Wydły 
Ladies, które otrzymały dodat-
kowo Puchar Fair Play. Kolejne 
miejsca na podium zajęły dru-
żyny GKS Żukowo oraz Czar-
nojanki FC. Miejsce czwarte 
zajęła drużyna Dziewczyny z 
Gościcina, zaś piąte debiutant-
ki, ekipa Tolerado.
Wśród zespołów z rocznika 
2000/2002 najlepszy okazał 
się Salos II Gdańsk. Miejsce 2. 
zajęła drużyna Sandania – sta-
ły uczestnik turnieju, a 3. ze-
spół Balatrosy. Tuż za podium 
znaleźli się zawodnicy Młodej 
Oruni.
Zwycięzcą z rocznika 
1997/1999 został zespół Szpro-
ty, który wyprzedził kolejno 
zespoły: Orły Wejbera, Jak 

Się Nazywamy i Next. Ekipa 
Szprotów decyzją organiza-
torów otrzymała Puchar Fair 
Play.
W tzw. kategorii „open”, czyli 
rocznik 1996 i starsi zwycięży-
ła ekipa Paladyni Prawilności. 
Na 2. stopniu podium znalazła 
się drużyna IM Team, a na 3. 
drużyna AC Pajace.
Nagrodę „Fair Play”, którą 
ufundował wicewojewoda po-
morski Michał Owczarczak, 
otrzymali także piłkarze z 
drużyn Zaspiacy i Rozstaje 
Gdańsk oraz Bogna Listew-
nik z drużyny Tolerado. Warto 
pamiętać, że nagroda Fair Play 
przyznawana jest za wzoro-
wą postawę na boisku, a także 
poza nim. 

(SL)
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  Nikt się nie oszczędza podczas turniejów dzikich drużyn organizowanych na Zaspie

BEZPŁATNE ĆWICZENIA
Wszystkich chętnych, w imieniu organizatorów, zapraszamy 
w piątki na CrossFit.    Są to bezpłatne zajęcia należące do 
programu „Aktywuj się!”, którego organizatorem jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 18.00 w każdy piątek. Cross-
Fit to obecnie najlepiej opracowany system treningu zdro-
wotnego na świecie. Czerpiąc z koronnych sportów jak gim-
nastyka, podnoszenie ciężarów i trening metaboliczny, które 
do tej pory zarezerwowane były tylko dla elity zawodników, 
daje bezpieczny i dopasowany do potrzeb i możliwości każ-
dego człowieka trening fitness. Treningi prowadzi doświad-
czona kadra pod kierownictwem pierwszego instruktora w 
Polsce, Lucyny Kiszczak.
Dodajmy, że zajęcia odbywają się w CrossFit Stocznia ul. 
Doki 1. Trening trwa 60 minut. Obowiązuje limit miejsc: 30 
osób. Zajęcia odbywać się będą po uprzednim zapisaniu się 
na stronie www.crossfitstocznia.com

MARATON W MAJU
Wiadomo już, kiedy wystartuje 2. PZU Gdańsk Maraton. 
Jedna z największych imprez biegowych w Trójmieście odbę-
dzie się 15 maja 2016.
Przypomnijmy przy okazji, że 1. PZU Gdańsk Maraton za-
debiutował 17 maja 2015,   a na starcie stanęło 1857 biegaczy 
z 10 krajów.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W GDAŃSKU?
Kolejna, wielka sportowa impreza odbędzie się w Polsce. 
Wiadomo, że Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej w 2023 
roku wspólnie zorganizuje Polska i Szwecja. Wśród miast, 
które gościć będą szczypiornistów, pewnym faworytem wy-
daje się Gdańsk i hala Ergo Arena. We wstępnej aplikacji 
jako gospodarzy turnieju po polskiej stronie wskazane zosta-
ły: Łódź, Katowice, Gliwice, Kraków i Gdańsk.

(KL)

W SKRÓCIE

PUCHAR POLSKI

Polonia i Olimpia grają dalej
W minioną środę odbyła się 
kolejna runda piłkarskiego Pu-
charu Polski na szczeblu re-
gionalnym. Przypomnijmy, że 
zwycięzca rozgrywek na Po-
morzu otrzyma prawo gry na 
szczeblu centralnym, gdzie tra-
fić może już na utytułowanego 
przeciwnika.
W IV rundzie turnieju „tysią-
ca drużyn” nasze miasto miało 
trzech reprezentantów: rezerwy 
gdańskiej Lechii, Polonię oraz 
Olimpię Osowę.
Zajmująca 1. miejsce w V lidze 
ekipa z Osowy miała wolny los 
i aby zagrać w kolejnej rundzie, 

nie musiała rozgrywać żadnego 
spotkania. Z pucharami poże-
gnała się natomiast ekipa Le-
chii. Rezerwy biało-zielonych 
przegrały bowiem na wyjeź-
dzie z Wierzycą Pelplin 1:2. W 
znacznie lepszych humorach są 
bez wątpienia kibice, działacze 
i zawodnicy Polonii. Gdań-
szczanie, grający na własnym 
stadionie, pokonali  6:2 Sto-
lem Kościerzyna. Gole dla na-
szego zespołu strzelili: Daniel 
Skowroński, Adam Piątkowski, 
Szymon Rychłowski i Mariusz 
Cholewiński.

(KL)

UCZCIĆ NIEPODLEGŁOŚĆ

Święto na sportowo
Gdański Osiedlowy Klub „Ad-
-Rem” z Oliwy przy okazji róż-
nych świąt i imprez organizuje 
dla dzieci i młodzieży turnieje 
sportowe. Najbliższe zawody 
piłkarskie odbędą się 11 listopa-
da – oczywiście z okazji Święta 
Niepodległości.
– Zapisy wciąż trwają. Turniej 
rozpocznie się o godz. 11.00, 
ale chętne drużyny będą mo-
gły wpisać się na listę startową 
jeszcze godzinę przez rozpo-
częciem imprezy – mówi nam 
Ryszard Riviera, kierownik 

Osiedlowego Klubu „Ad-Rem”.
W turnieju piłkarskim, który 
rozgrywany będzie na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią przy uli-
cy Cystersów w Oliwie, mogą 
uczestniczyć 6-osobowe ze-
społy roczników 1999 i młod-
si. Więcej informacji na temat 
„niepodległościowego” turnieju 
uzyskać można u Ryszarda Ri-
viery, dzwoniąc pod numer 660 
519 370.
Wyniki turnieju podamy w ko-
lejnym wydaniu naszej gazety.

(KL)

FREESTYLE MOTOCROSS W ERGO ARENIE

Diverse NIGHT of the JUMPs
Mistrzostwa Świata we Fre-
estyle Motocrossie – Diverse 
NIGHT of the JUMPs już po 
raz czwarty zagoszczą w Ergo 
Arenie. Tym razem polskie 
Grand Prix będzie wyjątkowe, 
ponieważ zawodnicy zmierzą 
się w walce o ostatnie punkty 
klasyfikacji generalnej i to wła-
śnie 21 listopada w Polsce po-
znamy nowego Mistrza Świata.
Mistrzostwa Świata FMX są 
obecne w Polsce od 2006 roku, 
kiedy to marka Diverse, jako 
pierwsza przedstawiła pol-
skiej publiczności imprezę tak 
wysokiej rangi w katowickim 
Spodku. W latach kolejnych 

zawody rozgrywane były w Ka-
towicach (2007), w Trójmieście 
(2011, 2013, 2014) oraz najśwież-
sza, tegoroczna odsłona, która 
odbyła się w marcu, w Krakowie. 
Bieżący rok jest dla polskich fa-
nów mocnych wrażeń wyjątko-
wy, ponieważ w listopadzie odbę-
dzie się druga, polska runda MŚ.
Wcześniejsze edycje: zeszłorocz-
na na Pomorzu i tegoroczna w 
Małopolsce, odniosły sukces nie 
tylko organizacyjny, ale także 
frekwencyjny. Zawodnicy bardzo 
chwalili warunki startów i moż-
liwości obu obiektów oraz pol-
skich widzów. Ergo Arena była 
wypełniona po brzegi, a bilety 

na zawody w Krakowie zostały 
praktycznie wyprzedane na dwa 
miesiące przed terminem impre-
zy! To pokazuje, że Polacy po-
kochali Freestyle Motocross, a w 
Polsce wciąż brakuje wydarzeń 
motocyklowych rangi mistrzow-
skiej, które poza tym, że mają tak 
wysoki status, to jeszcze dostar-
czają kibicom mnóstwa ekstre-
malnych wrażeń.
Oczywiście konkurs Freesty-
le to nie wszystko, czego mogą 
spodziewać się widzowie, którzy 
wybiorą się do Ergo Areny. Jak 
zawsze podczas Diverse NIGHT 
of the JUMPs, widzowie mają 
okazję na bezpośrednie spotkanie 

z zawodnikami podczas Pit 
Party, a konkursy, w których 
między innymi zawodnicy będą 
próbowali pobić rekord świata w 
skoku wzwyż, dostarczą dodat-
kowej dawki wrażeń.
Warto zaznaczyć, że „Noc Sko-
ków” nie jest imprezą tylko i 
wyłącznie dla „dużych chłop-
ców”. Dowodem na to są naj-
większe areny świata, do któ-
rych Mistrzostwa Świata FMX 
od lat przyciągają całe rodziny 
dając okazję do wyśmienitej za-
bawy, dlatego warto wybrać się 
na te zawody razem.

(AT)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    LISTOPAD 201516 ROZMAITOŚCI

Wolontariat w pomorskich szpitalach
Mając na celu propagowanie i rozwój idei wolontariatu, władze województwa pomorskiego stworzyły program pn. „Wo-
lontariat szpitalny". By wdrożyć go w życie 23 października wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń podpisała z kierownictwem 
11. szpitali porozumienia, dzięki którym wolontariusze wspomagający pracę personelu, znacząco wpłyną nie tylko na 
jakość opieki, ale także na doskonalenie wizerunku danego podmiotu leczniczego w oczach chorych czy ich najbliższych.

Pomorskie szpitale zadeklaro-
wały chęć przyjęcia do swoich 
placówek 140 wolontariuszy. 
Zanim jednak trafią oni na od-
działy szpitalne, przejdą m.in. 
specjalistyczne szkolenia z za-
kresu opieki nad pacjentem.
- Choć w wielu krajach idea 
wolontariatu szpitalnego jest 
bardzo powszechna to u nas jest 
to wciąż coś nowego – mówi 
Hanna Zych-Cisoń, członek 
Zarządu Województwa Po-
morskiego. - Wolontariusze 
dają pacjentom wsparcie i czas, 
sami zaś otrzymują bardzo cen-
ne doświadczenie – bycie kimś, 
na kogo się czeka i czyja obec-
ność choć na chwilę powoduję, 
że osoba starsza, uzależniona 
czy niepełnosprawna odzysku-
je wiarę w ludzi. Dla wielu pa-
cjentów, szczególnie starszych 
wolontariusze to jedyne osoby, 
które poświęcają im czas i uwa-
gę. Liczymy bardzo szczególnie 
na wolontariuszy 50+, ponie-
waż osoby te mają już własne 
doświadczenia nabyte podczas 
kontaktów z osobami najbliż-
szymi, co sprawia, że potrafią 

bardzo szybko nawiązać kon-
takt ze swoimi podopiecznymi.  
Przystąpienie do programu 
ma charakter otwarty, mogą 
do niego przystąpić wszystkie 
podmioty lecznicze, dla któ-
rych podmiotem tworzącym 
jest Województwo Pomorskie. 
W październiku stosowne po-
rozumienia podpisali: Woje-
wódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. Janusza Korczaka w 
Słupsku Sp. z o.o., Copernicus 
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., 
Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie Sp. z o.o., Szpita-
le Wojewódzkie w Gdyni Sp. 
z o.o., Szpital Specjalistyczny 
im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w 
Wejherowie, Szpital Dziecięcy 
Polanki im. Macieja Płażyń-
skiego w Gdańsku Sp. z o.o., 
Wojewódzki Szpital Psychia-
tryczny im. prof. Tadeusza Bi-
likiewicza Sp. z o.o. w Gdań-
sku, Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. St. 
Kryzana w Starogardzie Gdań-
skim, Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Psychiatrycz-
ny ZOZ w Słupsku, Szpital 

 Przedstawiciele 11. pomorskich szpitali – sygnatariusze porozumienia. 

 Porozumienie podpisał m.in. Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes ds. medycznych COPERNICUS 
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Specjalistyczny w Prabutach 
Sp. z o.o., Wojewódzki Zespół 
Reumatologiczny im. dr Jadwi-
gi Titz-Kosko w Sopocie.
- Wolontariusze od dawna 
wspomagają personel Szpita-
la im. Mikołaja Kopernika w 
Gdańsku – mówi Marzena 
Olszewska-Fryc, dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa i Organizacji 
Opieki w Szpitalu im. Miko-
łaja Kopernika. - Obecnie 27 
osób odwiedza  nas regularnie, 
w tym więźniowie i pani, która 
za darmo strzyże pacjentów. W 
zeszłym roku przeszkoliliśmy 
127 osób w ramach projektu 
„Pomorskiej Szkoły Wolon-
tariatu Opiekuńczego", które 
po przejściu szkolenia, roz-
poczęły swoją pracę wolonta-
riacką w różnych placówkach 
medycznych.
Wolontariusze to osoby, które 
bezinteresowne ofiarowują swój 
czas drugiemu człowiekowi. 
To jest największy prezent, 
jaki możemy dać osobom 
cierpiącym.
Powyższy projekt jest konty-
nuacją projektu pilotażowego 

Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!

Oglądaj nas na facebooku!

Flash

pn. „Pomorska Szkołą Wolon-
tariatu Opiekuńczego", który w 
2014 roku został wdrożony pi-
lotażowo w czterech szpitalach 
marszałkowskich. Inicjatywa 
projektu, którego celem było 

powstanie i rozwój wolontaria-
tu w ramach instytucjonalnej i 
domowej opieki nad osobami 
chorymi, starymi i niesamo-
dzielnymi, zrodziła się pod-
czas spotkania wicemarszałek 

Hanny Zych-Cisoń z księ-
dzem Piotrem Krakowiakiem, 
Krajowym Duszpasterzem 
Hospicjów.

(ML)


