
Zamknięty tunel przy „Locie”
W związku z modernizacją infrastruktury wokół 
powstającego w centrum miasta Forum Gdańsk, 
od 10 sierpnia zostanie częściowo zamknięty tu-
nel dla pieszych pod ul. Wały Jagiellońskie
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W Pszczółkach otworzono jedyny w tej części kraju Ośrodek 
Doskonalenia Techniki Jazdy – Autodrom Pomorze. Do 
dyspozycji kierowców znajdują się m.in. plac manewrowy, 
płyta poślizgowa czy tor kartingowy. 

Wiele osób czuje się mistrzami 
kierownicy. Tych zapraszam na 
autodrom do Pszczółek, żeby tu 
sprawdzili swoje umiejętności i 
zostawili trochę adrenaliny na torze

Innowacje i inspiracja
Ruszyły przygotowania do Sopockich Targów 
Seniora, które odbędą się 3 i 4 października. 
Już teraz organizatorzy zapraszają do współ-
pracy firmy, instytucje i organizacje.

Bulwar będzie remontowany
W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskie-
go modernizacji ma zostać poddany bulwar od 
ulicy Chłopskiej do Dąbrowszczaków na gdań-
skim Przymorzu. Na razie ogłoszono przetarg.

Przeboje Ireny Jarockiej 
Koncert poświęcony pamięci Ireny Jarockiej od-
będzie się 15 sierpnia w Muszli Koncertowej przy 
molo w Sopocie. Gościem specjalnym imprezy 
będzie Izabela Trojanowska.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 31 lipca – 9 sierpnia, 19. Festiwal Sze-
kspirowski, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 8 sierpnia (sobota), Lenny Kravitz, Hala 
Ergo Arena

• 9 sierpnia (niedziela), koncert Mela Koteluk, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim 

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

• 13 sierpnia (czwartek), GusGus, godz. 21.00, 
Zatoka Sztuki w Sopocie, al. Franciszka 
Mamuszki 14

• 14 – 23 sierpnia, Solidarity of Arts

• 15 sierpnia (sobota), Maraton Solidarności

• 16 sierpnia (niedziela), Skubas, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim

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

• 16 – 22 sierpnia, Mozartiana

• 20 – 23 sierpnia (czwartek – niedziela), 
Literacki Sopot

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

• 22 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy Mas-
ters w klasie LAS, Zatoka Gdańska

• 23 sierpnia (niedziela), Krystyna Prońko, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

• 26 sierpnia (środa), koncert Matisyahu, godz. 
19.00, Klub B90, ul. Doki 1 w Gdańsku

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

• 29 sierpnia (sobota), Kabareton – Mariusz 
Kałamaga, Tomasz Joachimek, Kabaret 44-
200, Kabaret 4 Fala

• 30 sierpnia (niedziela), Cytava Festiwal, 
godz. 14.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim

• 12 września (sobota), Strachy Na Lachy, 
godz. 22.00, Klub Scena w Sopocie, al. Fran-
ciszka Mamuszki 2

• 13 września (niedziela), Machine Head, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 14 – 19 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 19 września (sobota), Calibre, godz. 22.00, 
Klub S.F.I.N.K.S. 700 w Sopocie, al. Francisz-
ka Mamuszki 1

• 22 – 25 września (wtorek – piątek),  
Targi Trako, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 25 września (piątek), James Arthur, godz. 
20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 3 października (sobota), koncert Tede & Va-
nillahajs, godz. 22.00, Klub Scena w Sopocie, 
al. Franciszka Mamuszki 2

Nasze kalendariumDZWOŃ NA SPECJALNĄ INFOLINIĘ

Pomóż młodym 
bocianom
Wiosna i lato to okres, w którym pogoda jest nieprzewidy-
walna i zwykle przechodzą burze i silne wiatry, które powo-
dują łamanie drzew, uszkodzenia słupów energetycznych. 
Często cierpią na tym również gniazda bocianów. Jest to 
szczególnie niebezpieczne dla piskląt, z których zdecydo-
wana większość nie potrafi jeszcze fruwać.

– Przyrodnicy z Fundacji Przy-
rodniczej „pro Natura”, od lat 
wraz z Grupą Energa opie-
kujący się bocianami w Polsce 
apelują, by po przejściu burz 
zainteresować się sytuacją oko-
licznych ptaków i gniazd, w 
których znajdują się młode. Być 
może bocianie domy uległy 
zniszczeniu lub zalaniu, a małe 
boćki są podtopione lub znala-
zły się poza gniazdem. Zranio-
ne ptaki mogą wymagać na-
tychmiastowej pomocy – mówi 
Dorota Trojanowska, odpowie-
dzialna za komunikację projek-
tu „Energa dla Przyrody”.
Przypomnijmy, że do dyspozy-
cji jest ogólnopolska bezpłatna 
infolinia 801 BOCIAN (tel. 
801 26 24 26), którą już po-
nad 2 lata temu wraz z „pro 
Naturą” uruchomiła Grupa 
Energa, w celu umożliwienia 
szybkiej pomocy bocianom, 
m.in. gniazdującym na słupach 
energetycznych.
Jak mówi Magdalena Berezow-
ska, zajmująca się obsługą info-
linii, udało się już pomóc mło-
demu bocianowi, wypchnięte-
mu z gniazda przez silny po-
dmuch wiatru. 
– Zachęcamy do zgłaszania 
przypadków napotkania znisz-
czonych bocianich domów czy 
poszkodowanych ptaków na 
801 BOCIAN albo pocztą 
elektroniczną na adres bocia-
ny@bociany.pl – dodaje Mag-
dalena Berezowska. – Prowa-
dzony przez nas telefon jest do-
stępny na terenie całego kraju. 
Interwencje przyjmowane są 

codziennie, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 
– 17.00. Jednak w sytuacjach 
szczególnych zgłoszenia od-
bieramy bez względu na porę i 
dzień – liczy się przede wszyst-
kim pomoc bocianom.
Jarosław Kołakowski, koor-
dynujący współpracę Grupy 
Energa z przyrodnikami za-
znacza, że na energetycznych 
słupach zainstalowano blisko 
10 tysięcy platform pod bez-
pieczne bocianie gniazda.
– Dlatego los tych ptaków jest 
nam szczególnie bliski. Energa 
pomaga im szeregiem działań, 
a pomysł na infolinię okazał się 
trafiony. Jest ona bardzo przy-
datna w ochronie boćków. Tyl-
ko w ubiegłym roku dzięki niej 

udzielono w całej Polsce pomo-
cy w ponad 1000 przypadków 
– dodaje Jarosław Kołakowski.
Dodajmy, że nawałnice po-
łączone z wichurą powodują 
także uszkodzenia linii i infra-
struktury energetycznej. W ta-
kich przypadkach przedstawi-
ciele grupy apelują o szczególną 
ostrożność, a przede wszystkim 
o nie podchodzenie do uszko-
dzonych słupów czy zerwanych 
linii elektrycznych. Tego typu 
incydenty należy bezwzględnie 
zgłaszać do Pogotowia Energe-
tycznego pod numer telefonu 
991.

(GR)

  Podczas burz i wichur zniszczeniu ulegają bocianie gniazda
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  23 sierpnia zaplanowano rowerowy spacer po Zaspie, 
gdzie obejrzeć będzie można 54 murale 

DISNEY ON ICE
Już po raz czwarty w Ergo Arenie będzie można zobaczyć 
ulubionych bohaterów z filmów Disneya w niezwykłych wi-
dowiskach na lodzie. Po ogromnym sukcesie widowisk Ma-
giczny Świat Lodu, zapraszamy od 13 do 15 listopada na 
nowy spektakl – Disney On Ice. 

ZABYTKOWYM TRAMWAJEM PO MIEŚCIE
Ponad miesiąc temu wystartowała tramwajowa linia tury-
styczna TRAM TOUR. Na wycieczkę po Gdańsku moż-
na się wybrać zabytkową czerwoną N-ką w każdą sobotę i 
niedzielę, aż do końca wakacji. W tym roku gdański Zakład 
Komunikacji Miejskiej oferuje nową trasę z przewodnikiem.
– Wycieczki obsługiwane są przez zabytkowy tramwaj typu 
N z 1952 roku. Dwa razy dziennie (o godz. 11:07 oraz 13:07), 
w każdą sobotę i niedzielę wakacji z przystanku Brama Wy-
żynna można dojechać do Latarni Morskiej w Nowym Por-
cie. Na trasie przejazdu m.in. Europejskie Centrum Solidar-
ności, PGE Arena, a także park i plaża w Brzeźnie, Opera 
Bałtycka i Wielka Aleja – informuje Anna Dobrowolska z 
gdańskiego magistratu.
Na przejazdy obowiązują specjalne bilety, które można kupić 
u motorniczego bezpośrednio przed odjazdem, w cenie: 4,50 
zł bilet ulgowy, 6 zł bilet normalny, a także 15 zł bilet rodzin-
ny. Posiadacze Karty Turysty „Gdańsk – Gdynia – Sopot – 
Plus” mogą liczyć na zniżkę. Jeden bilet obowiązuje na trasie 
Brama Wyżynna – Latarnia Morska – Brama Wyżynna. 

LITERACKI PORT
Gdańsk jest kolejnym przystankiem na wakacyjnej trasie 
Portu Literackiego – festiwalu poetyckiego organizowanego 
przez Biuro Literackie we Wrocławiu. Między 18 a 20 sierp-
nia festiwal zawinie do Gdańska, gdzie partnerem wydarze-
nia jest Instytut Kultury Miejskiej i Festiwal Europejski Po-
eta Wolności. Przed siedzibą IKM, na ul. Długi Targ, stanie 
miasteczko literackie, w którym czytelnicy mogą liczyć m.in. 
na premierowe książki, spotkania z polskimi i szwajcarskimi 
autorami, wydarzenia dla dzieci, projekcje filmów, wystawy, 
konkursy i dużą dawkę bardzo dobrej muzyki.

TEATR NA JARMARKU
Teatr Wybrzeże bierze udział w Jarmarku św. Dominika. Za-
chęcamy zatem do odwiedzenia teatralnego stoiska na Targu 
Węglowym w sobotę, 8 sierpnia w godzinach 11.00 – 19.00. 
W programie m.in. charakteryzacja teatralna i pokaz kostiu-
mów teatralnych, prezentacja elementów scenografii, Te-
atralny Blue Box, konkursy oraz specjalna promocja cenowa 
na nasze spektakle. 

(GR)

W SKRÓCIE

ROBOTY NA DRODZE

Zmiana 
organizacji ruchu
W związku z pracami drogo-
wymi związanymi z „Budową 
i przebudową układu drogo-
wego w rejonie węzła integra-
cyjnego w Gdańsku Wrzesz-
czu wraz z trasą Słowackiego” 
do 2 września wprowadzono 
zmiany organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
i Kilińskiego.
– Przebudowa skrzyżowania 
ulic Kościuszki i Kilińskiego, 
wymaga jego wyłączenia z 
ruchu i skierowania pojazdów 
na objazd. Objazd będzie po-
prowadzony równoległą Al. 
Żołnierzy Wyklętych, ul. 
Hynka i Al. Legionów – in-
formuje Dariusz Wołodźko z 
gdańskiego magistratu. – Na 
czas obowiązywania zmia-
ny organizacji ruchu zostaną 

wyłączone z użytku przystan-
ki autobusowe „Kilińskiego” 
leżące przy ul. Kościuszki. 
Ich funkcję przejmą istnieją-
ce przystanki „Kilińskiego” 
i „Rozstaje” leżące przy ul. 
Hynka i Al. Żołnierzy Wy-
klętych. Ze względu na małą 
odległość od wyłączanych 
przystanków, nie ma potrze-
by wyznaczania przystanków 
tymczasowych. 
Aby umożliwić skomuni-
kowanie dla pojazdów wy-
jeżdżających z ul. Nad Sta-
wem, tymczasowo została 
dopuszczona relacja w lewo z 
ul. Nad Stawem poprzez ul. 
Kościuszki do ul. Żołnierzy 
Wyklętych. 

(GR)

CIEKAWOSTKI ZASPY I NOWEGO PORTU

Rowerowe zwiedzanie Gdańska
Do końca szkolnych wakacji i letnich urlopów pozostały jeszcze ponad 3 tygodnie, 
które można spędzić aktywnie, korzystając chociażby z zaproszenia lokalnych 
przewodników, którzy zachęcają do wzięcia udziału w... rowerowych spacerach. 

– 9 sierpnia przeniesiemy się do 
Nowego Portu, o którym opo-
wie Katarzyna Werner, nato-
miast 23 sierpnia Jarek Orłow-
ski pokaże miłośnikom murali 
całą kolekcję Malarstwa Mo-
numentalnego na Zaspie. Spa-
cery są bezpłatne, liczba miejsc 
jest ograniczona, dlatego obo-
wiązują zapisy: sien@ikm.gda.
pl – informuje Marta Bednar-
ska z Instytutu Kultury Miej-
skiej, który jest organizatorem 
przedsięwzięcia.
Jak podają organizatorzy, spa-
cer po Nowym Porcie zawiera 
28 najważniejszych dla dzielni-
cy lokalizacji. 
– Podczas zwiedzania na rowe-
rze można poznać Nowy Port 
„od podszewki” i posłuchać 
historii każdego miejsca: Ka-
pitanatu Portu, posągu statuy 
wolności i rzeźby ryby pomu-
chel po Parku Jordanowskie-
go, zajezdni tramwajowej czy 
nabrzeża zbożowego. Spacer 
poprowadzi Katarzyna Werner 
i rozpocznie się on 9 sierpnia 
o godz. 12.00 przed Morskim 
Domem Kultury przy ul. Ma-
rynarki Polskiej 15 – dodaje 
Marta Bednarska.
Z kolei pod koniec sierpnia 
chętni i ciekawi historii Gdań-
ska będą mogli obejrzeć 54 
murale znajdujące się w Kolek-
cji Malarstwa Monumentalne-
go na Zaspie. Pokaże je Jarek 
Orłowski.
– Rower to jedyny sposób, by 
w ciągu jednej wizyty zobaczyć 

wszystkie murale, które po-
wstały na osiedlu Zaspa – Mły-
niec. Gotowe są już najnowsze 
realizacje siódmej edycji Festi-
walu Malarstwa Monumental-
nego Monumental Art, które 
zdobią kolejne ściany szczy-
towe bloków – mówi Marta 
Bednarska.
Start zaplanowano 23 sierp-
nia o godz. 13.00 przy Klubie 

Plama GAK (ul. Pilotów 11). 
Jak zapowiada Jarek Orłowski, 
należy zabrać ze sobą sprawne 
rowery i odzież przeciwdesz-
czową w wypadku złej pogody. 
– Podczas wycieczki, pamiętaj-
my o pierwszeństwie pieszych 
na chodnikach. Przewiduję le-
niwe tempo i dystans około 10 
km – dodaje przewodnik.
Od czerwca do 23 lipca odbyły 

się łącznie 132 spacery, w któ-
rych wzięły udział łącznie 1863 
osoby. Szczegółowe daty i go-
dziny spacerów znajdują się na 
stronie: www.ikm.gda.pl/alter-
natywne-spacery/. Informacje 
o spacerach można uzyskać 
także w sieni IKM pod nume-
rem telefonu: 58 301 20 16 lub 
mailem: sien@ikm.gda.pl.

(GR)

Fo
t.

 Ł
uk

as
z 

G
ło

w
al

a



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    SIERPIEŃ 20154 ŻYCIE SOPOTU

WEEKENDOWA OPIEKA CHIRURGICZNA
Do 28 września w Poradni Chirurgii Ogólnej Centrum Me-
dycznego SOPMED przy ul. Chrobrego 6/8, uruchomione są 
dodatkowe dyżury w weekendy (od piątku godz. 20.00 do po-
niedziałku godz. 8.00). Pozostałe godziny pracy poradni po-
zostają bez zmian – w dni powszednie od godz. 8.00 do 20.00.

OTRZYMUJĄ DRUGĄ SZANSĘ
Już prawie od miesiąca działa pierwszy charytatywny sklep w 
Sopocie „LukLuk”, otworzony przy al. Niepodległości 754 A.
Sklep prowadzi sopocka Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja”. 
Rzeczy, które są do nabycia w sklepie charytatywnym, w więk-
szości pochodzą z darowizn.
– Zapraszamy zarówno do zakupów w naszej wyjątkowej pla-
cówce, jak i do składania darowizn. Darowizny i zakupy w 
sklepie charytatywnym pozawalają na opłacenie szkoleń za-
wodowych oraz zatrudnienie osób wykluczonych społecznie i 
bezrobotnych. A towary w atrakcyjnej cenie zyskają nowe życie 
– mówi Anna Dyksińska z sopockiego magistratu.

KARNOWSKI Z ABSOLUTORIUM
Rada Miasta Sopotu podjęła uchwały dotyczące zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu miasta Sopotu za rok 2014 oraz udzielenia absolu-
torium prezydentowi miasta – Jackowi Karnowskiemu.

WAKACYJNA JOGA
Portal mojajoga.com oraz Klinika Stresu i Ośrodek Fujisan za-
praszają do Sopotu wszystkich fanów i zwolenników zdrowego 
trybu życia na wakacyjne spotkania z jogą.
Zajęcia odbywają się w parku w Łazienkach Północnych przy 
ul. Powstańców Warszawy w każdą niedzielę do 30 sierpnia, 
w godz. 10.30 – 12.00. Zajęcia prowadzą doświadczeni in-
struktorzy z ośrodków jogi z Trójmiasta. Wstęp jest wolny, a 
zajęcia są dla wszystkich i nie wymagają żadnego przygoto-
wania. Wystarczy zabrać ze sobą matę lub koc oraz przyjaciół 
i znajomych.

NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY W POLSCE
THINKTANK wyłonił najlepsze miasta oraz liderów samo-
rządności w Polsce. W Sopocie docenił m.in. działania miasta 
na polu edukacji oraz gospodarki odpadami. Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu zajął drugie miejsce w rankingu liderów sa-
morządności w gronie włodarzy miast do 60 tys. mieszkańców.
Z kolei Rzeszów, Nowy Sącz i Sopot – to zdaniem ośrodka 
dialogu i analiz THINKTANK najlepiej zarządzane miasta 
w Polsce.

DIVERSE Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ SOPOT
– Ukazała się druga w tym roku limitowana kolekcja marki, 
tym razem zaadresowana wyłącznie do kobiet. Unikalną dla 
marki linię, w stylistyce i zastosowanym wzornictwie, Diverse 
sygnował kooperacją z naszym miastem – informuje Magdale-
na Czarzyńska-Jachim, rzecznik prasowy Urzędu Miasta So-
pot. – Źródłem inspiracji jest niezobowiązujący styl i symbole 
najpopularniejszego letniego kurortu. Bazę stanowią komfor-
towe i bardzo przyjemne w użytkowaniu miękkie dzianiny, 
a stonowana paleta kolorystyczna, składająca się ze złamanej 
bieli oraz różnych odcieni szarego melanżu, stwarza uniwer-
salną bazę dla różnorodnych stylizacji.
Projektanci marki tworzyli z rozmachem. Wprowadzono od-
ważniejsze formy i bardzo modowe rozwiązania – asymetrycz-
ne doły i surowe wykończenia, które podkreślają miejski styl 
limitowanej kolekcji.

NOWA KARTA PARKINGOWA
Straż Miejska w Sopocie przypomina, że 30 czerwca utraciły 
ważność stare karty parkingowe, uprawniające do parkowania 
na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Kto 
jeszcze nie wymienił swojej karty parkingowej na nową, powi-
nien niezwłocznie złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności i wymienić swój doku-
ment na obowiązujący od 1 lipca.
Osoby posługujące się w nieuprawniony sposób kartą parkin-
gową mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 300 zł, 
natomiast parkujące na kopercie bez jakiegokolwiek identyfi-
katora – 500 zł. Kierowca, który pozostawi swoje auto w miej-
scu dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie będzie miał za 
szybą kartę parkingową, do której nie ma prawa, może zostać 
ukarany mandatem wynoszącym aż 800 zł.

(GR)

INNYM DAJĄ PRZYKŁAD 

W Sopocie ekologia się opłaca
– Nagroda motywacyjna za 
pozostawienie auta w domu? 
Tak, w sopockim magistra-
cie od lipca urzędnicy, którzy 
zadeklarują, że będą przy-
jeżdżać do pracy środkami 
komunikacji publicznej, ro-
werami, skuterami lub przy-
chodzić pieszo – otrzymają 
nagrodę motywacyjną w wy-
sokości 50 złotych. Dzię-
ki temu łatwiej będzie inte-
resantom zaparkować pod 
urzędem i wspólnie zadbamy 
o środowisko – uważa Anna 
Dyksińska z Biura Promocji i 

Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Sopot.
Poza tym, w związku z rosną-
cym zainteresowaniem par-
kingiem rowerowym pod so-
pockim magistratem, można 
korzystać z dodatkowych sto-
jaków zlokalizowanych przy 
wieży od strony Potoku Elizy. 
Dodajmy, że miejsca objęte są 
całodobowym monitoringiem 
Straży Miejskiej.
– Pod urzędem spółka Ener-
ga zamontowała stację do ła-
dowania samochodów elek-
trycznych (po prawej stronie 

wjazdu). Przypominamy, że 
auta elektryczne i hybrydowe 
mieszkańców Sopotu są zwol-
nione w kurorcie z opłat za par-
kowanie. Wystarczy zgłosić się 
do Zarządu Dróg i Zieleni w 

Sopocie, przedstawić doku-
menty, że auto jest ekologicz-
ne. Roczna karta parkingo-
wa zwalnia z opłat – dodaje 
Anna Dyksińska.

(GR)

SOPOCKIE TARGI SENIORA

Innowacje i inspiracja dla osób starszych
Ruszyły przygotowania do 6. edycji Sopockich Targów Seniora, które odbędą się 
3 i 4 października w Hali 100-lecia Sopotu. Już teraz organizatorzy zapraszają 
firmy oraz instytucje i organizacje, które posiadają ciekawe oferty dla senio-
rów, do zgłoszenia swojego udziału w targach. 

– W tym roku motywem prze-
wodnim targów są „Innowacje 
i Inspiracje” kierowane do osób 
starszych. Podczas imprezy bę-
dziemy promować nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, 
społeczne, komunikacyjne i 
edukacyjne – mówią organi-
zatorzy. – Będziemy zachęcać 
do stosowania rozwiązań pod-
wyższających jakość życia osób 
starszych oraz prezentować 
produkty i usługi, które wspie-
rają seniorów, a także inspiro-
wać do aktywności w różnych 
dziedzinach. 
– Chcemy pokazać rozwiąza-
nia, które wykorzystują nowo-
czesne technologie, nowinki, 
które są już codziennością w 
innych krajach europejskich i 
powoli również pojawią się w 
Polsce, np. z obszaru teleopie-
ki i telemedycyny – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca i or-
ganizator Sopockich Targów 
Seniora.
Na targi zapraszamy nie tylko 
seniorów, ale również ich ro-
dziny albo osoby, które posia-
dają starszych rodziców i szu-
kają rozwiązań poprawiających 
jakość życia osób w starszym 
wieku, zapewniających poczu-
cie bezpieczeństwa i wspierają-
cych samodzielność. 
– Na przestrzeni ostatnich lat 
zmienił się poziom i styl życia 
seniorów, a co za tym idzie, za-
kres ich potrzeb i oczekiwań – 
podkreśla Joanna Woźniczka, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Kooperacja, współorganizator 
targów. – Wydłużający się czas 
życia, większa aktywność i sta-
ły dochód (emerytura) sprawia-
ją, że seniorzy to stale rosnąca i 
coraz bardziej atrakcyjna grupa 
konsumentów, co zauważają już 

niektóre firmy, przygotowując 
oferty dedykowane specjalnie 
seniorom. Takie firmy, które 
posiadają ciekawe oferty dosto-
sowane do potrzeb i możliwo-
ści osób starszych, zapraszamy 
do zgłoszenia swojego udziału 
w targach. 
Organizowane od 2010 roku, 
jedne z pierwszych w Polsce, 
Sopockie Targi Seniora stały 
się ważnym miejscem spotkań 
oraz wymiany doświadczeń se-
niorów i ich rodzin oraz firm, 
instytucji i organizacji przyja-
znych seniorom. To nie tylko 
stoiska z ofertami, ale rów-
nież bogaty i różnorodny pro-
gram artystyczny, warsztaty, 

wykłady, porady i bezpłatne 
badania profilaktyczne. 
– To także miejsce inspiracji 
dla samego seniora, jak i jego 
bliskich – dzieci, wnuków czy 
opiekunów – podkreśla Anna 
Jarosz. – W tym roku planuje-
my m.in. spotkania z ciekawy-
mi seniorami, których przykład 
może być inspiracją dla innych. 
Zachęcamy więc seniorów, 
którzy realizują jakieś ciekawe 
pasje i przedsięwzięcia do kon-
taktu z nami. 
– Zaproszenie kierujemy rów-
nież do organizacji senioral-
nych z całego województwa, 
a więc klubów seniora, uni-
wersytetów III wieku i innych 

podmiotów, które organizują 
ciekawe zajęcia np. Koła Go-
spodyń Wiejskich. Podmioty, 
które przedstawią najciekaw-
sze propozycje zaprosimy do 
współtworzenia programu edu-
kacyjno-kulturalnego – zachę-
ca Joanna Woźniczka. 
Zgłoszenia oraz propozycje 
można przesyłać do 23 sierp-
nia. Szczegółowe informa-
cje w Biurze Organizacyjnym 
Sopockich Targów Seniora 
(e-mail: biuro@targiseniora.pl, 
tel. 730 930 745 – wystawcy, 
kom. 664 899 125 – program 
edukacyjno-kulturalny).

Agnieszka Niedałtowska

W SKRÓCIE

  Na Sopockie Targi Seniora przybywają mieszkańcy całego Pomorza 

  W Sopocie stawiają na ekologiczne środki lokomocji
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  Podczas wakacji zajęto się termomodernizacją klubu “Piastuś”

BUDŻET OBYWATELSKI 

Przymorski bulwar będzie remontowany
W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego modernizacji ma zostać poddany bulwar od ulicy Chłopskiej 
do Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu. Projekt zyskał najwięcej głosów w głosowaniu, ale do końca lipca 
żadni robotnicy nie pojawili się w tym miejscu.

Jeszcze w 2014 roku grupa 
mieszkańców zgłosiła do Bu-
dżetu Obywatelskiego pro-
jekt modernizacji bulwaru 
między ulicami Jagiellońska 
i Piastowska. Realizacją za-
dania zajmuje się Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska. 
Istniejący bulwar położony 
jest w ciągu historycznej osi 
widokowej z Parku Oliwskie-
go na Zatokę Gdańską. Inwe-
stycja polegać będzie na wy-
konaniu nowej nawierzchni 
ciągu pieszego z dodatkowym 
wydzieleniem pasa ścieżki 
rowerowej. 
– Powstała trasa pieszo-
-rowerowa stanowić będzie 
bezpieczne połączenie drogi 
rowerowej z Parku Reaga-
na z drogą przy ul. Chłop-
skiej. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych opraco-
wana zostanie komplekso-
wa dokumentacja projektowa 
uwzględniająca zgłoszone we 
wniosku założenia, a szcze-
gółowy zakres robót zasta-
nie oszacowany dopiero po 
jej sporządzeniu. Zgodnie 

ZAKRES PRAC:

– roboty rozbiórkowe i ziem-
ne, demontaż elementów 
małej architektury, 
– remont ciągu pieszego o 
szerokości 6 m (lokalnie od 
4,3 do 6,0 m) wraz z powią-
zaniami z ciągami bocznymi, 
– regulacja wysokościowa 
i zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury technicznej, 
– montaż elementów małej 
architektury, 
– elementy małej architektury, 
– odtworzenie elementów 
środowiska. 

  10 sierpnia będzie wiadomo kto zajmie się modernizacją bulwaru na Przymorzu
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BUDOWLAŃCY W „PIASTUSIU” I „BOLKU I LOLKU”

Lato pod znakiem remontów osiedlowych klubów
Okres wakacji to czas przerwy w osiedlowych klubach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. Wykorzy-
stano go jednak na przeprowadzenie prac remontowych w „Bolku i Lolku” oraz „Piastusiu”.

W klubie „Piastuś” przy ul. 
Piastowskiej 98A budowlań-
cy zajmują się dociepleniem 
budynku.
– Dzięki tym pracom budynek 
będzie bardziej energooszczęd-
ny, a przy okazji poprawi się 
również jego estetyka – mówi 
nam Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymo-
rze”. – Inwestycja kosztuje 60-
70 tysięcy złotych, a prace mają 

  W klubie “Bolek i Lolek” budowlańcy zajęli się przede wszystkim wymianą posadzki

z zasadami Budżetu Obywa-
telskiego, zadanie musi zostać 
zakończone w bieżącym roku 
– informuje Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska.
23 lipca ogłoszony został 
przetarg, który wyłonić ma 

wykonawcę robót. Z kolei 
otwarcie ofert ma nastąpić 10 
sierpnia, natomiast wszystkie 
prace muszą być zakończone 
do końca tego roku.
Projekt nie zostanie jednak 
zrealizowany w wersji, jaką 

zaproponowali mieszkańcy 
Przymorza.
– Inwestycja będzie realizowa-
na do kwoty 500 tysięcy zło-
tych. Zakres realizacji projektu 
został okrojony w porozumie-
niu i za zgodą wnioskodawcy, 

tak, aby koszt nie przekroczył 
kwoty przewidzianej na to za-
danie z Budżetu Obywatel-
skiego 2015 – informuje nas 
Dariusz Wołodźko z Biura 
Promocji, Informacji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.

(lubek)

się zakończyć do końca sierp-
nia. Przy okazji prac docieple-
niowych chcemy usunąć insta-
lację gazową i zakupić kuchnię 
elektryczną, co w pewien spo-
sób przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa w klubie.
Prace remontowe w „Piastusiu” 
prowadzone są sukcesywnie. 
Kilka lat temu przystosowywa-
no obiekt do wymogów prze-
pisów pożarowych, a ostatnio 
odnowiono dwie sale. Jednak 
kolejne potrzeby w dalszym 
ciągu widać.
– W przyszłym roku chcemy 
powiększyć powierzchnię bez-
pieczną, a więc betonowe pły-
ty zastąpić miękkimi płytami, 
które ułożone zostaną wokół 
piaskownic i przyrządów za-
bawowych. W dużej mierze 
jest to już zrealizowane, ale są 
jeszcze potrzebne kolejne bez-
pieczne powierzchnie – dodaje 
Włodzimierz Byczkowski.
Z kolei w klubie „Bolek i Lo-
lek” przy ul. Kołobrzeskiej 57 
prace remontowe rozpoczęły 
się w ostatnim tygodniu lipca.
– Wszystkie roboty muszą 
zostać ukończone do końca 
sierpnia, ponieważ od wrze-
śnia swoje zajęcia rozpoczy-
nają uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej – mówi 
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 
4 PSM „Przymorze”. W klu-
bie przy Kołobrzeskiej prowa-
dzony jest kapitalny remont 
sali widowiskowej, gdzie wy-
mieniana jest posadzka. Poza 

tym wymieniona zostanie 
również witryna wejściowa, 
a zakres prac obejmuje także 
malowanie.
– Jesteśmy zadowoleni z prze-
prowadzonego przetargu. Ko-
misja przetargowa wybrała 
wykonawcę, który proponował 
najkorzystniejszą cenę, a była 
ona o 15 tysięcy złotych niższa 
od szacunku kosztorysowego – 
dodaje Andrzej Narkiewicz.
Budynek przy Kołobrzeskiej 57 

nie należy do najmłodszych, 
dlatego potrzebne jest docie-
plenie obiektu, ponieważ w 
niektórych miejscach występu-
je przemarzanie. 
– Na tę inwestycję potrzeba 
niemałych pieniędzy. Trudno 
mi teraz powiedzieć, kiedy mo-
glibyśmy zająć się termomoder-
nizacją klubu – mówi kierow-
nik Narkiewicz.

(lubek)
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PRZEBOJE IRENY JAROCKIEJ

Muzycznie na sopockim molo
Podobnie jak w roku ubiegłym, sopocki Młodzieżowy Dom Kultury przy współpracy z Kąpieliskiem Morskim Sopot, Fun-
dacją Sopockie Korzenie, Fundacją Ireny Jarockiej, Urzędem Miasta Sopot oraz z wiernymi fanami, organizuje koncert 
poświęcony Irenie Jarockiej – piosenkarce pochodzącej z Wybrzeża – której przeboje zna i nuci cała Polska oraz Polonia, 
mieszkająca w różnych państwach świata.

– To tu, w Sopocie, Irena Jaroc-
ka zaczynała swoją profesjonal-
ną karierę. To tu – w sopockim 
mieszkaniu Seweryna Krajew-
skiego – powstał jej pierwszy 
wielki przebój „Gondolierzy 
znad Wisły”, za który otrzy-
mała stypendium PAGART 
i wyjechała na 4 lata do Pa-
ryża kształcić swoje umiejęt-
ności wokalne u boku Char-
lesa Aznavoura czy Mireille 
Manthieu. Była jedyną polską 
piosenkarką, która dziewięcio-
krotnie wystąpiła na Między-
narodowym Festiwalu Sopoc-
kim, zdobywając tam Nagrodę 
Publiczności, Nagrodę „Głosu 
Wybrzeża” i Miss Obiektywu. 
W Operze Leśnej wyśpiewała 
swoje największe przeboje, by 
wspomnieć chociażby o: „Gon-
dolierzy znad Wisły”, „Odpły-
wają kawiarenki”, „Słowo je-
dyne – ty”, „Wymyśliłam cię”, 
„Motylem jestem” – przypo-
mina część życiorysu artystki 

Lidia Czerniak, która wspólnie 
z Edytą Dawidowską zajmu-
je się koordynacją koncertu na 
molo.
To właśnie muszla koncertowa 
przy sopockim molo, w której 
15 sierpnia odbędzie się kon-
cert, była ulubionym miejscem, 
gdzie Irena Jarocka dawała 
swoje koncerty i spotykała się z 
publicznością oraz fanami. 
 –  Koncert poświęcony pamię-
ci Ireny Jarockiej odbędzie się 
w sobotę, 15 sierpnia, o godz. 
16.00 w Muszli Koncertowej 
przy molo w Sopocie. Gościem 
specjalnym imprezy będzie 
Izabela Trojanowska, która 
przyjęła zaproszenie organi-
zatorów, zrzekając się honora-
rium. Wystąpią również laure-
aci I Wojewódzkiego Konkur-
su Piosenki Seniorów „Ocalić 
od zapomnienia”, który odbył 
się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Sopocie. Pojawią się 
także laureaci Wojewódzkiego 

Konkursu „Odkrywamy Talen-
ty na Pomorzu”. Piosenki Ireny 
Jarockiej zaśpiewają też: Ka-
tarzyna Rogalska z „Cappelli 
Gedanensis” oraz uzdolniona 
młodzież z Wybrzeża – zapo-
wiada Lidia Czerniak.
Dodajmy jeszcze tylko, że przy 
okazji koncertu zorganizowa-
na zostanie wystawa portre-
tów Ireny Jarockiej autorstwa 
znanej i cenionej w świecie ar-
tystycznym fotograf – Renaty 
Pajchel.
– Na koncert przyjadą fani i 
sympatycy Ireny Jarockiej z ca-
łego kraju. Zapewne
znów wszyscy wspólnie za-
śpiewamy największe przebo-
je artystki – zapewnia Lidia 
Czerniak.
Patronem medialnym koncertu 
jest „Panorama Pomorza”.

(GR)

  Rok temu na sopockiej scenie pojawiło się wielu artystów, którzy wystąpili  
w koncercie poświęconym Irenie Jarockiej
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OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Autodrom w Pszczółkach już otwarty
W Pszczółkach otworzono jedyny w tej części kraju Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Autodrom Pomorze. Do dys-
pozycji kierowców znajdują się m.in. plac manewrowy, płyta poślizgowa czy tor kartingowy. 

Autodrom w Pszczółkach to in-
westycja Pomorskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Gdańsku. 
Jest to miejsce, gdzie każdy kie-
rowca będzie mógł doskonalić 
swoje umiejętności za kierow-
nicą, poznać reakcję pojazdu na 
zmienne warunki atmosferycz-
ne, drogowe i terenowe symu-
lowane na płycie poślizgowej 
bądź szarpaku, który destabi-
lizuje tor jazdy. Kierowca bę-
dzie także mógł doświadczyć 
jak zachowuje się pojazd pod-
czas wykonywania manewrów 
skrętu szosowego, manewro-
wego, awaryjnego, omijania 
przeszkody z hamowaniem i 

bez hamowania awaryjnego na 
prostej czy łuku. Istnieje także 
możliwość zapoznania się ze 
zjawiskiem utraty przyczepno-
ści kół oraz podsterownością 
pojazdu.
– Jeszcze przed otwarciem 
naszego ośrodka spółka Saur 
Neptun Gdańsk zgłosiła chęć 
przeszkolenia na autodromie 
w Pszczółkach 100 swoich kie-
rowców. Mam nadzieję, że za 
jej przykładem pójdą inne po-
morskie firmy zatrudniające 
kierowców. Budowa autodromu 
zawierała od początku cztery 
koncepcje, a mianowicie: szko-
lenie kierowców zawodowych i 

szkolenia dedykowane firmom 
posiadającym place manewro-
we i instytucjom posługującym 
się samochodami specjalistycz-
nymi, urzędom, które w swo-
jej pracy wykorzystują quady 
oraz celom sportowym. Poza 
tym przyświecał nam jeszcze 
jeden cel. Chcieliśmy, aby po-
morscy kierowcy podnosili tu 
swoje kwalifikacje – mówiła 
podczas otwarcia autodromu 
Wiesława Kasprzewska-Char-
kin, dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Gdańsku, która była jednym z 
motorów napędowych budowy 
autodromu.
Inwestycja nie byłaby zreali-
zowana w Pszczółkach gdyby 
nie zaangażowanie Ryszarda 
Świlskiego, członka zarządu 
województwa pomorskiego 
czy Hanny Brejwo, wójt gmi-
ny Pszczółki. Dodajmy w tym 
miejscu, że to właśnie na te-
renach gminnych usytuowany 
jest autodrom, a poza tym gmi-
na musiała wybudować drogę 
dojazdową do ośrodka przy uli-
cy Żuławskiej.
– Autodrom w Pszczółkach jest 
dowodem na to, że poważne 
inwestycje nie muszą powsta-
wać w dużych miastach. Mam 
nadzieję, że ten obiekt przycią-
gnie do Pszczółek kierowców, 
którzy przy okazji poznają inne 
walory tej gminy – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
– Wiele osób czuje się 

mistrzami kierownicy. Tych 
zapraszam na autodrom do 
Pszczółek, żeby tu sprawdzili 
swoje umiejętności i zostawi-
li trochę adrenaliny na torze. 
Miałem przyjemność przeje-
chać się tym torem. Po wyjściu 
z auta nabrałem dystansu do 
siebie i swoich umiejętności – 
dodał Ryszard Świlski.

Krzysztof Lubański

WYCIECZKI, GRY, QUIZY, ZABAWY... – LATO W MIEŚCIE

Letnia kanikuła spędzona z przymorskim „Piastusiem”
Tegoroczne wakacje zorgani-
zowane przez klub „Piastuś”, 
mimo, że trwały aż cztery ty-
godnie, przeminęły szybko, 
ponieważ ciekawych atrak-
cji przygotowanych było co 
niemiara.
Tego roku z wakacyjnej oferty 
klubu przy Piastowskiej sko-
rzystało blisko pół setki dzieci 
w wieku 7 – 11 lat.
- Podczas czterech tygodni 
spotkań z dziećmi organizo-
waliśmy liczne wycieczki. Do-
skonałym miejscem naszych 
wędrówek były: las przymor-
ski, park Tysiąclecia i park w 
Oliwie, gdzie bawiliśmy się w 
podchody, organizowaliśmy bi-
waki oraz turnieje – mówi „Pa-
noramie” Ewa Abramowska, 
kierownik Osiedlowego Klubu 
„Piastuś”.
To oczywiście nie wszyst-
kie wakacyjne atrakcje przy-
gotowane dla milusińskich, 

ponieważ także na świeżym 
powietrzu organizowane były 
rozgrywki sportowe oraz kon-
kursy plastyczne („Skarby lasu 
w dziecięcych obrazach” czy 
„Twierdza z piasku”). Odbyły 
się również zajęcia ceramiczne 
„Ślady natury”.
- Dzieci rozwijały sportowe 
umiejętności na polu golfo-
wym w Sopocie oraz podczas 
gry w kręgle w kręgielni So-
prano. Maluchy miały też oka-
zję zwiedzenia stadionu PGE 
Arena. Z kolei w Ogrodzie 
Botanicznym w Oliwie nasza 
dziatwa poznawała gatunki 
roślin i brała udział w quizie 
przyrodniczym. W sopockim 
grodzisku poznawały zaś histo-
rię słowiańskiej osady, strzelały 
z łuku, brały udział w konku-
rencjach sportowych i zręczno-
ściowych oraz piekły kiełbaski 
w ognisku – dodaje Ewa Abra-
mowska .

Wakacje były też świetną oka-
zją do poszerzenia wiedzy hi-
storycznej, bowiem w Dworze 
Artusa i Muzeum Burszty-
nu, młodzi gdańszczanie po-
znawali dzieje swojego miasta 
na zajęciach „Zawód kaper” i 
„Lochy dawnego Gdańska”. 
Dzieci odwiedziły również 
Europejskie Centrum Soli-
darności, gdzie brały udział w 
kreatywnych zajęciach „Ale w 
koło jest zielono” i „Stocznia na 
horyzoncie”.
- Zorganizowaliśmy zajęcia 
z geografii Europy, podczas 
których w formie quizu chętni 
poznawali państwa, ich stoli-
ce, flagi, godła i ciekawostki z 
nimi związane.
Teatr „Blaszany bębenek” wy-
stawił dla nas sztukę o przy-
jaźni „Skarb to nie tylko zło-
to” - relacjonuje przebieg 
tegorocznych wakacji Ewa 
Abramowska.

- W tym roku dzięki współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Kulturalno-Oświatowym „Te-
lePiast”, który sfinansował 
koszt podróży, mogliśmy za-
brać dzieci na wycieczki, pod-
czas których odwiedziliśmy 
Kaszubski Park Miniatur i 

Gigantów w Stryszej Budzie, 
Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku, Oce-
an Park we Władysławowie i 
Rodzinny Park Rozrywki w 
Elblągu. Bez wątpienia zajęcia 
organizowane przez klub „Pia-
stuś” w tegoroczne wakacje na 

pewno zapadną w pamięć wielu 
dzieci, a niektórzy zapewne już 
teraz nie mogą się doczekać ko-
lejnych, letnich atrakcji, które 
będą dla nich przygotowane w 
przyszłym roku.

(KL)

  Na każdej wycieczce obowiązkowo trzeba stanąć do pamiątkowego zdjęcia

  Obiekt w Pszczółkach posiada także płytę poślizgową, na 
której swoje umiejętności może sprawdzić każdy kierowca

  Symboliczne otwarcie autodromu w Pszczółkach

– tor kartingowy o długości 1047 m
– tor ziemny (quadowy) o długości 500 m
– budynki biurowe z halą garażową
– sala wykładowa dla 20 słuchaczy
– płyta poślizgowa prostokątna 150x50m
– płyta poślizgowa w formie pierścienia o średnicy 68 m
– plac manewrowy 100x20m
– wzniesienia z łukiem i zawodnienie

AUTODROM W PSZCZÓŁKACH
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Zamknięty tunel przy „Locie”
W związku z modernizacją 
infrastruktury wokół powsta-
jącego w centrum miasta Fo-
rum Gdańsk, od 10 sierpnia 
zostanie częściowo zamknię-
ty tunel dla pieszych pod ul. 
Wały Jagiellońskie. Będzie 
nim można nadal przecho-
dzić od strony Bramy Wy-
żynnej do przystanków tram-
wajowych pośrodku ulicy, ale 
od strony Targu Rakowego 
przejście zostanie zamknięte. 
Jest to konieczne ze wzglę-
du na potrzebę przedłużenia 
żelbetowej płyty przykrywa-
jącej tunel. Zmodernizowa-
ne przejście podziemne zo-
stanie ponownie otwarte po 
ukończeniu budowy Forum 
Gdańsk, w 2017 roku.
Częściowe zamknięcie tunelu 
oznacza, że piesi powinni od 
10 sierpnia korzystać z przej-
ścia przez ul. Wały Jagiel-
lońskie na skrzyżowaniu ze 
światłami przy ul. Hucisko. 
Dotyczy to również pasaże-
rów autobusów jadących w 
kierunku al. Armii Krajowej, 
którzy na wysokości Bramy 
Wyżynnej chcieliby przesiąść 
się w tramwaj lub odwrotnie. 
Aby skrócić drogę pasaże-
rom, przystanek autobusowy 
przy ul. Wały Jagiellońskie 
od strony Targu Rakowego 

został przesunięty bliżej przej-
ścia przy ul. Hucisko.
Przy tunelu oraz w najbliższej 
okolicy ustawione zostały tabli-
ce informacyjne dla pieszych.
Kupcy prowadzący punkty 

handlowe w przejściu nadal 
tam pozostaną – niektóre sto-
iska zostaną tylko przesunięte 
bliżej wyjść do przystanków 
tramwajowych.

Emilia Salach/UM Gdańsk 
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  Od 10 sierpnia zamknięte będzie wejście do tunelu 
od strony Targu Rakowego

  Wyspa Spichrzów ma stać się tętniącym sercem Gdańska

ZMIANY NA WYSPIE SPICHRZÓW

Otwarto punkt informacyjny
W miniony wtorek, 3 sierpnia, otworzono pawilon informacyjny na 
północnym cyplu Wyspy Spichrzów. W pawilonie można uzyskać in-
formacje zarówno o historii wyspy, jak i o planowanym zagospoda-
rowaniu tego niezwykłego miejsca.

– Projekt zagospodarowania 
Wyspy Spichrzów będzie re-
alizowany w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego. 
Planowano to od lat. Obec-
nie plany te nabrały realnego 
kształtu, ponieważ znalazł się 
inwestor – partner dla mia-
sta, który w zamian za grunt 
zrealizuje modernizację sze-
regu obiektów publicznych 
zlokalizowanych w otoczeniu 

zagospodarowywanej północ-
nej części wyspy. Zmoderni-
zowany zostanie przez kon-
sorcjum także okoliczny układ 
komunikacyjny – informuje 
Dariusz Wołodźko z Biura 
Promocji, Informacji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, któ-
ry przypomina, że zwycięska 
oferta konsorcjum przewiduje, 
że na działce o powierzchni 

18300 m kw. powstaną apar-
tamenty mieszkalne, lokale 
handlowo-usługowe, aparta-
menty hotelowe i hotel o łącz-
nej powierzchni użytkowej ok. 
60000 m kw. 
Projekt zakłada zachowanie 
pozostałości historycznych spi-
chlerzy – zostaną one wkompo-
nowane we współczesną, funk-
cjonalną zabudowę użytkową.

(GR)
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SPOTKANIE Z ARTUREM ŻMIJEWSKIM

Warsztaty Filmowej Kreatywności Huawei i Orange Kino Letnie.
Festiwal Orange Kino Letnie Sopot-Zakopane zaprasza na Warsztaty Filmowej Kreatywności i wyjątkowe spotkanie z 
gwiazdą festiwalu, Arturem Żmijewskim. Podczas kilku dni wakacji będziecie mogli nauczyć się techniki malowania 
światłem i kręcenia filmów na kilka smartfonów jednocześnie. To niepowtarzalna okazja, aby wypróbować możliwości 
najnowszego smartfonu Huawei P8 i poznać uznanych twórców filmowych.

Marzy Ci się kręcenie 
f ilmów przy użyciu kil-
ku kamer jednocześnie? 
Weź udział w Warsztatach 
Filmowej Kreatywności 
Huawei i Orange Kino 
Letnie. Przekonaj się jak 
opanować profesjonalny 
warsztat f ilmowca z po-
mocą trybu reżyserskiego 
integrującego kamery kil-
ku smartfonów. Warsztaty 
5 i 6 sierpnia poprowadzi 
Radosław Polak – absol-
went poznańskiej ASP, fo-
tograf, twórca teledysków 
i reklam, od lat współpra-
cujący z największymi pol-
skimi tytułami prasowy-
mi. W latach 2009 – 2012 
wykładowca Warszawskiej 
Akademii Fotograf ii, swo-
je prace wystawiał m.in. w 
Centre Georges Pompidou 
w Paryżu. Udział w warsz-
tatach weźmie również 
Rafał Zawierucha – aktor 
f ilmowy i teatralny, znany 

m.in. z takich f ilmów jak 
„Bogowie” czy „Wkręceni”.
Główną atrakcją festiwa-
lowego czwartku w ramach 
cyklu „Made in Poland” bę-
dzie specjalne spotkanie z 
wielką gwiazdą polskiego 
kina – Arturem Żmijew-
skim, tegorocznym laure-
atem Diamentowego Klapsa 
Filmowego festiwalu Oran-
ge Kino Letnie Sopot-Za-
kopane, ambasadorem Do-
brej Woli UNICEF. Aktor, 
którego trudno zaszuf lad-
kować, gra zarówno czarne 
charaktery, jak i postacie 
szlachetne, gwiazda „Psów“ 
Władysława Pasikowskie-
go, jak i „Katynia” Andrzeja 
Wajdy.
Spotkanie, otwarte dla pu-
bliczności, odbędzie się w 
czwartek 6 sierpnia o godz. 
18.00 na sopockim molo, w 
kawiarni festiwalowej „Koło 
Molo”, przy fontannie. Pod-
czas spotkania będzie okazja 

do zadania pytań oraz zdo-
bycia autografu aktora. Spo-
tkanie poprowadzi Anna 
Maruszeczko – redaktor 
naczelna magazynu „Uroda 
Życia”. Wieczór zakończy 
projekcja f ilmu „Mój rower” 
z Arturem Żmijewskim w 
jednej z głównych ról.
Przeżyj niezapomnianą ar-
tystyczną przygodę! Kolejna 
seria spotkań odbędzie się 
już 20-21 sierpnia. Warsz-
taty Filmowej Kreatywno-
ści poprowadzi Jerzy Boń-
czak – bardzo lubiany aktor 
teatralny i f ilmowy, znany 
wszystkim z kultowego se-
rialu „Alternatywy 4”. Być 
może wystąpi on właśnie w 
Twoim f ilmie...?
Podczas każdego godzinne-
go warsztatu każdy będzie 
mógł spróbować zarówno 
reżyserem, jak i operato-
rem oraz poznać możliwo-
ści smartfonów Huawei P8 
wraz z funkcją „malowania 

światłem”. W sumie na 
uczestników czeka ponad 
200 miejsc. Prace fotogra-
f iczne będą drukowane, a 
materiały f ilmowe prezen-
towane przed seansami fe-
stiwalu Orange Kino Letnie 
w Sopocie i Zakopanem.
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny! Na zgłosze-
nia czekamy pod adresem 
warsztat y @orangek inolet-
nie.pl.

Ewa Towarek

 6 sierpnia będzie 
można spotkać się z 

Arturem Żmijewskim
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ROZMOWA Z RADNĄ MAŁGORZATĄ CHMIEL

Żeby pomóc, trzeba umieć pomagać
– Już ponad 20 lat Małgorza-
ta Chmiel pracuje jako samo-
rządowiec. Co motywuje do 
działania w lokalnym samo-
rządzie i powoduje, że star-
tu w kolejnych wyborach nie 
można sobie odmówić?
– To nie jest tak, że „nie mogę 
sobie odmówić…”. Mam nie-
zły zawód – jestem architek-
tem i cały czas pracuję w zawo-
dzie, więc się nie nudzę. Chyba 
większość z nas ma w pewnym 
momencie życia chęć wykorzy-
stania swojej wiedzy zawodo-
wej dla dobra innych – tylko po 
to, żeby pomóc. Dużą satysfak-
cją jest umieć pomóc, a zwłasz-
cza w trudnej sprawie. Stąd też 
moje hasło: „Żeby pomoc, trze-
ba umieć pomagać”. Oczywi-
ście wielką dla mnie motywacją 
jest duże poparcie, jakim cieszę 
się w każdych kolejnych wy-
borach. To satysfakcja, ale też 
zobowiązanie, żeby nie zawieść 
mieszkańców Gdańska.
– Jakimi sukcesami może 
pochwalić się Małgorzata 
Chmiel i czy ma na swoim 
koncie rzeczy, których nie 
udało się jej zrealizować  
i traktuje je jako porażkę?
– Każdy ma na swoim koncie 
sukcesy i porażki. Sukcesa-
mi jest trochę niezręcznie się 
chwalić, ale myślę, że o kilku 
można powiedzieć. Udało mi 
się powołać do życia Gdańskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, wprowadzając 
tym samym nową formę po-
zyskiwania mieszkań w Gdań-
sku. Wspomnieć też warto  

o parku przy ul. Chirona w 
Osowej, który otrzymał nawet 
tytuł najładniejszej przestrzeni 
publicznej województwa po-
morskiego w 2012 roku. Mogę 
tak wyliczać dalej, ale chyba 
największym moim sukcesem 
jest to, że nadal chcecie Pań-
stwo ze mną współpracować, 
że w przeciągu tych wielu lat 
pracy w samorządzie poznałam 
wielu wspaniałych ludzi.
– Niektórzy gdańszczanie 
uważają, że w mieście poja-
wiły się „pomniki chwały” 

(ECS, Teatr Szekspirowski), 
których powstanie i utrzyma-
nie pochłania sporo środków, 
które można byłoby przezna-
czyć chociażby na budowę 
basenów. Jaka jest Pani opi-
nia na ten temat? 
– Rzeczywiście ECS i Teatr 
Szekspirowski budzą emocje 
– jedni są „za”, inni „przeciw”. 
Uważam, że ECS można było 
wybudować etapami, a nie od 
razu cały, ogromny budynek. 
Co prawda chwalona jest jego 
architektura, ale utrzymanie 

tak dużej przestrzeni kosztuje 
miasto corocznie miliony zło-
tych. Obiekt ten nie może za-
rabiać na wynajmie lokali, gdyż 
wybudowany został z pieniędzy 
unijnych. Miasto z kolei ma 
dużo kredytów do spłacenia. 
Zgadzam się jednak z opinia-
mi, że jest to wyjątkowa ikona 
wyjątkowych zdarzeń w Gdań-
sku, którymi powinniśmy się 
chwalić przed światem.
– Odwiecznym problemem 
Gdańska są korki na dojaz-
dach do obwodnicy. Czy kolej 

metropolitalna i nowe linie 
tramwajowe są w stanie roz-
ładować korki, czy też po-
trzebne są inne rozwiązania 
np. inwestycje, aby ruch na 
dojazdówkach do obwodnicy 
stał się normalny?
– Taką mamy nadzieję, że 
niektóre korki znikną po uru-
chomieniu PKM. Szczegól-
ną nadzieję wiążę z Osową  
i wierzę, że już nie będzie się 
opłacało jeździć stąd samocho-
dem, bo szybciej i wygodniej 
będziemy mogli podróżować 

do Śródmieścia koleją metro-
politalną. We wszystkich mia-
stach europejskich promuje 
się podróżowanie komunika-
cją publiczną, a nie własnymi 
samochodami. Zakorkowane 
ulice nie są tylko naszym pro-
blemem. Warto też pamiętać, 
że jeszcze niedawno w rodzinie 
było jedno auto, a teraz czę-
sto każdy członek rodziny ma 
swój samochód. Żadne miasto 
nie jest w stanie wybudować 
tyle dróg, żeby nie było kor-
ków. Poza tym, czy chcemy żyć  
w mieście o tak dużym ruchu 
samochodowym? Namawiam 
do podróży rowerem lub komu-
nikacją publiczną. Jest ona co-
raz wygodniejsza i punktualna.
W tej chwili brakuje też połą-
czenia planowanej Nowej Spa-
cerowej z Oliwy do Osowej,  
a więc też do obwodnicy. Wy-
maga to jednak wybudowania 
kosztownego tunelu pod Pa-
chołkiem, ale usprawniłoby 
to dojazd do obwodnicy. Poza 
tym Sopot miałby wreszcie też 
dojazd do niej. Dzięki tej trasie 
wyprowadzilibyśmy duży ruch 
ze Starej Oliwy, gdzie niszcze-
ją zabytkowe domy. Ochroni-
łoby to również unikalny Park 
Oliwski – nie mówiąc o szyb-
kim dojeździe do Osowej, co 
teraz jest koszmarem.
Jestem dużym zwolennikiem 
tej trasy. Oczywiście jest ona 
bardzo kosztowna, ale jak nie 
teraz to nigdy, bo obecnie do-
staliśmy ostatnią tak dużą tran-
szę pieniędzy UE.

Grzegorz Rudnicki
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NAGRODA  DLA CONTINUO

Sopocianie zawojowali 
Hiszpanię
Sopocki Chór Kameralny Con-
tinuo wziął udział w prestiżo-
wym, międzynarodowym kon-
kursie chóralnym w hiszpań-
skiej miejscowości Torrevieja, w 
którym jury przyznało sopocia-
nom prestiżową trzecią nagrodę 
w kategorii „Habaneras”.
W tym roku odbyła się 61 edy-
cja konkursu, w której wzięło 
udział 15 specjalnie wyselek-
cjonowanych chórów z całego 
świata. Uczestnicy imprezy wy-
konywali tradycyjne, regionalne 
pieśni mówiące o morzu, miło-
ści, rozterkach marynarzy i
o wielkim przywiązaniu do 
Torrevieja. Oprócz tych roman-
tycznych pieśni, zwanych haba-
nerami, śpiewano utwory poli-
foniczne, które w sposób wyjąt-
kowy pokazują wielogłosowość 
kompozycji.
Sopocki Chór Kameralny Con-
tinuo pod dyrekcją dr Mariusza 
Mroza, w kategorii Habaneras, 

zaprezentował trzy utwory: 
obowiązkową dla wszystkich 
„Torrevieja en mi corazon”, 
„Dejadme” i „El sabor de una 
habanera”. Natomiast w kate-
gorii Polifonias przedstawio-
no dwie polskie kompozycje: 
„Wesele sieradzkie” oraz „Małe 
wariacje”.
Jak mówi dyrygent sopockiego 
chóru, wszyscy śpiewali wy-
śmienicie, zwłaszcza zespoły z 
Filipin, Kolumbii i Hiszpanii.
- „Wiedzieliśmy, że konkuren-
cja jest poważna, ale nie tracili-
śmy nadziei. Habanery
to utwory bardzo romantycz-
ne, o niespełnionej miłości do 
ukochanej, morza i Torrevie-
ja. Staraliśmy się wczuć w rolę 
dawnych marynarzy i włożyć 
w śpiewanie habaner maksi-
mum serca i uczucia” – mówi 
Joanna Osińska, prezes chóru 
Continuo. 

(GR)

NOWA ODSŁONA AKCJI

Nie daj się oszukać – sprawdź paragon 
Zachęcenie kupujących nie 
tylko do brania, ale także do 
sprawdzania paragonów wy-
dawanych z kas fiskalnych – to 
cel akcji „Nie daj się oszukać – 
sprawdź paragon”. Tegorocz-
na, nowa odsłona prowadzo-
nej od lat przez Ministerstwo 
Finansów akcji „Weź para-
gon” ruszyła w lipcu.

Chcemy zwrócić uwagę, że 
obok paragonów fiskalnych, 
sprzedawcy wystawiają też 
paragony niefiskalne. Są one 
wystawiane przed fiskaliza-
cją kasy i nie powinny być 
przekazane kupującemu jako 
dowód zakupu, jeżeli sprze-
dawca jest zobowiązany do 
ewidencjonowania obrotów 
na kasach rejestrujących.
– Zjawisko to nie jest po-
wszechnie znane, ma jednak 
negatywny wpływ nie tyl-
ko na kondycję całego spo-
łeczeństwa jako odbiorcy 
usług finansowanych przez 

państwo, jak edukacja czy bez-
pieczeństwo, ale również na 
uczciwą konkurencję w po-
szczególnych branżach. Stąd 
decyzja o rozszerzeniu zakresu 
kampanii paragonowej – mówi 
wiceminister finansów, pełno-
mocnik rządu ds. informacji 
i edukacji finansowej Izabela 
Leszczyna. – Wierzę, że nasza 
akcja będzie cieszyć się dużym 
społecznym zainteresowaniem, 
bo propaguje takie wartości 
jak uczciwość i współodpowie-
dzialność za państwo.
Z dniem 1 stycznia 2015 r. we-
szło w życie rozporządzenie 
stanowiące, że w przypadku 
świadczenia takich czynno-
ści jak np. usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, kosmetologicz-
ne, prawnicze, usługi opieki 
medycznej świadczonej przez 
lekarzy i lekarzy dentystów, 
usługi związane z wyżywie-
niem świadczone przez stacjo-
narne placówki gastronomicz-
ne, konieczne jest stosowanie 

kas rejestrujących. Niemniej 
jednak przy wprowadzaniu 
wymogu bezwzględnego ewi-
dencjonowania, zdecydowano 
się na wprowadzenie okresu 
przejściowego na zainstalowa-
nie kasy (2-3 miesięcy od roz-
poczęcia ich wykonywania). 
Oznacza to, że podatnik nowo 
otwierający działalność gospo-
darczą, np. w zakresie usług 
fryzjerskich (który nie prowa-
dził wcześniej w ogóle działal-
ności) ma 2-3 miesiące (w za-
leżności od tego, kiedy w mie-
siącu dokona pierwszej czyn-
ności) na zainstalowanie kasy.
Przykładem branży, w której 
zjawisko paragonów niefiskal-
nych jest szczególnie zauwa-
żalne, jest gastronomia. Jako 
paragon funkcjonuje tu czę-
sto tzw. rachunek lub paragon 
kelnerski. 
Dlatego dziś zwracamy uwa-
gę konsumentów nie tylko 
na egzekwowanie parago-
nu – prosimy również o jego 

sprawdzenie. Każdy paragon 
fiskalny zawiera charaktery-
styczne elementy: centralnie 
umieszczony napis „paragon 
fiskalny”, NIP wystawcy, jego 
nazwę i adres, nazwę towaru 
lub świadczonej usługi, cenę 
oraz logo i numer unikatowy 
kasy.
Akcja skierowana jest przede 
wszystkim do konsumentów, 
bo to oni otrzymują paragony 
i mają możliwość ich spraw-
dzenia. Chcemy zwrócić 
uwagę, że zarówno w przy-
padku niewydania paragonu, 
jak również wydania parago-
nu niefiskalnego, wartość po-
datku i tak z reguły jest pobie-
rana od konsumenta. To kon-
sument płaci podatek w cenie 
towaru lub usługi, podatek, 
który nie zawsze trafia do bu-
dżetu, czasem do „kieszeni” 
nieuczciwego sprzedawcy.

Barbara Szalińska 
Rzecznik prasowy Izby Skar-

bowej w Gdańsku 

  Małgorzata Chmiel jest jedną z najaktywniejszych i zarazem najskuteczniejszych radnych Gdańska
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Fizjoterapia w zespole cieśni podbarkowej
Dolegliwości bólowe w sta-
wie ramiennym dotykają co-
raz więcej osób. Podczas dłu-
go wykonywanych czynno-
ści dochodzi do przeciążeń i 
mikrourazów. Najczęstszymi 
jednostkami chorobowymi 
narządu ruchu związanymi 
ze stawem ramiennym są: ze-
spół cieśni podbarkowej, bark 
zamrożony, niestabilność 

barku. Do powstania zespołu 
cieśni podbarkowej przyczynia 
się w dużym stopniu występo-
wanie wielu mikrourazów, któ-
re doprowadzają do przeciąże-
nie mięśnia nadgrzbietowego. 
Czynnikami przyczyniającymi 
się do wystąpienia tego zespo-
łu mogą być zaburzenia rów-
nowagi pomiędzy działaniem 
mięśnia naramiennego a stożka 

rotatorów. W efekcie dochodzi 
do destabilizacji głowy kości 
ramiennej w stosunku do pa-
newki stawowej, co skutkuje 
uciskiem na stożek rotatorów. 
 Schorzenie to dzieli się, ze 
względu na pochodzenie, pier-
wotne oraz wtórne. Przyczyną 
powstawania pierwotnego ze-
społu cieśni podbarkowej jest 
mechaniczny konflikt mankie-
tu rotatorów wraz z dolną po-
wierzchnią sklepienia kruczo-
-barkowego. Wtórny zespół 
cieśni podbarkowej również 
wykazuje charakter mechanicz-
ny lecz występuje ze względu 
na niestabilność stawu ramien-
nego i łopatki. Koniecznym jest 
odróżnienie czy mamy do czy-
nienia z postacią pierwotną czy 
wtórną. Pacjenci cierpiący na 
to schorzenie skarżą się na ból 
barku, osłabienie mięśni, mogą 
występować parastezje w gór-
nym odcinku ramienia, ogra-
niczenia ruchów, ból w obrębie 
barku. Leczenie zespołu cieśni 
podbarkowej koncentruje się 
na zaleczeniu stanu zapalne-
go. Pacjenci otrzymują zabie-
gi fizykoterapeutyczne na staw 
ramienny takie jak ultradźwie-
ki, lasery, pole magnetyczne. 
Najważniejszą część leczenia 

PIO-MED Gabinet Fizjoterapii

Gdańsk Grunwaldzka 100
tel.5078122981

piomedgdansk@gmail.com
www.piomedgdansk.pl

stanowi terapia funkcjonalna 
i terapia manualna. Ich celem 
jest przywrócenie pełnego za-
kresu ruchu, jak również sta-
bilizacja łopatki i zmniejszenie 
dolegliwości bólowych. Ge-
neralnie leczenie uzależnione 
jest od natężenia dolegliwości 
bólowych, potrzeb pacjenta, a 
także od możliwości zabiegów 
rehabilitacyjnych. Wyniki ja-
kie uzyskuje się przy zastoso-
waniu artroplastyki zależą od 
jakości stożka rotatorów, sta-
nu chrząstki stawowej i kość-
ca oraz rodzaju zastosowanych 
implantów. Czynniki te wpły-
wają w dalszej kolejności na 
proces prowadzonych działań 
rehabilitacyjnych i celów jakie 
terapeuta może postawić w le-
czeniu pacjenta.

SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI PRZEJDZIE LIFTING

Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej
Już jesienią siedziba Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zmieni się nie do poznania. Niebawem ruszy 
montaż windy oraz termomodernizacja budynku i remont klatki schodowej. 

Za nami Walne Zgromadze-
nie Członków Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” w Gdańsku. Fre-
kwencja – jak co roku – nie po-
walała na kolana, bo na spół-
dzielcze spotkania, które orga-
nizowane są tylko jeden raz w 
roku, przyszło niespełna 5 proc. 
członków RSM „Budowlani”.
– Jesteśmy przyzwyczajeni do 
takiej frekwencji. Dwukrotnie 
więcej osób przychodzi, kiedy 
odbywają się wybory do rady 
nadzorczej albo mają być pod-
jęte kontrowersyjne uchwały. 
Największą frekwencję, trady-
cyjnie już, odnotowaliśmy na 
górnym osiedlu. Mieszkańcy 
złożyli wniosek, aby Walne 
Zgromadzenie Członków było 
podzielone na mniej niż siedem 
części. Przyznam, że pomysł 
jest godny rozważenia, dlatego 
będziemy zastanawiać się nad 
wprowadzeniem zmiany do 
statutu, dzięki czemu mogliby-
śmy organizować mniej części 
walnego zgromadzenia – mówi 
nam Zbigniew Kopiński, pre-
zes RSM „Budowlani”.
Gdyby zarząd spółdzielni miał 

pewność, że za każdym razem 
frekwencja nie będzie przekra-
czać 10 proc., to walne zgroma-
dzenie organizowane byłoby w 
całości. Takiej pewności jednak 
nie ma, dlatego zebrania muszą 
odbywać się w częściach. 
– Nie mamy pewności, jaka 
przyszłość czeka całą spół-
dzielczość mieszkaniową, bo 
jak wiemy, w pocie czoła posło-
wie pracują nad zmianą usta-
wy, która może spowodować, 
że spółdzielnie mieszkaniowe 
będą likwidowane. Mam jed-
nak nadzieję, że do tego nie 
dojdzie i będziemy mogli dalej 
skutecznie pracować – mówi 
Zbigniew Kopiński. 
Dodajmy, że bez większych 
problemów udzielono abso-
lutorium zarządowi i radzie 
nadzorczej. A niska frekwen-
cja świadczyć może przede 
wszystkim o tym, że spółdziel-
nia zarządzana jest dobrze, a jej 
członkowie nie mają większych 
uwag do pracy zarządu i rady 
nadzorczej.
– Korzystając z okazji i łamów 
„Panoramy”, chciałbym poin-
formować, że w połowie lipca 

złożyliśmy wniosek o pozwo-
lenie na budowę w związku z 
montażem windy w budynku 
administracji. Przetarg na wy-
konawcę został już rozstrzy-
gnięty i roboty ruszą, kiedy 
tylko otrzymamy pozwolenie z 
urzędu. To jednak nie wszyst-
ko. Lada dzień rozstrzygnięty 

  W sierpniu rozpoczną się prace związane z termomodernizacją siedziby Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

zostanie także przetarg na 
wykonanie termomoderniza-
cji siedziby naszej spółdzielni. 
Mam nadzieję, że prace ru-
szą już w sierpniu, a równole-
gle prowadzony będzie remont 
klatki schodowej budynku. Li-
czę, że wszystkie roboty uda się 
zakończyć jeszcze we wrześniu 

– dodaje prezes Kopiński.
Remont siedziby RSM „Bu-
dowlani” to potrzebna inwe-
stycja, ponieważ w spółdzielni 
mieszkają przede wszystkim 
osoby starsze, które wszystkie 
rachunki opłacają w kasie znaj-
dującej się na piętrze. Montaż 
windy będzie dla nich dobrym 

prezentem, bo zamiast wdra-
pywać się po schodach, będą 
mogli bez żadnego wysiłku, w 
kilka sekund wjechać na piętro.

Krzysztof Lubański
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  Na plac zabaw na Przymorzu przyjeżdżają dzieci z całego Trójmiasta
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GROZI NAM ZATOR W KOWALACH ???

Węzeł wciąż 
niedokończony
W jednym z poprzednich wydań „Panoramy” 
informowaliśmy o utrudnieniach na węźle 
Kowale, który nie jest do końca wybudowany. 
Wiadomo jednak, że nie prędko możemy spo-
dziewać siędrogowców w tym miejscu.

Węzeł Kowale jest jedynym 
(poza Szadółkami) węzłem, 
który nie został dokończony, 
dlatego wjazd z obwodnicy na 
drogę wojewódzką Gdańsk – 
Kościerzyna jest utrudniony. 
Poza tym cierpi na tym inte-
res gminy Kolbudy, która w 
sąsiedztwie obwodnicy posia-
da działki inwestycyjne.
- W przypadku węzła Kowale 
czekamy na wydanie decyzji 
środowiskowej. Ewentualna 
realizacja będzie finansowana 
przez inwestora prywatnego, 
prawdopodobnie także przy 
udziale samorządów – poin-
formował nas Piotr Michal-
ski, rzecznik prasowy gdań-
skiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad.
Tak naprawdę inicjatywa do-
kończenia budowy węzła Ko-
wale wyszła od samorządow-
ców w Kolbudach.
- Sprawa rozbudowy obecne-
go węzła wyszła przy okazji 
rozmów, które prowadzili-
śmy z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich na temat prze-
budowy trasy Gdańsk – Ko-
ścierzyna – mówi nam Marek 
Goliński, wicewójt gminy 

Kolbudy. - Prywatny inwestor 
zainwestował w przygotowa-
nie projektu jednej z kończyn 
węzła. Potrzebne są wszyst-
kie zjazdy z obwodnicy, po-
nieważ po oddaniu do użyt-
ku nowej Świętokrzyskiej i 
Obwodnicy Metropolitalnej 
zwiększy się ruch 
i korki na tym węźle mogą 
okazać się jeszcze większe niż 
w tej chwili.
Samorządowcy z Kolbud oba-
wiają się też, że po wybudo-
waniu Obwodnicy Metropo-
litalnej gmina będzie musiała 
przejąć fragment obwodnicy 
trójmiejskiej. Tym przypusz-
czeniom zaprzecza rzecznik 
GDDKiA.
- Obiema drogami ekspre-
sowymi będzie zarządza-
ła GDDKiA. Być może po 
ukończeniu S6 Trasy Kaszub-
skiej gdyński odcinek Ob-
wodnicy Trójmiasta przejdzie 
pod zarząd miasta – mówi 
Piotr Michalski.
W tej chwili nie wiadomo, 
czy i w ogóle węzeł w Kowa-
lach zostanie dokończony. Na 
razie przyjdzie nam mieć tyl-
ko nadzieję.

(lubek)

   Kowale to jedyny węzeł na Obwodnicy Trójmiasta, który 
nie jest dokończony

NAJWIĘKSZY PLAC ZABAW NA POMORZU

Nowe życie Krainy Zabawy
Plac zabaw na gdańskim Przymorzu – Kraina Zabawy zyskał nowe życie. Jesz-
cze w lipcu park zabawowy został poddany modernizacji, a zwieńczeniem prac 
była impreza „Aktywuj się w Krainie Zabawy”.

Jak przypomina Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Gdańsku, Kraina Za-
bawy to jeden z największych 
placów zabaw na Pomorzu. 
– Plac zabaw cieszy się olbrzy-
mią popularnością wśród gdań-
szczan, ale korzystają z niego 
nawet mieszkańcy sąsiednich 
miast. Uniwersalna formuła 
parku zabaw gwarantuje, że 
wspaniałe atrakcje znajdują tu 
zarówno najmłodsze dzieci, 
które będą odwiedzać go pod 
opieką swoich rodziców, jak i 
te trochę starsze, odwiedzają-
ce plac zabaw w towarzystwie 
rówieśników. Dzięki komplek-
sowi drabinek, zjeżdżalni, huś-
tawek i małpich gajów, dzie-
ci mają do dyspozycji miejsce 
umożliwiające im integrację i 
wspólną zabawę – mówi Grze-
gorz Pawelec.
Gdański plac zabaw powstał 
kilka lat temu, ale w lipcu zo-
stał zmodernizowany, a dodat-
kowo pojawiły się nowe urzą-
dzenia oraz siłownia plenerowa 

z pięcioma stanowiskami.
– Mając na uwadze potrze-
by dzieci niepełnosprawnych, 
przygotowany został duży 

zestaw integracyjny z rampa-
mi, umożliwiający łatwy i bez-
pieczny wjazd wózkiem – do-
daje rzecznik MOSiR.

Dodajmy, że Krainą Zabawy 
zarządza gdański MOSiR, a 
fundatorem placu jest GPEC.

(GR)
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WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Pół miliona za place zabaw
Jeszcze do 17 sierpnia zgła-
szać można oferty do szóstej 
edycji konkursu na budo-
wę małych placów zabaw w 
Gdańsku. Do rozdysponowa-
nia jest pół miliona złotych, 
a konkurs skierowany jest do 
organizacji pozarządowych.
Celem konkursu jest wyło-
nienie 10 organizacji poza-
rządowych, które na swoim 
terenie lub na działce gmin-
nej, erwybudują małe place 
zabaw. Gmina dofinansu-
je taką inwestycję dotacją w 

wysokości 50 tys. zł.
Dzięki poprzednim edycjom 
konkursu powstało już 50 
małych placów zabaw, na co 
miasto wydało 2,5 mln zł. 10 
kolejnych zwycięzców pozna-
my w połowie września.
Zasady konkursu są szczegó-
łowo opisane w zarządzeniu z 
17 lipca tego roku dostępnym 
na stronie internetowej miasta 
pod adresem www.gdansk.pl/
organizacje,1977.html

(GR)
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- 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

WAKACJE W MIEŚCIE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE

Młodzi gdańszczanie zawładnęli Legolandem 
Tegoroczne wakacje przekroczyły już półmetek. Bardzo ciekawie spędzają je dzieci mieszkające na osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”. Młodzi gdańszczanie byli już w duńskim Legolandzie, Gnieźnie i Biskupinie.

Wakacje na osiedlu rozpoczęły 
się wraz z ostatnim szkolnym 
dzwonkiem, a jedną z propozy-
cji był wyjazd do Danii.
– Zaokrętowanie i rejs pro-
mem do Karlskrony dla wielu 
uczestników były pierwszym 
spotkaniem z morzem. Wi-
zyta na mostku kapitańskim, 

zwiedzanie promu i morska 
dyskoteka dostarczyły w pierw-
szy wieczór ogromnych wra-
żeń i emocji. Wycieczka, której 
głównym punktem programu 
była zabawa w Legolandzie w 
Danii, spełniła oczekiwania 
uczestników. Po całodzien-
nym pobycie wychodzili z 

parku z szerokimi uśmiecha-
mi na twarzach – relacjonuje 
Franciszek Wantuch ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Po-
łudnie”, która jest organiza-
torem wakacyjnych zajęć dla 
najmłodszych.
Czas wypełniony zabawą i ra-
dością z pewnością na długo 
zapadnie w pamięci dzieci. 
– Podobnie jak miliony kloc-
ków lego, których użyto do 
stworzenia miniaturowych 
budowli, uliczek, miast cha-
rakterystycznych dla państw 
skandynawskich z pełną infra-
strukturą, a wszystko wiernie 
odtwarzające rzeczywistość. 
Legoland w Billund jest naj-
większym na świecie. Podczas 
wycieczki było jeszcze kilka 
„naj…”. Chociażby najdłuższy 
most na świecie nad Cieśniną 
Sund, łączący Malmo w Szwe-
cji z Kopenhagą w Danii. Naj-
większe oceanarium – Błękitna 
Planeta. Drugi najstarszy park 
rozrywki na świecie – Ogrody 
Tivoli, w którym dzieci spę-
dziły wieczór. Najciekawsze 
ZOO safari w Givskud, gdzie 

na „wyciągniecie ręki” można 
spotkać ponad 90 gatunków 
zwierząt afrykańskiej sawan-
ny. A największe wrażenie 
zrobił wyjazd do Parku Lwów 
i obserwowanie ich z bliska w 
porze karmienia – opowiada 

Franciszek Wantuch.
Wycieczka do Danii nie była 
jedyną atrakcją przygotowaną 
przez SM „Południe”. Dzieci 
skorzystały z wyjścia do kina, 
zajęć aktywności twórczej, a 
także turniejów piłki nożnej, 

tenisa ziemnego oraz kręgli. 
Młodzi gdańszczanie mogli 
wybrać się też na wycieczkę 
Gniezno – Wenecja – Biskupin.

(KL)

  Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Hansa Christiana Andersena

  Główną atrakcją wycieczki do Danii był Legoland 
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Okulary progresywne – 
mity i fakty.
„Nie, nie chcę progresów, po-
dobno bardzo ciężko się do 
nich przyzwyczaić” To zdanie 
pada prawie zawsze kiedy pro-
ponuje się klientowi okulary 
progresywne zamiast dwóch 
par okularów, do dali i do 
czytania.  Ten mit o tego typu 
okularach powstał już dość 
dawno, kiedy stare konstruk-
cje soczewek progresywnych 
były trudne do opanowania 
przez użytkownika. Dzisiaj 

takie teorie potwierdzają się 
tylko w przypadku nieprawi-
dłowo wykonanych okularach.  
Aby przygotować prawidłowo 
nowoczesne okulary progre-
sywne, należy wykonać kilka 
niezbędnych kroków. 
Po pierwsze dobrać oprawkę, 
nie tylko pod katem estetycz-
nym, ale również technicznym, 
po drugie musimy wiedzieć jak 
będą użytkowane. Najważ-
niejszą sprawą jest prawidłowo 

zmierzona refrakcja , czyli po-
miar mocy potrzebnych socze-
wek. To jeszcze nie wszystko. 
Optyk wykonujący takie oku-
lary musi dokonać jeszcze kil-
ku pomiarów: tzw vertex (odle-
głość oko soczewka) kąt panto-
skopowy, kąt wygięcia oprawy, 
rozstaw oczu do dali i do bliży, 
odległość do czytania, wzrost 
użytkownika, również czy jest 
prawo czy lewo ręczny.  Do-
piero te wszystkie informacje 

pozwolą prawidłowo zaprojek-
tować i wykonać okulary pro-
gresywne a w tak zrobionych 
okularach przyzwyczajenie się 
do tej wygody, jaką są okulary 
progresywne, jest kwestą kilku 
dni. Ten okres przyzwyczaje-
nia się jest właściwie czasem 

nauki posługiwania się takimi 
okularami. Dobrze jest chodzić 
w jednych okularach, nie trze-
ba pamiętać o tych drugich, a 
zawsze je gdzieś zostawimy, 
zgubimy albo w trakcie zmiany 
uszkodzimy.
Obecne konstrukcje soczewek 
progresywnych projektowane 
i wykonywane są cyfrowo na 
nowoczesnych obrabiarkach. 
Dzięki temu pola widzenia po-
czególnych zakresów ostrości 
są szerokie i wygodne w uży-
waniu. W firmie OK. Serwis 
ponadto udzielana jest tzw 40 
dniowa gwarancja adaptacji. 
Gwarancja ta zapewnia, że je-
żeli po 40 dniach użytkownik 

nie może nauczyć się chodzić 
w okularach progresywnych 
wykonanych w OK. Serwis, 
bezpłatnie wykonywane są 
inne okulary, jedna albo dwie 
pary w zamian za zwrócone 
soczewki progresywne. W 
przeciągu ostatniego roku, 
przy wykonanych wielu pa-
rach okularów progresyw-
nych, ani razu nikt nie korzy-
stał z tej gwarancji, a wręcz 
klienci wyrażali  swoje zado-
wolenie i podkreślając nowy 
komfort życia.
Więc bez obaw i my korzy-
stajmy z nowoczesnych socze-
wek progresywnych.
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ZOBACZ WYSTAWĘ

Pamięci pogromów listopadowych
Do 22 września oglądać moż-
na wystawę „Z wewnątrz na 
zewnątrz – Pogromy listo-
padowe 1938 roku w rapor-
tach dyplomatów z Niemiec”, 
przygotowaną przez Funda-
cję Nowa Synagoga w Berli-
nie – Centrum Judaicum oraz 
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych Republiki Federalnej 
Niemiec. Ekspozycja znajduje 
się w Domu Uphagena, Od-
dziale Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska.
– Wystawa jest poświęcona 
pamięci listopadowych po-
gromów, a koncentruje się na 
raportach zagranicznych dy-
plomatów, które napisali na te-
mat wydarzeń z listopada 1938 

roku. Fundacja Nowa Synago-
ga Berlin zebrała, we współ-
pracy z niemieckim Minister-
stwem Spraw Zagranicznych, 
dokumenty z ponad 20 krajów 
– informuje Ewa Szymańska – 
kierownik Oddziału MHMG 
Dom Uphagena, która dodaje, 
że jest to pierwsze systema-
tyczne opracowanie tych źró-
deł tekstowych, zainicjowane 
przez dyrektora Centrum Ju-
daicum, dr Hermanna Simo-
na. Kuratorem wystawy jest 
dr Christian Dirks, który ści-
śle współpracował ze specjal-
nie utworzoną radą naukową 
z udziałem przedstawiciela Fe-
deralnego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Dodajmy jeszcze tylko, że ów-
czesna sekretarz stanu w mini-
sterstwie, a obecnie konsul ge-
neralna w Gdańsku, Cornelia 
Pieper, otworzyła w Centrum 
Judaicum wystawę 11 listopa-
da 2013 roku, czyli w dzień 
75. rocznicy listopadowych 
pogromów.
– W Polsce wystawa została 
już w tym roku pokazana we 
Wrocławiu i Łodzi. Po pre-
zentacji w Gdańsku ma zo-
stać pokazana w kolejnych 
polskich miastach – Krako-
wie i Warszawie – dodaje Ewa 
Szymańska.

(GR)

FESTIWAL NARRACJE

Otwarty nabór projektów
Instytut Kultury Miejskiej 
razem z Gdańską Galerią 
Miejską zapraszają artystów, 
dizajnerów, architektów, akty-
wistów i animatorów do skła-
dania propozycji projektów 
w ramach 7. edycji Festiwalu 
NARRACJE, odbywającej się 
w dniach 20-21 listopada w 
Gdańsku, pod hasłem „Prze-
mytnicy”. Termin nadsyła-
nia propozycji, które można 

słać na adres info@narracje.eu, 
upływa 15 września. 
Tegoroczny otwarty nabór pro-
jektów jest zaproszeniem do 
przedefiniowania mieszkal-
nych kwartałów Nowego Por-
tu (pomiędzy ulicami Oliw-
ską i Wolności) w kategoriach 
nie-miejsc.
– Interesuje nas tranzytowy, ale 
też egalitarny charakter nie-
-miejsc. Przyglądamy się ich 

choreografii, którą wytycza 
system znaków, drogowska-
zów i sygnałów. Nie bez zna-
czenia są dla nas przemytnicze 
konotacje „nie-miejsca”, które 
wiążą się z nielegalnymi stra-
tegiami wymiany, przekracza-
niem granic, ale też oczekiwa-
niem i projektowaniem przy-
szłości – mówi Anna Smo-
lak, kuratorka siódmej edycji 
festiwalu.

(GR)

DOBRA ZABAWA MIĘDZY BLOKAMI

Sąsiedzki festyn z klubem „OKO”
W ramach Gdańskich Dni Sąsiadów Oliwski Klub Osiedlowy „OKO” zorganizował festyn, a jego podstawowym celem 
było spotkanie i poznanie swoich sąsiadów i sąsiadek. Chociaż widzimy się często, mijamy na schodach i spotykamy w 
osiedlowym sklepie, nie zawsze zwracamy na siebie uwagę i rzadko mamy okazję bliżej się poznać – przyznaje Dariusz 
Lulewicz, kierownik oliwskiego klubu.

Impreza odbyła się na placu 
zabaw przy al. Grunwaldzkiej 
607 i 609, który udekorowano 
m.in. kolorowymi dekoracjami, 
plakatami i balonami otrzy-
manymi z Instytutu Kultury 
Miejskiej. 
– Początkowo festyn miał 
trwać do godziny 16.00, ale 
uczestnicy tak dobrze się ba-
wili, a czas mijał tak szybko, że 
bez wahania przedłużono jego 
trwanie do godziny 19.00. W 
imprezie uczestniczyły zarów-
no dzieci, jak i osoby starsze. 
Niektórzy spędzili z nami kil-
kanaście minut, ale większość 
poświęciła kilka godzin na in-
tegrację z sąsiadami. Klub na 
tę okazję przygotował grilla, a 
przy jego organizacji pomogli 
mieszkańcy – dodaje Dariusz 
Lulewicz.
W czasie trwania festynu zor-
ganizowano dla dzieci liczne 
gry i zabawy podwórkowe, dla-
tego spędziły one czas bardzo 

aktywnie, niemal nieustannie 
w ruchu. Wszystkim dziecię-
cym uczestnikom zabaw rozda-
no nagrody i drobne upominki, 
więc każdy wrócił do domu 
zadowolony. 
– Nawet starsi mieszkańcy z 
chęcią wzięli udział w niektó-
rych grach i zabawach, a kul-
minacją był między innymi 
zorganizowany mecz w palan-
ta, by poczuć smak dzieciń-
stwa. Wymęczeni, ale szczę-
śliwi dali z siebie naprawdę 
wszystko.
Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować Ewie Blaschke 
oraz Mai Kominiak za po-
moc w organizacji festynu. To 
przede wszystkim dzięki nim 
wszystko odbyło się spraw-
nie i uczestnicy nie chodzili 
głodni. Podziękowania należą 
się samym uczestnikom, któ-
rzy z własnej woli włączyli się 
do działania oraz pomocy i co 
rusz zaskakiwali pomysłami 

i spontanicznością – dziękuje 
kierownik klubu.
Zdaniem wielu osób sąsiedzka 
impreza była strzałem w dzie-
siątkę, a organizatorzy nie spo-
dziewali się aż takiego odzewu 
i świetnej atmosfery. 
– Niewielkim kosztem moż-
na stworzyć coś, co zbliży do 
siebie ludzi, pomoże nawiązać 
sąsiedzkie kontakty, a przede 
wszystkim pozwoli miło spę-
dzić czas i dobrze się bawić. 
Świetna atmosfera, życzliwość, 
spontaniczność oraz aktywność 
uczestników to dowód na to, że 
takie spotkania są potrzebne i z 
pewnością nasz klub będzie je 
organizował przynajmniej raz 
w roku, a jeśli przyjdzie taka 
potrzeba, nawet częściej – za-
pewnia Dariusz Lulewicz.

(GR)
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53. Bieg  

Westerplatte
W dalszym ciągu prowa-
dzone są zapisy do 53. Biegu 
Westerplatte, który odbę-
dzie się 12 września.
– W tym roku organizato-
rzy przewidzieli 3900 miejsc 
startowych. Zgłoszenia 
można dokonać na stronie 
www.sts-timing.pl/wester-
platte do 28 sierpnia do go-
dziny 23.59. Po wypełnieniu 
elektronicznego formula-
rza zgłoszeniowego, należy 
dokonać opłaty startowej w 
wysokości 30 złotych – in-
formuje Grzegorz Pawelec.
Warto wiedzieć, że Bieg 
Westerplatte jest najstarszą 
imprezą biegową w naszym 
kraju, na stałe wpisaną w 
kalendarz ważnych wyda-
rzeń sportowych.
– Trasa 10-kilometrowego 
biegu w tegorocznej edycji 
ulegnie – w porównaniu do 
ubiegłorocznej – niewiel-
kiej korekcie, która pozwoli 
na uzyskanie atestu PZLA. 
Start i meta zostały usytu-
owane na Westerplatte, u 
stóp pomnika upamiętnia-
jącego polskich obrońców 
wybrzeża we wrześniu 1939 
roku. Pula nagród w bie-
gu wyniesie łącznie 20000 
złotych. Każdy uczestnik 
uhonorowany zostanie oka-
załym, pamiątkowym me-
dalem, odlanym specjalnie 
na tę edycję imprezy, a w 
pakiecie finiszera znajdzie 
się koszulka, której rozmiar 
można wybrać w momen-
cie wypełniania formularza 
zgłoszeniowego – dodaje 
Grzegorz Pawelec.
Zmagania biegaczy będzie 
można śledzić zarówno 
bezpośrednio podczas bie-
gu poprzez transmisję on-
-line oraz na antenie Radia 
Gdańsk, które prowadzi 
relację na żywo. Natomiast 
szczegóły dotyczące impre-
zy znaleźć można na stronie 
biegwesterplatte.pl. Dodaj-
my, że organizatorami Bie-
gu Westerplatte są Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Radio Gdańsk.

(GR)

W POLSCE NIE MA SOBIE RÓWNYCH

Dobek w światowej czołówce
Reprezentant Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, Patryk Dobek, staje się czołową postacią 
wśród 400-metrowców biegających przez płotki. Nasz rodak został niedawno młodzieżowym 
mistrzem Europy, a w Diamentowej Lidze w Monako zajął 2. miejsce. 

Patryk Dobek jest w rewe-
lacyjnej formie, a osiągane 
przez niego wyniki są nie 
do „dogonienia” przez kra-
jowych rywali. Nic zatem 
dziwnego, że Polak – po 
zdobyciu młodzieżowego 
mistrzostwa Europy – wy-
walczył także złoto w kra-
jowym championacie, od-
bywającym się w Krakowie. 
Na tym nie koniec sukcesów 
zawodnika SKLA.
– Z czasem 48.62 Patryk za-
jął 2. miejsce w Diamentowej 
Lidze w Monako. Zawodnik 
SKLA śrubuje swój rekord 
życiowy i w imponującym 
stylu melduje się w ścisłej 
światowej czołówce. Świe-
żo upieczony młodzieżowy 
mistrz Europy startował z 
niekorzystnego dla siebie 
drugiego toru i jeszcze przed 
ostatnim płotkiem plasował 

się w okolicach piątej – szó-
stej pozycji. Patryk popisał 
się jednak znakomitym f i-
niszem, tuż przed linią mety 
wyprzedzając Amerykanina 
Johny Dutcha. Czas pod-
opiecznego Krzysztofa Sza-
łacha jest o 0.22 sekundy 
lepszy od rekordu życiowego 
– informuje Paweł Rogalski, 
rzecznik prasowy SKLA.
Dodajmy, że w Monako zwy-
ciężył lider tegorocznych ta-
bel, Bershawn Jackson.
– Rewelacyjny wynik uczest-
nika programu szkolenia 
ENERGA Athletic Cup 
przesuwa go na szóste miej-
sce na tegorocznej liście 
światowej i pierwsze wśród 
Europejczyków – zaznacza 
Paweł Rogalski.
Celem płotkarza z sopockie-
go klubu jest jednak pobi-
cie rekordu Polski, który od 

2007 roku należy do Marka 
Plawgi i wynosi 48.12. War-
to przy okazji zaznaczyć, że 
szybciej od Patryka Dobka 
w historii polskiej lekko-
atletyki biegał jeszcze tylko 
Paweł Januszewski (48.17). 
Jesteśmy jednak przekona-
ni, że młody lekkoatleta z 
Trójmiasta niebawem zbli-
ży się do tych wyników, a 
być może pokusi się o usta-
nowienie nowego rekordu 
Polski na 400 metrów przez 
płotki.

(KL)

 Patryk Dobek 

zbliża się do rekordu 

Polski na 400 mppł 
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NIKON CUP GDAŃSK 2015

Siatkarskie zmagania 
na plaży w Brzeźnie
Jeszcze tylko cztery turnie-
je pozostały do zakończenia 
IV edycji Nikon Cup Gdańsk. 
Siatkarskie zmagania na pla-
ży od samego początku im-
prezy cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem amatorów 
siatkówki. Dodajmy, że łączna 
pula nagród osiągnęła w tym 
roku wartość ponad 14 tys. zł. 
– Tegoroczne zawody Nikon 
Cup Gdańsk potrwają do 30 
sierpnia. Wszystkie rundy są 
rozgrywane co niedzielę przy 
molo w Brzeźnie, na trzech 
boiskach. W zawodach mogą 
brać udział zawodnicy z rocz-
nika 1998 i młodsi. Dla star-
szych graczy została stworzo-
na kategoria Open. Turnieje 
są rozgrywane zgodnie z prze-
pisami PZPS Plażowej. Pod-
czas ostatniej rundy wyłonimy 
Najlepszą Parę Turnieju Nikon 
Cup Gdańsk 2015 – informu-
je Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 
Udział w siatkarskiej impre-
zie jest bezpłatny. W poszcze-
gólnych kategoriach nie mogą 
wystartować więcej niż 24 

zespoły, a o uczestnictwie de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Taki 
wymóg spowodował, że tur-
nieje przeprowadzane są bar-
dzo sprawnie. Dodajmy, że wa-
runkiem startu jest zgłoszenie 
się do biura zawodów w godz. 
11.00 – 11.30, z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość.
– Dla startujących w kategorii 
1998 i młodsi konieczna jest 

również pisemna zgoda ro-
dzica lub opiekuna prawnego 
na udział w turnieju – dodaje 
Grzegorz Pawelec.
Do tej pory rozegrano już 5 
turniejów, ale przed nami ko-
lejne cztery, które rozegra-
ne zostaną: 9, 16, 23 oraz 30 
sierpnia.

(KL)

  Siatkarskie rozgrywki na plaży w Brzeźnie cieszą się dużym 
zainteresowaniem
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MISTRZOSTWA EUROPY

Bilety można 
kupować

Kibice piłki ręcznej odliczają 
dni do wielkiego święta, ja-
kim będą Mistrzostwa Europy, 
które w styczniu odbędą się w 
naszym kraju. Przez wielu fa-
nów szczypiorniaka impreza 
ta uważana jest za nieoficjalne 
mistrzostwa świata, ponieważ 
poziom sportowy uczestników 
jest wyższy niż na światowym 
championacie. 
Przyzwyczailiśmy się już, że 
impreza o randze europejskiej 
albo światowej nie może omi-
nąć Ergo Areny. Nie inaczej 
będzie i tym razem. W gdań-
sko-sopockiej hali odbędą się 
mecze grupowe styczniowych 
mistrzostw.
– W Ergo Arenie rozegra-
ne zostanę mecze Grupy D z 
udziałem reprezentacji: Czar-
nogóry, Danii, Rosji i Węgier. 
Bilety są dzienne, tzn. upraw-
niają do oglądania wszystkich 
spotkań rozgrywanych tego sa-
mego dnia w danej hali. Zosta-
ły podzielone na pięć kategorii 
cenowych i można je nabyć w 
kasie nr 3 naszej hali oraz za 
pośrednictwem portalu eBilet.
pl. Każda osoba może kupić 
maksymalnie 6 sztuk na dzień 
meczowy – informuje Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 

Ergo Areny.
Mistrzostwa Europy Piłkarzy 
Ręcznych odbędą się w dniach 
15-31 stycznia 2016 roku, a 
dzień później zaplanowano 
pierwsze mecze w Ergo Arenie.
Dodajmy, że reprezentacja Pol-
ski swoje mecze rozgrywać bę-
dzie w Krakowie, a grupowymi 
przeciwnikami biało-czerwo-
nych będą: Macedonia, Francja 
oraz Serbia. Do fazy głównej 
zakwalifikują się po trzy naj-
lepsze zespoły z każdej gru-
py. Na tym etapie rywalizacja 
odbywać się będzie w dwóch 
grupach: w Krakowie oraz we 
Wrocławiu. Grupa I powstanie 
z połączenia grup A i B (kra-
kowskiej i katowickiej) i swo-
je mecze będzie rozgrywała w 
Tauron Arena Kraków. Z kolei 
grupa II utworzona zostanie 
z grup C i D (wrocławskiej i 
gdańskiej) i będzie grała w Hali 
Stulecia. Mecze półfinałowe, 
spotkanie o 3. miejsce oraz fi-
nał odbędą się w Krakowie, 
natomiast mecze o miejsca 5-8 
rozegrane zostaną we Wrocła-
wiu. Miejmy nadzieję, że Pol-
ska swój ostatni mecz rozegra 
31 stycznia w Krakowie.

(GR)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    SIERPIEŃ 201516 REKLAMA

Flash


