
11 lat spełniania marzeń
Jedną z nowych osób wśród radnych Gdań-
ska jest Andrzej Kowalczys, który znany jest 
ze swojej działalności charytatywnej, a przede 
wszystkim z organizacji turniejów piłkarskich.
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30 maja na Przymorzu w okolicach słynnych falowców rusza 
ósma edycja wydarzenia „Streetwaves” (www.streetwaves.pl), 
organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. W tym 
roku motywem przewodnim wydarzenia jest „Dobra samotność”. 

Na terenie zieleńca organizatorzy 
Streetwaves założą wspólnie  
z mieszkankami i mieszkańcami 
całoroczny ogród, który będzie 
powstawał już od połowy maja.

Dodatkowe patrole policji
Podpisano porozumienie, na mocy którego 
miasto przekaże środki finansowe o łącznej 
wartości 100 tys. zł. Pieniądze zostaną wydane 
na dodatkowe patrole w Sopocie

Wymieniają sieć ciepłowniczą
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej prowadzi na Małym Przymorzu wymianę 
sieci ciepłowniczej. Prace mają zostać ukoń-
czone na przełomie maja i czerwca.

Śmierć na dzikich przejściach 
Więcej patroli, kamery na torach, współpraca z 
policją, spotkania w szkołach – Straż Ochrony 
Kolei wzmacnia działania, by zapobiegać prze-
chodzeniu w miejscach niedozwolonych.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 28 – 20 maja, Sopockie Forum Młodych 

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

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

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

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

• 19 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

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

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

• 11 – 19 lipca, Sopot Film Festival

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

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

• 25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 8 sierpnia, Lenny Kravitz, Hala Ergo Arena

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

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

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

• 20 – 23 sierpnia, Literacki Sopot

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

• 14 – 19 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

Nasze kalendariumPREMIERA W KOLBUDACH

„Śniegi w żałobie” – 
zobacz koniecznie
9 maja odbędzie się w Kolbudach premiera filmu „Śniegi 
w żałobie” w reżyserii Wiesława H. Kwapisza. Fabulary-
zowany dokument jest poświęcony jednemu z najbardziej 
tragicznych okresów funkcjonowania niemieckiego obozu 
koncentracyjnego KL Stutthof.

Film „Śniegi w żałobie” to ko-
lejna ekranizacja kart historii 
Pomorza, czym ponownie zajął 
się Wiesław H. Kwapisz.
– Jest on poświęcony jednemu 
z najbardziej tragicznych okre-
sów funkcjonowania niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
KL Stutthof od 25 stycznia do 
9 maja 1945 roku. Jest on ludz-
kim dramatem i jak podkreśla-
ją byli więźniowie oraz świad-
kowie historii, by nigdy się nie 
powtórzył. Kolumny więźniów 
przemierzające szlak śmierci na 
ziemi pomorskiej, dopełniają 
całości. Dzisiaj, w 70. roczni-
cę rozgromienia hitlerowskich 
Niemiec obraz ten nabiera 
szczególnego znaczenia, koń-
cząc się przesłaniem … jeżeli 
nie zrozumiemy lekcji płynącej 
z tych zdjęć – ciemności skry-
ją ziemię – ale da Bóg, że kto 
żyje, zrozumie – tłumaczy nam 
reżyser „Śniegów w żałobie”.
9 maja w miejscu bardzo szcze-
gólnym, w sali widowiskowo-
-filmowej Ośrodka Kultury  
w Kolbudach, zaplanowana 
została uroczysta premiera fil-
mu. Jak podkreśla Wiesław 
H. Kwapisz, który jest zara-
zem producentem filmu, jego 
realizacja nie mogła się odbyć 
bez ścisłej współpracy z samo-
rządem gminy Kolbudy oraz 
władzami innych regionów 
Pomorza.
– W mojej filmografii był to 
film trudny. Cieszę się, że on 
powstał, dlatego też w imieniu 

swoim oraz ekipy filmowej pra-
gnę wyrazić słowa podziękowa-
nia wszystkim, którzy wspierali 
jego powstanie – dziękuje Wie-
sław H. Kwapisz.
W KL Stutthof kres swego ży-
cia znalazło 65 tysięcy więź-
niów. Na wyjątkowe podkre-
ślenie zasługuje fakt bohater-
skiej pomocy, jaką niosła lud-
ność kaszubska zamieszkująca 
tereny „Marszu Śmierci”, w 

postaci gotowanych ziemnia-
ków, marchwi, chleba czy go-
rącej zupy.
– Ziemia Pomorza zostaje zro-
szona krwią ludzi, których 
jedyną przewiną było to, że 
byli Polakami, Żydami, bądź 
przedstawicielami innych na-
rodów Europy – podsumowuje 
reżyser.

(GR) 

 Kadr z filmu „Śniegi w żałobie”
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NAJBARDZIEJ ROWEROWE MIASTO?
Miasto Gdańsk po raz pierwszy wzięło udział w „European 
Cycling Challenge”. Rowerowa rywalizacja rozpoczęła się  
1 maja i potrwa do końca miesiąca. „European Cycling Chal-
lenge” to rowerowa rywalizacja europejskich miast zainicjowa-
na przez Bolonię w 2012 roku. W tegorocznej edycji Gdańsk 
powalczy o tytuł Najbardziej Rowerowego Miasta wraz 34 
miastami z całej Europy.

ECS I PKM WŚRÓD NAGRODZONYCH
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Pomorska 
Kolej Metropolitalna znalazły się w gronie laureatów konkursu 
Top Inwestycje Komunalne 2015. Wyróżnienia czwartej edycji 
plebiscytu zostały wręczone podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. 

KROK GDAŃSKA KU E-ADMINISTRACJI 
Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, Andrzej 
Meyer, wojewoda podlaski, Hanna Zdanowska, prezydent 
Łodzi, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz – w imie-
niu Unii Metropolii Polskich – Rafał Dutkiewicz, prezydent 
Wrocławia – podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na 
rzecz realizacji projektu „System EZD PUW w jednostkach 
samorządu terytorialnego”. 
– Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) w admini-
stracji to narzędzie, które ma zapewnić możliwość elektronicz-
nej obsługi pełnej korespondencji wpływającej do urzędu, a co 
za tym idzie, łatwiejszy i sprawniejszy dostęp do dokumenta-
cji sprawy w trakcie jej obsługi – informuje Michał Piotrowski  
z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

„BRONIEWSKI” ZA 250 GROSZY
– 19 listopada 2015 roku mija 250 lat od pierwszego przed-
stawienia zespołu aktorów polskich stworzonego z inicjatywy 
króla Stanisława Augusta. Data ta uważana jest za początek 
dziejów Teatru Narodowego i jednocześnie za początek pol-
skiego teatru publicznego. Z okazji tej rocznicy Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rok 2015 rokiem 
jubileuszu teatru publicznego – przypomina Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.
Punktem kulminacyjnym jubileuszu stanie się ogólnopolska 
akcja, umożliwiająca w całej Polsce jednorazowy zakup spe-
cjalnego biletu do teatru za symboliczne 250 groszy.
– Teatr Wybrzeże włączył się do akcji i bilet na znakomitego  
i wielokrotnie nagradzanego „Broniewskiego” prezentowanego 
w sobotę, 23 maja, o godzinie 18.00 na Dużej Scenie, będzie 
kosztować jedynie 250 groszy. Bilety do kupienia w kasach te-
atru dostępne będą od 11 maja – jedna osoba może kupić mak-
symalnie pięć biletów – dodaje Grzegorz Kwiatkowski. 

II BIEG DO ŹRÓDEŁ
Miasto Gdańsk zaprasza do udziału w „Biegu do źródeł”, któ-
ry odbędzie się 6 czerwca. Na terenie pasa nadmorskiego na 
biegaczy czekają dwie trasy: 10 km i 3,5 km. Na stronie www.
biegdozrodel.pl można zapisać się na Bieg Główny lub Bieg 
Rodzinny. 

GDAŃSK GOSPODARZEM PDF 2016
W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbywała się trze-
cia edycja Forum Demokracji Osobistej, które po raz pierwszy 
odbyło się w Polsce w 2013 roku. Za rok gospodarzem presti-
żowego wydarzenia będzie Gdańsk.

O BEZPIECZEŃSTWIE ZE SKIBĄ
Gdańscy policjanci wspólnie ze znanym artystą estradowym 
Krzysztofem Skibą oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury zor-
ganizowali debatę dla seniorów. Na spotkaniu omówione zo-
stały metody działania oszustów oraz przekazana została wie-
dza, jak postępować w przypadku zagrożenia, a tym samym jak 
skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo. 

NOWE MIESZKANIA DLA GDAŃSZCZAN
Przy ul. Madalińskiego na gdańskim Chełmie powstaje osie-
dle mieszkaniowe budowane przez spółkę miejską – Gdańska 
Infrastruktura Społeczna. W lokalach mieszkalnych o łącznej 
powierzchni ponad 3 tys. 200 m kw. zamieszkają 84 gdańskie 
rodziny. Pierwsze 4 budynki wielorodzinne, budowane w sys-
temie szeregowym, gotowe do zamieszkania będą już we wrze-
śniu tego roku.

(GR)
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Kultura zaleje falowce 
na Przymorzu
30 maja na Przymorzu w okolicach słynnych falowców rusza ósma edycja wy-
darzenia „Streetwaves” (www.streetwaves.pl ), organizowanego przez Instytut 
Kultury Miejskiej w Gdańsku. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia 
jest „Dobra samotność”. 

Streetwaves to weekendowa ak-
cja miejska, która każdego roku 
zwiastuje nadejście lata i wy-
prowadza działania artystyczne 
z klubów i galerii w przestrzeń 
gdańskich dzielnic. Porzuca-
my centrum w poszukiwaniu 
miejsc do tej pory nieodkry-
tych dla sztuki i działań kultu-
ralnych. W tym roku dzielnica-
mi – stolicami będą falowce na 
Przymorzu (30 maja) i Dolina 
Radości (31 maja). W ramach 
Streetwaves odbywają się ka-
meralne koncerty, akcje arty-
styczne, warsztaty, śniadania 
na trawie, pikniki, tymczasowe 
wystawy i inne działania.
– Samotność występuje wszę-
dzie – w bloku zamieszkanym 
przez tysiące ludzi i pośród 
milczącego szumiącego lasu. 
Ale wszędzie tam istnieje po-
tencjalność odnalezienia do-
brej samotności – tej oswojonej 
i możliwej do zaakceptowania. 
Falowce są miejscem, gdzie 
potencjał wspólnotowości jest 
ogromny – im więcej w nim 
ludzi, tym więcej możliwości 
bliskich relacji. Las i przyro-
da to dla mnie z kolei to, co 
bezsprzecznie było pierwsze 
– przed nami. Mam poczucie 
bycia intruzem w świecie przy-
rody i nieustannego anektowa-
nia świata przyrody przez czło-
wieka. Chciałabym w tym roku 
zaprosić wszystkich po prostu 
do bycia razem – wobec archi-
tektury falowców i wobec przy-
rody. Jest coś takiego w tych 
dwóch dniach Streetwaves, co 
bardzo zbliża ludzi do siebie 
– co roku, niezmiennie. Mam 
nadzieję, że to, co się wydarzy 
podczas Streetwaves zarówno 
w sferze realizowanych dzia-
łań, jak i tych momentów zwy-
czajnego bycia razem – będzie 
po prostu dobre i prawdziwe. 
Na pewno nie wyeliminuje ni-
czyjej samotności, ale może 
chociaż na chwilę ją ukoi – 
mówi „Panoramie” o motywie 
przewodnim Streetwaves Na-
talia Cyrzan, koordynatorka 
projektu.
Streetwaves na Przymorzu roz-
pocznie się w sobotę 30 maja o 
12.00, piknikiem na zieleńcu 
między falowcami przy ul. Ko-
łobrzeskiej 42 i Rzeczypospoli-
tej 1. Będzie to główny punkt 
imprezy – powstanie na nim 

całodniowa plenerowa kawiar-
nia z tymczasowymi meblami 
miejskimi, kawą, napojami, 
jedzeniem. W kawiarni przez 
cały dzień odbywać się będą 
warsztaty dla dzieci, wystawy 
prac mieszkańców falowców, 
joga na świeżym powietrzu,  
a także panel dyskusyjny o tym, 
jak się mieszka w falowcach. Na 
terenie zieleńca organizatorzy 
Streetwaves założą wspólnie  
z mieszkankami i mieszkań-
cami całoroczny ogród, który 
będzie powstawał już od po-
łowy maja. Do ogrodu będzie 
mógł dołączyć każdy, kto bę-
dzie chciał mieć swoją wła-
sną grządkę, zasadzić drzewo 
owocowe, kwiaty ozdobne albo 
warzywa. 
Organizatorzy zachęcają 
wszystkich mieszkańców do 
włączenia się w przygotowa-
nie ogrodu i jego uprawę. Wię-
cej informacji można uzyskać  
u koordynatorki projektu 
ogrodniczego pod numerem 
telefonu 693 267 181.
Po południu 30 maja Stre-
etwaves odwiedzi również po-
zostałe falowce: przy Obroń-
ców Wybrzeża, Jagiellońskiej 
oraz Piastowskiej odbędą się 
liczne koncerty, akcje arty-
styczne i spacery z przewod-
nikami. Program wydarzenia 
wkrótce na stronie interneto-
wej www.streetwaves.pl oraz 
na klatkach schodowych we 
wszystkich falowcach.
31 maja zapraszamy 

mieszkańców do uczestnicze-
nia w Streetwaves na leśnych 
szlakach Doliny Radości. Od-
będą się tam koncerty, warszta-
ty ekologiczne, rozmowy i spo-
tkania o tematyce leśnej i zwie-
rzęcej, wędrówki z przewodni-
kami, pikniki. Niemiecki ar-
tysta Jan Jelinek zagra koncert 

leśny, którego będzie można 
wysłuchać tylko na słuchaw-
kach, Olo Walicki przedstawi 
leśną odsłonę swojego projektu 
Kaszebe II pod tytułem „Li-
skom na wąsach”, a Trupa Tru-
pa zagra materiał z najnowszej 
płyty pt. „Headache”. 

(AT)

  Streetwaves 2014 – piknik na Wyspie Sobieszewskiej
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GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA

Dla kobiet 
doświadczających 
przemocy
– Jeśli doświadczasz jakiej-
kolwiek formy przemocy, nie 
czekaj, skorzystaj z bezpłat-
nej konsultacji z psychologiem 
oraz przyjdź na zajęcia grupy 
psychoedukacyjnej dla kobiet 
doświadczających przemocy – 
apeluje Agnieszka Niedałtow-
ska, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie.
To właśnie Punkt Interwen-
cji Kryzysowej, działający  
w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, organizuje grupę 
psychoedukacyjną dla kobiet 
doświadczających przemo-
cy. Oferta skierowana jest do 
wszystkich kobiet, które znala-
zły się w trudnej sytuacji zwią-
zanej z przemocą, chcą zdo-
być wiedzę, jak sobie radzić w 
takich sytuacjach, potrzebują 
wsparcia i zrozumienia.
– Głównym celem grupy psy-
choedukacyjnej jest udziela-
nie wsparcia psychologicznego  
i edukacja dotycząca zjawiska 
przemocy. W trakcie jej trwa-
nia uczestniczki mają szansę 
przezwyciężyć wstyd, jakie-
go doświadczają w roli ofia-
ry, mogą wymieniać swoje 

doświadczenia związane z ra-
dzeniem sobie w sytuacji prze-
mocy oraz poprzez budowanie 
nowych relacji przerwać izola-
cję towarzyszącą traumie wy-
nikającej z doznawanej prze-
mocy. Grupa ma charakter 
otwarty, można do niej dołą-
czyć również po terminie roz-
poczęcia zajęć. Zajęcia są bez-
płatne i rozpoczną się w maju. 
Udział w spotkaniach jest moż-
liwy po uprzedniej konsultacji z 
osobą prowadzącą – informuje 
Agnieszka Niedałtowska.
Spotkania odbywać się będą 
w czwartki w godzinach 17.30 
– 19.30 w siedzibie Punktu 
Interwencji Kryzysowej w So-
pocie, przy Al. Niepodległości 
759 a.
Osoby chętne, proszone są o 
kontakt pod numerem telefonu 
58 550 14 14 w godzinach 8.00 
– 20.00.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
Punkt Interwencji Kryzysowej 
w Sopocie świadczy bezpłatną, 
profesjonalną pomoc psycholo-
giczną i prawną dla osób i ro-
dzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji (przemoc, uzależnie-
nia, choroba psychiczna).

(GR)

PODPISALI POROZUMIENIE

Dodatkowe patrole policji
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i insp. Beata Perzyńska, komendant miej-
ska Policji w Sopocie podpisali porozumienie, na mocy którego miasto przekaże  
w roku 2015 środki finansowe o łącznej wartości 100 tys. zł. Pieniądze mają 
zostać wydane na dodatkowe patrole. 

– Służba będzie pełniona  
w wymiarze 8 godzin w for-
mie umundurowanych patroli 
pieszych i zmotoryzowanych, 
w godz. od 21.00 – 7.00, głów-
nie w piątki i soboty, a w inne 
dni tygodnia w zależności od 
istniejących potrzeb związa-
nych ze zwiększonym ruchem 
turystycznym i odbywającymi 
się na terenie miasta impreza-
mi kulturalnymi, rozrywko-
wymi, sportowymi i innymi 
uroczystościami – informuje 
Anna Dyksińska z sopockiego 
magistratu.
Podczas spotkania podpisa-
no również porozumienie, na 
mocy którego miasto zakupi 4 
zestawy wkładów do narkote-
stów (80 sztuk), które będą wy-
korzystywane m.in. do badania 
kierowców podczas kontroli 
drogowych.
– Prewencja, prewencja i jeszcze 
raz prewencja. Dobra współ-
praca służb mundurowych  
w naszym mieście przy-
nosi efekty. Więcej 

umundurowanych funkcjo-
nariuszy, to bardziej spokojna 
ulica. A wiemy, że do Sopotu 
w czasie weekendów w wakacje 

przyjeżdża dużo, szczególnie 
młodych ludzi. Warto, by czuli 
się bezpiecznie i czuli respekt, 
a także mieli świadomość, że 

dobra zabawa to zabawa w gra-
nicach prawa i rozsądku – po-
wiedział Jacek Karnowski. 

(GR)

 Porozumienie podpisują Jacek Karnowski i insp. Beata Perzyńska,  
komendant miejska Policji w Sopocie
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BEZPIECZNIEJ I PIĘKNIEJ

Rewitalizacja wzgórza
Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Sopot informuje, że 
w minionym roku rozpoczęły 
się pierwsze prace związane  
z rewitalizacją terenu pomię-
dzy ul. Malczewskiego a Ka-
miennym Potokiem. Pierw-
szy etap dotyczył tylko prac  
w górnej części działki.
– Na ten rok zaplanowano sze-
rokie prace rewitalizacyjne.  
W najbliższym czasie podłoże 
zostanie wyrównane, powsta-
ną nowe ścieżki z kruszywa 
łamanego, schody terenowe 

zostaną uzupełnione, napra-
wione i wyposażone w drew-
niane poręcze. W celu uregu-
lowania spływu wody zosta-
ną wykonane rowy, doły oraz 
rozlewiska, aby jak najwię-
cej wody naturalnie wsiąkało  
w podłoże – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.
Do końca tego roku teren, któ-
rym przechodzi wielu miesz-
kańców w drodze do kolejki, 
szkół czy przedszkoli będzie 
uporządkowany, bardziej bez-
pieczny i zadbany, a prace zwią-
zane z melioracją zapobiegną 

zalewaniu wodami opadowy-
mi położonych niżej posesji.
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu przypomina, że jest 
to kolejne miejsce w Sopocie, 
które pięknieje dzięki inicjaty-
wie mieszkańców.
– Rewitalizacja tego wzgórza 
została bowiem zgłoszona jako 
projekt do Sopockiego Budże-
tu Obywatelskiego i uzyskała 
duże poparcie w głosowaniu – 
mówi Jacek Karnowski.

(GR)

NAWET NOCĄ

Płatne wejście na molo
Sezon turystyczny za pasem, 
dlatego też wejście na naj-
większą atrakcję Sopotu – 
molo – ponownie jest płatne. 
Mieszkańcy Sopotu z Kartą 
Sopocką oraz rezydenci przy-
stani jachtowej z Kartą Rezy-
denta nadal przez całą dobę 
będą mieli darmowy wstęp na 
obiekt.
Przypomnijmy, że od ubie-
głego roku wejście na sopoc-
kie molo płatne jest przez całą 
dobę.

– Bilet normalny kosztuje 7,50, 
a ulgowy 4 złote. Z kolei za 
bilet rodzinny – 2 dorosłych i 
jedno dziecko zapłacimy 18,00,  
a dwóch dorosłych i dwójkę 
dzieci – 19, a z trójką dzieci 
– 20 złotych. Karnet normal-
ny na 15 wejść kosztuje 80, a 
ulgowy 40 złotych – informu-
je Marcin Kulwas, zarządca 
obiektu.
Od ubiegłego roku za wejście 
na molo trzeba zapłacić rów-
nież nocą, a bilet kosztuje 5 zł.

– W porównaniu do zeszłe-
go roku ceny biletów normal-
nych, ulgowych oraz karne-
tów pozostają na tym samym 
poziomie. Zeszłoroczny eks-
peryment z biletami nocnymi 
okazał się sukcesem. Molo 
przestało być nieformalnym 
miejscem na alkoholowe after-
-party po imprezach odbywa-
jących się na terenie Trójmia-
sta – dodaje Marcin Kulwas.

(GR)
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www.gdansk.plwięcej na:

ORGANIZATORZY:
PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: 

PARTNER GŁÓWNY:

PIĄTEK 22 maja
TECHNIKALIA 

18:00  Koncert zespołu 
Oddział Zamknięty

19:30  Koncert zespołu
Kukiz i Piersi 

21:00  Koncert zespołu
Big Cyc 

22:30   Koncert zespołu 
Lady Pank

Scena na Targu Węglowym 

SOBOTA 23 maja
10:00  X Rodzinny Bieg Gdańszczan

Targ Węglowy

11:00-14:00 Regaty Smoczych Łodzi 
Motława

12:00 / 13:15 / 14:30 
Spacery Od Szafarni po Ołowiankę 

Start: Most Zielony

13:00  otwarciE sezonu 
      żeglarskiego

              Scena na Rybackim Pobrzeżu 
15:45 Parada jednostek pływających 

i smoczych łodzi   Motława

20:30  Koncert  
  Curly Heads  Targ Węglowy 

22:30   pokaz sztucznych ogni 
Targ Węglowy 

NIEDZIELA 24 maja
9:00-12:00  

Śniadanie po Gdańsku 
Targ Węglowy

12:00  Parada Vivat Gdańsk 
Vivat Rzeczpospolita

Start: Złota Brama 

12:00 / 13:15 / 14:30 
Spacery Śladami lwów 
po Głównym Mieście 

Start: Targ Węglowy 

12:00-18:00
Mega gra planszowa

Targ Węglowy

15:00
Koncert Muzyczne Podróże 

Targ Węglowy 

17:00  Wielki Finał 
Olimpiady Wiedzy o Gdańsku 

Akademia Sztuk Pięknych

17:00  Koncert Orkiestry 
Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej 

Targ Węglowy 

18:00  Jan Konopa Big Band 
i Chór Sceny Muzycznej 

Targ Węglowy 
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JUŻ KILKANAŚCIE LAT BEZ USTEREK

Wymieniają sieć ciepłowniczą na Przymorzu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi na Małym Przymorzu wymianę sieci ciepłowniczej. Prace mają 
zostać ukończone na przełomie maja i czerwca.

Wszelkie projekty inwesty-
cji przygotowane zostały już 
w roku ubiegłym, ale pierwsze 
prace ruszyły wiosną.
– Trwają roboty, których celem 
jest doprowadzenie tzw. wyso-
kich parametrów do każdego 
budynku na terenie Małego 
Przymorza. Każdy budynek 
będzie miał swój węzeł dwu-
funkcyjny, który doprowadzał 
będzie ciepło oraz ciepłą wodę 
tylko do jednej nieruchomo-
ści. Likwidowany jest węzeł 
grupowy, który obsługiwał 
wszystkie budynki na terenie 
tego osiedla. Nie było to eko-
nomiczne, ponieważ występo-
wały straty podczas przesyłu. 
Poza tym często dochodziło 
do awarii. O likwidację węzła 
grupowego zabiegaliśmy przez 
wiele lat, dlatego tak bardzo 
cieszymy się z prac prowadzo-
nych przez GPEC – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 2 Powszechnej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przymorze”.
Po zakończeniu tej inwestycji 
każdy budynek będzie indy-
widualnie rozliczany za zużytą 
ciepłą wodę. Do tej pory koszt 
ten wyliczano według określo-
nego wskaźnika. Ciężko było 
jednak – jak przyznaje kierow-
nik Byczkowski – opomiaro-
wać ile ciepłej wody wykorzy-
stał konkretny budynek.
– Każdy wskaźnik ma swoje 
wady, co powodowało, że roz-
liczenia nie były całkiem do-
kładne. Teraz się to całkowi-
cie zmieni. Prace przebiegają 
nadspodziewanie szybko i spo-
dziewamy się, że na początku 
czerwca roboty zakończą się. 
Cała inwestycja finansowana 
jest przez GPEC. My z kolei 
mamy tylko przygotować po-
mieszczenia, w których insta-
lowane są węzły cieplne – do-
daje Włodzimierz Byczkowski.
Wiadomo, że inwestycja ma 
zostać zakończona na przeło-
mie maja i czerwca, ponieważ 

wtedy zaplanowano przełącze-
nia na nowe węzły. W związku 
z tym, przez siedem dni GPEC 
planuje przerwę w dostawie 
ciepłej wody. Dokładny ter-
min zostanie podany na ogło-
szeniach, które pojawią się na 
klatkach schodowych. Już dziś 
wiadomo, że przerwy w dosta-
wie ciepłej wody spodziewać 
się mogą mieszkańcy budyn-
ków przy: ul. BOLESŁAWA 
KRZYWOUSTEGO 20, 21, 
22 oraz ul. PIASTOWSKA 
66, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 82, 84, 84, 86, 88.
– Można powiedzieć, że bu-
dynki z tzw Dużego Przymo-
rza były w lepszej sytuacji. Tam 
modernizację węzłów ciepłow-
niczych GPEC wykonał już  
w latach 90. ubiegłego wieku. 
Zainstalowano węzły dwu-
funkcyjne, które na tamte cza-
sy były bardzo nowoczesne,  
z elektronicznym oprogramo-
waniem, co sprawiło, że już 
od kilkunastu lat nie mamy 

żadnych problemów z ogrze-
waniem. Technologia ciągle 
jednak idzie do przodu i wy-
daje mi się, że węzły te wy-
magają już wymiany. Warto 
dodać, że poza tym na Dużym 
Przymorzu wymieniona zosta-
ła przez GPEC cała sieć ze-
wnętrzna instalacji zasilającej 

w ciepło poszczególne budyn-
ki – przypomina Włodzimierz 
Byczkowski.
Kierownik AO nr 2 PSM 
„Przymorze” podkreśla przy 
okazji, że prace prowadzone 
są wzorowo. Roboty powodu-
ją pewne utrudnienia w ruchu 
drogowym, ale wykonawca 

wprowadza takie rozwiązania, 
aby były jak najmniej uciążliwe 
dla kierowców. Spokojnie spać 
mogą również miłośnicy przy-
rody, bowiem robotnicy GPEC 
odnowią wszystkie zielone 
miejsca, które zostały znisz-
czone w wyniku prowadzonych 
robót.

(lubek)

 Bardzo sprawnie przebiega wymiana sieci ciepłowniczej  
na Małym Przymorzu
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PRZYMORSKI FESTIWAL PIOSENKI

Powalczą o Złotą Nutkę 
O Złotą Nutkę Króla Maciusia 
rywalizować będą uczestnicy 
II Przymorskiego Festiwalu 
Piosenki, który 22 maja od-
będzie się w osiedlowym klu-
bie „Maciuś I” na gdańskim 
Przymorzu.
– Celem konkursu jest przede 
wszystkim popularyzacja dzie-
cięcych i młodzieżowych pio-
senek polskich kompozyto-
rów oraz prezentacja dorobku 
wokalnego młodych artystów  
i upowszechnianie kultury mu-
zycznej wśród najmłodszych 
wraz z wymianą doświadczeń 
– mówi nam Urszula Lisowska, 
kierownik klubu „Maciuś I”.
W festiwalu uczestniczyć mogą 
uczniowie szkół podstawowych 
oraz gimnazjów – soliści oraz 
duety. 
– Przy ocenie jury będzie brało 
pod uwagę dobór repertuaru, 
poziom wykonania, warsztat 
wokalny oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny i interpretację – do-
daje Urszula Lisowska.
Co ważne, lista uczestników 
festiwalu nie jest jeszcze za-
mknięta. Wszyscy chętni mogą 
się zgłaszać, a termin zgłoszeń 
upływa 16 maja. Kartę zgło-
szeniową należy przesłać lub 
dostarczyć osobiście na adres: 
Klub „Maciuś I”, ul. Opolska 
2, 80-395 Gdańsk lub mailowo 
na adres: lub.macius1@o2.pl. 
Najlepsi zostaną nagrodzeni 
nie tylko dyplomami, ale także 

nagrodami rzeczowymi. Do-
dajmy, że festiwal odbędzie się 
22 maja, a jego początek prze-
widziano na godz. 9.30.
Nie jest to jedyna impreza, któ-
rą w najbliższym czasie organi-
zuje przymorski klub.
– Na 15 maja zaplanowali-
śmy Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Kierownika Ad-
ministracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”. O godzinie 16.00 
rywalizację rozpoczną dzieci  
i młodzież, a dwie godziny 
później dorośli. Z kolei 26 maja 
zapraszamy na Turniej Brydżo-
wy o Puchar Kierownika Klu-
bu. Początek zmagań o godz. 
13.00 – informuje Urszula 
Lisowska.
26 maja (wtorek) odbędzie 
się w klubie przy Opolskiej 2 
konkurs plastyczny dla dzieci 
„Laurka dla mamy”. Impreza 
rozpocznie się o godz. 16.00. 
Wielkie święto dla milusiń-
skich przygotowywane jest 29 
maja (piątek).
– Wtedy, z okazji Dnia Dziec-
ka, organizujemy Festyn Ro-
dzinny, w programie którego 
planujemy występy artystycz-
ne, gry i zabawy integracyj-
ne. Nie zabraknie dmuchań-
ców, konkursów z nagrodami. 
Atrakcji na pewno będzie co 
niemiara. Rodzinny Festyn 
wystartuje punktualnie o godz. 
16.00 – zapowiada Urszula 
Lisowska. 

O szczegóły wydarzeń organi-
zowanych w „Maciusiu I” pytać 
można bezpośrednio w klubie 
albo dzwoniąc pod numer tele-
fonu 58 556 41 51.

(lubek)

 Już po raz drugi odbędzie się Przymorski  
Festiwal Piosenki o Złotą Nutkę Króla Maciusia
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WINDA W RSM JUŻ LATEM

Nowy punkt biblioteczny  
przy Karpackiej
Wszystko wskazuje na to, że już na przełomie lipca i sierpnia w siedzibie za-
rządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” pojawi się winda.  
Z kolei w połowie maja mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z czytelni, 
która powstanie w pawilonach przy ulicy Karpackiej.

Prawie rok działa nowa Rada 
Nadzorcza RSM „Budowla-
ni”, która już dała się poznać  
z dobrej strony i z pracowitości.  
O efektach jej działań przeko-
namy się niebawem.
– Od dłuższego czasu obser-
wowaliśmy jak starsi ludzie 
pokonują wysokie schody, aby 
dostać się do kasy, aby zapła-
cić czynsz albo na spotkanie  
z zarządem lub członkami rady 
nadzorczej. Nie ukrywamy, że 
wejście na piętro jest bardzo 
uciążliwe dla osób starszych  
i niepełnosprawnych, a wiado-
mo, że nie wszyscy korzystają 
z internetu, aby zrealizować 
przelewy – mówi „Panoramie” 
Ewa Mackiewicz, przewodni-
cząca Rady Nadzorczej RSM 
„Budowlani”. – Cały budynek 
jest własnością naszej spół-
dzielni, ale nie ma możliwo-
ści, aby pomieszczenia biurowe 
przenieść na parter, ponieważ 
tamte lokale są wynajmowane.
Dlatego też postanowiono za-
montować w budynku windę, 
a zainstalowana zostanie ona 
zaraz przy głównym wejściu do 
siedziby spółdzielni.
– Mamy nadzieję, że dzięki 
naszej inwestycji przynajmniej 
w taki sposób ułatwimy życie 
starszym mieszkańcom na-
szej spółdzielni. W tej materii 
mamy pełną aprobatę naszego 
zarządu, z którym na bieżąco 
współpracuję w tej sprawie – 
dodaje Ewa Mackiewicz.
W tej chwili opracowywany 
jest projekt, a spółdzielnia cze-
ka również na pozwolenie na 
budowę. Jeżeli przygotowanie 

dokumentacji technicznej nie 
będzie opóźnione, to już pod 
koniec lipca albo na początku 
sierpnia będzie można korzy-
stać z windy.
Winda to nie jedyna inicjaty-
wa, którą postanowiła zreali-
zować Rada Nadzorcza RSM 
„Budowlani”. Trwają wła-
śnie przygotowania związane  
z uruchomieniem wypożyczal-
ni książek.
– Po raz pierwszy ten temat 
poruszony został w roku ubie-
głym, o czym również infor-
mowałam na łamach „Panora-
my Pomorza”. Niedawno wró-
ciliśmy do tej sprawy i wspólnie 
z zarządem wystosowaliśmy 
pismo do miejskiej biblioteki 
w sprawie darmowego udo-
stępnienia księgozbioru dla na-
szego punktu bibliotecznego. 
Odpowiedź była pozytywna. 

Otrzymamy 1500 woluminów. 
Nie będą to byle jakie książki, 
ale dobre wydawnictwa, wśród 
których nie zabraknie również 
nowości dla dzieci oraz dla do-
rosłych – informuje przewod-
nicząca rady nadzorczej.
Same książki nie wystarczą 
jednak do uruchomienia punk-
tu bibliotecznego. W ramach 
działań kulturalno-oświato-
wych zarząd spółdzielni po-
stanowił podpisać umowę 
zlecenie z osobą, która zajmo-
wać się będzie obsługą punktu 
bibliotecznego.
– Spółdzielnia wyremontowa-
ła już lokal w pawilonach przy 
ulicy Karpackiej, gdzie znaj-
dować się będzie punkt biblio-
teczny. Na razie czytelnia bę-
dzie uruchomiona na próbę, bo 
nie mamy dokładnych infor-
macji, jakim zainteresowaniem 

mieszkańców cieszyć będzie 
się punkt biblioteczny, który 
ma być uruchomiony w poło-
wie maja. Na początku czy-
telnia otwarta będzie po kilka 
godzin. Poza tym, być może 
wspólnie ze znajdującym się po 
sąsiedzku przedszkolem zor-
ganizujemy imprezę z okazji 
Dnia Dziecka – dodaje Ewa 
Mackiewicz.
Nie jest to jednak ostatnie sło-
wo rady nadzorczej, bo jak 
mówi jej przewodnicząca są 
kolejne pomysły, które warto 
realizować. Jak ocenią to człon-
kowie Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”, 
przekonamy się już w czerwcu 
na Walnym Zgromadzeniu.

Krzysztof Lubański 

 W pawilonach przy ulicy Karpackiej uruchomiony zostanie  
niebawem punkt biblioteczny
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PIŁKARSKIE ŚWIĘTO NA ORUNI

Maryjne granie po raz 18.
W miniony poniedziałek, 4 
maja, rozpoczął się na Oruni 
Górnej XVIII Maryjny Turniej 
Piłki Nożnej. Sportowa impre-
za od samego początku cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży.
Maryjny turniej na stałe wpisał 
się już w kalendarz imprez od-
bywających się na Oruni Gór-
nej. Organizatorami imprezy 
są: Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Południe” oraz Katolic-
kie Stowarzyszenie Sportowe 
„Przymierze”.
– Piłkarska karuzela kręcić się 

będzie przez najbliższe trzy 
tygodnie. 29 maja w Zespo-
le Kształcenia Podstawowego  
i Gimnazjalnego nr 6 na Oru-
ni Górnej odbyło się losowa-
nie grup. Przypomnę tylko, że 
w turnieju mogą uczestniczyć 
uczniowie podstawówek i gim-
nazjów, którzy będą podzieleni 
na poszczególne kategorie wie-
kowe – mówi nam Franciszek 
Wantuch, koordynator piłkar-
skiego turnieju.

(KL)  Na najlepsze zespoły i wyróżniających się zawod-
ników jak zwykle czekają nagrody

 Gdańsk – widok z Mostu Krowiego. Jedno ze zdjęć 
prezentowanych na wystawie 

DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dodatkowa rekrutacja
Ruszyła dodatkowa rekrutacja 
uzupełniająca do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
na rok szkolny 2015/2016 w 
Gdańsku. 
– To szansa dla tych osób, które 
nie znalazły miejsca w pierw-
szym naborze. W publicznych 
placówkach jest jeszcze ponad 
2700 wolnych miejsc – mówi 
Magdalena Kuczyńska z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Lista dostępnych miejsc znaj-
duje się na stronie https://na-
borp-k.edu.gdansk.pl/gdansk/
Statistics.mvc/FreePlaces. 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta ds. polityki spo-
łecznej apeluje, by rodzice 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym podjęli de-
cyzję dotyczącą przyszłej edu-
kacji ich dzieci i wzięli udział 
w dodatkowej rekrutacji. 
– Są jeszcze wolne miejsca, 
więc zachęcam do zapoznania 
się, które placówki nadal cze-
kają na podopiecznych. Szkoły 

z niecierpliwością oczekują na 
zgłoszenia rodziców, którzy są 
zameldowani albo zamiesz-
kują w obwodzie gdańskich 
szkół, a nie zgłosili swoich de-
cyzji w ramach rekrutacji – do-
daje Piotr Kowalczuk. 
Magdalena Kuczyńska infor-
muje, że rekrutacja uzupeł-
niająca do przedszkoli i szkół 
podstawowych jest prowadzo-
na poza systemem elektronicz-
nym, bezpośrednio w placów-
kach, które dysponują wolny-
mi miejscami.
– Rodzice do wybranej pla-
cówki osobiście muszą zanieść 
tzw. kartę zapisu. W placów-
kach publicznych jest jeszcze 
58 miejsc dla 3-latków, 400 
miejsc dla 4-latków oraz 2226 
miejsc dla 5-latków – dodaje 
Magdalena Kuczyńska.
Dodajmy jeszcze tylko, że od 
1 czerwca do 31 sierpnia gdań-
skie placówki oświatowe mają 
prawo przyjąć dzieci spoza 
gminy Gdańsk.

(GR)

WYSTAWA MARTY POLAK

Dobre wiadomości 
w obiektywie
4 maja odbył się, w Filii nr 14 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gdań-
sku przy ul. Opolskiej 3 na 
Przymorzu, wernisaż wysta-
wy „Gdańsk miastem dobrych 
wiadomości”.
– Na wystawie prezentuję zdję-
cia, które oddają piękno zabyt-
ków Gdańska, a także zacho-
dzące w nim duże, pozytywne 
zmiany. Fotografie podkreślają 
też morski charakter naszego 
miasta, a także urok otaczają-
cej nas przyrody. Dodałam też 
zdjęcia bieżących wydarzeń  
w Gdańsku. Wszystko to ra-
zem tworzy niepowtarzalny 
klimat naszego miasta i to są 
właśnie te dobre wiadomości 

– mówi Marta Polak.
Jeśli ktoś nie mógł przybyć na 
wernisaż, to autorka zdjęć za-
prasza do obejrzenia wystawy 
w innym terminie.
– Wystawa potrwa do 31 maja, 
a będzie można ją oglądać  
w godzinach pracy biblioteki, 
a więc w poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek w godzinach 
9.00 – 19.00 oraz środę w go-
dzinach 9.00 – 15.00. Zapra-
szam na wystawę oraz zachę-
cam, by na bieżąco podziwiać 
wszystkie dobre wiadomości, 
które na naszych oczach dzie-
ją się w Gdańsku, a który bez 
wątpienia jest miastem dobrych 
wiadomości – dodaje Marta 
Polak.

(GR)
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Fizjoterapia w bólach kręgosłupa
„Ból krzyża”, czyli ból zlokalizowany w dolnej części kręgosłupa jest bardzo częstym problemem zdrowotnym zarówno 
osób aktywnych, jak i tych, którzy większość czasu spędzają w statycznych pozycjach. Brak aktywności fizycznej, prze-
wlekły stres, nadwaga oraz przeciążanie kręgosłupa, które towarzyszą współczesnemu człowiekowi sprawiają, że „bóle 
krzyża” zaliczamy do chorób cywilizacyjnych.

Oprócz wspomnianych czyn-
ników środowiskowych, drugą 
przyczyną powodującą „bóle 
krzyża” są postępujące z wie-
kiem naturalne procesy dege-
neracyjne w obrębie struktur 
„amortyzujących” kręgosłup, 
czyli krążków międzykręgo-
wych (inaczej zwanych „dys-
kami”. Stąd nazwa choroby 
– „dyskopatia”). Procesy te 
zmniejszają ruchomość oraz 
wytrzymałość kręgosłupa, są 
również jedną z przyczyn jego 
zwyrodnień.
Określenie „ból krzyża” jest 
workiem, do którego wrzuca 

się wiele różnych dolegliwości 
kręgosłupa. Stąd też, niezbęd-
na jest profesjonalna, rzetelna 
diagnostyka, aby określić co 
tak naprawdę stanowi źródło 
problemu. Bez dobrej diagno-
styki, trudno o skuteczne le-
czenie. W każdym przypadku 
konieczne jest dokładne ba-
danie fizykalne prowadzone 
przez doświadczonego lekarza 
(neurologa lub neurochirur-
ga), fizjoterapeutę, bądź tera-
peutę manualnego (oglądanie, 
badanie palpacyjne, badanie 
ruchomości poszczególnych 
segmentów kręgosłupa, bada-
nie napięcia mięśniowego oraz 
badania neurologiczne). Nie 
mniej ważny jest także wy-
wiad, czyli rozmowa z pacjen-
tem na temat jego problemu 
oraz dolegliwości. Może zda-
rzyć się, że potrzebne będzie 
wykonanie badań obrazowych, 
takich jak zdjęcie radiologiczne 
(RTG) lub tomografia kom-
puterowa (TK) czy rezonans 

magnetyczny (MRI). Warto 
wiedzieć, że w wielu przypad-
kach badania radiologiczne nie 
wykazują nieprawidłowości 
pomimo bardzo intensywnych 
objawów odczuwanych przez 
chorego lub na odwrót – roz-
ległość zmian ukazanych w ba-
daniu jest nieproporcjonalna do 
dolegliwości pacjenta. 
Współczesna medycyna posia-
da bogaty zasób metod lecze-
nia „bólu krzyża”. Wbrew po-
wszechnym opiniom, leczenie 
operacyjne jest konieczne tylko 
w niewielkim odsetku przypad-
ków. Do zabiegu operacyjnego 

kwalifikowani są pacjenci, któ-
rzy wykazują poważne zabu-
rzenia neurologiczne, będące 
następstwem choroby kręgo-
słupa (brak czucia w nogach 
bądź osłabienie siły mięśnio-
wej nóg, zaburzenia trzymania 
i oddawania moczu, kału itp.). 
W pozostałych przypadkach 
wystarczające jest leczenie za-
chowawcze – fizjoterapia.
Fizjoterapia posiada szero-
kie spektrum oddziaływania.  
W jej zakres wchodzą m.in. 
ćwiczenia stabilizacji głębo-
kiej, masaże lecznicze, terapia 
manualna. Ta ostatnia jest naj-
skuteczniejszą metodą leczenia 
„bólu krzyża”.
Podczas zabiegu terapii ma-
nualnej, terapeuta własnymi 
dłońmi oddziałuje na kręgo-
słup pacjenta w taki sposób, 
aby przywrócić jego prawidło-
wą ruchomość, skorygować 
ustawienie poszczególnych 
kręgów oraz zredukować dole-
gliwości bólowe. Może to robić 

poprzez bezpośrednią pracę na 
kręgach lub na mięśniach ota-
czających kręgosłup, których 
rozluźnienie i rozciągnięcie 
może przywrócić prawidłową 
funkcję kręgosłupa. Taki ro-
dzaj terapii nazywa się „terapią 
mięśniowo-powięziową”.
Ważne jest, aby terapię manu-
alną przeprowadzał tylko i wy-
łącznie wykwalifikowany spe-
cjalista (fizjoterapeuta, lekarz, 
dyplomowany chiropraktyk lub 
osteopata). Korzystanie z usług 

tzw. „znachorów” lub ludzi bez 
wykształcenia medycznego, 
może skończyć się dodatko-
wym uszczerbkiem na zdrowiu 
chorego.
Piotr Wróblewski  

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny 

Mateusz Wysocki, Fizjoterapeuta

PIO-MED Gabinet Fizjoterapii
Gdańsk grunwaldzka 100

tel.5078122981
piomedgdansk@gmail.com

www.piomedgdansk.pl
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NIE PRZEWIDZIELI MOTORYZACYJNEGO BOOMU

Problemy z parkowaniem niepełnosprawnych
Na każdym kroku brakuje w naszym mieście miejsc parkingowych. Szczególnie jest to zauważalne na osiedlach, 
które powstały kilkadziesiąt lat temu i nikt z projektantów nie przewidział wtedy, że jedna rodzina posiadać bę-
dzie nawet trzy samochody.

Właśnie w sprawie miejsca par-
kingowego dla osób niepełno-
sprawnych napisał do naszej 
redakcji Marian Szymczak, 
mieszkaniec falowca przy uli-
cy Obrońców Wybrzeża na 
Przymorzu.
„Od wypadku w 2003 roku je-
stem osobą niepełnosprawną. 
Po wypadku moja żona zabie-
rała mnie samochodem spod 
klatki schodowej Obrońców 
Wybrzeża 10b i tam na miejscu 
parkingowym dla inwalidów 
lub innym miejscu zostawiała 
auto. Żona zmarła w 2009 roku 
i od tego czasu sam starałem się 
pozyskać to miejsce parkingo-
we. Wszystko po to, aby było 
blisko do wejścia. Z każdego 
innego, dalszego miejsca po-
stojowego miałbym trudniej-
sze dojście do klatki schodo-
wej, gdyż mam niesprawne po 
wypadku nogi. Rada osiedla 
przychyliła się do mojej prośby  
i w 2010 roku otrzymałem to 
miejsce oznaczone numerem 
rejestracyjnym mojego sa-
mochodu. Mam je już 5 lat.  
W połowie lutego tego roku 
otrzymałem pismo z Admini-
stracji Osiedla nr 4 PSM „Przy-
morze”, że mam zdjąć tabliczkę 
z numerem rejestracyjnym mo-
jego samochodu. Uzasadniono 
to brakiem miejsc parkingo-
wych dla inwalidów przy bu-
dynku falowca przy ul. Obroń-
ców Wybrzeża. Odwoływałem 

się od tej decyzji już dwa razy, 
a moje działania poparło nawet 
koło emerytów” – napisał Ma-
rian Szymczak.
Sprawą zainteresowaliśmy An-
drzeja Narkiewicza, kierowni-
ka Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”, który poin-
formował nas, że spółdzielnia 
działa zgodnie z przepisami 
prawnymi, zobowiązującymi 
zarządcę terenu lub jego wła-
ściciela do wyznaczenia odpo-
wiedniej ilości miejsc postojo-
wych dla osób niepełnospraw-
nych. „W przypadku budynku 
przy ul. Obrońców Wybrzeża, 
są to dwa stanowiska, ozna-
czone „kopertą” i odpowied-
nim znakiem drogowym, przy 
każdej klatce falowca – i tak, 
przy klatce „B” są oznaczone 
dwa miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych. 
W roku 2011, uchwałą rady 
osiedla, została podjęta decyzja 
o tworzeniu ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych, ozna-
czonych znakiem dla inwalidy 
– maksymalnie 2 miejsca przy 
klatkach schodowych budyn-
ku ul. Obrońców Wybrzeża  
i maksymalnie 3 miejsca przy 
budynku typu „Morki”. Decy-
zja o zaniechaniu przyznawania 
imiennych miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych, oznaczanych 
konkretnym numerem rejestra-
cyjnym pojazdu została podjęta 
z uwagi na coraz większą ilość 

podań, spływających do ad-
ministracji osiedla o przydzie-
lenie indywidualnego miej-
sca dla osoby niepełnospraw-
nej – podań, które nie mogą 
być realizowane bezustannie,  
z uwagi na to, że ilość miejsc 
postojowych, na całym osiedlu, 
jest ograniczona. Należy mieć 
na uwadze, że dzielnica zo-
stała zaprojektowana w latach 
60. ubiegłego stulecia, kiedy 
to samochód w gospodarstwie 
domowym był niemalże wy-
jątkiem. Dziś, niejednokrotnie, 

samochód ma każdy członek 
rodziny, czego „stare osiedle” 
nie ma możliwości udźwignąć. 
Dlatego też, kierując się do-
brem wszystkich mieszkańców 
osiedla, bez wybiórczego trak-
towania poszczególnych osób – 
bo trudno jest znaleźć kryteria, 
kogo podanie jest ważniejsze 
– przyjęto zasadę wypowie-
dzenia wcześniej wydanych 
zgód na indywidualny przy-
dział miejsca i zwrócono się, 
m.in. do pana Mariana Szym-
czaka o zdjęcie oznaczenia 

miejsca postojowego, numerem 
rejestracyjnym jego samocho-
du. Nadmieniamy, że wydając 
Marianowi Szymczak zgodę 
w roku 2010 nie określaliśmy, 
że jest to miejsce przydzielone 
na czas nieokreślony – inaczej 
mówiąc „na zawsze”. To życie 
i zaistniałe sytuacje, wymusiły 
na nas wypowiedzenie uprzed-
nio wydanej zgody. 
Rozumiemy indywidualny 
problem wszystkich osób nie-
pełnosprawnych, które za-
mieszkują na osiedlu. Nasze 

działanie nie ma na celu utrud-
nienia życia tym osobom, po 
prostu nie mamy możliwości 
sprostania wszystkim ocze-
kiwaniom mieszkańców. Co 
więcej, w tej samej klatce „B” 
zamieszkuje osoba, która ma 
dziecko niepełnosprawne  
i od dłuższego czasu zabiega  
o przydzielenie indywidualne-
go miejsca. Niestety i tej osobie 
byliśmy zmuszeni odmówić. 
Takich przypadków można by 
mnożyć wiele” – napisał An-
drzej Narkiewicz.

(GR)

 Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych wciąż istnieją, ale nie są już one indywidualne i przypisane 
jednemu pojazdowi
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SUKCESY UCZNIÓW VII LO

Pasje godzą z nauką w liceum
W VII Liceum Ogólnokształ-
cącym jest wielu uczniów, któ-
rzy z powodzeniem realizują 
marzenia i pasje, a przy tym 
udaje im się godzić obowiąz-
ki szkolne z aktywnością po-
zalekcyjną. Odnoszą sukcesy  
w różnego rodzaju konkursach, 
uprawiają wyczynowo sport, 
tańczą i pomagają innym jako 
wolontariusze.
– Damian Gleska z klasy III B 
zajął 2. miejsce w finale Olim-
piady Wiedzy o Gdańsku, co 
dało mu przepustkę na Uni-
wersytet Gdański. Przez 3 lata 
nauki w liceum Damian osią-
gał najwyższą średnią w szko-
le i dwukrotnie został stypen-
dystą Prezesa Rady Ministrów. 
Wielkim sukcesem może się 
pochwalić Oleg Griń z tej sa-
mej klasy, który zwyciężył w fi-
nale ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Rosyjskiego – informuje 

Mariola Rautenberg z VII LO.
Sportowe talenty w „siódemce” 
to nie nowość, bo to przecież 
tę właśnie szkołę ukończył Pa-
tryk Kuchczyński, reprezentant 
Polski w piłce ręcznej. W ślady 
Patryka idą następni ucznio-
wie, osiągający sukcesy w róż-
nych dyscyplinach.
– Ksawery Hajdamowicz z I A 
jest członkiem kadry narodo-
wej juniorów w kajakarstwie  
i wicemistrzem Polski juniorów 
młodszych na 5000 m, ma tak-
że na koncie brązowy medal na 
1000 m. Kilkoro uczniów tre-
nuje judo. Anita Formela z II 
B jest wicemistrzynią Europy 
kadetów, Patryk Frąckowiak  
z I B już od 2011 roku występu-
je na arenie międzynarodowej 
i jest zdobywcą Pucharu Polski. 
Uczeń klasy II C, Jakub Lesz-
czyński uprawia futbol amery-
kański w Seahawks Gdynia, 

który zdobył mistrzostwo Pol-
ski – wylicza sportowe osią-
gnięcia Mariola Rautenberg.
Fitness sportowy i taniec to 
domena dziewcząt z klasy I B. 
Alicja Józefowicz zdobyła 5. 
i 6. miejsce w Polsce w Bikini 
Fitness Model, a Paulina Ożóg 
jest cheerleaderką w Baltica 
Cheerleaders. Największym 
osiągnięciem jej zespołu było 
zajęcie 3. miejsca na Mistrzo-
stwach Europy Cheerleaders 
2014, a także 2. miejsca na 
Grand Prix Polski – Baltic Cup 
w bieżącym roku.
Taniec to również pasja uczen-
nicy klasy II C, Oliwii Biało-
głowskiej, która najpierw tre-
nowała fitness sportowy w ka-
drze Polski, zdobywając tytuł 
mistrzyni na mistrzostwach  
w Estonii oraz wielokrot-
nie – brązowe medale na mi-
strzostwach Europy. Wielkim 

przeżyciem dla Oliwii, ale tak-
że dla kibicujących jej koleża-
nek i kolegów z VII LO, był 
występ w jesiennej edycji pro-
gramu „Mam talent”.
W zupełnie innej dziedzinie 
odnalazła swoją pasję uczenni-
ca klasy II B, Sylwia Butowska, 
która została laureatką Ogól-
nopolskiego Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków „8 
Wspaniałych”.
Oddani swoim pasjom ucznio-
wie mogą być wzorem dla tych, 
którzy już samą naukę w li-
ceum uważają za wystarczające 
„obciążenie”.
– W naszej szkole doceniamy 
talenty i osiągnięcia uczniów 
– na bieżąco zamieszczamy 
informacje o ich sukcesach na 
stronie internetowej szkoły i na 
tablicach informacyjnych znaj-
dujących się w holu – mówi Ste-
fania Lidzbarska, wicedyrektor 

VII LO. – Pod koniec każdego 
semestru przygotowujemy pre-
zentację dla uczniów na temat 
ich osiągnięć, również tych 
pozalekcyjnych, a każdy, na-
wet drobny sukces, wyróżnia-
my dyplomem dla jego autora. 

Uważam, że takie działania 
bardzo motywują uczniów do 
poszukiwania swojej pasji, a ci, 
którzy już ją odnaleźli, wiedzą, 
że środowisko szkolne darzy 
ich szacunkiem za wytrwałość 
i zaangażowanie.

(MR)

 Wśród uczniów VII LO sukcesy odnoszą również cheerleaderki
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Gdańszczaninie!
Gdańszczanko,

Przyjdź 9 maja do matemblewskiego lasu i posadź drzewa.
Gdy dorosną, z ich drewna będą mogły skorzystać Wasze 
prawnuki!

Drzewka będzie można sadzić od godz. 9:00 do 14:00. 
Na zakończenie planujemy ognisko i poczęstunek.

Obw
odnica Trójm

iasta

W
iolinow

a

Klesza D
roga

Słowackiego

Policja

Centrum
Matarnia

skrót do Kleszej Drogi

miejsce sadzenia drzewek

przystanek autobusowy

nie dotyczy rowerów

nie dotyczy rowerów

Organizatorzy:

Nadleśnictwo Gdańsk www.gdansk.pl
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STRACILI DOROBEK ŻYCIA

Pomóż pogorzelcom
Polacy znani są z dobrego ser-
ca, szczególnie okazują je swo-
im rodakom, którym dzieje się 
krzywda. Taka krzywda spo-
tkała 10 rodzin z Cedrów Ma-
łych, które dorobek całego ży-
cia straciły w pożarze budynku 
wielorodzinnego.
Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie – również 
za naszym pośrednictwem – 
zwraca się z apelem o udziele-
nie pomocy dla dziesięciu ro-
dzin poszkodowanych w wy-
niku pożaru, jaki miał miejsce 
16 kwietnia w miejscowości 
Cedry Małe przy ul. Wiślanej. 
– W jednej chwili zostali po-
zbawieni dachu nad głową, 
podstawowych sprzętów go-
spodarstwa domowego oraz 
rzeczy codziennego użytku. 
Dlatego gorąco apeluję i pro-
szę wszystkich, którzy chcą 
i mają możliwość przyjścia  

z pomocą poszkodowanym, 
zarówno w formie rzeczowej, 
jak i finansowej, aby nie pozo-
stali obojętni na los ludzi do-
tkniętych nieszczęściem. Po-
trzebna jest odzież, artykuły 
codziennego użytku oraz me-
ble – mówi Janusz Goliński.
Wsparcia w formie rzeczowej 
można udzielać po uprzednim 
skontaktowaniu się z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Cedrach Wielkich 
(tel. 58 683 66 01).
Dodajmy, że dwa mieszkania 
spaliły się doszczętnie, a bu-
dynek wymaga odbudowy.
Pomoc finansową na odbudo-
wę domu w Cedrach Małych 
można przekazać na rachunek 
bankowy o numerze: 95 8335 
0003 0200 0114 2000 0350  
z dopiskiem: „POGORZEL-
CY CEDRY MAŁE”.

(GR)

WIOSNA NA SPACERZE

Dla mieszkańców Letnicy
– Mieszkańców Letnicy zapra-
szamy do skorzystania z wio-
sennej propozycji aktywnego 
wypoczynku, którą są bezpłat-
ne zajęcia z nordic walking. 
Liczba miejsc jest nieograni-
czona, a organizatorzy zapra-
szają osoby w każdym wieku 
– zachęca Dariusz Wołodźko 
z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Spacery będą odbywać się  
w poniedziałki. Spotkania 
rozpoczęto w kwietniu, ale 
będą one kontynuowane jesz-
cze w maju. Spacery z kijka-
mi rozpoczynają się o godz. 
17.00 i trwają do godz. 18.30. 

Zbiórka zawsze odbywa się 
przy Domu Otwartym, przy 
ul. Uczniowskiej 22.
– Istnieje możliwość wypoży-
czenia kijków od organizato-
rów na czas zajęć – aktualnie 
jest ich 7 par. Zajęcia mają 
nieograniczoną liczbę miejsc, 
a instruktorem jest Magdale-
na Dąbrowska, która udzieli 
informacji, w jaki sposób pra-
widłowo poruszać się przy po-
mocy kijków – tłumaczy Da-
riusz Wołodźko.
Kolejne spacery nordic wal-
king zaplanowano na: 11 maja, 
18 maja i 25 maja.

(KL)

KAMERY NA WIŚLE

Ryzyko powodziowe na wizji
Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku 
rozpoczął prace nad budową 
systemu przeciwpowodzio-
wego monitoringu wizyjnego. 
Podpisano już umowę ze spół-
ką Telsat na realizację projektu 
„Rozwój systemu GeoSMoRP 
–budowa monitoringu wizyj-
nego”. Wartość umowy to nie-
mal 1,8 mln zł.
– Budowa systemu jest ele-
mentem działań służących 
ochronie przed powodzią na 
odcinku Dolnej Wisły po-
przez monitorowanie stanu 
wód oraz dozór w sytuacjach 
zagrożenia. Monitoring bę-
dzie szczególnie przydatny 
podczas wsparcia akcji lo-
dołamania. System będzie 
składał się z dziewięciu ka-
mer rozmieszczonych wzdłuż 
Wisły, od Torunia do ujścia, 
które zamontowane zostaną 
na mostach i innych ważnych 
obiektach hydrotechnicznych. 
Lokalizację poszczególnych 

kamer określono, uwzględnia-
jąc miejsca szczególnie ważne 
z punktu widzenia ochrony 
przed powodzią, miejsca za-
torogenne, bez kompleksowej 
regulacji hydrotechnicznej, 
nieobwałowane czy też obsza-
ry z zabudową mocno zbliżo-
ną do koryta rzeki – informuje 
Bogusław Pinkiewicz, rzecz-
nik prasowy Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku.
Monitoring zostanie zintegro-
wany z systemem, zapewniając 
przesyłanie wizji i sterowanie 
kamerami za pośrednictwem 
geoportalu GeoSMoRP.
– Zadanie, oprócz zapewnie-
nia stałego podglądu sytuacji, 
obejmuje również stworzenie 
aplikacji mobilnej systemu 
monitorowania ryzyka powo-
dziowego GeoSMoRP, prze-
znaczonej dla służb ochrony 
przeciwpowodziowej – dodaje 
Bogusław Pinkiewicz.

(GR)

BĘDZIE MODERNIZACJA KOŁOBRZESKIEJ

Walczą o sygnalizację świetlną
Ulica Kołobrzeska na Przymorzu nie jest zwykłą, mało uczęszczaną osiedlową 
uliczką. Aby ruch był płynniejszy i bardziej bezpieczny, na kilku skrzyżowaniach 
w ciągu tej trasy postawiono sygnalizatory świetlne. Wyjątek stanowi jedynie 
skrzyżowanie Kołobrzeskiej z Opolską, ale o sygnalizację świetlną w tym miej-
scu stara się Administracja Osiedla nr 1 PSM „Przymorze”.

– Dowiedziałem się, że bę-
dzie przebudowywana ulica 
Kołobrzeska, dlatego w imie-
niu mieszkańców i spółdziel-
ni wystąpiłem do Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdańsku o 
to, aby w projekcie inwestycji 
uwzględniono także sygnali-
zację świetlną, która ułatwiła-
by wyjazd z ulicy Opolskiej w 
Kołobrzeską. Światła sprawi-
łyby też, że skrzyżowanie by-
łoby bezpieczniejsze – mówi 
nam Stanisław Prus, kierownik 
Administracji Osiedla nr 1 Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”.
Jak dodaje Stanisław Prus, na 
tym skrzyżowaniu dochodzi 
często do kolizji, a nieco rza-
dziej do wypadków.
– W ciągu ulicy Kołobrze-
skiej, od wiaduktu kolejowego 
do ulicy Chłopskiej, na każ-
dym skrzyżowaniu znajduje 
się sygnalizacja świetlna. Od 
Chłopskiej w kierunku morza 
wybudowano tylko jedną, na 
wysokości z ulicą Olsztyńską. 
Naszym zdaniem sygnaliza-
cja powinna pojawić się także 
na skrzyżowaniu z Opolską – 
mówi Stanisław Prus.
Gdańska policja uważa nato-
miast, że skrzyżowanie jest sto-
sunkowo bezpieczne.
– W 2013 roku doszło tam tyl-
ko do jednej kolizji drogowej, 
w 2014 roku miały tam miejsce 
trzy kolizje, a w styczniu i lu-
tym tego roku nie odnotowali-
śmy żadnego zdarzenia drogo-
wego. Ponadto jest to skrzyżo-
wanie, na którym nie występują 
żadne elementy przesłaniające 
widoczność, a w rejonie wystę-
puje element segregujący ruch, 

zapewniający bezpieczeństwo 
pieszym. Nadmieniam, iż na 
bezpieczeństwo w rejonie tego 
skrzyżowania wpływa również 
obecność elementów takich, 
jak prawo- i lewoskręty, które 
porządkują ruch – tłumaczy 
kom. Magdalena Michalewska 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Gdańsku.
Potrzeby budowania sygnali-
zacji świetlnej nie widzą też 
w Zarządzie Dróg i Zieleni w 
Gdańsku.
– W miejscu tym zostało 
wprowadzone generalne uspo-
kojenie ruchu. Zastosowano 

obustronne zawężenie prze-
kroju jezdni do jednego pasa 
w każdym kierunku, pasy do 
lewoskrętów. Stworzono azyle 
dla pieszych na każdym przej-
ściu, a poza tym zastosowane 
zostaną elementy uspokojenia 
ruchu, czyli progi wyspowe w 
rejonie szkoły i dodatkowe za-
wężenia jezdni. Prace te zo-
staną wykonane podczas pla-
nowanej modernizacji ulicy 
Kołobrzeskiej – informuje Ka-
tarzyna Kaczmarek, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg i Ziele-
ni w Gdańsku.

(lubek)
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  Władze PSM „Przymorze” walczą o postawienie sygnalizacji świetlnej na   
     skrzyżowaniu ulic Kołobrzeskiej i Opolskiej SZYBKO I ŁATWO

planer.info.pl
Planer to bezpłatne, internetowe 
narzędzie ułatwiające wyszuki-
wanie ciekawych wydarzeń kul-
turalnych. Dzięki niemu szybko 
i łatwo można zaplanować czas 
wolny, a instytucje publiczne, 
firmy, przedsiębiorstwa, orga-
nizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne zyskują miejsce, 
w którym prezentowane będą 
ich wydarzenia. Udostępniamy 
pierwszą, testową wersję Plane-
ra, która wciąż będzie udoskona-
lana, w odpowiedzi na potrzeby 
użytkowników. Zapraszamy do 
planowania czasu – kulturalnie – 
na www.planer.info.pl.

(AT)

- 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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ZIELONA OCZYSZCZALNIA

Ekologiczny 
projekt

– Projekt adresowany jest 
do uczniów drugich klas 
szkół gimnazjalnych z So-
potu i Pruszcza Gdańskiego 
oraz z gmin Kolbudy, Żuko-
wo i Pruszcz Gdański. Po 
raz pierwszy realizowany był  
w roku szkolnym 2013/2014. 
Celem projektu jest zapoznanie 
uczniów z tematyką oczyszcza-
nia ścieków oraz odnawialnych 
źródeł energii. Zajęcia odby-
wają się na terenie gdańskiej 
Oczyszczalni Wschód – infor-
muje Anna Nawała z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Do tej pory projekt spotkał 
się z bardzo pozytywnym od-
biorem uczniów i nauczycieli. 
Tegoroczna edycja ma dostar-
czyć gimnazjalistom jeszcze 
więcej ciekawych informacji  
i doświadczeń.
– Program wizyty przewiduje 
zwiedzanie oczyszczalni ście-
ków, Elektrowni Biogazowej  

i Instalacji Termicznego Prze-
kształcania Osadów oraz 
warsztaty z odnawialnych źró-
deł energii. Zajęcia zostaną 
przeprowadzone w nowej for-
mule. W tym roku organiza-
torzy zapraszają uczniów do 
edukacyjnej gry, której towa-
rzyszyło będzie konkretne wy-
zwanie. Zadaniem uczniów bę-
dzie poszukiwanie wiedzy, któ-
ra pozwoli na wykonanie za-
dań, które mają uchronić świat 
przed energetyczną zagładą. 
Wyzwanie będzie polegało na 
wykorzystaniu, w jak najbar-
dziej efektywny sposób, do-
stępnych, odnawialnych źródeł 
energii – dodaje Anna Nawała.
Zajęcia odbywać się będą do 
16 czerwca. W ramach tej 
edycji odbędzie się 6 spotkań,  
w których weźmie udział 11 
klas gimnazjalnych.

(GR)

Do połowy czerwca potrwają zajęcia organi-
zowane w ramach trzeciej edycji projektu eko-
logicznego „Zielona Oczyszczalnia”. Organi-
zatorem zajęć jest miejska spółka – Gdańska 
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

NOWA PŁYTA

Trzy Majtki – 
40 Years Old
Trójmiejski zespół szanto-
wy „Trzy Majtki”, wydaje 
swoją drugą, pełnometra-
żową płytę zatytułowaną 
„40 Years Old”. Krążek za-
wiera 13, w pełni autorskich 
utworów z tekstami i muzy-
ką Edka Hańczy.
– Będzie można usłyszeć 
na niej takie utwory, jak 
„Hymn żeglarza”, „Burza”, 
„Jan” czy „Sopocki Rybak”, 
ale też rzadziej grywane 
na koncertach „Marzenia 
Joe” czy „Pieśń powrotną” 
– mówi „Panoramie” Edek 
Hańcza. – Na płycie jest też 
niespodzianka. Krążek na 
pewno przypadnie do gustu 
sympatykom zespołu, któ-
rzy już od paru lat cierpliwie 
czekają na jego wydanie.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
koncert promujący płytę od-
będzie się w Contrast Cafe 
w Gdyni, a zaplanowano go 
na 23 maja (sobota). Począ-
tek o godz. 21.00.
– Płyta dostępna będzie na-
tomiast w dobrych sklepach 
muzycznych, a także w me-
diach elektronicznych – do-
daje Edek Hańcza.

(KL)

ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ

Śmierć na dzikich 
przejściach
Więcej patroli, kamery na torach, współpraca z policją, 
spotkania w szkołach – Straż Ochrony Kolei wzmacnia dzia-
łania, by zapobiegać przechodzeniu pieszych w miejscach 
niedozwolonych. 

Ponad 70 proc. wypadków na 
kolei powstaje z winy kierow-
ców i pieszych. Co roku w ten 
sposób ginie około 200 osób. 
Rok 2014 był najbezpieczniej-
szym w historii kolei. O 14 
proc. spadła liczba wypadków 
na przejazdach – spadła tak-
że liczba zabitych i rannych. 
Cały czas jednak problemem są 
osoby, które przechodzą przez 
tory w miejscach niedozwolo-
nych. Tylko w dwóch pierw-
szych miesiącach tego roku  
w 52 zdarzeniach śmierć po-
niosło 35 osób, a 15 zostało 
ciężko rannych.
Wypadki spowodowane prze-
chodzeniem przez tory w miej-
scach niedozwolonych opóźni-
ły w styczniu i lutym bieżącego 
roku ponad 330 pociągów na 
około 13 tysięcy minut. Skut-
ki lekkomyślnego zachowania 
pieszych odczuwają głównie 
pasażerowie.
Straż Ochrony Kolei, aby prze-
ciwdziałać temu zjawisku, wy-
stawia coraz więcej patroli przy 
„dzikich przejściach”. W swo-
ich działaniach wykorzystu-
je nowoczesne Mobilne Cen-
tra Monitoringu, czyli busy 
wyposażone w system zdal-
nie sterowanych kamer, które 
są w stanie objąć obserwacją 

kilkukilometrowy odcinek 
torów.
Działania SOK mają także 
charakter edukacyjny. W 2014 
roku funkcjonariusze przepro-
wadzili prawie 700 spotkań  
z uczniami szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i śred-
nich. To bardzo ważny element 
walki z dzikim przechodze-
niem przez tory. Od 10 lat trwa 
kampania społeczna PLK Bez-
pieczny przejazd – „Zatrzymaj 

się i żyj!”. Prowadzone w jej 
ramach konferencje, szkolenia i 
działania obok linii kolejowych 
zwracają uwagę na właściwe 
zachowania pieszych. Istnie-
je również możliwość zgła-
szania „dzikich przejść” – za 
pośrednictwem strony www.
bezpieczny-przejazd.pl lub pod 
całodobowym numerem alar-
mowym SOK 22 474 00 00.

(AN)

  Służby Ochrony Kolei nieustannie pilnują, aby nie przechodzić 
przez tory w niedozwolonych miejscach

KAMERY NA WIŚLE

Ryzyko powodziowe na wizji

– Budowa systemu jest elemen-
tem działań służących ochro-
nie przed powodzią na odcinku 
Dolnej Wisły poprzez moni-
torowanie stanu wód oraz do-
zór w sytuacjach zagrożenia. 
Monitoring będzie szczególnie 
przydatny podczas wsparcia ak-
cji lodołamania. System będzie 
składał się z dziewięciu ka-
mer rozmieszczonych wzdłuż 
Wisły, od Torunia do ujścia, 
które zamontowane zostaną 
na mostach i innych ważnych 
obiektach hydrotechnicznych. 

Lokalizację poszczególnych 
kamer określono, uwzględnia-
jąc miejsca szczególnie waż-
ne z punktu widzenia ochrony 
przed powodzią, miejsca za-
torogenne, bez kompleksowej 
regulacji hydrotechnicznej, 
nieobwałowane czy też obszary  
z zabudową mocno zbliżoną 
do koryta rzeki – informuje 
Bogusław Pinkiewicz, rzecz-
nik prasowy Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku.
Monitoring zostanie 

zintegrowany z systemem, 
zapewniając przesyłanie wi-
zji i sterowanie kamerami za 
pośrednictwem geoportalu 
GeoSMoRP.
– Zadanie, oprócz zapewnienia 
stałego podglądu sytuacji, obej-
muje również stworzenie apli-
kacji mobilnej systemu monito-
rowania ryzyka powodziowego 
GeoSMoRP, przeznaczonej 
dla służb ochrony przeciwpo-
wodziowej – dodaje Bogusław 
Pinkiewicz.

(GR)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczął 
prace nad budową systemu przeciwpowodziowego monitoringu 
wizyjnego. Podpisano już umowę ze spółką Telsat na realizację 
projektu „Rozwój systemu GeoSMoRP –budowa monitoringu 
wizyjnego”. Wartość umowy to niemal 1,8 mln zł.
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WARSZTATY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Wszystkie są znakomitymi artystkami
W poprzednim numerze „Panoramy” informowaliśmy o uroczystym otwarciu pawilonu zaplecza sportowego na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”. Z zakończonej inwestycji cieszą się mieszkańcy, którzy od kilku tygodni uczest-
niczą w warsztatach aktywności twórczej.

– Warsztaty dedykowane są 
przede wszystkim mieszkań-
com osiedla Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”. Czwartki 
przeznaczone są dla dorosłych, 
natomiast soboty dla dzieci ze 
szkół podstawowych. Chcieli-
śmy prowadzić też zajęcia dla 
młodzieży, która nie była jed-
nak zainteresowana naszą ofer-
tą – mówi „Panoramie” prowa-
dząca warsztaty Ewa Szulinie-
wicz, dodaje, że inicjatywa or-
ganizacji warsztatów wyszła od 
Franciszka Wantucha – anima-
tora zajęć sportowych i kultu-
rowych ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”.
Zdecydowanie więcej osób,  
w szczególności seniorów, 
przychodziło na zajęcia w okre-
sie zimowym, kiedy pogoda nie 
sprzyjała organizowaniu zajęć 
na świeżym powietrzu. Jednak 
i tak jest stała grupa osób, sys-
tematycznie przychodząca na 
warsztaty. Co ciekawe, na spo-
tkaniach pojawiają się również 
panowie.

– Zajęcia mają charakter 
otwarty, a tematy warsztatów 
proponują sami uczestnicy. In-
formacje o kolejnych warszta-
tach znaleźć można w klatkach 
schodowych oraz na stronie in-
ternetowej spółdzielni – zachę-
ca Ewa Szuliniewicz.
Dodajmy, że uczestnictwo  
w warsztatach jest bezpłatne, 
ponieważ praca prowadzącej 
finansowana jest ze środków 
spółdzielni, która zapewnia też 
niezbędne na zajęcia materiały.
– Poza tym organizujemy też 
spotkania przy grach plan-
szowych, szachach lub bry-
dżu. Gama zajęć jest szeroka,  
a dzieci i młodzież zapraszamy 
w soboty w godzinach 10.00 – 
12.00. Wszystko wskazuje na 
to, że oddzielną grupę stworzą 
emeryci i renciści, którzy tak-
że chcieliby skorzystać z naszej 
oferty – mówi nam Franciszek 
Wantuch.
Uczestniczka zajęć Ewa Gład-
ka mówi, że warsztaty są cie-
kawe i potrzebne, ponieważ 

powstają tu ciekawe i oryginal-
ne rzeczy.
– Do działań inspiruje nas Ewa 
Szuliniewicz, która jest dla nas 
także nauczycielką. Po kil-
ku spotkaniach doszłyśmy do 
wniosku, że robimy tak piękne 
rzeczy, że wszystkie jesteśmy 

artystkami – podsumowuje 
Ewa Gładka.
Pawilon zaplecza sportowego 
spółdzielni to obiekt wyjątko-
wy w skali Pomorza. Położo-
ny przy obiektach sportowych 
na południowym skraju osie-
dla, graniczy z doliną Potoku 

Oruńskiego. O znaczeniu 
obiektu i jego potencjale świad-
czą liczne funkcje i bogate wy-
posażenie. To także miejsce 
spotkań Klubu Seniora, szko-
leń teoretycznych dla uczest-
niczących w zajęciach szkółki 
piłkarskiej, a wkrótce także 

miejsce zajęć komputerowych. 
Pełny węzeł sanitarny szatnie 
męskie i żeńskie oraz natryski 
czekają na uczestników pił-
karskiego turnieju maryjnego, 
który po raz osiemnasty odbę-
dzie się na boisku piłkarskim  
w maju.

Marcin Żurek

  Na warsztatach aktywności twórczej zawsze pojawia się stała grupa osób gotowa do artystycznego działania
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ZŁOTY MEDAL PREZENTEM NA 30-LECIE PRACY TRENERSKIEJ

W swoim sercu mam Stoczniowca i ukochany Gdańsk
Ojcem chrzestnym sukcesu gdańskich hokeistek jest bez wątpienia szkoleniowiec Henryk Zabrocki. Złoty medal Mi-
strzostw Polski zdobyty przez klub Stoczniowiec jest najlepszym prezentem dla szkoleniowca, który w tym roku obcho-
dzi 30-lecie swojej pracy trenerskiej.

– Przez wiele lat pracował 
Pan z hokeistami, a od 2 lat 
szkoli Pan dziewczyny. Czym 
różni się praca z żeńską 
kadrą?
– Wiadomo, że męski hokej jest 
bardziej żywiołowy, a przy tym 
niezwykle kontaktowy. Z kolei 
dziewczyny mają w sobie wię-
cej delikatności, co też widać 
na lodzie, ale nie oznacza to 
też, że nie potrafią zagrać agre-
sywnie. Po dwóch latach pracy  
z dziewczynami Stoczniowca 
zauważyłem z kolei, że moje 
podopieczne są bardziej chłon-
ne w zdobywaniu wiedzy do-
tyczącej taktyki, co potem wy-
korzystują w swoich meczach. 
Można powiedzieć, że nie 
ma różnicy w pracy pomiędzy 
męskim a żeńskim zespołem.  
W obu przypadkach trzeba tak 
prowadzić drużynę, aby kadra 
się skonsolidowała i realizo-
wała przedmeczowe założenia 
taktyczne. To wszystko spra-
wi, że zespół może osiągnąć 
sukces.
– No właśnie sukces. Przed 
sezonem głośno mówiono o 
medalu. Czy spodziewaliście 
się, że będzie to mistrzostwo 
kraju?
– Można powiedzieć, że pierw-
szy rok była dla mnie okresem 
poznawania zawodniczek i ich 

możliwości. Już rok temu otar-
liśmy się o medal, przegrywając 
nieznacznie decydujące star-
cie o brązowy krążek. Od po-
czątku tego sezonu dziewczyny 
grały bardzo dobrze. Nie miały 
słabszych momentów, dzięki 
czemu rundę zasadniczą za-
kończyliśmy na 1. miejscu, co 
stawiało nas w uprzywilejo-
wanej sytuacji przed fazą play 
off. Zawsze powtarzam, że ta 
część sezonu rządzi się swoimi 
prawami. Rok temu zabrakło 
nam doświadczenia i lodowi-
skowego cwaniactwa, co wyko-
rzystały przeciwniczki, pozba-
wiając nas medalu. Tym razem 
to my okazaliśmy się najlepsi, a 
w decydujących o mistrzostwie 
kraju momentach dziewczyny 
wspięły się na wyżyny swoich 
umiejętności. 
– Hucznie świętowaliśmy 
zdobycie mistrzostwa Pol-
ski?
– Kierownictwo klubu oraz 
grupa kibiców mieli przygo-
towane szampany. Zorganizo-
wano też torty, bo dziewczyny 
bardzo lubią słodkie wypie-
ki. Poza tym po zdobyciu mi-
strzowskiego tytułu zaczęto 
nas zapraszać do telewizji, ra-
dia, szkół, przedszkoli. Od-
wiedziliśmy nawet gdański za-
kład karny. W swoim gabinecie 

przyjął nas również prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. 
Świętowanie jednak skończyli-
śmy. Jako mistrz Polski mamy 
zagwarantowany udział w eu-
ropejskich pucharach – na razie 
w fazie eliminacyjnej. Chcie-
libyśmy pokazać się w nich  
z jak najlepszej strony. Mam 
też nadzieję, że turniej kwali-
fikacyjny odbędzie się w Gdań-
sku, gdzie swoje umiejętności 
moglibyśmy pokazać własnej 
publiczności. 
– Czy Wasz sukces może 
przyczynić się do populary-
zacji tej dyscypliny sportu?
– Już teraz obserwujemy, że co-
raz więcej dziewczynek przy-
chodzi do naszego klubu i chce 
trenować hokej. Większe zain-
teresowanie zauważymy w na-
szym szkółkach, w których za-
jęcia organizowane są trzy razy 
w tygodniu. Większa popular-
ność hokeja nie zależy tylko 
od sukcesów naszego zespołu. 
Mają na to również wpływ wy-
niki polskiej reprezentacji.
– Stoczniowiec, poza rugby-
stami i siatkarzami Lotosu 
Trefla, to jedyny zespół, 
który odniósł sukces w grach 
zespołowych. Czy w naszym 
mieście jest klimat dla spor-
tów drużynowych?
– Faktycznie, nie ma zbyt 

wiele gdańskich zespołów, 
które osiągają sukces na arenie 
krajowej. Zdobywanie sponso-
rów nie jest prostym zadaniem. 
Brak transmisji telewizyjnych z 
rozgrywek hokejowych kobiet 
powoduje, że zdobycie spon-
sora jest jeszcze trudniejsze. 
Mam nadzieję, że nasz sukces 
pomoże pozyskać środki na 
kolejny sezon. Trzeba jednak 
jasno powiedzieć, że hokej nie 

jest tanią dyscypliną sportu. 
Sporo kosztuje strój zawodni-
ków, a poza tym niebagatelne 
środki wydawane są na utrzy-
manie lodowiska.
– W tym roku obchodzi Pan 
jubileusz 30-lecia pracy 
trenerskiej. Czy po zdoby-
ciu mistrzostwa Polski z 
zawodniczkami Stoczniowca 
dostał Pan propozycję pracy 
w innych klubach?

– Takie propozycje dostawałem 
już wcześniej. Pracę propono-
wano mi chociażby w Janowie, 
Sanoku, a nawet w żeńskiej 
reprezentacji Polski. Z Gdań-
skiem jestem związany, w tym 
mieście mam jeszcze coś do 
zrobienia. W swoim sercu na 
zawsze będę miał Stoczniow-
ca i swoje ukochane miasto 
Gdańsk.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

TURNIEJ „DO PRZERWY 0:1” JUŻ W CZERWCU

11 lat spełniania marzeń Andrzeja Kowalczysa
Jedną z nowych osób wśród radnych Gdańska jest Andrzej Kowalczys, który znany jest ze swojej wszechstronnej działalności charytatyw-
nej, a przede wszystkim z organizacji turniejów piłkarskich na Zaspie i Przymorzu.

– Jak minęło Panu pierwsze 
półrocze w radzie naszego 
miasta?
– Moje wyobrażenie o pracy  
w radzie miasta nieco odbiega-
ło od rzeczywistości, z jaką się 
spotkałem. Zajęć jest znacznie 
więcej niż się spodziewałem. 
Byłbym nieskromny, gdybym 
powiedział, że wszystko już 
wiem i wszystko potrafię. Na 
pewno jeszcze upłynie trochę 
czasu, zanim będę mógł nabrać 
więcej pewności.
– Czy w takim razie wystar-
cza jeszcze czasu na pracę 
charytatywną i organizację 
turnieju piłkarskiego ,,Do 
przerwy 0:1", bo pracuje Pan 
jeszcze przecież zawodowo?
– Nie jestem przecież jedy-
nym radnym, który pracu-
je zawodowo. Na mojej pracy  
w radzie najbardziej ucierpiała 
organizacja tych zawodów. Co-
rocznie inauguracja zawodów 

odbywała się w maju, ale tym 
razem musieliśmy to przesunąć 
na czerwiec. Jest jeszcze inna 
tego przyczyna – poszukiwanie 
środków finansowych na or-
ganizację turnieju. W naszych 
jednodniowych zawodach bie-
rze udział nawet ok 800 osób, 
którym trzeba zapewnić bez-
pieczeństwo. Koszty związane 
z przygotowaniem turnieju są 
duże i trzeba jakoś znaleźć na 
to pieniądze. Przy okazji prze-
praszam stałych bywalców im-
prezy, że tym razem inaugura-
cja odbędzie się w czerwcu.
– Jak wiele czasu potrzeba 
na przygotowanie turnieju?
– Mimo, że turniej odbędzie 
się dopiero za miesiąc, to przy-
gotowania trwają już od dłuż-
szego czasu. Warto jednak 
wiedzieć, że za organizacją 
turnieju stoję nie tylko ja, ale 
cała grupa osób, m.in. wolon-
tariusze z Gdańskiej Fundacji 

Dobroczynności.
– Przypomni Pan pokrótce 
historię turnieju piłkarskie-
go „Do przerwy 0:1”...
– Historię naszego turnie-
ju tworzymy już od 11 lat i na 
pewno na tym nie poprzesta-
niemy. Impreza jest efektem 
moich małych marzeń. Zawsze 
korciło mnie, żeby zorgani-
zować tego typu zawody dla 
dzieciaków i młodzieży, które 
by były inne od tych, organi-
zowanych przez związki spor-
towe. Celem turnieju ma być 
rywalizacja sportowa, a przy 
okazji stworzenie takiej atmos-
fery, aby dzieciaki waliły do nas 
,,bramkami i bramami". Zależy 
nam, żeby zawody miały szero-
ką formułę i był dobrze zorga-
nizowane, a przy tym uczest-
nictwo w nich było całkowicie 
bezpłatne, dzięki czemu gościć 
możemy drużyny z całego Po-
morza. Zależy nam też na tym, 

żeby rywalizacja sportowa nie 
przysłaniała zasad fair play. 
Kiedy startowaliśmy z pierw-
szym turniejem niewiele osób 
miało okazję grać na boisku ze 
sztuczną murawą. Wtedy grali-
śmy na zwykłym placu, a teraz 
mamy już w Gdańsku około 60 
nowoczesnych boisk piłkar-
skich, gdzie można bezpiecznie 
grać. Ale właśnie na Rozsta-
jach powstało jedno z pierw-
szych tego typu boisk, a wielką 
pomocą służył wtedy mój przy-
jaciel Maciej Płażyński.
– Co zrobić, aby zachęcić 
młodzież do uprawiania 
sportu?
– Wydarzeniem piłkarskiej je-
sieni będzie otwarcie stadionu 
przy ulicy Meissnera na granicy 
Zaspy i Przymorza. Mam na-
dzieję, że jego jakość sprawi, że 
kolejni młodzi ludzie – również 
z Zaspy i Przymorza – zainte-
resują się futbolem i będą mogli 

profesjonalnie uczestniczyć  
w rozgrywkach różnych szcze-
bli. Aby zachęcić młodzież 
do piłki nożnej trzeba czegoś 
więcej, niż tylko futbolówki. 
Muszą być też odpowiednie 

warunki do gry, a mam nadzie-
ję, że nowy stadion przy Me-
issnera zachęci dzieci do upra-
wiania sportu.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

  Henryk Zabrocki, trener złotych medalistek w hokeju na pamiątkowym  
zdjęciu ze swoją drużyną

  Andrzej Kowalczys, radny Gdańska już dziś zaprasza na 
czerwcowy turniej piłki nożnej „Do przerwy 0:1”

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 M

ys
tk

ow
sk

i/
K

FP



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    MAJ 201516 REKLAMA


