
Człowiek pojednania
Profesor Adam Daniel Rotfeld „Człowiekiem 
Pojednania 2013”. Tak zdecydowali przedsta-
wiciele kościołów i związków wyznaniowych.

Gdańsk / sopot   bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie: czeRwiec 2013  —  nR wydania: 6 (7)  —  www.panoRamaflash.pl

Grozi nam wielka woda?
Pogoda nas oszczędza i w razie ulewnych desz-
czy Gdańsk nie może być do końca bezpieczny, 
ale jest lepiej niż 12 lat temu.

sopoCka metoda
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski przedsta-
wił zupełnie nowy pomysł rozliczania za od-
pady. Jest to metoda wodno-ryczałtowa.

niebawem zadzwoni 
Siedem lat musiał czekać dzwon „Katarzyna”, 
który miał uzupełnić gdański carillon w ko-
ściele św. Katarzyny w Gdańsku.
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kokoszki. niech się mURy pnĄ

>> Uroczystego wmurowania kamienie węgielnego, poza włodarzami miasta, dokonali również najmłodsi mieszkańcy Kokoszek,  
którzy być może będą uczyć się w nowej szkole

będzie nowa szkoła
W centrum Gdańska szkoły są zamykane, ale na jego obrzeżach in-
westuje się w oświatę. W połowie czerwca wmurowano uroczyście 
kamień węgielny pod budowę szkoły podstawowej w Kokoszkach 
przy ulicy Kalinowej.

Pierwsze lekcje w nowej placów-
ce oświatowej rozpoczną się wraz 
z początkiem roku szkolnego  
w 2014 roku.
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Mobilna sprzedaż biletów

limeryki
Manewrowy Bogdan  

z  Czeladzi,
z dziewczynami sobie  

poradził  
- jeśli któraś go kusi,
to się pyta mamusi,
zanim spotka się,  

tudzież wprowadzi…

***
Pewien rolnik  

ze wsi Koniec Świata,
po obrządku zwykł  

w gałę haratać.
Baba wie, co to gała,

też by chętnie pograła,
lecz nie może,  

bo ma swoje lata.

***
Do Marioli  

co mieszka na Czecha,
w odwiedziny  

kolega przyjechał,
gość na imię miał Hugo,
nie zabawił zbyt długo,

wszakże zaszła  
i w tym jest pociecha…
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bogdan malach

pomoRze

stypendia 
czekają

Departament Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego informuje o  kolejnej 
puli środków, które mają być 
przeznaczone na stypendia 
dla uzdolnionej pomorskiej 
młodzieży.

Stypendia mogą otrzymać 
dzieci i  młodzież. Wypełnio-
ny wniosek, wraz z  załącz-
nikami, należy złożyć do 15 
września w  kancelarii ogólnej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk, osobiście lub przesłać 
pocztą (decyduje data stempla 
pocztowego). 

Komisja, rozpatrując wnio-
ski o  przyznanie stypendium 
marszałka, będzie brać pod 
uwagę osiągnięcia uzyskane 
w  roku szkolnym 2012/2013, 
zgodnie z  kryteriami wskaza-
nymi w  programie wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży.

Lista stypendystów zostanie 
podana na stronie internetowej 
urzędu po 30 września.

Ze względów organizacyj-
nych urzędnicy proszą, aby 
wraz z  wnioskiem przesłać 
tabelę osiągnięć ucznia tak-
że w  wersji elektronicznej 
(w programie Microsoft Word 
– nie zeskanowane) na adres:  
stypendiamarszalka@pomor-
skie.eu. 

Wszelkich informacji na ten 
temat udzielić mogą Aleksan-
dra Jaszkowska (tel. 58 326 
85 68) oraz Jolanta Falandysz 
(tel. 58 326 88 48).     

   
            (kl)

• 19 czerwca (środa), koncert bon Jovi, Gdańsk,  
stadion pGe arena

• 21 czerwca (piątek), iX nocny bieg i marsz Święto-
jański, Gdynia skwer kościuszki

• 23 czerwca (niedziela), kabaret neo nówka, godz. 
20.30, pick & Roll club, sopot, zamkowa Góra 3-5

• 25 czerwca (wtorek), koncert Grupy mocarta,  
godz. 12.00, hala ergo arena

• 30 czerwca (niedziela), mecz ligi Światowej polska – 
argentyna, hala ergo arena, godz. 20.15

• 30 czerwca (niedziela), koncert czesław Śpiewa, 
godz. 21.00, faktoria, pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 3 – 6 lipca (środa – sobota), heineken open’er festi-
val 2013 festiwal, babie doły

• 6 lipca (sobota), artur andrus, godz. 20.30,  
pick & Roll club, sopot, zamkowa Góra 3-5

• 4 lipca (czwartek), koncert iron maiden, godz. 20.00, 
hala ergo arena

• 4 – 7 lipca (czwartek – niedziela), zlot balitc sail, 
zatoka Gdańska, marina w Gdańsku

• 7 lipca (niedziela), koncert Rihanny, babie doły
• 8 lipca (poniedziałek), chopin nad wodami motławy, 

godz. 20.30, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1
• 13 – 21 lipca (sobota – niedziela) sopot film festiwal
• 11 – 14 lipca (czwartek – niedziela), XVii międzyna-

rodowy festiwal teatrów plenerowych i Ulicznych 
feta, Gdańsk – bastiony, stare przedmieście,  
dolne miasto

• 14 lipca (niedziela), projekt Grechuta (plateau, mar-
tyna Jakubowicz, krzysztof kiliański), godz. 20.00, 
faktoria, pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 20 lipca (sobota), mecz towarzyski lechia Gdańsk – 
fc barcelona, stadion pGe arena

• 28 lipca (niedziela), soyka kolektyw – soyka śpiewa 
niemena, godz. 20.00, faktoria, pruszcz Gdański, 
wstęp wolny

• 27 lipca – 18 sierpnia, Jarmark św. dominika
• 2 – 4 sierpnia (piątek – niedziela), maraton nordic 

walking, Gdańsk, ul. piastowska – park Reagana
• 1 – 6 sierpnia (czwartek – wtorek), XVii festiwal 

szekspirowski
• 25 sierpnia (niedziela), acid drinkers, godz. 20.00, 

faktoria, pruszcz Gdański, wstęp wolny
• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  

festiwal filmowy w Gdyni
• 12 listopada (wtorek) chór aleksandrowa,  

godz. 19.00, hala ergo arena
• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata  

w lekkoatletyce, hala ergo arena
• 10 maja 2014 (sobota), koncert andré Rieu z orkie-

strą Johanna straussa, godz. 20.00, hala ergo arena.

na syGnale
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Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/redaktor, 9/erudycja, 10/Zorro, 11/hel, 12/kot, 13/legar, 14/noise, 15/wok, 18/Amman, 19/ido, 
20/dna, 21/Tacyt, 22/sosna, 23/trasa, 

PIONOWO 

1/morale, 2/bojer, 3/rezonans, 4/erotoman, 5/dur, 6/adresat, 7/kyogen, 8/tchawica, 13/Lima, 
16/Odys, 17/kota, 

HASŁO:  DYGRESJA 
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inteRnetowy oszUst
Polacy nie od dziś kombinują, żeby zarobić, ale 

się nie narobić. Z takiego filozoficznego poglądu 
wyszedł też 22-letni gdańszczanin, który oszuki-
wał na portalu aukcyjnym. Zamiast proponowa-
nego towaru wysyłał śmieci, za co brał pieniądze.

Gdańscy policjanci przez kilka miesięcy praco-
wali nad sprawą oszusta, który miał sprzedawać 
na portalu aukcyjnym bluzy sportowe po atrak-
cyjnych cenach (110 zł wraz z  kosztami prze-
syłki). W  rzeczywistości do kupującego trafiały 
zapakowany w kopertę używany ręcznik, odcięta 
nogawka spodni lub inne zniszczone i nienadają-
ce się do użycia ubrania. Kontakt ze sprzedającym 
po przeprowadzonej transakcji od razu się ury-
wał. Funkcjonariusze ustalili, że przedsiębiorczy 
gdańszczanin oszukał co najmniej 50 osób z ca-
łego kraju.

22-latek nie cieszył się jednak zbyt długo swo-
im biznesem, bo został namierzony przez gdań-
skich policjantów i już usłyszał 9 zarzutów. Pro-
kurator zastosował wobec niego dozór policji oraz 
zakaz opuszczania kraju. Mundurowi wyjaśniają 
teraz wszystkie wątki sprawy i  docierają do ko-
lejnych pokrzywdzonych. Ustalają też dokładną 
wartość strat na jaką naraził internetowy oszust 

inne osoby. Za swój nielegalny biznes sąd może 
posłać gdańszczanina nawet na 8-letni, przymu-
sowy urlop za kratami.

zatRzymany złodzieJ
Podczas kontroli drogowej policjanci z Osowy 

namierzyli volkswagena transportera, który je-
chał pod prąd. Mundurowi dali kierowcy sygnały 
do zatrzymania się, ale ten zamiast podporząd-
kować się nakazowi przyśpieszył i zaczął uciekać. 
Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Na jed-
nej z ulic Osowy, mężczyzna porzucił auto i dalej 
uciekał pieszo, ale jego możliwości sportowe oka-
zały się niewystarczające na policjantów, którzy 
szybko zatrzymali mężczyznę.

Policjanci nie dziwili się, że kierowca uciekał, 
gdyż auto skradziono w  Gdyni. Nie widniało 
w  policyjnym systemie, ale mundurowi zauwa-
żyli, w  stacyjce „łamak” i powyciągane przewo-
dy, co wskazywało, że auto zostało skradzione. 
Zatrzymanym okazał się 24-letni mieszkaniec 
Gdyni, który trafił do Komendy Powiatowej Po-
licji w Wejherowie. Tam usłyszy zarzuty, za które 
może trafić do więzienia na 10 lat.

(kl)
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• budynek szkolny z 24 oddziałami szkolnymi, 
wydzieloną biblioteką środowiskową i czytel-
nią dostępną dla mieszkańców dzielnicy oraz 
stołówką wraz z zapleczem kuchennym przy-
stosowanym do żywienia cateringowego,
• budynek sali gimnastycznej,
• pomieszczenia: administracyjne, kultu-
ralno-socjalne, gospodarcze, magazynowe, 
techniczno-instalacyjne,
• basen ogólnodostępny (poza godzinami za-
rezerwowanymi przez szkołę),

• kompleks boisk sportowych z nawierzchnia-
mi sztucznymi, w tym:
- boisko do piłki nożnej
- boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, 
piłki siatkowej, tenisa
- bieżnia
- skocznia w dal
• place zabaw,
• elementy małej architektury, zieleń,
• zagospodarowanie terenu działki szkolnej 
wraz z infrastrukturą techniczną.

plan inwestycJi

3wydarzenia

sobieszewo.  
bUdowa zakoŃczona

wyłączone ujęcie 
w Świbnie

Od 11 czerwca mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej korzy-
stają z  wody z  ujęcia Lipce. Jest to efekt zakończenia przez 
Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną kolej-
nego etapu prac przy budowie magistrali, łączącej Wyspę So-
bieszewską z wodociągiem centralnym naszego miasta.

- Wyłączone zostało ujęcie Świbno, które stało się ujęciem 
rezerwowym, zaś wszyscy mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej 
będą otrzymywać wodę z ujęcia Lipce, które w 100 procentach 
spełnia normy jakościowe – informuje Grażyna Pilarczyk, 
rzecznik prasowy Saur Neptun Gdańsk. 

Większość mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej już wcze-
śniej otrzymywała wodę z  ujęcia Lipce. Jako ostatni zaczęli 
z niej korzystać mieszkańcy jej wschodniej części.

- Zauważono, że od momentu wyłączenia ujęcia w  So-
bieszewie, a  więc od września 2012 roku woda jest tward-
sza. Pojawiały się nawet pytania, czy wszystko z  nią w  po-
rządku. Woda z ujęcia Lipce jest trzykrotnie twardsza od tej 
z poprzedniego ujęcia, co jednak jest korzystne dla zdrowia 
– oznajmia Grażyna Pilarczyk.

SNG profilaktycznie przepłukał całą sieć wodociągową na 
Wyspie Sobieszewskiej i  od tej chwili jest ona pozbawiona 
osadów i działa poprawnie. Nie będzie także przerw w dosta-
wie wody. Jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek nie-
pokojących sygnałów, związanych z jakością wody w kranie, 
Saur Neptun Gdańsk prosi o kontakt telefoniczny – tel. 994, 
wybrać 1 (poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00) lub drogą 
mailową – jakosc@sng.com.pl.

(kl)

GdaŃsk.  
plany miasta

miejsCe 
rekreaCji

Gdańskie zbiorniki reten-
cyjne stały się miejscem re-
kreacji i wypoczynku, dlate-
go postanowiono zagospoda-
rować teren przy dziewięciu 
z nich.

– Powstaną przy nich pla-
ce zabaw, siłownie zewnętrz-
ne oraz mała architektura 
między innymi ławki, czy 
wiaty – informuje Magda-
lena Kuczyńska z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.

Do realizacji wybrano 9 
obiektów. Prace przy zbiorni-
ku Kiełpinek zostaną wyko-
nane w ramach modernizacji 
basenu, a zagospodarowa-
nie terenu przy zbiornikach 
Przemyska–Białostocka uza-
leżnione jest od przekazania 
miastu przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Ujeścisko” 
terenu wokół niego.

– Projekty zagospodaro-
wania zbiorników już mamy. 
Można więc ruszać z czę-
ścią przetargową – podkre-
śla Bernard Nalewajko, kie-
rownik referatu Inwestycji 
Kubaturowych w Wydziale 
Programów Rozwojowych 
Urzędu Miasta Gdańska.

Przetarg na wykonanie in-
westycji ma zostać ogłoszony 
latem. Planowane zakończe-
nie prac to jesień 2013 roku. 
W budżecie na ten cel zabez-
pieczono ok. 500 tys. zł.

(GR)

pRzymoRze. festyn Rodzinny

radosne sąsiedztwo

Już po raz trzeci odbył się 
na Przymorzu festyn rodzinny 
zatytułowany „Dzień radosne-
go sąsiedztwa”, którego orga-
nizatorem było Partnerstwo 
Przymorze.

– Jak co roku spotkaliśmy się 
z mieszkańcami naszej dzielni-
cy w parku przy Galerii Przy-
morze. Wśród wielu atrakcji 
przygotowanych na ten dzień 

dnia warto wymienić: pokaz 
strażacki na wysięgniku, kur-
tynę wodną czy pokaz sztuk 
walki hapkido. W miasteczku 
namiotowym przygotowanych 
było wiele warsztatów m.in. 
wyrób biżuterii, wykonywanie 
papierowych zakładek do ksią-
żek, origami – mówi Krzysz-
tof Skrzypski z  Partnerstwa 
Przymorze.

Jak co roku, przez cały czas 
trwania festynu odbywał się 
rodzinny bieg na orienta-
cję zakończony rozdaniem 
cennych nagród dla zwycię-
skich grup. Na koniec festy-
nu wykonano wspólne zdję-
cie mieszkańców Przymorza, 
które będzie dostępne w pro-
filu facebook Partnerstwa 
Przymorze.

– Już teraz serdecznie zapra-
szamy do „polubienia” nas na 
FB, gdzie na bieżąco pojawia-
ją się zaproszenia na imprezy 
oraz relacje z  różnego rodzaju 
akcji i  wydarzeń, które mają 
miejsce w naszej dzielnicy, ale 
też w  całym mieście – dodaje 
Krzysztof Skrzypski.

(kl)

>> Na przymorskim festynie nie brakowało atrakcji dla najmłodszych
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kokoszki. niech się mURy pnĄ

będzie nowa szkoła
Gdańsk, a  szczególnie jego 

górny taras, szybko się rozbu-
dowuje. Nic więc dziwnego, 
że właśnie w tym rejonie mia-
sto chce inwestować publicz-
ne pieniądze, a  zamyka pla-
cówki tam, gdzie uczniów jest 
niewielu.

Jakiś czas temu ruszyła bu-
dowa szkoły w  Kokoszkach. 
Pierwsze lekcje w  nowej pla-
cówce oświatowej rozpoczną 
się wraz z  początkiem roku 
szkolnego w  2014 roku, a  ca-
łość kosztować będzie 36 mln 
zł. Pieniądze w całości pocho-
dzić będą z miejskiego budże-
tu. Nie będzie to jednak tylko 
szkoła. Powstanie bowiem przy 
niej hala sportowa, kompleks 
boisk, place zabaw oraz 25 me-
trowy basen ze strefą masażu, 
podwodnymi ławeczkami oraz 
gejzerami. Dodajmy, że basen 
zostanie oddany do użytku 
w 2015 roku. Generalnym wy-
konawcą przedsięwzięcia jest 
firma z Bydgoszczy.

Kompleks w  Kokoszkach, 
w którym uczyć się będą dzieci 
z Kokoszek, Karczemek, Kieł-
pina Górnego i  Smęgorzyna, 
podzielony został na trzy stre-
fy. W  pierwszej powstaną 24 
klasy, w których uczyć będzie 
się 625 dzieci oraz biblioteka 
z  czytelnią, która będzie jed-
nak dostępna dla wszystkich 
mieszkańców dzielnicy.

– Są sprawy, które można 
wykonać od ręki, ale też takie, 
które wymagają czasu i dużych 
nakładów finansowych. Taką 
inwestycją jest budowa szko-
ły, ale też przebudowa ulicy 
Kartuskiej. Dzięki tej inwe-
stycji jedna z  głównych ulic 
miasta będzie wygodniejsza 
dla ruchu. W tym celu będzie-
my aplikować o środki unijne. 
Gdańsk będzie jednym z waż-
niejszych beneficjentów, stoją-
cych w kolejce po miliony euro, 
które rozdawane będą z  unij-
nej kasy od przyszłego roku 
– mówił podczas uroczystości 
w Kokoszkach prezydent mia-
sta Paweł Adamowicz.

Przy okazji budowy w  Ko-
koszkach warto wspomnieć, 
że miasto wspólnie z  samo-
rządami gminnymi z  Kolbud 
i  Pruszcza Gdańskiego pla-
nuje budowę szkoły na Ko-
walach. Ma ona powstać na 
bazie tego samego projektu, 
który zostanie zrealizowany 
w  Kokoszkach, co przyniesie 
ok. 0,5 mln zł oszczędności. 
Koniec inwestycji zaplanowa-
no na 2018 roku, a  w  nowej 
placówce uczyć się mają dzie-
ci z  południowych dzielnic 
Gdańska oraz z gminy Kolbu-
dy i Pruszcz Gdański.

(lubek)

>> Budowa szkoły w Kokoszkach dopiero wystartowała,  
a lekcje rozpoczną się tu dopiero 1 września 2014 roku
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sopot. sopocka metoda

Śmieciowa 
karuzela trwa

Wciąż trwają w Sopocie przygotowania do ustawy śmiecio-
wej, która wejdzie w życie 1 lipca. W poprzednim numerze pi-
saliśmy ile i za co zapłacą mieszkańcy trójmiejskiego kurortu. 
Prezydent Jacek Karnowski przedstawił jednak zupełnie nowy 
pomysł rozliczania za odpady.

Mieszkańcy Sopotu, jeśli zgodzi się na to rada miasta, nie 
będą płacić za odbiór odpadów według metrażu mieszkania, 
ale od ilości zużytej wody. 

– Prezydent przedstawił ponad 3 tygodnie temu projekt 
nowej uchwały w sprawie naliczania opłat za śmieci według 
metody wodno-ryczałtowej. W ciągu dwóch tygodni odbyło 
się siedem spotkań z mieszkańcami poszczególnych okręgów 
w Sopocie, ale też na targowisku miejskim i w punkcie konsul-
tacyjnym w urzędzie. Mieszkańcy otrzymali do domów ulot-
kę ze szczegółowym opisem nowej metody, pojawiły się pla-
katy i reklamy telewizyjne informujące o niej. Funkcjonuje już 
strona internetowa sopocianiesegregują.pl – informuje Anna 
Dyksińska z Biura Prezydenta Sopotu.

Jacek Karnowski zebrał uwagi mieszkańców i wprowadził 
korektę do zaproponowanej metody, którą w formie projektu 
uchwały złożył w Biurze Rady, z wnioskiem do przewodni-
czącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sopot, 
która miała się odbyć 14 czerwca (już po zamknięciu tego wy-
dania „Panoramy”).

– Metoda sopocka zakłada, że każde gospodarstwo zapłaci 
proporcjonalnie do ilości zużytej wody, nie mniej jednak niż 
14 zł, co jest ryczałtem. W tym ryczałcie zawiera się zużycie 
do 4 m sześciennych wody w gospodarstwie domowym. Za 
każdy kolejny rozpoczęty metr sześcienny naliczana będzie 
opłata za śmieci w  wysokości 3,50 zł. Za odpady niesegre-
gowane opłaty będą o 50 proc. wyższe – zarówno ryczałt, jak 
i opłata za metr sześcienny wody, oczywiście użytkowej, a nie 
tej, która używana jest do podlewania ogródków – tłumaczy 
Anna Dyksińska.

Poza tym prezydent Karnowski zaproponował ulgę w for-
mie ryczałtu dla rodzin „trzy plus” – 30 złotych od gospodar-
stwa domowego. Warunkiem jednak jest segregacja śmieci. 
Mają też być utrzymane ewentualne dopłaty do osób samot-
nych, które radni przyjęli na poprzedniej sesji.

(lubek)

>> Podczas specjalnej konferencji prezydent  
Jacek Karnowski wyjaśniał zasady nowej metody 

naliczania opłat za odbiór odpadów w Sopocie
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sopot. szUkaJĄ pieniędzy

poznaliśmy koncepcję
W jednym z  poprzednich 

wydań „Panoramy” pisaliśmy 
o  planach budowy centrum 
geriatrycznego w  Sopocie. 
Niedawno, na specjalnej kon-
ferencji, poznaliśmy koncepcję 
rozbudowy obiektów przy uli-
cy 23 Marca. 

Na konferencji zaprezento-
wano projekt nowego szpitala 
geriatrycznego. Przypomnij-
my, że w  wyniku rozbudowy 
obiektu powstanie sopockie 
centrum opieki geriatrycznej 
z 42 łóżkami na oddziale szpi-
talnym oraz zapleczem do re-
habilitacji dla seniorów.

Jak powiedziała Barbara 
Gierak-Pilarczyk, dyrektor 
sopockiego szpitala, zada-
niem centrum będzie nie tyl-
ko opieka szpitalna, lecz także 
pomoc w  powrocie starszych 
pacjentów do życia poza lecz-
nicą. Dlatego też przewidzia-
no kompleksowy program 

szkoleń dla rodzin pacjentów 
opuszczających centrum.

Koszt budowy centrum ge-
riatrycznego to ok. 23 mln zło-
tych. Jest to duża suma, dlate-
go też projekt będzie apliko-
wał o dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych i do końca 
czerwca będzie zgłoszony do 
konkursu w ramach Funduszy 
Norweskich, z których można 
uzyskać nawet 80 proc. dofi-
nansowanie inwestycji. Środ-
ki na rozbudowę szpitala po-
chodzić też będą z sopockiego 
budżetu oraz kasy Samorządu 
Województwa Pomorskiego.

– Jeśli projekt uzyska dofi-
nansowanie, budowa mogłaby 
się rozpocząć w  2015 roku – 
informuje Magdalena Jachim, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopot.

(GR) >> Główne wejście do sopockiego szpitala
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sopot. pieRwszy w tRÓJmieŚcie

urodziny domu środowiskowego
Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny w Sopocie obcho-
dził niedawno swoje 30. urodziny. Warto jednak wiedzieć, że jest to pierwszy 
w Trójmieście i jeden z pierwszych w Polsce ośrodków, oferujący wsparcie 
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

– W Sopocie jest dobry kli-
mat nie tylko dla turystów 
i  wczasowiczów, ale również 
dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, czego dowo-
dem jest nasz ośrodek. Dzi-
siejsze spotkanie jest ważnym 
wydarzeniem dla jego uczest-
ników. To również ich świę-
to, ich dzień, w którym mogą 
pochwalić się swoimi umiejęt-
nościami i osiągnięciami – po-
wiedział podczas urodzinowej 
imprezy Jerzy Wcisłowski, 
kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy – Ośrod-
ka Adaptacyjnego, działają-
cego przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sopocie.

Jak dodał instruktor terapii 
zajęciowej Jacek Spira, ideą 
pracy w  ośrodku jest dawanie 
szansy i możliwości wypowie-
dzi uczestnikom warsztatów. 

– Chodzi o  to, aby z  naszą 
pomocą mogli pokazać swój 
świat i  aby znaleźli miejsce 
w naszym świecie. Osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie 
chcą i potrafią dać dużo dobre-
go, trzeba im tylko stworzyć 
ku temu odpowiednie warunki 
i przestrzeń, a to jest nasza rola 
– podkreślał Jacek Spira. 

Sopocki ośrodek zapewnia 
możliwość rozwoju poprzez 
realizację programu zajęć te-
rapeutycznych i  rehabilita-

cyjnych z  zakresu: uspołecz-
nienia, usamodzielnienia, sa-
moorganizacji czasu wolnego, 
rozwijania ekspresji artystycz-
nej, doskonalenia sprawności 
intelektualnej, usprawnienia 
fizycznego, rehabilitacji i spor-
tu, przystosowania do pracy 
oraz integracji ze społecznością 
lokalną. 

– Ośrodek to nie tylko miej-
sce dziennego pobytu dla osób 
z  niepełnosprawnością inte-
lektualną. Tu znalazły swoje 
miejsce również osoby z  za-
burzeniami psychicznymi. Tu 
odbywają się spotkania inte-

gracyjnej grupy szachowej, 
klubu filmowego oraz działa 
kawiarenka internetowa – do-
daje Agnieszka Niedałtow-
ska, rzecznik prasowy MOPS 
w Sopocie.

Uroczystość 30-lecia ośrod-
ka odbyła się w  scenerii Te-
atru Na Plaży, gdzie można 
było zapoznać się z  twórczo-
ścią osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

– Nie zabrakło prezentacji 
indywidualnych, a więc recitali 
czy tańca. Uczestnicy ośrodka 
zaprezentowali dwa spektakle 
„Karol, jeden z nas” oraz „Coś 

jest czegoś nie ma” zrealizo-
wany według pomysłu jedne-
go z  uczestników – Michała 
Pniewskiego. Teatr Ubogi Re-
lacji, który tworzą uczestnicy 
ośrodka, to ważna forma tera-
pii, to efekt poszukiwań sposo-
bu opowiadania o tym, co jest 
w życiu ważne, prezentowania 
swoich przekonań nie znajdu-
jących innego wyrazu, to świat 
widziany z  innej niż nasza 
perspektywy – podsumowuje 
Agnieszka Niedałtowska.

(kl)

>> Uroczystość 30-lecia ośrodka odbyła się w scenerii Teatru Na Plaży, gdzie 
można była zapoznać się z twórczością artystyczną osób niepełnosprawnych 

intelektualnie
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20 czerwca 2013r. – I Część – budynki przy Al. Grunwaldz-
kiej 607 i 609,
21 czerwca 2013r. – II Część – budynki przy Al. Grunwaldz-
kiej 593, 595, Bitwy Oliwskiej 14, 15 i 16,
24 czerwca 2013r. – III Część – budynki przy Al. Grun-
waldzkiej 573, 579, 583, 591, 575, 577, 581, 585,  
oraz Bitwy Oliwskiej 1,
25 czerwca 2013r. – IV Część – budynki przy Al. Grun-
waldzkiej 571, 563, 543, 553, 553 AB, 557 AB, 559 AB,  
Pomorskiej 1, Pomorskiej 2, Krzywoustego 28, Beniowskie-
go 66,  Mściwoja 61/63, Droszyńskiego 5, Droszyńskiego 5 
A, Droszyńskiego 5 B, Czyżewskiego 5 w Sopocie oraz człon-
ków posiadających członkostwo w Spółdzielni, w związku 
z posiadaniem spółdzielczego prawa do garażu lub lokalu 
użytkowego,
26 czerwca 2013r. – V Część budynki przy ul. Pawła Gdańca 
4, 6, 10 i Tatrzańskiej 11, 
27 czerwca 2013r. – VI Część –budynki przy ul. Karpackiej 
2, 4, 6 i 8, 
28 czerwca 2013r. – VII Część budynki przy ul. Czyżewskie-
go 25, Bobrowej 5 i Bobrowej 7. 
Zebrania części I, II, III i IV odbędą się w Klubie OKO przy 
Al. Grunwaldzkiej 611 w Gdańsku – Oliwie o godz. 17.00.
Zebrania części V, VI i VII odbędą się w Klubie AD – REM  
przy ul. Czyżewskiego 12 w Gdańsku – Oliwie o godz. 17.00 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, 
Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej
b) wnioskowej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną 
prawomocności obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółdzielni w roku 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 
rok 2012 wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
ności w roku 2012.

9. Dyskusja nad punktami 6, 7i 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
w roku 2012,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 
rok 2012, 
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
ności w roku 2012.
d) udzielenia absolutorium za rok 2012.
• Zbigniewowi Kopińskiemu – Prezesowi Zarządu – za okres 
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012.r. 
• Joannie Hanus – Zastępcy Prezesa – za okres od 
01.01.2012r. do 31.12.2012r.. 
• Józefowi Turkowi – Zastępcy Prezesa – za okres od 
01.01.2012r. do 31.12.2012r.
11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie 
określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć w  roku 2013.
12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie 
podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r..
13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Statutu RSM ,,Budowlani”.
14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie 
wyboru  Delegata na VI krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 
15. Informacja Komisji Wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad. 
Materiały będące przedmiotem obrad wyłożoną będą do 
wglądu członków Spółdzielni od dnia 7 czerwca 2013r.  
w siedzibie Spółdzielni w Oliwie przy Al. Grunwaldzkiej 569 
– pok. Nr 15 w godzinach od 9.00 do 14.00, w Klubie AD – 
REM w Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12 w godz. od 15.00 
do 18.00 oraz w Klubie OKO w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 
611 w godzinach od 13.00 do 17.00. 

Podpisanie listy uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu możliwe będzie jedynie za okazaniem dokumentu 
tożsamości. 

Walne Zgromadzenie w RSM ,,Budowlani” podzielone jest na 7 części. 
Harmonogram zebrań części Walnego Zgromadzenia zwołanego  

na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni: 

do wynajęCia
Klub Osiedlowy „Piastuś” posiada do wynajęcia samodzielne 

pomieszczenie o powierzchni 36 m2. 
Szczegółowe informacje w siedzibie klubu:  

Gdańsk-Przymorze, ul. Piastowska 98a 
lub telefonicznie – 58 553 23 81.

do wynajęCia
Administracja Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”wynajmie  

lokal użytkowy położony na piętrze budynku przy  
ul. Jagiellońskiej 8 o pow. 70 m2. 

Lokal wyposażony jest w instalację c.o.,  
elektryczną i wodno-kanalizacyjną.  

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Administracji 
Osiedla nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 4a, pokój 9  

lub telefonicznie 58 553 00 11.

GdaŃsk. mUzeUm bURsztynU

wystawa klejnotów
Do 3 listopada będzie można oglądać w Muzeum Burszty-

nu wystawę klejnotów, która przyjechała do naszego miasta 
z Poznania.

Ekspozycję tworzy prawie 80 najcenniejszych, najbardziej 
efektownych i  najciekawszych artystycznie, historycznie lub 
proweniencyjnie kosztowności. W  Muzeum Bursztynu moż-
na oglądać zegarki, akcesoria strojów i  objet d’art powstałych 
głównie w Europie w okresie od około 1500 roku do lat 1970.

Najstarszym klejnotem w  kolekcji jest sygnet mieszczański 
powstały w Revalu (obecnie Tallin) ok. 1500 roku, odlany z du-
katowego złota i  emaliowany. Jest także grupa legendarnych, 
polskich zegarków patriotycznych wytwarzanych w Szwajcarii 
przez powstańców listopadowych Antoniego Norberta Pat-
ka i  Franciszka Czapka, którzy najpierw w  latach 1839-1845 
pracowali w spółce, następnie każdy z nich miał własną firmę, 
a w 1851 roku Patek wszedł w spółkę z Adrienem Philippe’m.

Do tej pory klejnoty Muzeum Narodowego w Poznaniu były 
pokazywane tylko w skromnym wyborze wśród innych obiek-
tów, jako elementy różnych wystaw tematycznych. Prezentacja 
w Muzeum Bursztynu jest ich pierwszą samodzielną ekspozycją.

(GR)

GdaŃsk. wydane miliony

Grozi nam wielka woda?
Każdego dnia docierają do nas in-
formacje z południa Polski, gdzie 
zalewana są wsie i miasta. Pogoda 
nas oszczędza, ale w razie ulewnych 
deszczy nie możemy być do końca 
bezpieczni. Ale jest lepiej niż 12 lat 
temu.

Jak informuje gdański ma-
gistrat roczne utrzymanie sys-
temu hydrograficznego Gdań-
ska to koszt 28 mln zł, a  in-
westycje przeciwpowodziowe 
poczynione od pamiętnej po-
wodzi w 2001 roku kosztowa-
ły miasto w sumie 150 mln zł.

- W  2006 roku Gdańsk 
przystąpił do przygotowania 
projektu, który zakładał mo-
dernizację systemu odprowa-
dzającego wody opadowe oraz 
podniesienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Pro-
jekt jest właśnie realizowa-
ny i  obejmuje budowę i  roz-
budowę systemu kanalizacji 
deszczowej wraz z  instalacją 
urządzeń podczyszczających 
na wylotach do cieków, budo-
wę przepompowni, regulację 
cieków, budowę zbiorników 
retencyjnych i  urządzeń po-
miarowych – informuje Mi-
chał Piotrowski z  Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

Podjęto łącznie 37 zadań, 
których realizacja wyniesie 
ponad 202 mln zł. Poza tym 
miasto, wspólnie z  powiatem 
gdańskim, realizuje również 
remont Kanału Raduni. Koszt 
zadania (tylko części miejskiej) 
wynosi 167 mln zł, a  prace 
trwają już od dłuższego czasu. 
Po stronie powiatu gdańskiego 
roboty ruszyły zaś kilka dni 
temu.

- Pomimo znacznych nakła-
dów na ochronę przeciwpowo-
dziową, zrealizowane inwesty-
cje nie zabezpieczają obszarów 
miejskich przed powodzią – 
przyznaje Michał Piotrowski. 
– Ochrona przeciwpowodzio-
wa jest nadal ważnym elemen-
tem inwestycyjnym miasta, 
co znajduje odzwierciedlenie 
w kolejnych Wieloletnich Pla-
nach Inwestycyjnych, w  któ-
rych przeznacza się na ten cel 
znaczne środki finansowe.

(GR)

CO ZROBIONO OD 2001 ROKU
• ilość zbiorników retencyjnych zwiększyła się 

o 22. Większość z nich powstała na Górnym Ta-
rasie. Łącznie jest teraz 46 zbiorników reten-
cyjnych, które mogą pomieścić 521238 m3 wód 
opadowych,

• dzięki nowym zbiornikom retencyjnym w zlewni 
Kanału Raduni zdolność przejęcia wód opado-
wych powiększyła się z 23194 m3 do 221707 m3, 
a w zlewni rzeki Raduni z 5000 m3 do 89 848 m3,

• z  4 do 11 zwiększono ilość przepompowni na 
sieci kanalizacji deszczowej, wybudowano też 
jedną przepompownię melioracyjną (w  sumie 
jest ich 10),

• rozbudowano system odwodnieniowy kryty: 
długość istniejących drenaży zwiększyła się 
w stosunku do 2001 roku z 6728 km do 9242 km, 
długość kolektorów deszczowych – z 386 206 km 
do 617 928 km.
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>> W ramach działań przeciwpowodziowych 
remontowany jest Kanał Raduni
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pRzymoRze.  
spokoJnie na zebRaniach

po zebraniach  
Grup Członkowskich

Przez cały maj na terenie Powszechnej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przymorze” odbywały się zebrania Grup Członkow-
skich. W tym roku nie przeprowadzano wyborów, nie było też 
drażniących tematów, dlatego frekwencja na grupach była bar-
dzo niska.

Można powiedzieć, że niezauważalnie posiedzenia Grup 
Członkowskich przebiegały na terenie Osiedla nr 4, gdzie prze-
prowadzono 6 spotkań.

– 4312 mieszkania, które znajdują się w naszych zasobach, re-
prezentowane były zaledwie przez 95 osób. Nie jest to rok wy-
borczy, dlatego mieszkańcy nie widzą sensu przychodzenia na 
zebrania. Zgłoszonych wniosków też nie było zbyt wiele –  pod-
sumowuje Andrzej Narkiewicz, zastępca kierownika Admini-
stracji Osiedla nr 4 PSM „Przymorze”.

Równie spokojnie zebrania przebiegały na terenie Osiedla nr 
2, gdzie też odbyło się 6 Grup Członkowski i podobnie jak na 
„czwórce” przyszło na nie ok. 100 osób.

– Część wniosków skierowana była do Urzędu Miasta Gdań-
ska oraz do Zarządu Dróg i Zieleni, a dotyczyły naszego bulwa-
ru spacerowego w ciągu od ulicy Chłopskiej do Dąbrowszcza-
ków. Jak zawsze prośby dotyczą poprawienia nawierzchni dep-
taka i ustawienia dodatkowych ławek, których szczególnie bra-
kuje od naszego osiedla w kierunku ośrodka zdrowia. Wnioski 
dotyczyły też tunelu pod ulicą Chłopską, który służy teraz jako 
publiczny szalet, panuje tam niesamowity smród uryny, a ponad-
to przy niesprawnym systemie odwodnienia po opadach deszczu 
jest zastoina brudnej, cuchnącej wody, a właściwie ścieku. Jest to 
niechlubna wizytówka gospodarza, a więc Miasta. Mieszkańcy 
chcieliby, aby tunel był zagospodarowany, a w nocy zamykany 
– informuje Włodzimierz Byczkowski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymorze”.

Nie tylko tunel był tematem rozmów na „dwójce”. Miesz-
kańcy zwrócili również uwagę na problem z parkowaniem, bo-
wiem kierowcy stawiają swoje auta na trawnikach, a często też 
zastawiają dojazdy do altan śmietnikowych i drogi pożarowe do 
budynków.

– Wnioskowano o większą „aktywność” policji i straży miej-
skiej, których służby miałyby karać osoby, które źle zaparkowały 
– dodaje Włodzimierz Byczkowski.

Również 6 Grup Członkowskich odbyło się na terenie Osiedla 
nr 3, podczas których dyskutowano przede wszystkim o  spra-
wach organizacyjno-porządkowych i remontowych w Osiedlu.

– Mieszkańcy bardzo żywo zainteresowali się planami zmia-
ny ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie kryli swojego 
oburzenia w związku z potencjalną możliwości likwidacji spół-
dzielni wynikającą z projektu nowelizacji ustawy, według której 
przewidywane jest przekształcenie we wspólnoty mieszkanio-
we wszystkich nieruchomości spółdzielni z mocy ustawy, a nie 
z woli jej mieszkańców. Na dwóch grupach poinformowano, że 
nie ma zgody na takie, przymusowe z ustawy tworzenie wspól-
not mieszkaniowych, gdyż wolą pozostać w  strukturach spół-
dzielni mieszkaniowych – mówi „Panoramie” Stanisław Koła-
ciński, kierownik Administracji Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”.

W Administracji Osiedla nr 1 odbyło się 9 zebrań Grup Człon-
kowskich, w których udział wzięło 203 członków spółdzielni.

– Przekazaliśmy mieszkańcom informację o działalności or-
ganów samorządowych spółdzielni w roku 2012, sprawozdania 
zarządu spółdzielni oraz pisemną informację dotyczącą rozlicze-
nia poszczególnych nieruchomości w zakresie eksploatacji, cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody, zadłużeń czynszowych oraz 
ewidencji robót remontowych – informuje Stanisław Prus, kie-
rownik Administracji Osiedla nr 1 PSM „Przymorze”.

W  dyskusji przeważały sprawy dotyczące przyszłości spół-
dzielni w świetle proponowanych przez Sejm zmian w ustawie 
o spółdzielniach. Pojawił się też temat dotyczący zmian w syste-
mie wywozu śmieci i sprawy dot realizacji  robót remontowych 
wysokonakładowych w roku 2013, ale też i planowanych na rok 
2014.

– Po zakończeniu dyskusji sprecyzowano i przyjęto 53 wnioski 
do realizacji przez administrację osiedla, zarząd spółdzielni i or-
gany samorządowe – podsumowuje Stanisław Prus.

Dodajmy, że w tym roku po raz ostatni na terenie PSM „Przy-
morze” odbyły się posiedzenia Grup Członkowskich. Niebawem 
wprowadzone zostaną zmiany do statutu, a już za rok przepro-
wadzone zostanie Walne Zgromadzenie, które podzielone zo-
stanie na cztery części – odpowiednio dla każdej administracji.

(lubek)

pRzymoRze. atRakcJi w mieŚcie nie zabRaknie

wreszcie przyszła pora na wakacje
Po miesiącach wytężonej pracy dzieci i młodzież wreszcie doczekały się 
upragnionych wakacji. Niektórzy pojadą na obozy, kolonie albo do rodziny 
poza Trójmiasto. Część dzieci spędzi jednak wakacje w mieście. Właśnie dla 
nich kluby osiedlowe i dom kultury z Przymorza przygotowały półkolonie.

W klubie „Piastuś” letnie 
półkolonie trwać będą od 8 lip-
ca do 2 sierpnia i  prowadzone 
będą po hasłem „Kufer pełen 
tajemnic”. Zapisy na zajęcia dla 
dzieci od 7 do 11 lat rozpoczy-
nają się 1 lipca.

– W tym roku planujemy od-
wiedzić Muzeum Secesji z  So-
pocie, Muzeum Etnograficzne 
i kuźnię w Oliwie oraz faktorię 
rzymską w  Pruszczu Gdań-
skim. Zaplanowaliśmy także 
warsztaty ekologiczne w  Euro-
pejskim Centrum Solidarności 
i  teatralne z  wykorzystaniem 
dramy, czy zawody golfowe na 
polu w  Sopocie. Przewidujemy 
zabawę na orientację na Łysej 
Górze, zajęcia interaktywne 
w  bibliotece w  Manhattanie – 
przybliża program półkolonii 
Ewa Abramowska, kierownik 
„Piastusia”.

To jednak nie wszystko. Za-
planowano także plener malar-
ski w  oliwskim zoo, wycieczkę 
do nadleśnictwa w  Gdyni oraz 
parku dinozaurów, natomiast 
na plaży w  Jelitkowie zorgani-
zowany ma być konkurs budo-
wania zamków z piasku. Więcej 
informacji na temat zajęć można 
otrzymać bezpośrednio w  klu-
bie (ul. Piastowska 98a) lub tele-
fonicznie (58 553 23 81).

Zajęcia dla dzieci organizuje 
także Dom Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66b. W  momencie za-

mykania tego wydania „Pano-
ramy” dokładny program nie 
był znany. Wiadomo jednak, że 
dzieci wybiorą się do Twierdzy 
Wisłoujście oraz do Garczy-
na, gdzie obejrzą strusią fermę. 
Nie zabraknie oczywiście zabaw 
w plenerze.

– Wybierzemy się na plażę, 
do zoo i  Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Tradycyjnie 
odbędzie się też turniej golfowy. 
Dla chętnych przeprowadzimy 
warsztaty taneczne – zapowia-
da Barbara Imianowska z przy-
morskiego Domu Kultury.

O  dokładny program zajęć 
pytać można telefonicznie (58 
553 40 21).

Już 1 lipca ruszają półkolonie 
organizowane przez klub „Ma-
ciuś I”. Jednak jeszcze przed 
rozpoczęciem wakacji klub 
z  Opolskiej 2 przygotuje dla 
mieszkańców kilka imprez.

– W  czwartek 20 czerwca 
o  godz. 17.00 rozpocznie się 
koncert uczniów Małgorza-
ty Szczepańskiej–Stankiewicz 
i  Patryka Kienast. Już następ-
nego dnia, a  więc 21 czerwca 
zapraszamy dzieci na dyskotekę, 
którą przywitamy lato. Zabawa 
rozpocznie się o  godz. 10.00, 
natomiast na godz. 18.00 zapla-
nowaliśmy turniej tenisa stoło-
wego dla dorosłych – informuje 
Urszula Lisowska, kierownik 
klubu.

Z  kolei 25 czerwca (godz. 
16.00) odbędzie się konkurs 
plastyczny pt. „Moje wyma-
rzone wakacje”, a  28 czerw-
ca (godz. 16.00) zapraszamy 
dzieci do udziału w  wyścigu 
na hulajnodze.

– Półkolonie potrwają od 
1 do 26 lipca i  prowadzone 
będą pod hasłem „Szlakiem 
morskiej przygody”. Mogą 
w  nich uczestniczyć dzieci 
od 6 do 11 lat. W programie 
przewidzieliśmy zwiedzanie 
Muzeum Morskiego, Mu-
zeum Bursztynu, Muzeum 
Archeologicznego, Muzeum 
Etnograficznego w  Oliwie, 
Latarni Morskiej w  Nowym 
Porcie. Odbędzie się też wy-
cieczka na Hel, zwiedzanie 
statkiem Portu w Gdyni. Od-
wiedzimy Twierdzę Wisłouj-
ście, Park Ruchomych Dino-
zaurów, EduPark. Odbędą się 
również konkursy plastyczne, 
zabawy z  konkursami i  na-
grodami, turnieje gier spor-
towych – zapowiada Urszula 
Lisowska.

Ciekawie zapowiada się 
również w klubie „Bolek i Lo-
lek”, gdzie półkolonie prowa-
dzone będą od 29 lipca do 23 
sierpnia (godz. 8.30 – 15.00), 
natomiast zapisy prowadzone 
są do 5 lipca. W wakacyjnych 
zajęciach mogą brać udział 
dzieci od 7 do 12 lat.

– Podobnie jak w roku ubie-
głym ciekawych zajęć na pew-
no nie zabraknie. Program 
każdego dnia jest bardzo na-
pięty. Zwiedzimy m.in. ORP 
Orzeł oraz Gdyńskie Muzeum 
Samochodów. Wybierzemy się 
również do świata labiryntu 
w  Blizinach koło Przywidza, 
gdzie będzie akurat otwarta 
wystawa motyli. W  planach 
mamy też szereg warsztatów, 
zapraszamy na ogniska i zwie-
dzanie Gdańska z przewodni-
kiem – mówi Piotr Szczepań-
ski, kierownik „Bolka i Lolka”.

To tylko namiastka zajęć, 
które zaplanował na tegorocz-
ne wakacje Piotr Szczepański. 
Dokładny program półkolo-
nii poznać można w  siedzibie 
klubu, który znajduje się przy 
ulicy Kołobrzeskiej 57 (tel. 58 
557 20 93).

Wszelkie informacje na 
temat zapisów i  półkolonii 
otrzymać można bezpośrednio 
w klubie, który mieści się przy 
ulicy Opolskiej 2 oraz telefo-
nicznie (58 556 41 51).

Wierzymy, że w  tak boga-
tych programach, które przy-
gotowały przymorskie ośrodki 
kultury, maluchy znajdą coś 
ciekawego dla siebie i  tego-
roczne wakacje nie będą nudne 
i smutne.

(lubek)

>> Każdego roku dla przymorskich dzieci organizowane są w czasie wakacji półkolonie w mieście,  
podczas których atrakcji nie brakuje
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OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:
1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I piętro:
– 59,17 m2,
– 20,00 m2.
2. Lokale w  pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 
– I–piętro
– 43,60m2,
– 20,50 m2,
– 41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
– 24,01 m2,
– 38,90 m2,
– 20,40 m2,
– 22,90 m2.
Klatka B
– 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
– 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
– 27,84 m2,
– 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
– 54,60 m2. 

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzch-
ni reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”. Bliższych informacji udziela 
p. Bożena Prange pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, 
w dniach: pon. od 8.00 do 17.00, wt.– pt. od 7.15 do 15.00.

wRzeszcz. nowe centRUm

wiecha na neptunie
Wrzeszcz przeobraża się w centrum handlowo-biznesowe. 

Na początku czerwca zawisła wiecha na Centrum Biurowym 
Neptun, które inwestorem jest firm Hines.

Nowy obiekt (85-metrowy biurowiec) powstaje na terenie 
dawnego Domu Towarowego Neptun przy Alei Grunwaldz-
kiej 107/109.

Zawieszenie wiechy oznacza zakończenie budowy kon-
strukcji, teraz przyjdzie kolej na prace wykończeniowe, któ-
re mają zakończyć się na początku przyszłego roku. Według 
planów pierwsi najemcy mają zacząć działać właśnie w pierw-
szym kwartale 2014 roku.

- Jestem szczęśliwy, że właśnie w tym miejscu Hines posta-
nowił zlokalizować i wybudować swoją inwestycję. Wrzeszcz 
oraz Oliwa dzięki kolejnym spektakularnym budowom sta-
ją się centrum biznesowym Gdańska. Jestem przekonany, że 
firmy które zdecydują się zlokalizować swoje siedziby w tym 
budynku, będą w pełni korzystać z dogodnych rozwiązań ko-
munikacyjnych, bliskości centrów handlowych oraz zrewita-
lizowanych, przepięknych zakątków Wrzeszcza – powiedział 
podczas uroczystości Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Centrum Biurowe Neptun oferować będzie najemcom 
15.860 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej na 19 kondy-
gnacjach. W budynku znajdzie się także 3 kondygnacyjny, 
podziemny parking.

(kl)

>> Za pół roku zakończy się budowa  
Centrum Biurowego Neptun
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pRzymoRze. JUbileUszowe impRezy

muzyczne przeglądy w „piastusiu”
Tłumy rozśpiewanych 

przedszkolaków przybyły do 
osiedlowego klubu „Piastuś” na 
Przymorzu, by wspólnie świę-
tować 10. jubileuszowy Prze-
gląd Piosenki Przedszkolnej.

– Młodzi artyści z  oko-
licznych przedszkoli, stanę-
li w  muzyczne szranki, które 
oceniane były przez jury pod 
przewodnictwem Luizy Li-
pińskiej, akompaniatorki i na-
uczycielki gry na fortepianie, 
współprowadzącej Orkiestrę 
Perkusyjną VITA ACTIVA. 
Jury zauważyło, że z  roku na 
rok podnosi się poziom przy-
gotowywanych utworów pod 
względem trudności tekstu 
i linii melodycznej. Mimo tych 
utrudnień dzieci doskonale ra-
dzą sobie z piosenkami, a  tre-
ma jest im całkowicie obca – 
mówi Ewa Abramowska, kie-
rownik „Piastusia”.

W  tym roku wyróżnio-
no: Oliwię Szymankiewicz 
z Przedszkola nr 54, Polę Ma-
dziewicz z  Przedszkola nr 34, 

Matyldę Cherek z Przedszkola 
nr 48 oraz Adriannę Charkin 
i Maję Ciesielską z Przedszko-
la nr 51. W  przeglądzie zwy-
ciężyła Zosia Chrapkiewicz 
z  Przedszkola nr 48. Drugie 
miejsce zajęła Marta Janiszew-
ska z Przedszkola nr 51, a trze-
cie Ania Aleksiejczyk z Przed-
szkola nr 34.

Odbył się również V Mło-
dzieżowego Przeglądu Piosen-
ki Polskiej.

– Ta muzyczna impreza tak-
że przyciąga coraz większe rze-
sze sympatyków. W  tym roku 
do konkursu stanęło 16 wo-
kalistów z  okolicznych szkół 
gimnazjalnych i  ponadpodsta-
wowych oraz osiedlowych klu-
bów. Profesjonalne jury wyróż-
niło oraz nagrodziło prawdzi-
we perełki, które zachwyciły 
nie tylko jury, ale i publiczność 
– dodaje Ewa Abramowska.

Wyróżniono Julię Wituską 
z  Gimnazjum nr 19, Amade-
usza Hamerskiego z  Gimna-
zjum Publicznego w  Wielkim 

Klinczu oraz najmłodszą 12–
letnią Agnieszkę Bogdańską 
z  klubu „Sezamek” w  Brzeź-
nie. Zwyciężyła Kinga Hornik 
z  Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej w  Gdańsku. Na-

grodzeni zostali też Jakub Ma-
ślak z  klubu Maciuś (2. miej-
sce) i Julia Żygowska z XV LO 
w Gdańsku (3. miejsce).

(kl)

>> Młodzi wokaliści mieli wśród publiczności 
swoich kibiców
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GdaŃsk. dzwon zawisł na wieŻy

katarzyna niebawem zadzwoni
Siedem lat musiał czekać dzwon, który miał uzupełnić gdański carillon w ko-
ściele św. Katarzyny. Pożar sanktuarium sprawił, że dopiero w minionym ty-
godniu „Katarzyna”, bo tak nazywa się dzwon, została wciągnięta na więżę. 
Imię nadano ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Wielkimi krokami zbliża 
się data ponownego (pierw-
szego od czasu tragicznego 
pożaru w dniu 22 maja 2006 
roku) otwarcia Muzeum Ze-
garów Wieżowych. Jak podaje 
Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska ponowne zwiedzanie 
zabytku będzie możliwe już od 
1 lipca. Jednak wcześniej osa-
dzono w kościelnej wieży „Ka-
tarzynę”, która jest ostatnim, 
ale i zarazem największym 
dzwonem carillonu gdańskie-
go kościoła.

- Jest to też dzwon kołysany, 
jedyny w Gdańsku. Powstanie 
zapewne niebawem kapituła 
albo towarzystwo dzwonią-
cych bądź dzwonników. Tyl-
ko dwie takie grupy istnieją w 
Polsce – przy „Zygmuncie” w 
Krakowie i „Tubadeju” w To-
runiu. „Katarzyna” dzwonić 
będzie na szczególne okazje, 
można więc zażartować, że od 
wielkiego dzwonu – żartuje 
Grzegorz Szychliński, zastęp-
ca dyrektora Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdańska.

„Katarzyna” jest własno-
ścią Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska. Dzwon 
waży 2835 kg i ma średnicę 

1708 mm, a wykonany został 
w holenderskiej ludwisarni. 
Dźwięk dzwonu, który zresztą 
ma dzwonić tylko na specjal-
ne okazje, po raz pierwszy od 
podwieszenia usłyszymy praw-
dopodobnie dopiero jesienią.

Jego zawieszanie odbywało 
się tak jak przed laty – przez 
specjalne luki w sklepieniu. 
Co ciekawe, przy zamawia-
niu „Katarzyny” u holender-

skich ludwisarzy jej wymiary 
należało dopasować właśnie 
do luków, którymi miała być 
wciągnięta na wieżę kościoła.

Przypomnijmy, że kościół 
św. Katarzyny spłonął w maju 
2006 roku. Ogień całkowicie 
zniszczył dach nawy głównej, 
częściowo runęła też jedna ze 
ścian. Wnętrze kościoła oca-
lało, ponieważ ruiny dachu 
zatrzymały się na stropie bu-

dynku. Przetrwała betono-
wa więźba dachowa świątyni. 
Zniszczenia okazały się jed-
nak ogromne. Remont kościo-
ła pochłonął kilkanaście mln 
zł i nie byłby możliwy, gdyby 
nie wsparcie wielu instytucji 
oraz osób prywatnych, którzy 
nie szczędzili grosza na gdań-
ski kościół.

(kl)

>> Wieszanie dzwonu na wieży kościoła św. Katarzyny trwało kilka godzin
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cieplewo. 
UhonoRowano zasłUŻonych

Człowiek i autorytet 
pojednania

Profesor Adam Daniel Rotfeld został uhonorowany ty-
tułem Człowiek Pojednania 2013 przez kapitułę, złożoną 
z przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych głów-
nie z Pomorza. Taki samym tytułem uhonorowano pośmiert-
nie ks. Johannesa Goedeke.

Uroczyste wręczenie okolicznościowych statuetek odby-
ło się w  Ośrodku Kultury Sportu i  Rekreacji w  Cieplewie, 
a przybyli na nią członkowie kapituły, która przyznała tytuły 
(abp Sławoj Leszek Głódź, prof. Grażyna Świątecka, Jakub 
Szadaj – przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Moj-
żeszowegoi prof. Selim Hazbijewicz – przedstawiciel gminy 
muzułmańskiej, ks. Dariusz Jóźwik oraz ks. Grzegorz Rafiń-
ski. Laudację na cześć honorowego gościa uroczystości, prof. 
Adama Rotfelda, wygłosił ks. profesor Henryk Skorowski. 
Druga z wyróżnionych tytułem Człowiek Roku 2013 osobi-
stość, to zmarły ks. Johannes Goedeke. Jego sylwetkę przybli-
żył prof. Józef Borzyszkowski.

W ocenie kapituły najważniejszym wydarzeniem minione-
go roku był przyjazd do Polski Cyryla I, patriarchy moskiew-
skiego i całej Rusi. W przygotowaniach tej wizyty uczestni-
czył właśnie profesor Rotfeld. Jak podkreśliła kapituła, laure-
at całym swym życiem zapracował na miano autorytetu pojed-
nania. Jest m.in. współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej 
Grupy do Spraw Trudnych.

Profesor Rotfeld, odbierając statuetkę stwierdził, iż nie jest 
to nagroda wyłącznie dla niego, ale dla całego zespołu, a samo 
pojednanie to długotrwały, tkwiący w religii proces, wymaga-
jący uznania winy i wyrażenia skruchy z obu stron.

W imieniu drugiego z laureatów, uhonorowanego pośmiert-
nie ks. Johannesa Goedeke, wyróżnienie odebrała jego krew-
na, Angela Hildebrandt. Ksiądz Goedeke, urodzony w 1914 r. 
w Kłodawie, w laudacji nazwany „budowniczym mostów”, był 
propagatorem pojednania pomiędzy Polską a Niemcami.

- Jego matka była Kaszubką z Mechowa, a ojciec Niemcem. 
Do 1939 roku mieszkał w Łęgowie, gdzie jego rodzina została 
przeniesiona przez władze oświatowe za jawną krytykę nazi-
stów. W 1939 roku został wyświęcony w Oliwie na kapłana 
diecezji gdańskiej przez biskupa Spletta. Jego pracę kapłań-
ską w Oliwie przerwała wojna. Po latach spędzonych na fron-
cie i w niewoli zamieszkał w Niemczech. Był kapelanem „St. 
Adalbertus Werk”. Zaskarbił sobie przyjaźń wielu Polaków. 
O sposobie postrzegania przez niego relacji polsko-niemiec-
kich świadczy choćby zbudowanie w  Bad Soden oratorium, 
któremu nadał imię św. Maksymiliana Kolbe – przypomina 
historię ks. Goedeke proboszcz parafii w Łęgowie ks. Grze-
gorz Rafiński.

(GR)

>> Adam Daniel Rotfeld został uhonorowany 
tytułem Człowiek Pojednania 2013
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pRzywidz. 41. bazUna

przegląd turystycznej piosenki
W ostatni weekend czerw-

ca odbędzie się w Przywidzu 
41. Ogólnopolski Turystyczny 
Przegląd Piosenki Studenckiej 
Bazuna. Po ubiegłorocznym 
sukcesie imprezy, organizato-
rzy liczą, że również tego roku 
przegląd zapisze się złotymi 
zgłoskami w swojej wielolet-
niej historii.

W ubiegłym roku, tak jak 
i tym razem, do organizacji 
przeglądu, poza Studenckim 
Klubem Turystycznym Poli-
techniki Gdańskiej „FIFA”, 
przyłączył się również Urząd 
Gminy Przywidz oraz Staro-
stwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim. 

– Impreza trwać będzie 
przez trzy dni i połączona bę-
dzie z festynem „Siedem stron 
powiatu” i Jarmarkiem Świę-
tojańskim. W roku ubiegłym 
Zieloną Bramę, gdzie odby-
wała się Bazuna, odwiedziło 
wiele osób. Panowała przy tym 
znakomita atmosfera, dlatego 
też i w tym roku główny orga-
nizator przeglądu postanowił 
wrócić do Przywidza – mówi 

Marek Zimakowski, wójt gmi-
ny Przywidz.

Impreza rozpocznie się 
w piątek 28 czerwca już od 
godz. 13.00. Na początek za-
planowano festyn „Siedem 
stron powiatu”. Swój dorobek 
artystyczny zaprezentują też 
przedstawiciele gminy Przy-
widz. O godz. 17.00 rozpocz-
nie się koncert powitalny, pod-
czas którego zagrają: Harcer-
ska Grupa GMW, Piotr Pień-
kowski, Adam Drąg, „Bez 
Próby”, Bogusław Nowicki, 
Andrzej Mróz z grupą „Ko-
ciołek”, Apolinary Polek, Ma-
ciej Służała, „Caryna”, „Cisza 
jak ta” z premierą nowej pły-
ty, „Nad Porami Roku” oraz 
„Ciąg Dalszy Nastąpił”.

Na sobotę 29 czerwca za-
planowano natomiast przegląd 
konkursowy, który podzielono 
na dwie części (godz. 11.00 i 
godz. 15.00), a o godz. 17.00 
na terenie ośrodka Zielona 
Brama (plac maneżowy) roz-
pocznie się pokaz jazdy kon-
nej. Od godz. 19.00 zaplano-
wano nocny maraton, na któ-

rym zagrają: „Słodki Całus od 
Buby”, Wojciech Jarociński, 
Jerzy Filar i Krzysztof Ko-
walewski, „Bez Jacka” (30-le-
cie zespołu), „Calcjumfolii”, 
Krzysztof Ochnio, „Labolare” 
i „Na Bani”. Niedziela prze-
znaczona jest natomiast dla 
laureatów, których koncert 
rozpocznie się o godz. 12.00. 

- Jak co roku przyjmujemy 
zgłoszenia do konkursu. Profil 
stylistyczny imprezy jest sze-

roki, oparty na akustycznym 
brzmieniu, z akompaniamen-
tem w całości wykonywanym 
na żywo. Zgłoszenia przyj-
mujemy do 20 czerwca drogą 
elektroniczną na adres: kon-
kurs@bazuna.art.pl. Treść 
zgłoszenia dostępna jest na 
stronie domowej www.bazuna.
art.pl/2013/konkurs – infor-
muje Marek Skwronek. 

(kl)

>> Podobnie jak w roku ubiegłym impreza  
odbędzie się w Przywidzu
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Żabianka-oliwa. pRzyGotowani na RewolUcJę

1 lipca przyniesie niespodzianki???
Już za kilkanaście dni będziemy musieli przystosować się do nowego systemu 
gospodarowania odpadami. Każdy z nas, jeżeli chce płacić mniej, będzie zmuszo-
ny segregować śmieci. Do nowych przepisów, które wejdą w życie 1 lipca, przy-
gotowana jest od dawna Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”.

Spółdzielnia złożyła (w usta-
lonym terminie) w  Zarzą-
dzie Dróg i  Zieleni w  Gdań-
sku deklaracje poszczególnych 
nieruchomości zarządzanych 
przez RSM „Budowlani”, 
w  których zapisano, że wszy-
scy mieszkańcy będą segrego-
wać śmieci. Wpływ na to mia-
ły oczywiście koszty, które są 
mniejsze od wywozu śmieci 
niesegregowanych. 

– Z  moich nieoficjalnych 
informacji wynika, że jeszcze 
do końca nie wiadomo, która 
firma wywoziła będzie odpady 
z naszego osiedla. Jeśli pojawi 
się nowe przedsiębiorstwo to 
istnieje obawa, że przez kilka 
pierwszych tygodni może być 
problem z zabieraniem śmieci, 
bo pracownicy firmy nie będą 
wiedzieli gdzie stoją pojemni-
ki, które należy zabrać. Mam 
nadzieję, że 1 lipca nie powtó-
rzy się sytuacja z  Częstocho-
wy, gdzie zniknęły pojemniki 
i  mieszkańcy nie mieli gdzie 
wyrzucać odpadów – mówi 
Zbigniew Kopiński, prezes 
RSM „Budowlani”.

W  niektórych budynkach 
spółdzielni korzystać można 
było ze zsypów. Jednak już 
kilka miesięcy temu zaczęto je 
zamykać, a w marcu i kwietniu 
pojawiły się informacje o  li-
kwidacji kolejnych. Przygo-
towywane są również altany 
śmietnikowe, w  których po-
jawią się nowe pojemniki na 
odpady mokre i  suche. Przy-
pomnijmy, że również w każ-
dym mieszkaniu powinien być 
pojemniki na mokre i  suche 
nieczystości. 

– Teraz zadajemy sobie tyl-
ko jedno pytanie – czy miesz-
kańcy będą segregować odpa-
dy? Dochodzą nas sygnały, że 
niektórzy nie mają możliwości 
ich segregowania. Jeśli tak bę-
dzie, to zmienimy deklarację 
i  mieszkańcy konkretnej nie-
ruchomości będą płacić wte-
dy wyższą stawkę za odbiór 
nieczystości – ostrzega prezes 
Kopiński. – Nie wiemy jeszcze 
do końca jak często będą od-
bierane śmieci z naszych osie-
dli. Mam nadzieję, że nie bę-
dzie to rzadziej niż do tej pory, 

a więc co dwa dni. Jeśli tak nie 
będzie, to wtedy może poja-
wić się problem z zalegającymi 
śmieciami, które szczególnie 
latem mogą się nam dać we 
znaki, o ewentualnym bałaga-
nie nie wspominając.

Wiadomo, że łatwiej kon-
trolować segregację odpadów 
w  budynkach, gdzie mieszka 
kilkanaście, a nie kilkadziesiąt 

czy kilkaset rodzin. Jednak 
tego będą musieli pilnować 
sami mieszkańcy, bo władze 
spółdzielni nie mają możliwo-
ści kontrolować mieszkańców. 
To od nich samych zależeć bę-
dzie czy będą segregować od-
pady i tym samym mniej płacić 
za ich odbiór. 

krzysztof lubański

Fo
t. M

arc
in 

Żu
rek



czeRwiec 2013     news@panoRamapomoRza.pl 9rozmaitoŚCi

pRzymoRze-bRzeŹno

powstał kolejny zdrój
Piąty zdrój uliczny został uruchomiony przy ul. Brzeźnień-

skiej (na wysokości skrzyżowania z  ul. Młodzieży Polskiej) 
w Brzeźnie. Nowy zdrój jest wyposażony w specjalną misę dla 
zwierząt.

- Z pozostałych czterech urządzeń można korzystać od lip-
ca 2012 roku. Znajdują się one przy wejściach na plażę nr 50, 
63 i 71 oraz przy molo w Brzeźnie. Podczas plażowania, czy 
rekreacji nad morzem można skosztować zdrowej, orzeźwia-
jącej wody, która pochodzi z ujęcia głębinowego Czarny Dwór 
– informuje Anna Dobrowolska z  Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.

Projekt zdrojów w pasie nadmorskim jest wynikiem kon-
kursu dla architektów oraz designerów. Został wybrany przez 
mieszkańców Gdańska w głosowaniu internetowym.

(GR)

sopot. teŻ moŻesz mieĆ wpływ

mieszkańcy  
o budżecie

Mimo że mamy dopiero połowę roku, w  Sopocie już ak-
tywnie pracują nad przyszłorocznym budżetem. Właśnie te-
raz prowadzone są konsultacje społeczne nad planem finanso-
wym na 2014 rok. 

Jeszcze do 23 czerwca trwać będą głosowania, według któ-
rych ustalona zostanie lista zadań realizowanych w przyszłym 
roku.

– Mieszkańcy złożyli kilkadziesiąt propozycji oraz uwag 
dotyczących przyszłorocznego budżetu, dając tym samym 
świadectwo wysokiej świadomości obywatelskiej – zauważa 
Anna Dyksińska z Biura Prasowego prezydenta Sopotu.

Propozycje dotyczyły różnych spraw – remontów ulic, 
chodników, budowy placów zabaw, czy boisk sportowych.

Jak powiedział Marcin Skwierawski, pełnomocnik prezy-
denta odpowiedzialny za budżet obywatelski, część wniosków 
będzie można realizować na bieżąco, a  niektóre wymagają 
przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej. 
Część wniosków jest niemożliwa do realizacji, ponieważ do-
tyczą działek, które nie należą do miasta, a  jak wiadomo na 
takich terenach miasto nie może inwestować. 

– Mieszkańcy otrzymali propozycje umieszczone w dwóch 
tabelach. Pierwsza dotyczy małych inwestycji z najbliższego 
otoczenia, a więc nowych placów zabaw na osiedlach, małych 
remontów obiektów inżynieryjnych, których realizacja moż-
liwa będzie w przyszłym roku. W drugiej tabeli umieszczo-
ne zostały bardziej złożone i kosztowne projekty o znaczeniu 
ogólnomiejskim, których realizacja, między innymi ze wzglę-
du specyfikę i złożoność prac, może trwać nawet kilka lat – 
dodaje Anna Dyksińska.

Wypełnione ankiety można składać do 23 czerwca w Urzę-
dzie Miasta Sopot przy ul. Kościuszki 25/27 (poniedziałek 
w godz. 10.00 – 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 
16.00 oraz piątek w godz. 7.30 – 15.30) w punkcie informacji 
na parterze urzędu.

Ankiety można też składać 23 czerwca (niedziela, godz. 
10.00 – 15.00) w  Państwowej Galerii Sztuki przy ul. Plac 
Zdrojowy 2 oraz Urzędzie Miasta Sopot, Szkole Podstawo-
wej nr 8 przy ul. 3 Maja 41, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
Armii Krajowej 50/54, Przedszkolu nr 2 przy ul. 23 Marca 
90, Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Armii Krajowej 105, 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49, Szkole 
Podstawowej nr 9 przy ul. Kolberga 15, Spółdzielni Mieszka-
niowej „Kraszewskiego” przy ul. Kraszewskiego 31 oraz Miej-
skiej Bibliotece Publicznej Filia nr 8 przy ul. Mazowiecka 26.

Dodajmy, że głosować można drogą elektroniczną, 
a wszelkie informacje na ten temat znaleźć można na stronie  
www.sopot.pl. Jedna osoba może wypełnić jedną ankietę. 

(GR)

komisJa seJmowa zaJmie się pRawem spÓłdzielczym, a...

zarząd sm „orunia” „zdał do następnej klasy”

Wprawdzie przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych ostatnimi czasy 
zajęci byli kwestiami związanymi z wprowadzeniem w życie tzw. „ustawy 
śmieciowej”, niemniej nie tracili z pola widzenia spraw znacznie bardziej 
ogólnych, a do tego szalenie ważnych. Dotyczą bowiem kwestii związanych 
z prawem spółdzielczym.

W Sejmie działa nadzwy-
czajna komisja, powołana na 
wzór tej z  roku 2007. Prze-
wodniczącym został poseł 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, Marek Gos, zaś wi-
ceprzewodniczącą posłanka 
Platformy Obywatelskiej, Li-
dia Staroń, która jednak nie 
cieszy się zbytnią popular-
nością wśród „spółdzielców 
mieszkaniowych”, a  to z  racji 
nieukrywanej niechęci do tej 
instytucji.

Na razie wiadomo, że złożo-
nych zostało sześć projektów 
ustaw, z  czego dwa dotyczą 
prawa spółdzielczego a  cztery 
prawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Z  tym, że wspo-
mniana komisja ma się zająć 
prawem spółdzielczym, czyli 
ogólnymi zasadami działania 
tych instytucji. Ogólnie mó-
wiąc, z  tych sześciu projek-
tów, po dyskusji i  wysłucha-
niu wszelakich argumentów 
wszystkich stron, ma powstać 
jeden projekt ustawy o  pra-
wie spółdzielczym. Prac me-
rytorycznych jeszcze nie ma, 
trwają konsultacje wszystkich 
stron.

Z  tym, że na 24 czerwca 
wyznaczono tzw. wysłucha-
nie publiczne. Po obu stro-
nach „barykady” staną m.in. 
przedstawiciele Stowarzy-
szeń Obrony Praw Lokatorów 
z  całego kraju reprezentujący 
niezadowolonych członków 
spółdzielni, popierani przez 
posłankę Lidię Staroń. Ich ad-
wersarzami będzie pewnie 3,5 
milionowa rzesza członków 
spółdzielni mieszkaniowych, 
wybranych w  trybie obowią-
zującego prawa spółdzielcze-
go z  terenu całego kraju. Też 
mieszkają oni w  osiedlowych 
molochach lub małych spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
Mimo że czasami nie wszystko 
jest po ich myśli, są zadowole-
ni, a co najważniejsze znają te-
mat. Z tej oddolnej inicjatywy 
„wypadają” prezesi spółdzielni 
mieszkaniowych, członkowie 
zarządów i  rad nadzorczych. 
Nikt prezesów nie lubi, szcze-
gólnie tych w  spółdzielniach 
mieszkaniowych, a w dodatku 
mówią, że oni wszyscy walczą 
tylko i wyłącznie o „swoje stoł-
ki”. Bzdura!

– Jak to się skończy, cóż nie 
wiadomo. Mogą się zderzyć 
dwa kierunki działania. Jeden, 
aby jak najszybciej uchwalić 
nowe, rewolucyjne prawo spół-
dzielcze i to jest ta droga, którą 

chce podążyć posłanka Sta-
roń i  druga... aby uwzględnić 
od dawna wnoszone postula-
ty środowiska zarządczego 
spółdzielni. A  w  ogóle może 
nic nie wyjść z tych prac, czy-
li wszystko zostaje jak jest... 
przynajmniej do końca kaden-
cji tego Sejmu – mówi Tadeusz 
Dorobek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orunia”. – 
Nie ukrywam, że na wsparcie 
i pomoc naszych dążeń może-
my liczyć ze strony posła PO, 
Jerzego Borowczaka. Zresztą 
on sam powiedział, na spo-
tkaniu z  nami, spółdzielcami 
mieszkaniowymi, że zna te-
mat, bo sam mieszkał zarówno 
w mieszkaniach komunalnych, 
spółdzielczych jak i  tych za-
rządzanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe. No i  stara się 
jak tylko może, za co jesteśmy 
mu wdzięczni. W  dodatku 
z  jego ust usłyszeliśmy słowa, 
że „mordowanie spółdzielni 
mieszkaniowych nie jest naj-
lepszym rozwiązaniem”. Ale 
z  ręka na sercu muszę dodać, 
że my sami, my spółdzielcy, 
też popełniamy błędy. Jednym 
z nich jest fakt, że nie zawsze 
potrafimy mówić jednym gło-
sem. W  sprawach ogólnych, 
wiodących, priorytetowych, 
owszem, ale jak dochodzi do 
szczegółów, czasami jest zbyt 
wiele różnic, poglądów mię-
dzy nami. A  to nasi adwersa-

rze skrzętnie wykorzystują... 
oczywiście przeciwko nam. 
No, ale z  tym problem sami 
musimy sobie poradzić – za-
znacza prezes Dorobek.

Jak twierdzą „spółdzielcy 
mieszkaniowi” ze strony pre-
miera jest wsparcie werbalne, 
jednak to wszystko, bo gdy 
przechodzi do konkretów to 
jego wytyczne są dla tego sek-
tora takie nijakie, czyli kon-
kretów nie ma ani pozytyw-
nych ani negatywnych. Ot, 
taki pat szachowy.

Z  drugiej strony mieszkań-
cy SM „Orunia” żyją przede 
wszystkim swoją rzeczywi-
stością. A ona jest taka, że co-
roczne Walne Zebranie już się 
odbyło i...

– No i zdaliśmy do „następ-
nej klasy”, jako zarząd spół-
dzielni – mówi prezes Tadeusz 
Dorobek. – Spotkanie prze-
biegło spokojnie, chociaż nie 
obyło się bez pytań i  wątpli-
wości. W głównej mierze do-
tyczyły one oczywiście kwestii 
związanych z  nową „ustawą 
śmieciową”. Ale nie ma się 
czemu dziwić. Nawet my spół-
dzielcy mamy problem z inter-
pretacją niektórych zapisów 
wydrukowanych w  broszurze 
informacyjnej sygnowanej 
przez Urząd Miasta Gdańska. 
Szkopuł polega na tym, że kil-
ka razy w  tejże ulotce powtó-
rzone jest, iż spółdzielcy nie 

muszą płacić tego, co ustali-
ło Miasto, że możemy ustalić 
inne zasady. Czyli nam płaci-
cie, to co macie zapłacić, a jak 
to uregulujecie wewnątrz spół-
dzielni, to już wasz problem... 
to tak kolokwialnie mówiąc. 
Niektórzy z  naszych człon-
ków spółdzielni, to fakt, nie do 
końca są zadowoleni z  reguł 
uchwalonych przez Radę Mia-
sta, gdyż mogą zapłacić więcej 
niż dotychczas. Osobiście po-
wiedziałem wiceprezydentowi 
Miasta Gdańska, Maciejowi 
Lisickiemu, podczas konsulta-
cji w  sprawie „śmieciowej”, że 
z pełnym szacunkiem, ale ja się 
nie odważę zrobić takiego kro-
ku, bo wówczas przejmuję całą 
odpowiedzialność na siebie, 
szczególnie, że w  niektórych 
przypadkach te opłaty mogą 
być nawet dwa razy większe 
niż do tej pory. A  to, jakby 
nie patrzeć, jest ustawa Rady 
Miasta Gdańska, czyli prawo 
lokalne. A mnie mogą powie-
dzieć: na jakiej podstawie, do-
kłada mi pan złotówki, albo 
je odejmuje regulaminem we-
wnętrznym spółdzielni... skoro 
jest to uchwała Rady Miasta. 
No właśnie, my takich kom-
petencji nie mamy. Nie mamy 
jakichkolwiek podstaw praw-
nych...  po prostu – podkreśla 
Tadeusz Dorobek.

sebastian Górnicki
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GdaŃsk. pRoJekty do wGlĄdU

zobacz, co planują 
w mieście

W  siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Pia-
stowskie 24 (IV piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 15.00, zapoznać się można z projektami trzech miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. Będą one wyłożo-
ne do publicznego wglądu do 2 lipca. Projekty dotyczą Oliwy 
Dolnej (ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej), Wrzeszcza Górnego 
(rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej) oraz Łostowic 
Maćkowy (rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej). 

– Projekty planów miejscowych, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego 
wglądu dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.brg.gda.pl – informuje Anna Dobrowolska 
z Biura Prasowego Urzędu Miasta Gdańsk.

Kilka dni temu odbyły się publiczne dyskusje nad tymi pla-
nami. Jak informuje Anna Dobrowolska – zgodnie z art. 18 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać 
do 16 lipca na piśmie do prezydenta Gdańska z  podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pi-
sma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. 
Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk. Można je też wysyłać 
drogą elektroniczną, ale pismo musi być opatrzone bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomo-
cy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy 
brg@brg.gda.pl. 

– Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postę-
powaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko są rozpatrywane przez prezydenta w ciągu 21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zo-
stanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biu-
ra Rozwoju Gdańska na stronie internetowej bip.brg.gda.pl – 
wyjaśnia Anna Dobrowolska. 

(kl)

łostowice.  
Remont ŚwiętokRzyskieJ

utrudnienia od lipca
Dopiero od początku lipca wystąpią utrudnienia w  ruchu 

na ulicy Świętokrzyskiej, na której pojawią się niebawem dro-
gowcy. Nie wiadomo jeszcze czy na okres prac drogowych 
wprowadzony będzie ruch wahadłowy, czy też powstanie 
jezdnia tymczasowa.

W  poprzednim wydaniu „Panoramy” informowaliśmy 
o  przebudowie ulicy Świętokrzyskiej. Zmiana organizacji 
ruchu miała zostać wprowadzona 10 czerwca, ale termin ten 
przesunięto na 1 lipca.

– Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i  wykonawca 
przebudowy 500-metrowego odcinka ul. Świętokrzyskiej po-
informowali, że planowana na 10 czerwca zmiana organizacji 
ruchu polegająca na wprowadzeniu ruchu wahadłowego, zo-
stanie wprowadzona po zakończeniu roku szkolnego – podaje 
Magdalena Kuczyńska z gdańskiego magistratu. 

W momencie składania gazety dyskutowano o organizacji 
ewentualnego objazdu remontowanego odcinka drogi, z moż-
liwością zastąpienia ruchu wahadłowego tymczasową drogą 
dwukierunkową. Szczegóły mają zostać podane lada dzień.

Przypomnijmy, że 15 maja podpisano umowę na realizację 
kolejnego fragmentu ulicy Świętokrzyskiej, która prowadzo-
na będzie od skrzyżowania z al. Havla w kierunku dzielnicy 
Kowale. Wykonawcą robót jest WPRD GRAVEL Sp. z o.o., 
a koszt prac ma wynieść 2,6 mln zł. Drogowcy mają zakoń-
czyć prace do 22 grudnia, a  roboty mają obejmować: prze-
budowę ulicy Świętokrzyskiej (424,41 m), przebudowę ulicy 
Orląt Lwowskich (105,93 m), zjazdy, schody terenowe, cią-
gi pieszo-rowerowe, uzbrojenie i  urządzenie terenu (w  tym 
oświetlenie) i chodniki. 

(GR)

GdaŃsk. zobacz koniecznie

solidarność – drogi do porozumienia
Do grudnia oglądać można 

w  budynku Sali BHP dawnej 
Stoczni Gdańskiej wystawę 
„Solidarność – Drogi do Poro-
zumienia”. Ekspozycję można 
oglądać za darmo.

Wystawa pokazuje historię 
i  idee solidarnościowej walki: 
o  wolność słowa i  religii, pra-
worządność, równość, wolność, 
godność pracy i prawa do orga-
nizowania się w obronie swoich 
praw. Na ekspozycję składają 
się fotografie, filmy i  nagrania 
dźwiękowe, dokumentujące 
wydarzenia doprowadzające do 
powstania demokracji w  Pol-
sce, a  także ikonografia zwią-
zana z Solidarnością, muzealia 
z Sierpnia 1980 czy urządzenia 
podziemnej poligrafii. 

W  Sali BHP znajduje się 
wiele eksponatów, by wymienić 
chociażby oryginalny stół, przy 
którym podpisane zostało jed-
no z  najważniejszych Porozu-
mień Sierpniowych, czy jedną 
z trzech kopii tablic z 21 postu-
latami strajkujących, których 
oryginały są wpisane na Świa-
tową Listę Dziedzictwa Kul-
turowego UNESCO. Można 
także obejrzeć liczne zdjęcia 

i  książki obrazujące historię 
Solidarności oraz sztandary 
związku, kolekcję znaczków 
poczty podziemnej, graficznie 
standy opisujące historię pol-
skiej drogi do niepodległości, 
przedstawioną w  nieco grote-
skowy sposób. Jednym z  no-
wych eksponatów jest rzeźba 
robotnika z uniesionymi w ge-

ście zwycięstwa rękami, która 
zastąpiła wizerunek Lenina. 

Dodajmy, że w  miejscu 
gdzie teraz znajduje się wy-
stawa, był niegdyś magazyn 
torped i  zbrojenia okrętów 
wojennych Prus i  III Rzeszy. 
Dzisiaj pełni on funkcję cen-
trum wystawienniczo-konfe-
rencyjnego. 

Wystawę można oglądać od 
poniedziałku do piątku (godz. 
10.00 – 18.00). Chętne osoby 
proszone są o  kontakt telefo-
niczny (58 308 42 24) lub ma-
ilowy (salabhp@solidarnosc.
org.pl).

(GR)

>> W Sali BHP na terenie Gdańskiej Stoczni obejrzeć można wystawę  
„Solidarność – Drogi do Porozumienia”
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GdaŃsk. międzynaRodowa konfeRencJa

dla czystego bałtyku
W Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona „Metodom, 
narzędziom i rozwiązaniom dla czystego Bałtyku”. Spotkanie było podsumo-
waniem projektu „BERAS – Implementation 2010-2013”.

BERAS to międzynarodo-
wy projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską i Nor-
wegię w ramach Transnarodo-
wego Programu Regionu Mo-
rza Bałtyckiego 2007 – 2013. 

– W projekt zaangażowa-
nych jest 25 partnerów, a w 
tym instytucje badawcze, or-
ganizacje rolnicze, ośrodki 
doradztwa rolniczego, ośrod-
ki uniwersyteckie z Białoru-
si, Danii, Estonii, Finlandii, 
Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski 
i Szwecji, której przedstawi-
ciel Södertörn University był 
liderem projektu – informuje 
Ewelina Bielecka, specjalista 
ds. marketingu i promocji Po-
morskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku. 

Z Polski, poza pomorskim 
ośrodkiem, w projekcie uczest-
niczą też: Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach, Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Polski Klub Eko-
logiczny oraz Związek Zawo-
dowy Rolników „Solidarność”. 

– Celem projektu jest pro-
mocja ochrony środowiska 

Morza Bałtyckiego, łagodze-
nia negatywnych skutków kli-
matycznych, rolnictwa oraz 
zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju i dobrobytu w regio-
nie – dodaje Ewelina Bielecka.

Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w ramach BE-
RAS utworzył w Trzcińsku, 
w jednym z funkcjonujących 
gospodarstw ekologicznych, 
modelowe centrum systemu 
ERA (Ecological Recycling 
Agriculture). Właśnie tam od-
bywały się szkolenia dla rolni-
ków, uczniów szkół rolniczych 
oraz doradców rolnych na te-
mat zasad wdrażania i prowa-
dzenia systemu ERA. 

– Uczestnicy konferencji 
mieli okazję odwiedzić mo-
delowe gospodarstwo Danu-
ty i Jacka Plotta w Trzcińsku. 
Nawiązano również współpra-
cę z gospodarstwem Beaty i 
Piotra Dawidowskich, którzy 
przy współpracy z doradcami 
naszego ośrodka w 2011 roku 
rozpoczęli konwersję swojej 
produkcji z konwencjonalnej 
na ekologiczną – podkreśla 
Ewelina Bielecka.

Dodajmy, że program dwu-
dniowej konferencji obejmo-
wał cykl wykładów, warsz-
tatów i prezentacji. Pierwszy 
dzień poświęcony był cyklowi 
wykładów, natomiast drugiego 
dnia przeprowadzono warszta-
ty poświęcone recyklingowe-

mu rolnictwu ekologicznemu, 
zrównoważonemu rozwojowi 
społeczeństwa w oparciu o lo-
kalną ekologiczną żywność, 
diecie dla czystego Bałtyku 
oraz edukacji. 

(GR)

>> W Gdańsku odbyła się konferencja  
podsumowująca realizację projektu BEARS
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sopot. sUkces oGniwa
mają ekstraligę

Od przyszłego sezonu rugbiści sopockiego Ogniwa ponownie 
będą walczyć o mistrzostwo kraju. Po dwóch latach przerwy so-
poccy zawodnicy ponownie zagrają w ekstralidze.

Zawodnicy Karola Czyża dokonali nie lada wyczynu wygry-
wając I ligę z kompletem zwycięstw. Awans do najwyższej klasy 
rozgrywek przypieczętowali wygraną 39:19 nad Juvenią Kraków. 
Sukces sopockich rugbistów docenił prezydent miasta Jacek Kar-
nowski, który na specjalnym spotkaniu nagrodził zawodników.

My również gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych zwy-
cięstw, ale już w ekstralidze.

(kl)

sopot. co w atomie?
Holenderski zaciąg

Transferowa karuzela na dobre zawirowała w klubie siatkar-
skich mistrzyń Polski. Zawodniczek Atomu Trefl nie poprowa-
dzi już Adam Grabowski, a Holender Teun Bujis.

Podczas letniej przerwy w sopockim klubie roszad kadrowych 
jest co niemiara. Z zespołem pożegnały się Anita Kwiatkowska 
(odeszła do Budowlanych Łódź), Dorota Pykosz, Sylwia Wojcie-
ska, Dorota Wilk (Aluprof Bielsko-Biała), Rachel Rourke (Rabi-
ta Baku). Na ich miejsce klub zakontraktował już kilka nowych 
zawodniczek. Ostatnią jest, rodaczka nowego szkoleniowca, Ju-
dith Pietersen, która będzie grać na pozycji atakującej. W Ato-
mie Trefl pojawiła się też nowa środkowa – Zuzanna Efimienko, 
która poprzednio grała w Spes Volley Conegliano we Włoszech. 
Rozmowy prowadzone są jeszcze z Natalią Gajewską (KS Mu-
rowana Goślina), grającą na pozycji rozgrywającej.

Wiadomo już, że w Sopocie pozostaną Julia Szeluchina, Klau-
dia Kaczorowska, Izabela Bełcik, Mariola Zenik, Justyna Łuka-
sik i Magdalena Kuziak.

(lubek)

Rawicz. klęska ŻUŻlowcÓw

mistrzostwa w Gdańsku
Miał być triumfalny marsz ku ekstralidze żużlowej, a zaczy-

nają się schody. Po porażce z największym rywalem w walce o 
mistrzostwo I ligi – GKM Grudziądz, gdańscy żużlowcy polegli 
niespodziewanie w Rawiczu.

Zawodnicy Wybrzeża sprawili swoim kibicom sensacyjną nie-
spodziankę i polegli z autsajderem rozgrywek w Rawiczu. Dość 
powiedzieć, że dla Kolejarza były to pierwsze punkty zdobyte 
w tym sezonie. Zawodnicy Renault Zdunek Wybrzeże pole-
gli 39:50, a najwięcej punktów dla gdańszczan zdobył Robert 
Miśkowiak.

Następny mecz ligowy na własnym torze gdańscy żużlowcy 
rozegrają 30 czerwca. Punkty przyjedzie wydrzeć Polakom ze-
spół Lokomotivu Daugavpils.

Dla fanów czarnego sportu mamy jednak dobrą wiadomość. 
27 lipca rozegrane zostaną w Gdańsku Indywidualne Mistrzo-
stwa Europy. Miejmy nadzieję, że przed własną publicznością o 
medale walczyć będą Polacy.

(kl)

GdaŃsk. JUŻ tRenUJĄ

probierz w lechii
Piłkarze gdańskiej Lechii mieli bardzo krótkie urlopy, ponie-

waż już 13 czerwca rozpoczęli przygotowania do nowego sezo-
nu, w którym zawodników biało-zielonych poprowadził Michał 
Probierz.

Po zakończonym sezonie klub rozstał się z Bogusławem Kacz-
markiem i  na jego miejsce zatrudnił Probierza. Szeregi gdań-
skiej drużyny opuścili też Grzegorz Rasiak, Łukasz Surma oraz 
Mohammed Rahoui i Julian Ripoli, którzy okazali się totalnymi 
niewypałami podczas ostatniego okienka transferowego.

Od 24 czerwca do 5 lipca gdańscy piłkarze przebywać będą na 
obozie w Gniewinie, gdzie zagrają sparingi ze Stomilem Olsz-
tyn (26 czerwca) i zespołem z Ukrainy (29 czerwca). Wiadomo 
już, że Lechia zagra również z Pogonią Szczecin i Hapoelem Tel 
Aviv w Opalenicy. Jednak wszyscy fani biało-zielonych czekają 
już na sparing z Barceloną, który odbędzie się na gdańskim sta-
dionie 20 lipca.

Nowy sezon drużyny ekstraklasy rozpoczną 19 lipca. Gdań-
szczanie ligowe rozgrywki zainaugurują prawdopodobnie 3 dni 
później.

(GR)

pRzymoRze
uliczne 
granie

Wszystkich amatorów 
ulicznej koszykówki zapra-
szamy 22 czerwca (sobota) 
na zawody, które rozegra-
ne zostaną na parkingu 
Galerii Przymorze. Wła-
śnie tam odbędzie się Ga-
leria Przymorze Streetball 
Challenge. Dodajmy, że 
pierwsze zawody rozegrano 
w maju, a rywalizacja to-
czyła się w czterech katego-
riach wiekowych.

Organizatorem koszy-
karskich zmagań na Przy-
morzu jest Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Na-
tomiast wszelkie szczegóły 
na temat zbliżających się 
zawodów znaleźć można 
na stronie www.mosir.gda.
pl. Zdradzić jedynie może-
my, że na najlepsze drużyny 
czekają atrakcyjne nagrody.

(kl)

GdaŃsk. liGa młodzikÓw

nasi na podium
Już na dobre rozpoczął się 

sezon lekkoatletyczny, w któ-
rym z dobrej strony pokazują 
się gdańscy i sopoccy zawod-
nicy. Nasi młodzi lekkoatleci 
startowali na początku czerw-
ca w Lidze Młodzików Woje-
wództwa Pomorskiego, która 
odbywała się w Chojnicach.

Wśród 20 klubów bezkon-
kurencyjna okazała się pierw-
sza reprezentacja Sopockiego 
Klubu Lekkoatletycznego. 
Natomiast na 3. miejscu skla-
syfikowani zostali zawodnicy 
MMKS Gdańsk. Dodajmy, 
że na 6. miejscu uplasował 
się drugi zespół SKLA, a na 
13. rezerwy MMKS. Pośród 
gdańskich zawodników naj-
bardziej wartościowy wynik 
uzyskał Mateusz Gajos (bieg 
na 600 m), Daniel Dancewicz 
(300 m) oraz sztafeta 4x100m.

Po dwóch rzutach Ligi 
Młodzików na prowadzeniu, 
z 4346 pkt, znajduje się SKLA 
Sopot, które wyprzedza Sam-

bora Tczew (3749 pkt) oraz 
MMKS Gdańsk (3704 pkt). 
Na 5. miejscu sklasyfikowa-
ny jest z kolei zespół AZS-
-AWFiS Gdańsk (3527 pkt), 

natomiast na 16. pozycji KL 
Lechia Gdańsk (1367 pkt).

(GR)

>> Gdańscy lekkoatleci z powodzeniem startują na 
wojewódzkich zawodach
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oRUnia. chętnych nie bRakowało

Grali w turnieju maryjnym
Tradycyjnie już, maj kojarzy się na Oruni Górnej z turniejem piłkarskim,  
którego organizatorami są Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  
oraz Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”.

– Każdego roku zastanawia-
my się jak wiele drużyn będzie 
chciało wystartować w naszym 
turnieju. Co roku nie brakuje 
chętnych zespołów do udziału 
w  zawodach. Nie inaczej było 
i tym razem. W szranki stanęło 
bowiem 20 ekip – mówi Fran-
ciszek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.

W  tym roku Maryjny Tur-
niej Piłki Nożnej odbywał się 
już po raz 16. Uczestników 
imprezy podzielono na pięć 
kategorii wiekowych. Jak wy-
liczył Franciszek Wantuch, 
180 zawodników rozegrało 90 
meczów, w  których strzelono 
355 goli.

W  najmłodszej kategorii 
wiekowej bezkonkurencyjny 
okazał się zespół Beyernu, któ-
ry w pokonanym polu pozosta-
wił Hiszpanię i Borussię, nato-
miast najlepszymi zawodnika-
mi tej grupy zostali Dominik 
Rautenberg i  Kacper Bielski. 
W kategorii klas II – III zwy-
ciężyły Orły, które okazały się 
lepsze od Borussii i  Chelsea. 
Michał Hawrylik wybrany 
został zaś najlepszym zawod-
nikiem. Wśród klas IV – V na 
1. miejscu uplasował się zespół 
Pomorza. Na podium znalazł 
się także Śląsk i Lechia, a Da-
mian Polaczuk wybrany został 

najlepszym piłkarzem. Z kolei 
w grupie klas VI i gimnazjum 
najlepszym zespołem okazał 
się Soccer Champion. Na ko-
lejnych miejscach sklasyfiko-
wano Barcelonę i  Borussię, 
zaś zawodnikiem turnieju wy-
brany został Andrzej Domel. 
W  najstarszej grupie wieko-
wej zwyciężyła Polonia przed 
Valencią i  Santosem. Tytuł 
najlepszego piłkarza trafił do 
Macieja Wierzyńskiego. 

– Puchary, medale, słodycze 
wręczone zostały przez preze-
sa naszej spółdzielni Sylwestra 
Wysockiego i przedstawicielki 
Referatu Integracji Społecznej 
i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Urzędu Mia-
sta Gdańsk, Annę Stefańską 
i Emilię Wociór. W  rozdaniu 
nagród brał także udział Ad-
rian Bielawski, mieszkaniec 
naszego osiedla, który jest re-
prezentantem Polski juniorów 

i zawodnikiem Lechii Gdańsk 
– mówi Francieszk Wantuch.

Warto dodać, że młody pił-
karz pierwsze kroki stawiał 
w  szkółce osiedlowej piłki 
nożnej działającej przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Połu-
dnie”, a jego trenerem był wła-
śnie Franciszek Wantuch.

(lubek)
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>> Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów maryjnego turnieju, 
który odbył się na Oruni Górnej
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lUblin miastem inspiRacJi

miasto zaczarowane 
kulturą 
Z Krzysztofem Żukiem, prezydentem  
Lublina, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Pomysł utworzenia połączenia lotniczego z Gdań-
skiem wyszedł także z  magistratu lubelskiego. Dla-
czego właśnie trójmiejski kierunek?

– Wielu lublinian interesuje się Gdańskiem, ale też Trój-
miastem i właśnie tam spędza wakacje. Chcielibyśmy jednak, 
aby więcej mieszkańców waszego regionu zainteresowało się 
Lubelszczyzną, ale nie ma co ukrywać, że musi być większa 
dostępność komunikacyjna, ponieważ mało kto będzie jechać 
kilkanaście godzin. Lublin jest miastem ciekawym dla miesz-
kańców Wybrzeża, ponieważ pod względem dziedzictwa kul-
turowego jesteśmy podobni do Gdańska. Kontekst kultury 
wschodu jest nam bardzo bliski, dlatego też od kilku lat kon-
sekwentnie budujemy nasze kontakty ze Wschodem. Myślę, 
że nasza oferta kulturalna dla Pomorzan jest bardzo atrakcyj-
na. Dość wspomnieć o festiwalu „Inne brzmienie”, który roz-
pocznie się już 5 lipca, podczas którego zagrają dobre zespoły 
z Bałkanów, które równie dobrze jak Bregovic rozsławiły mu-
zykę bałkańską. Z kolei już w sierpniu zapraszamy na Festi-
wal Sztukmistrzów. Jest to projekt, którego, śmiem twierdzić, 
w Polsce nie odnajdziemy. Jest to połączenie teatru uliczne-
go ze sztuką cyrkową. Organizujemy również w przestrzeni 
miasta Noc Kultury, która w roku ubiegłym przyciągnęła do 
Lublina 100 tysięcy osób. Myślę, że właśnie kultura stała się 
naszym eksportowym produktem. Chciałbym jednak zazna-
czyć, że lublinianie korzystają z oferty kulturalnej Gdańska, 
bowiem sam wybieram się na koncert Bon Jovi.

– Ale na samej kulturze nie można opierać partner-
skiej współpracy między Gdańskiem a Lublinem.

– Oczywiście, że nie. Ważne jest dla mnie to, byśmy mogli 
rozwijać kontakty w wymiarze biznesowym oraz na bazie aka-
demickiej. Ku temu potrzebne jest proste połączenie między 
miastami, dlatego wierzę, że kursy z Gdańska do Lublina na 
stałe zostaną zapisane w kalendarz lotów Eurolotu. Nie mu-
szę też chyba przypominać, że dostępność komunikacyjna jest 
abecadłem do rozwoju gospodarczego. To właśnie transport 
lotniczy może się przyczynić do przyciągania firm innowacyj-
nych, które coraz częściej wybierają właśnie Lublin na swoje 
siedziby. 

– Realizowaliście z  naszym miastem już wspólne 
projekty?

– Formalnej współpracy między miastami jeszcze nie ma, 
ale wspólnie z  Pawłem Adamowiczem regularnie spotyka-
my się w  Unii Metropolii Polskich, gdzie razem walczymy 
z budową obszarów metropolitalnych, które mają być ośrod-
kami wzrostu regionalnego. To właśnie metropolie odpowia-
dać będą niebawem za rozwój regionalny. Mam nadzieję, że 
Gdańsk i Lublin będą realizować wspólny projekt. Niebawem 
będziemy organizować Kongres Inicjatyw Europy Wschod-
niej, na którym gościć będziemy ministrów z  Ukrainy, ale 
też innych krajów Partnerstwa Wschodniego. Chętnie w  tej 
współpracy widzielibyśmy Gdańsk, który też otwiera się na 
Wschód, gdzie ma przecież znakomite kontakty. Mam na-
dzieję, że wspólne działanie przyniesie nam korzyści.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, zaprasza 
mieszkańców Trójmiasta do odwiedzenia 

Lubelszczyzny

nowe połĄczenie lotnicze na kaŻdĄ kieszeŃ

w 80 minut z Gdańska do lublina
Wreszcie skończy się wielogodzinna droga przez mękę w podróżowaniu 
z Gdańska do Lublina. Już od 21 czerwca tę trasę będzie można pokonać 
w zaledwie 80 minut, a nie jak do tej pory w ok. 10 godzin. Taką możliwość 
stwarza nam Eurolot, który uruchamia połączenie lotnicze Gdańsk – Lublin.

Do tej pory do Lublina naj-
szybciej można było się dostać 
autem albo pociągiem, ale po-
dróż trwała sporo czasu. Teraz 
otwierają się nowe możliwości. 

Radości z  połączenia lotni-
czego z Gdańskiem na specjal-
nej konferencji z  Lublinie nie 
krył prezydent tego miasta, 
Krzysztof Żuk.

– Do Gdańska lublinianie 
i  mieszkańcy regionu często 
jeżdżą. Dla nas jest to też wzór 
miasta, które potrafiło z  kul-
tury i dynamicznego innowa-
cyjnego rozwoju wykreować 
swój znakomity wizerunek. 
Lublin z  kolei jest miastem 
z  ogromnym dziedzictwem 
kulturowym, do którego war-
to przyjeżdżać – mówił prezy-
dent Żuk.

Obecny na konferencji 
Krzysztof Hetman, marsza-
łek województwa lubelskiego 
przyznał zaś, że liczy na roz-
wój turystyki. 

– Dzięki temu połączeniu 
mieszkańcy Trójmiasta będą 
mogli w szybki i prosty sposób 
dostać się na Lubelszczyznę, 
gdzie atrakcji turystycznych 
nie brakuje. Jednak liczmy 
również na rozwój gospodar-
czy i  szerszą współpracę z fir-
mami pomorskimi. Wspólnie 
z  Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa 
pomorskiego, pracujemy w ze-
spole na rzecz gazu łupkowe-
go, a  jak wiadomo w  obu na-
szych regionach jego złoża są 
największe, a przez to liczymy 
na wymianę dobrych praktyk 
i  doświadczeń – podkreślał 
Krzysztof Hetman.

Agnieszka Owczarczak, 
wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Gdańsk przyznała, 
że była pierwszy raz w  Lu-
blinie, bo wcześniej nie było 
możliwości, a  i  czas podróży 
nie zachęcał do odwiedzenia 
Lubelszczyzny. 

– Mam nadzieję, że Gdańsk, 
dla mieszkańców Lublina, sta-
nie się nie tylko portem prze-
siadkowym, a  docelowym, 
bowiem mamy bardzo wiele 
do zaoferowania naszym go-
ściom – mówiła Agnieszka 
Owczarczak.

Mateusz Kokosińki, dyrek-
tor handlowy Eurolot poinfor-
mował, że już na miesiąc przed 
pierwszym kursem samolotu 
z Gdańska do Lublina ok. 30 
proc. biletów zostało wykupio-

nych. Zdecydowana większość 
pasażerów to jednak miesz-
kańcy Lubelszczyzny. 

– Jest to nasza najlepiej 
sprzedająca się trasa. Gdańsk 
od początku naszej działal-
ności był jednym z  głównych 
portów, a z przeprowadzonych 
analiz w Lublinie wynikało, że 
właśnie największym zaintere-
sowaniem cieszyłyby się loty 
do Trójmiasta. Ceny biletów 
zaczynają się od 249 złotych 
i  są konkurencyjne do trans-
portu kolejowego i drogowego, 
w związku z czym adresujemy 
te połączenie dla wszystkich – 
powiedział „Panoramie” Ma-
teusz Kokosiński. 

Lubelskie to najbardziej na-
słoneczniony region w naszym 
kraju. Imprez turystycznych 

i  kulturalnych na pewno nie 
brakuje w sezonie letnim. Jed-
nak Lubelszczyzna to nie tylko 
jego stolica, ale też Kazimierz 
Dolny czy Zamość, które tak-
że warto odwiedzić podczas 
wakacji. Wszelkie informacje 
na temat wydarzeń kultural-
nych organizowanych w  Lu-
blinie znaleźć można na stro-
nie www.lublin.eu.

Dodajmy, że loty odby-
wać się będą dwa razy w  ty-
godniu – w piątek i niedzielę, 
w okresie do 31 września. Wy-
lot z  Gdańska o  godz. 12.35, 
a w drogę powrotną do Gdań-
ska o godz. 14.25. 

krzysztof lubański

>> Włodarze miasta zapraszają mieszkańców Trójmiasta do odwiedzenia  
Lublina, który jest równie urzekający jak Gdańsk
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>> W Lublinie zorganizowano dla trójmiejskich dzi-
ennikarzy specjalną konferencję promującą nowe 

połączenie lotnicze z Gdańskiem

>> W pierwszy, dziewiczy lot 
do Lublina wybrała się ponad 50-osobowa 

grupa z Gdańska
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