
Mistrzostwa skuterów 
31 sierpnia na Martwej Wiśle, w sąsiedztwie 
mostu wantowego rozegrane zostaną Mi-
strzostw Skuterów Wodnych Amatorów.
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poMoGły barki NoeGo
Na konstrukcji pirsu w Porcie Północnym za-
montowano specjalne platformy, na których 
przygotowano siedliska dla rybitw.

Nowe oblicze NoweGo portu
Nowy Port zmienia swoje oblicze. Niebawem 
swój wygląd zmieni Plac ks. Gustkowicza. 
Prace ruszą tam wiosną.

35. urodziNy „bolka i lolka” 
Wielkie święto na Przymorzu szykuje się 12 
i 13 września. Wtedy obchodzone będą 35. 
urodziny klubu „Bolek i Lolek”.

str. 3 str. 4 str. 6 str. 7

str. 10

str. 11

eUronadzieJe 2013 

>> Już po raz drugi piłkarze Borussii Dortmund cieszyli się ze zwycięstwa w turnieju Euronadzieje

dortMuNd zNów wyGrał w Gdańsku
Wielkim sukcesem sportowym i organizacyjnym zakończył się roz-
grywany w Gdańsku turniej piłkarski Euronadzieje 2013. Podobnie 
jak przed rokiem bezkonkurencyjni okazali się młodzi zawodnicy 
Borussii Dortmund. 

Finał był jednostronnym poje-
dynkiem. Grająca bardzo pewnie 
Borussia punktowała Widok jak 
wytrawny bokser.
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>>Sezon w pełni, a plaże nad jeziorami pełne plażowiczów

liMeryki

Poseł Gowin  
nie lubi dziś Tuska,

jak Kaczyński  
Germańca i Ruska –

ciągnie Jarek do Jarka,
jak do krowy dojarka,

wiatr historii  
siwizny ich muska…

***
Ruch Palikota   

się wali –
byli wielcy,  

dziś są mali…
Prawda stara –
kiep, kto jara,
zwłaszcza jeśli  
skręty pali…
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bogdan malach

konkUrs
W konkursie Gdańskiej Or-

ganizacji Turystycznej do wy-
grania są vouchery do restau-
racji Villa Baltica w Sopocie, 
Mana Spa w Gdyni, bilety do 
Centrum Hewelianum, karne-
ty wstępu do Muzeum Naro-
dowego oraz vouchery do U7 
w Gdańsku. 

Aby je zdobyć, należy wziąć 
udział w konkursie, a potem 
mieć szczęście w losowaniu 
nagród. Na adres mailowy 
konkurs@gdansk4u.pl na-
leży wysłać zdjęcie dotyczące 
ciekawego miejsca w Gdańsku 
oraz wypełnić i podpisać for-
mularz wraz z oświadczeniem 
(wszystko dostępne na www.
gdansk4u.pl/wakacjewgdan-
sku). Potem, za pomocą four-
square, należy zaczekinować 
się w miejscu ze zdjęciami. 
Szanse w losowaniu podwyż-
szy wysłanie większej liczby 
fotografii, które organizato-
rzy opublikują (wszystkie) w 
serwisie Pinterest – na profilu 
Karty Turysty. Tematycznych 
tablic w serwisie jest 19 i do-
tyczą różnych dziedzin. Zna-
leźć tam można m.in. zdjęcia 
gdańskich zabytków, a także 
propozycje noclegowe i kuli-
narne. Na profilu nie braku-
je tablic związanych z modą, 
kulturą, sportem i historią.

Regulamin konkursu znaj-
duje się na www.gdansk4u.pl/
wakacjewgdansku. Zgłosze-
nia można wysyłać od 30 sierp-
nia, a zwycięzców poznamy  
2 września. 

(Gr)

• 23 – 25 sierpnia (piątek – niedziela) Gdańskie noce 
Jazzowe, teatr leśny Gdańsk, ul. Jaśkowa dolina

• 25 sierpnia (niedziela), spektakl „maria”, premiera, 
godz. 19.00, opera bałtycka, al. zwycięstwa 15

• 25 sierpnia (niedziela), acid drinkers, godz. 20.00, 
faktoria, pruszcz Gdański, wstęp wolny

• 27 – 29 sierpnia (wtorek – czwartek) pomorski festi-
wal z kabaretem hrabi, godz. 18.00, dom technika, 
Gdańsk, ul. rajska 6

• 31 sierpnia (sobota), bezpłatne warsztaty szkolenio-
we dotyczące aspektów prawno–psychologicznych 
zjawiska mobbingu oraz umiejętności przeciwdziała-
nia i radzenia sobie z takimi sytuacjami, godz. 9.00, 
siedziba towarzystwa przyjaciół Gdańska przy  
ul. warzywniczej 10

• 31 sierpnia – 1 września (sobota – niedziela),  
pomeranian tennis business cup, stt, sopot,  
ul. haffnera 80 – wstęp wolny

• 3 – 5 września (wtorek – czwartek) międzynarodowe 
targi morskie baltexpo, pGe arena

• 4 września (środa), koncert pet shop boys,  
godz. 20.00, hala ergo arena

• 8 września (niedziela), solidarity of arts, maxim Ven-
gerov i orkiestra menuhina – koncert zamykający, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  
festiwal filmowy w Gdyni

• 14 – 15 września (sobota – niedziela), V targi moto-
ryzacyjne 3tm 2013, hala ergo arena

• 21 – 22 września (sobota – niedziela), festiwal twór-
czości wojciecha młynarskiego, godz. 12.00, zatoka 
sztuki, sopot, ul. franciszka mamuszki 14

• 20 – 25 września (piątek – środa) mistrzostwa euro-
py w piłce siatkowej mężczyzn, hala ergo arena oraz 
hala sportowo-widowiskowa w Gdyni

• 25 – 27 września (środa – piątek), europejskie forum 
nowych ideii, sopot

• 29 września (niedziela), maraton rowerowy „Żuławy 
wkoło 2013), tczew – przystań, ul. nad wisłą 6

• 12 października (sobota), koncert serj tankian,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 12 listopada (wtorek) chór aleksandrowa,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 1 grudnia (niedziela) koncert shakin stevensa,  
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

NASZA  KRZYŻÓWKA  8 

 1 
PRELEKCJA, 
POGADAN- 
KA 

2 
PRZĘDZA 
SYNTETYCZ- 
NA, BISTOR 

3→ 
WYBITNY 
AKTOR 
LUB 
PIŁKARZ 

3↓ 
PORĘCZY- 
CIEL, 
ŻYRANT 

4 
PRÓŻNIO- 
WA LAM- 
PA ELEK- 
TRONOWA 

5 
FRYZURA  
PUNKA 

6 
ZNANA 
TWIERDZA 
NAD 
DNIESTREM 

7 
STREFA 
 

 8 
EGIPSKI 
BÓG 
ŚMIERCI 

9 
PLECIONE 
Z DŁUGICH 
WŁOSÓW 

10 
CZĘŚĆ 
BIAŁKOWA 
ENZYMU 

11 
52 
TYGODNIE 

12 
…CHARLES, 
WOKALISTA, 
PIANISTA 

1 13 
CÓRKA 
BOGINI 
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14 
ĆMA, 
BIELINEK, 
RUSAŁKA 

15 
ALOTRO- 
POWA 
ODMIANA 
TLENU 

3→ 
↓ 
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16→ 
WYSPA NA 
MORZU 
IRLANDZ- 
KIM 
 

16↓ 
CZARO- 
DZIEJ 
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17 
MIARA 
ZIEMI 

18 
ŚLAD PO 
PRZEJŚCIU 
PIŁY 

10      
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19 
„ROCK… 
ROLL” 

20 
MIROSŁAW 
BAKA 

11 
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21 
ORGANICZ- 
NY ZWIĄ- 
ZEK CHEM. 

22 
NAJWIĘKSZA 
WYSPA NA 
ŚWIECIE 
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4 
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16→ 
↓ 

17  18    19   

20 
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   21     

22          

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/gwiazdor, 9/warkocze, 10/apoenzym, 11/rok, 12/Ray, 13/Ate, 14/motyl, 16/Man, 18/rzaz, 
20/aktor, 21/nonan, 22/Grenlandia, 

PIONOWO 

1/odczyt, 2/kremplina, 3/gwarant, 4/wapotron, 5/irokez, 6/Akerman, 7/zona, 8/Ozyrys, 15/ozon, 
16/mag, 17/akr, 19/and,  

HASŁO: DYREKTOR 
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Japończyk zGwałcił  
amerykankę

Sopoccy policjanci zatrzymali Japończyka, 
który oskarżony jest o zgwałcenie Amerykan-
ki. Do gwałtu miało dojść na początku sierpnia.

Jak informuje policja, 21-letnia obywatelka 
USA poznała 3 lata starszego Japończyka na 
portalu społecznościowym. Cyberznajomość już 
im nie wystarczała, dlatego postanowili się spo-
tkać w jednym z sopockich lokali. Po imprezie 
mężczyzna zaprosił dziewczynę do wynajętego 
mieszkania. Tam miał zgwałcić Amerykankę. 
Dziewczyna powiadomiła o wszystkim sopoc-
kich policjantów, którzy bardzo szybko podjęli 
działania i w Gdańsku zatrzymali podejrzane-
go. Japończyk próbował już wyjeżdżać z nasze-
go kraju, ale w porę zatrzymali go mundurowi. 
Prokurator postawił mu już zarzut gwałtu, za co 
grozi 12 lat pozbawienia wolności.

Uratowali starUszkę
Sierż. sztab. Ewa Narloch i asp. Dariusz Wil-

czyński na co dzień pracujący w Wydziale Do-
chodzeniowo-Śledczym Komisariatu V Policji 
na Przymorzu, wspólnie z ratownikiem me-
dycznym z Olsztyna uratowali życie 79-latce.

Akcja ratunkowa odbyła się w sąsiedztwie 
skrzyżowania ulicy Piastowskiej i Dąbrowsz-
czaków. Jadący nieoznakowanym radiowozem 
funkcjonariusze zauważyli zbiegowisko. Oka-

zało się, że gapie przyglądali się leżącej na chod-
niku kobiecie. Policjanci natychmiast zaczęli 
reanimować staruszkę. Do akcji przyłączył się 
także olsztyński ratownik medyczny. Dzięki ich 
wspólnemu działaniu 79-latka odzyskała funk-
cje życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki, 
która odwiozła kobietę do szpitala.

łańcUszkowy złodzieJ  
zatrzymany

Po kilku tygodniach udało się złapać złodzie-
ja, który w gdańskich tramwajach kradł złote 
łańcuszki, zrywając je z szyi kobiet.

Kradzieże złotej biżuterii miały miejsce 
przede wszystkim w lipcu. Jak informują poli-
cjanci, tylko w jednym miesiącu doszło do trzech 
takich zdarzeń. Mężczyzna zrywał łańcuszek z 
szyi kobiety, kiedy tramwaj zatrzymywał się na 
przystanku. Gdańscy stróże prawa doskonale 
znają jednak przestępczy światek i dość szybko 
wytypowali mężczyznę, który mógł dokonywać 
kradzieży. Kryminalni z Suchanina ustalili, że 
złodziejem jest 32-letni gdańszczanin. Udali się 
do jego mieszkania i zatrzymali podejrzanego. 
Za dotychczasowe kradzieże grozi gdańszcza-
ninowi 5 lat więzienia, ale policjanci ustalają, 
czy przypadkiem nie dokonał on jeszcze innych 
przestępstw.

(Gr)
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Gdański piknik ekoloGiczny

kulturalny recykling na przymorzu
Na Przymorzu przy ulicy Ja-

giellońskiej 11 odbędzie się 21 
września piknik ekologiczny.

– Przedsięwzięcie jest po-
święcone promocji selektyw-
nej zbiórki surowców wtór-
nych oraz możliwości ich 
powtórnego wykorzystania, 
podniesieniu świadomości 
społeczeństwa w  zakresie go-
spodarki odpadami i  właści-
wego postępowania z  nimi. 
Jego celem jest nie tylko po-
szerzanie wiedzy, ale przede 
wszystkim aktywizacja miesz-
kańców do podejmowania 

działań przeciwdziałających 
niszczeniu środowiska – in-
formuje Krzysztof Skrzypski 
z  Lokalnej Grupy Działania 
Przymorze, która jest organi-
zatorem pikniku.

Podczas imprezy, która po-
trwa od godz. 11.00 do godz. 
15.00, młodsi i  starsi miesz-
kańcy Gdańska będą mieli 
możliwość wzięcia udziału 
w  wielu ekologicznych kon-
kursach oraz otrzymania „zie-
lonych upominków”. Na pik-
niku zbierane będą: makulatu-
ra, szkło, tworzywa sztuczne, 

butelki PET, baterie, puszki 
aluminiowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 

– Z kolei na stoiskach, przy-
gotowanych przez partnerów 
akcji, będzie można zdobyć 
praktyczne informacje doty-
czące recyklingu różnych od-
padów oraz otrzymać ekolo-
giczne gadżety. Zorganizowa-
ne zostaną również warsztaty 
o tematyce ekologicznej – do-
daje Krzysztof Skrzypski.

(lubek)

zmiany na placU GUstkowicza

Nowe oblicze Nowego portu
Nowy Port zmienia swoje oblicze. Niebawem swój wygląd zmieni również 
Plac ks. Gustkowicza. Pierwsze prace nad jego przebudową rozpoczną się 
wiosną przyszłego roku.

Plac ks. Gustkowicza ma 
mieć charakter wielofunkcyj-
ny, pojawi się na nim fontan-
na, plac zabaw i  scena plene-
rowa. Dzięki temu ma być to 
nie tylko miejsce codzienne-
go wypoczynku mieszkańców 
Nowego Portu, ale również 
imprez i  plenerowych wystaw. 
Anna Dobrowolska z  Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańska informuje, że o do-
celowym kształcie i  charakte-
rze placu zadecydowali miesz-
kańcy Nowego Portu podczas 
spotkań konsultacyjnych prze-
prowadzonych na początku 
tego roku. 

– Celem tych spotkań było 
poznanie oczekiwań miesz-
kańców, uzyskanie jak najszer-
szej opinii na temat planowa-
nego przedsięwzięcia. Zapre-
zentowaliśmy mieszkańcom 
założenia projektu i  możliwe 
kierunki przekształcenia placu, 
który teraz nie jest miejscem 
przyjaznym i  nie prezentuje 
oczekiwanej jakości przestrze-
ni publicznej – wyjaśnia Grze-
gorz Lechman, główny specja-
lista ds. projektów inwestycyj-
nych w Referacie Rewitalizacji 
gdańskiego magistratu. 

Na potrzeby dyskusji przy-
gotowano 3 warianty zagospo-
darowania placu. Za pomocą 
anonimowych ankiet miesz-
kańcy mogli wskazać jaki po-
winien być docelowy charakter 
Placu ks. Gustkowicza i  jakie 
elementy małej architektury 
mają się na nim znaleźć. 

Na placu pojawi się trawa, 
klomby, żywopłoty i  drzewa. 
Będą też liczne miejsca do 
wypoczynku, oświetlenie par-
kowe oraz stojaki na rowery. 
W  zagospodarowaniu placu 
udało się zachować część ist-
niejącego drzewostanu. Poja-

wi się też kilka nowych drzew, 
znajdzie się również – wydzie-
lone żywopłotem – miejsce do 
zabaw dziecięcych. 

– Z  myślą o  osobach star-
szych na placu zostaną za-
montowane stoliki szachowe. 
W  południowej części placu 
będzie wykonana niewielka 
scena plenerowa, w formie nie-
wysokiego wyniesienia terenu, 
na której będzie można orga-
nizować okazjonalne pokazy, 
występy zespołów, czy lokal-
nych grup muzycznych, a tak-
że uroczystości rocznicowe. Za 
sceną ustawione będą maszty, 
na które będzie można wcią-
gać proporce lub flagi. Będzie 
to też doskonałe miejsce do 
prezentacji dzieł artystycznych 
lub instalacji świątecznych. 

Okazjonalnie będzie także 
można organizować kino na 
wolnym powietrzu. Na obrze-
żach części pieszych placu 
znajdą się miejsca siedzące – 
informuje Anna Dobrowolska.

Ważnym elementem wypo-
sażenia placu będzie fontanna, 
której budowa postulowana 
była przez niemal wszystkich 
uczestników konsultacji. Dru-
gim, istotnym w  dyskusjach 
aspektem, było utworzenie 
miejsc postojowych. Projek-
tanci odsunęli chodniki od 
okien, aby zapewnić miesz-
kańcom budynków położo-
nych przy placu większe po-
czucie komfortu i prywatności. 

Zimą poznać mamy wyko-
nawcę projektu, a roboty mają 
ruszyć wiosną, by zakończone 

zostały jeszcze w czasie waka-
cji przyszłego roku. Dodajmy, 
że koszt całego projektu rewi-
talizacji Nowego Portu wynosi 
ponad 20 mln zł, a prawie 70 
proc. tej kwoty stanowią środ-
ki unijne. 

(Gr)

>> Tak wyglądać będzie niebawem Plac ks. Gustkowicza w Nowym Porcie
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wystawa w wartowni

Śladami obrońców
Już 1 września, punktualnie o godz. 9.00, zostanie otwarta 

nowa ekspozycja w Wartowni nr 1 na Westerplatte. W związ-
ku z  tym, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska podję-
ło działania, które mają przybliżyć nam życiorysy żołnierzy 
stacjonujących w pierwszym tygodniu września na Półwyspie 
Westerplatte. Stworzono bazę zawierającą imiona, nazwiska, 
a także wojenne i powojenne losy obrońców. 

Grzegorz Jedlicki, opiekun Wartowni nr 1 na Westerplatte 
mówi, że nie da się określić dokładnej liczby służących tam 
żołnierzy. Historycy oceniają, ze było ich od 192 do 217. 

– Z naszych danych wynika, że 1 września 1939 stacjono-
wało na Półwyspie Westerplatte 204 żołnierzy, których losy 
przedstawimy na stronie internetowej Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska. Będziemy starali się dotrzeć do informa-
cji o pozostałych obrońcach – dodaje Grzegorz Jedlicki. 

W czasie wrześniowych walk zginęło 15 polskich żołnie-
rzy, a około 50 zostało rannych. Straty niemieckie sięgają 200-
300 zabitych i rannych. Żołnierze Westerplatte zostali wzięci 
do niewoli. Początkowo przetrzymywano ich w Gdańsku na 
Biskupiej Górce, później przewieziono do obozów jeniec-
kich. Większość trafiła do oflagu w Murnau i stalagu. Część 
obrońców kontynuowała walkę z  okupantem i  przeżyła II 
wojnę światową, losy innych są nieznane. Wszyscy żołnierze 
walczący na Westerplatte zostali kawalerami Orderu Virtuti 
Militari. W sierpniu ubiegłego roku zmarł ostatni z obrońców 
Westerplatte – Ignacy Skowron. 

Aby śledzić biogramy obrońców Westerplatte, ułożone 
w  kolejności alfabetycznej, wystarczy wejść na stronę www.
mhmg.pl/zaloga. 

(Gr)

festyn na przerÓbce

dzień Flisaka
Rada Osiedla Przeróbka, wspólnie ze Szkołą Podstawową 

nr 61, zapraszają na I Dzień Flisaka. Festyn zaplanowano na 
31 sierpnia (sobota) na placu gier przy ulicy Siennej 9.

Impreza rozpocznie się o godz. 15.00 od wykładu profesora 
Jerzego M. Sampa na temat Przeróbki. Potem (godz. 16.00) 
zaplanowano wyścigi smoczych łodzi. Organizatorzy festynu 
zapowiedzieli też zawody w przeciąganiu liny, walki „flisa-
ków” na równoważni, rzuty cumą na poler i konkurs plastycz-
ny. Nie zabraknie także flisackiej zupy rybnej, czy chleba ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem.

(Gr)

odznaczeni medalami

jubileusze 
Tradycją stały się już spotkania Pawła Adamowicza, prezy-

denta Gdańska z parami, które świętowały długoletnie poży-
cie małżeńskie. W ostatniej uroczystości wzięło udział 31 par. 
Wśród jubilatów znalazły się pary, które obchodziły 65-, 60-, 
55- i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Była to również okazja 
do wręczenia specjalnych odznaczeń.

Wśród jubilatów znaleźli się: Janina i Franciszek Pasławscy 
(65-lecie), Klara i Henryk Gmysowie, Urszula i Antoni Ko-
ściańscy, Helena i Wacław Pachuccy, Anna i Jan Wojtkowia-
kowie (60-lecie), Irena i Bogusław Chrzanowie, Irma i Broni-
sław Gembowie, Krystyna i Janusz Krzesiewiczowie, Halina 
i Józef Mrozowie, Danuta i Jan Rudniccy, Janina i Stanisław 
Szymczakowie (55-lecie) oraz Ludwika i Gerard Baldowscy, 
Jadwiga i Tadeusz Drulisowie, Krystyna i Janusz Grucowie, 
Jolanta i Wiesław Janiakowie, Jadwiga i Ryszard Kierzkowscy, 
Teresa i Alfred Krupkowie, Danuta i Tadeusz Łuczakowie, 
Emilia i Janusz Nowakowscy, Helena i Zbigniew Owsiany, 
Zdzisława i Andrzej Parmonikowie, Maria i Ludwik Siwkowie, 
Anna i Wojciech Skwierczowie, Czesława i Marian Sulkowscy, 
Urszula i Paweł Szarmachowie, Astryda i Edward Szubertowie, 
Barbara i Ludwik Szutenbergowie, Krystyna i Leon Szyciko-
wie, Krystyna i Mieczysław Wdowiakowie, Jolanta i Stanisław 
Wlazło, Brygida i Hieronim Wróblewscy (50-lecie).

(Gr)

parkinGi dla rowerÓw

raj dla cyklistów
Gdańsk jest bez wątpienia 

rajem dla cyklistów, bo wła-
śnie w  naszym mieście jest 
najwięcej ścieżek rowerowych 
w  kraju. Natomiast za prawie 
2 mln zł powstać mają miejsca 
parkingowe na terenie całego 
Gdańska.

– Na ulicach Piwnej, Chleb-
nickiej, Długiej i Długim Tar-
gu już wkrótce pojawi się 70 
stojaków, a  więc 140 miejsc 
parkingowych dla rowerów. 
Zakupiono je ze środków eu-
ropejskiego projektu Central 
MeetBike, w  ramach progra-
mu Europa Środkowa. Prze-
targ na montaż został już 
ogłoszony przez Zarząd Dróg 
i  Zieleni w  Gdańsku – infor-
muje Magdalena Kuczyńska 
z  Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w  Gdańsku. Poza 
tym, gdański ZDiZ sfinansuje 
zakup i  montaż 500 stojaków 
rowerowych, dzięki czemu 
pojawi się dodatkowych 1000 

miejsc parkingowych. Usta-
wione zostaną one m.in. przy 
szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Jak dodaje Magdalena 
Kuczyńska, w  nadchodzącym 
roku szkolnym wszystkie pod-
stawówki i gimnazja będą po-
siadały stojaki.

– Natomiast w ramach pro-
jektu pt. „Rozwój Komuni-
kacji Rowerowej Aglomeracji 
Trójmiejskiej w  latach 2007–
2013”, współfinansowanego ze 
środków europejskich, realizo-
wana jest inwestycja „Węzły 
integracyjne i  parkingi głów-
ne”. W  jej ramach powstają 
parkingi typu bike&ride przy 
węzłach komunikacyjnych 
takich, jak dworce kolejowe, 
przystanki SKM i  pętle au-
tobusowe. Takich punktów 
w  naszym mieście pojawi się 
aż 9. Uzupełnieniem tego sys-
temu będą parkingi przy ce-
lach podróży rekreacyjnych, 
obiektach handlowych, usłu-

gowych czy sportowych oraz 
instytucjach publicznych. Te 
działania wpisują się w rozwój 
systemu park&ride, umożli-
wiającego łączenie dojazdów 
rowerem i  środkami komu-
nikacji miejskiej – podkreśla 
Magdalena Kuczyńska. 

W  większości lokaliza-
cji zakończono już prace bu-
dowlane. Roboty prowadzone 
są już tylko na stacjach PKP 
Gdańsk Główny oraz Gdańsk 
Wrzeszcz.

(Gr)

>> Parking dla rowerów powstał już przy stacji 
kolejki SKM Gdańsk-Zaspa
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tarasy dla rybitw

pomogły barki Noego
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ma patent jak za-
bezpieczyć pisklęta zagrożone wielkimi inwestycjami. Budowie mostu pod 
Kwidzynem, inwestycji wartej ponad 300 mln zł, towarzyszyło dodatkowe 
przedsięwzięcie – specjalne barki, które zastąpiły piaszczyste łachy, będące 
miejscem kolonii lęgowych 210 par rybitwy rzecznej i 30 par rybitwy bia-
łoczelnej. Było to konieczne, bo budowa znalazła się na chronionym obszarze 
Natura 2000 „Dolina dolnej Wisły”.

Hanna Dzikowska, Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku mówi, że 
już na etapie przygotowania 
inwestycji zdecydowano się na 
takie rozwiązanie, bo uznano, 
iż tamtejsza kolonia rybitw jest 
zagrożona.

Urzędnicy ocenili, że choć 
same piaszczyste łachy nie zo-
staną zniszczone przez inwe-
stycję, to znajdą się one zbyt 
blisko niej. A to oznacza hałas 
w  pobliżu lęgowisk, na który 
te gatunki ptaków są szcze-
gólnie wrażliwe. Konsekwen-
cją tego mógłby być znaczą-
cy, negatywny wpływ na ich 
rozrodczość. 

– Utrata miejsc lęgowych 
może dotyczyć ok. 12 proc. po-
pulacji rybitwy rzecznej i ok. 17 
proc. dla rybitwy białoczelnej – 
oceniła Hanna Dzikowska. 

RDOŚ nakazała zainsta-
lowanie barek lęgowych. To 
tzw. kompensacja przyrodni-
cza, którą Główna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i  Autostrad 

zrealizowała jeszcze przed roz-
poczęciem budowy przeprawy 
mostowej w  2010 roku. Do-
dajmy, że powstały dwie bar-
ki, które zacumowały w  odle-
głości 2,5 kilometra od mostu. 
Zostały wypełnione piaskiem 
do wysokości 30-50 cm poni-
żej krawędzi burty. Wysoka 
burta zapobiega nie tylko wy-
padnięciu piskląt do wody, ale 
chroni też przed ewentualnym 
atakiem norek amerykańskich. 
Wystające z piasku deski i ko-
rzenie to zabezpieczenie przed 
latającymi drapieżnikami. 
Barki kotwiczyć będą każdego 
roku, co najmniej od 15 kwiet-
nia do końca września. 

Arka Noego dla podkwi-
dzyńskich rybitw to nie jedyna 
tego typu operacja zaplano-
wana przez RDOŚ w  woje-
wództwie pomorskim. Kolej-
nym przykładem jest też pirs 
rudowy w  Porcie Północnym 
w  Gdańsku. Na konstrukcji 
pirsu zamontowano specjalne 
platformy, rodzaj drewnianych 

tarasów, na których przygoto-
wano siedliska dla rybitw. Tam 
również podjęto działania, by 
zabezpieczyć ten odcinek pirsu 

przed wpływem hałasu i ruchu 
ludzi i sprzętu.

(Gr)

>> Podczas konferencji dla dziennikarzy Hanna  
Dzikowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-

ska w Gdańsku opowiadała o barkach Noego pod 
Kwidzynem, które zastąpiły piaszczyste łachy w są-
siedztwie wybudowanego niedawno mostu na Wiśle
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na sopockim molo

balonowe pokazy
Jeszcze do środy 21 sierpnia potrwają pokazy repliki pierw-

szego na świecie balonu – montgolfiery, które od 19 sierpnia 
odbywają się na placu przed fontanną przy sopockim molo.

Pierwsze montgolfiery zostały zbudowane przez braci 
Montgolfier w 1792 roku i powstawały z papieru, płótna lub 
jedwabiu. Powietrze w montgolfierze było ogrzewane przez 
płomienie ogniska (paliwem była słoma i owcza wełna), stąd 
ich udźwig był mały, a zasięg krótki.

Balon przygotowany przez Lotniczą Ekspedycję Historycz-
ną, która jest organizatorem pokazów, ma już nowoczesny sys-
tem paliwowy, ale jego rozmiary i wygląd to niemal wierna 
kopia oryginału. Klimatu dopełniają stroje z epoki, w które 
ubrana jest załoga.

Dodajmy, że wstęp na pokazy, które odbywają się w godz. 
18.30 – 20.00, jest bezpłatny. Warto więc znaleźć chwilę, by 
obejrzeć balonowy pokaz.

(Gr)

bUdUJe swoJĄ markę

promocja w Moskwie
Do Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, któ-

re odbędą się w marcu w Ergo Arenie, pozostało jeszcze wiele 
miesięcy, ale władze Sopotu już promują nasze miasto za granicą. 
Doskonałą do tego okazją były zakończone w miniony weekend 
Mistrzostwa Świata w Moskwie.

– Miasto buduje swoją markę w świecie w oparciu o presti-
żowe wydarzenie kulturalne, sportowe i kongresowe. Ostatnim 
przystankiem przed Sopotem były dla zawodników mistrzostwa 
w Moskwie. Była to też ostatnia możliwość promocji sopockich 
mistrzostw w gronie zawodników i kibiców z całego świata – in-
formuje Anna Dyksińska z Biura Prezydenta Sopotu. – Podob-
nie jak podczas zeszłorocznych Halowych Mistrzostw Świata w 
Istambule, tablice reklamowe SOPOT 2014 znajdowały się tuż 
przy bieżni, na której Usain Bolt biegł po złoty medal.

Do Moskwy pojechała sopocka delegacja, w której znaleźli się: 
Jacek Karnowski – prezydent miasta, Kamil Kukułka – koordy-
nator generalny mistrzostw oraz Jerzy Smolarek – dyrektor za-
wodów. Nasi przedstawiciele spotkali się z Essarem Gabrielem, 
sekretarzem generalnym IAAF, przedstawicielami Komitetu Mi-
strzostw Świata Moskwa 2013, a także z reprezentantami mo-
skiewskiej spółki odpowiedzialnej za budowę hali widowiskowo-
-sportowej, wzorowanej na Ergo Arenie.

– Podczas wizyty omawiane były postępy w przygotowaniach 
do marcowych mistrzostw oraz kwestie praw umów sponsoringo-
wych i działań promocyjnych – dodaje Anna Dyksińska. 

Jak słusznie zauważył Jacek Karnowski, Sopot i Polska nigdy 
nie organizowały tej rangi zawodów lekkoatletycznych, dlate-
go warto korzystać z doświadczeń innych organizatorów.

– Chcemy, aby mistrzostwa w Sopocie wypadły jak najle-
piej, bo to doskonała promocja nie tylko dla naszego miasta, 
ale dla całej metropolii gdańskiej, regionu i kraju – dodaje go-
spodarz Sopotu. 

(Gr)

stypendia dla talentÓw

Żeglarski finał w sopocie
Wielki Finał Energa Sailing 

Cup zaplanowano na piątek 
23 sierpnia. Miejscem zma-
gań młodych żeglarzy będzie 
Sopot. 

Do walki o stypendium, po-
wołanego pod patronatem Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
programu edukacji żeglarskiej, 
stanie 40 młodych żeglarzy, 
a 13 z nich otrzyma od Pol-
skiego Związku Żeglarskiego 
i Grupy ENERGA wsparcie 
finansowe na kontynuowanie 
sportowej kariery.

Energa Sailing Cup to cykl 
najważniejszych regat dla 
dzieci klasy Optimist grupy 
„A”, które odbywają się w ca-
łej Polsce. W pierwszej edycji 
regaty zostały przeprowadzo-

ne w sześciu miastach: Gi-
życku, Kamieniu Pomorskim, 
Krakowie, Gdyni, Warszawie 
oraz Poznaniu. Na podstawie 
punktów gromadzonych pod-
czas cyklu wyłoniono 40 za-
wodników, którzy zostali za-
kwalifikowani do finału pro-
gramu w Sopocie.

Między 23 a 25 sierpnia na 
sopockim molo będzie można 
obserwować zmagania przy-
szłych gwiazd sportów wod-
nych, a także spotkać czoło-
wych polskich żeglarzy, by 
wymienić chociażby Przemy-
sława Miarczyńskiego (brą-
zowego medalistę Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie), 
Piotra Myszkę (wielokrotnego 
medalistę Mistrzostw Świa-

ta i Europy w windsurfingu), 
Annę Weinzieher (olimpijkę 
z Londynu w klasie Laser Ra-
dial) oraz Łukasza Przybytka i 
Pawła Kołodzińskiego (olim-
pijczyków z Londynu w klasie 
49er).

Zbigniew „Gutek” Gutkow-
ski, ambasador projektu Ener-
ga Sailing, będzie ścigał się 
wraz z patronami na łódkach 
Opti Energa, a Przemysław 
Miarczyński i Piotr Myszka 
wezmą udział w wyścigu po-
kazowym na deskach RS:X. 
Nie lada gratką dla wszystkich 
miłośników żeglarstwa będzie 
parada wokół mola wszystkich 
jednostek uczestniczących 
w imprezie, m.in. 70 Opti+, 
RS:X. Do sopockiej mariny 

zawita także jacht Energa, na 
którym Zbigniew Gutkow-
ski startował w Vendée Globe 
– największych i najtrudniej-
szych regatach samotniczych 
dookoła świata.

Gwiazdą imprezy będzie 
Dawid Podsiadło – zwycięzca 
„X Factor”, na którego kon-
cercie bawić się będą wszyscy 
uczestnicy finału Energa Sa-
iling Cup. Wstęp na impre-
zę jest bezpłatny. Warto więc 
przyjść i kibicować młodym 
żeglarzom, a przy okazji zo-
baczyć w akcji starych wyja-
daczy, którzy mają na swoim 
koncie liczne sukcesy.

(mŻ)

iV edycJa imprezy

weź udział w sopockich targach
W październiku odbędzie się czwarta już edycja Sopockich Targów Seniora. 
Mimo, że do imprezy pozostało jeszcze sporo tygodni, już teraz zachęcamy 
firmy, organizacje i instytucje do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i zapre-
zentowania swoich ofert adresowanych dla seniorów.

Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie zauważa, 
że Sopockie Targi Seniora 
to jedyna w Polsce północnej 
profesjonalna impreza wysta-
wiennicza o charakterze edu-
kacyjno-kulturalnym dedy-
kowana osobom starszym, a 
wydarzenie cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Trójmiasta i ca-
łego Pomorza.

– Ze względu na proces sta-
rzenia się społeczeństwa, ro-
śnie zapotrzebowanie na usłu-
gi i produkty skierowane do 
seniorów, dopasowane do ich 
potrzeb i umiejętności – mówi 
Anna Jarosz. – Seniorzy szu-
kają rozwiązań, które mogą 
ułatwić lub uatrakcyjnić ich 
codzienne życie, a firmy po-
woli zaczynają dostrzegać po-
tencjał seniorów. Dlatego tu, 
w Sopocie, w mieście gdzie 
co czwarta osoba jest w wieku 
emerytalnym, stworzyliśmy 
miejsce przyjazne do wymiany 
doświadczeń, gdzie obie grupy 
mogą się spotkać, inspirować i 
wspólnie szukać pomysłów jak 
zapewnić seniorom dobrą ja-
kość życia. 

Jak dodaje Agnieszka Nie-
dałtowska, rzecznik prasowy 
sopockiego MOPS, na prze-
strzeni ostatnich lat zmienił 
się styl życia seniorów. 

– Współczesny 60-latek 
zdecydowanie różni się od 
swojego rówieśnika sprzed 20 
lat. Często jest osobą aktyw-
ną, zainteresowaną własnym 
rozwojem. Szuka ciekawych 
pomysłów na spędzenie czasu i 
coraz częściej interesuje się no-
wymi technologiami – zauwa-
ża Agnieszka Niedałtowska.

Na targi zapraszane są firmy 
różnych branż oraz organiza-
cje, które mają jakąś ciekawą 
ofertę dla seniorów. 

– Mile widziane są zarów-
no firmy, które oferują sprzęty 

i rozwiązania dla osób mniej 
sprawnych, wymagających 
opieki i wsparcia, jak również 
propozycje dla osób aktyw-
nych, m.in. zajęcia dla senio-
rów, kursy i szkolenia, oferty 
turystyczne i uzdrowiskowe, 
sprzęty medyczne, kosmety-
ki, zdrowa żywność, odzież 
i obuwie, nowe technologie, 
usługi finansowe – mówi Ma-
rek Wojda prezes Fundacji 
Equinoxe – współorganizator 
targów. 

Dodajmy, że w ubiegłym 
roku ogromnym zaintereso-

waniem cieszyły się warsztaty 
ruchowe oraz artystyczne, ba-
dania profilaktyczne, a także 
wykłady na temat zdrowego 
stylu życia. 

Chętni, zainteresowani 
udziałem w Sopockich Tar-
gach Seniora mogą zgłaszać 
się do Biura Organizacyjne-
go Targów. Szczegółowe in-
formacje pod numerem tel. 
58 341 93 33, e-mail: biuro@
targiseniora.pl, www.targise-
niora.pl. 

(Gr)

>> Coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Trójmiasta cieszą się 
Sopockie Targi Seniora, które w tym roku zaplanowano na październik
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czekaJĄ na opinię 

wypełnij ankietę 
o odpadach 

Już ponad miesiąc, z  różnym skutkiem, prowadzony jest 
w  naszym mieście nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Większość gdańszczan postanowiła segrego-
wać odpady, ale są też dzielnice – w tym Przymorze – gdzie 
śmieci wyrzucane są do śmietników według starych zasad.

Jeszcze w czerwcu do wszystkich mieszkańców Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” trafiły ankiety-
-deklaracje, które należało wypełnić i oddać do administracji 
spółdzielni. Według informacji otrzymanych w  pierwszych 
dniach sierpnia wiadomo, że tylko 25 proc. ankiet zostało 
złożonych co nie jest wskaźnikiem uzasadniającym zmianę 
systemu segregacji.

- Nie wiemy, co jest powodem, że wróciło ich do nas 
z  powrotem tak mało. Mam nadzieję, że po wakacjach an-
kiet będzie przybywać w siedzibach naszych administracji – 
mówi Adam Kmieć, przewodniczący Rady Nadzorczej PSM 
„Przymorze”.

Ankiety mają odpowiedzieć władzom przymorskiej spół-
dzielni czy mieszkańcy chcą segregować odpady i tym samym 
mniej płacić za ich odbiór. Przypomnijmy, że w  tej chwili 
członkowie PSM „Przymorze” płacą wyższą stawkę za odbiór 
odpadów komunalnych. 

- Jeżeli mieszkańcy danego budynku zdecydują się -przez 
złożenie deklaracji- segregować odpady na suche i mokre, to 
wtedy przygotujemy dlań obecną altanę śmietnikową do wy-
magań nowej rzeczywistości. Nie mając deklaracji członków 
naszej spółdzielni, nie wiemy jak generalnie dalej postępować 
chociaż w administracjach osiedli podjęto przebudowę kilku 
altan dla pokazania jak to ma działać i tym samym dla zachęty 
mieszkańców właśnie do wdrożenia systemu segregacji śmieci 
– dodaje Adam Kmieć.

Korzystając z  okazji, zachęcamy mieszkańców Przy-
morza do wypełnienia deklaracji i  oddania ich do swoich 
administracji.

(kl) 

blokUJĄ doJazdy poŻarowe

Nie wszyscy przestrzegają przepisów
Kilka miesięcy temu na 

osiedlach Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze” ustawiono dodatkowe 
znaki drogowe, dzięki któ-
rym policja i  straż miejska 
będą mogły łatwiej egzekwo-
wać przepisy Kodeksu Ruchu 
Drogowego.

– W 70 proc. naszego osie-
dla oddzielono wyraźnie trak-
ty piesze od ciągów jezdnych. 
Została tam również wprowa-
dzona „strefa ruchu” i tam też 
obowiązują wszystkie prze-
pisy Kodeksu Ruchu Drogo-
wego – mówi Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”. – Z kolei „strefa 
zamieszkania” pozostała u nas 
tylko w rejonie ulicy Dąbrow-
szczaków, ponieważ tam usy-
tuowane są dojazdy pożarowe 
do budynków. Służby ratow-
nicze albo techniczne, w  ra-
zie potrzeby, korzystać mogą 
z ciągów pieszych.

Dodajmy jeszcze, że 
w  „strefie zamieszkania” obo-
wiązują nieco inne przepisy. 
Pierwszeństwo mają piesi, 
parkować można tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych, 
a  autem poruszać się można 
po osiedlu tylko z  prędkością 
20 km/h. Takie samo ograni-
czenie prędkości obowiązuje 
w  „strefie ruchu”, gdzie z  ko-
lei oznaczone są przejścia dla 
pieszych, z  których powinni 
korzystać mieszkańcy osiedla.

– Po wprowadzeniu do-
datkowego oznakowania na-
szych dróg nie zauważyliśmy 
wzmożonych patroli straży 
miejskiej albo policji, którzy 
mogą karać kierowców nie-
stosujących się do tych prze-
pisów. Mamy sygnały o patro-
lach, które są jednak  spora-
dyczne – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.

Największy problem, za-
pewne nie tylko na terenie tego 

osiedla, dotyczy kierowców, 
którzy parkują samochody 
w  niedozwolonych miejscach. 
Bardzo często zastawiają do-
jazdy pożarowe do wielu bu-
dynków na terenie Przymo-
rza. Z  kolei na miejscach dla 
inwalidów parkują kierowcy 
pełnosprawni – co kosztować 
może nawet 500 zł mandatu. 
Co trzeba zatem zrobić, żeby 
właściciele aut zostawiali je 
w miejscach do tego przezna-

czonych? Być może ich samych 
musi dotknąć nieszczęście, 
żeby w  końcu zrozumieli, że 
przejazdy dla samochodów ra-
towniczych muszą być udroż-
nione. Oby do tego nie doszło, 
a kierowcy sami poszli po ro-
zum do głowy i  parkowali na 
wyznaczonych parkingach.

(lubek)

>> Wielu kierowców stawia swoje auta w niedozwolonych miejscach  
i nie zwraca uwagi na to, że blokują dojazd samochodów ratowniczych  

do niektórych budynków
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klUb otwarty dla wszystkich

35. urodziny „bolka i lolka” z przymorza
Wielkie święto na Przymorzu szykuje się 12 i 13 września. Wtedy właśnie obchodzone będą 35. urodziny klubu osie-
dlowego „Bolek i Lolek”, który działa przy Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.

Dzięki działalności ośrod-
ków PSM „Przymorze” dziel-
nica nie jest kulturalną pu-
stynią na mapie Gdańska. Na 
szczęście istnieją i  prężnie 
działają tu 3 kluby i dom kul-
tury. W tym roku 35-lecie za-
łożenia obchodzi „Bolek i Lo-
lek”, który mieści się przy ul. 
Kołobrzeskiej 57. 

– Nasze urodziny obchodzić 
będziemy przez dwa dni. Naj-
pierw, 12 września na godz. 
16.00 wszystkie dzieci zapra-
szamy na plenerowe przed-
stawienie Teatru Pinezka „Jak 
się ściga Clownboyów”. Jest 
to widowisko oparte na histo-
rii Dzikiego Zachodu – mówi 
Piotr Szczepański, kierownik 
„Bolka i Lolka”.

Oficjalne uroczystości zapla-
nowano natomiast na 13 wrze-
śnia (początek o  godz. 17.00). 
Mają w  nich uczestniczyć go-
ście, którzy pomagają klubowi. 

„Bolka i Lolka” odwiedzić ma 
również poseł Jerzy Borowczak 
oraz prezydent Paweł Ada-
mowicz. Na uroczystości nie 
zabraknie Matyldy Brzozow-
skiej, założycielki klubu oraz 
jego przedostatniej kierow-
niczki – Urszuli Szeglowskiej. 

– Tego dnia zaplanowaliśmy 
pokazy karate i gimnastyki ar-
tystycznej, występy zespołu 
wokalnego oraz wystawę zdjęć, 
przedstawiającą niektóre wy-
darzenia z naszego klubu. Poza 
tym będzie można obejrzeć 
wystawę plastyczną prac dzie-
ci, które działają w naszej sek-
cji artystycznej. Nie zabraknie 
też efektów rękodzielnictwa 
najstarszych członków „Bolka 
i Lolka” – wylicza część atrak-
cji Piotr Szczepański, który 
związał się z  klubem 10 lat 
temu.

Na przestrzeni tych lat przy 
Kołobrzeskiej 57 odbyło się 

wiele ciekawych wydarzeń, by 
wspomnieć chociażby o  im-
prezie poświęconej kulturze 
Indonezji. Z  tej okazji przy-
morski klub odwiedził amba-
sador, attache kulturalny i mi-
nister spraw zagranicznych 
tego kraju. Zorganizowano 
także ciekawe spotkania m.in. 
z  Ernestem Brylem, niemiec-
kim wydawcą książek poetyc-
kich Ingo Cesaro, filharmo-
nikami litewskimi, czy człon-
kami międzynarodowej grupy 
poetyckiej Quad Art.

– Zorganizowaliśmy też im-
prezy muzyczne. Warto więc 
wspomnieć o koncercie muzy-
ki żydowskiej „Tancbuda tan-
go”, podczas którego Milena 
Madziar przypomniała czasy 
getta łódzkiego i warszawskie-
go. Nie możemy zapomnieć 
o wystawach, na których swoje 
prace prezentowali nasi lokal-
ni artyści oraz plastycy spoza 

naszego miasta. Trudno jest 
jednak przypomnieć sobie 
wszystkie istotne wydarzenia, 
które odbyły się w  naszym 
klubie – przyznaje kierownik 
„Bolka i Lolka”.

Jednak, jak podkreśla Piotr 
Szczepański, najważniejsze 
jest kształtowanie młodych 
mieszkańców Przymorza 
i  praca u  podstaw, a  nie sta-
tystyka zorganizowanych im-
prez. Dzięki temu na zajęcia 
w  klubie przychodzą dzieci, 
które potem przez swoje mło-
dzieńcze i  dorosłe życie regu-
larnie korzystają z  jego pro-
pozycji. Jak bardzo potrzebne 
są osiedlowe kluby – przynaj-
mniej na Przymorzu – niech 
świadczy zainteresowanie zi-
mowymi i  letnimi zajęciami 
przygotowanymi dla najmłod-
szych. Dla przykładu, w „Bol-
ku i  Lolku” miejsca na zimo-
we i  letnie półkolonie często 

zarezerwowane są już na kilka 
miesięcy przed ich startem, co 
bez wątpienia jest odzwiercie-
dleniem jakości usług.

– Na urodziny chcielibyśmy 
dostać walizkę pełną pieniędzy 
– żartuje Piotr Szczepański, po 
czym dodaje nieco poważniej:

– Dzięki nim moglibyśmy 
zorganizować jeszcze więcej 

imprez, ale tych z górnej pół-
ki. Nie oszukujmy się – wielu 
mieszkańców nie pójdzie do 
opery albo filharmonii, bo jest 
dla nich za daleko lub za dro-
go, a w naszym klubie wszyst-
kich koncertów wysłuchać 
można za darmo.

krzysztof lubański

>> Nigdy nie brakuje chętnych do udziału w im-
prezach organizowanych przez klub „Bolek i Lolek”
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zaGłosUJ i wyGraJ

twierdza i pGe arena 
cudami polski?

Do ostatniego dnia września wziąć można udział w  ple-
biscycie „7 Nowych Cudów Polski” miesięcznika „National 
Geographic Travel”. Wśród 32 nominowanych znalazły się 
dwa obiekty z Pomorza i oba z Gdańska – Twierdza Wisłouj-
ście oraz stadion PGE Arena.

– Województwo pomorskie jest jedynym, w  którym zo-
stały nominowane dwa obiekty z  jednego miasta. Dlatego 
też zachęcamy do głosowania na Twierdzę Wisłoujście i  na 
PGE Arenę. Jeżeli dwa spośród siedmiu cudów Polski będą 
z Gdańska, to będzie to dla nas wspaniała reklama – podkre-
śla Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Głosowanie odbywa się drogą SMS-ową. Wszyscy, którzy 
wezmą udział w zabawie, mają zagwarantowaną nagrodę, jaką 
jest „Przewodnik po 7 nowych cudach Polski”. Ci, którzy sze-
rzej uzasadnią swój wybór, będą mogli wygrać inne nagro-
dy (weekend z zatankowanym do pełna samochodem Suzuki 
SX4, komplet opon Bridgestone, torby podróżne Bridgestone).

Więcej szczegółów dotyczących konkursu, w tym cały re-
gulamin, znajduje się na stronie www.7cudow.national-geo-
graphic.pl. Tam też znajdują się informacje, jak wysłać sms-
-a  z  uzasadnieniem, by mieć możliwość wygrania atrakcyj-
niejszych nagród niż sam przewodnik.

(kl)

>> Aby oddać głos w plebiscycie na PGE ARENA, 
wyślij SMS o treści: TR.CUD.21.twój kod pocz-

towy (np. 00-999) pod numer 71001

>> Aby oddać głos w plebiscycie na Twierdzę 
Wisłoujście, wyślij SMS o treści: TR.CUD.22.
twój kod pocztowy (np. 00-999) pod numer 

71001
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Żebrzący pod kontrolą
W Gdańsku, jak i w każdym 

większym mieście, nie brakuje 
żebraków. Nie są to tylko nasi 
rodacy, ale przede wszystkim 
Rumuni i  Cyganie, których 
nie brakuje w  największych 
skupiskach.

– Zakończył się niedawno 
pierwszy cykl wspólnych pa-
troli Straży Miejskiej i  Stra-
ży Granicznej. Funkcjona-
riusze kontrolowali miejsca 
przebywania osób żebrzących 
i  sprawdzali legalność ich po-
bytu – informuje Miłosz Jur-
gielewicz, rzecznik prasowy 
Straży Miejskiej w Gdańsku.

To właśnie zakończony nie-
dawno Jarmark Dominikański 
był okresem, gdy do Gdańska 
przyjeżdżało nie tylko najwię-
cej turystów, ale również osób 
zajmujących się żebractwem. 

– Ulice i skwery w dalszym 
ciągu są pełne spacerowiczów, 

którzy odpowiednio i  prze-
konywująco proszeni, ulegają 
współczuciu i  sięgają do port-
feli, by wspomóc finansowo 
osobę żebrzącą. Nie istnieje 
jeden uniwersalny profil czło-
wieka żebrzącego. Są to osoby 
różnej płci, wieku i narodowo-
ści. Część z nich to obywatele 
państw spoza Unii Europej-
skiej, którzy mogą nielegalnie 
przebywać na terytorium na-
szego kraju – dodaje Miłosz 
Jurgielewicz.

Dlatego też wspólne patrole 
Straży Granicznej i  Miejskiej 
kontrolowały miejsca, w  któ-
rych najczęściej dochodzi do 
wyłudzania pieniędzy przez 
osoby żebrzące i  sprawdzały 
również legalność pobytu ob-
cokrajowców w Polsce.

– Niestety, działania reak-
cyjne służb mundurowych, 
jakkolwiek byłyby skutecz-

ne, nie zlikwidują problemu, 
którego klucz leży w  zmianie 
postaw i świadomości. Ludzie 
powinni sobie uzmysłowić, 
że dawanie pieniędzy osobie 
żebrzącej nie jest niesieniem 

pomocy, lecz umacnianiem że-
brzącego w  jego patologicznej 
sytuacji – podsumowuje rzecz-
nik gdańskiej Straży Miejskiej.

(Gr)

>> Służby Straży Granicznej i Straży Miejskiej 
sprawdzały, czy obcokrajowcy spoza Unii Europe-

jskiej przebywają legalnie w naszym kraju
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wyŚciGi na martweJ wiŚle

Mistrzostwa skuterów wodnych
Ryk silników, bryzgi wody, szaleńczy pęd i spektakularne nawroty skuterów 
wodnych będzie można podziwiać 31 sierpnia na Martwej Wiśle, w sąsiedz-
twie mostu wantowego w Gdańsku. Tam bowiem rozegrana zostanie kolejna 
edycja Mistrzostw Skuterów Wodnych Amatorów.

Warto zauważyć, że mi-
strzowie kierownicy wodnych 
skuterów już po raz siódmy 
w Gdańskim Ośrodku Szko-
leń Motorowodnych „Ste-
wa” przystąpią do rywaliza-
cji o tytuł najlepszego wśród 
amatorów. 

– Szybkie, zwrotne i wi-
dowiskowe skutery wodne 
zagościły już na dobre na na-
szych akwenach. Poszukujący 
wrażeń i sportowej nutki ich 
właściciele, jak co roku będą 
mogli sprawdzić swoje umie-
jętności i swój sprzęt. Okazja 
do rywalizacji na zamkniętym 
i nadzorowanym akwenie kusi 
tym bardziej, że na co dzień 
ruch na wodach wokół Gdań-
ska jest obostrzony wieloma 
ograniczeniami, ze znacznym 
ograniczeniem prędkości na 
czele. Chętnych do sprawdze-
nia umiejętności i sprzętu w 
gdańskiej „Stewie” nie braknie 
więc nigdy – mówi „Panora-
mie” Arkadiusz Marzec, orga-
nizator mistrzostw.

W imprezie mogą startować 
zawodnicy, którzy nie posiada-
ją licencji sportowej. Uczestni-
cy zostaną podzieleni na klasy 
pod względem mocy skuterów 
oraz płci zawodnika, co ma za-

pewnić równe warunki startu. 
Nad sprawnym i zgodnym z 
regulaminem przebiegiem mi-
strzostw czuwać będą związ-
kowi sędziowie. 

– Pomimo sportowego za-
cięcia, zawody w „Stewie” 
mają jednak przede wszystkim 
zapewnić startującym i ich 
bliskim zabawę w rodzinnej 
atmosferze. Tłem dla adrena-

liny i rywalizacji będzie opra-
wa muzyczna, którą zapewni 
zespół szantowy. Nie zabrak-
nie też konkursów i zabaw dla 
gości i rodzin zawodników. 
Zaplanowaliśmy także paradę 
jachtów, ale szykowane są też 
inne niespodzianki – dodaje 
Arkadiusz Marzec. 

Wodnym mistrzostwom, 
organizowanym przez „Ste-

wę”, kibicują lokalni samorzą-
dowcy, którzy każdego roku 
fundują nagrody i puchary. 
Dodajmy, że zgłoszenia przyj-
mowane są do dnia zawodów 
do godz. 10.00. Wtedy odbę-
dzie się otwarcie imprezy, na-
tomiast pierwsze starty zapla-
nowano na godz. 12.00.

(lubek)

>> W ostatni dzień sierpnia, w sąsiedztwie mostu wantowego na Martwej 
Wiśle, podziwiać będzie można wyścigi skuterów wodnych
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skorzystaJ z porad

uważaj na plażach
Letni sezon jest już prawie za nami, ale na naszych plażach 

wciąż wypoczywają turyści i  mieszkańcy Pomorza. Tego-
roczne statystyki dotyczące utonięć są zatrważające, dlatego 
służby ratunkowe i administratorzy plaż apelują o zachowanie 
rozsądku podczas kąpieli.

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku przygoto-
wał kąpieliska strzeżone, angażując na rzecz bezpieczeństwa 
kąpiących się środki wykraczające poza wytyczne wynikają-
ce z  przepisów ustawowych, m.in. zapewniające patrole na 
specjalistycznych kajakach morskich czy patrolowanie plaż 
i wody z powietrza za pomocą paralotni – mówi Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy MOSiR. – Powołana została rów-
nież Wodna Grupa Interwencyjna, która ma do dyspozycji 
łodzie motorowe, skuter wodny z platformą ratowniczą, quada 
z przyczepką do transportu poszkodowanego, suche skafan-
dry i pianki oraz sprzęt medyczny.

Doświadczeni ratownicy pracują na gdańskich plażach 
w godz. 9.30 – 20.00. 

– Pamiętajmy o jednym – mimo najwyższego zaangażowa-
nia, ratownicy i tak nie zwalczą nieodpowiedzialności i głu-
poty – dodaje Grzegorz Pawelec.

Podczas kąpieli w  morzu nie możemy także zapominać 
o niebezpiecznych prądach. Szczególnie niebezpieczne są dwa 
zjawiska. Pierwsze z nich to prądy powrotne, kiedy fala napły-
wa na brzeg i większość niesionej wody wraca w stronę morza 
w postaci prądu przydennego o stosunkowo dużej prędkości. 
Taki prąd może przewrócić i pociągnąć w stronę morza małe 
dziecko, ale następna napływająca fala popchnie je z powro-
tem w stronę plaży.

– Bardziej niebezpiecznym, który może pojawić się w strefie 
przybrzeżnej i prawdopodobnie przyczynia się do wielu uto-
nięć, jest prąd rozrywający, skierowany prostopadle do plaży, 
w stronę morza, i  jest prądem powierzchniowym – wyjaśnia 
rzecznik MOSiR. – Prądy rozrywające nie wciągają ludzi 
pod wodę, jak się powszechnie uważa, a  przenoszą daleko 
od brzegu. Ludzie toną, kiedy nie dają rady utrzymać się na 
powierzchni. Plaże na Wyspie Sobieszewskiej i  Stogach są 
obszarami szczególnie narażonymi na tego typu zjawiska. 
W odróżnieniu od pozostałych trójmiejskich plaż, nie są one 
osłonięte od pełnego morza Półwyspem Helskim. Poza tym 
położone są naprzeciwko Głębi Gdańskiej, skąd w czasie sil-
nego wiatru napływają fale o dużej prędkości, a tym samym 
wysokiej energii. 

(Gr)

nUmer ratUnkowy 
nad wodĄ: 

601 100 100
• Zażywaj kąpieli na kąpieliskach 

strzeżonych. 
• Przed wejściem do wody sprawdź 

flagę wywieszoną na wieży ratowni-
czej lub na maszcie przy wejściu na 
kąpielisko. Biały kolor flagi oznacza 
kąpiel dozwoloną, czerwony – abso-
lutny zakaz.

• Korzystając z kąpieliska strzeżonego, 
zwróć uwagę na kolor boi wyznacza-
jących akwen. Poza czerwoną boją 
robi się już głębiej. Jeśli nie pływasz 
dobrze, nie przekraczaj tej strefy. 
Kąpielisko strzeżone kończy się poza 
żółtą boją. Wypływasz tam na swoją 
odpowiedzialność.

• Nie korzystaj z kąpieli po spożyciu 
alkoholu. 78 proc. osób tonie będąc 
pod wpływem alkoholu. Kąpiąc się 
po spożyciu napojów wyskokowych, 
stanowisz zagrożenie dla siebie, ale 
również dla innych osób.

skorzystaJ z obJazdÓw
utrudnienia w pruszczu

Ruszyła budowa ul. Kossaka z  włączeniem do ul. Grun-
waldzkiej w Pruszczu Gdańskim, o czym już informowaliśmy 
w poprzednim wydaniu „Panoramy”. Inwestycja jest niezwy-
kle ważna, ale niesie też za sobą poważne utrudnienia w ruchu 
na głównej arterii naszego miasta. 

Zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Grunwaldzkiej – 
od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Raciborskiego 
– już nastąpiła. A jak podaje Bartosz Gondek, rzecznik pra-
sowy burmistrza Pruszcza Gdańskiego utrudnienia potrwają 
do 30 października.

– Apelujemy, aby kierowcy omijali nasze miasto obwodnicą 
Trójmiasta lub korzystali z nowego objazdu centrum miasta, 
wiodącego obwodnicą Pruszcza Gdańskiego, ulicami Pod-
miejską, Dworcową i Nowowiejskiego oraz Wojska Polskie-
go. W centrum i na krańcach miasta pojawi się oznakowanie 
informujące o utrudnieniach – apeluje Bartosz Gondek.

(lubek)
Kierunek – Gdańsk 

Ruch z Tczewa do Gdańska będzie możliwy w dwóch wa-
riantach. Droga główna prowadzić będzie z ul. Grunwaldz-
kiej w ul. Wojska Polskiego, potem fragmentem ul. Chopina 
do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką i dalej w kierunku Gdań-
ska. Możliwy będzie również przejazd ul. Grunwaldzką, któ-
ra na czas przebudowy będzie jednokierunkowa na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. 
Raciborskiego.

Kierunek – Tczew 
Ruch z Gdańska do Tczewa będzie się odbywał ul. Wojska 

Polskiego. Przy wjeździe do miasta ruch zostanie skierowany 
w ul. Raciborskiego, a następnie ul. Wojska Polskiego, która 
za centrum miasta łączy się z ul. Grunwaldzką.

prezydent w nowym porcie

wypełnij ankietę
11 września (środa) odbędzie się kolejne spotkanie obywa-

telskie z prezydentem Gdańska. Tym razem Paweł Adamo-
wicz spotka się z mieszkańcami Nowego Portu. 

– W celu poznania oczekiwań mieszkańców proponujemy 
udział w ankiecie i wskazanie konkretnych przykładów miejsc 
i punktów wymagających podjęcia działań. Jej wyniki przed-
stawimy podczas spotkania. Dzięki temu będziemy mogli 
lepiej poznać opinie mieszkańców i przygotować się do spo-
tkania. Prosimy o  zaznaczenie maksymalnie trzech spośród 
wymienionych tematów, które pozwolą na wskazanie kwestii 
priorytetowych. Na deklaracje czekamy do piątku, 30 sierpnia 
włącznie – mówi Piotr Kowalczuk, kierownik Referatu Ko-
munikacji Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 

Spotkanie z  mieszkańcami Nowego Portu odbędzie się 
w godz. 17.00 – 18.30 w IV Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Na Zaspę 31a. Natomiast już od godz. 16.00 będą dostęp-
ne stoiska informacyjne magistratu oraz jednostek miejskich. 

Dodajmy, że link do ankiety znajduje się na stronie  
www.gdansk.pl/nasze-miasto?ankieta=spotkanie_nowy_port.

– W  październiku prezydent spotka się z  mieszkańcami 
osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, a w listopa-
dzie odwiedzi Zaspę Młyniec – dodaje Piotr Kowalczuk.

(Gr) 

staŻ w niemczech

z da Vinci będzie im łatwiej
Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Gdańsku od wielu lat, w ramach programu Leonardo da Vinci, 
wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec. Ostatni raz młodzi gdańsz-
czanie realizowali projekt „Ograniczanie powstawania odpadów poprzez 
optymalne przetwórstwo surowców, materiałów, paliw oraz odzyskiwanie 
surowców wtórnych”.

– Celem wyjazdów jest 
szkolenie i zdobywanie prak-
tycznego doświadczenia za-
wodowego, bądź poznawanie 
ciekawych rozwiązań, metod i 
praktyk w zakresie kształcenia. 
Założeniem naszego projektu 
jest połączenie teorii z prakty-
ką, a co za tym idzie wzmac-
nianie więzi między światem 
edukacji i pracy. Program, 
obejmujący dwutygodniowe 
praktyki między innymi w 
Niemczech, umożliwia odby-
cie dwutygodniowego stażu u 
naszych sąsiadów. Do wybo-
ru mamy trzy miejscowości: 
Hildesheim lub Nienburg w 
środkowych Niemczech oraz 
Paulinenaue niedaleko Berli-
na. Każdy wyjazd poprzedza 
solidne przygotowanie języko-
we, zawodowe oraz kulturowe 
– mówi „Panoramie” Aleksan-
dra Kadirsoy z Zespołu Szkół 
Inżynierii Środowiska.

Jak dodaje Edyta Mosiądz 
z tej samej szkoły, w każdym 
z wyjazdów uczestniczy 18 
uczniów i 2 opiekunów. W 
ostatnim wyjeździe uczestni-

czyli uczniowie zeszłorocznej 
klasy II ś ochrony środowiska 
gdańskiej szkoły. 

– Zostaliśmy zakwaterowani 
w ośrodku szkoleniowym Illut 
w miejscowości Paulinenaue. 
Tematyka naszego stażu doty-
czyła, jakże aktualnego obec-
nie, zagadnienia recyklingu, 
którego znajomość zaprocen-
tuje z pewnością na rynku pra-
cy oraz w życiu codziennym. 
Na zajęciach praktycznych 
omawiane były możliwości 
przetwórstwa surowców, ma-
teriałów, paliw, a także zagad-
nienie odzyskiwania surowców 
wtórnych. Zwiedziliśmy także 
stację uzdatniania wody oraz 
zapoznaliśmy się z budową i 
procesami oczyszczania ście-
ków w oczyszczalni ścieków 
i spalarni osadu w Berlinie – 
mówi Edyta Mosiądz. 

Gdańszczanie mieli też 
możliwość poszerzenia wiedzy 
na temat kultury, historii lan-
du Brandenburgia i Berlina, w 
którym podziwiali osiągnięcia 
nauki i techniki zaprezento-
wane w Muzeum Techniki.

– Złapaliśmy także łyk 
świeżego powietrza w bo-
tanicznym parku Ogrodach 
Świata. Na ciekawych historii 
i świata polityki czekała wizy-
ta w Reichstagu. Niewątpliwą 
atrakcją wyjazdu było odwie-
dzenie oceanarium Aqua Dom 
i Sealife. W czasie wolnym 
udało nam się również nawią-
zać kontakt z młodzieżą z Nie-
miec, z którą rozgrywaliśmy 
turnieje w bilarda i tenisa sto-
łowego – dodaje Aleksandra 
Kadirsoy. – Jesteśmy również 

szczęśliwymi posiadaczami 
tzw. Europassu – dokumen-
tu poświadczającego udział 
w projekcie, który podnosi 
kwalifikacje zawodowe, stwa-
rza możliwości nauki i pracy 
w Europie, a także zwiększa 
szanse na rynku pracy. 

Projekt został zrealizowa-
ny przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej w ra-
mach programu „Uczenie się 
przez całe życie”.

(kl)

>> Pamiątkowe zdjęcie gdańskiej grupy  
w ogrodach Sanssouci w Poczdamie
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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
– 43,60 m2,
– 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.

w seJmie zaprezentowali swoJe stanowiska

spółdzielcy w obronie swoich praw
W poprzednim wydaniu „Panoramy” publikowaliśmy treści wystąpień dwóch gdańskich spółdzielców, którzy za-
prezentowali swoje stanowiska w Sejmie. Wystąpienia dotyczyły zmian przepisów dotyczących właśnie spółdzielni 
mieszkaniowych. Tym razem prezentujemy stanowiska Mariana Banackiego, prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia 
Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Jana Kazimierczyka, wiceprezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Szadółki”, które także prezentowane były w Sejmie.

Marian Banacki, prezes Pomor-
skiego Stowarzyszenia Zarząd-
ców Nieruchomości Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Chciałbym zaprotestować prze-
ciwko szkalowaniu spółdzielczości 
mieszkaniowej i  ich idei przez sfru-
strowanych naprawiaczy, którzy na 
podstawie pojedynczych zdarzeń 
negują ideę spółdzielczości. Chcą 
tak popsuć prawo spółdzielcze i usta-
wę o  spółdzielniach mieszkanio-
wych, aby je zlikwidować – i o zgro-

zo – podobno w  interesie członków 
spółdzielni. Dość działań destruk-
cyjnych, którym przewodzi Lidia 
Staroń.

Dla poprawy istniejącego dziś 
prawa żądam, w  imieniu bardzo 
szerokiej grupy członków spółdziel-
ni mieszkaniowych, przywrócenia 
normalnych warunków działania 
poprzez:

a) przywrócenie możliwości funk-
cjonowania Zebrań Przedstawicie-
li jako sprawdzonej i  lepszej formy 
organizacyjnej, szczególnie w  spół-
dzielniach mieszkaniowych,

b) zlikwidowania możliwości two-
rzenia w  zasobach spółdzielczych 
z  mocy prawa wspólnot mieszka-
niowych, decyzję w  tej sprawie na-
leży oddać członkom w  każdym 
przypadku,

c) przywrócić możliwość ustana-
wiania własnościowych spółdziel-
czych praw do lokali, które lepiej 
chronią interesy członków,

d) objęcie spółdzielni mieszkanio-
wych zasadami płatności podatku 
dochodowego od całej działalności, 
a  nie dzielić działalność na działal-
ność gospodarczą i gospodarkę zaso-
bami mieszkaniowymi,

e) likwidację ograniczenia kaden-
cji Rady Nadzorczej do 3 lat i pełnie-
nie funkcji do dwóch kadencji,

f) oddanie spółdzielcom możliwości 
ustanawiania szczegółowych rozwią-
zań w statutach spółdzielni, a nie na-
rzucanie ich w  złej postaci z  mocy 
ustawy, dekretowanie rozwiązań 
przez władze to rozwiązanie z  mi-
nionych epok.

Likwidacja możliwości ustanawia-
nia własnościowych praw do lokali 
powoduje trudności organizacyjne 
w  przekazywaniu prawa do dyspo-
nowania lokalem w końcowej – wy-
posażeniowej fazie budowy oraz 
zwiększa koszty dla członków spół-
dzielni związane z podpisaniem aktu 
notarialnego. Powoduje to opóź-
nienia w  przekazywaniu prawa do 
lokalu, a  tym samym faktycznego 
przekazania lokalu dla budującego. 
W końcowej fazie inwestycji przyszli 
użytkownicy (właściciele) szukają 
możliwości wykańczania i  aranżacji 
mieszkania według własnego uzna-
nia. Podpisanie aktu notarialnego 
jest możliwe dopiero po zakończeniu 
budowy, wykonaniu dokumentacji 
powykonawczej. Czynności te zaj-
mują często do 6 miesięcy po zakoń-

czeniu budowy i dopuszczeniu ich do 
eksploatacji. Praktykowane często 
nieformalne przekazywanie przez 
spółdzielnie lub deweloperów pro-
tokołem mieszkań do własnej aran-
żacji prowadzi do nieporozumień na 
tle wkraczania przyszłego właścicie-
la w  kompetencje właściciela reali-
zującego inwestycję i często staje się 
przyczyną uchylania się wykonawcy 
od odpowiedzialności za usterki lub 
wady stwierdzone w lokalach.

Ustanawianie własnościowego 
prawa do lokalu w  końcowej fazie 
budowy pozwala określić jej stan 
w  momencie przekazania oraz za-
bezpiecza przyszłego właściciela 
przed kłopotami finansowymi re-
alizującego inwestycję. Ustanawia-
nie własnościowych praw do lokali 
odbywa się bezkosztowo i  nie po-
zbawia posiadającego spółdzielcze 
prawo do przekształcenia tego prawa 
w  odrębną własność, po załatwie-
niu spraw z  rozliczeniem, obmiarze 
lokali, określeniu udziałów i  uzy-
skaniu decyzji o  samodzielności lo-
kali. Dotychczasowa praktyka pod-
porządkowania krótkich terminów 
do przekazania aktem notarialnym 
lokali powoduje, że lokale nie są ob-

mierzane powykonawczo, a  decyzje 
o  samodzielności lokali z  określe-
niem udziałów w  nieruchomości są 
podejmowane w oparciu o dokumen-
tację projektową, która nie zawsze 
pokrywa się ze stanem faktycznym 
powykonawczym.

Ponadto, przy bezpośrednim pod-
pisywaniu aktu notarialnego usta-
nawiającego własność lokalu koszty 
notarialne są wyższe, niż przy usta-
nawianiu prawa odrębnej własności 
przy przekształceniu własnościo-
wego prawa do lokalu w  odrębną 
własność.

Uwzględniając powyższe, wnosi-
my o  przywrócenie przy noweliza-
cji USM możliwości ustanawiania 
własnościowych spółdzielczych praw 
do lokali na dotychczasowych zasa-
dach, jako lepiej chroniących pra-
wa członków spółdzielni i  dających 
większe możliwości wyboru, jakie 
prawa członek chce posiadać, po-
przez przywrócenie zapisów uchylo-
nych w  ostatniej nowelizacji ustawy 
o  spółdzielniach mieszkaniowych, 
a dotyczących ustanawiania własno-
ściowych praw do lokali i  ich prze-
kształcania w odrębną własność.

Jan Kazimierczyk, wiceprezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Szadółki”

Nowe przepisy wprowadzają obowią-
zek prowadzenia odrębnie dla każdej 
nieruchomości nie tylko (jak obecnie) 
ewidencji, ale również rozliczania przy-
chodów i  kosztów dotyczących fundu-
szu remontowego. Ewidencja i rozlicza-
nie przychodów i  kosztów dotyczących 
przychodów funduszu remontowego na 
poszczególne nieruchomości powinna 
uwzględniać wszystkie wpływy i  wy-
datki funduszu remontowego tych nie-
ruchomości. Projektowana regulacja za-
wiera wewnętrzną sprzeczność, bowiem 
nakłada na spółdzielnie obowiązek 

tworzenia jednego funduszu na remon-
ty zasobów mieszkaniowych dla całej 
spółdzielni, a  nie odrębnych funduszy 
remontowych dla każdej nieruchomości.

Uważamy, że proponowany zapis do-
tyczący wprowadzenia podziału fundu-
szu remontowego na poszczególne nie-
ruchomości stanowiące w  przyszłości 
odrębne wspólnoty, spowoduje pogor-
szenie stanu technicznego nierucho-
mości, gdyż nie będzie ich stać na sfi-
nansowanie większych remontów. Wie-
le utworzonych dotychczas wspólnot 
mieszkaniowych ma poważne problemy, 
o czym autorzy projektu, a w szczegól-
ności posłanka Lidia Staroń, nie mówią.

Podobne stanowisko wyrażamy do 
projektu, który nakłada na zarząd spół-
dzielni obowiązek rozliczania wpływów 
i  wydatków dla każdej nieruchomości, 
uzasadniając m.in. występującymi kon-
fliktami pomiędzy spółdzielnią a człon-
kami i  właścicielami lokali, wynika-
jące z  rozliczeń środków finansowych 
jednego funduszu na remonty zasobów 
mieszkaniowych całej spółdzielni. 

Pogląd taki jest nieuzasadniony, po-
nieważ w myśl obecnie obowiązujących 
przepisów nakazujących ewidencjono-
wanie ponoszonych wpływów i kosztów 
z  funduszu na poszczególne nierucho-
mości w  sposób wystarczający określa 
zasady. Ponieważ ewidencja wpływów 
wydatków funduszu remontowego ma 

na celu wyłącznie zapisanie, jaką kwotę 
członkowie danej nieruchomości wpła-
cili i ile z tego wydatkowano na remon-
ty, przeto w statucie lub regulaminie go-
spodarowanie takim funduszem można 
zamieścić zapis dopuszczający stosowa-
nie „pożyczek wewnętrznych” pomię-
dzy poszczególnymi nieruchomościami. 
Projektowane zmiany ustawy o  spół-
dzielniach mieszkaniowych przedsta-
wione zarówno przez PiS i PO stanowią 
w konsekwencji doprowadzenia do nie-
sprawiedliwości społecznej i  kolejnego 
podziału Polaków na tych „bogatszych” 
i „biedniejszych” mieszkających na tym 
samym osiedlu.

Na pewno spowodowałoby to brak 
„wewnętrznego kredytowania” robót 
remontowych, a w konsekwencji dopro-
wadziłoby do bardzo poważnych trud-
ności związanych z utrzymaniem stanu 
technicznego budynków. Z  pozyska-
nych informacji wiadomo, że większość 
wspólnot mieszkaniowych nie posiada 
zdolności kredytowej, co oczywiście 
uniemożliwia zaciąganie kredytów na 
remonty.

Reasumując, w  zakresie tworzenia 
i  wydatkowania środków finansowych 
dotyczących funduszu remontowego 
w  spółdzielniach, przychylamy się do 
poselskiego projektu ustawy złożonego 
przez PSL.
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GanG olsena przeGrał na pGe

kibice spisali się na medal
Wreszcie gdański stadion 

okazał się szczęśliwy dla pol-
skich piłkarzy. Po niezbyt do-
brym meczu biało-czerwoni 
pokonali na PGE Arena „gang 
Olsena” 3:2. Było to pierwsze 
od 36 lat zwycięstwo Polski 
nad Danią.

Mecz towarzyski z Danią 
był ostatnim sprawdzianem 
kadry Waldemara Fornalika 
przed kolejnym meczem eli-
minacyjnym z Czarnogórą. 
Trzeba jednak powiedzieć, że 
test zdali jedynie kibice, któ-
rzy podobnie jak podczas Euro 
2012, pokazali jak powinien 
wyglądać doping. Na brawa 
zasługuje również kilku na-
szych piłkarzy, dzięki którym 
udało się pokonać Duńczy-
ków. Wśród Polaków na PGE 
Arenie brylowali Jakub Błasz-
czykowski i Waldemar Sobo-
ta. Brawa należą się też Ma-
teuszowi Klichowi i Piotrowi 
Zielińskiemu, którzy wpisali 
się na listę strzelców. Bardzo 

słabo spisała się formacja de-
fensywna, z którą podopiecz-
ni Mortena Olsena robili co 
chcieli. Wygrana z Danią cie-
szy, ale trzeba przyznać, że w 
ostatnim czasie ich reprezen-
tacja przeżywa głęboki kryzys, 
o czym świadczy chociażby 
kompromitacja w Elimina-
cjach Mistrzostw Świata w 
Brazylii i przegrana 0:4 z Ar-
menią. Wielu kibiców już teraz 
widzi, że w kadrze przychodzi 
pora na młode wilki. Nawet 
schodzącego na zmianę Ro-
berta Lewandowskiego spo-
tkały gwizdy kibiców.

– Nasza reprezentacja nie 
zachwycała grą, a wynik był 
raczej przypadkowy, a nie wy-
pracowany przez biało-czer-
wonych. Dopisali kibice i na 
nich zawsze można liczyć. 
Były bębny, trąbki, flagi i sza-
liki, głośno i z przytupem, ale 
kulturalnie. Jedyne, do cze-
go można mieć pretensje, to 
brak specjalnie podstawionych 

tramwajów i autobusów do 
centrum i Wrzeszcza. Drogi 
były obstawione przez policję, 
ale transport zawiódł. Anali-
zując ceny biletów, to według 
mnie są kibice, którzy zapłacą 
każdą cenę za obejrzenie re-
prezentacji lub własnej druży-
ny, a dla osób, które przycho-
dzą sporadycznie na takie im-
prezy wydanie 50 zł też nie jest 
dużym obciążeniem – mówi 
„Panoramie” Krzysztof Libe-
racki, kibic z Grudziądza.

Miejmy nadzieję, że od me-
czu z Duńczykami biało-czer-
woni rozpoczną serię zwy-
cięstw, co na pewno poprawi 
morale polskich piłkarzy, hu-
mory działaczy i kibiców, po-
zycję w międzynarodowym 
rankingu, a przy znakomitej 
grze i szczęściu być może rów-
nież da awans do Mistrzostw 
Świata w Brazylii.

(lubek)
>> Polscy kibice znów pokazali klasę. Mecz Polski z Danią na stadionie  

PGE Arena obejrzało 34952 widzów
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mieszkania będĄ licytowane!!!

dłużnicy nawijają makaron na uszy
Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma wśród swoich członków takich, którzy nie płacą na czas czynszu. W niektórych 
przypadkach spółdzielnie nie mogą ściągnąć należnych im pieniędzy. Władze Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” wykorzystują różne instrumenty, by odzyskać dług. Nie zdarzyło się też jeszcze, aby któreś zobowiąza-
nie przedawniło się.

Efekty pracy zarządu 
i  członków rady nadzorczej 
widać jak na dłoni. Tylko 
w  pierwszym kwartale tego 
roku wysokość całego zadłu-
żenia wobec spółdzielni spa-
dła o ponad 120 tys. zł, a w tej 
chwili wynosi nieco ponad 1,2 
mln zł.

– Wiele już zrobiliśmy w za-
kresie ściągania czynszów. 
Zdajemy jednak sobie sprawę, 
że przed nami jest jeszcze bar-
dzo wiele do zrobienia. Liczy-
liśmy, że być może po rocznym 
rozliczeniu opłat za ciepło za-
dłużenie niektórych członków 
spółdzielni może się nieco 
zmniejszyć. Zima okazała się 
jednak mroźna i długa, dlate-
go nasze wyliczenia okazały 
się nieco zawyżone. Chciał-
bym jednak zauważyć, że 
spółdzielnia nie jest kasą zapo-
mogowo-pożyczkową – mówi 
Wojciech Konwicki, przewod-
niczący Rady Nadzorczej Ro-
botniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”.

Jak podkreśla Krystyna So-
bieszuk-Otto, członek Komisji 
Członkowsko-Mieszkaniowej 
Rady Nadzorczej RSM „Bu-

dowlani” jest wiele instrumen-
tów, dzięki którym ściągane są 
długi.

– Staramy się sukcesyw-
nie rozmawiać ze wszystkimi 
dłużnikami, a  ich zobowiąza-
nia rozkładamy na raty, żeby 
można było łatwiej spłacić 
zaległość. Jeżeli ktoś informu-
je nas, że nie może przyjść do 
siedziby spółdzielni, to sami 
odwiedzamy go w domu i pro-
ponujemy możliwe warianty 
spłaty długu. Współpracujemy 
również z  Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, 
który pomaga potrzebującym. 
Osoby, które mają problemy 
materialne otrzymują specjal-
ne zasiłki i dopłaty do miesz-
kań z  ośrodka, wpływające 
bezpośrednio na nasze konto, 
a  dzięki temu zmniejsza się 
ich zadłużenie. W kilku przy-
padkach zdarzyło się także, że 
zakłady pracy, po zwolnieniu 
pracownika, wpłacały na nasze 
konto pieniądze – tłumaczy 
Krystyna Sobieszuk-Otto.

Jednak gros osób traktuje 
spółdzielnie mieszkaniowe jak 
kasę zapomogowo-pożyczko-
wą. Zdarzyło się już, że ko-

bieta (mająca dwa mieszkania) 
zalegała z  czynszem, a  pie-
niądze – w  całości – wpłaciła 
w przeddzień licytacji swojego 
mieszkania.

– Większość zadłużenia 
wobec naszej spółdzielni wy-
nika tylko i wyłącznie z  cwa-
niactwa i ustalenia sobie złych 
priorytetów, gdzie czynsz pła-
cony jest na samym końcu. 
Chcemy, aby to się zmieniło, 
a  członkowie traktowali po-
ważnie taką instytucję, jaką 
jest spółdzielnia – mówi Ma-
riusz Witkowski, przewodni-
czący Komisji Członkowsko-
-Mieszkaniowej Rady Nad-
zorczej RSM „Budowlani”.

To właśnie dział windy-
kacji i  członkowie rady nad-
zorczej pracują wspólnie nad 
tym, aby zadłużenie było coraz 
mniejsze.

– Wiele osób, już po otrzy-
maniu wezwania do zapłaty, 
reguluje swoje zobowiązanie. 
Inni przychodzą do nas i usta-
lają warunki spłaty w  ratach, 
ale warunkiem jest jednak pła-
cenie bieżących czynszów. Są 
jednak takie osoby, które przy-
chodzą i  nawijają nam ma-

karon na uszy jakie to są one 
biedne, a pod domem mają trzy 
samochody. Takich ludzi stać 
na płacenie czynszu, ale tego 
nie robią. Z  takimi osobami 
będziemy stanowczo walczyć, 
a  ostatecznością będzie skie-
rowanie sprawy do sądu, eg-
zekucja komornicza i  licytacja 
mieszkania. Tylko w ostatnim 
czasie trafiło 5 spraw do sądu 
i  4 do komornika – ostrzega 
Mariusz Witkowski.

Dłużnikom składane są tak-
że propozycje zamiany miesz-
kań większych na mniejsze, 

żeby czynsz był mniejszy, ale 
co dziwne, nikt nie chce się 
zgodzić na taką ofertę. Często 
zdarza się też tak, że komor-
nicy nie mają z czego ściągnąć 
pieniędzy, ponieważ dłuż-
nik przepisuje mieszkanie na 
innych członków rodzinny. 
Mimo, że w mieszkaniu widać 
luksus, komornik ma związane 
ręce.

– Będę składać wniosek na 
posiedzeniu rady nadzorczej, 
aby spisywać dane wszyst-
kich osób zameldowanych 
w  zadłużonych mieszkaniach. 

Wszystko po to, aby do odpo-
wiedzialności poczuli się inni 
mieszkańcy lokalu, a  nie tyl-
ko biedna staruszka, która jest 
właścicielką mieszkania. Wte-
dy też komornicy będą mieli 
większe pole manewru – mówi 
Krystyna Sobieszuk-Otto.

Warto więc porozumieć się 
z  władzami spółdzielni, aby 
nie wpaść w pułapkę i w kon-
sekwencji nie stracić swojego 
mieszkania, na które często 
pracowaliśmy przez całe życie.

krzysztof lubański

>> Mieszkania, których właściciele zalegają z czynszami, mogą zostać  
wystawione na licytacje
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mtb bike toUr

wygraj tablet
W  sobotę, 24 sierpnia, na terenie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego rozegrane zostaną kolejne zawody MTB 
Bike Tour Gdańsk. Zawodnicy ścigać będą się na różnych dy-
stansach, od 3,2 do 28 km.

– Trasa zaplanowana została na terenie Trójmiejskiego Par-
ku Krajobrazowego, wjazd od ul. Czyżewskiego. To jedno 
z kilku znanych i lubianych miejsc w trójmiejskim środowisku 
rowerzystów. Z tą trasą poradzi sobie każdy, nawet „weeken-
dowy” kolarz – mówi Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 

Zapisy do zawodów rozpoczną się o godz. 9.00, a dodatko-
wo będą prowadzone pół godziny przed każdym z wyścigów. 
Pierwsza grupa ruszy na trasę o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.
mosir.gda.pl, facebook.com/MOSiRGdansk.

– Każdy może wystartować w  zawodach i  wygrać nagro-
dy. Trafią one nie tylko do zwycięzców. Wśród wszystkich 
uczestników rozlosowane zostaną trzy tablety oraz dwa rejsy 
do Szwecji – zachęca do startu Grzegorz Pawelec.

(Gr)

wakacJe z piłkĄ noŻnĄ

akcja lato bez 
uzależnień

Znamy zwycięzców lipcowego turnieju piłki nożnej, któ-
ry rozegrano w ramach „Sportowej akcji lato bez uzależnień”. 
Zawody im. Macieja Płażyńskiego rozegrano na boisku przy 
ulicy Cystersów 13 w Oliwie. 

Uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach 
wiekowych. W grupie młodszej (roczniki 1999 i młodsi) 
zwyciężył zespół klubu „Ad-Rem”, który zagrał w składzie: 
Kamil Balecki, Patryk Winikajtys, Maciek Chłopecki, Igor 
Markowski, Artur Domański, Olek Bulski, Cezary Gałecki. 

– W finale nasza drużyna pokonała 7:5 FC Gdańsk. Kró-
lami strzelców zostali Patryk Winikajtys i Artur Domański, 
którzy zdobyli po 5 goli. Najlepszym bramkarzem okazał się 
Olek Bulski, a Kuba Iskierko uznany został zawodnikiem fair 
play. W tej grupie docenić należy również postawę Janusza 
Kiełbratowskiego, Dominika Kraszewskiego, Jasia Niekrasz 
oraz najmłodszego na boisku, ale dobrego technicznie i am-
bitnego Kamila Witkowskiego – informuje Ryszard Riviera, 
kierownik klubu „Ad-Rem”, który był organizatorem turnieju 
piłkarskiego.

Z kolei w kategorii starszej (rocznik 1995/98) zwyciężyła 
drużyna R.O.K.T Oliwa (Maks Prusik, Sebastian Olender, 
Damian Stefański, Rafał Borowski, Filip Skoczek, Łukasz 
Michowski, Przemek Jaworski, Daniel Warych, Jan Mol-
ski). Oliwska drużyna pokonała w finale zespół „Strzyża” 
Wrzeszcz po dogrywce 3:2. Najlepszym strzelcem okazał się 
Damian Stefański (4 gole). Za najlepszego bramkarza uznano 
Damiana Waltera ze „Strzyży”, z kolei tytuł najlepszego za-
wodnika tej grupy wiekowej przypadł Filipowi Skoczek. Wy-
różniono również postawę: Dawida Połubińskiego, Damiana 
Chmielewskiego, Mateusza Budzyńskiego i Kamila Muraw-
skiego. Zwycięskie zespoły otrzymały medale, puchary, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Radę Osiedla Oli-
wa, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej i Robotniczą Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Budowlani”.

– Zapraszamy na kolejny turniej piłkarski, który odbędzie 
się w dniach 21–22 sierpnia. Rywalizować mogą zespoły rocz-
ników 1999/2001 oraz 1998/95. Zgłoszenia przyjmowane są 
w naszym klubie przy ulicy Czyżewskiego oraz telefonicznie 
660 519 370 – zaprasza Ryszard Riviera.

(Gr)
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>> Finaliści turnieju w Oliwie (grupa młodsza) 

mistrzostwa Świata

bez medali
Bez medali wróciły 

z  Lekkoatletycznych Mi-
strzostw Świata w Moskwie 
zawodniczki Sopockiego 
Klubu Lekkoatletycznego.

Zupełnie nieudany start 
w  skoku o  tyczce zano-
towała Anna Rogowska, 
która nie przebrnęła nawet 
kwalifikacji. Nasza zawod-
niczka nie pokonała żadnej 
wysokości i  nie wystarto-
wała w rundzie finałowej. 

Wysoko poprzeczkę po-
stawiła sobie Karolina Ty-
mińska, która miała wal-
czyć o  medal w  siedmio-
boju. Pierwsze konkuren-
cje wypadły jednak blado 
w  wykonaniu sopocianki 
i przed ostatnim biegiem na 
800 m, Karolina Tymińska 
plasowała się na 13. miej-
scu. Na pożegnanie z  mi-
strzostwami nasza rodacz-
ka pobiegła znakomicie. 
Zwyciężyła w swoim biegu, 
ale dało jej to tylko awans 
na 9. miejsce. Dodajmy, że 
aby zdobyć medal, sopo-
cianka musiałaby osiągnąć 
wynik zbliżony do swojego 
rekordu życiowego.

(kl) 

wzmocnienia stoczniowca

Hokeistki chcą w końcu medalu
W nadchodzącym sezonie 

hokeistki gdańskiego Stocz-
niowca awansować mają do 
strefy półfinałowej. Aby cel 
stał się realny, wzmocniono 
sztab szkoleniowy oraz kadrę 
zawodniczek. Nowy sezon ru-
sza we wrześniu.

Gdańskie hokeistki od lat 
zajmują miejsca blisko strefy 
medalowej, a marzeniem dzia-
łaczy i zawodniczek jest awans 
do półfinału. W ubiegłym se-
zonie Stoczniowiec sklasyfiko-
wany został na 5. miejscu, co 
było powtórzeniem wyniku z 
sezonu 2011/2012.

– Na taki wynik było stać 
ówczesne drużyny. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że właśnie w 
ostatnim sezonie dziewczyny 
były najbliżej „czwórki”, bo-
wiem awans do półfinału prze-
grały w dwumeczu tylko jedną 
bramką. Tym razem cały klub 
mobilizuje się do rozgrywek, 
a celem podstawowym jest 
strefa medalowa – mówi „Pa-
noramie” Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik drużyny 
Stoczniowca.

Pierwsze treningi, na ra-
zie „na sucho”, już się odby-
ły. Poprowadził je nowy sztab 
szkoleniowy, w składzie Hen-
ryk Zabrocki (pierwszy tre-
ner) i Artur Kostecki. W klu-
bie pojawiły się również dwie 
nowe zawodniczki, które w 
poprzednim sezonie broniły 
barw Jastrzębia. 

– Marta Bigos i Agata Ku-
sińska to znaczne wzmoc-
nienia dla naszego zespołu. 
Pierwsza z nich jest bardzo 
dobrą napastniczką, która wy-
stępuje też w kadrze narodo-
wej. Z kolei jej koleżanka gra 
na pozycji bramkarki i również 
jest w kadrze Polski. Można 
więc powiedzieć, że nasz klub 
posiada najlepsze bramkarki w 
kraju, bowiem o kadrę ociera 
się również Oliwia Rybacka. 
Nie możemy też zapomnieć 
o bardzo dobrej Dagmarze 
Gruszczyńskiej, która ma wy-
sokie aspiracje – dodaje Wło-
dzimierz Byczkowski.

Na tym prawdopodobnie 
nie skończą się wzmocnienia 
kadry gdańskiej drużyny, bo-

wiem z Cracovii przyjść ma 
Katarzyna Kasprzycka. Za-
wodniczka znalazła już pra-
cę i mieszkanie w Gdańsku, 
więc nic nie staje na przeszko-
dzie, by broniła barw naszego 
klubu.

Liga prawdopodobnie po-
dzielona zostanie na dwie 
grupy, bowiem do rozgrywek 
zgłoszona została ekipa z Sa-
noka, a klub z Krynicy zamie-
rza wystawić drugi zespół. W 
najwyższej strefie rozgrywek 
miałoby grać 8 drużyn, a na jej 
zapleczu 4 zespoły. Nie wia-
domo jednak, czy sprawdzi 
się taki scenariusz, bowiem 
wszystko wskazuje na to, że do 
rozgrywek nie przystąpi ekipa 
Jastrzębia. Nie jest do końca 
pewne, czy drużyna z Torunia 
weźmie udział w hokejowych 
zmaganiach I ligi.

O poczynaniach gdańskich 
hokeistek będziemy oczywi-
ście informować na łamach 
„Panoramy”.

krzysztof lubański

eUronadzieJe 2013

dortmund znów wygrał w Gdańsku
Wielkim sukcesem sportowym i organizacyjnym zakończył się rozgrywany 
w Gdańsku turniej piłkarski Euronadzieje 2013. Podobnie jak przed rokiem 
bezkonkurencyjni okazali się młodzi zawodnicy Borussii Dortmund.

Tegoroczna edycja między-
narodowego turnieju, którego 
ojcem jest Olaf Dramowicz 
i  jego klub „Olivia”, przy-
ciągnęła do Gdańska wy-
borowe towarzystwo. Dość 
wspomnieć o  Borussii Dort-
mund czy szwedzkim IF 
Brommapojkarna.

– Szwedzi przylecieli w naj-
silniejszym składzie osobo-
wym. W roczniku 2002 dyspo-
nują olbrzymim potencjałem. 
Z  18 zespołów prowadzonych 
w  tej kategorii wiekowej wy-
brali najlepszych, dwunastu 
zawodników. Skandynawowie 
mieli jeden cel – wygrać tego-
roczną edycję turnieju – mówi 
„Panoramie” Olaf Dramowicz.

Ich plany zepsuł jednak 
„czarny koń” turnieju – Widok 
Skierniewice, który przebrnął 
eliminacje, w  ćwierćfinale po-
konał Czarnomorca Odessę po 
rzutach karnych. W  kolejnej 
rundzie ekipa ze Skierniewic 
okazała się lepsza od Szwe-
dów, zwyciężając 2:1. Awans 
Polaków do finału był sensacją 
turnieju.

– Finał był jednostronnym 
pojedynkiem. Grająca bardzo 
pewnie Borussia punktowała 
Widok jak wytrawny bokser. 

Niemcy zadali cztery ciosy, nie 
przyjmując żadnego. W meczu 
o  trzecie miejsce Brommapoj-
karna strzeliła jedną bramkę 
Sduszor Kaliningrad i  stanęła 
na najniższym stopniu podium 
– relacjonuje prezes Dramo-
wicz. – Dobre wrażenie pozo-
stawiły również po sobie Ra-
ków Częstochowa oraz Semp 
Warszawa. Po raz kolejny sła-
bo wypadła Lechia Gdańsk.  

Na pocieszenie warto odnoto-
wać słowa trenera Borussii, któ-
ry chwalił technikę użytkową 
zawodników w biało-zielonych 
trykotach oraz filozofię prowa-
dzenia zespołu.

Organizatorzy turnieju wy-
brali również najlepszą ósem-
kę piłkarskich zawodów, które 
rozgrywane były na stadionie 
przy ulicy Traugutta w  Gdań-
sku. Wśród wyróżnionych zna-

leźli się: Julian Jaworek z  Bo-
russii (najlepszy bramkarz), 
Artem Isik ze Sduszor Kali-
ningrad (najlepszy strzelec), 
Jegor Vishniakov z  FC Mińsk 
(najlepszy zawodnik) oraz Kac-
per Karasek i Damian Makuch 
z  Widoku, Illkay Kir i  Phil 
Harris z  Borussii, Paulos Jo-
hannes z Brommapojkarna.

(lubek)

>> Nagrody młodym piłkarzom wręczali również 
piłkarze Lechii – w tym również Deleu
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partnerzy 
przedsięwzięcia

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gdańsku, 

Miasto Gdańsk, Samorząd 
Województwa Pomorskiego, 

Miasto Pruszcz Gdański, 
Polski Związek Piłki Nożnej, 

Zakład Komunikacji  
Miejskiej w Gdańsku,  

Fundacja 
„Wspólnota Gdańska”,  

Pomorski Związek Piłki 
Nożnej, Coca-Cola,  

Trefl S.A., Galeria Bałtycka, 
SIM-MED, Hotel „Chopin” 
oraz Wolontariat Miasta 

Gdańska.
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