
Letnie kino za półmetkiem
Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, a tym 
samym coraz bliżej do zakończenia Kina Letniego na 
sopockim molo, gdzie filmy obejrzało 15 tys. widzów.
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skm oGłosiła przetarG 
Niebawem będziemy wiedzieć, czy z Gdańska do 
Pruszcza Gdańskiego i dalej do Tczewa będzie 
jeździło więcej kolejek. Aby tak było potrzebny jest 
dodatkowy tor. 

BudowLańcy podnoszą ceny
Spółka GIK ogłosiła przetarg na budowę linii tram-
wajowej na Morenę, obiektów na przystanku kolei 
metropolitalnej „Brętowo” i przebudowę kanalizacji 
na Bulońskiej. 
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mistrzostwa Świata

siatkarskie emocje w erGo arenie
Fani piłki siatkowej odliczają dni do siatkarskiego mundialu, który 
zawita również do Trójmiasta. Najlepsze drużyny globu gościć 
będą na Wybrzeżu od 1 do 7 września. W naszej hali swoje mecze 
rozgrywać będzie m.in. reprezentacja „zbornej”. Mimo że w Trój-
mieście nie zagrają Polacy, to emocji na pewno dostarczą inni 
uczestnicy mundialu.

Miejmy nadzieję, że siatkarski 
mundial zakończy się nie tylko 
sukcesem organizacyjnym, ale 
przede wszystkim sportowym. 
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zmniejszyć zadłużenie
Na początku lipca ukonstytuowała się nowa Rada 
Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. Za jej sterami zasiadła Ewa 
Mackiewicz.

>> Wrześniowe mistrzostwa świata w siatkówce to dla polskich kibiców nie lada gratka
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>> Tysiące kibiców oglądało w Gdyni samolotowe akrobacje w wykonaniu 
najlepszych pilotów na świecie

Limeryki
Młody masarz Bolesław  

z Włoszczowy , 
zwyczaj miał – przyznam, 

dość nietypowy,
pasztetową we czwartki,

robił w kształcie kokardki,
do tej pory mu włos nie 

spadł z głowy…

***
Działacz społeczny  

Roman z  Łaska,
był taki śliczny,  
jak z obrazka,

ale czar prysnął  
przy obiedzie –
nikt nie chciał  

koło niego siedzieć,
bo przy jedzeniu strasznie 

mlaskał. 
Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

rekLama:
reklama@panoramapomorza.pl

bogdan malach

•	 14 sierpnia (czwartek), kabaret neonówka, godz. 18.00 
i 21.00, pick&roll club, sopot, ul. zamkowa Góra 3-5

•	 15 sierpnia (piątek), XX maraton solidarności, godz. 
10.00, zbiórka przy pomniku ofiar Grudnia 70 w Gdyni

•	 16 sierpnia (sobota), marsz Śledzia, kuźnica – rewa 
•	 17 – 23 sierpnia (niedziela – sobota), międzynarodowy 

festiwal mozartowski mozartiana, park oliwski,  
dwór artusa, dom uphagena, katedra oliwska 

•	 17 sierpnia (niedziela), Gaba kulka oraz cappella 
Gedanensis, godz. 20.00, faktoria, pruszcz Gdański

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina timberlake’a, 
godz. 20.00, pGe arena

•	 22 – 24 sierpnia (piątek – niedziela), Gdańskie noce 
Jazsowe, godz. 19.00, teatr leśny, Gdańsk,  
ul. Jaśkowa dolina 

•	 23 – 24 sierpnia (sobota – niedziela), międzynarodowa 
wystawa psów rasowych, godz. 10.00, hipodrom, 
sopot, ul. polna 1

•	 24 sierpnia (niedziela), koncert ewy bem, godz. 20.00, 
faktoria, pruszcz Gdański

•	 26 sierpnia (wtorek), stend-up bez cenzury,  
godz. 20.00, parlament, Gdańsk, ul. Św. ducha 2

•	 28 – 30 sierpnia (czwartek – sobota), ambermart – 
XV międzynarodowe targi bursztynu, amberexpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 29 – 31 sierpnia (piątek – niedziela), zlot oldtimerów, 
marina Gdańsk

•	 30 sierpnia – 21 września, mistrzostwa Świata 
w piłce siatkowej mężczyzn, hala ergo arena – mecze 
w trójmieście 1 – 7 września 

•	 30 sierpnia (sobota), renata przemyk, godz. 20.00, 
faktoria, pruszcz Gdański

•	 31 sierpnia (niedziela), kabaret hrabi oraz limo,  
godz. 19.00, faktoria, pruszcz Gdański

•	 6 – 15 września (sobota – poniedziałek), 8. festiwal 
Goldbergowski, kościół św. trójcy w Gdańsku 

•	 11 – 13 września (czwartek – sobota), bike trade show, 
godz. 10.00, amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 12 – 14 września (piątek – niedziela), ogólnopolskie 
zawody w skokach przez przeszkody, hipodrom sopot, 
ul. polna 1

•	 15 września (poniedziałek), Grammy winners night 
– Gregory porter, włodek pawlik trio, godz. 19.00, 
opera leśna, sopot, ul. stanisława moniuszki 12

•	 15 – 20 września (poniedziałek – sobota), 39. festiwal 
filmowy w Gdyni

•	 19 – 21 września (piątek – niedziela), carmen, godz. 
19.00, opera bałtycka, Gdańsk, al. zwycięstwa 15

NASZA KRZYŻÓWKA  - SIERPIEŃ 

 1 
RODZAJ 
STELAŻU W 
DAWNEJ 
SUKNI 

2→ 
ZJAWISKO 
NADPRZY- 
RODZONE 

2↓ 
WIOSENNO- 
LETNI 
MIESIĄC 

1 3 
SKRYSTALI- 
ZOWANY 
MIÓD 
PSZCZELI 

2→ 
↓ 

 3 

4→ 
WÓZ DO 
PRZEWOŻE-
NIA AMU- 
NICJI 

4↓ 
ROŚLINA 
CZĘSTO 
MYLONA Z 
POKRZYWĄ 

4→ 
↓ 

     

5→ 
LEKCEWA-
ŻĄCO O 
OBYWATE- 
LACH USA 

5↓ 
PÓŁWYSEP 
W AUSTRA- 
LII 

6 
SEBASTIAN 
… BUŁECKA, 
WOKALISTA 

5→ 
↓ 

  6  7  

7 
BOCZNA 
CZĘŚĆ 
CZASZKI 
SSAKÓW 

8→ 
DO STRZY- 
ŻENIA 
TRAWY 

8→ 
↓ 

       

8↓ 
HUTNICZY 
PÓŁWYRÓB 
STALOWY 

9 
ŻYŁKA   9      

10 
ZNAK 
ZODIAKU 

11 
WŁOSKA 
FIRMA 
SAMOCHO- 
DOWA 

10        

12 
BOŻEK 
MIŁOŚCI 

11  12  13→ 
↓ 

    

13→ 
CZĘŚĆ  
DRZEWA 

13↓ 
ZAMYSŁ, 
PROJEKT 

14      15  

14 
TŁUSZCZ 
ZE 
SŁONINY 

15 
PRZEWOD- 
NIK Z GRU- 
PĄ 
TURYSTÓW 

16        

16 
MIEJSCE 
PRACY 
GÓRNIKA 

17 
POPULARNY 
BARWIONY 
NAPÓJ 
GAZOWANY 

17        

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/cud, 4/jaszcz, 5/Jankesi, 8/kosiarka, 9/nerw, 10/skorpion, 11/Fiat, 13/pień, 14/smalec, 16/kopalnia, 
17/oranżada, 

PIONOWO 

1/panier, 2/czerwiec, 3/dziarnina, 4/jasnota, 5/jork, 6/karpiel, 7/skroń, 8/kęsisko, 12/Amor, 13/plan, 
15/gid, 

HASŁO: SIERPIEŃ   

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

8

akcJa policJi i pzu

„stop wariatom drogowym”
Ruszyła trzecia odsłona kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Dro-
gowym”. Tym razem skierowana jest przede wszystkim do osób najbliższych 
kierowcom, które mogą wpłynąć na ich zachowania podczas jazdy. Cel nie-
ustannie ten sam – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

– Celem pierwszych dwóch 
edycji kampanii było pokaza-
nie kierowcom zachowań na 
drodze, które są nieodpowie-
dzialne i niebezpieczne. Kam-
pania okazała się skuteczna. 
Choć użycie w niej określenia 
„wariat drogowy” wzbudzało 
kontrowersje i dyskusje, ponad 
88 proc. badanych stwierdziło, 
że jest ono właściwe dla kie-
rowcy jadącego niebezpiecznie 
– mówi Piotr Glen, dyrektor 
ds. zaangażowań społecznych 
Fundacji PZU. – Obecnie 

większość akcji związanych z 
promowaniem bezpieczeństwa 
na drodze straszy, dramatyzuje, 
przeraża, karci naganne zacho-
wania kierowców. Podjęliśmy 
decyzję, że nie wpiszemy się w 
ten trend. Zdecydowaliśmy, że 
będziemy promować pozytyw-
ne emocje, dlatego postawili-
śmy na miłość. Uważamy, że 
pasażerom udostępnimy realne 
narzędzie wpływu na zachowa-
nia kierowców i naprawdę spra-
wimy, że na polskich drogach 
będzie bezpieczniej. Niebieskie 

serce wręczone kierowcy przez 
bliską mu osobę może być 
tym jedynym impulsem, który 
sprawi, że ten opamięta się na 
drodze.

Przygotowano różne wersje 
serduszka, np. „Tato, czekamy 
w domu. Kocham, jedź ostroż-
nie”, „Sama kredytu nie spła-
cę! Kocham, jedź ostrożnie!”, 
ale ponieważ jest to kampania 
kreatywna, są także serdusz-
ka do wypełnienia przez sie-
bie wymyślonym napisem. Czy 
takie serca zawisną w polskich 

samochodach? Organizatorzy 
kampanii są przekonani, że ich 
najbliżsi zrobią to dla nich. 

– Dzięki takim kampaniom, 
ale także pracy wielu służb, w 
tym policji, stan bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym z roku 
na rok poprawia się. W 2005 r. 
odnotowano niewiele ponad 48 
tys. wypadków drogowych, w 
2013 r. blisko 36 tys., co ozna-
cza spadek na przestrzeni tych 
lat o 10 tys. zdarzeń – mówi 
mł. insp. Anna Kuźnia, p.o. 
naczelnika Wydziału Profilak-
tyki Biura Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej 
Policji. – Dla nas bardzo ważne 
jest partnerstwo międzyinsty-
tucjonalne w budowaniu odpo-
wiedzialnych postaw społecz-
nych na rzecz bezpieczeństwa, 
a te serca, to nie są śmieciowe 
gadżety do samochodu, a na-
ładowane emocjonalnie nośni-
ki bardzo intymnej informacji 
otrzymanej od kogoś bliskiego.

W kampanii bierze udział 
policja, która podjęła działania 
w zakresie prewencji krymi-
nalnej, prezentując jej zasady 
w mediach i wręczając kie-
rowcom serduszka przy oka-
zji kontroli drogowych. Kiedy 
rozpocznie się rok szkolny, bę-
dzie prowadziła pogadanki w 
szkołach z dziećmi i rodzicami. 
Niebieskie serca będą rozda-
wane w szkołach przez patrole 
policji i agentów PZU, podczas 
festiwali muzycznych, jako in-
serty do prasy oraz na stacjach 
benzynowych. 

(at)
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koncert i wernisaŻ
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza  

14 sierpnia (czwartek) o godz. 19.00 na koncert „W rytmie mu-
sicali”, podczas którego wystąpią Barbara Gadomska, Mar-
ta Jaszewska, Monika Lewandowska. Wstęp wolny. Z kolei  
22 sierpnia (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się wernisaż wy-
stawy Urszuli Dulewicz (batik).

Dodajmy, że obie imprezy odbędą się w  siedzibie GTPS 
w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 2.

wyJątkowa strona dla seniorów 
„Pokolenia Razem” to strona na facebooku, poświęcona 

wymianie kulturalnej między pokoleniem seniorów i nastolat-
ków. W tym miejscu można podzielić się swoimi fascynacja-
mi, wymienić poglądy, a także zagłosować na Liście Przebo-
jów Dojrzałego Pokolenia. Piosenki, które uzyskają najwięk-
szą liczbę głosów, zostaną nagrane przez młodych wykonaw-
ców z Trójmiasta i wydane na płycie CD.

Płyty zostaną rozesłane bezpłatnie wśród najaktywniej-
szych użytkowników strony. Koncert promocyjny listy prze-
bojów odbędzie się podczas Gdańskich Dni Seniora 5 paź-
dziernika w Parku Naukowo-Technologicznym. 

warsztaty Graffiti 
We wtorki i środy w Klubie Młodego Wrzeszczaka odby-

wają się warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży z Dolnego 
Wrzeszcza. Efektem końcowym cyklu spotkań będzie mural 
na jednym z budynków w Dolnym Wrzeszczu. Zajęcia są nie-
odpłatne, a zaczęły się ponad dwa tygodnie temu. Ich uczest-
nicy poznają historię, technikę i twórczość artystów i wyko-
nają projekt graffiti na płótnie. 

Warsztaty skierowane są do dwóch grup wiekowych: 8 – 15 
lat oraz 16 – 25 lat. Odbywają się we wtorki (godz. 16.15 – 
19.15) i środy (godz. 16.15 – 19.15) w siedzibie Klubu Młode-
go Wrzeszczaka przy ul. Wajdeloty 14/2. 

schodami na dworcu pkp
Wreszcie można korzystać z  ruchomych schodów prowa-

dzących z tunelu dworca PKP do PKS w Gdańsku Głównym. 
Prace przy ich naprawie trwały 3 miesiące, a przedsięwzięcie 
kosztowało ponad 1 mln zł.

murale witaJą kibiców
Na stadionie PGE Arena zakończyły się prace nad muralem 

Mariusza Warasa, znanego i  pracującego dla wielu osób na 
świecie polskiego artysty. Wykonał on dla gdańskiego stadio-
nu murale z mechanicznymi lwami, które witają teraz gości 
bursztynowego stadionu. 

walki w erGo arenie
Jedna z  najsłynniejszych marek światowego kickboxin-

gu i walk na zasadach K-1 Rules, King of King’s powraca do 
Polski. 17 października w Ergo Arenie, największe gwiazdy 
światowego K-1 i kickboxingu będą walczyć podczas gali Kok  
World GP 2014 in Gdańsk. 

nowe mieJsca na cmentarzu łostowickim
Zakończyła się rozbudowa Cmentarza Łostowickiego. 

Miasto zdecydowało się na jego poszerzenie w związku z ma-
lejącą liczbą miejsc do pochówku. Pod zabudowę przeznaczo-
no 2,2 hektara terenu, na którym powstało ok. 3250 nowych 
miejsc grzebalnych, alejki i mała architektura.

„baba chanel” w „teatrze polska”
„Baba Chanel” Nikołaja Kolady w reżyserii Adama Orze-

chowskiego bierze udział w  programie „Teatr Polska” reali-
zowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego.

W ramach tegorocznej edycji spektakl zostanie zaprezen-
towany w  7 ośrodkach kultury na terenie 3 województw. 
„Baba Chanel” będzie wystawiana w Wałczu, Nowym Dwo-
rze Gdańskim, Kartuzach, Malborku, Braniewie, Chojnicach 
i Tczewie. 

Gdańsk na czele 
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2014 Gdańsk 

zajął 1. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. W po-
konanym polu (w  tej kategorii) pozostały Wrocław i Sopot. 
Jako że „Rzeczpospolita” nagradzała samorządy po raz 10., 
przyznano także nagrody jubileuszowe – 10-lecia. Do Gdań-
ska trafiła 3 nagroda. 

(Gr)

W SKRÓCIEwybory
kandydatów 
wielu

Rośnie liczba chętnych, 
którzy chcieliby zasiąść na 
fotelu prezydenta Gdań-
ska. Wśród kandydatów, 
którzy już zapowiedzieli 
udział w wyborach, nie ma 
jeszcze obecnego gospoda-
rza naszego miasta – Pawła 
Adamowicza.

Swoich kandydatów 
ogłosiło już Prawo i Spra-
wiedliwość oraz SLD. Już 
po raz kolejny o stanowisko 
prezydenta Gdańska ubie-
gać się będzie Andrzej Ja-
worski z PiS. Z kolei Sojusz, 
po wycofaniu rekomendacji 
dla Jolanty Banach, zdecy-
dował się wystawić w listo-
padowych wyborach Jaro-
sława Szczukowskiego.

Jako pierwszy, oficjal-
ny start w wyborach ogło-
sił już wiele tygodni temu 
Waldemar Bartelik, który 
swego czasu był prezesem 
koncernu Energa i sze-
fem Pomorskiego Związku 
Piłki Siatkowej. Dodajmy, 
że Waldemar Bartelik nie 
jest związany z żadną par-
tią, podobnie jak jego kon-
trkandydatka – Ewa Lin-
der, działaczka samorządo-
wa z Wrzeszcza. 

Wiadomo już jest, że o 
fotel prezydenta Sopotu 
ponownie ubiegać się bę-
dzie obecny gospodarz tego 
miasta Jacek Karnowski. 
Media donoszą, że kon-
trkandydatów będzie miał 
on wielu. Wśród nich ma 
być Ryszard Kajkowski. 
Być może na liście kandy-
datów znajdzie się Woj-
ciech Fułek lub Jarosław 
Kempa. 

Karuzela z kandydatami 
na prezydentów Gdańska i 
Sopotu zaczyna się rozpę-
dzać. Różne nazwiska rów-
nie szybko się pojawiają, 
jak i znikają. Dopiero tuż 
przed wyborami poznamy 
ostateczną listę osób, któ-
re będą ubiegać się o głosy 
sopockich i gdańskich wy-
borców. Według spekulacji 
mediów wybory samorzą-
dowe mają się odbyć 16 li-
stopada. Prawdopodobnie 
wtedy też zdecydujemy, czy 
Sopotem i Gdańskiem rzą-
dzić będą nowe osoby, czy 
też na swoich stanowiskach 
pozostaną Paweł Adamo-
wicz i Jacek Karnowski.

O przymiarkach do wy-
borów samorządowych bę-
dziemy oczywiście infor-
mować w kolejnych wyda-
niach „Panoramy”.

(kl)

oGłoszono koleJny przetarG

Budowlańcy 
podnoszą ceny
Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne ogłosiła prze-
targ na budowę linii tramwajowej na Morenę, obiektów 
na przystanku kolei metropolitalnej „Brętowo” oraz prze-
budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Bulońskiej.

Drugi przetarg musiano 
ogłosić, ponieważ wcześniej-
szy został unieważniony. 

– W związku z przekrocze-
niem przez oferentów kwo-
ty 15998692,07 złotych, jaką 
mieliśmy przeznaczoną na wy-
konanie inwestycji, przetarg na 
budowę odcinka linii tramwa-
jowej od ulicy Rakoczego do 
ulicy Myśliwskiej został unie-
ważniony – informuje Mag-
dalena Skorupka-Kaczmarek, 
rzecznik prasowy Gdańskich 
Inwestycji Komunalnych.

21 lipca w przetargu złożono 
dwie oferty: MTM/Rajbud na 
23369364,92 zł oraz WPRD 
Gravel/TOR-KAR-SSON na 
23811643,15 zł, a zatem obie 
oferty przewyższyły pulę na 
realizację inwestycji.

– Do tej pory przetargi na 
budowę linii tramwajowych 
w Gdańsku pokazywały, że 
wykonawcy są w stanie wyko-
nać inwestycję za kwotę 60-80 
procent wartości, którą szaco-
wała gmina. To dawało nam 
oszczędności w poszczegól-
nych projektach. Jesteśmy nie-
co zaskoczeni reakcją rynku, 

który wycenił usługę budowy 
odnogi tramwaju w ul. Buloń-
skiej o 7 milionów więcej niż 
szacowaliśmy. W tej sytuacji 
zdecydowaliśmy się na unie-
ważnienie przetargu i ponow-
ne jego rozpisanie. Założony 
przez nas harmonogram re-
alizacji inwestycji daje nam 
taką możliwość – podkreśla 
Andrzej Bojanowski, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. poli-
tyki gospodarczej.

Drugi przetarg ogłoszono 
w pierwszych dniach sierp-

nia, natomiast otwarcie ofert 
zaplanowano na 10 września 
(godz. 11.30). 

– Wszystkie prace powinny 
być zakończone po 10 miesią-
cach od dnia podpisania umo-
wy. W przetargu w 100 procen-
tach decydować będzie cena. 
Nie przewidujemy jednak żad-
nych opóźnień w zakończeniu 
projektu – zapowiada Magda-
lena Skorupka-Kaczmarek.

(kl)

>> Budowa linii tramwajowej na Morenę  
posuwa się ciągle do przodu

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



news@panoramapomorza.pl     sierpień 20144 życie sopotu

opłata uzdrowiskowa

miliony z turystów
Już ponad 1 milion złotych zarobił w  tym roku Sopot na 

opłacie uzdrowiskowej. Jest to aż o ponad 200 tysięcy złotych 
więcej niż w roku ubiegłym. Sprzyja temu słoneczna pogoda, 
która ściąga do Trójmiasta tysiące turystów.

Wiele osób z branży uważa, że tegoroczny sezon turystycz-
ny jest wyjątkowo udany, bowiem tak wysokich temperatur 
nie było od kilkunastu lat, co spowodowało, iż turyści na 
miejsce odpoczynku wybrali polskie morze. 

Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu mówi, że 
łączne wpływy z  turystyki do budżetu, których spodziewają 
się w tym roku w mieście, to około 30 mln złotych. 

– To efekt nie tylko ładnej pogody, ale też ciężkiej pracy 
wielu ludzi. Coraz więcej turystów przyjeżdża tu nie tylko 
po to, by skorzystać z uroków plaż, lecz także dla sopockiej 
oferty kulturalnej i  sportowej. Wydarzenia i  festiwale, które 
odbywają się w Sopocie w czasie wakacji mają już swoją rangę 
i coraz szersze grono odbiorców – mówi wiceprezydent Sopo-
tu. – Już czerwcowy Festiwal Dwa Teatry udowodnił, że wie-
le osób mających apetyt na kulturę na najwyższym poziomie, 
gotowych jest przyjechać do Sopotu nawet z  odleglejszych 
części Polski. Podobnym sukcesem frekwencyjnym cieszyła 
się tegoroczna edycja Sopot Film Festival. Także wydarzenia 
sportowe mają już swoich stałych bywalców.

Wzrost wpływów z  opłaty uzdrowiskowej to także efekt 
działań informacyjnych dla sopockiej branży turystycznej, 
prowadzonych przez Stowarzyszenie Turystyczne Sopot oraz 
uruchomienia Sopockiej Karty Turysty.

– Karta Turysty wydawana jest każdej osobie nocującej 
w Sopocie, która wniosła opłatę uzdrowiskową i posiada po-
twierdzenie jej uiszczenia na specjalnym kwitariuszu lub ra-
chunku, fakturze wystawionej w hotelu, pensjonacie, kwate-
rze prywatnej lub w  innym obiekcie noclegowym – przypo-
mina Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Dzięki karcie turysta 
ma możliwość skorzystania z wielu zniżek i  rabatów. Taniej 
zapłaci za wejście na molo, do Państwowej Galerii Sztuki, 
Muzeum Sopotu, a na Grodzisko wejdzie zupełnie za darmo. 
Do projektu dołączyły również obiekty sportowe, spa, restau-
racje i kluby, oferując posiadaczom karty atrakcyjne rabaty.

Dodajmy, że tylko od połowy lipca wydano około 1000 
kart. Niemałe wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej są prze-
znaczane na inwestycje i projekty mające na celu poprawę in-
frastruktury uzdrowiskowej w mieście. Warto też dodać, że 
do kwoty uzyskanej przez miasto drugie tyle dokłada Mini-
sterstwo Finansów.

(Gr)

spotkanie ze słowikiem

Śniadanie  
w operze

– W niedzielę 31 sierpnia w godz. 11.00 – 15.00 po raz ko-
lejny, wśród śpiewu ptaków i zapachów natury, usiądziemy 
przy stole i rozgościmy się z własnymi koszykami i popisami 
kulinarnymi w sopockiej Operze Leœnej. Dla kulturalnych 
gości będą czekał niespodzianki i udekorowane stoły, miejsca 
do relaksu. Tuż obok będą warsztaty „Budziki Pomysłów” – 
informuje Mariusz Pszczółkowski z Bałtyckiej Agencji Arty-
stycznej BART. 

Chętni uczestnicy z przygotowanych materiałów, używając 
prostych przyborów, zrobią całą kolekcję ptaków, w tym rów-
nież słowików. Wszystkie „zamieszkają” na drzewie specjalnie 
przygotowanym na scenie.

– Podczas spotkania będziemy mogli z bliska obejrzeć sta-
tuetkę bursztynowego słowika i poznać listę artystów, którzy 
zostali nim wyróżnieni. Historię Sopockiego Słowika opowie 
Eugeniusz Terlecki, dyrektor naczelny Bałtyckiej Agencji Ar-
tystycznej BART – dodaje Mariusz Pszczółkowski.

Wstęp na śniadanie na podstawie biletu na zwiedzanie 
Opery Leśnej (4 – 7 zł). Dodajmy, że impreza współfinanso-
wana jest ze środków sopockiego magistratu.

(Gr)

Jubileuszowy festiwal

kalejdoskop 
form muzycznych

Kilka dni temu rozpoczął 
się w  Sopocie jubileuszowy 
XV Międzynarodowy Festi-
wal „Kalejdoskop Form Mu-
zycznych im. Marii Fołtyn”. 
Pierwsze koncerty już za nami, 
ale tegoroczna impreza potrwa 
do 24 sierpnia.

Ten wieloletni projekt, który 
nawiązuje do przedwojennych 
tradycji muzycznych Sopotu 
w zakresie prezentacji muzyki 
klasycznej, w  tym roku świę-
tuje swój jubileusz. Dyrek-
torem artystycznym imprezy 
jest Dariusz S. Wójcik, a  dy-
rektorem programowym Jacek 
Szymański.

Przed nami jeszcze kilka 
imprez w  ramach „Kalejdo-
skopu Form Muzycznych”. 15 
sierpnia (piątek) o godz. 19.00 
rozpocznie się koncert na za-
kończenie Kursu Mistrzow-

skiego Interpretacji Polskiej 
Pieśni Romantycznej „Pol-
skie pejzaże muzyczne”. Kon-
cert odbędzie się w  Kościele 
Ewangelicko-Augsbursk im 
pw. Zbawiciela na skwerze 
ks. Otto Bowiena 5 (Łazienki 
Południowe). 

Z kolei 17 sierpnia (niedzie-
la) o godz. 20.30 zaplanowano 
koncert muzyki starocerkiew-
no-słowiańskiej i  narodowych 
pieśni Rosji – „Wieczorny 
Dzwon”, który odbędzie się 
w  Kościele Garnizonowym 
pw. św. Jerzego przy ul. Ko-
ściuszki 1 (przy ul. Monte 
Cassino). 

24 sierpnia (niedziela) 
o  godz. 20.00 rozpocznie się 
natomiast koncert w 20. roczni-
cę śmierci Witolda Lutosław-
skiego i  35. rocznicę śmierci 
Jerzego Petersburskiego. 

„Młodym być i  więcej nic”. 
Finał tegorocznego festiwalu 
odbędzie się w  Zatoce Sztuki 
przy alei Franciszka Mamusz-
ki 14 (Łazienki Północne).

Bilety można nabywać 
w miejscu wydarzeń festiwalo-
wych na 2 godziny przed każ-
dym koncertem. Wejściówki 
można też rezerwować (tel. 
608 253 928).

Festiwalowi towarzyszyć 
będzie wystawa prac fotogra-
ficznych łomżyńskiego artysty 
fotografika Zbigniewa Brze-
zińskiego „Malowane słoń-
cem”. Ekspozycję można oglą-
dać do 24 sierpnia w Kościele 
Ewangelicko-Augsbursk im 
pw. Zbawiciela w  Sopocie 
(Sala Debory).

(Gr)

rankinG

wygrana 
monciaka 

Sopocki deptak wygrał 
w  przygotowanym przez 
Magazyn Travelist rankin-
gu najpiękniejszych prome-
nad nadmorskich w Polsce.

Najdłuższe w  Europie 
drewniane molo, piękne wi-
doki i  sztuka, na którą na-
tknąć się można tuż przy – 
lub na samej – plaży. To tyl-
ko niektóre z walorów, które 
zapewniły sopockiej prome-
nadzie zwycięstwo w  ran-
kingu Magazynu Travelist 
prezentującego najbardziej 
atrakcyjne promenady nad-
morskie w Polsce.

W ocenie brano pod uwa-
gę takie kryteria, jak jakość 
serwowanego jedzenia, 
ofertę artystyczno-kultural-
ną, atrakcyjność krajobrazu 
i zagospodarowanie zieleni. 

(Gr)

liczą na skandynawów

w szwecji promowali sopot
Sopot wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, by promować się 
w naszym kraju, ale również za granicą. Ostatnio we współpracy 
z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Stena Line po raz 
drugi przedstawiciele trójmiejskiego kurortu pojawili się na Festiwalu 
Skargadsfest w Karlskronie.

Magdalena Czarzyńska
-Jachim, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Sopot podaje, 
że festiwal w  Karlskronie ma 
charakter muzyczny. Można 
tam posłuchać najpopularniej-
szych gwiazd szwedzkiej sceny 
muzycznej. 

– Towarzyszą mu wydarze-
nia kulturalne oraz sportowe. 
Wszystko odbywa się na wy-
spach archipelagu. W ciągu 3 
dni niewielka Karlskrona gości 
ponad 150 tys. osób, głównie 
mieszkańców Szwecji – infor-
muje Magdalena Czarzyńska
-Jachim. – Jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez Ste-
na Line, pasażerowie połączeń 
promowych Karlskrona-Gdy-
nia bardzo często wybierają 
Sopot. Stąd decyzja przewoź-
nika o promocji połączenia na 
rynku skandynawskim właśnie 
poprzez atrakcje Sopotu. 

Korzystając z  okazji, polski 
kurort miał możliwość bez-
pośredniego przedstawienia 
swojej oferty turystom skan-
dynawskim, którym przygoto-
wano dwie strefy: Sopot Beach 
oraz Sopot Lounge.

– Pierwsza z nich zlokalizo-
wana była w  bardzo atrakcyj-

nym i  uczęszczanym miejscu, 
jakim jest nadbrzeże porto-
we Fisktorget. Jako że sopoc-
kie plaże nie mają sobie rów-
nych i  ciężko znaleźć podobne 
w  Szwecji, stworzyliśmy stre-
fę z  sopockiego piasku, która 
została zaaranżowana tak, że 
naprawdę można na chwilę po-
czuć się jak w naszym kurorcie 
– dodaje rzeczniczka sopockie-
go magistratu.

Na każdym kroku ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła 
się polska kuchnia. Nie inaczej 
było w  Szwecji, gdzie polskie 
specjały serwowała grupa re-
stauracji „Rucola”, dzięki któ-
rym Szwedzi mogli posmako-
wać pierogów, bigosu czy chle-
ba ze smalcem i ogórkiem.

– Nasza plaża w Szwecji nie 
byłaby całkiem sopocka, gdyby 
nie zadbano o walory artystycz-
ne, dlatego leżąc na leżaku, je-
dząc czy też korzystając z  ma-
sażu, można było posłuchać 
setów dj-skich serwowanych 
przez Michała „Bunia” Skroka. 
Na miejscu dowiedzieć można 
się było wszystkiego na temat 
podróży do Sopotu, samego 
miasta i  jego bogatej oferty – 
dodaje Magdalena Czarzyń-

ska-Jachim. – Nie zapominając 
o ofercie rozrywkowej Sopotu 
przygotowano Sopot Lounge – 
strefę wieczorną. Strefa ta zlo-
kalizowana była w samym cen-
trum miasta, gdzie wieczorami 
odbywają się koncerty gwiazd. 
Można tu było posiedzieć, po-
rozmawiać i  posłuchać muzy-

ki granej przez trójmiejskich 
muzyków. 

Promocja Sopotu w  Karl-
skronie na pewno przyniesie 
efekty i  spodziewać się mo-
żemy jeszcze większej ilości 
szwedzkich turystów na na-
szym Wybrzeżu.

(Gr)

>> Ciężko znaleźć w Skandynawii tak piękne plaże 
jak w Sopocie
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kluby JuŻ prowadzą zapisy

wakacje już tylko we wspomnieniach
Kończą się powoli letnie wakacje, a tym samym atrakcje przygotowane przez trzy kluby osiedlowe i dom kultury, 
które działają pod skrzydłami Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. Teraz kluby przygotowują się do 
roku szkolnego, a niektóre rozpoczęły już nabory na zajęcia stałe.

– Od 28 lipca do 22 sierp-
nia w  naszym klubie prowa-
dzone są „Wczasy w  mieście” 
w  ramach „Akcji Lato’2014”, 
dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. 
Z tej formy spędzania wolnego 
czasu skorzystało już 37 dzie-
ci. Uczestnicy akcji zwiedzili 
„ciuchcią retro” oliwskie zoo, 
Centrum Hewelianum, wy-
stawę interaktywną w  Cen-
tralnym Muzeum Morskim, 
palmiarnię i  Muzeum Etno-
graficzne w  Oliwie. Z  kolei 
z  przewodnikiem mogliśmy 
zwiedzić wystawę monumen-
talną na Zaspie, a w Europej-
skim Centrum Solidarności 
dzieci wzięły udział w  warsz-
tatach „Misja Nowy Świat” – 
informuje Urszula Lisowska, 
kierownik klubu „Maciuś I”.

zapisy JuŻ są prowadzone 
Od 1 września klub wzna-

wia zajęcia w  „Maciusiowym 
Klubie Malucha” dla dzieci od 
2,5 do 5 lat. Swoje spotkania 
wznowią członkowie Koła Se-
niora „Pogodna Jesień” i sekcji 
brydżowej. 

– Rozpoczną się też zaję-
cia gimnastyki usprawniającej 
i  pilates dla pań, wing tsun 
kuen kung fu oraz nauki gry 
na pianinie. Wystartuje tak-
że Szkoła Gitarowa, nauka 
języka angielskiego dla dzie-
ci, dorosłych i  seniorów oraz 
spotkania Gdańskiego Klubu 
Fantastyki – dodaje Urszula 
Lisowska. 

Do 20 września prowadzone 
będą zapisy do zespołu tańca 
nowoczesnego „Mix” dla dzie-

>> Podczas letnich wakacji dzieci z klubu 
„Maciuś I” mogły zwiedzić oliwską palmiarnię

>> Dzieciaki odwiedziły także  
park linowy w Kolibkach

>> „Bolek i Lolek” przygotował na lato różne 
atrakcje, a wśród nich warsztaty piekarnicze
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>> Z „Piastusiem” można było zawitać  
do sopockiego grodziska

ci i  młodzieży od 11 lat i  ze-
społu „Mini Mix” dla dzieci od 
5 do 10 lat, sekcji plastycznej, 
rytmiki dla dzieci od 2,5 do 6 
lat oraz Studia Piosenki pro-
wadzonego przez Małgorzatę 
Szczepańską-Stankiewicz.

Szczegółowe informacje 
uzyskać można telefonicznie 
(58 556 41 51) lub drogą mailo-
wą – klub.macius1@go2.pl i na 
facebook.pl.

atrakcJe w „piastusiu”
Wakacyjna akcja zakończyła 

się już także w klubie „Piastuś”. 
– Doskonałym miejscem 

naszych wędrówek był las 
przymorski oraz park Tysiąc-
lecia i  park w  Oliwie, gdzie 
bawiliśmy się w  podchody, 
robiliśmy biwaki i  turnieje 
gier świetlicowych. Na świe-
żym powietrzu organizowane 
były rozgrywki sportowe oraz 
konkurs plastyczny. Sportowe 
umiejętności rozwijano na polu 
golfowym w Sopocie oraz pod-
czas gry w  kręgle w  kręgiel-
ni Soprano – mówi nam Ewa 
Abramowska, kierownik klubu 
„Piastuś”. – W Ogrodzie Bota-
nicznym w  Oliwie dzieci po-
znawały gatunki drzew i brały 
udział w quizie przyrodniczym 
oraz konkursie plastycznym 
„Drzewo mojej wyobraźni”. 

W  grodzisku w  Sopo-
cie dzieci poznawały historię 
słowiańskiej osady, strzelały 
z  łuku, brały udział w konku-
rencjach sportowych i zręczno-
ściowych. Wiedzę historyczną 
poszerzały w  Muzeum Hi-
storycznym Miasta Gdańska, 
gdzie poznały dzieje swojego 
miasta. Z  kolei swoją cieka-

wość w dziedzinie fizyki i zja-
wisk przyrody mogły zaspoko-
ić przeprowadzając doświad-
czenia w  Centrum Nauki 
Eksperyment.

– Ośrodek Debaty Między-
narodowej zorganizował zaję-
cia z  geografii Europy, gdzie 
w  formie quizu dzieci pozna-
wały państwa, ich stolice, fla-
gi, godła i ciekawostki z nimi 
związane. Brały też udział 
w  ciekawych i  kreatywnych 
zajęciach organizowanych 
przez Europejskie Centrum 
Solidarności. Wrażliwość 
artystyczną nasze pociechy 
miały możliwość kształtować 
podczas zajęć w  Teatrze Wy-
brzeże, gdzie zwiedzały kuli-
sy, poznawały pracę twórców 
spektakli. Brały też udział 
w  warsztatach, podczas któ-
rych wcielały się w  różnorod-
ne postaci oraz przenosiły się 
w  świat baśni dzięki zajęciom 
w  zaprzyjaźnionej bibliote-
ce na Żabiance – dodaje Ewa 
Abramowska.

nudno nie było w domu 
kultury...

Niemal wszystkie zapla-
nowane atrakcje odbyły się 
w  przymorskim domu kul-
tury. W  programie nastąpiła 
tylko jedna zmiana. Zamiast 
wycieczki po oliwskich la-
sach, maluchy wybrały się 
do Nowego Portu, gdzie mo-
gły zwiedzić morską latar-
nię. Tegoroczne półkolonie 
– podobnie jak zimowe ferie 
– organizowane są dla dzieci 
w wieku 7 – 11 lat. W tego-
rocznej akcji uczestniczyło 21 
osób. 

Tego roku dzieci zwiedzi-
ły m.in. zamek w  Malborku, 
wybrały się na rejs po Bałtyku, 
odwiedziły również Park Lino-
wy w Kolibkach. Chętni mogli 
uczestniczyć w  warsztatach 
„Pozytywne kibicowanie”, któ-
re zorganizowano w  Stoczni 
Gdańskiej. Z kolei w siedzibie 
Domu Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66 b odbywały się warsz-
taty taneczne, podczas których 
odbyło się uroczyste zakoń-
czenie tegorocznej – dwutygo-
dniowej – „Akcji Lato”.

... i w „bolku i lolku”
Aż 4 tygodnie trwały letnie 

zajęcia organizowane przez 
klub „Bolek i Lolek”. 

– W Malborku zwiedziliśmy 
zamek krzyżacki, a przy okazji 
wstąpiliśmy do parku dinozau-
rów. Nie każdego roku przy-
gotowujemy dla dzieciaków te 
same atrakcje. Jeżeli jest coś 
ciekawego, to powtarzamy to 
następnego lata. W  tym roku 
spotkaliśmy się z  leśnikami 
z  Nadleśnictwa Gdańsk, któ-
rzy pokazywali maluchom jak 
rozpoznawać drzewa i  ptaki. 
Poza tym odwiedziliśmy chy-

ba wszystkie miejsce w Gdań-
sku, które nie są zbyt nudne 
dla dzieciaków – mówi „Pano-
ramie” Piotr Szczepański, kie-
rownik „Bolka i Lolka”.

W  klubie przy Kołobrze-
skiej trwają już przygotowania 
do roku szkolnego. Niebawem 
rozpoczną się też zapisy do sta-
łych grup i sekcji, działających 
przy „Bolku i Lolku”. 

– Kontynuowane będą zaję-
cia plastyczne, teatralne, zum-
by i  świetlicowe. Odbywać się 
też będzie gimnastyka rekre-
acyjna. Planowane są także 
zajęcia z  nauki języka angiel-
skiego, gry na gitarze czy kara-
te. Zapisy prowadzić będziemy 
już od 1 września – informuje 
Piotr Szczepański. 

Więcej informacji na temat 
stałych zajęć otrzymać można 
bezpośrednio w  klubie, który 
mieści się na Przymorzu przy 
ul. Kołobrzeskiej 57 lub telefo-
nicznie – 58 553 17 65. W ko-
lejnym wydaniu „Panoramy” 
poinformujemy o zajęciach or-
ganizowanych przez klub „Pia-
stuś” i dom kultury.

(lubek)
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>> Maluchy z domu kultury odwiedziły morską 
latarnię w Nowym Porcie
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powstanie nowy Żłobek

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otworzyła oferty 
w przetargu na budowę żłobka przy ul. Królewskie Wzgórze. 
Realizacja projektu współfinansowana będzie przez Minister-
stwo Pracy i  Polityki Społecznej w  ramach rządowego pro-
gramu „Maluch 2014”, z którego Gdańsk pozyskał ponad 3 
mln zł. Budowa żłobka ma się zakończyć jeszcze w tym roku, 
a pierwsze maluchy mają zostać przyjęte do placówki na po-
czątku przyszłego roku. 

wystawa zdJęć z filmu „miasto 44”

Niezwykłą wystawę zdjęć z filmu „Miasto 44” w reżyserii 
Jana Komasy można zobaczyć na sopockim molo, w kawiarni 
Let’s Art, tuż obok słynnej fontanny na Placu Zdrojowym. 
W  70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zapre-
zentowano wyjątkowe kadry z  filmu i  fotosy z  planu, wraz 
z  komentarzami o  kulisach powstawania najbardziej ocze-
kiwanego filmu tego roku. Odwiedzający Sopot będą mogli 
oglądać wystawę do końca sierpnia.

naGrody dla sportowców

Gdańska Rada Sportu oraz Biuro ds. Sportu przyznała 
nagrody gdańskim sportowcom. Podczas uroczystości, która 
odbyła się w Sieni Gdańskiej Dworu Artusa, nagrody odebra-
li: Piotr Janda za srebrny medal młodzieżowych mistrzostw 
Europy we florecie, Anna Szymczak za srebrny medal mło-
dzieżowych mistrzostw Europy we florecie w  turnieju dru-
żynowym oraz Karolina Tałach i  Halima Mohamed-Seghir 
za brązowy medal mistrzostw Europy w  judo w  turnieju 
drużynowym.

(Gr)

W SKRÓCIE
będzie dodatkowy tor?

skm ogłosiła przetarg
Już niebawem będziemy wiedzieć, czy z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego 
i dalej do Tczewa będzie jeździło więcej składów Szybkiej Kolei Miejskiej. 
Aby tak było potrzebny jest dodatkowy tor.

Temat dodatkowego toru 
dla pociągów SKM poruszali-
śmy w  jednym z  poprzednich 
wydań „Panoramy Pomorza”. 
Przypomnijmy, że z  taką ini-
cjatywą wyszły samorządy 
Pruszcza, Gdańska, Tcze-
wa i Malborka. W tej sprawie 
wystosowano pismo do PKP 
SKM oraz Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku, w któ-
rym samorządowcy postulo-
wali jak najszybszą budowę 
nowego toru z Gdańska, przez 
Pruszcz Gdański do Tczewa 
i  stworzenie koncepcji doty-
czącej obsługi transportowej 
południowej części wojewódz-
twa pomorskiego w dokumen-
tach strategicznych, między 
innymi w Regionalnej Strategii 
Rozwoju Transportu w Woje-
wództwie Pomorskim na lata 
2007 – 2020. Niedawno otrzy-
maliśmy informację, że ogło-
szono przetarg na opracowanie 
takiego dokumentu.

– Otrzymaliśmy list inten-

cyjny z prośbą o przygotowanie 
prestudium wykonalności roz-
budowy systemu kolei aglome-
racyjnej w  kierunku Tczewa. 
Rozpatrzyliśmy ten wniosek 
pozytywnie, dlatego ogłosili-
śmy przetarg – informuje Mar-
cin Głuszek, rzecznik prasowy 
trójmiejskiej SKM.

Otwarcie ofert odbyło się  
8 sierpnia, a  wykonawcę pre-
studium powinniśmy poznać 
lada dzień. Wstępną analizę 
wykonalności powinniśmy po-
znać za 8 miesięcy. 

Jeżeli prestudium utwierdzi 
w  przekonaniu, że dodatkowy 
tor dla pociągów SKM jest po-
trzebny, to i tak inwestycja nie 
zostanie zrealizowana w ciągu 
roku, a raczej kilku albo nawet 
kilkunastu lat. Najpierw po-
znamy jednak wyniki wstępnej 
analizy, która pokaże, czy do-
datkowy tor w kierunku Prusz-
cza Gdańskiego jest potrzebny.

(lubek)

>> Samorządowcy chcą, aby jeszcze więcej 
pociągów SKM jeździło do Pruszcza Gdańskiego 

i dalej do Tczewa oraz Malborka
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GMINA PSZCZÓŁKI

GMINA
PSZCZÓŁKI

POWIAT
GDAŃSKI

PATRONAT MEDIALNY:

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt „Organizacja imprezy promującej lokalne tradycje pszczelarskie – Święta Miodu Pszczółkowskiego”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

GWIAZDA
WIECZORU 

7 września 2014 r.
Park Lipowy
w Pszczółkach

Wójt Gminy Pszczółki Hanna Brejwo 
zaprasza na

Uroczysta Msza Święta w Kościele NSPJ
w Pszczółkach o godz. 13:00

W Parku Lipowym:
• rozpoczynamy o 12:00
 zabawami dla rodzin z dziećmi
• kabaret „Pod Napięciem”
• zespoły Syjon, Zagan Acoustic i Ivy’s Toys
• Pszczele Miasteczko, w tym budowanie
 gniazd dla dzikich pszczół
• warsztaty tworzenia biżuterii woskowej
• stoiska z miodami,
 produktami pszczelimi
 i potrawami na miodzie
• porady dietetyka
• i wiele innych atrakcji
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tel.: 692 068 069

tel.: 694 288 088

wakacJe z Judo
SGKS Wybrzeże oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zapraszają wszystkie dzieci na zajęcia judo, 

które prowadzone będą jeszcze do 29 sierpnia.
– Bezpłatne treningi odbywają się w hali sportów walki przy ul. Traugutta 29 w poniedziałki, środy i piątki w godzi-

nach 16.30 – 17.30. Na trening należy zabraż dres lub odzież z długim rękawem i długą nogawka, a ćwiczyć będzie się na 
boso – informuje Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

prezent dla muzeum
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska otrzymało od Hansa Jobsta Siedlera z Lubeki pierwszy tom dziejów ławy 

Świętych Trzech Króli wydrukowany w formacie In folio – w formie i oprawie godnej Gdańska. Dzieło, podobnie jak 
kolejne tomy, trafiło do sejfu w szafie przyściennej Wielkiej Hali Dworu Artusa, gdzie jest dostępne dla każdego, kto 
zechce zapoznać się z wielowiekową historią ław Świętych Trzech Króli. 

„lato na pomorzu”
W Lubaniu koło Kościerzyny odbyły się Pomorskie Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lato na Pomorzu”, po-

łączone z Pomorskim Przeglądem Folklorystycznym w ramach Dni Folkloru Pomorza. Tematem przewodnim targów 
była szeroko pojęta turystyka na obszarach wiejskich. Wśród wystawców nie zabrakło zatem stoisk jej poświęconych, 
a więc lokalnych organizacji turystycznych czy gospodarstw agroturystycznych. Nie zabrakło także stoisk z regionalny-
mi produktami kulinarnymi.

(Gr)
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nowa rada stawia sobie cele

priorytetem zmniejszenie zadłużenia
Na początku lipca ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.  
Za jej sterami zasiadła Ewa Mackiewicz, z którą rozmawia Krzysztof Lubański.

– Z pracą w radzie nadzorczej 
jest Pani dobrze zaznajomio-
na, bo jak pamiętamy, działała 
w niej Pani już w poprzedniej 
kadencji.

– Tak naprawdę z radą nad-
zorczą związana jestem już 
chyba od 2002 roku, a  człon-
kiem RSM „Budowlani” je-
stem od 1979 roku. Dzięki 
temu poznałam ludzi oraz 
środowisko, w  którym prze-
bywam, a  to ułatwia mi teraz 
podejmowanie pewnych i sku-
tecznych działań. Owszem, 
początki były trudne, ale 
z każdym miesiącem człowiek 
nabierał doświadczenia i praca 
stawała się prostsza oraz przy-
jemniejsza – mimo że jest to 
bardzo wyczerpujące zajęcie.

– Nowa rada nadzorcza ukon-
stytuowała się 7 lipca. Jakie 
priorytety postawiliście sobie 
do zrealizowania na najbliższą, 
3-letnią kadencję?

– Naszym priorytetem jest 
przede wszystkim zmniejsze-

nie zadłużenia z  tytułu nie-
uregulowanych opłat czynszo-
wych. Zadłużenie mieszkań-
ców wobec spółdzielni na ko-
niec czerwca wynosiło ponad 
1,1 miliona złotych. W ostat-
nich miesiącach kwota ta się 
zmniejszyła, ale i  tak jest to 
bardzo duża suma. 

Poza tym, będziemy nad-
zorować realizację uchwał 
i  wniosków organów spół-
dzielni, ponieważ zdarzało się, 
że zajmowano się tym nie tak, 
jak należało. Zamierzamy też 
przyglądać się dbałości i  ter-
minowości przeprowadzanych 
remontów. Chcemy również 
skutecznie zająć się nadzo-
rowaniem prac związanych 
z bezpieczeństwem na naszych 
osiedlach. Będziemy oczywi-
ście kontrolować, czy zarząd 
spółdzielni prawidłowo roz-
dysponowuje naszymi finansa-
mi. Wszystko po to, aby opłaty 
czynszowe nie były zbyt wyso-
kie dla mieszkańców. 

– Co zatem należałoby zrobić, 
aby zadłużenie członków wobec 
spółdzielni było mniejsze?

– Przede wszystkim sku-
teczniejsze muszą być działa-
nia windykacyjne. Będziemy 
bezwzględnie ścigać dłużni-
ków, którzy niejednokrotnie 
lekceważyli swoje zobowiąza-
nia wobec spółdzielni, trak-
tując ją jak kasę zapomogowo
-pożyczkową. Musi to w koń-
cu ulec radykalnej zmianie. 
W tej chwili kilkanaście spraw 
trafiło już na wokandę sądową, 
na łączną kwotę 119 tysięcy 
złotych. Dział windykacji jed-
nak pracuje nieustannie, sięga-
jąc po różne argumenty, żeby 
nakłonić dłużników do spłaty 
zobowiązania. Trzeba jednak 
powiedzieć, że dopiero widmo 
rozprawy sądowej sprawia, że 
niektórzy spłacają swoje długi. 
Uważamy, że więcej spraw po-
winno trafić do sądu. Tam jed-
nak sprawy ciągną się bardzo 
długo. Poza tym, mimo wyro-

ków, nie możemy eksmitować 
dłużników, ponieważ mia-
sto nie ma lokali zastępczych, 
a  polskie prawo zabrania wy-
rzucać człowieka na bruk.

– Ma to przecież wpływ na 
zakres robót remontowych, 
których można byłoby prowa-
dzić więcej, gdyby wszyscy re-
gularnie płacili czynsz.

– Zgadza się. Tych robót 
mogłoby być więcej. Trzeba 
w  tym miejscu zaznaczyć, że 
nie jest to efekt słabej kondycji 
finansowej naszej spółdzielni. 
Zapewniam, że ta jest dobra. 
Wymagania członków spół-
dzielni są czasami bardzo wy-
sokie, ale pamiętajmy, że spół-
dzielnia ma przede wszystkim 
zapewnić, aby każdy miesz-
kalny budynek był bezpieczny. 
Nie oczekujmy, że będą mon-
towane złote klamki.

Przyznać trzeba, że działa-
nia działu technicznego pro-
wadzone są z  pełną determi-
nacją, ale też z  pełną aproba-

tą rady nadzorczej. Chciałam 
przy okazji dodać, że o  tym, 
jakie mają być prowadzone 
prace remontowe, mogą decy-
dować także sami mieszkańcy. 
Ci niestety nie mają w zwycza-
ju pojawiać się na zebraniach, 
żeby złożyć odpowiednie 
wnioski. 

Chcielibyśmy, aby w  kolej-
nych latach nasze osiedla stały 
się jeszcze bardziej przyjazne 
mieszkańcom. Zamierzamy 
poprawić ich estetykę, sprawić, 
by stały się one bardziej funk-
cjonalne i  bezpieczne. Zbyt 
mało jest w  tej chwili este-
tycznej zieleni, placów zabaw, 
czy nawet ławek do siedzenia. 
Mamy nadzieję, że to ulegnie 
zmianie.

– Infrastruktura osiedlowa 
i prace remontowe to zapewne 
nie wszystko, czym zajmą się 
radni w rozpoczętej niedawno 
kadencji?

– Planujemy utworzenie na 
górnym osiedlu punktu bi-
bliotecznego. Podjęliśmy już 
pierwsze kroki, żeby otworzyć 
tu przynajmniej punkt. Myślę, 
że to się uda, ponieważ spół-

dzielnia posiada wolne lokale, 
w których mogłaby znajdować 
się wypożyczalnia książek. 
Nie każdy ma przecież książ-
ki i nie każdego interesuje też 
internet, dlatego sądzę, że po-
mysł ten szczególnie przypad-
nie do gustu osobom starszym.

– W obecnej radzie zasiada 
pięć osób, które pracowały już 
w jej strukturach w poprzedniej 
kadencji. Czy będzie to ułatwie-
nie w pracach tego gremium?

– Daje to przede wszystkim 
duże gwarancje na kontynu-
owanie wielu sprawdzonych 
przedsięwzięć podjętych jesz-
cze w  poprzedniej kadencji. 
Osoby, które zostały wybrane 
do naszej rady cechują się od-
powiedzialnością, dyspozy-
cyjnością, a przede wszystkim 
wsłuchują się w  głos pozosta-
łych mieszkańców i  natych-
miast podejmują odpowiednie 
działania. W  siedzibie spół-
dzielni mamy również swo-
je dyżury w  poniedziałki od 
godz. 16.00 do 19.00, podczas 
których każdy może przyjść ze 
swoim problemem.

–  Dziękuję za rozmowę.

>> Ewa Mackiewicz jest od niedawna przewod-
niczącą Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Budowlani”
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zaproszenie

projekt GGm
Gdańska Galeria Miejska zaprasza na wydarzenia organi-

zowane w ramach projektu „there is no meaning if meaning is 
not shared”, który będzie realizowany do 14 września w gdań-
skiej galerii na ul. Powroźniczej 13/15.

Katarzyna Gumowska z GGM informuje, że projekt „there 
is no meaning if meaning is not shared” prezentuje działal-
ność kolektywów kuratorskich działających w  zróżnicowa-
nych kontekstach społeczno-politycznych. 

– Posługując się odmiennymi modelami pracy – a dokładnie 
współpracy – zaproszone kolektywy, spółdzielnie, zrzeszenia 
kuratorskie i artystyczne wykorzystają formę wystawy, inter-
wencji artystycznych, tematycznych eventów czy wykładów 
do tworzenia tymczasowych możliwości produkowania zna-
czeń – znaczeń tworzonych w relacji, a nie izolacji – dodaje 
Katarzyna Gumowska.

Na zakończenie projektu zaplanowano dwa spotkania we 
wrześniu. Wcześniej, między 18 a  24 sierpnia, odbędą się 
m.in. warsztaty edukacyjne (Spółdzielnia „Można”, Zorka 
Wollny).

– 9 września o  godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie 
z WHW, a 12 września o tej samej godzinie zaplanowane jest 
spotkanie z Vítem Havránkiem z tranzit.org – informuje Ka-
tarzyna Gumowska.

(Gr)

umowa podpisana

powstanie mikrobiogazownia

W gabinecie Mieczysława 
Struka, marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, podpisano 
umowę, na mocy której pro-
totyp mikrobiogazowni rol-
niczej zostanie zainstalo-
wany w  Lubaniu, w  Pomor-
skim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego.

– Przedsięwzięcie jest efek-
tem współpracy pomiędzy: 
Instytutem Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii 
Nauk, koncernem Energa, Po-
litechniką Gdańską i  naszym 
ośrodkiem – informuje Paulina 
Hering z Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku. 

Podpisy pod umową złoży-
li: Jan Kiciński, zastępca dy-
rektora ds. naukowych IMP 
PAN, Marcin Szpak z Energi, 
Józef Sienkiewicz, prorektor 
ds. nauki PG oraz Aleksander 
Mach, dyrektor PODR.

– Biogazownia rolnicza 
służyć będzie do produkcji 
biogazu z  biomasy roślin-
nej, odchodów zwierzęcych 
lub odpadów organicznych. 
Zbudowana będzie z  układu 
podawania biomasy, komo-
ry fermentacyjnej, zbiornika 
biogazu, układu kogeneracyj-
nego i podczyszczania bioga-
zu, układu automatyki oraz 
zbiornika magazynującego 

poferment – dodaje Paulina 
Hering. 

Dodajmy, że głównym zało-
żeniem dla budowy mikrobio-
gazowni jest jej wykorzystanie 
dla zasilania w  energię elek-
tryczną gospodarstw rolnych 
zdolnych wytworzyć biomasę 
dla zapewnienia ciągłej pro-
dukcji biogazu. Otrzymana 
w ten sposób energia ma obni-
żyć koszty utrzymania gospo-
darstwa i zmniejszyć ilość od-
padów generowanych podczas 
produkcji roślinnej lub zwie-
rzęcej. Mikrobiogazownia bę-
dzie wytwarzać ok. 7-10 kWe.

(Gr)

>> W gabinecie marszałka Mieczysława Struka podpisano umowę, na mocy 
której powstanie w Lubaniu mikrobiogazownia
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sprzęt u ratownika

aktywnie na plaży
Tego roku pogoda dopisa-

ła plażowiczom, którzy od-
poczywają nad Bałtykiem 
w  Trójmieście. Do końca wa-
kacji pozostały jeszcze dwa ty-
godnie i można je spędzić nie 
tylko opalając się na plaży, ale 
spalając nieco kalorii podczas 
zajęć ruchowych.

– Na każdym gdańskim 
kąpielisku można skorzy-
stać z  przygotowanych przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w  Gdańsku 13 boisk 
do siatkówki plażowej oraz 9 
boisk do plażowej piłki noż-
nej i ręcznej. Ich użytkowanie 
jest bezpłatne. Ponadto, fanom 
siatkówki w  wydaniu plażo-
wym, przy molo w  Brzeźnie 
udostępniamy oświetlone bo-
iska, co umożliwia również grę 
po zmroku – informuje Grze-
gorz Pawelec, rzecznik praso-
wy Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Gdańsku. 

Istnieje również możliwość 
wypożyczenia różnego rodza-
ju sprzętu sportowego i rekre-
acyjnego, począwszy od piłek, 
po rakietki do badmintona. 

– Akcesoria dostępne są na 
każdym gdańskim kąpielisku. 
Sprzęt można pobrać bezpłat-
nie u  ratowników. W  zastaw 

proponujemy pozostawienie... 
własnego obuwia. Jest to ko-
nieczne, ponieważ chcemy, 
żeby w przyszłości z wypoży-
czalni mógł korzystać każdy 
plażowicz – dodaje Grzegorz 
Pawelec.

Na gdańskich plażach moż-
na wypożyczyć: sprzęt do siat-

kówki, linie do boisk, lataw-
ce, frisbee, deski bodyboard, 
bodykoa – dmuchane deski, 
bramki kage, piłki do beach 
soccer, piłki gumowe do wody, 
rękawki do pływania oraz ze-
stawy do badmintona.

(Gr)

>> Wypoczywający na gdańskich plażach bardzo aktywnie spędzają każdą chwilę
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festiwal Gwiazd

Letnie kino za półmetkiem
Koniec letnich wakacji zbli-

ża się wielkimi krokami, a tym 
samym coraz bliżej do zakoń-
czenia Kina Letniego na so-
pockim molo. Dodajmy, że 
poza Sopotem letnie kino or-
ganizowane jest także na zako-
piańskich Krupówkach.

Edyta Jarząb, PR Manager 
Kina Letniego informuje, że 
filmy w kinach pod gwiazdami 
na sopockim molo i  przy za-
kopiańskich Krupówkach oraz 
w  podróżującym pomiędzy 
miastami Wagonie Filmowym 
Orange Kino Letnie, obejrzało 
już ponad 40 tysięcy widzów.

– Tłumy oglądających zgro-
madziły seanse „Kapitan Phil-
lips” z Tomem Hanksem w roli 
dowódcy statku uprowadzone-
go przez somalijskich piratów 
oraz „Jack Strong” – najpo-

pularniejszy polski film tego 
roku z  rewelacyjnym Marci-
nem Dorocińskim. Tylko w sa-
mym Sopocie lipcowe filmy na 
molo obejrzało 15 tysięcy osób 
– podaje „Panoramie” Edyta 
Jarząb.

Tegoroczną edycję najdłuż-
szego i jedynego takiego festi-
walu w Europie, oprócz znako-
mitego repertuaru, wzbogacił 
szereg spotkań z gwiazdami. 

– Miasta partnerskie od-
wiedzili w  lipcu: Agnieszka 
Grochowska, która w Sopocie 
odebrała z  rąk Borysa Szy-
ca nagrodę Diamentowego 
Klapsa Filmowego, Katarzy-
na Figura i  Piotr Siwkiewicz 
– rodzice chrzestni Wagonu 
Filmowego, Marta Honzatko 
i Maciej Półtorak – aktorzy fil-
mu „Czarny czwartek”, Bodo 

Kox – reżyser nagradzanej 
na festiwalach „Dziewczyny 
z szafy” oraz twórcy polskiego 
filmu science fiction „The Bar-
tender” – Janek Wieczorkow-
ski i Bartek Nalazek, operator 
współpracujący ze Stevenem 
Spielbergiem – przypomina 
Edyta Jarząb.

Dodajmy, że na sopockim 
molo, tuż obok słynnej fontan-
ny, stanęła plenerowa wysta-
wa zdjęć z  filmu „Miasto 44” 
w reżyserii Jana Komasy. Eks-
pozycję wyjątkowych kadrów 
z filmu i fotosów z planu wraz 
z  komentarzami o  kulisach 
powstawania tego najbardziej 
oczekiwanego filmu ostatnich 
lat, będzie można podziwiać 
do końca wakacji.

(Gr)

>> Tłumy widzów oglądają seanse podczas Kina Letniego na sopockim molo
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Lijewski w wybrzeżu
Reprezentant Polski Marcin Lijewski podpisał kontrakt 

z Wybrzeżem Gdańsk. Dla 251-krotnego reprezentanta Pol-
ski jest to powrót do klubu, w którym grał przez 5 sezonów na 
początku swojej kariery.

Dodajmy, że gdański beniaminek walkę na najwyższym 
szczeblu rozgrywek rozpocznie 6 września meczem wyjazdo-
wym z MMTS Kwidzyn.

(Gr)

bieG westerplatte

zapisy już trwają
Pod koniec lipca wystartowały zapisy do 52. Biegu Wester-

platte, który odbędzie się 13 września. Chętni, którzy chcą 
wziąć udział w biegowej imprezie swój akces mogą zgłaszać 
do 28 sierpnia do godz. 23.59.

Jak informuje Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku, w tym roku 
przewidziano 3900 miejsc startowych. 

– Zgłoszenia można dokonać na stronie www.westerplat-
te.sts-timing.pl. Po wypełnieniu elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego należy dokonać opłaty startowej w wysokości 
25 złotych – dodaje Grzegorz Pawelec. – Bieg Westerplatte 
jest najstarszą imprezą biegową w  Polsce, na stałe wpisaną 
w kalendarz ważnych wydarzeń sportowych. Co roku wśród 
uczestników nie brakuje zawodników z Kenii, Białorusi, Nie-
miec i całej Polski. 

W tym roku trasa 10-kilometrowego biegu ulegnie zmia-
nie. To efekt prac remontowych torowiska tramwajowego na 
Przeróbkę i Stogi. Tym razem, start i meta będą się znajdować 
na Westerplatte.

– Bieg ma formułę otwartą. Wystartować może każdy i co 
istotne, również każdy może wygrać. Najlepsi biegacze otrzy-
mują czeki na łączną kwotę ponad 20 tysięcy złotych. Kolejna 
kwota 10 tysięcy złotych to pula nagród rzeczowych, które 
zostaną rozlosowane wśród wszystkich, którzy ukończą bieg. 
Każdy uczestnik uhonorowany zostanie okazałym, pamiąt-
kowym medalem, odlanym specjalnie na tę edycję imprezy – 
podkreśla rzecznik gdańskiego MOSiR.

(kl)

sportowa akcJa w oliwie

turniej im. macieja płażyńskiego
W ramach sportowej akcji 

„Lato bez uzależnień” roze-
grano V Turniej Piłkarski im. 
Macieja Płażyńskiego, który 
tradycyjnie już odbywał się na 
boisku Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego nr 17 przy ul. Cystersów 
13 w Oliwie. 

Rywalizacja toczyła się 
w  dwóch kategoriach wie-
kowych. W  gronie zespołów 
młodszych (roczniki 1999 
i  młodsi) zwyciężyła drużyna 
„Przymorza”, grająca w  skła-
dzie: Damian Ossowski (naj-
lepszy strzelec, 9 goli), Oliwer 
Rymsza, Łukasz Kitowski, 
Adam Damrath, Krystian 
Mocarski, Mateusz Kitowski. 
2. miejsce zajęła ekipa „Ad
-Remu”. Na kolejnych miej-
scach sklasyfikowano drużyny 
FC Sopot oraz „Żabianka”.

– Za najlepszego zawodnika 
uznano Oskara Kaszubę z FC 
Sopot, tytuł najlepszego bram-
karza przyznano Januszowi 
Kiełbratowskiemu, a  najlep-
szym obrońcą został Kamil 
Belecki – obaj z  „Ad-Remu”. 
Nagrodę fair play przyznano 
natomiast Samuelowi Rychli-
kowi z  „Żabianki”. Poza tym 
warto zauważyć, że do wy-
różniających się zawodników 
należeli: Patryk Winikajtys, 
Kuba Iskierko, Jasiu Niekrasz 
oraz najmłodszy na boisku, ale 
dobry technicznie i  ambitny 
Kamil Witkowski – relacjonu-
je Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem”.

W  kategorii starszej (rocz-
nik 1995 i  starsi) w  finale 
zwyciężyła ekipa „Ad-Remu”, 
w  składzie której znaleźli się: 
Adam Kruszyński, Mateusz 
Missa (najlepszy obrońca), 
Bartek Spadliński, Tomasz 
Kowalewski, Bartek Kowa-
lewski (najlepszy bramkarz), 
Marcin Wiesiołek (najlepszy 
strzelec – 7 goli). Na kolejnych 
miejscach sklasyfikowano ze-
społy: „Mariusze Gdańsk”, 
„Strzeże”, KS „Oliwa” i  „Ło-

stowice”. Nagrodę fair play 
przyznano Dawidowi Połu-
bińskiemu. Poza tym, do wy-
różniających się zawodników 
należeli: Patryk Połubiński, 
Jakub Kloc, Kamil Murawski. 

– Poza tym, zorganizowa-
liśmy konkursy gier zręczno-
ściowych i quizy wiedzy spor-
towej, w czym najlepszy okazał 
się Oskar Jakuniec. Nagrody 
dla najlepszych ufundowa-
li: Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, Rada 

Dzielnicy Oliwa, Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
i  Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Budowlani” – 
informuje Ryszard Riviera.

Dodajmy, że nad organi-
zacją tegorocznej akcji lato 
– poza klubem „Ad-Rem” – 
czuwają jeszcze GOKF, Rada 
Dzielnicy Oliwa oraz Zespół 
Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 17.

(kl)

>> Finaliści grupy młodszej turnieju piłkarskiego im. Macieja Płażyńskiego
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mistrzostwa Świata

siatkarskie emocje w ergo arenie
Fani piłki siatkowej odliczają dni do siatkarskiego mundialu, który zawita również do Trójmiasta. Najlepsze drużyny 
globu gościć będą na Wybrzeżu od 1 do 7 września. W naszej hali swoje mecze rozgrywać będzie m.in. reprezentacja 
„zbornej”. Mimo że w Trójmieście nie zagrają Polacy, to emocji na pewno dostarczą inni uczestnicy mundialu.

Hala Ergo Arena jest jedną 
z  kilku, w  których rozgrywa-
ne będą mecze zbliżających 
się Mistrzostw Świata w Piłce 
Siatkowej. Jest to też kolejna 
impreza tak wysokiej rangi. 
Przypomnijmy, że w  mar-
cu odbyły się tu Halowe Mi-
strzostwa Świata w  Lekkiej 
Atletyce, które zakończyły się 
wielkim sukcesem sportowym, 
ale przede wszystkim organi-
zacyjnym. Sopot – jako gospo-
darz imprezy – wychwalany 
był na każdym kroku. 

Gospodarzem siatkar-
skich mistrzostw jest z  kolei 
Gdańsk. 

– 4 lata temu podpisaliśmy 
umowę z  Polskim Związkiem 
Piłki Siatkowej na promocję 

mistrzostw świata. Są to nie 
tylko banery i  flagi wiszące 
w  naszym mieście, ale tak-
że audycje w  telewizji Polsat. 
4-letnia promocja siatkar-
skich mistrzostw kosztowała 
miasto Gdańsk 7 milionów 
złotych – mówi „Panoramie” 
Marcin Sylwańczyk, gdański 
pełnomocnik siatkarskiego 
mundialu. 

Tu mecze eliminacyjne 
rozegrają zespoły grupy C, 
w której – w drodze losowania 
– znalazły się Rosja, Bułgaria, 
Egipt, Chiny, Kanada i Mek-
syk. Bez wątpienia faworytami 
grupy są Rosjanie oraz Bułga-
rzy i to między nimi powinna 
rozegrać się walka o 1. miejsce 
w  grupie. Mecz tych drużyn 

zakończy zmagania elimina-
cyjne w grupie C (7 września, 
godz. 20.15). Bilety można 
kupić już od 20 do 60 zł na 
jeden mecz, zaś za najdroższy 
karnet na cały dzień (dwa me-
cze) trzeba będzie zapłacić 90 
zł. Z kolei karnet na wszystkie 
mecze grupy C w  Ergo Are-
nie kosztuje 500 zł. Na tym 
zakończą się niestety mistrzo-
stwa w  Ergo Arenie. Mecze 
kolejnej fazy siatkarskich mi-
strzostw odbędą się bowiem 
w Łodzi, Bydgoszczy, Wrocła-
wiu i Katowicach. 

– Mamy informacje, że 
wszystkie bilety zostały już 
wyprzedane na mecz Rosja – 
Bułgaria. Pozostałe mecze cie-
szą się mniejszym zaintereso-

waniem, ponieważ nasi kibice 
podążają – jak zwykle zresztą 
– za reprezentacją biało-czer-
wonych. Trybuny nie powin-
ny jednak świecić pustkami. 
Nie wiemy jeszcze ilu kibiców 
przyjedzie do Gdańska. Na te 
informacje czekamy – dodaje 
Marcin Sylwańczyk.

Bilety można nie tylko ku-
pić w  internecie. Specjalnie 
dla Rosjan otworzono punkt 
sprzedaży biletów w  Kalinin-
gradzie, ponieważ nasi go-
ście ze wschodu nie są jesz-
cze przekonani do transakcji 
internetowych.

– Dużym zaskoczeniem 
była dla nas informacja z Ka-
towic, gdzie swoje mecze roz-
grywać będzie reprezentacja 

Finlandii. Już na koniec lip-
ca wiadomo było, że na Śląsk 
wybiera się 3 tysiące kibiców 
„suomi” – mówi nam Marcin 
Sylwańczyk.

Miejmy nadzieję, że siat-
karski mundial zakończy się 

nie tylko sukcesem organiza-
cyjnym, ale przede wszystkim 
sportowym – najlepiej złotym 
medalem wywalczonym przez 
polską reprezentację. 

(lubek)

>> Wielu kibiców liczy, że na mistrzostwach świata 
polscy siatkarze wywalczą medal
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Święto ulicy mariackieJ

targi bursztynu w Gdańsku
W dniach 28 – 30 sierpnia w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AmberExpo w Gdańsku odbędą się 15. Między-
narodowe Targi Bursztynu Ambermart, podczas których zaprezentuje się blisko 160 wystawców z Polski i zagranicy.

Jeśli mówimy o  „złocie północy”, 
to nie możemy pominąć Morza Bał-
tyckiego, a  tym samym Gdańska, 
który uważany jest za światową stoli-
cę bursztyniarzy. To właśnie dlatego 
w Polsce odbywają się z  dużym po-
wodzeniem międzynarodowe targi 
bursztynu. 

Organizatorzy Ambermart – Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Bursz-
tynników oraz Międzynarodowe 
Targi Gdańskie podają, że w  ubie-
głym roku targi odwiedziło ponad 3 
tys. gości z Unii Europejskiej, Rosji, 
Chin oraz krajów arabskich. 

– Wydarzenie jest świetną okazją 
do spotkania producentów z  han-
dlowcami, którzy przed grudniowym 
szczytem świątecznym chcą posze-
rzyć swoją ofertę i  zaopatrzyć się 
w nowości z rynku bursztynniczego. 
W tym roku swoją ofertę zaprezentu-
je blisko 160 wystawców z Polski i za-
granicy – informują organizatorzy.

Targom towarzyszyć będzie, po-
dobnie jak w  latach ubiegłych, po-
kaz mody i  biżuterii z  motywami 
bursztynu.

30 sierpnia, na zakończenie targów 
Ambermart, odbędzie się czwar-
ta edycja „Święta ulicy Mariackiej”, 
na której swoje siedziby mają liczne 
pracownie i  galerie bursztynnicze. 
Tegoroczne obchody „Święta ulicy 
Mariackiej” odbędą się pod hasłem 
„Mariacka unplugged”. Dodajmy, że 
Mariacka jest prawdopodobnie jedy-
ną ulicą na świecie, przy której znaj-
duje się tak wiele sklepów z  bursz-
tynem. Dlatego też wielu nazywa ją 
„ulicą Bursztynową”.

Dodajmy jeszcze, że w  marcu 
przyszłego roku, również na terenie 
centrum AmberExpo, odbędą się 22. 
Międzynarodowe Targi Bursztynu, 
Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Am-
berif. W przeciwieństwie do Amber-
mart, które są wydarzeniem otwar-
tym dla wszystkich, targi marcowe 
są imprezą skierowaną do branży, na 
którą wstęp mają tylko osoby i firmy 
związane z  biżuterią, jubilerstwem 
i sztuką użytkową.

(kl)
>> Mariacka to prawdopodobnie jedyna ulica na świecie, przy której znajduje się tak wiele 

sklepów z bursztynem
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

MALUJEMY WNĘTRZE
Szykujesz się do remontu pokoju, a może kolor Ci się już znudził? Tym razem podpowiemy Wam co zrobić, aby po pomalowaniu ściany 
dobrze się prezentowały, a farba nie odchodziła. Kluczem do sukcesu będzie odpowiednie przygotowanie podłoża. 

Bysewo Sp. z o.o. 
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57  

tel. +48 783 296 231 
www.bysewo.pl

OCENA STANU I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy sprawdzić z jaką ścianą mamy do 

czynienia. Jeśli pokój jest wyklejony tapetą, należy ją usunąć. Stare powłoki 
farb najlepiej zmyć. Usuwamy także odpadające tynki. Wszelkie dziury i nie-
równości uzupełniamy szpachlą. Jeżeli nasza ściana bardzo chłonie wodę, 
to przed malowaniem pokrywamy ją gruntem (np. marki Silveno) Grunt 
zmniejszy wchłanianie wody, poprawi przyczepność i zwiększy wydajność 
farb. 

WYBÓR FARB
Odnaleźć się w szerokiej ofercie farb na rynku nie jest łatwo. 

Tym razem przedstawimy Wam produkty Silveno, sprawdzone i bardzo 
dobrej jakości.

SILVENO MATT EFFECT
Farba do malowania wszystkich 

rodzajów wnętrz (przede wszyst-
kim przedpokoju, sypialni, salonu). 
Dostępna w szerokiej palecie kolorów. 
Pozwoli nam szybko i skutecznie 
pomalować ścianę trwale kryjąc po-
przedni kolor. 
Farbę z łatwością rozprowadzimy 
po powierzchni wałkiem malarskim, 
a trudniejsze miejsca pokryjemy 
za pomocą pędzla.

CECHY FABRY SILVENO MATT EFFECT:
• uniwersalna,
• silnie matowa, 
• tworzy paroprzepuszczalną powierzchnię - zabezpieczy Cię przed pleśnią,

• bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zadrapania),
• I klasa szorowalności - zabrudzenia można usuwać za pomocą wilgotnej 

szmatki bez 
• obawy o utratę koloru, czy odbarwienia czyszczonej powierzchni,
• nie żółknie,
• odporna na starzenie.

FARBY DO WNĘTRZ SILVENO SATIN EFFECT
Farba o satynowym połysku, która rozświetli pomalowane pomieszczenia. 

Ze względu na właściwości możemy ją zastosować w każdym pomieszczeniu. 

CECHY FABRY SILVENO SATIN EFFECT:
• niezawodnie kryje wszystkie malowane powierzchnie,
• nie matowieje - wielokrotnie możesz zmywać uporczywe plamy i zabru-

dzenia przy gniazdkach, czy włącznikach
• bezkonkurencyjna w klasie odporności 

na szorowanie - przy użyciu wilgot-
nej szmatki, usuniesz ze ścian rysunki 
dzieci. Twoi mali malarze i Ty możecie 
spać spokojnie,

• bezpieczna dla zdrowia Twojego i Twoich 
bliskich – nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych,

• Twoje ściany cały czas oddychają, 
bo nasza farba przepuszcza parę wodną. 

EVA Fusion Technology to innowacyjna tech-
nologia polegająca na połączeniu najlepszych 
surowców z innowacyjnymi spoiwami o wy-
jątkowej jakości i odporności na starzenie: 
kopolimer octanu winylu i etylenu, polioctan 
winylu, kopolimer akrylowy i żywica akrylowa. 
Produkty marki Silveno mieszczą się w naj-
wyższej, czyli I klasie szorowalności. 
Zastosowanie EVA Fusion Technology w naszych farbach 
umożliwia:

• usuwanie plam i zabrudzeń,
• paroprzepuszczalność i oddychanie ścian,
• osiągnięcie trwałości koloru przez długie lata,
• odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie.
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W NASZYM SKLEPIE UZYSKAMY 
DLA CIEBIE DOWOLNY KOLOR. 


