
Futbol na żużlowym stadionie
Na stadionie Wybrzeża rządzić będzie już nie 
tylko żużel. Na obiekcie im. Zbigniewa Podlec-
kiego grają również piłkarze GKP Wybrzeże – 
do niedawna Neptuns Gdańsk.
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Po 2 latach budowy, po 5 latach przygotowywania się do inwestycji oraz po 
kilkudziesięciu latach marzeń o odbudowie dawnej kolei kokoszkowskiej, 30 
sierpnia uroczyście otwarto niemal 20-kilometrową linię kolejową łączącą 
ponownie Gdańsk z Kaszubami. W inauguracji uczestniczył Zarząd Województwa 
Pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele. 

To największa inwestycja w 
historii samorządu województwa 
pomorskiego, to także pierwsza 
linia kolejowa wybudowana przez 
samorząd wojewódzki. 

Bezpłatne szczepienia dla seniorów
Jeszcze do listopada seniorzy z Gdańska będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie. Akcja rozpoczęła się na po-
czątku września.

Innowacje i inspiracje na targach
W pierwszy weekend października, w Hali 
100-lecia, odbędą się Sopockie Targi Seniora. W 
tym roku motywem przewodnim targów są „In-
nowacje i Inspiracje”.

Rozmowa z Krzysztofem Trawickiem 
Krzysztof Trawicki od ponad 25 lat pracu-
je jako samorządowiec. Był wójtem, posłem, 
a od roku jest wicemarszałkiem województwa 
pomorskiego.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 11 – 13 września (piątek – niedziela), Open 
Sourse Art Festival, godz. 21.00, Kolonia Ar-
tystów w Gdańsku, ul. Miszewskiego 18

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

• 12 września (sobota),  
53. Bieg Westerplatte, godz. 11.30

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

• 14 – 19 września (poniedziałek – niedziela), 
Festiwal Filmowy w Gdyni

• 18 września (piątek), Teddy Jr., godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Stanisława Moniuszki 12

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

• 19 – 20 września (sobota – niedziela),  
Festiwal Gotowania „O Kuchnia”,  
godz. 12.00 – 20.00, Targ Węglowy

• 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

• 26 – 27 września (sobota – niedziela), Blog Fo-
rum Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

• 27 września (niedziela), Enter Shikari, godz. 
20.00, Klub Parlament w Gdańsku,  
ul. Św. Ducha 2

• 27 września (niedziela), Garmin MTB Series, 
Lasy Oliwskie

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

• 4 października (niedziela), Garmin MTB 
Series, Rumia

• 7 – 9 października (środa – piątek),  
Sopot Jazz Festiwal

• 10 października (sobota), Atari Teenage Riot, 
godz. 20.00, Klub Ucho w Gdyni,  
ul. Św. Piotra 2

• 11 października (niedziela), Ireneusz Krosny, 
godz. 19.00, Scena Muzyczna Gdańsku, ul. 
Powstańców Warszawskich 25

• 13 października (wtorek), Balet im. Igora 
Moisiejewa, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka, 
ul. Ołowianka 1

• 17 października (sobota), Fismoll, godz. 20.00, 
Klub Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 24 października (sobota), Chris Botti, godz. 
20.00, Hala Ergo Arena

• 25 października (niedziela), Children Of 
Bodom, godz. 18.00, Klub B90 w Gdańsku, 
 ul. Doki 1

• 28 października (środa), Dave Matthews Band, 
Hala Ergo Arena

• 27 – 28 października (wtorek – środa), Tosca, 
godz. 19.00, Opera Bałtycka w Gdańsku, al. 
Zwycięstwa 15

Nasze kalendariumDRZEWA ZAGRAŻAJĄ ŻYCIU

W Sopocie bez 
wypadków
W latach 2012 – 2014, w wyniku najechania na drzewo, na 
drogach województwa pomorskiego zginęło 129 osób, a 
1047 zostało rannych. W okresie tym odnotowano w sumie 
756 tego rodzaju wypadków. Ani jednego w Sopocie, a tyl-
ko 16 w Gdańsku.

Niedawno otrzymaliśmy raport 
Inspektoratu Transportu Dro-
gowego związany z danymi na 
temat liczby przypadków „na-
jechania na drzewo” w woje-
wództwie pomorskim. Został 
on opracowany na prośbę Ry-
szarda Stachurskiego, wojewo-
dy pomorskiego.
– Z materiałów wynika, że w 
ciągu ostatnich trzech lat naj-
więcej przypadków najecha-
nia na drzewo odnotowano na 
drogach powiatowych, gdzie 
w 324 wypadkach zginęło 48 
osób. Jeszcze więcej ofiar po-
chłonęły zdarzenia, do których 
dochodziło na drogach wo-
jewódzkich. Tam w 257 wy-
padkach zginęło 58 osób. Na 
tym tle znacznie lepiej wypa-
dają drogi krajowe i gminne, 
na których w ostatnich trzech 
latach śmierć w wyniku naje-
chania auta na drzewo poniosły 
w sumie 23 osoby – analizuje 
Roman Nowak, rzecznik pra-
sowy wojewody pomorskiego, 

który dodaje, że dane te, choć 
mogą przerażać, prezentują 
się znacznie lepiej niż kilka lat 
temu.
W porównaniu z danymi z lat 
2006–2009, liczba wypadków 
w poszczególnych powiatach 
zmalała o ponad 60 proc. 
– Również na drogach krajo-
wych w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat liczba wypadków z 
najechaniem na drzewo zmala-
ła o ponad 50 procent – mówi 
Roman Nowak. – Z opracowa-
nego dla wojewody materiału 
wynika, że najwięcej wypad-
ków z najechaniem na drzewo 
w latach 2012–2014 odnotowa-
no w powiatach: starogardzkim 
– 87, kartuskim – 83, słupskim 
– 70 i kościerskim – 64. Naj-
więcej osób zginęło w powia-
tach: puckim – 13, słupskim 
– 12, kartuskim – 11 i wejhe-
rowskim – 10.
W tych statystykach znakomi-
cie wypada Sopot, ponieważ 
pomiędzy 2012 a 2014 rokiem 

odnotowano tu jedynie 15 naje-
chań na drzewo, które potrak-
towano jako kolizję. Z kolei w 
sąsiednim Gdańsku odnoto-
wano 16 wypadków, w których 
zginęło 6 osób, a 20 zostało 
rannych.
– Jak zaznaczono w podsumo-
waniu raportu, drzewa rosnące 
przy krawędzi jezdni wpływają 
w wielu przypadkach negatyw-
nie na zachowania uczestników 
ruchu drogowego. Wojewoda 
zwrócił się do służb i instytu-
cji odpowiedzialnych za ochro-
nę środowiska, aby rozpatrując 
wnioski o pozwolenie na wy-
cinkę drzew, pod uwagę brały 
również kwestie dotyczące bez-
pieczeństwa. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że stosowanie się 
kierowców do obowiązujących 
przepisów to jeden ze skutecz-
niejszych sposobów na poprawę 
tak dramatycznych statystyk – 
informuje Roman Nowak.

(KL)

  Przydrożne drzewa stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego
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OCHRONIĆ KAMIENNY POTOK

Obodrzyców już 
otwarta
– Do końca listopada będą 
trwały prace przy moderni-
zacji zbiornika Obodrzyców. 
W związku z rozpoczyna-
jącym się rokiem szkolnym, 
zmieniony został nieco har-
monogram prac budowlanych 
związanych z budową zbior-
nika Obodrzyców. 1 września 
dla ruchu kołowego otwarta 
została ulica Obodrzyców, a 
jeszcze wcześniej ulica Ma-
łopolska – informuje Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopot.
Przypomnijmy, że moderni-
zacja zbiornika kosztować bę-
dzie ponad 16 mln zł, z czego 
blisko 70 proc. dofinansuje 
Unia Europejska. Pozostała 
część, czyli ponad 4 mln zł, 

pochodzi ze środków wła-
snych sopockiej gminy. 
W ramach inwestycji zapla-
nowano: przebudowę koryta 
otwartego i zamkniętego, bu-
dowę zbiornika podziemnego 
i kanalizacji deszczowej. Poza 
tym uporządkowane zostaną 
tereny zielone, przebudowa-
ny będzie też układ komuni-
kacyjny, zbudowana ścieżka 
rowerowa, alejki parkowe na 
skwerze, chodniki, zmienio-
ne oświetlenie.
– Realizacja tych prac za-
pobiegnie zalewaniu te-
renów Kamiennego Po-
toku – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.

(KL)
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  Do końca listopada będą trwały prace  
przy modernizacji zbiornika Obodrzyców.

  Seniorzy z Gdańska mogą liczyć na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

PRZECIWKO GRYPIE

Bezpłatne szczepienia dla 
seniorów
Jeszcze do listopada seniorzy z Gdańska będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie. Akcja, która rozpoczęła się na początku września, 
prowadzona jest w ramach programu zdrowotnego „Zaszczep się przeciwko 
grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia”.

– Profilaktyka skierowana jest 
do seniorów po 65. roku ży-
cia, mieszkających na terenie 
Gdańska. Akcja kierowana 
jest przede wszystkim do osób, 
które znajdują się w grupie pod-
wyższonego ryzyka wystąpie-
nia powikłań wskutek zacho-
rowania na grypę. W polskim 
Programie Szczepień Ochron-
nych jako wskazania medyczne 
do szczepień przeciwko grypie 
wymienia się: astmę, cukrzycę, 
niewydolność układu krążenia, 
oddychania i nerek – informuje 
Dariusz Wołodźko z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Podstawowym celem zdrowot-
nego programu jest minimali-
zacja powikłań pogrypowych, 
powodujących ograniczenie 
samodzielności z uwagi na po-
gorszony stan zdrowia.
– Podejmując działania profi-
laktyczne w ramach programu, 
chcieliśmy wzmocnić poten-
cjał zdrowotny osób starszych, 
wydłużyć okres sprawności 
psychofizycznej ludzi w pode-
szłym wieku oraz zmniejszyć 
niepełnosprawność i umieral-
ność, związane z powikłaniami 
po przebytych chorobach za-
kaźnych, ale też przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu osób 

starszych, poprzez zachowanie 
ich samodzielności – tłumaczy 
Dariusz Wołodźko.
Dodajmy przy okazji, że pro-
gram ten w naszym mieście re-
alizowany jest od 10 lat i cieszy 
się dużym zainteresowaniem, a 
w 2013 roku Gdańsk otrzymał 
tytuł lidera Ogólnopolskiego 

Programu Zwalczania Grypy. 
Warto również wspomnieć, że 
w ubiegłym roku zaszczepiono 
ponad 5000 seniorów.
– Aby skorzystać z bezpłatnych 
szczepień, należy ze skiero-
waniem od lekarza specjalisty 
umówić się na wizytę u realiza-
torów programu. Informacje o 

wszystkich programach zdro-
wotnych finansowanych ze 
środków gdańskiego budżetu 
i ich realizatorów można zna-
leźć na stronie www.gdansk.pl/
nasze-miasto,722.html – infor-
muje Dariusz Wołodźko.

(KL)
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LEKCJE DLA POLONII

Białorusini szkolą 
się w Sopocie
30 nauczycieli języka polskie-
go z Białorusi odbywało w 
Sopocie 3-dniowy cykl szko-
leniowy w ramach projektu 
„Wsparcie metodyczne na-
uczycieli polonijnych”.
– Poloniści uczestniczyli w 
szkoleniu „Wiedza o kulturze 
polskiej, metodyka nauczania 
języka polskiego”, które było 
organizowane przez Oddział 
Warmińsko-Mazurski Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
przy współpracy z Sopockim 
Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli. Projekt jest fi-
nansowany ze środków Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej 
– informuje Justyna Mazur z 
Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopot.
W sopockich zajęciach brali 
udział nauczyciele z Grodna, 
Mińska, Wołkowyska, Lidy, 
Nowogródka, Brześcia, Porze-
cza, Dobrusza i Cierechowki. 
Wśród trenerów znaleźli się 
wykładowcy z Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz doradcy me-
todyczni z Sopockiego Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli.
– W ramach głównego tematu 

szkolenia, nauczyciele poznali 
zasady pracy mózgu i jaki to 
ma wpływ na style nauczania 
i uczenia się, następnie zapo-
znają się ze skutecznymi me-
todami nauczenia uczniów, 
„czytania ze zrozumieniem” i 
poprawnego pisania bez błę-
dów ortograficznych – dodaje 
Justyna Mazur, która zauwa-
ża, że język polski nie należy 
do języków łatwych, a na Bia-
łorusi od dwóch lat w więk-
szości szkół zajęcia z języka 
polskiego mogą się odbywać 
jedynie na zasadach fakultetu. 
– Czasem wiąże się to z dodat-
kowymi opłatami. Tak zor-
ganizowane lekcje mogą mieć 
miejsce tylko raz w tygodniu. 
Dlatego też nauczanie języka 
polskiego na Białorusi przeno-
si się ze szkół państwowych do 
niewielkich szkółek społecz-
nych i przyparafialnych.
Języka polskiego na Białorusi 
uczy się obecnie kilka tysię-
cy osób. Najwięcej na tere-
nach przygranicznych. Stąd 
też szkolenia organizowane w 
Polsce są dla nauczycieli z Bia-
łorusi bardzo pomocne.

(GR)

DLA SOPOCIAN

Zaucha symfonicznie
Jak mówi Anna Dyksińska z 
sopockiego magistratu, tra-
dycją kurortu stało się już, że 
każdego roku z końcem lata 
gospodarz miasta zaprasza 
mieszkańców na wyjątkowy 
muzyczny wieczór w Operze 
Leśnej.
– W tym roku lato pożegna-
my w niedzielę, 13 września, 
o godzinie 18.00 w sopockim 
amfiteatrze. Polska Filhar-
monia Kameralna Sopot pod 
batutą Wojciecha Rajskiego 
wraz z solistami zaprosi słu-
chaczy w sentymentalną po-
dróż – koncert poświęcony 
twórczości Andrzeja Zauchy 
– informuje Anna Dyksińska. 
– Na deskach Opery Leśnej 
wystąpią znakomici artyści, by 
wspomnieć chociażby o Kry-
stynie Prońko, Annie Serafiń-
skiej, Andrzeju Dąbrowskim, 
Januszu Szromie czy Jacku 
Kotlarskim.
Muzyczna impreza będzie 
wspomnieniem twórczości 
wielkiego polskiego wokalisty 
jazzowego. Artyści przypo-
mną znane i uwielbiane przez 
publiczność przeboje Andrzeja 
Zauchy („Byłaś serca biciem”, 
„Jak na lotni”, „C’est la vie”, 
„Wymyśliłem ciebie”) w aran-
żacjach muzycznych Krzysz-
tofa Herdzina.

– Na deskach Opery Leśnej 
obok gwiazd polskiej sceny 
muzycznej wystąpią młodzi, 
debiutujący laureaci bydgo-
skiego festiwalu pamięci An-
drzeja Zauchy „Serca bicie”. 
Prócz nostalgicznych walorów 
muzycznych, będziemy mieli 
okazję wysłuchać koncertu w 
bogatej i profesjonalnej opra-
wie pełnej efektów wizualnych 
i świetlnych. Atmosfera Opery 
Leśnej sprawi, że gala będzie 
niezwykle nastrojowym wyda-
rzeniem muzycznym, pełnym 
muzyki wypełnionej treścią – 
dodaje Anna Dyksińska.
Gala swój debiut miała na de-
skach bydgoskiej Opery Nova, 
w warszawskiej Sali Koncerto-
wej oraz na międzyzdrojskim 
Festiwalu Gwiazd.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
koncert poprowadzi Paweł 
Sztompke z Polskiego Radia, a 
organizatorami są miasto So-
pot oraz Bałtycka Agencja Ar-
tystyczna BART. Warto też 
przy okazji przypomnieć, że 
w poprzednich latach sopocka 
publiczność miała okazję wy-
słuchać w ramach „Koncertu 
dla mieszkańców” tak znako-
mitych artystów, jak choćby 
Marcin Wyrostek, Jose Torres 
i Havana Dreams.

(GR)

3-4 PAŹDZIERNIKA. SOPOT. MUSISZ TU BYĆ!

Innowacje i inspiracje na 
targach seniora 
W pierwszy weekend października, w Hali 100-lecia Sopotu, odbędzie się 6. edy-
cja Sopockich Targów Seniora. W tym roku motywem przewodnim targów są 
„Innowacje i Inspiracje” kierowane do osób starszych. Na osoby, które zawitają  
w tym czasie do Hali 100-lecia czeka szereg atrakcji, m.in. produkty i usługi de-
dykowane seniorom, bezpłatne badania, porady, pokazy i konkursy z nagrodami. 

– Podczas targów będziemy 
promować nowoczesne roz-
wiązania technologiczne, spo-
łeczne i komunikacyjne – mó-
wią organizatorzy. – Będziemy 
zachęcać do stosowania roz-
wiązań podwyższających ja-
kość życia osób starszych oraz 
prezentować produkty i usługi, 
które wspierają seniorów, a tak-
że inspirować 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 pojawiają się w 
Polsce, np. z obszaru teleopieki 
i telemedycyny – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, pomysłodawca i or-
ganizator Sopockich Targów 
Seniora. – Zaprezentujemy 
np. bezpieczną wannę, narzutę 
diagnostyczną, i-wagę, a także 
inne urządzenia i systemy wy-
myślone i stworzone przez na-
ukowców z Politechniki Gdań-
skiej, które mają na celu popra-
wę jakości życia osób starszych 
i chorych. Pokażemy praktycz-
ne i proste aplikacje na telefon 
komórkowy i smartfon, które 
ułatwiają codzienne życie, np. 
przypomnienie, kiedy wziąć 
lekarstwo, jak zlokalizować 
gdzie znajduje się starsza oso-
ba, co może być bardzo istotne 
w przypadku osób z chorobą 
Alzheimera – podkreśla Anna 
Jarosz. 

Osoby odwiedzające targi będą 
mogły skorzystać z bezpłat-
nych badań profilaktycznych, 
np. badania wzroku, słuchu, 
gęstości kości, mammografii. 
Specjaliści będą udzielali porad 
prawnych, psychologicznych, z 
zakresu świadczeń emerytal-
no-rentowych, dofinansowania 
dla osób niepełnosprawnych. 
Dyżurował będzie również 
rzecznik osób starszych. No-
wością będą szybkie randki dla 
seniorów przygotowane i pro-
wadzone przez portal Sympa-
tiaPlus.pl. 
– Sopockie Targi Seniora to 
również miejsce inspiracji do 
zdrowego i aktywnego stylu 
życia – podkreśla Joanna Woź-
niczka, prezes Spółdzielni So-
cjalnej Kooperacja, współorga-
nizator imprezy. – To bogaty 

program edukacyjno-kultural-
ny, m.in. warsztaty artystycz-
ne, zajęcia ruchowe, spotka-
nia z inspirującymi osobami, 
warsztaty z nowych technolo-
gii, m.in. z obsługi komputera, 
tabletu, smartfona, korzysta-
nia z e-czytników czy robienia 
zdjęć telefonem komórkowym, 
a także konkurs Super Senior.
Do 23 września można przesy-
łać zgłoszenia kandydatów na 
„Super Seniora” – osobę, która 
charakteryzuje się wyjątkową 
aktywnością, kreatywnością i 
dokonaniami w różnych dzie-
dzinach życia. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody i 
tytuł SUPER SENIOR 2015. 
Szczegółowe informacje na 
stronie www.targiseniora.pl 
oraz u organizatorów.
– Na targi zapraszamy nie tylko 

seniorów, ale również ich ro-
dziny, np. osoby, które mają 
starszych rodziców i szukają 
rozwiązań poprawiających ja-
kość życia osób w starszym 
wieku, zapewniających poczu-
cie bezpieczeństwa i wspierają-
cych samodzielność – podkre-
śla Anna Jarosz.
6. Sopockie Targi Seniora od-
będą się 3 i 4 października w 
Hali 100-lecia Sopotu przy ul. 
Goyki 7. Wstęp wolny. Więcej 
informacji na stronie www.tar-
giseniora.pl. Głównym partne-
rem targów jest Saur Neptun 
Gdańsk S.A. „Panorama Po-
morza” objęła imprezę patro-
natem medialnym.

Agnieszka Niedałtowska/ 
MOPS SOPOT

  Na Sopockich Targach Seniorów można chociażby uczestniczyć w zajęciach gimnastyki 
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Rozpoczął się rok szkolny, ale wciąż wracamy pamięcią do letnich wakacji, które wielu młodym ludziom na pewno zapadną 
w pamięci na wiele lat.

  Podczas wakacyjnych wojaży młodzi gdańszczanie zawitali także do oliwskiego zoo  

  W Szkółce bilardowej Andrzeja Widnogradowa dzieciaki 
uczyły się podstaw bilarda 

  Na wycieczce obowiązkowo trzeba było wykonać pamiątkowe zdjęcie 

WAKACYJNYCH WSPOMNIEŃ CZAR

Wystartuj w Ulicznym Biegu Przymorskim

W Klubie „Maciuś I” odbyły się 
„Wczasy w mieście” w ramach 
Akcji Lato’2015 dla dzieci w 
wieku od 6 do 11 lat, a skorzy-
stały z nich 74 dzieci.
– Tegoroczna akcja odbyła się 
od hasłem „Wakacyjne Przy-
gody z Królem Maciusiem”. 
Program był bardzo bogaty. 
Dzieci wzięły udział w dwóch 
warsztatach zorganizowanych 
przez Europejskie Centrum 
Solidarności: „Stocznia na ho-
ryzoncie” i „Ale wkoło jest zie-
lono”. W Edu Parku, oprócz 
zwiedzania, dzieci brały udział 
w warsztatach „Wybuchowe 
wakacje”. W Green Clubie pod 
okiem trenera Andrzeja Wid-
nogradowa uczestniczyły zaś w 
szkółce bilardowej – relacjonuje 
Urszula Lisowska, kierownik 
„Maciusia 1”.
Dzieci uczestniczyły również 
w czterech seansach filmo-
wych zorganizowanych przez 
KinoPort – Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia 2. Z kolei 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Józefa Wybickiego w So-
pocie zaprosiła na dwa spek-
takle kukiełkowe „Mały Super 
Bohater” i „Wakacyjny biwak 
– Mały Super Bohater” oraz na 
warsztaty i gry planszowe i na 
projekcję filmu „Czarodziejskie 
drzewo”. W Restauracji Cafe 
Anioł w Gdyni dzieci uczest-
niczyły w Muzycznym Drugim 
Śniadaniu „Harfowe Opowie-
ści o stworzeniu Świata”.
– Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wycieczka do Oce-
an Parku we Władysławowie, 
gdzie maluchy spotkały się z 
największymi wielorybami, 
przerażającymi rekinami, żół-
wiami olbrzymimi, przesym-
patycznymi delfinami, weso-
łymi orkami oraz czterdziest-
ką innych zwierząt morskich i 
oceanicznych.

Zwiedziliśmy Retro Ogród 
Zoologiczny w Oliwie, a w Pa-
łacu Opatów w Muzeum Sztu-
ki Współczesnej wystawę „Od 
figurek do marionetek. Histo-
ria Wileńskiego Teatru Łątek. 
Wilno 1936 – Gdańsk 1959”. 
To projekt poświęcony histo-
rii Wileńskiego Teatru Łątek i 
jego założycielkom – mówi Ur-
szula Lisowska.
Z przewodnikiem Instytutu 
Kultury Miejskiej w Gdańsku 
zwiedzano stare miasto i jego 
historyczne kościoły, murale na 
Zaspie. Dużą atrakcją było dla 
dzieci zwiedzanie PGE Arena 
i Muzeum Lechii, Muzeum 
Emigracji w Gdyni oraz Gro-
dziska w Sopocie, gdzie uczyli 
się strzelania z łuku. Odbyły 
się dwa konkursy plastyczne 
„Moje wymarzone wakacje” 
i „Jak spędzam czas w Klubie 
Maciuś I”.
– Dzieci wykazywały duże za-
interesowanie prowadzonymi 
formami zajęć, które dostar-
czyły im wielu emocji i niepo-
wtarzalnych przeżyć – przy-
znaje szefowa przymorskiego 
klubu.
Klub „Maciuś I” na miesiąc 
wrzesień przygotował wiele 
atrakcji. Już 9 września (wto-
rek) w imieniu organizatorów 
zapraszamy wszystkie dzieci o 
godz. 16.00 na konkurs malo-
wania kredą na asfalcie, które-
go tematem przewodnim będą 
„Wspomnienia z wakacji”.
– Dorosłych zapraszam na Tur-
niej Tenisa Stołowego, który 
odbędzie się 18 września o go-
dzinie 18.00. Panie oczywiście 
też są mile widziane. Z kolei 19 
września odbędzie się XXXVII 
Uliczny Bieg Przymorski o pu-
char Przewodniczącego Rady 
Osiedla Nr 1 „Przymorze Ślą-
ska”. Startować w nim mogą 
dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych. Najmłodsze 
dzieci zapraszamy na Wyścig 
na Hulajnodze 25 września, w 
piątek, o godzinie 16.00. Obo-
wiązkowo trzeba zabrać ze sobą 
kask i ochraniacze – zaprasza 
Urszula Lisowska.
Dodajmy, że udział we wszyst-
kich imprezach jest całkowicie 
bezpłatny, a zgłoszenia przyj-
mowane są bezpośrednio przed 
imprezami. Dodatkowo, na te-
renie klubu „Maciuś I”, Gdań-
ski Klub Fantastyki zaprasza 
na eliminacje do mistrzostw 
Polski Splendor, które odbędą 
się 19 września o godz. 14.00. 
Zapisy na stronie GKF.
– Od 1 września klub wznawia 
zajęcia w Maciusiowym Klubie 
Malucha dla dzieci od 2,5 do 5 
lat, w ramach którego prowa-
dzone są zajęcia edukacyjne, 
plastyczne, rytmiczne i zabawy 
ruchowe, korekcyjne i integra-
cyjne. Swoje spotkania wzno-
wią członkowie Koła Seniora 
„Pogodna Jesień” i sekcji bry-
dżowej. Rozpoczną się też zaję-
cia gimnastyki usprawniającej, 

zdrowy kręgosłup i pilates dla 
pań prowadzone przez wykwa-
lifikowaną instruktorkę Joannę 
Połubińską i Wing Tsun Kuen 
Kung Fu. Wystartuje także 
Szkoła Gitarowa, rytmika dla 
maluchów „Dobry Start”, na-
uka języka angielskiego dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów oraz spotkania 

Gdańskiego Klubu Fantastyki 
– wylicza część zajęć szefowa 
klubu z Opolskiej.
Poza tym do 21 września pro-
wadzone będą zapisy dzieci od 
6 lat do zespołu tańca nowo-
czesnego, czirliderek „MINI 
MIX”, sekcji plastycznej dla 
dzieci od 5 do 10 lat, nauki gry 
na pianinie dla dzieci oraz do 

Studia Piosenki prowadzonego 
przez Małgorzatę Szczepań-
ską-Stankiewicz. Szczegółowe 
informacje uzyskać można te-
lefonicznie (58 556 51 41) lub 
drogą mailową (klub.macius1@
go2.pl) oraz na facebook.pl – 
Klub „Maciuś I”.

(GR)
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LATO UPŁYNĘŁO POD ZNAKIEM ATRAKCJI

Artystyczne zajęcia w Domu Kultury
Wakacje już za nami, więc warto podsumować letnie akcje, które organizowały kul-
turalne instytucje Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. Zajęcia or-
ganizowały kluby osiedlowe – o czym piszemy wyżej – oraz Dom Kultury mieszczący 
się przy ulicy Śląskiej 66B.

Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że przymorski Dom 
Kultury od bardzo wielu lat 
organizuje podczas lata i zimy 
zajęcia dla dzieciaków, które 
w mieście spędzają wakacje i 
ferie.
– Podobnie jak w latach ubie-
głych, także i w tym roku 
uczestnicy „Akcji Lato” rów-
nież mieli przygotowany 
atrakcyjny program. Zorgani-
zowaliśmy chociażby wyciecz-
kę do Gdyni, gdzie dziecia-
ki zwiedzały „Dar Pomorza”. 
Poza tym atrakcyjna była tak-
że wycieczka kolejką wąskoto-
rową z Mikoszewa do Stegny. 
Autokarem wybraliśmy się na-
tomiast do Będomina koło Ko-
ścierzyny, gdzie zwiedzaliśmy 
Muzeum Hymnu Narodo-
wego. Po drodze zawitaliśmy 
przy okazji do Łubiany, gdzie 
zwiedzaliśmy słynną w Polsce 
i na świecie Fabrykę Porcelany 
„Lubiana” – relacjonuje Bar-
bara Imianowska, kierownik 
Domu Kultury.

Na tym nie kończyły się oczy-
wiście tegoroczne atrakcje w 
ramach „Akcji Lato”. Wszyscy 
chętni wybrali się do Parku 
Reagana, gdzie zorganizowa-
no ognisko z pieczeniem kieł-
basek. Milusińscy wybrali się 
również na wycieczkę do ZOO 
w Oliwie, uczestniczyli w tur-
nieju Mini-Golfa w Sopocie 
oraz warsztatach ceramicznych 
i tanecznych.
– Dzieci bardzo miło 

wspominają wakacyjny czas, ale 
zaczął się dla nich rok szkolny, 
który nie musi być nudny. Mam 
nadzieję, że dzięki naszej pro-
pozycji czas do następnych wa-
kacji zleci im bardzo szybko, 
a przy okazji na naszych zaję-
ciach nauczą się czegoś nowego 
albo rozwiną swoje zaintere-
sowania artystyczne – doda-
je Barbara Imianowska. – Od 
września prowadzimy zapisy 
do sekcji plastycznej dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. Za-
jęcia odbywać się będą także w 
sekcji tanecznej, teatralnej oraz 
wokalnej. Po wakacyjnej prze-
rwie swoją działalność wzna-
wia Klub Seniora „Przymorze”.
Wszelkie niezbędne informacje 
na temat zajęć można uzyskać 
w biurze Domu Kultury przy 
ulicy Śląskiej 66B oraz pod nu-
merem telefonu 58 553 40 21.

(lubek)
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  Marszałek Mieczysław Struk i członek zarządu Ryszard Świlski witają pierwszych pasażerów 

PIERWSZA TAKA INWESTYCJA OD 40 LAT

Inauguracja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Po 2 latach budowy, po 5 latach przygotowywania się do inwestycji oraz po kilkudziesięciu latach marzeń o odbudowie 
dawnej kolei kokoszkowskiej, 30 sierpnia uroczyście otwarto niemal 20-kilometrową linię kolejową łączącą ponownie 
Gdańsk z Kaszubami. W inauguracji uczestniczył Zarząd Województwa Pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem na czele. 

Budowa Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej to epokowa inwe-
stycja, często porównywana z  
oddaniem do użytku Szybkiej 
Kolei Miejskiej w latach 50. 
XX wieku. Nie bez powodu. 
To największa inwestycja w hi-
storii samorządu województwa 
pomorskiego, to także pierw-
sza linia kolejowa wybudowana 
przez samorząd wojewódzki. 
To również pierwsza od prawie 
40 lat wybudowana od podstaw 
linia kolejowa w Polsce. Po-
morska Kolej Metropolitalna 
to także idea, piękna idea, któ-
ra zrodziła się w głowach entu-
zjastów kolei już wiele lat temu. 
Pomoc finansowa Unii Euro-
pejskiej oraz zaangażowanie 
władz województwa pomogły 
zrealizować tę ideę.
– Pomorska Kolej Metropo-
litalna to efekt pracy wielu 
osób, wielu instytucji, pracow-
ników i robotników – mówił 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go. – Dziś jesteśmy wdzięczni 
tym wszystkim, dzięki któ-
rym kolej, o której marzyliśmy 
przez kilkadziesiąt lat, stała się 
faktem.

NOWY KORYTARZ 
TRANSPORTOWY
Kiedy ponad 100 lat temu, 28 
lipca 1909 roku, parlament 
pruski uchwalił ustawę o wy-
budowaniu niemal 20 kilome-
trowej linii kolejowej z Gdań-
ska do Starej Piły przez Bręto-
wo, Kiełpinek, Kokoszki i Leź-
no – linii, która zainspirowała 
współczesnych projektantów 
i była przyczynkiem do bu-
dowy PKM – myślano przede 
wszystkim o skomunikowaniu 
Gdańska z okolicznymi miej-
scowościami. Pierwsze pociągi 
z Gdańska przez Starą Piłę do 
Kartuz pojechały 1 maja 1914 
roku.
Trud i wysiłek inżynierów oraz 
budowniczych sprzed 100 lat 
miał na celu rozwój kolei oraz 
miał ułatwić komunikację pa-
sażerską pomiędzy Gdańskiem 
i Kaszubami. Ten sam cel przy-
świecał również projektantom 
oddawanej dzisiaj do użytku 
linii PKM, która częściowo 
przebiega śladem dawnej kolei 
kokoszkowskiej, zniszczonej 
całkowicie w 1945 roku. Głów-
nym założeniem projektantów 
była bowiem budowa nowego 
korytarza kolejowego z Gdań-
ska do Kartuz i Kościerzyny, a 
w dalszej perspektywie dalej w 
kierunku Lipusza i Bytowa. 
Linia Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej po 70 latach 
ponownie połączyła Gdańsk z 
Kartuzami, po drodze łącząc ze 
sobą kilka gdańskich dzielnic 
oraz Port Lotniczy im. Lecha 
Wałęsy. Dzięki odgałęzieniu w 
kierunku gdańskiej Osowy, po-
ciągi PKM dojeżdżają również 
do Gdyni, zatrzymując się po 
drodze na wspomnianej stacji 
Gdańsk Osowa (w sąsiedztwie 
starego peronu budowany jest 
przystanek PKM z charakte-
rystyczną czerwoną wiatą). W 
przyszłym roku planuje się bu-
dowę dwóch kolejnych przy-
stanków PKM: Gdynia Karwi-
ny i Gdynia Stadion wraz z wę-
złem transportowym Karwiny, 
który wybudować mają wspól-
nie miasta Gdynia i Sopot. 
 
WIZJONERSKI PROJEKT
Pomorska Kolej Metropolital-
na to także przykład wizjoner-
skiego podejścia do transportu 
kolejowego. Projektując kilka 
lat temu nową kolej, część trasy 
wytyczono po słabo zurbani-
zowanym terenie. Część przy-
stanków powstawała w tzw. 
„polu”. Do nich wytyczono 
drogi dojazdowe. Dzisiaj pola 
albo już się zamieniły, albo za 
chwilę zamienią się w nowe 
osiedla mieszkaniowe. Zago-
spodarowano już część obsza-
rów wokół torów PKM, prze-
znaczając je m.in. na tereny 
rekreacyjne dla mieszkańców. 
Sąsiedztwo nowej linii kolejo-
wej okazało się także atrakcyj-
nym terenem dla potencjalnych 
inwestorów.
To przysłowiowe wizjonerstwo 
opiera się także na wskaźni-
kach natężenia ruchu samo-
chodowego, jaki będzie za 10, 
15 i 20 lat na trasie pomiędzy 
aglomeracją gdańską a Kaszu-
bami. A te nie pozostawiają 
złudzeń, że Pomorska Kolej 
Metropolitalna musiała po-
wstać, gdyż przyczyni się do 
odciążenia pomorskich dróg, 
będąc doskonałą i wygodną al-
ternatywą dla podróżujących. 
– Ten projekt to duże wyzwa-
nie, a my jesteśmy jedyną insty-
tucją w tym kraju, która zbu-
dowała nową linię kolejową. 
Kiedy zaczynaliśmy budowę, 
wielu pukało się w głowę i mó-
wiło „w życiu wam się nie uda”. 
Dziś mówimy: udało się! – wy-
powiadał się Ryszard Świlski, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Regularne kursy Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej roz-
poczęły się 1 września. Pa-
sażerowie będą mieli okazję 

przekonać się, jak podróżuje 
się najnowszą linią kolejową w 
Polsce. 
Wdrożenie tak wielkiej inwe-
stycji, jaką jest Pomorska Kolej 
Metropolitalna może napoty-
kać na początku pewne trud-
ności tym bardziej, że nowa 
linia musi „wszczepić się” w 
istniejący już regionalny system 
transportu kolejowego (regio-
nalne, krajowe i towarowe linie 
kolejowe). Można się spodzie-
wać, że tzw. rozruch potrwa 
kilka miesięcy, mieszkańcy 
muszą się bowiem przekonać i 
przyzwyczaić do nowego środ-
ka transportu, zaś przewoźnik 
musi poznać oczekiwania swo-
ich pasażerów. 
Jednak bez względu na ewentu-
alne trudności, już dziś można 
śmiało powiedzieć, że Pomor-
ska Kolej Metropolitalna to 
inwestycja epokowa, na mia-
rę powstania Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Trójmieście. Choć 
prawdziwe podsumowanie 
tej inwestycji będziemy mo-
gli przeprowadzić dopiero za 
10, 15 lub 20 lat, to już dzisiaj 
można zaryzykować stwierdze-
nie, że wówczas nikt z nas nie 
będzie wyobrażał sobie nasze-
go województwa bez Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej.
Projekt PKM posiadał także 
liczne grono fanów, którzy po-
święcali swój prywatny czas, 

aby niemal codziennie relacjo-
nować na internetowych forach 
postępy prac. Wielu z nich do-
słownie żyło tym projektem i w 
swoich lokalnych środowiskach 
byli najlepszymi ambasadorami 
PKM, jakich mogliśmy mieć. 
Trójkę najbardziej aktywnych 
spośród nich PKM SA zapro-
siła do współpracy, publikując 
ich zdjęcia w pamiątkowym al-
bumie. Są to: Jacek Kalkowski, 
Piotr Odya i Adam Robaczew-
ski, którzy w sferze społecznego 

odbioru PKM całkowicie bez-
interesownie wykonali dużo 
naprawdę dobrej roboty.
Na koniec wręczono statuetki 
gościom specjalnym, pamię-
tającym jeszcze przedwojenną 
Kolej Kokoszkowską, której hi-
storyczną następczynią jest Po-
morska Kolej Metropolitalna. 
Są to: pani Zofia Witkowska 
(95 lat), córka maszynisty Jana 
Jagła, który przed 1939 r. jako 
przedstawiciel PKP prowa-
dził pociągi na trasie Gdańsk 

Główny – Kartuzy, pani Ewa 
Kaczmarek (84 lata), która 
praktycznie do końca lutego 
1945 r. regularnie jeździła po-
ciągami z Gdańska do Żukowa 
Zachodniego oraz inż. Janusz 
Kowalski (90 lat), który już w 
latach 60. i 70. XX wieku prze-
konywał ówczesne władze do 
konieczności odbudowy kole-
jowego połączenia stolicy woje-
wództwa z Kaszubami. 

Sławomir Lewandowski
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Z ZAJĘĆ SKORZYSTAĆ MOŻE KAŻDY CHĘTNY

Tele-Piast ufundował laptopy dla „Piastusia”
Klub Osiedlowy „Piastuś” to jeden z kilku prężnie działających ośrodków kulturalnych na gdańskim Przymorzu. Klub 
działa 5 dni w tygodniu, a jeżeli organizowane są imprezy, to jego drzwi są otwarte również w soboty i niedziele.

Jak mówi nam Ewa Abramow-
ska, kierownik „Piastusia”, 
oferta zajęć klubu skierowana 
jest do bardzo różnorodnych 
odbiorców.
– Możemy w niej znaleźć za-
jęcia przeznaczone dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz se-
niorów. Od września wznawia-
my działalność wielu sekcji, a 
wśród nich zajęcia plastyczne 
dla dzieci w wieku 5 – 8 lat, ba-
letowe dla dzieci 5 – 7, czy też 
zajęcia kreatywne z językiem 
angielskim dla maluchów w 
wieku 2 – 5 lat – informuje Ewa 
Abramowska.
Poza tym prowadzone będą 
też warsztaty ceramiczne (dwie 
grupy dla dzieci i jedna dla do-
rosłych). Odbywać się także 
będzie „Rytmika dla smyka” 
(dzieci od 1,5 do 3 lat). Chęt-
ni mogą brać udział w zajęciach 
robotyki (7 – 11 lat).
– Nasza oferta jest bardzo sze-
roka. Dzieciom od 12. roku ży-
cia i dorosłym proponujemy za-
jęcia hapkido. Ci, którzy chcie-
liby rozwijać swoje muzyczne 
talenty, mogą brać udział w 

Pielęgnacja
zieleni

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

www.prolas.pl
biuro@prolas.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGRODNICZO - LEŚNYCH “PROLAS’” SPÓŁKA z o.o.
80-126 Gdańsk, ul. Stanisława Lema 21   tel.: 58 341 69 30,  58 341 93 06

warsztatach gry na gitarze albo 
keyboardzie i w zajęciach wo-
kalnych. Dodam tylko, że zaję-
cia muzyczne przeznaczone są 
dla osób od 11. roku życia – do-
daje Ewa Abramowska.
Dorośli mogą z kolei spróbo-
wać swoich sił na parkiecie, 
biorąc udział w zajęciach tań-
ca miłości i nienawiści, a więc 
argentyńskiego tanga. Z myślą 
o seniorach prowadzona będzie 
gimnastyka rehabilitacyjna, 
odbywać się też będą spotkania 
koła seniora. Prowadzona rów-
nież będzie gimnastyka ogól-
norozwojowa dla dorosłych, 
zajęcia jogi.
– Korzystając z okazji przypo-
mnę jeszcze tylko, że w siedzi-
bie naszego klubu odbywają się 
spotkania Polskiego Związku 
Niewidomych oraz kursy na 
prawo jazdy. Prowadzone są 
także zajęcia języka angiel-
skiego dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. Natomiast w ramach 
współpracy ze szkołami pro-
wadzimy warsztaty plastycz-
ne i muzyczne dla uczniów 
klas pierwszych – przypomina 

szefowa klubu.
Dodajmy również, że jeden 
raz w miesiącu klub przy ulicy 
Piastowskiej 98A organizował 
będzie koncerty dla mieszkań-
ców, o terminach których bę-
dziemy sukcesywnie informo-
wać na naszych łamach.
– Przy okazji chciałabym już 
teraz zaprosić wszystkich 

kochających muzykę na kon-
cert „Lata 20., lata 30.”, który 
odbędzie się w sobotę 19 wrze-
śnia o godz. 18.00 w sali kon-
certowej naszego klubu – za-
prasza Ewa Abramowska.
Działalność klubu nie była-
by możliwa, gdyby nie wspar-
cie sponsorów. Jednemu z nich 
warto poświęcić nieco więcej 

miejsca. Dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kulturalno-
-Oświatowym Tele-Piast klub 
wzbogacił się o 8 laptopów, 
które wykorzystane zostaną do 
przeprowadzenia cyklu kursów 
komputerowych dla seniorów. 
Pierwszy z kursów rozpocznie 
się w październiku i trwał bę-
dzie przez 6 tygodni.

Szczegółowe informacje na te-
mat wszystkich zajęć w klubie 
„Piastuś” udzielane są codzien-
nie od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00 – 19.00, w jego 
siedzibie przy Piastowskiej 98 
A lub telefonicznie (58 553 23 
81).

(lubek)

  Zakończył się już remont elewacji siedziby klubu przy Piastowskiej 98 A
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ROZMOWA Z WICEMARSZAŁKIEM KRZYSZTOFEM TRAWICKIM

Polacy to naród, który docenia dopiero to co utraci 
i następnie ponownie do tego dąży
Krzysztof Trawicki, szef pomorskiego PSL, od ponad ćwierćwiecza pracuje jako samorządowiec. Był wójtem, radnym 
sejmiku wojewódzkiego, posłem, a od roku jest wicemarszałkiem województwa pomorskiego.

– Podczas ostatniej naszej 
rozmowy pełnił Pan funkcję 
wójta gminy Zblewo. Teraz 
jest Pan wicemarszałkiem. 
Można więc powiedzieć o 
awansie.
– Samorząd lokalny liczy już 
sobie 25 lat i od samego po-
czątku aktywnie w nim dzia-
łam. Moje doświadczenie jest 
bogate, bo przeszedłem przez 
wszystkie szczeble polityki sa-
morządowej. Obszary, które 
mi podlegają w urzędzie mar-
szałkowskim, a więc edukacja 
i sport, ochrona środowiska i 
rolnictwo też nie są mi obce i 
sądzę, że dobrze poruszam się 
w tych tematach. Są to owo-
ce mojego wykształcenia oraz 
zdobytego doświadczenia.
 – Wspomniał Pan o rol-
nictwie. Właśnie kończy 
się okres dożynkowy. Czy 
pomorscy rolnicy mają co 
świętować?
– Rozmawiałem z przedstawi-
cielami Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku, od których dowie-
działem się, że tegoroczna su-
sza łaskawie ominęła Pomorze. 
Suszą dotkniętych zostało na 
naszym terenie niecałe 2 pro-
cent gospodarstw, leżących na 
południowych rubieżach na-
szego województwa. Poza tym 
rozmawiam również z samymi 
rolnikami, od których dowie-
działem się na przykład, że 
tego roku zbiory rzepaku oraz 
innych zbóż były wysokie. Jest 
zatem co świętować i za co 
Bogu dziękować. 
– Nawiązując do Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Gdańsku. Kiedy 
siedziba ośrodka zostanie 
przeniesiona do Lubania koło 
Kościerzyny?

– Trzy lata temu rozpoczęto 
planowanie przenosin ośrodka 
z Gdańska do Lubania. Ist-
nieje już koncepcja moderni-
zacji ośrodka w Lubaniu, po-
nieważ ma tam się znajdować 
nie tylko siedziba PODR, ale 
również centrum dokształce-
nia – szczególnie w kierunku 
odnawialnych źródeł energii. 
Dlatego też w Lubaniu powstać 
ma biogazownia i elektrow-
nia fotowoltaiczna i wiatrowa. 
Centrum ma również promo-
wać rasy i odmiany, które nie-
mal zniknęły, a były charakte-
rystyczne dla naszego regionu. 
Na rzecz ośrodka w Lubaniu 
przekazane zostały działki, na 
których powstać ma w przy-
szłości nowoczesne centrum 
w ystawienniczo-handlowe. 
Mam nadzieję, że na tę inwe-
stycję uda się nam pozyskać 
środki z Unii Europejskiej.

– Jak Pan ocenia wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł 
energii na terenie naszego 
województwa?
– Myślę, że jest z tym całkiem 
dobrze. Niedawno uczestni-
czyłem w otwarciu farmy wia-
trowej leżącej na granicy gmin 
Nowy Dwór Gdański i Sztuto-
wo. Byłem bardzo zbudowany 
tym przedsięwzięciem. Jednak 
czasami nie rozumiem decy-
zji niektórych instytucji, które 

zabraniają takich inwestycji. 
Można przecież rozmawiać i 
pogodzić wszystkie interesy. W 
końcu nie unikniemy rozwoju 
ekologicznej energetyki. 
– Jednak, czy polskie społe-
czeństwo jest odpowiednio 
wyedukowane w sprawie od-
nawialnych źródeł energii?
– Będąc wójtem, niejedno-
krotnie dostrzegałem niechęć 
mieszkańców, którzy nie godzi-
li się na budowę biogazowni i 

farmy wiatrowej. Ich argument 
był jeden: nie, bo nie. Dlatego 
sądzę, że edukować trzeba cały 
czas, bo mimo że jest dobrze, to 
do ideału brakuje wiele. Odna-
wialne źródła energii przyniosą 
dodatkowe przychody również 
średnim i małym gospodar-
stwom rolnym.
– Wśród instytucji, za działal-
ność których Pan odpowiada, 
jest także Wojewódzki Urząd 
Pracy i na pewno ma Pan 

aktualne dane dotyczące bez-
robocia na terenie Pomorza.
– Z punktu widzenia wskaź-
ników mogę powiedzieć, że 
po raz pierwszy od 2007 roku 
stopa bezrobocia na Pomorzu 
spadła poniżej 10 procent (za 
lipiec wyniósł 9,4 %). Sądzę, że 
w tym miesiącu odsetek osób 
pozostających bez pracy będzie 
jeszcze mniejszy. W wielu wy-
padkach spotykam się jednak 
z problemem znalezienia wy-
kwalifikowanego pracownika. 
Wchodząc do Unii Europej-
skiej zachwyciliśmy wszystkich 
fachowcami, ponieważ mieli-
śmy wspaniałe szkoły zawo-
dowe. Błędem było wprowa-
dzenie liceów profilowanych. 
Chcieliśmy mieć więcej stu-
dentów, dlatego kształcenie za-
wodowe zeszło na tor boczny. 
Teraz, we współpracy z przed-
siębiorcami, chcemy powrócić 
do zawodowego kształcenia 
dualnego. Szkoły będą kształ-
cić uczniów pod zapotrzebo-
wanie rynku. Teraz musimy 
nadrobić stracony czas, ale my 
– Polacy czasem tak mamy, że 
doceniamy dopiero to co utra-
cimy i następnie ponownie do 
tego dążymy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

ORANGE KINO LETNIE

120 tysięcy widzów na festiwalu
Zakończyła się 8. edycja naj-
dłuższego wakacyjnego fe-
stiwalu filmowego: Orange 
Kino Letnie Sopot – Zako-
pane. Przez 62 dni wakacji 
ponad 120 tysięcy widzów 
obejrzało filmy z całego świa-
ta w plenerowych kinach na 
sopockim molo i przy zako-
piańskich Krupówkach oraz 
w Giżycku, które w tym roku 
dołączyło do festiwalowych 
lokalizacji. Tegoroczne lato 
upłynęło pod znakiem gorą-
cych filmowych emocji.
Goście festiwalu i turyści w 

Sopocie mogli także aktyw-
nie spędzić czas na festiwa-
lowej plaży ze strefą relaksu 
i cienia, dedykowanej waka-
cyjnej usłudze Orange 6gb 
za 6zł i marce Huawei. Przez 
całe wakacje można było tam 
zagrać w siatkówkę plażową, 
wypożyczyć leżaki i para-
wany plażowe, wziąć udział 
w licznych konkursach oraz 
skorzystać z bezpłatnego do-
stępu do internetu.

(ET)
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  Z kolei na osiedlu prowadzone były zajęcia aktywności twórczej 

  Dzieci odwiedziły w czasie wakacji Biskupin

SM „POŁUDNIE” WSPIERA WYDARZENIA I IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy na koncert „Co nam zostało z tych lat”
Czy koniec wakacji to czas, gdy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” kończą swoją aktywność sportowo-
-rekreacyjną i kulturalno-oświatową? Odpowiedź twierdząca byłaby niezgodna ze stanem faktycznym, ponieważ oferta 
spędzania czasu wolnego jest przedstawiana młodszym i starszym mieszkańcom osiedla przez cały rok. 

Tak szeroki wachlarz zajęć jest 
możliwy dzięki bazie sporto-
wej, której może pozazdrościć 
niejedno osiedle.
– Jeszcze raz przypomnę, że do 
dyspozycji mieszkańców nasze-
go osiedla pozostaje boisko ze 
sztuczną murawą, korty, cało-
roczna siłownia na powietrzu,  
a także Centrum Sportowe  
i budynek socjalny. Łatwy do-
stęp do obiektów sportowych 
i różnorodność zajęć rekre-
acyjnych daje mieszkańcom 
okazję nie tylko do aktywne-
go spędzania wolnego czasu, 
wypoczynku po szkole i pracy. 
Upowszechnianie kultury ma-
sowej i zachęta do wdrażania 
zdrowego modelu życia – to 
nasz cel, podkreśla Sylwester 
Wysocki, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”. 
To właśnie władze Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Południe”, 

widząc zainteresowanie i wy-
soką frekwencję mieszkańców 
na proponowanych formach 
aktywnej rekreacji, zapew-
niają środki finansowe na ich 
realizację. 
– Jesteśmy zgodni co do kwestii 
finansowania tego typu przed-
sięwzięć. Tym bardziej, że 
działalność kulturalno-oświa-
towa i sportowo-rekreacyjna 
to integralna część statutowej 
aktywności naszej spółdzielni. 
Udział w zajęciach i korzysta-
nie z obiektów są nieodpłatne,  
a w Centrum Sportowym 
mieszkańcy korzystają ze zni-
żek w opłatach – wyjaśnia Syl-
wester Wysocki.
Od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni, jeśli tylko sprzyja po-
goda, organizowane są zajęcia, 
mające zachęcić do aktywności 
ruchowej i spędzania czasu na 
świeżym powietrzu.

Od 1999 roku prowadzona jest 
szkółka piłkarska. Co roku,  
w treningach czterech grup 
wiekowych, uczestniczy oko-
ło 100 chłopców. Zajęcia pro-
wadzone są bezpłatnie przez 
wykwalifikowaną osobę, peł-
niącą jednocześnie funkcję 
„trenera osiedlowego”. Mowa 
oczywiście o Franciszku Wan-
tuchu, który jest siłą sprawczą 
i motorem napędowym niemal 
wszystkich wydarzeń organi-
zowanych na terenie osiedla. 
– Treningi odbywają się przez 
cały rok, dzięki udostępnieniu 
nam sali gimnastycznej przy 
Zespole Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 
6 przy ulicy Emilii Hoene,  
w sezonie jesienno-zimowym. 
Z kolei spółdzielnia udostępnia 
szkole boisko do gry w piłkę 
nożną w ramach zajęć wycho-
wania fizycznego – tłumaczy Franciszek Wantuch.

W kalendarzu imprez sporto-
wo-rekreacyjnych zadomowi-
ły się cykle turniejowe: piłki 
nożnej (Maryjny – w 2015 roku 
odbyła się już jego 17. edycja,  
a także Mikołajkowy, Niepod-
ległości, Wiosenny) oraz tenisa 
ziemnego.
– Realizowane są również zaję-
cia w czasie dłuższych przerw 
w nauce „Ferie na sportowo” 
zimą i „Wakacje na Osiedlu” 
latem. Odbywają się też fe-
styny rodzinne organizowane 
wspólnie z osiedlowym przed-
szkolem „Parkowe Wzgórze”. 
Podczas minionych już wakacji 
ponad 600 dzieci skorzystało 
z propozycji oferty wakacyj-
nej. Były to dwie wycieczki. 
Jedna do Legolandu, a druga 
na trasie Gniezno-Biskupin-
-Wenecja. Nie brakowało zajęć 
aktywności twórczej, wyjść do 
kina, turniejów bowlingowych 

i piłkarskich dla różnych grup 
wiekowych, czy zawodów teni-
sa ziemnego dla dzieci i mło-
dzieży. Mimo wakacji odbywa-
ły się również zajęcia szkółki 
piłkarskiej – relacjonuje plan 
tegorocznych zajęć wakacyj-
nych Franciszek Wantuch.
Na tym jednak nie koniec 
atrakcji i wydarzeń organizo-
wanych na Oruni Górnej. Już 
we wrześniu zaplanowano fe-
styn „Pożegnanie lata”, któ-
ry jak wszystkie inne imprezy 
plenerowe odbędzie się na pla-
cu rekreacyjnym przy ul. Nad 
Potokiem.
– Również w tym miesiącu 
wszystkich amatorów dobrej 
muzyki zapraszamy na Koncert 
Kameralny „Co nam zosta-
ło z tych lat”, podczas którego 
prezentowane będą piosenki 
20-lecia międzywojennego, 
Mieczysława Fogga i Hanki 
Ordonówny. Koncert odbędzie 

się w niedzielę, 27 września  
w kościele parafialnym pw. św. 
Królowej Jadwigi na Oruni 
Górnej o godz. 19.00. Wstęp 
jest oczywiście darmowy – za-
prasza zarząd spółdzielni. 
Dodajmy jeszcze tylko, że po 
przerwie wakacyjnej wznowio-
ne zostały m.in. zajęcia szkółki 
piłkarskiej, aktywności twór-
czej (dla dzieci i dorosłych) oraz 
zajęcia rekreacyjne dla panów. 
Swoją działalność wznawia 
także Klub Seniora, który rów-
nież wspierany jest przez SM 
„Południe”. Seniorzy z Oruni 
Górnej nowy sezon rozpoczną 
od wycieczki do Fromborka.
Ogłoszenia o terminach zajęć 
i imprez będą umieszczane na 
stronie internetowej spółdzielni 
oraz na tablicach informacyj-
nych w klatkach schodowych  
i na łamach „Panoramy”.

Grzegorz Rudnicki
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WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE

Dla babci, dziadka i wnucząt
Kochają bezwarunkowo, a 
wnuki zawsze są dla nich naj-
mądrzejsze i najpiękniejsze. Są 
cierpliwi i zawsze mają czas na 
zabawę, bo wiedzą, że chwile 
spędzone wspólnie są najważ-
niejsze. Potrafią słuchać i po-
wstrzymać się od pouczania 
wtedy, gdy jest ono zbędne. 
Nie mają Facebooka, ale nigdy 
nie zapominają o urodzinach i 
imieninach.
– Wnuczęta i dziadkowie – 
ten duet nie jest narażony na 

konflikt pokoleń – mówi Re-
migiusz Kaczewski ze Stowa-
rzyszenia Projektor. – Babcia i 
dziadek już nie MUSZĄ wy-
chowywać, więc robią to na lu-
zie i jakby mimochodem. Uczą 
dystansu do siebie i problemów, 
ale sami też chętnie nauczą się 
od wnuków nowego wierszyka 
z przedszkola... albo do czego 
służy Facebook.
Ich rola jest trudna do prze-
cenienia, a jednak ostatnio 
kontakty między wnukami i 

dziadkami słabną – z powodu 
szybkiego tempa życia, pracy, 
przeprowadzek...
– Dlatego nasze stowarzysze-
nie, razem z przedszkolem 
Wesoła Wyspa, realizuje pro-
jekt „Pokolenia razem”, który 
jest świetną okazją do odbu-
dowy więzi międzypokolenio-
wej. Organizujemy warsztaty 
kreatywne dla babci, dziadka 
i wnucząt, które zapewnią se-
niorom i dzieciom wspaniałą 
zabawę, moc wrażeń i – przede 

wszystkim – wspólne, twórcze 
spędzanie czasu. Razem zrobi-
my zwierzątka z gliny, magicz-
ny kalejdoskop, własne portre-
ty i wiele innych, niezwykłych 
rzeczy – tłumaczy Remigiusz 
Kaczewski.
Warsztaty są bezpłatne, a 
wszystkie dzieła, które dziad-
kowie i wnuki wspólnie wyko-
nają, będzie można zabrać ze 
sobą jako pamiątkę.
Warsztaty odbędą się w na-
stępujących terminach: 12, 19, 

26 września; 3, 10, 17, 24 paź-
dziernika; 14 listopada. Pierw-
sze spotkanie już 12 września o 
godz. 11.00. Liczba miejsc jest 
ograniczona, prosimy o zapisy 
pod adresem: sto-
warzyszenie.projek-
tor@gmail.com lub 
pod nr tel.: 791 143 
912.
Miejsce: przed-
szkole Wesoła Wy-
spa, Gdańsk, ul. 
Marusarzówny 4a, 
godz. 11.00 – 13.00. 
Warsztaty są prze-
znaczone dla dzieci 
w wieku 3-6 lat.
Więcej informacji 
na stronie projektu: 

www.razem-pokolenia.eu oraz 
na profilach społecznościowych 
na Facebooku: Razem Pokole-
nia oraz Wesoła Wyspa.

maz
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CHCĄ RADY DZIELNICY
– Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie po-
wołania Rady Dzielnicy Przymorza Wielkiego. Daliśmy 
sobie trzy tygodnie na indywidualne zbieranie podpisów, 
chodząc po sąsiadach, od drzwi do drzwi – informuje nas 
Krzysztof Skrzypski, inicjator utworzenia Rady Dzielnicy 
Przymorza Wielkiego.
Kolejne spotkanie osób, które chcą utworzenia rady zaplano-
wano na 17 września o godz. 18.00.
– Wtedy też podliczymy zebrane podpisy i wytypujemy 3-4 
wydarzenia organizowane w plenerze, dzięki czemu mogli-
byśmy zbierać podpisy w miejscach publicznych Przymorza 
Wielkiego – dodaje Krzysztof Skrzypski.
Spotkanie odbędzie się przy ul. Jagiellońskiej 11.

NOWE ŻŁOBKI W GDAŃSKU
Rusza budowa dwóch żłobków modułowych w Gdańsku. W 
ostatnim tygodniu sierpnia wykonawca – firma Ekoinbud 
z Gdańska – rozpoczął roboty budowlane na przeznaczo-
nym pod inwestycję terenie przy ul. Olsztyńskiej (tuż obok 
ZSO 8) na Przymorzu. Bliźniacza inwestycja ostatniego dnia 
sierpnia wystartowała też przy ul. Rogalińskiej na Ujeścisku. 
Oba żłobki mają być gotowe już za trzy miesiące.

WĘZŁY I DOJAZDY JUŻ GOTOWE
– Na miesiąc przed terminem są już gotowe węzły i dojazdy 
do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Oddane do użytkowa-
nia i ruchu zostały węzły i dojazdy do PKM Jasień, PKM 
Kiełpinek i PKM Brętowo – informuje Magdalena Skorup-
ka-Kaczmarek, rzecznik prasowy spółki Gdańskie Inwesty-
cje Komunalne.

NOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
Podczas sierpniowej sesji, radni Gdańska przegłosowa-
li sporządzenie sześciu planów miejscowych oraz uchwa-
lenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.
Spośród sześciu miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, aż trzy będą sporządzane w dzielni-
cy Zachód: Matarnia między ulicą Budowlanych a tora-
mi PKM, Barniewice rejon ulicy Ateny i Osowa rejon ul. 
Niedziałkowskiego.
Więcej informacji na temat planów znaleźć można na stronie 
miasta www.gdansk.pl.

BASINSKI W GDAŃSKU
13 września o godzinie 17.30 w Gdańskim Teatrze Szekspi-
rowskim jedyny koncert w Polsce podczas obecnej trasy za-
gra William Basinski. Muzyk zaprezentuje materiał z płyty 
„Vivian&Ondine”.

„FARAON” W KLUBIE DYSKUSYJNYM
– Zapraszamy na 31. Dyskusyjny Klub Teatralny poświęcony 
„Faraonowi” Bolesława Prusa. Weźmie w nim udział reżyser 
Adam Nalepa i zespół aktorski. Spotkanie odbędzie się we 
wtorek, 27 października o godzinie 22.00 na Dużej Scenie. 
Wstęp wolny – informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik 
prasowy Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

NOWA DYREKTOR PLANISTÓW
Z Biura Rozwoju Gdańska z dniem 31 sierpnia odszedł na 
emeryturę jego wieloletni dyrektor, Marek Piskorski. 1 wrze-
śnia jego miejsce zajęła, pełniąca od kwietnia tego roku funk-
cję zastępcy dyrektora – Edyta Damszel-Turek.

KURS NA MEDIOLAN
Gdańska inicjatywa zaprezentowała się na EXPO 2015. Re-
prezentacja młodych żeglarzy zwiedziła wystawę światową 
oraz podzieliła się swoimi umiejętnościami z młodzieżą od-
wiedzającą pawilon Kinder+Sport.

KOLEJNE MUZEUM
Ostatniego dnia sierpnia podpisano list intencyjny w spra-
wie utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej jako oddziału 
Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pod dokumentem pod-
pisali się: Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Mieczysław Struk – marszałek 
województwa pomorskiego i Paweł Adamowicz – prezydent 
Gdańska.
Siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej zlokalizowana ma 
być na byłych terenach stoczniowych – czyli w tzw. Młodym 
Mieście. (GR)

W SKRÓCIE
CENY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Nowy dzierżawca parkingu
Właścicielem trzech parkingów i hali garażowej na Ujeścisku jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Szadółki”. Jeden z nich od 1 września ma nowego dzierżawcę. 
Ceny postojowe pozostaną jednak na tym samym poziomie.

Spółdzielnia bezpośrednio za-
rządza parkingiem znajdują-
cym się na początku osiedla 
przy ulicy Piotrkowskiej oraz 
halą garażową przy ulicy Czę-
stochowskiej i parkingiem nad 
nią. W obu miejscach parkować 
może ok. 200 samochodów. 
Kolejnych 120 miejsc znajduje 

się na parkingu dzierżawionym 
przez prywatną firmę (również 
na początku osiedla, przy ul. 
Piotrkowskiej).
– Wraz z początkiem wrze-
śnia zmienił się dzierżaw-
ca parkingu. Poprzedniemu 
wygasła umowa, a poza tym 
nie był zainteresowany jej 

przedłużeniem na warunkach 
proponowanych przez spół-
dzielnię. W związku z tym zło-
żyliśmy zapytanie ofertowe, w 
wyniku którego zgłosiła się fir-
ma zainteresowana dzierżawą 
parkingu i w rezultacie pod-
pisana została umowa. Wiem, 
że zmianie nie ulegnie cennik 

na tym parkingu – tłumaczy 
nam Jan Kazimierczyk, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Szadółki”.
Wydaje się zatem, że na tym 
osiedlu nie powinno być pro-
blemu z parkowaniem. Każdy 
z trzech parkingów ma jesz-
cze wolne miejsce, a mimo to 
mieszkańcy stawiają swoje sa-
mochody w miejscach niedo-
zwolonych – oby jak najbliżej 
swojego mieszkania.
– Nie pobieramy wygórowa-
nych opłat za parkowanie na 
zarządzanych przez nas par-
kingach. Kierowcy pokrywają 
jedynie koszty utrzymania hali 
garażowej albo parkingu pod 
chmurką. Ceny są niskie, po-
nieważ spółdzielnia nie może 
prowadzić działalności go-
spodarczej. Mimo tak niskich 
kosztów mieszkańcy parkują 
jak najbliżej swojej klatki, zo-
stawiając auta na chodnikach 
czy trawnikach. Staramy się 
to zmienić, ale jest to niestety 
walka z wiatrakami – dodaje 
Jan Kazimierczyk.

(KL)

  Nowi dzierżawcy w trakcie przejmowania parkingu
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INWESTYCJA SM „SZADÓŁKI”

Siłownia fitness na Ujeścisku
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki” nie jeden raz już udowodnił, że 
nie jest obojętny na głosy mieszkańców. Tym razem władze spółdzielni zain-
westowały w siłownię na świeżym powietrzu.

– Pomysł wyszedł od samych 
mieszkańców. Najpierw od-
wiedził nas jeden z członków 
spółdzielni, który „rzucił” ha-
sło budowy siłowni, a zaledwie 
kilka dni później otrzymaliśmy 
podpisane przez kilku miesz-
kańców pismo w tej samej spra-
wie. Był to wniosek osób star-
szych, które chcąc poprawić 
swoją kondycję zdrowotną, 
mają zamiar ćwiczyć na świe-
żym powietrzu – mówi „Pano-
ramie” Jan Kazimierczyk, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Szadółki”.
Siłownia fitness stanie już nie-
bawem, bo na przełomie wrze-
śnia i października, na wyso-
kości budynku przy ulicy Piotr-
kowskiej 24, w okolicy boisk 
sportowych. Będą mogli z niej 
korzystać oczywiście wszyscy 
mieszkańcy naszego osiedla.
– Nie mamy zbyt wielkiego 
budżetu, dlatego na początek 
zakupiliśmy trzy urządzenia, 
które niebawem zostaną za-
montowane. Jeżeli mieszkań-
cy będą korzystać z siłowni 

fitness, będzie taka potrzeba i 
będziemy posiadać środki fi-
nansowe, to zakupimy kolej-
ne urządzenia – zapewnia Jan 
Kazimierczyk.
Spółdzielnia chciała wystąpić 
o pomoc finansową do Rady 
Osiedla Ujeścisko, ale okazało 
się, że ta rozdysponowała już 
wszystkie swoje środki. Dla-
tego z pomocą przyszła firma 

ubezpieczeniowa Uniqa, która 
dofinansowała przedsięwzięcie.
– Być może o pomoc do rad-
nych osiedlowych z Ujeści-
ska zwrócimy się w przyszłym 
roku. Dzięki wsparciu finan-
sowemu z ich strony szybciej 
moglibyśmy doposażyć siłow-
nię, z której sami będą mogli 
korzystać, bo niektórzy rad-
ni są przecież mieszkańcami 

naszego osiedla – dodaje prezes 
SM „Szadółki”.
Warto przy okazji powiedzieć, 
że SM „Szadółki” już pomaga-
ła radzie z Ujeściska przy kilku 
akcjach. Warto więc wspólnie 
podejmować różne wyzwania, 
bo korzystać z tego mogą sami 
mieszkańcy.

(lubek)

  Jan Kazimierczyk, prezes SM „Szadółki” pokazuje nam, w których miejscu powstanie 
siłownia na świeżym powietrzu
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WAŻNE SĄ TAKŻE MAŁE SAMORZĄDY

Łukasz Zaręba – polityk z Gdańska 
pomaga Przywidzowi
Na przełomie sierpnia i września Pomorze odwiedził polski Rząd z jego szefową, Ewą Kopacz na czele. Pani Pre-
mier nie tylko znalazła czas na wizytowanie Trójmiasta, ale poświęciła również swój czas, żeby zawitać do „Ma-
łego Sopotu”, czyli Przywidza.

Kalendarz spotkań Premier był 
napięty, mimo to za namową 
gdańszczanina Łukasza Za-
ręby, asystenta politycznego 
Kancelarii Rady Ministrów, 
Ewa Kopacz znalazła czas na 
przyjazd do Przywidza. Go-
spodarz przywidzkiej gminy – 
Marek Zimakowski wdzięczny 
jest wywodzącemu się z Gdań-
ska politykowi za przyjazd Ewy 
Kopacz do Przywidza.
– Po festiwalu Rockblu w Przy-
widzu pojawia się wiele osób z 
Trójmiasta i tak też doszło do 
spotkania z Łukaszem Zarębą. 
Ten młody człowiek, nie mó-
wiąc gdzie pracuje, zaintereso-
wany był naszymi inwestycja-
mi i potrzebami naszej gminy. 
Przy czym szczerze deklaro-
wał wszelką możliwą pomoc – 
mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
Być może gdańszczanin do-
łożył swoją cegiełkę do budo-
wy przywidzkiej hali widowi-
skowo-sportowej, ponieważ w 
kancelarii Premier wiosną tego 
roku złożony został wniosek o 
dofinansowanie inwestycji w 
Przywidzu.

– Otrzymałem informację, 
że kancelaria rozpatruje nasz 
wniosek. Poza tym Łukasz 
Zaręba zaproponował nam 
goszczenie w Przywidzu Pre-
mier Ewy Kopacz, co było bez 
wątpienia jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach 
naszej gminy. W okolicach wy-
borów często pojawiają się tacy 
politycy, którzy proszą o glosy i 
wsparcie, a po wyborach pozo-
staje po nich tylko wspomnie-
nie. Glosowanie na kandyda-
tów do parlamentu często od-
bywa się na zasadzie przypad-
kowości, zaufania do medialnej 
opinii, a rzadko poprzez bez-
pośrednie spotkanie, czy też 
konkretne wsparcie. Rzadko 
się zdarza, aby polityk najpierw 
skupiał się na pomocy innym, a 
później zabiegał o glosy – tłu-
maczy Marek Zimakowski.
Łukasz Zaręba na przykładzie 
gminy Przywidz udowodnił 
i pokazał, że warto pomagać 
małym samorządom, stawiać 
na zrównoważony rozwój kra-
ju, a nie skupiać się tylko na 
wielkich aglomeracjach.

(GR)

REKLAMA

  Premier Ewa Kopacz w towarzystwie swojego asystenta 
Łukasza Zaręby (z prawej) i Marka Zimakowskiego, wójta gminy 

Przywidz spaceruje promenadą na Jeziorem Przywidzkim

  Wojciech Korzeniewski, prezes Fundacji Sopockie Korzenia poka-
zał Ewie Kopacz pomnik upamiętniający gwiazdy polskiego rocka 
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POWSTAJE NA PRZYMORZU

„Skwerek na spacerek”
Od połowy sierpnia trwają prace przy zieleńcu na ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu. To nic innego jak realizacja pro-
jektu, który we współpracy z miastem Gdańsk realizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Gdańsku.

Zadanie dotyczy organizacji 
zieleńca połączonego z funkcją 
rekreacyjno-wypoczynkową na 
terenie działki przy ulicy Ja-
giellońskiej 11. Projekt zieleń-
ca został przygotowany przez 

dwie studentki Wydziału Ar-
chitektury Katedry Urbanisty-
ki i Planowania Regionalnego 
Politechniki Gdańskiej oraz 
Szkółkę Roślin Ozdobnych 
„Dammera” z Mierzeszyna i 

uwzględnia wykonanie utwar-
dzonej ścieżki żwirowej, alta-
ny wypoczynkowej ze stołami 
i ławami, zamontowanie ławek, 
koszy na śmieci, stojaków na 
rowery, gabloty informacyjnej 

oraz prace ogrodowe w tym 
m.in.: przygotowanie terenu 
(przekopanie i nawożenie), wy-
konanie nasadzeń roślin, wy-
konanie rabat, a także założe-
nie trawnika.

Zieleniec otwarty będzie dla 
lokalnej społeczności cały rok w 
godzinach 8.00 – 20.00 (latem) 
i do 17.00 (zimą). Ograniczenie 
godzin wynika z konieczności 
dbania o bezpieczeństwo ar-
chitektury zieleńca oraz korzy-
stających z niego mieszkańców.
Ponieważ co roku organizowa-
ne są, przez Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w Gdańsku, festyny i spotkania 
dla mieszkańców Przymorza, 
zagospodarowanie terenu zie-
lonego w otoczeniu budynku 
wpłynie na zwiększenie atrak-
cyjności tych wydarzeń i zachę-
ci do udziału w nich większą 
liczbę mieszkańców. Ponadto 
chcielibyśmy poprzez realizację 
tego skwerku zachęcić miesz-
kańców, szczególnie okolicz-
nych bloków, do organizowania 
spotkań sąsiedzkich – jako po-
mysłodawca i koordynator tego 
przedsięwzięcia zapraszam 

serdecznie do współpracy.
Zieleniec będzie też wykorzy-
stywany do wypoczynku i re-
kreacji osób z niepełnospraw-
nością, które uczęszczają na 
różne zajęcia realizowane w 
naszej siedzibie. Dzięki temu w 
sposób praktyczny realizowa-
na będzie idea integracji osób 
niepełnosprawnych z lokalną 
społecznością, co wpłynie na 
poprawę wizerunku osoby nie-
pełnosprawnej. Osoby niepeł-
nosprawne zaangażowane będą 
również w dbanie i konserwację 
terenu, za którą odpowiedzial-
ny będzie pracownik technicz-
no-porządkowy PSOUU (dba-
nie o czystość, zieleń, trawnik).
Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie z harmonogramem, to jesz-
cze w październiku będziemy 
mogli rozpocząć korzystanie z 
gotowego zieleńca.

Krzysiek Skrzypski 

  Nowy zieleniec powstaje przy ulicy Jagiellońskiej 11
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ZBIORNIK WODY „KAZIMIERZ” GOTOWY

Pożyteczne połączone z przyjemnym
– 30 metrów wysokości, 600 
m³ wody i taras widokowy, 
z którego podziwiać można 
przepiękną panoramę – od te-
raz budowlę o takich parame-
trach spotkać można na Wy-
spie Sobieszewskiej – infor-
muje Magdalena Rusakiewicz, 
rzecznik prasowy Saur Neptun 
Gdańsk.
Budowa wieżowego zbiornika 
wody rozpoczęła się w stycz-
niu 2014 roku i jest ona zwień-
czeniem inwestycji wodnych 
drugiego etapu Gdańskiego 
Projektu Wodno-Ściekowego, 
dofinansowywanego ze środ-
ków Unii Europejskiej.
– W ramach projektu, w 2012 
roku wybudowano magistralę 
wodociągową, która rok póź-
niej włączyła Wyspę Sobie-
szewską do wodociągu central-
nego, do ujęcia w Lipcach. Do 
tego czasu dzielnica zaopatry-
wana była z lokalnych ujęć, a 
woda dostarczana mieszkań-
com zawierała podwyższone 
zawartości fluorków. Inwesty-
cja sprawiła, że dziś w Gdań-
sku 100 procent wody pitnej 
spełnia restrykcyjne wymo-
gi jakościowe – przypomi-
na Magdalena Rusakiewicz, 
która podkreśla, że zbiornik 
powstał, by zapewnić odpo-
wiednie ciśnienie wody dostar-
czanej mieszkańcom Wyspy 

Sobieszewskiej z oddalonego o 
około 18 km ujęcia wody Lipce.
Inwestycja kosztowała 8 mln zł, 
a zrealizowała ją spółka miejska 
Gdańska Infrastruktura Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjna. Patro-
nem zbiornika na Wyspie Sobie-
szewskiej jest Kazimierz Behlke, 
który jest bardzo ważną posta-
cią dla rozwoju infrastruktury 
Gdańska.
– Wieża ciśnień to budynek o 
charakterze technicznym, w któ-
rego górnej części umieszczony 
jest zbiornik z wodą, którą roz-
prowadza się siecią wodociągo-
wą do miejsc jej odbioru, a więc 
również do mieszkań. Zbiornik 
zawsze musi być umieszczony 
powyżej odbiorców wody, po-
nieważ działa na zasadzie naczyń 
połączonych. Dodatkowo, zgod-
nie z pojęciem tzw. paradoksu 
hydrostatycznego, im wyżej jest 
on położony, tym wyższe jest ci-
śnienie wody uwalnianej do sie-
ci. Dlatego dzięki wieży ciśnień 
woda może być rozprowadzo-
na grawitacyjnie do każdego z 
mieszkań, znajdującego się po-
niżej położenia zbiornika z wodą 
bez dodatkowego zasilania. 
Zbiornik będzie też gromadził 
zapas wody do celów przeciwpo-
żarowych – wyjaśnia rzecznika 
Saur Neptun Gdańsk.
Nowy obiekt jest przykładem 
współczesnej wieży ciśnień, 

czyli takiej, która oprócz waż-
nej roli w sieci wodociągo-
wej pełni jeszcze dodatkową 
funkcję edukacyjną lub kultu-
ralną. Zbiornik posiada taras 
widokowy, a jego niebanalna 
przestrzeń wykorzystywa-
na będzie na potrzeby zajęć 
edukacyjnych.
Połączenie funkcji technicznej 
i edukacyjnej zbiornika możli-
we było dzięki wypracowanym 
z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym za-
sadom użytkowania obiektu. 
Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa gromadzonej w zbiorniku 
wody, wieżę można odwiedzić 
po uprzednim zapisaniu się na 
zajęcia (poprzez formularz na 
stronie www.giwk.pl lub pod 
nr tel. 58 326 22 80).
– Wizyty w tym sezonie od-
bywają się od 9 września do 
3 października, cztery razy w 
tygodniu, od środy do soboty. 
Dziennie na zbiornik może 
wejść 5 grup liczących od 10 
do 15 osób. Zajęcia będą się 
odbywały pod opieką meryto-
rycznego przewodnika, który 
wprowadzi odwiedzających 
zbiornik w świat działania wie-
ży ciśnień, opowie o okolicy i 
o ciekawej przyrodzie, którą 
podziwiać można z tarasu wi-
dokowego – mówi Magdalena 
Rusakiewicz. (AT)

PRAPREMIERY W BYDGOSZCZY

„Portret Damy” na festiwalu

Jak podaje Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże, znako-
mity i szeroko komentowa-
ny spektakl „Portret Damy” 
Henry'ego Jamesa w reżyse-
rii Eweliny Marciniak bierze 
udział w konkursie 14. edycji 
Festiwalu Prapremier. Spek-
takl zostanie zaprezentowa-
ny 10 października na Dużej 
Scenie Teatru Polskiego w 
Bydgoszczy.
– Festiwal Prapremier jest 
jedną z najważniejszych i naj-
bardziej prestiżowych pol-
skich imprez teatralnych. 
Wydarzenie ma charakter 
konkursu prezentującego 

spektakle, których prapremie-
ry odbyły się w sezonie teatral-
nym, poprzedzającym kolejną 
festiwalową edycję – wyjaśnia 
Grzegorz Kwiatkowski.
„Portret Damy” rozgrywa się 
w latach 70. XIX wieku. Do 
wybrzeży wiktoriańskiej An-
glii przybija statek z Nowego 
Jorku, a na jego pokładzie – 
Isabela Archer, młoda Ame-
rykanka o wyjątkowej urodzie 
i nie mniej wyjątkowym cha-
rakterze. Zafascynowana eu-
ropejską kulturą, wkrótce sama 
zacznie wzbudzać fascynację 
dwóch angielskich dżentelme-
nów. Sprawy dodatkowo skom-
plikują się, gdy w ślad za nią 

ruszy jej amerykański wiel-
biciel. Wbrew swoim oczeki-
waniom, niezależna dotych-
czas Isabela, w małżeństwie 
z jednym z adorujących ją 
mężczyzn zacznie upatrywać 
swojego przeznaczenia. Czy 
jednak jej wybór okaże się 
słuszny?
– Konwencja melodrama-
tu, jaką twórcy zapożyczyli 
z dziewiętnastowiecznej po-
wieści Henry'ego Jamesa, sta-
nowi jedynie pretekst do snu-
cia uniwersalnej opowieści o 
katastrofie – mówi rzecznik 
gdańskiego teatru.

(GR)

 Kadr ze spektaklu „Portret Damy”

Fo
t.

 M
ag

da
le

na
 H

ue
ck

el



WRZESIEŃ 2015 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 13ROZMAITOŚCI

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

zaprasza na spotkanie

mieszkańców dzielnicy

 

9 września 2015 r.
XX Liceum Ogólnokształcące

ul. Dobrowolskiego 6

Godzina: 17:00

Od godz. 16:00 działać będą punkty informacyjne 

jednostek miejskich i organizacji pozarządowych

Przyjdź, porozmawiaj o swojej dzielnicy!

PIECKI-MIGOWO

O BURSZTYNOWY ŻAGIEL

Turniej Tańców 
Polskich
II Ogólnopolski Turniej Tań-
ców Polskich o Bursztynowy 
Żagiel to próba przeszczepie-
nia na pomorski grunt trady-
cji organizowania konkursów 
tańców narodowych w formie 
towarzyskiej. Tego typu spo-
tkania pod względem formal-
nym nie odbiegają od norm 
przyjętych na turniejach 
tańców towarzyskich – są tu 
wykwalifikowani sędziowie, 
rankingi, wysoki poziom ta-
neczny, eleganckie stroje i 
porywająca muzyka. Różni-
ca polega na tym, że zamiast 
foxtrota, rumby czy walca 
tańczy się krakowiaka, ober-
ka, kujawiaka i mazura.
Podczas turnieju tancerze 
rywalizują w siedmiu kate-
goriach wiekowych od 7 do 
60 lat. W gdańskim turnie-
ju udział weźmie ponad 170 
tancerzy z całej Polski, dzia-
łających w różnego rodzaju 
zespołach i klubach tańca, 
które szkolą w technice pol-
skich tańców narodowych.
Sukcesy turniejowe par z 
„Jantara” oraz rosnące zain-
teresowanie tańcami polski-
mi w innych częściach kraju 
pozwalają przypuszczać, że 

niewiele trzeba, by także w 
Trójmieście ożywić tę dzie-
dzinę, spopularyzować tego 
typu dyscyplinę taneczną, 
zachęcić młodzież i dzieci do 
udziału w konkursach.
Gdański turniej po raz drugi 
odbędzie się w historycznej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 
Uczestnicy ubiegłorocznej 
edycji, która przyciągnęła na 
Pomorze niemal 200 tance-
rzy z osiemnastu ośrodków z 
całej Polski, podkreślali, że 
tańczenie pod sztandarami 
Solidarności i świadomość 
historycznego wymiaru miej-
sca, działała na nich niezwy-
kle mobilizująco. Mamy na-
dzieję, że także w tym roku ta 
lokalizacja doda zmaganiom 
szczególnego uroku.
Organizatorami wydarze-
nia są: Zespół Pieśni i Tań-
ca Uniwersytetu Gdańskiego 
„Jantar” oraz Stowarzysze-
nie Inicjatyw Artystycznych 
„Jantar”.
Patronat honorowy nad im-
prezą objęli: Prezydent Mia-
sta Gdańska oraz Rektor Uni-
wersytetu Gdańskiego.

(KW)

PROGRAM
SOBOTA, 12 WRZEŚNIA
– godz. 15.00 – uroczyste otwarcie turnieju, polonez wszyst-
kich uczestników,
– godz. 15.15 – finały w kategoriach: IC, IIC, IIIB, IVA, 
VA, VIA, VIIA oraz rozdanie nagród,
– około godz. 18.00 – zakończenie pierwszego dnia turnieju.
NIEDZIELA, 13 WRZEŚNIA
– godz. 10.30 – otwarcie drugiego dnia turnieju,
– godz. 10.45 – finały w kategoriach: ID, IID, IVB, VB 
i klasach Hobby oraz rozdanie nagród i podziękowanie 
instruktorom,

– około 13.00 – zamknięcie turnieju.
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  Tańce polskie są również efektowne

ZA DARMO DO MARCA

Kolejny punkt ładowania auta
Po polskich drogach jeździ coraz więcej aut, które zasilane są na prąd. Nic za-
tem dziwnego, że jak grzyby po deszczu powstają nowe punkty doładowania 
samochodu. Kolejne uruchomiono niedawno na stacji Lotos przy al. Zwycięstwa 
13 w Gdańsku.

Punkt przy al. Zwycięstwa 
to już piąty w Trójmieście, 
należący do Grupy Energa. 
Oprócz niego, jeszcze dwa 
znajdują się w Gdańsku i po 
jednym w Gdyni oraz So-
pocie. Ze wszystkich użyt-
kownicy mogą korzystać za 
darmo.
– Nowa stacja to trzeci 
punkt szybkiego ładowania 
f irmy w Gdańsku. Podob-
ne znajdują się przed Oli-
via Business Centre przy al. 
Grunwaldzkiej 472 oraz na 
stacji Lotos w Gdyni Red-
łowie. Pozwalają naładować 
najpopularniejsze modele
samochodów elektrycznych, 
takie jak Nissan Leaf czy 
Mitsubishi i-Miev w czasie 
od 25 do 45 minut. Wcze-
śniej grupa uruchomiła 
w Trójmieście także dwa 
punkty półszybkiego łado-
wania. Stacje znajdujące się 
przed Urzędem Miejskim w 
Gdańsku i przed Urzędem 

Miasta Sopotu wyposażo-
ne są w dwa wtyki, które 

pasują do większości marek 
azjatyckich i europejskich. 

Naładowanie auta, w zależ-
ności od modelu, zajmuje w 
nich od dwóch do czterech 
godzin – informuje Beata 
Ostrowska, rzecznik praso-
wy Grupy Energa.
Punkty ładowania samo-
chodów elektrycznych po-
wstają w Trójmieście w ra-
mach prowadzonego przez 
Energę projektu eMobility, 
którego celem jest poznanie 
i zbadanie sposobów użyt-
kowania samochodów elek-
trycznych przez mieszkań-
ców Trójmiasta. 
– Co najmniej do końca 
marca 2016 roku użytkow-
nicy aut elektrycznych będą 
mogli ładować w nich swo-
je pojazdy całkowicie bez-
płatnie. Standardy zamon-
towanych urządzeń zostały 
wybrane w taki sposób, aby 
zapewnić ładowanie jak naj-
większej liczbie dostępnych 
na rynku modeli. Każdy 
punkt ma miejsce parkin-
gowe. Ułatwienia dla po-
siadaczy samochodów elek-
trycznych i hybrydowych 
przygotowały także władze 
miejskie. W Gdańsku mogą 
oni parkować za darmo w 
wyznaczonych miejscach, 
a kierowcy zameldowani 
w Sopocie, zwolnieni są z 
opłat za
parkowanie w płatnych stre-
fach miasta – dodaje Beata 
Ostrowska.

(GR)

 Kolejny punkt ładowania auta powstał na stacji Lotos przy ul Zwycięstwa 13 w Gdańsku
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ZAPRASZAMY NA PRZYMORZE

III Gdański Piknik Ekologiczny
19 września, już po raz trzeci, odbędzie się „Gdański Piknik Ekologiczny”. Jego organizatorem jest Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, które zorganizuje go na gdańskim Przymorzu przy ul. 
Jagiellońskiej 11

Jak co roku, przygotowaliśmy 
wiele atrakcji. Dla tych, którzy 
przyniosą zużyty elektrosprzęt 
w zamian będą czekały bilety 
wstępu do kina, na siłownię 
czy imprezy sportowe. Nato-
miast ci z mieszkańców, którzy 
przyniosą minimum 0,5 kg zu-
żytych baterii, otrzymają jedną 
z przygotowanych na tę okazję 
roślin. Dlatego już teraz gorą-
co zachęcamy do zajrzenia do 
swoich piwnic, szaf i zakamar-
ków w mieszkaniu – piknik jest 
okazją do zrobienia porządków. 
„Gdański Piknik Ekologicz-
ny” to okazja również do tego, 
aby zapoznać się lub przypo-
mnieć sobie zasady postępowa-
nia z odpadami, które każdego 
dnia każdy z nas wytwarza. To 
okazja do edukacji przez zaba-
wę. Dlatego wraz z partnerami 
przygotowaliśmy wiele cieka-
wych warsztatów i konkursów.
I tak już teraz mogę zdradzić, 
że Ruta Urban Garden popro-
wadzi warsztaty ogródkowe, 

podczas których uczestnicy 
tworzyć będą własne kompo-
zycje roślinne – mini ogródki 
– z ziołami, warzywami i kwia-
tami, które będą mogli później 
zabrać
ze sobą do swoich domów. 
Pracownia ceramiki „Mansar-
da” zaprosi do uczestnictwa 
w warsztatach ceramicznych, 
podczas których wykonywać 
będziemy z naturalnej gliny 
kwietnik, który po wypaleniu 
ustawiony zostanie w miejscu 
odbywania się pikniku. Nato-
miast Projekt „Pełni szczęścia” 
zaprosi do wspólnego wykona-
nia ze starych i koszulek baweł-
nianych – bransoletki, opaski 
na głowę, siatki, torebki, na-
szyjnika oraz ozdabiania ko-
szulek poprzez wykorzystanie 
resztek różnych materiałów, 
koronek, koralików, guzików 
oraz za pomocą pisaków do 
tkanin. Na naszym pikniku po-
jawi się również stoisko Kam-
panii „Bądź na pTAK”, które 

zaprosi nas na warsztaty, gry i 
zabawy. Kampania to przede 
wszystkim Klub Ptaków Pol-
skich, do którego zaproszeni 
są wszyscy zakręceni na punk-
cie ptaków i przyrody. Cieka-
wostką tegorocznego pikniku 
będzie z pewnością Autobus 
Energetyczny, czyli mobilne 
centrum edukacyjno-informa-
cyjne przeciwdziałania zmia-
nom klimatu. Centrum to 
znajduje się w autobusie miej-
skim, który został wyposażo-
ny w modele, makiety i tablice 
prezentujące najnowocześniej-
sze rozwiązania w zakresie 
efektywności energetycznej.
Do naszego tegorocznego pik-
niku przyłączyła się Fundacja 
Plastics Europe, która będzie 
prezentowała wystawę poka-
zującą jak wygląda recykling 
tworzyw.
Na imprezę przyjedzie także 
ekolog i podróżnik Dominik 
Dobrowolski, który zaprasza 
na spotkanie, podczas którego 

opowie o swoim ostatnim „Re-
cykling Rejsie”, czyli kajakowej 
wyprawie po Bałtyku.
To nie koniec atrakcji, bo cały 
czas trwają rozmowy z poten-
cjalnymi partnerami.
Tegoroczna edycja zapowiada 

się więc bardzo ciekawie. War-
to już teraz zarezerwować czas, 
żeby aktywnie uczestniczyć w 
tym wydarzeniu.
Zapraszamy na III „Gdań-
ski Piknik Ekologiczny”, któ-
ry odbędzie się w sobotę 19 

września, w godzinach 11.00 
– 14.00 na Przymorzu przy ul. 
Jagiellońskiej 11.

Krzysiek Skrzypski

 Gdański Piknik Ekologiczny na Przymorzu odbywa się już po raz trzeci
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PODPATRUJ ARTYSTÓW

Rzeźbiarze w Oliwie
Jeszcze tylko do 13 września 
potrwa 3. Międzynarodowy 
Plener Rzeźby z Drewna. 
Impreza organizowana jest 
przez Fundację Wspólnota 
Gdańska.
– Jest on działaniem towarzy-
szącym siódmej edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Form Przestrzennych „Roz-
droża Wolności”. Motywem 
wiodącym tego pleneru są 
granice wolności. Jak głęboko 
czy daleko człowiek może in-
gerować w otaczający go świat 
natury? Artyści z Polski, 
Ukrainy, Norwegii i Hiszpa-
nii do 12 września stworzą 9 
wielkogabarytowych rzeźb – 
informuje Natalia Filipionek-
-Rybińska, koordynator dzia-
łań promocyjnych Fundacji 
Wspólnota Gdańska.
Prace powstają na łące przy 
stawie młyńskim na Po-
toku Oliwskim, przy ul. 

Spacerowej w Oliwie – naprze-
ciwko Pachołka. 13 września 
po południu nastąpi uroczysta, 
publiczna prezentacja artystów 
i ich rzeźb.
– Korzystając z łamów 

„Panoramy”, zachęcam gdań-
szczan do obserwowania ar-
tystów przy pracy – zaprasza 
Natalia Filipionek-Rybińska.

(GR)

 Artyści tworzą 9 wielkogabarytowych rzeźb
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 GKP Wybrzeże to nowa siła gdańskiego futbolu

NOWY KLUB NA PIŁKARSKIEJ MAPIE

Futbol na żużlowym stadionie
Na stadionie Wybrzeża rządzić będzie już nie tylko żużel. Na obiekcie im. Zbi-
gniewa Podleckiego grają również piłkarze GKP Wybrzeże – do niedawna Nep-
tuns Gdańsk. Drużyna grającego trenera Jacka Szredera piłkarskie rozgrywki 
rozpoczęła w B klasie, ale aspiracje ma duże i już w tym sezonie awansować 
chce do wyższej klasy.

Pomysł utworzenia zespołu, 
który swoje mecze rozgrywał-
by na Dolnym Mieście, zrodził 
się w głowie radnego Łukasza 
Hamadyka.
– To on powiedział, że w tej 
części miasta nie ma żadnej 
drużyny piłkarskiej. Z naszym 
pomysłem zgłosiliśmy się do 
żużlowego klubu Wybrzeże. 
Jego władze zgodziły się na to, 
abyśmy swoje mecze rozgrywa-
li właśnie na stadionie im. Zbi-
gniewa Podleckiego – mówi 
„Panoramie” Artur Thomas, 
grający wiceprezes GKP Wy-
brzeże Gdańsk.
Nowy zespół na piłkarskiej ma-
pie Gdańska wywodzi się z in-
nego gdańskiego klubu – Nep-
tuns. Jednak w GKP Wybrze-
że gra niewielka jego garstka. 
Trzon drużyny stanowią bo-
wiem doświadczeni zawodnicy, 
którzy są wychowankami tre-
nera Gładysza z Lechii.
– Kadrowo jesteśmy silną 

drużyną, dlatego naszym celem 
jest awans do A klasy. Inaugu-
racja była jednak nieudana, po-
nieważ 2:4 przegraliśmy z GTS 
Mokry Dwór. Awans uzyska 
tylko jeden zespół i po pierw-
szej kolejce ciężko powiedzieć, 
kto jest głównym kandydatem 
do tego miejsca. Nie znam dru-
żyn, które grają z nami w gru-
pie, dlatego ciężko mi powie-
dzieć o ich sile – dodaje Artur 
Thomas.
Już po zamknięciu tego wy-
dania gazety GKP Wybrzeże 
grało na wyjeździe z GTS Jusz-
kowo, natomiast 12 września 
(sobota) gdańszczanie zagrają 
na stadionie Wybrzeża z GTS 
Goszyn. Początek spotkania o 
godz. 11.00. Z kolei 20 wrze-
śnia przeciwnikiem GKP Wy-
brzeże będzie drużyna Rozsta-
jów Gdańsk, a tydzień później 
gdańska drużyna gościć będzie 
ekipę EPT Grabiny Zameczek.
GKP Wybrzeże chce nie tylko 

Jacek Szreder (grający trener), Zbigniew Braun (grający asy-
stent trenera), Mariusz Klimkiewicz (grający asystent tre-
nera). Marcin Bała, Michał Gruchot, Mateusz Flisikowski, 
Rafał Jakimowicz, Jakub Klohs, Paweł Krystek, Dawid Łu-
kasik, Kamil Piórek, Tomasz Szcześniak, Kamil Tatuśko, 
Artur Thomas (kapitan), Arkadiusz Tryba, Marcin Wla-
zło, Marek Braun, Marcin Dragankiewicz, Krzysztof Kin-
der, Mariusz Klimkiewicz, Marcin Klocyk, Wojciech Kłos, 
Marcin Kosiński, Bartosz Kulawy, Michał Nawrodki, Da-
wid Raczkowski, Paweł Rosiński, Daniel Szczęsny, Arka-
diusz Terechów, Łukasz Wawrenty, Bartosz Wenta.

KADRA GKP WYBRZEŻE 

prowadzić drużyny seniorów, 
ale również zespoły juniorskie. 
Dlatego też prowadzony będzie 
nabór roczników 2007/2008 i 
2009/2010.
Istnienie drużyny nie byłoby 
możliwe, gdyby nie wsparcie 

sponsorów, wśród których zna-
lazły się m.in.: Salony Łazie-
nek Bokaro, Clean-Serv, Mi-
ker-Design. Elewacje System, 
Baltica.

(lubek)
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ZAPISZ SIĘ I TY

1. PZU Bieg 
Nowych Idei
– W ramach tegorocznej edy-
cji Europejskiego Forum No-
wych Idei, dzięki współpracy 
PZU i miasta Sopotu, w so-
botę 3 października odbę-
dzie się 1. PZU Bieg Nowych 
Idei. Ta wyjątkowa impreza 
sportowa została przygoto-
wana z myślą o uczestnikach 
forum, mieszkańcach nasze-
go miasta, ale i Trójmiasta 
oraz turystach – mówi Anna 
Dyksińska. 
Podczas imprezy rozegranych 
zostanie kilka konkurencji. 
Organizatorzy biegu przewi-
dzieli: bieg na 5 km po pla-
ży i Łazienkach Północnych, 
5-kilometrowy marsz Nordic 
Walking po plaży oraz biegi 
dla dzieci i młodzieży.

– PZU Bieg Nowych Idei 
to przede wszystkim orygi-
nalne trasy wzdłuż morza i 
niespotykana nigdzie indziej 
linia startu na sopockiej pla-
ży. Ponadto zaplanowane zo-
stały spotkania ze sportow-
cami, akcje charytatywne i 
wiele wydarzeń towarzyszą-
cych dostępnych dla wszyst-
kich chętnych w miasteczku 
kibica, które powstanie na 
Skwerze Kuracyjnym już 2 
października – dodaje Anna 
Dyksińska.
Aby wziąć udział w paź-
dziernikowym biegu, nale-
ży zapisać się za pośrednic-
twem strony internetowej:  
www.pzubiegnowychidei.pl.

(GR)

MISTRZOSTWA EUROPY

Wolontariusze 
poszukiwani
Wielkimi krokami zbliżają się 
Mistrzostwa Europy w Piłce 
Ręcznej, które odbędą się w 
Polsce, a część spotkań rów-
nież w Trójmieście. W związku 
z tym potrzebni będą wolonta-
riusze do obsługi mistrzowskiej 
imprezy.
– Każdy, kto ukończył 18 lat, 
zna język angielski w stopniu 
komunikatywnym oraz jest 
dyspozycyjny w dniach od 15 
do 31 stycznia 2016, może zo-
stać wolontariuszem – mówi 
Michał Piotrowski z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. – Do zadań ochot-
ników będzie należeć między 
innymi opieka nad przybyły-
mi drużynami, udzielanie in-
formacji kibicom czy wsparcie 
centrów prasowych.
Aby wystartować w rekrutacji 
na wolontariat należy zareje-
strować się na stronie www.
alpha.zprp.org.pl. A potem 
czekać na zaproszenie na roz-
mowę rekrutacyjną (każdy za-
proszony na rozmowę wolonta-
riusz będzie sam mógł wybrać 
najbardziej odpowiadający mu 
termin).
Alicja Kaczmarek, koordyna-
tor wolontariatu mistrzostw w 
Gdańsku informuje, że organi-
zatorzy będą brali pod uwagę 
przede wszystkim znajomość 
języków obcych, dyspozycyj-
ność kandydata lub kandydatki 
oraz dotychczasowe doświad-
czenie w wolontariacie.
– Wolontariusze wyłonieni 
zostaną na podstawie wypeł-
nionego on-line formularza, 
ale przede wszystkim na pod-
stawie rozmów rekrutacyjnych. 

Informację o przyjęciu na wo-
lontariat otrzymają drogą ma-
ilową najpóźniej do połowy 
listopada. Przed rozgrywkami 
wolontariusze przejdą obo-
wiązkowy cykl szkoleniowy – 
dodaje Michał Piotrowski.
Z kolei Agnieszka Buczyńska, 
wiceprezes Regionalnego Cen-
trum Wolontariatu w Gdań-
sku zauważa, że wolontariusze 
wcielają się w rolę gospodarzy 
swojego miasta i będą mieli 
możliwość zaprezentowania go 
od jak najlepszej strony.
– Są w samym centrum im-
prezy, dzięki czemu poznają 
specyfikację organizacji mię-
dzynarodowych wydarzeń. 
Poszerzają swoje umiejętności, 
sprawdzają się w nowych sytu-
acjach i poznają nowych ludzi 
– mówi Agnieszka Buczyńska.
Przypomnijmy, że w Ergo 
Arenie rozegrane zostaną me-
cze Grupy D z udziałem repre-
zentacji: Czarnogóry, Danii, 
Rosji i Węgier. Bilety są dzien-
ne, tzn. uprawniają do ogląda-
nia wszystkich spotkań roz-
grywanych tego samego dnia 
w danej hali. Zostały podzielo-
ne na pięć kategorii cenowych 
i można je nabyć w kasie nr 3 
naszej hali oraz za pośrednic-
twem portalu eBilet.pl. Każda 
osoba może kupić maksymal-
nie 6 sztuk na dzień meczowy.
Mistrzostwa Europy Piłka-
rzy Ręcznych odbędą się w 
dniach 15 – 31 stycznia 2016 
roku, a dzień później zaplano-
wano pierwsze mecze w Ergo 
Arenie.

(GR)
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

Systemy dociepleń
Właściwe ocieplenie poddasza, posadzki i ścian ma wpływ na koszty ogrzewania domu 
i wysokość rachunków. Dom energooszczędny zimą powinien zatrzymywać ciepło,  
a latem powinien dobrze izolować od panujących upałów. Jak prawidłowo ocieplić 
poddasze oraz inne części domu, aby  był energooszczędny? Wełna i styropian to dwa 
najpopularniejsze materiały do wykonania termoizolacji. 

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

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl

UDANEGO REMONTU ŻYCZY 

Wełna mineralna to pro-
dukt powstający z naturalne-
go surowca – szkła lub skały 
bazaltowej. Dlaczego war-
to stosować wełnę? Przede 
wszystkim - aby zmniejszyć 
straty ciepła. Zapotrzebowa-
nie zimnego domu na energię 

maleje bowiem natychmiast po 
ułożeniu ocieplenia. Izolacja  
z wełny mineralnej ma również 
inne zalety: wełna jest mate-
riałem paroprzepuszczalnym  
i stabilnym wymiarowo, za-
pewnia najlepszą izolację 
akustyczną. Jest odporna na 
czynniki chemiczne, zmiany 
temperatury i wilgoć. Co bar-
dzo ważne - niepalna wełna 
mineralna zwiększa odpor-
ność ogniową ścian. Ociepla-
nie ścian wełną mineralną jest 
łatwe i szybkie. Wełna ma tak-
że wysoką paroprzepuszczal-
ność. Odnośnie wyboru wełny 
mineralnej, oferta naszej firmy 
jest bardzo szeroka. W naszych 
hurtowniach znajdziemy wełnę 
topowych producentów takich 

jak ROCKWOOL, URSA, 
ISOROC.
Styropian jest materiałem mało 
nasiąkliwym i pod wpływem 
krótkotrwałego zawilgocenia 
nie traci właściwości termoizo-
lacyjnych. Jeśli więc w obrębie 
styropianu wystąpi okreso-
we zjawisko kondensacji pary 
wodnej, nie będzie ono miało 
większych konsekwencji. Choć 
jest to tworzywo sztuczne 
otrzymywane z przerobu ropy 
naftowej, nie zawiera substan-
cji szkodliwych dla zdrowia. 
Styropian jest bardzo lekki i ma 
dobre parametry mechaniczne. 
Jest jednak materiałem wrażli-
wym na wysokie temperatury  
i ogień. Już temperatura powy-
żej +80°C może go zniszczyć, 

podobnie jak większość roz-
puszczalników organicznych, 
na które nie jest odporny. Nasi 
specjaliści polecają styropian 
firmy STYROPAK, ARBET 
lub na życzenie klienta sprowa-
dzamy materiały innych marek.  
Sam styropian czy wełna mi-
neralna to zdecydowanie za 
mało, aby dobrze ocieplić dom. 
Potrzebne są także niezbęd-
ne materiały takie jak kleje, 
tynki, grunty, siatki oraz far-
by. Dlaczego? Każdy element 
systemu pełni ważną rolę np. 
grunty wzmacniające służą do 
przygotowania podłoża, za-
prawy klejowe do przyklejenia 
materiału termoizolacyjnego 
oraz  decydują o wytrzymało-
ści i trwałości całego systemu, 
a także utrzymują ocieplenie. 
Natomiast tynki oprócz bar-
dzo istotnej  funkcji estetycz-
nej, zabezpieczają ściany przed 
działaniem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. 

Naszym numerem jeden wśród 
tynków są produkty firmy 
GOLDMURIT, które po-
siadają niezbędne wymagane 
przez polskie prawo certyfikaty. 
Ocieplanie budyn-
ku to spora inwe-
stycja, ale zwrot 
kosztów następu-
je bardzo szybko, 
ponieważ dobra 
izolacja przynosi 
wiele zysków. Wła-
śnie z powodu licz-
nych korzyści warto 
rozważyć docieplenie 

nawet starego budynku,  
a podczas budowy nowego 
domu, wliczyć cenę ocieplenia 
do przewidywanego kosztu 
całej budowy. 

KAŻDY DOSTANIE ODPOWIEDŹ

Ciekawe pomysły mieszkańców RSM „Budowlani”
Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, członkowie zgła-
szali różnego rodzaju wnioski. Niektóre z nich były bardzo ciekawe i zostaną zrealizowane.

Walne zgromadzenie w RSM 
„Budowlani” organizowane jest 
w 7 częściach i na każdej z nich 
zgłaszanych jest przeważnie 
kilkanaście wniosków. Zdecy-
dowana większość, bo ok. 95 
proc., związana jest z poprawą 
stanu technicznego budynków 
mieszkalnych i ich otoczenia. 
Władze gdańskiej spółdzielni 
będą chciały zrealizować jak 
najwięcej wniosków, ale nie na 
wszystkie wystarczy środków 
finansowych, a niektóre nie są 
w ogóle możliwe do realizacji.
– Sporo wniosków dotyczy re-
montów klatek schodowych. 
Korzystając z okazji powiem, 
że już od jakiegoś czasu sukce-
sywnie, w miarę posiadanych 
środków, realizujemy to za-
danie. Można powiedzieć, że 
prowadzimy kapitalne remon-
ty klatek schodowych – mówi 
nam Zbigniew Kopiński, pre-
zes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Jeden z wniosków był szczegól-
nie ciekawy, ponieważ dotyczył 
zmniejszenia ilości części wal-
nego zgromadzenia. Jak mówi 
nam Zbigniew Kopiński, aby 

było to możliwe, potrzebne są 
zmiany w statucie spółdzielni.
– Będziemy rozpatrywali taką 
zmianę w statucie. Moim zda-
niem podział walnego na sie-
dem części był zasadny, po-
nieważ właśnie na nich każdy 
załatwiał sprawy „własnego 
podwórka”. Nawet mieszkań-
cy jednego osiedla mają róż-
ne problemy, nie mówiąc już 
o mieszkańcach różnych osie-
dli. Być może pomniejszymy 
do pięciu ilości części walnego 
zgromadzenia. Jest jeszcze inne 
rozwiązanie. Każdego roku to 
rada nadzorcza decydować mo-
głaby z ilu części składać się 
będzie walne zgromadzenie. Z 
doświadczenia bowiem wiem, 
że bardzo wysoka frekwen-
cja jest tylko w roku wybor-
czym – tłumaczy prezes RSM 
„Budowlani”.
Mieszkańcy wnioskowali cho-
ciażby o zmiany rozliczania 
kosztów ogrzewania i wywozu 
śmieci. Poza tym postulowano 
o to, aby przyspieszono wy-
mianę oświetlenia standardo-
wego na klatkach schodowych 
na światła ledowe z czujnikami 

ruchu, które przynoszą bardzo 
duże oszczędności.
– Mieszkańcy chcieli, abyśmy 
wydzielili nowe miejsca po-
stojowe, ale niestety nie jest to 
możliwe. W niektórych bu-
dynkach, przede wszystkim na 
obrzeżach osiedli, możemy je-
dynie wprowadzać identyfika-
tory dla mieszkańców. Zwró-
cono nam też uwagę, abyśmy 

zamontowali więcej kamer w 
wejściach na klatki schodowe, 
ponieważ właśnie w tych miej-
scach najczęściej dochodzi do 
aktów wandalizmu, ale są tak-
że głosy przeciwne tej inwesty-
cji. Zgodności nie ma również 
w sprawie likwidacji piecyków 
gazowych. Tu także pojawi-
ły się głosy „za” i „przeciw” – 
mówi o niektórych wnioskach 

Zbigniew Kopiński.
Poza tym warto też wspomnieć 
o wniosku, którego autorzy 
chcieli likwidacji słupków przy 
dyskoncie Intermarche, które 
blokują przejazd przez osiedle. 
Jednak ten pomysł nie zosta-
nie zrealizowany, bo właśnie 
dzięki tym słupkom zmniejszył 
się ruch na osiedlu, a miesz-
kańcy poczuli się znacznie 

bezpieczniej.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
każda z osób, która zgłosiła 
wniosek, otrzyma odpowiedź 
od władz spółdzielni z infor-
macją jak potraktowanego jej 
postulat.

Grzegorz Rudnicki

  Na Walnym Zgromadzeniu padł też wniosek dotyczący likwidacji słupków blokujących przejazd na dyskontem Intermarche
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