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FlashFlash

STR. 4

Małe kluby to fundament futbolu
20 sierpnia odbędzie się zjazd sprawozdawczo-
-wyborczy Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej. Głównym punktem obrad będą jednak 
wybory nowych władz.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli umowy w 
sprawie przyznania dofinansowania na projekty dotyczące rozbudowy dróg 
wojewódzkich nr 224, 226 i 521 w ramach RPO WP 2014-2020. Spotkanie z 
udziałem Grzegorza Stachowiaka, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku odbyło się 5 maja w urzędzie marszałkowskim.

W ramach RPO WP 2014-2020 dotychczas przyznano 

dofinansowanie następującym projektom: „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu 

Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1” oraz 

„Budowa obwodnicy miasta Kartuzy – Etap I”. 

Gdańszczanie lubią łowić ryby
W ostatnich latach rośnie liczba rejestracji. W 
2013 roku zarejestrowano 166 sztuk sprzętu, 
w 2014 – 195 sztuk, a w 2015 roku – aż 216 
sztuk sprzętu.

Wiosenne porządki w SM „Szadółki”
Na gdańskich osiedlach dość szybko zabrano 
się za wiosenne porządki. My sprawdziliśmy, 
co dzieje się na terenie Spółdzielni Mieszka-
niowej „Szadółki”.

Nowy pawilon przy Krzemowej 2
Pod koniec kwietnia dokonano uroczystego 
otwarcia nowego pawilonu handlowego, któ-
ry wybudowano przy siedzibie SM „Orunia”, 
przy Krzemowej 2.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 17 maja (wtorek), Al Di Meola, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 18 – 20 maja (środa – piątek), konferencja 
infoShare, AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 20 maja (piątek), Noc Restauracji w Gdańsku, 
godz. 19.00 – 2.00

• 21 maja (sobota), Noc Muzeów

• 26 – 29 maja (czwartek – niedziela), XV Zlot 
Zabytkowych Mercedesów w Gdańsku

• 27 – 29 maja (piątek – niedziela), Żeglarski 
Puchar Trójmiasta na Zatoce Gdańskiej

• 28 – 29 maja (sobota – niedziela), X Ju-
bileuszowy Rajd z Kompasem, Gdynia, ul. 
Orłowska 27-33

• 1 czerwca (środa), mecz towarzyski Polska – 
Holandia, Stadion Energa Gdańsk

• 4 czerwca (sobota), IV Bieg do Źródeł, godz. 
11.00, Park Jelitkowski

• 5 czerwca (niedziela), Julio Iglesias, godz. 
20.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 7 – 8 czerwca (wtorek – środa), Europejski 
Kongres Medyczny, AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 9 – 11 czerwca (czwartek – sobota), SeaZone 
& Conference 2016, Hotel Sheraton w Sopo-
cie, ul. Powstańców Warszawy 10

• 16 czerwca (środa), ZAZ, godz. 20.00, Opera 
Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 17 czerwca (czwartek), ZAZ, Opera Leśna w 
Sopocie, ul. Stanisława Moniuszki 12

• 17 czerwca, Nocny Bieg Świętojański w Gdyni

• 22 czerwca (środa), Brujeria, godz. 19.00, klub 
B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 24 – 26 czerwca (czwartek – niedziela), 
Hevelka Beer Fest, AmberExpo w Gdańsku, ul. 
Żaglowa 11

• 26 czerwca (niedziela), 15-lecie Kabaretu 
Neo-Nówka, godz. 17.30 i 20.30, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

• 29 czerwca – 2 lipca, Open’er Festival w 
Gdyni

• 3 lipca (niedziela), Jaromir Nohavica, godz. 
21.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Stanisława 
Moniuszki 12

• 8 lipca (piątek), Zbigniew Wodecki z 
zespołem, godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku 
w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5

• 9 – 17 lipca, Sopot Film Festival

• 9 – 10 lipca (sobota – niedziela), III Rajd 
Żuławski, Cedry Wielkie

• 13 lipca, Kabaret Ani Mru Mru, godz. 20.00, 
tarasy przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamko-
wa Góra 3/5

• 16 lipca (środa), Rodriguez, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 21 lipca (czwartek), Lionel Richie, godz. 
20.30, Ergo Arena

Nasze kalendarium
KAMPANIA SPOŁECZNA

Łap jaja 
Ruszyła kolejna wyrazista kampania społeczna, mająca na celu 
uświadomienie mężczyznom, jak ważne jest profilaktyczne 
badanie jąder. Każdy może przeprowadzić je samodzielnie i w 
porę wykryć raka, który w początkowej fazie jest w pełni wy-
leczalny. Czy młodzi mężczyźni przekonają się do tego dzięki 
kampanii „Łap jaja”, której nazwa nie pozostawia wątpliwości?

Najczęściej występującym no-
wotworem wśród młodych 
mężczyzn wcale nie jest rak 
płuc, ani często obecny w me-
diach nowotwór szpiku kostne-
go. Na mężczyzn do 40. roku 
życia czyha przede wszystkim 
rak jąder. Problem w tym, że 
najczęściej jest bardzo późno 
diagnozowany.
– Wielokrotnie pozostaje nie-
zauważony bądź lekceważo-
ny przez pacjentów z powodu 
niewielkich dolegliwości, jakie 
wywołuje. Najczęstszym obja-
wem jest bezbolesne, wyczu-
walne stwardnienie w miąższu 
jądra. Warto więc pamiętać o 
regularnym samobadaniu ją-
der, zwracając uwagę na wszel-
kie nieprawidłowości w ich bu-
dowie. Wykrycie nowotworu 
na wczesnych etapach rozwoju 
choroby pozwala na całkowite 
wyleczenie przy zastosowaniu 
jedynie zabiegu chirurgiczne-
go, unikając przy tym dalsze-
go, trudnego leczenia onkolo-
gicznego – podkreśla lek. med. 
Michał Jung, urolog z Cen-
trum Zdrowia Lifemedica w 
Gdańsku.
Kampania społeczna lapjaja.pl 
w bezpośredni sposób ma trafić 
do młodych mężczyzn. Poka-
zuje, w jaki sposób dbać o jądra 
i badać je, by wykryć niepoko-
jące zmiany. Dzięki lekkiej i 
zabawnej formie poleca ją coraz 
więcej osób, a film szybko roz-
chodzi się w sieci i na portalach 
społecznościowych. W akcję 
włączyli się internauci, prezesi 
firm, dziennikarze i celebryci. 
Samobadanie jest już bowiem 
coraz częściej stosowane przez 

kobiety, które chcą uniknąć 
raka piersi, ale u panów wciąż 
jest na zatrważająco niskim 
poziomie. 
– Niektórzy lubią pozować, na-
wet przed samym sobą, na ma-
cho, który jest silny, wysporto-
wany i nigdy nie choruje. Pa-
miętajmy jednak, że to szybko 
może się zmienić. W codzien-
nej praktyce lekarskiej regular-
nie spotykam pacjentów, którzy 

zgłaszają się do nas z choroba-
mi, których nigdy się nie spo-
dziewali. Prawdziwy macho 
potrafi jednak takie choroby 
szybko wykryć i zgłosić się do 
lekarza, by zażegnać problem. 
To żaden wstyd, a wręcz po-
wód do dumy – zachęca dr n. 
med. Igor Michajłowski z Cen-
trum Zdrowia Lifemedica w 
Gdańsku.

Michał Radziwiłł

KONTAKTY DO LEKARZY

– lek. med. Przemysław Jacek Konczalski – chirurg naczyniowy 
(tel. 602 655 075),
– lek. med. Dmitry Tretiakow – laryngolog (tel. 792 069 954),
– dr n. med. Agnieszka Kowalewska-Włas – ginekolog, endokry-
nolog (tel. 602 726 362),
– dr n. med. Igor Michajłowski – dermatologia, wenerologia 
 (tel. 793 222 772),
– dr n. med. Maria Michajłowska – lekarz rehabilitacji  
(tel. 797 592 311),
– dr n. med. Jerzy Michajłowski – urologia (tel. 510 595 247),
– dr n. med. Stanisław Biegański – ortopedia (tel. 600 723 759),
– mgr Karolina Kleist-Lamk – fizjoterapeuta (tel. 781 955 009). 
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Ponad 122 mln zł na projekty drogowe
Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli umowy w sprawie przyznania dofinansowania na projekty 
dotyczące rozbudowy dróg wojewódzkich nr 224, 226 i 521 w ramach RPO WP 2014-2020. Spotkanie z udziałem Grzegorza 
Stachowiaka, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odbyło się 5 maja w urzędzie marszałkowskim.

Umowy dotyczą trzech pro-
jektów: rozbudowy drogi wo-
jewódzkiej nr 224 na odcinku 
Godziszewo – węzeł autostrady 
A1 Stanisławie o wartości 33,49 
mln zł, rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 226 na odcinkach 
węzeł „Rusocin” autostrady A1 
– Pruszcz Gdański i Pruszcz 
Gdański – Przejazdowo o war-
tości 52,29 mln zł oraz rozbu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 
521 na odcinku Kwidzyn-Pra-
buty o wartości 65,23 mln zł. 
Koszt wszystkich projektów to 
151,01 mln zł, z czego dofinan-
sowanie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 wynosi 122, 81 
mln zł.
Projekt dotyczący drogi woje-
wódzkiej nr 224 ma na celu jej 
rozbudowę na odcinku o długo-
ści około 9,4 km – od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 
222 w miejscowości Godzisze-
wo do węzła „Stanisławie” auto-
strady A1. Zostanie poszerzona 

jezdnia drogi, zostanie wzmoc-
niona jej konstrukcja, przebu-
dowane zostaną skrzyżowania, 
a na całym odcinku zostanie 
wybudowany ciąg obsługujący 
ruch pieszy i rowerowy. Reali-
zacja przedsięwzięcia ułatwi 
powiązanie drogi wojewódz-
kiej nr 222 z autostradą A1 oraz 
z Tczewem i z Trójmiastem. 

Projekt zostanie zrealizowany 
do listopada 2018 r.
W ramach rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 226, o łącznej 
długości około 9,3 km na odcin-
kach węzeł „Rusocin” autostra-
dy A1 – Pruszcz Gdański oraz 
Pruszcz Gdański – Przejazdo-
wo, zakłada się ujednolicenie 
przekroju poprzecznego jezdni 

do 7 m, poprawę parametrów 
technicznych drogi, zwiększe-
nie jej nośności, przebudowę 
skrzyżowań z drogami pod-
porządkowanymi, powstanie 
ciągów dla pieszych i rowerzy-
stów oraz zatok autobusowych, 
a także wykonanie elementów 
uspokojenia ruchu drogowego. 
Projekt zostanie zrealizowany 
do końca 2018 roku.
Kolejny projekt polega na roz-
budowie drogi wojewódzkiej 
nr 521 o długości około 18,9 
km na odcinku od skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 55 w 
Kwidzynie do ul. Grunwaldz-
kiej w Prabutach. Założeniem 
jest poprawa parametrów tech-
nicznych drogi do klasy G oraz 
zwiększenie nośności drogi. 
Planuje się m.in. przebudowa-
nie wszystkich skrzyżowań z 
drogami poprzecznymi, wybu-
dowanie chodników, ścieżek ro-
werowych, przejść dla pieszych 
i zatok autobusowych. Zostanie 
wykonane odwodnienie dro-
gi oraz budowa i przebudowa 

kanalizacji deszczowej na te-
renach zabudowanych. Projekt 
zostanie zrealizowany do końca 
2018 roku.
W ramach RPO WP 2014-
2020 dotychczas przyznano 
dofinansowanie następującym 
projektom: „Rozbudowa dro-
gi wojewódzkiej nr 222 i nr 
229 na odcinku od Starogardu 

  O drogowych inwestycjach poinformowali marszałek 
Mieczysław Struk oraz Grzegorz Stachowiak, dyrektor ZDW.
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Gdańskiego przez Jabłowo do 
węzła autostrady A1” oraz „Bu-
dowa obwodnicy miasta Kar-
tuzy – Etap I”. Łączna wartość 
wszystkich pięciu projektów 
wynosi ponad 250 mln zł, a cał-
kowite dofinansowanie przy-
znane dla projektów to około 
210 mln zł.

(SL)

Planowane inwestycje należą do przed-
sięwzięć realizowanych w ramach 
tzw. „kręgosłupa transportowego wo-
jewództwa pomorskiego”. Wiedzie-
liśmy, że po zbudowaniu autostrady sprawą kluczową będzie 
budowa dróg dojazdowych do A1. Po realizacji tych inwesty-
cji ten szkielet transportowy będzie już praktycznie uzupełnio-
ny. Poprawi się nie tylko dostępność komunikacyjna w regio-
nie, ale też wzrośnie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
dróg. To nie koniec inwestycji drogowych w naszym regionie.  
W najbliższym czasie będą rozstrzygane m.in. przetargi na budowę 
obwodnicy Debrzna oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222.

RYSZARD ŚWILSKI,  
CZŁONEK ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO

WIADOMOŚCI Z SEJMU
W związku z wieloma obiekcjami mieszkańców miast i rolników, dotyczących Ustawy „o wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Rolnej Skarbu Państwa”, zorganizowałam spotkanie z mieszkańcami Powiatu Gdańskiego. Przedsta-
wiłam założenia ustawy i jej konsekwencje dla mieszkańców. 

Nie ukrywam, że wiele z tych za-
pisów wywołało oburzenie, gdyż 
ogranicza ona obrót prywatny-
mi gruntami rolnymi i narusza 
prawa własności, a wielu miesz-
kańców miast kupiło ziemie rol-
ne, żeby móc tam wyjeżdżać na 
weekendy lub planują się tam 
kiedyś przenieść. Wielu miesz-
kańców Gdańska kupiło rów-
nież ziemię jako zabezpieczenie 
na przyszłość i teraz będą mieć 
duże trudności żeby ją sprzedać 
lub komuś przekazać. Zwyczaj-
nie mają uniemożliwione dyspo-
nowanie swoją własnością. 

Ustawa o sprzedaży własności 
rolnej została przesłana Prezy-
dentowi do podpisu. Sejm już 
ją  przegłosował 14 kwietnia 
br. i tym samym zakończył się 
parlamentarny etap prac nad tą 
ustawą.

Prezydent podpisał ustawę i za-
cznie ona  obowiązywać  od 30 
kwietnia. 

Najważniejsze regulacje do-
tyczą zakazu sprzedaży 

państwowej ziemi rolnej przez 
5 lat (z wyjątkiem nieruchomo-
ści o powierzchni do 2 ha i in-
nych przeznaczonych np. pod 
budownictwo mieszkaniowe). 

Nabywcą gruntów rolnych 
mogą być tylko rolnicy indy-
widualni, posiadający kwalifi-
kacje rolnicze oraz mieszkający 

co najmniej od 5 lat w gmi-
nie, gdzie jest położona przy-
najmniej jedna działka jego 
gospodarstwa lub w gminie 
sąsiedniej.

Wyjęto spod zakazu swobod-
nego obrotu ziemią Kościoły i 
Związki Wyznaniowe. 
Wśród posłów opozycji, także 

tych wierzących wywołało to 
oburzenie, bo jednocześnie PiS 
nie dopuścił do tego, by ziemię 
mogły kupować np. spółdziel-
nie rolnicze. Złożonych z rol-
ników indywidualnych. Tych 
samych, którzy pojedynczo 
przecież mogą kupować ziemię. 

Dyskusja w Parlamencie była 

bardzo emocjonująca. Skut-
kiem tej ustawy, niestety, bę-
dzie zakaz kupowania gruntów 
rolnych przez mieszkańców 
miast, którzy chcieliby mieć 
dom nad jeziorem lub na wsi, 
a rolnicy nie będą mogli im jej 
sprzedać. 
Osoby niebędące rolnika-
mi będą mogli kupować tylko 
działki o powierzchni mniej-
szej niż 0,3 ha. 
  
Nieruchomość rolną, może na-
być wyłącznie osoba fizyczna 
z odpowiednimi kwalifikacja-
mi. Musi się też zobowiązać 
do zamieszkania przez 5 lat na 
terenie danej gminy, prowadzić 
gospodarstwo rolne, w skład 
którego weszła nabyta nieru-
chomość rolna, przez okres co 
najmniej 10 lat od dnia nabycia. 
Nabyta nieruchomość przez 
10 lat nie może być zbyta ani 
oddana w posiadanie innym 
podmiotom.

Moim zdaniem, stosując tę 
ustawę, Państwo tworzy mo-
nopol własności nieruchomości 

rolnych, co już kiedyś było…. 

Ustawa ta:
• Uniemożliwia swobodne 
dysponowanie własnością i 
usztywnia obrót ziemią; 
• Uniemożliwia nabycie grun-
tów rolnych przez większość 
Polaków; 
• Dotyka  osób, które chcą uło-
żyć sobie życie poza aglomera-
cją miejską.
Skutkiem tej ustawy będzie 
oczywiście obniżenie wartości 
prywatnej ziemi.

Z poważaniem 
Małgorzata Chmiel, poseł 
czł. Komisji Infrastruktury 
Sejmu RP

Tam, gdzie Państwo 
pozwala działać 

własności prywatnej i 
wolności gospodarczej 

zapewniając stabilność 
prawa i pieniądza 

ludzie poprawiają swoje 
warunki materialne.
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SEZON ROZPOCZĘTY

Molo już płatne

  Sopockie molo znów odwiedzą tysiące turystów 

   W Sopocie powstał niedawno nowy mural

Można powiedzieć, że wraz z 
początkiem maja rozpoczął się 
w Trójmieście sezon turystycz-
ny, a co za tym idzie wprowa-
dzono opłaty za wejście m.in. 
na sopockie molo. Cennik nie 
uległ jednak zmianom i po-
zostaje taki sam, jak w roku 
ubiegłym.
– Kontynuujemy też sprzedaż 
biletów nocnych – w weekendy 
w maju i czerwcu oraz codzien-
nie w okresie wakacji. Wejście 
na sopockie molo będzie płat-
ne do niedzieli 25 września 
– informuje Marcin Kulwas, 
dyrektor molo w Sopocie, któ-
ry dodaje, że nowością w tym 
sezonie będzie możliwość za-
kupu biletów przez internet. – 
Już w maju rozpoczęliśmy testy 
systemu, a oficjalnie sprzedaż 
on-line planujemy rozpocząć w 
czerwcu.
Przypomnijmy jeszcze tylko, 

że bilet normalny kosztuje 
7.50, ulgowy 4, nocny 5, ro-
dzinny (2 dorosłych + 1 dziec-
ko) 18, rodzinny (2 dorosłych 
+ 2 dzieci) 19, rodzinny (2 do-
rosłych + 3 dzieci) 20, karnet 
normalny (x15) 80, a karnet 
ulgowy (x15) 40 złotych. 
– Bilety nocne obowiązują do 
19 czerwca – noce z piątku na 
sobotę i z soboty na niedzielę 
w godz. 23.00 – 8.00. Wyjątek 
stanowić będzie jedynie drugi 
długi weekend majowy, pod-
czas którego przypada Boże 
Ciało, od 25 do 29 maja, oraz 
od 25 czerwca do 1 września 
– od 23.00 do 8.00. Przypo-
minamy, że na pomoście spa-
cerowym obowiązuje zakaz 
wnoszenia i spożywania alko-
holu. Przy wejściu można spo-
dziewać się kontroli – ostrzega 
Marcin Kulwas.

(GR)

SOPOT

Kasa dla policji
W ostatni piątek kwietnia 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu oraz insp. Piotr Bo-
lin, komendant miejski po-
licji w Sopocie podpisali po-
rozumienie, na mocy którego 
miasto przekaże dodatkowe 
środki na policyjne patrole w 
mieście.
– Sopot przeznaczył w tym 
roku 100 tysięcy złotych 
na rekompensatę pieniężną 
dla policjantów za ich czas 
służby, przekraczający nor-
mę określoną w stosownych 
przepisach, na terenie miasta, 
poprzez zwiększenie liczby 

patroli pieszych i zmotoryzo-
wanych w wybranych obsza-
rach miasta – informuje Anna 
Dyksińska z Biura Promocji i 
Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta Sopot.
Służba będzie pełniona w wy-
miarze 8 godzin, w formie 
umundurowanych patroli pie-
szych i zmotoryzowanych, w 
godz. 21.00 – 7.00, głównie w 
piątki i soboty.
– W inne dni tygodnia, w za-
leżności od istniejących po-
trzeb związanych ze zwięk-
szonym ruchem turystycznym 
i odbywającymi się na terenie 

  Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski i insp. Piotr Bolin, komendant miejski policji po podpisaniu porozumienia
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miasta imprezami kultural-
nymi, rozrywkowymi, spor-
towymi i innymi uroczysto-
ściami – dodaje Anna Dy-
ksińska. – W porozumieniu 
znalazł się również nowy 
zapis, mówiący, że organi-
zowane będą także patrole 
wywiadowcze – nieumundu-
rowane – ukierunkowane na 
kontrole placówek sprzedaży 
alkoholu. Celem tego przed-
sięwzięcia jest ujawnianie 
sprzedaży alkoholu nieletnim 
oraz nietrzeźwym.

(GR)

NIEZWYKŁA ILUZJA PRZESTRZENI

Sopot ma nowy mural
Już nie tylko Gdańsk znany jest z oryginalnych murali, które malowane są na wielu 
budynkach w różnych częściach miasta. Od niedawna nowym muralem mogą się 
również chwalić mieszkańcy Sopotu. 

Nowy mural powstał na ścia-
nie kamienicy znajdującej się 
przy reprezentacyjnym trakcie 
kurortu – ul. Bohaterów Mon-
te Cassino. 
– Projekt miejscowej malarki 
Magdaleny Jankowskiej „Ma-
leny” znalazł już uznanie wśród 
mieszkańców Sopotu, idealnie 
wpasowując się w przestrzeń 
kurortu. Jego uroczysta pre-
zentacja, połączona z perfor-
mancem „MaloGranie” autor-
ki muralu oraz multiinstru-
mentalisty Michała Sołtana, 
odbyła się tydzień temu w Te-
atrze BOTO przy placyku Ja-
sia Rybaka – informuje Justyna 
Mazur z sopockiego magistra-
tu. – Lecące mewy origami na 
tle błękitnego nieba i sprytnie 
wykorzystane okna jako ko-
miny, tworzą niezwykłą iluzję 
przestrzeni. Warto zauważyć, 
że autorka tego oryginalnego 
obrazu zrealizowała go sama. 
Justyna Mazur podkreśla, że 
artystce nie były straszne złe 
warunki pogodowe, ani też 

praca na wysokości, ponieważ 
lubi wyzwania.
– Artystka maluje obrazy olej-
ne i akrylowe na płótnie, czę-
sto w dużych formatach. Ścia-
na kamienicy nad kultowym 
SPATiF-em z pewnością jest 
największym podobraziem, z 
jakim przyszło jej się mierzyć. 

Magdalena Jankowska nie wy-
klucza podobnych wyzwań w 
przyszłości – dodaje Justyna 
Mazur.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
uroczysta prezentacja mura-
lu, którą udało się zorganizo-
wać we współpracy z człon-
kami fundacji Teatru BOTO 

(niedawno otworzyli swoją 
siedzibę w sąsiedztwie mu-
ralu) oraz Urzędem Miasta 
Sopot, połączono z wystawą 
prac artystki i performance 
„MaloGranie”.

(GR)
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RODZINA 500+

Otrzymali pierwsze pieniądze
28 kwietnia wypłatę świad-
czenia wychowawczego w 
ramach programu „Rodzi-
na 500 +” rozpoczął Sopot. 
W mieście uprawnionych do 
otrzymania świadczenia wy-
chowawczego jest ok. 1600 
rodzin i ok. 1800 dzieci. Do 
końca kwietnia wniosek zło-
żyło ponad 980 osób, czyli ok. 
60 proc. osób uprawnionych. 
Prawie połowa wniosków zo-
stała złożona elektronicznie. 
W najbliższych dniach doda-
tek wychowawczy 500 zł, trafi 
również do wszystkich rodzin 
zastępczych. 
– Dzięki wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej, która zo-
stała uruchomiona w Sopocie 
na początku marca, składanie 
wniosków przebiega spraw-
nie i bez kolejek – podkre-
śla Anna Jarosz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, który 
realizuje program „Rodzina 
500 +”. 
Niestety wnioski przesyłane 
drogą elektroniczną, szcze-
gólnie przez bankowość elek-
troniczną, zawierają błędy. 
– System przepuszcza wnio-
ski niepełne lub błędnie wy-
pełnione i większość z nich 

wymaga poprawienia lub uzu-
pełnienia, dlatego osoby, które 
je złożyły, wzywamy do ich po-
prawienia lub ponownego zło-
żenia – dodaje Anna Jarosz.
Przypominamy, że przy skła-
daniu wniosku na pierwsze 
dziecko należy załączyć infor-
mację o dochodach. Zachęca-
my do uważnego przeczytania 
instrukcji oraz starannego wy-
pełniania wniosków przesyła-
nych drogą elektroniczną. 
– Częstym błędem jest np. brak 
wpisania pierwszego dziecka w 
składzie rodziny, w przypad-
ku wnioskowania o świadcze-
nie wychowawcze wyłącznie 
na drugie i kolejne dzieci czy 
numer pesel niezgodny z datą 
urodzenia. W przypadku py-
tań i wątpliwości, zachęcamy 
do kontaktu z pracownikami 
Punktu Obsługi Programu 
„Rodzina 500 +” w Sopocie (tel. 
58 555 09 04 lub 58 551 61 63), 
którzy odpowiedzą na wszyst-
kie pytania oraz pomogą w wy-
pełnieniu wniosku – informuje 
Anna Jarosz. 
W Sopocie większość osób 
uprawnionych do świadczenia 
wychowawczego złożyła już 
wnioski. W związku z male-
jącą liczbą tych składanych na 

papierze, od 1 maja zmieniła 
się organizacja pracy punktów 
przyjmujących wnioski. Do-
datkowy punkt utworzony w 
siedzibie MOPS przy ul. Ko-
lejowej 14, został zamknięty.
Od 1 maja wnioski w ramach 
programu „Rodzina 500+” 
można składać w Dzia-
le Świadczeń Rodzinnych i 
Funduszu Alimentacyjnego 
MOPS przy al. Niepodle-
głości 876, który czynny jest 
w poniedziałek i czwartek w 
godz. 9.00 –17.00, a wtorek, 
środa i piątek w godz. 9.00 – 
15.00 (do 1 lipca). 
Wnioski można również 
składać drogą elektroniczną 
(za pomocą systemu teleinfor-
matycznego udostępnianego 
przez ZUS, www.zus.pl; za 
pośrednictwem bankowości 
internetowej lub platformy 
Emp@tia). Szczegółowe in-
formacje na stronie www.ro-
dzina500plus.gov.pl lub pod 
numerem ogólnopolskiej in-
folinii 22 529 06 68

Agnieszka Niedałtowska 
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Dzień Dziecka w „Bolku i Lolku” 

  Gdańscy strażacy zawitali do dzieciaków z klubu „Bolek i Lolek”

Maj i czerwiec to miesiące 
chyba najbardziej wyczekiwa-
ne przez dzieci. W tym czasie 
obchodzą Dzień Dziecka i 
zaczynają się też ich ulubione 
wakacje.
W klubie „Bolek i Lolek” to 
też okres wzmożonych im-
prez plenerowych.
– Rozpoczęliśmy niedawno 
cykl spotkań „Mój zawód…”. 
Jako pierwsi odwiedzili nas 
strażacy, którzy pokazali 
dzieciakom swój bojowy wóz. 
18 maja o godz. 17.00 roz-
pocznie się spotkanie „Mój 

zawód fryzjer”, podczas które-
go panie fryzjerki czesać będą 
nasze dziewczynki. Z kolei 
podczas imprezy z okazji Dnia 
Dziecka zawitają do nas poli-
cjanci, którzy pokażą nie tylko 
radiowóz, ale również psy tro-
piące – mówi nam Piotr Szcze-
pański, kierownik klubu „Bolek 
i Lolek”.
Impreza z okazji Dnia Dziec-
ka odbędzie się oczywiście 1 
czerwca na terenie klubu przy 
ulicy Kołobrzeskiej 57 (począ-
tek o godz. 14.00). Na ten dzień 
zaplanowano wiele atrakcji. Nie 
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zabraknie dmuchanych zaba-
wek, czy ścianki wspinaczko-
wej. Odbędą się też przedsta-
wienia teatralne w wykonaniu 
aktorów teatrów „Pinezka” i 
„Arlekin” z Białegostoku.
Dobrą wiadomość mamy też 
dla miłośników piosenki tu-
rystycznej i ballady lirycznej, 
ponieważ w „Bolku i Lolku” 
wystąpi z koncertem Piotr 
Skowronek, związany z fe-
stiwalem „Bazuna”. Koncert 
odbędzie się 17 maja o godz. 
18.00

(lubek)

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

„Maciuś I” świętuje Dzień Dziecka
W miesiącu maju, w klubie 
„Maciuś I”, mieszczącym się 
przy ulicy Opolskiej 2, od-
będzie się wiele imprez kul-
turalnych, rozrywkowych i 
sportowych. 
– Już 17 maja zapraszamy 
dzieci na konkurs plastycz-
ny „Wschody słońca nad mo-
rzem”. Z kolei 19 maja zachę-
camy dorosłych do wzięcia 
udziału w Turnieju Brydżo-
wym, który rozgrywany bę-
dzie w parach, o puchar kie-
rownika klubu „Maciuś I”. Po-
czątek zmagań o godz. 13.00 
– zaprasza Urszula Lisowska, 
kierownik „Maciusia I”. 
20 maja o godz. 9.30 roz-
pocznie się III Przymorski 
Festiwal Piosenki O Złotą 
Nutkę Króla Maciusia. W 
tym samym dniu zaplanowa-
no Turniej Tenisa Stołowego 
o puchar kierownika Admi-
nistracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”. O godz. 16.00 
rywalizacje rozpoczną dzieci 
i młodzież, a dwie godziny 
później dorośli.
– Wielkie święto dla naj-
młodszych przygotowane 
zostanie 3 czerwca. Z okazji 
Dnia Dziecka organizujemy 
Festyn Rodzinny. W progra-
mie przewidzieliśmy występy 

artystyczne – wystąpi zespół 
„Mini Mix”, „Heydey”, woka-
liści ze Studia Piosenki Mał-
gorzaty Szczepańskiej-Stan-
kiewicz. Odbędą się także gry 
i zabawy integracyjne. Nie za-
braknie dmuchańców, malowa-
nia twarzy i konkursów z na-
grodami. W tym dniu wręczy-
my puchary i statuetki dla zwy-
cięzców Turnieju Brydżowego 
i Turnieju Tenisa Stołowego. 
Przewidzianych jest wiele 
atrakcji i jestem przekonana, że 

każdy znajdzie coś dla siebie – 
zapewnia Urszula Lisowska. 
Festyn rozpocznie się o godz. 
16.00. Udział we wszystkich 
imprezach jest bezpłatny. 
O szczegóły wydarzeń orga-
nizowanych w klubie „Maciuś 
I” pytać można bezpośrednio 
pod numerem telefonu 58 556 
41 51, na Facebooku lub na 
stronie klubowej. 

(UL)

  Przeciąganie liny zawsze gwarantuje dobrą zabawę
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PSM „Przymorze” w sieci
Od niedawna można za pomo-
cą internetu dowiedzieć się o 
najważniejszych wydarzeniach, 
które mają miejsce w Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”. Jest to możliwe 
dzięki stronie internetowej, któ-
ra została uruchomiona przez 
gdańską spółdzielnię.
– Nasza strona działa dopie-
ro od niedawna, dlatego pewne 
rzeczy trzeba jeszcze dopraco-
wać i uzupełnić. Myślę, że już 
teraz znaleźć można tam wiele 
niezbędnych  i ciekawych infor-
macji – mówi nam  inż. Wła-
dysław Wojtkiewicz, zastępca 
prezesa ds. technicznych PSM 
„Przymorze”.
Na stronie www.przymorze.
gda.pl znajdują się informacje 

dotyczące Zarządu i wszystkich 
czterech Administracji Osie-
dli Spółdzielni oraz informacje 
dotyczące działalności Osiedlo-
wych Klubów i Domu Kultury. 
Tu też znajdziemy niezbędne 
adresy i telefony do służb komu-
nalnych, pogotowia lokatorskie-
go PSM Przymorze , ochrony 
fizycznej oraz najważniejsze akty 
prawne, na których opiera się 
funkcjonowanie spółdzielni.
Ze strony internetowej (po uzy-
skaniu loginu i hasła dostępu w 
administracji osiedla) można się 
połączyć z Elektronicznym Biu-
rem Obsługi Klienta (EBOK), 
gdzie można sprawdzić saldo 
swoich opłat dotyczących lokalu.

(GR)

WYJĄTKOWY DZIEŃ DZIECKA

ŚLĄSKA KONCERTUJE

45-lecie klubu „Piastuś”

Hiszpanie w Domu Kultury

Maj to miesiąc licznych koncertów, festiwali i przeglądów 
muzycznych. Już 18 maja, w Osiedlowym Klubie „Piastuś”, 
odbędzie się kolejny przegląd. 

W dniach 12 – 21 maja odbędzie się w Sopocie 12. Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny Mundus Cantat. W ramach imprezy koncert 
odbędzie się także w Domu Kultury przy ul. Śląskiej 66b. 

– Tym razem w muzyczne 
szranki staną przedszkolaki 
reprezentujący okoliczne pla-
cówki. W XIII już Przeglądzie 
Piosenki Przedszkolnej udział 
wezmą dzieci reprezentujące 
Przedszkola nr 54, 51, 48, i 34. 
Z doświadczenia poprzednich 
lat wiemy, że nie obędzie się 
bez wzruszeń, tremy i emocji 
tak ze strony uczestników, jak i 
jury oraz widowni – mówi nam 
Ewa Abramowska, kierownik 
„Piastusia”. 
Tradycyjnie już, 1 czerwca od-
będzie się natomiast festyn z 
okazji Dnia Dziecka. Co cieka-
we, z tą datą wiąże się 45. rocz-
nica powstania klubu „Piastuś”.

– Dlatego też mamy nadzieję, 
że festyn będzie wyjątkowy i 
prawdziwie świąteczny. Mogę 
zdradzić, że zawitają do nas 
rycerze, a uczestnicy impre-
zy będą mogli zapoznać się ze 
średniowieczem w stylizowanej 
wiosce rycerskiej, gdzie będzie 
zbrojownia ze średniowieczną 
bronią i zbroją. Pokaz paso-
wania na rycerza, pokaz tań-
ca dawnego, konkursy rycer-
skie, biżuteria średniowieczna 
to tylko niektóre z zaplano-
wanych na ten dzień atrakcji. 
Zapraszamy wszystkie dzieci, 
te najmłodsze i trochę starsze 
oraz dorosłych na festyn, któ-
ry odbędzie się 1 czerwca, od 

godz. 16.00 – zaprasza Ewa 
Abramowska.
Korzystając z naszych łamów, 
klub „Piastuś” serdecznie dzię-
kuje Stowarzyszeniu Kultural-
no-Oświatowemu „Tele-Piast” 
za wsparcie finansowe, zaan-
gażowanie, poświęcony czas i 
owocną współpracę, dzięki któ-
rej możliwe stało się zaofero-
wanie mieszkańcom atrakcyj-
nych zajęć i spotkań, pełnych 
niezapomnianych wrażeń kon-
certów i przedstawień teatral-
nych dla mieszkańców – tych 
najmłodszych i najstarszych.

(GR)

– Zapraszamy mieszkańców na 
piękny koncert „Serenady Truba-
durów z Coruny” w wykonaniu 
studentów Technicznego Uni-
wersytetu w A Coruna w Hisz-
panii. Koncert odbędzie się w 
czwartek, 19 maja, o godz. 19.00. 
Wstęp jest oczywiście darmowy 
– zaprasza Barbara Imianowska, 
kierownik przymorskiego Domu 
Kultury.
Przy okazji 225. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, w 
Domu Kultury przy Śląskiej, od-
był się koncert Teatru Otwartego.
– Podczas koncertu można było 
usłyszeć zarówno utwory patrio-
tyczne, jak i pieśni maryjne. Licz-
nie przybyła publiczność, wraz z 
artystami, śpiewała znane sobie 
utwory patriotyczne. Podczas 
koncertu wystąpili: Magdale-
na Witczak, Dariusz Stanisław 
Wójcik, Marta Lewandowska, 
Krystian Nehrebecki i Rafał 
Lewandowski – dodaje Barbara 
Imianowska.

(KL)

  Zespół „Żuławianki” z Ostaszewa ze swoim biesiadnym 
programem zawitał do Klubu Seniora w Domu Kultury 
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Gdańsk Business Week      
okno na światowy biznes

Ładowarka do telefonu na 
energię słoneczną, aplikacja 
dopasowująca ubrania do wa-
runków pogodowych czy lek, 
który zmniejsza wpływ alkoho-
lu na człowieka – to tylko nie-
które z innowacyjnych produk-
tów opracowanych przez nasto-
letnich uczestników Gdańsk 
Business Week organizowane-
go przez Gdański Inkubator 
Przedsiębiorczości STARTER 
wspólnie z Miastem Gdańsk i 
Washington Business Week. 
W dniach 17-22 lipca odbę-
dzie się szósta edycja wydarze-
nia. W trakcie 6 dni młodzież 
w wieku 15-19 lat weźmie 
udział w zajęciach i wykła-
dach prowadzonych w języku 
angielskim przez menedżerów 

globalnych firm, takich jak: 
Microsoft, Apple czy Boeing, a 
także firm mających swoje sie-
dziby w Trójmieście – między 
innymi Kemira, Speednet czy 
Neoteric. 

Sześć dni intensywnych zajęć 
i wykładów, rozwój osobisty, 
ogromna dawka wiedzy biz-
nesowej, ale także niezwykła 
przygoda i możliwość pozna-
nia ciekawych ludzi ze świata 
lokalnego oraz amerykańskie-
go biznesu, to tylko niektó-
re z atrakcji, które czekają na 
uczestników nowej edycji wy-
darzenia. Każdy kto weźmie 
udział w projekcie będzie mógł 
rozwinąć skrzydła pod okiem 
ekspertów, którzy pomogą 

uczestnikom poznać własne 
możliwości oraz pokażą, że 
sukces leży na wyciągnięcie 
ręki wraz z niezliczonymi dro-
gami rozwoju. Najaktywniejsi 
uczestnicy projektu mają szan-
se na wzięcie udział w stażach 
w, m.in. w firmie AirHelp, spe-
cjalizującej się we wspieraniu 
pasażerów linii lotniczych w 
respektowaniu i poszanowaniu 
ich praw.
Gdańsk Business Week to nie 
tylko zdobywanie wiedzy, ale 
również lekcja pracy zespoło-
wej oraz indywidualnej, możli-
wość wykazania się cechami li-
derskimi, a także rozwój swojej 
kreatywności i innowacyjności. 
Oprócz warsztatów i wykła-
dów na uczestników czekają 

ciekawe konkursy, wycieczki 
do instytucji okołobizneso-
wych oraz zabawy rekreacyjne 
i rozgrywki sportowe. 

To wszystko sprawia, że letni 
kurs biznesowy na przestrzeni 
lat stał się największym progra-
mem z zakresu edukacji przed-
siębiorczej młodzieży w regio-
nie, a chętnych na zajęcia nie 
brakuje.
Zapisy do szóstej edycji, moż-
liwe poprzez formularz zgło-
szeniowy dostępny na stro-
nie http://www.gdanskbusi-
nessweek.pl/dla-uczestnikow, 
rozpoczną się 17 maja! 

Gdańsk Business Week 2016 to 
szósta edycja przedsięwzięcia 
realizowanego dla młodzieży 
w wieku 15-19 lat przez Gdań-
ski Inkubator Przedsiębior-
czości STARTER wspólnie z 
Miastem Gdańsk i Washing-
ton Business Week. Gdańsk 
Business Week to 6-dniowe 
warsztaty przedsiębiorczości 
i kreatywności realizowane w 
oparciu o symulację bizneso-
wą, prowadzone w języku an-
gielskim przez amerykańską 
kadrę menedżerów z firm – ta-
kich jak Boeing – przy współ-
pracy z menedżerami z Polski. 
Idea programu oparta jest na 

autorskiej licencji amerykań-
skiej organizacji Foundation 
for Private Enterprise Educa-
tion, która realizuje program 
w Stanach Zjednoczonych od 
38 lat i może pochwalić się 60 
tys. absolwentów. W Polsce, 
we wszystkich programach, 
wzięło dotychczas udział około 
1170 uczestników. Rokrocznie 
w samym GBW bierze udział 
100 uczestników. Tegoroczną 
edycję projektu wspiera m.in. 
InvestGDA. Sponsorem GBW 
2016 są także Kemira, Neoteric 
czy Speednet. 
Szczegóły na stronie:  
www.gdanskbusinessweek.pl 
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA DLA 

CHŁOPCÓW "FREGATA"

ul. Cystersów 13
80-330 Gdańsk Oliwa

tel: (58) 341 97 49,  
512 149 030

mail: szkola@fregata.edu.pl

„Fregata” – szkoła wielu możliwości 
Nazwa „Fregata” kojarzy się przede wszystkim ze statkiem żaglowym mającym więcej niż dwa maszty, jednak dla wielu rodzin 
z Trójmiasta „Fregata” to przedszkole i szkoła w Oliwie. Miejsce, które powstało dzięki śmiałym marzeniom kilkorga rodziców...

Łukasz Balwicki, mąż Mał-
gorzaty i ojciec czwórki dzie-
ci: Tymka, Franka, Ignacego i 
Marianki, jeden z założycieli 
„Fregaty” opowiada o tym, jak 
grupa rodziców „wzięła sprawy 
w swoje ręce” i mimo trudnych 
początków, braku wystarcza-
jących funduszy – otworzyła 
szkołę... 
– Przyjechałem do Gdańska 
na studia, moja żona też. Po-
chodzimy z Olsztyna. Ja stu-
diowałem medycynę, moja 
żona prawo. Na ostatnim roku 
studiów pobraliśmy się i pla-
nowaliśmy wspólne życie. My-
śleliśmy o dzieciach – cieszymy 
się, że mamy ich aż czwórkę, 
bo to daje nam wielką radość 
– ale szukaliśmy też środowi-
ska osób, które podobnie patrzą 
na świat. Dla których rodzina 
jest bardzo ważnym elementem 
życia, który powinien być pro-
fesjonalnie potraktowany. W 
końcu, żeby jeździć samocho-
dem, robimy prawo jazdy, by 
udzielić pomocy, robimy kur-
sy pierwszej pomocy. Zatem 
wydaje się, że warto tak samo 

poważnie podejść do aspektu 
rodzinnego – jak być dobrym 
mężem? Rodzicem? Szukali-
śmy środowiska, w którym ktoś 
by nam pomógł zdobyć większą 
wiedzę i żeby służył wsparciem 
– wspomina Łukasz Balwicki.

JAK TO SIĘ WSZYSTKO 
ZACZĘŁO?
– Uczestniczyliśmy w kursach 
dla rodziców, które nazywa-
ją się „Akademia Familijna” 
– zresztą one cały czas się od-
bywają we „Fregacie”. Na tych 
kursach myślą przewodnią 
było to, że po pierwsze – ro-
dzice są najważniejszymi wy-
chowawcami. A przedszkola 
i szkoły nigdy nie wyzbywają 
rodziców z tej odpowiedzial-
ności, z prawa do tego, żeby 
dbać, żeby starać się kształto-
wać swoje dzieci. A drugą taką 
rzeczą było to, że nawet jeżeli 
funkcjonują instytucje wspiera-
jące, to mają one bardzo ważną 
rolę do odegrania, nie tylko w 
zakresie edukacji, czyli naucze-
nia przedmiotów, ale równo-
legle powinny pomagać nam, 

rodzicom, w ukształtowaniu 
dzieci. W takim znaczeniu, że 
człowiek staje się w pełni czło-
wiekiem, kiedy ma wiedzę, ale 
też ma kręgosłup moralny. I ta 
grupa osób, która uczestniczyła 
w kursie Akademii Familijnej, 
podjęła decyzję: „no, słuchajcie, 
to może stwórzmy coś podob-
nego!” Czyli pełna współpraca 

i zaangażowanie rodziców... – 
dodaje Łukasz Balwicki.
No właśnie, idea „Fregaty” 
opiera się na ścisłej współpracy 
między rodzicami, a placówką, 
w wielu aspektach, a szczegól-
nie w aspekcie wychowawczym. 
Rodzice bardzo dobrze znają tu 
personel, znają dyrekcję, funk-
cjonuje system toutoringu, czyli 

każde dziecko jest przypisane 
do jednego nauczyciela, któ-
ry się opiekuje, ocenia wielo-
aspektowo każde dziecko w za-
kresie jego rozwoju intelektual-
nego, fizycznego, społecznego. 
Co trzy miesiące odbywa się 

indywidualne spotkanie, gdzie 
przychodzą rodzice i rozma-
wiają z nauczycielem o swoim 
dziecku. Nauczyciel opowiada 
jak on widzi ich dziecko, jak 
ono zachowuje się w klasie, jakie 
ma silne i słabe strony, a rodzice 
opowiadają jakie jest ich dziec-
ko wśród rodzeństwa, w domu, 
po to, żeby wspólnie wypraco-
wywać pewien plan działania.

Przed Walnym Zgromadzeniem Członków w SM „Orunia”
Wiosna to bardzo intensywny okres prac w spółdzielniach mieszkaniowych ze względu na organizację walnych zgromadzeń. 
Są to w zasadzie jedyne spotkania, na których omawiane są sprawy związane z działalnością spółdzielni.

UBIEGŁY ROK ZAMKNIĘTO NA PLUSIE

W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orunia” Walne Zgromadze-
nie Członków odbędzie się 24 
maja  (godz. 18.00) i będzie 
ono miało charakter sprawoz-
dawczy. Podczas Walnego 
udzielane będą absolutoria dla 
Zarządu. 
 
NISKA FREKWENCJA 
– Nie mamy się czego wstydzić. 
Ubiegły rok zakończył się nad-
wyżką przychodów nad wydat-
kami, a co za tym idzie kondy-
cja finansowa naszej spółdziel-
ni jest dobra. Taka sytuacja 
pozwala na przypuszczenie, 
że walne zgromadzenie prze-
biegać będzie spokojnie, ale do 
końca też nie możemy być tego 
pewni – przypuszcza Tadeusz 
Dorobek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orunia”.
SM „Orunia” liczy ok. 1500 
członków, dlatego Walne 
Zgromadzenie odbędzie się w 
jednej części. Jeszcze do nie-
dawna zebrania spółdzielcze 
organizowano w sali NOT, ale 
w związku z tym, że frekwen-
cja jest niska, przeniesiono je 
do szkoły przy ulicy Emilii 
Hoene 6.

 
DOBRE WIATRY DLA SPÓŁ-
DZIELCZOŚCI?
– Nowe władze w polskim par-
lamencie tchnęły nadzieję, że 
spółdzielcze sprawy ułożą się 
po naszej myśli. Niedawno spo-
tkaliśmy się z pochodzącym z 
Gdańska posłem Kazimierzem 
Smolińskim, który w Minister-
stwie Infrastruktury jest sekre-
tarzem stanu odpowiedzialnym 
za sprawy spółdzielcze. Okazał 
on zainteresowanie naszymi 
propozycjami, co pozwala po-
zytywnie patrzeć w przyszłość 
– mówi Tadeusz Dorobek.
Zdaniem prezesa Dorobka 
warto byłoby wrócić do Ze-
brań Przedstawicieli Członków 
– zamiast Walnego Zgroma-
dzenia, ponieważ na ZPCz, a 
szczególnie poprzedzających je 
Zebraniach Grup Członkow-
skich każdy mógł powiedzieć o 
każdej swojej bolączce. 
– Zwyczajnie nie przystoi a 
nadto porządek obrad nie daje 
możliwości, aby niektóre spra-
wy poruszać na Walnym Zgro-
madzeniu. Nie ma jednak innej 
sposobności, aby mieszkańcy 
publicznie przedstawili swoje 
bolączki – podkreśla prezes.

 
REMONTÓW CORAZ WIĘCEJ
Zasoby spółdzielni są coraz 
starsze, a co za tym idzie, i prac 
remontowych jest coraz więcej. 
Od 3 lat systematycznie wy-
mieniana jest instalacja kana-
lizacyjna pionów kuchennych. 
Ze względów finansowych 
wszystkich prac nie można zre-
alizować jednego roku, dlatego 
roboty te zostaną zakończo-
ne w ciągu kilku najbliższych 
lat. Poza tym malowane będą 
elewacje niektórych budyn-
ków. Na osiedlu wymieniane są 
również ciągi piesze, a według 
szacunków, wszystkie chodniki 
będą wyremontowane w ciągu 
dwóch najbliższych lat.
– Tydzień temu otrzymałem 
nawet informację, że nasza 
spółdzielnia została laure-
atem konkursu organizowane-
go przez Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP „za opracowanie i wdro-
żenie programu estetyzacji 
osiedla” – informuje prezes 
Dorobek.

Krzysztof Lubański
   W planach remontowych SM “Orunia” zapisany jest chociażby remont balkonów
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Gdańszczanie lubią łowić ryby 
Dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu jest na przykład wędkowanie. Przekonujemy się o tym chociażby po 
doniesieniach z gdańskiego magistratu, który informuje, że gdańszczanie rejestrują coraz więcej sprzętu pływającego do 
połowu ryb na wodach śródlądowych. 

– W ostatnich latach rośnie 
liczba rejestracji. W 2013 
roku zarejestrowano 166 sztuk 
sprzętu, w 2014 – 195 sztuk, a w 
2015 roku – aż 216 sztuk sprzę-
tu. W tym roku zarejestrowano 
już 60 sztuk – informuje Da-
riusz Wołodźko z Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku. – Dodać należy, że 
prezydent Gdańska rejestru-
je sprzęt pływający do połowu 
ryb należący do mieszkańców 
naszego miasta, a rejestracji 
podlega sprzęt bez silników 
lub z silnikami o mocy max. do 
27KM i powierzchni pokładu 
do 20 metrów kwadratowych.
Najwięcej rejestruje się łodzi, 
które stanowią blisko 80 proc. 
Pontonów jest około 10 proc., a 
resztę stanowi pozostały sprzęt, 
taki jak np. rower wodny czy 
pływadełko z napędem noż-
nym (ponton w kształcie koła z 
siedziskiem, otworem dla wło-
żenia nóg do wody i założony-
mi płetwami na nogach). 
– Wymagane dokumenty przy 

rejestracji to wydrukowany 
wniosek i dowód wniesienia 
opłaty skarbowej w przypadku 
żądania o wydanie zaświad-
czenia o rejestracji – informuje 
Dariusz Wołodźko.
Rejestracja odbywa się w ciągu 
7 dni roboczych, a dokumenty 
składa się w jednym z trzech 
Zespołów Obsługi Mieszkań-
ców: ZOM nr 1 przy ul. Party-
zantów 74, ZOM nr 3 przy ul. 
Nowe Ogrody 8/12 lub ZOM 
nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2. 
Tu składać można również 
wnioski o karty wędkarskie.
Przy okazji warto zauważyć, 
że w ubiegłym roku wydano w 
Urzędzie Miejskim w Gdań-
sku 770 kart wędkarskich, na-
tomiast w tym – już 100 sztuk. 
Karty wydawane są beztermi-
nowo, a odebrać je można także 
drogą pocztową. 
– Mieszkańcom Gdańska kar-
ty wydaje prezydent miasta 
poprzez Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego. Osoba 
składająca wniosek nie musi 

być zameldowana w naszym 
mieście, wystarczy, że miesz-
ka w Gdańsku. Warto pamię-
tać, że aby łowić na gdańskich 
zbiornikach retencyjnych, tak-
że trzeba posiadać kartę węd-
karską – przypomina Dariusz 
Wołodźko.
Kartę wędkarską może otrzy-
mać osoba, która zdała egza-
min ze znajomości ochrony 
i połowu ryb przed komisją 
powołaną w Polskim Związ-
ku Wędkarskim. Z obowiąz-
ku posiadania karty wędkar-
skiej są zwolnione osoby do lat 
14, jednak mogą one uprawiać 
amatorski połów ryb wyłącznie 
pod opieką osoby pełnoletniej, 
posiadającej taką kartę. 
Informacje dotyczące egzami-
nów można uzyskać w Polskim 
Związku Wędkarskim – Okręg 
w Gdańsku, 80-850 Gdańsk, 
ul. Rajska 2, tel.: 58 301 48 86.

(KL)

CORAZ WIĘCEJ OSÓB REJESTRUJE ŁÓDKI

  Gdańszczanie tłumnie rejestrują sprzęt pływający
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OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

DOMY  JEDNORODZINNE
W ZABUDOWIE  SZEREGOWEJ

- ATRAKCYJNA LOKALIZACJA Z 
ROZLEGŁĄ PANORAMĄ WIDOKOWĄ 
(UL. A.BRUSKIEGO)

- NOWOCZESNY PROJEKT

- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

- WYDZIELONE OGRODZENIE 
DZIAŁKI

- PEŁNA INFRASTRUKTURA W CENIE

- REALIZACJA W LATACH 2016-2018

- ILOŚĆ OGRANICZONA

INFORMACJA : www.smpoludnie.pl

tel. 508 462-257    58 670 42 36
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Walne Zgromadzenie w RSM „Budowlani”
Od 31 maja w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” rozpoczną się częściowe zebrania Walnego Zgromadzenia. 
– W ciągu siedmiu dni od otrzymania porządku obrad członkowie spółdzielni mogą zgłaszać swoje uwagi do otrzymanego 
dokumentu. Na 14 dni przed datą pierwszej części walnego, musimy wyłożyć wszystkie materiały – informuje Zbigniew Kopiński, 
prezes RSM „Budowlani”. – Korzystając z łamów „Panoramy”, chciałbym zachęcić członków spółdzielni do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu. Jest to bowiem okazja do załatwienia sprawy związanej z miejscem, w którym się mieszka.

Z A W I A D O M I E N I E 
Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani” zawiadamia, że:

30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się
ZEBRANIE CZĘŚCI I WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki: przy Al. Grunwaldzkiej 607 i 609

31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się 
ZEBRANIE II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki przy:
Al. Grunwaldzkiej 593, 595, Bitwy Oliwskiej 14, 15 i 16

1 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się 
ZEBRANIE III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki przy:
Al. Grunwaldzkiej 573, 579, 583, 591, 575, 577, 581, 585, oraz Bitwy Oliwskiej 1.

2 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 odbędzie się 
ZEBRANIE IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki przy:
Al. Grunwaldzkiej 571, 563, 543, 553, 553 AB, 557 AB, 559 AB, Pomorskiej 1, Pomorskiej 2, Krzy-
woustego 28, Beniowskiego 66, Mściwoja 61/63, Droszyńskiego 5, Droszyńskiego 5 A, Droszyń-
skiego 5 B, Czyżewskiego 5 w Sopocie oraz członków posiadających członkostwo w Spółdzielni, w 
związku z posiadaniem spółdzielczego prawa do garażu lub lokalu użytkowego.

6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Klubie AD – REM przy ul. Czyżewskiego 12 odbędzie się 
ZEBRANIE V CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki przy:
ul. Pawła Gdańca 4, 6, 10 i Tatrzańskiej 11

7 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Klubie AD – REM przy ul. Czyżewskiego 12  odbędzie się 
ZEBRANIE VI CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki przy
ul. Karpackiej 2, 4, 6 i 8

8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie AD – REM przy ul. Czyżewskiego 12 odbędzie się 
ZEBRANIE VII CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni
obejmującej budynki przy:
ul. Czyżewskiego 25, Bobrowej 5 i 7

z następującym, uzupełnionym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i 
Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
1. mandatowo – skrutacyjnej
2. wnioskowej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.
6. Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14 z dnia 28 czerwca 2007r. 
– podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14 z dnia 28 czerwca 2007r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 wraz z opinią Biegłego 
Rewidenta.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

10. Dyskusja nad punktami 7, 8, 9.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015,
 2.Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015, 
 3.Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
 4.Udzielenia absolutorium za rok 2015.
  •Zbigniewowi Kopińskiemu – Prezesowi Zarządu – za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015.r. 
  •Joannie Hanus – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.. 
  •Józefowi Turkowi – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
11. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobo-
wiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2016.
12. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej 
za 2015 r..
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany § 28 pkt 1 Statutu Spółdzielni:
 a) dyskusja
 b) podjęcie uchwały. 
13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela na VI Kongres 
Spółdzielczości.
14. Informacja Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad. 
Materiały, będące przedmiotem obrad, wyłożone będą do wglądu członków Spółdzielni od dnia 16 
maja 2016 r., od poniedziałku do piątku (wyjątkiem 27 maja 2016 r.), w siedzibie Spółdzielni w Oliwie 
przy Al. Grunwaldzkiej 569 – pok. nr 15 – w godzinach od 9.00 do 14.00; w Klubie AD – REM w 
Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12, w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w Klubie OKO w Oliwie przy ul. 
Grunwaldzkiej 611, w godzinach od 16.00 do 19.00. 
Podpisanie listy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu możliwe będzie jedynie za okazaniem 
dokumentu tożsamości. 
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CITYFIT TEŻ W GDAŃSKU

Największa siłownia w Trójmieście
Letni sezon za pasem, co po-
woduje, że coraz większy ruch 
panuje w trójmiejskich siłow-
niach, gdyż wszyscy chcą zdą-
żyć przed latem zrzucić zbęd-
ne kilogramy, których przy-
było w czasie zimy.

Wiosną większość osób za-
czyna przygotowanie do se-
zonu plażowego, uprawiając 
różnego rodzaju sporty albo 
chodząc na siłownię. Tych z 
kolei powstaje coraz więcej. 
Nic więc dziwnego, że kon-
kurencja jest duża, ale przy 
okazji zmusza to do różnych 
zabiegów marketingowych, 
które mają przyciągnąć no-
wych klientów.
Miesiąc temu otworzono w 
Gdańsku – coraz popular-
niejszy w naszym kraju – klub 
fitness sieci CityFit, który 
otwarty jest 365 dni w roku, 
przez 24 godziny na dobę. Si-
łownia CityFit, zlokalizowa-
na w Olivia Business Centre, 
zajmuje powierzchnię 2210 m 
kw., co sprawia, że jest naj-
większym tego typu obiektem 
w Trójmieście. Wnętrze zo-
stało podzielone na 7 stref ak-
tywności. Klub zajmuje dwa 
poziomy, ale dla komfortu 
klientów na obu piętrach zor-
ganizowano takie same strefy.

– Nasi klubowicze mogą czuć 
się bezpiecznie, ponieważ na 
sali sportowej znajdują się 
helppointy, które służą do wy-
zwania pomocy. Siłownia jest 
monitorowana przez całą dobę 
– mówi Izabela Niewiadom-
ska, zastępca managera CityFit 
Gdańsk.
Kluby starają się zrobić coś nie-
standardowego, aby wyróżnić 

się spośród konkurencji. W 
CityFit nie ma recepcji, dla-
tego klienci nie posiadają kart 
klubowych, lecz wchodzą na 
odcisk palca. Miesięczny kar-
net kosztuje 79 zł, ale nie pła-
cimy tu gotówką, lecz kartą 
płatniczą.

Helena Łomanik

  Niedawno otworzono w Gdańsku klub sieci CityFit
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 W “Stacji Orunia” przedszkolaki bawiły się wspólnie z seniorami

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE

Przedszkolaki w „Stacji Orunia”
W „Stacji Orunia” przy ul. Dworcowej 9 odbyło się spotkanie „międzypokoleniowe” 
seniorów oruńskich z dziećmi z Przedszkola nr 11. 

– Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny „Z uśmie-
chem wiosny”, który powiązany 
był z koncertem instrumental-
no-wokalnym w wykonaniu 
„Adamo Rytm Band”. My-
ślę, że warto wypromować ta-
kie przedsięwzięcie, ponieważ 
może ono stanowić impuls dla 
innych placówek oświatowych 
do podjęcia wspólnej inicjaty-
wy lokalnej na rzecz osób star-
szych, zamieszkujących Orunię 
lub zrzeszonych w klubach se-
niorów w „Stacji Orunia” oraz 
„Gościnnej Przystani”. Takie 
wspólne, międzypokoleniowe 
spotkania przyniosłyby dużo 
korzyści dla działalności o 
charakterze kulturowym, być 
może stałyby się nawet tradycją 
– mówi Beata Lewandowska, 
koordynator przedsięwzięcia z 
Przedszkola nr 11.
Iwona Kopeć z Gdańskiego 
Archipelagu Kultury mówi, że 
dzieci zaprezentowały bogaty 
program artystyczny.
– Dzieci, pięknie ubrane w wio-
senne kreacje, recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki i tańczy-
ły. Przedszkolakom akompa-
niował Adam Lewandowski, 
na co dzień prowadzący zajęcia 
rytmiczne z dziećmi. Po na-
grodzonym licznymi owacjami 
występie dzieci, Adam Lewan-
dowski zaprosił zgromadzoną 
publiczność na koncert piose-
nek zapomnianych, również 
nawiązujących do wiosny, mi-
łości i kwiatów. W repertuarze 
znalazły się piosenki Czesława 
Niemena, Marka Grechuty i 
zespołu Papa Dance. Koncert 
zakończył się wspólnym tań-
cem maluchy-seniorzy – dodaje 
Iwona Kopeć.

(GR)

TYLKO W SEZONIE 

Linia 606 już działa
– Pogoda, póki co, nas nie 
rozpieszcza, jednak szczyt 
sezonu turystycznego przed 
nami. Dlatego już w ostatni 
dzień kwietnia rozpoczęła 
funkcjonowanie przyspie-
szona, sezonowa linia au-
tobusowa 606 według tary-
fy zwykłej, na stałej trasie: 
Dworzec Główny – We-
sterplatte. Trasa prowadzić 
będzie przez ulicę Elbląską 
i most wantowy – infor-
muje nas Zygmunt Gołąb, 
rzecznik prasowy Zarządu 

Transportu Miejskiego w 
Gdańsku.
Linia 606 będzie funkcjo-
nować do niedzieli, 30 paź-
dziernika. Autobusy tej linii 
kursować będą w dni po-
wszednie w międzyszczycie 
(od około godz. 9.00 do oko-
ło godz. 13.00), natomiast w 
dni wolne od pracy – od oko-
ło godz. 10.00 do około godz. 
18.00. 
– Na trasie przejazdu będą 
obowiązywać tylko wybrane 
przystanki. Dodatkowo, od 

bieżącego roku będzie ob-
sługiwana przez linię 606 
para przystanków warun-
kowych „Ku Ujściu” – 1071 
i 1072 – dodaje Zygmunt 
Gołąb, który przypomina, 
że w kierunku Westerplat-
te kursują również autobusy 
linii 106 i 138. 

(GR)

MAMA, TATA, ÓSEMKA I JA...

Rodzinny Festyn 
na Chełmie

  Sopockie stosika zachęcały do odwiedzenia naszego kurortu

15. maja to Międzynarodowy 
Dzień Rodziny ustanowio-
ny przez ONZ w 1993 roku. 
Decyzja wyjątkowo trafna, bo 
może skłaniać miliony ludzi 
do pewnych refleksji związa-
nych z wyborem priorytetów 
życiowych. 
Współcześni dorośli są bar-
dzo zaabsorbowani pracą, 
robieniem kariery i pomnaża-
niem majątku. Chcą zapewnić 
swoim dzieciom jak najlepsze 
warunki, przy czym umyka 
im czasami coś, co jest znacz-
nie ważniejsze od pieniędzy – 
wspólne chwile w rodzinnym 
gronie. Dzieci pragną tego 
prawdziwego „bycia razem”. 
W Szkole Podstawowej nr 
8 na gdańskim Chełmie od 
lat organizowane są jednak 
imprezy, na które zaprasza-
ne są całe rodziny. Różne 
kiermasze świąteczne są już 
tradycją, a udział w kwesto-
waniu w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy albo wspólnym kolędowa-
niu, na stałe został wpisany 

w harmonogram rodzinnych 
spotkań na terenie szkoły. 
Trudno się zatem dziwić, że 
dla uczczenia Międzynarodo-
wego Dnia Rodziny, 14 maja, 
od godz. 11.00 w gdańskiej 
„ósemce” odbędzie się wielki 
festyn z mnóstwem atrakcji. 
Podczas imprezy przygoto-
wane są kiermasze kwiatów i 
wiosennych ozdób, konkur-
sy sportowe, stanowiska pla-
styczne, miejsca na kreatyw-
ną zabawę. Uczniowie zapre-
zentują na scenie swoje talen-
ty w towarzystwie członków 
rodziny, bo tych wspaniale 
tańczących, grających czy 
recytujących w SP 8 nie bra-
kuje. Mamy i tatusiowie będą 
mogli wspólnie stworzyć coś 
wspaniałego, ale co … okaże 
się już podczas festynu. Na 
pewno impreza będzie uda-
na, a wszyscy goście spędzą 
przyjemne chwile na wspól-
nej zabawie. Oby tylko pogo-
da dopisała.

(AT)
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Wiosenne porządki na osiedlu SM „Szadółki”
Tego roku zima minęła dość niepostrzeżenie, dzięki czemu zaoszczędzono środki przeznaczone ma utrzymanie 
ciągów komunikacyjnych, a niemal na wszystkich gdańskich osiedlach dość szybko zabrano się za wiosenne 
porządki. My sprawdziliśmy, co dzieje się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki”.

BUDYNKI CORAZ STARSZE, WIĘC REMONTÓW CORAZ WIĘCEJ

Mimo że prawdziwa zima nas 
w tym roku ominęła, to przez 
kilka dni mieliśmy namiastkę 
najzimniejszej pory roku. 
– Wiosną nasi pracownicy mu-
sieli zająć się sprzątnięciem 
piasku, którym posypywane 
były nasze ciągi komunika-
cyjne. A w ramach porządków 
prowadziliśmy na terenie całe-
go osiedla przycinkę drzew. Są 
to zabiegi higieniczne, wyko-
nywane jak zwykle na wiosnę. 
Nieustannie prowadzimy nato-
miast rekultywację trawników 
w miejscach, gdzie uległy one 
degradacji z różnych względów. 

Są one przede wszystkim wy-
deptane przez mieszkańców i 
osoby odwiedzające nasze osie-
dle. Z przykrością muszę przy-
znać, że zniszczonych traw-
ników na naszym osiedlu jest 
dość sporo – mówi nam Jan Ka-
zimierczyk, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Szadółki”.
Warto tutaj powiedzieć szcze-
gólnie o jednym miejscu – 
trawniku na skarpie przy ulicy 
Ostrołęckiej. Logicznym wy-
dawałoby się wybudowanie w 
tym miejscu chodnika. 
– Niestety nie możemy tego 
zrobić z oczywistego powodu. 

Wał, o którym mowa, zakrywa 
biegnący tamtędy ciepłociąg. 
Dlatego też utrzymanie ziele-
ni w tym miejscu jest bardzo 
trudnym zadaniem, a poza tym 
przepisy zabraniają budowania 
chodników w takim miejscu. 
Nie jest tak, że my nie chcemy. 
My zwyczajnie nie możemy 
wybudować tam chodnika – 
wyjaśnia Jan Kazimierczyk.
Niestety wielu gdańszczan, nie 
wiedzieć dlaczego, depcze na-
wet świeżo posianą trawę, co 
powoduje, że praca pracowni-
ków spółdzielni wydaje się sy-
zyfowa, a z kasy SM „Szadółki” 
wydawane są kolejne złotówki 
na utrzymanie terenów zielo-
nych. To jednak nie koniec nie-
miłych wiadomości. Zdarzyło 
się bowiem, że ktoś w środku 
dnia ukradł dopiero co zasa-
dzone krzewy.
– Wiadomo, że nasze osiedle 
liczy już sobie ponad 20 lat, 
dlatego też pewną część zaso-
bów należy już modernizować. 
W tym roku na przykład wy-
mieniamy drzwi wejściowe w 
budynku przy ulicy Ostrołęc-
kiej. Na parkingu A przy ulicy 
Piotrkowskiej musimy wymie-
nić instalację elektryczną, dla-
tego też przy okazji zamonto-
wane zostaną lampy typu led, 
co w krótkim okresie czasu 
przyniesie nam spore oszczęd-
ności, a w efekcie końcowym 

będzie miało odzwierciedle-
nie w wysokości opłat za ener-
gię elektryczną jakie wnoszą 
członkowie naszej spółdzielni 
– informuje Ludwik Nowacki, 
wiceprezes SM „Szadółki”.
Warto przy okazji powiedzieć, 
że rozpoczęto też prace związa-
ne z poprawą estetyki osiedla. 
Mowa tu przede wszystkim o 
myciu elewacji przy zastoso-
waniu odpowiednich środków 
konserwacji. Tam, gdzie nie 
zda to egzaminu, elewacje będą 
po prostu malowane. Będą to 
zapewne tylko północne strony 
budynków.
– W niektórych miejscach pro-
wadzone będą również uzupeł-
nienia elewacji, a przy okazji 

prowadzone będą prace na-
prawcze balkonów między in-
nymi przy ulicy Piotrkowskiej 
32 i 34, Częstochowskiej 2 – 6. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych, prowadzone będą tak-
że naprawy chodników, któ-
re często wykorzystywane są 
jako parking i dlatego ulegają 
zniszczeniu. Za spółdzielcze 
pieniądze łatane będą także 
dziury w ulicach osiedlowych, 
ponieważ, jak wiemy, część 
ulic należy do naszej spółdziel-
ni. W planach remontowych 
mamy zapisany również remont 
wejść do budynków – mówi Jan 
Kazimierczyk.
Potrzeby remontowe są 
znaczne, a wszystkie prace 

wykonywane będą sukcesyw-
nie w miarę posiadanych środ-
ków. Warto w tym miejscu za-
uważyć, że fundusz remontowy 
w SM „Szadółki” jest na bar-
dzo niskim poziomie, gdyż wy-
nosi zaledwie 88 groszy. Mimo 
że od 1 lipca wzrośnie do 95 
groszy, to i tak nie są to wy-
starczające środki na wszystkie 
potrzeby.
– Nie możemy stosować meto-
dy głębokiego drenażu kieszeni 
naszych mieszkańców, ponie-
waż mają oni przecież także 
inne wydatki – podkreśla pre-
zes Kazimierczyk.

Krzysztof Lubański

  W budynku przy ul. Ostrołęckiej wymieniono już drzwi wejściowe do klatek schodowych

 Renowacji poddawane są nieustannie spółdzielcze trawniki

GDAŃSK

Nowe gimnazja
Od nowego roku szkolnego w 
Gdańsku rozpoczną działalność 
dwie nowe szkoły. Gimnazja z 
klasami dwujęzycznymi powstaną 
przy XX Liceum Ogólnokształ-
cącym na Morenie i III Liceum 
Ogólnokształcącym, „Topolówce” 
we Wrzeszczu. 
– Nowe, publiczne, bezpłatne, 
autorskie, dwujęzyczne gimna-
zja powstały, by poszerzyć ofertę 
szkół dla uczniów zainteresowa-
nych tą formą edukacji. Chcemy 
zawalczyć o uczniów, którzy po-
trzebują indywidualnego prowa-
dzenia, a które mogą otrzymać w 
klasach z programami autorskimi. 
Do tej pory tacy uczniowie korzy-
stali z oferty szkół niepublicznych, 
nauczania domowego lub wy-
jeżdżali do innych miast – mówi 
Piotr Kowalczuk, zastępca prezy-
denta ds. polityki społecznej. 
Gimnazja nie będą miały ustalo-
nych obwodów. Będą przyjmować 
uczniów z Gdańska oraz całego 
obszaru metropolitalnego. Rekru-
tacja już jest prowadzona. (GR) 

GDAŃSZCZANIE GORSZEJ KATEGORII?

Od 1 lipca segregujemy również białe szkło
Już jakiś czas temu miej-
scy rajcy podjęli decyzję 
o wprowadzeniu kolejnej 
zmiany w gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi. 
Tym razem od 1 lipca wszy-
scy gdańszczanie zobowią-
zani będą do segregowania 
szkła.
– Od 1 lipca mają pojawić 
się dodatkowe pojemniki 
na szkło. Do 30 kwietnia 
mieliśmy wskazać miej-
sca, w których będą mo-
gły one stać. Na naszym 
osiedlu pojawi się problem, 
ponieważ nie mamy dosta-
tecznego miejsca na posta-
wienie kolejnych pojemni-
ków – mówi „Panoramie” 
Jan Kazimierczyk, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Szadółki”, tym bardziej, że 
obecnie stoją już pojemniki 
postawione przez Zakład 

Utylizacji, którego udziałow-
cem jest Gmina Gdańsk.
Kilka lat temu, kiedy projek-
towano i budowano altany 
śmietnikowe, nikt nie prze-
widywał, że pojawi się w nich 
aż tak wiele pojemników na 
śmieci. Altan śmietnikowych 
nie ma za bardzo jak przebu-
dować, ponieważ nie ma na 
to miejsca. 
– Dla nas – spółdzielców, 
podobnie jak trzy lata temu 
– znów pojawiła się kolejna 
niewiadoma związana z go-
spodarką odpadami komu-
nalnymi. Mam nadzieję, że 
czegoś więcej dowiem się po 
akcji informacyjnej, którą za-
mierza przeprowadzić gdań-
ski magistrat – dodaje Jan 
Kazimierczyk.
Prezes SM „Szadółki” wi-
dzi rozwiązanie w tej kwe-
stii. Problemu można się 

pozbyć, budując altany dwu-
poziomowe, ale na takie nie 
stać wszystkich spółdzielni 
mieszkaniowych.
– Zapytałem w urzędzie mia-
sta, czy miasto dof inansowa-
łoby budowę dwupoziomowej 
altany śmietnikowej. Dowie-
działem się, że nie ma na to 
pieniędzy. Chciałbym za-
tem zapytać, czy mieszkańcy 
spółdzielni mieszkaniowych, 
obywatele tego miasta, płacą-
cy podatki, nie mają już żad-
nych praw? Śmietniki dwu-
poziomowe za miejskie pie-
niądze wybudowano na tere-
nach zasobów komunalnych, 
a dlaczego nie można na te-
renach spółdzielczych? Do-
tyczy to nie tylko altan, ale 
chociażby placów zabaw, czy 
siłowni na świeżym powie-
trzu. Na miejskich terenach – 
osiedlach TBS – powstają za 

środki f inansowe gminy ko-
lejne place zabaw, siłownie, a 
mieszkańcy spółdzielni znów 
są pomijani. Czy są to gdań-
szczanie gorszej kategorii? – 
pyta prezes SM „Szadółki”.

Do tematu na pewno wró-
cimy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

(lubek)

  W altanach śmietnikowych nie ma już miejsca na 
dodatkowe pojemniki
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Zupełnie INNE SPOJRZENIE na sztukę
Fundacja Fale Kultury, we współpracy z AB Produkt Art., zapraszają do Galerii w Kwadracie na wystawę „Zupełnie 
INNE SPOJRZENIE na sztukę”. Do 20 maja wystawionych zostanie 14 prac autorstwa 14 artystów. Zaprezentowane 
zostaną dzieła wykonane w wielu technikach artystycznych: malarstwo olejne i akrylowe; grafikę: akwatintę, 
serigrafię, algrafię; rysunek ołówkiem i tuszem; frottage; collage i fotografię. 

ZAPRASZAMY DO GALERII W KWADRACIE

Tym razem prace obejrzymy 
przez szklaną witrynę Galerii 
w Kwadracie, gdyż jak twier-
dzi Piotr Tomaszkiewicz, 
wiceprezes fundacji i pomy-
słodawca wystawy, doświad-
czenia związane z poprzednią 
wystawą obnażyły pewne po-
wszechne lęki przed przekra-
czaniem progu galerii. 
– Relatywnie niewiele osób 
odważyło się obejrzeć prace 
wystawione wewnątrz, w po-
równaniu z ilością osób, które 
dokonały tego przez okienną 
szybę. Dla wielu ta bariera, z 
przeróżnych powodów, oka-
zała się nie do pokonania. 
Liczymy jednak, że zwraca-
jąc uwagę na tę właśnie ba-
rierę, jaką jest szyba, zachę-
cimy jak najwięcej osób do jej 
pokonania i tym samym do 
wejścia do środka. Gwarantu-
jemy, że to właściwe spojrze-
nie na sztukę okaże się war-
te zachodu – przyznaje Piotr 
Tomaszkiewicz.
Sposób tak całkiem odmien-
nego przedstawienia od-
biorcom dzieł, wiąże się z 
usytuowaniem galerii w pa-
sażu handlowym dzielnicy 
i sposobie, w jaki przyciąga 
ona zwykłego mieszkańca. 

Przechodnie zazwyczaj za-
trzymują się przy szklanej wi-
trynie, która jest na tyle duża, 
że pozwala bez problemu zaj-
rzeć do środka galerii i oglą-
dać w ten sposób prezentowa-
ną ekspozycję – przez szybę. 
– 14 artystów prezentuje jed-
ną, wybraną pracę. Ekspozy-
cja zmienia się codziennie, 
gdyż każdego dnia o godzinie 
10.00 rano wystawiona praca 
zostanie wymieniona na ko-
lejną. Nieprzypadkowo spek-
trum technik jest tak szerokie 
– nasza wystawa ma zachę-
cić przeciętnego odbiorcę do 
wstąpienia do galerii i zapo-
znania się bliżej z dziełami 
sztuki – mówi Anna Maria 
Czarzasta, kurator wystawy, 
prezes Fundacji Fale Kultury.
Swoje dzieła zaprezentują ar-
tyści zarówno doświadczeni, 
jak i młodsi, dopiero przecie-
rający swoje wystawiennicze 
szlaki, jednakże wszyscy na 
tyle śmiali, by wziąć udział 
w tym dość niespotykanym 
projekcie: Maciej Siemoń-
ski, Jacek Mydlarski, Bogdan 
Kiliński, Joanna Budzyńska-
-Sycz, Agnieszka Rzońca, 
Urszula Kulczyk, Anna Ta-
tar, Aleksandra Perzyńska, 

Barbara Leszczyńska, Arka-
diusz Grzędzicki, Aleksan-
dra Żukowska, Magdalena 
Nowak, Urszula Dulewicz, 
Tomasz Dunajski. Ostatecz-
ną kwalifikację prac do wy-
stawy przeprowadzili wykła-
dowcy ASP w Gdańsku: prof. 
Jacek Zdybel i dr hab. Jacek 
Kornacki.
Wszystkie dzieła zostaną za-
prezentowane jednocześnie 
w przestrzeni galeryjnej na 
uroczystym finisażu wystawy, 
który odbędzie się 20 maja o 
godz. 18.00, oczywiście w 
Galerii w Kwadracie przy ul. 
Krzywoustego 25.

(AT)
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  Kadr z wernisażu nowej wystawy w Galerii w Kwadracie

„RODZINA 500+” 

Zmiany w przyjmowaniu 
wniosków 
Olimpia Szneider z Referatu Praso-
wego Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku informuje, że 21 tys. wniosków 
złożono w pierwszym miesiącu pro-
gramu „Rodzina 500+”. 
– Blisko połowę z nich złożono za 
pośrednictwem internetu. Ponad 4 
tys. wniosków złożono w 17 punk-
tach terenowych, utworzonych na 
terenie całego miasta specjalnie na 
potrzeby programu. Największym 
powodzeniem cieszy się punkt 
główny przy ul. 3 Maja 9, gdzie 
do tej pory złożono blisko 3 tysią-
ce wniosków – dodaje Olimpia 
Szneider. 
Janina Liedtke-Jarema, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku tłumaczy zaś, 
że największym wyzwaniem jest w 
tej chwili sprawne wydanie decy-
zji i szybka wypłata świadczeń dla 
rodziców. 
– Aby usprawnić ten proces, sukce-
sywnie przekierowujemy pracę osób 

przyjmujących wnioski na przygo-
towanie wypłat – informuje Janina 
Liedtke-Jarema. 
Od maja stopniowo wygaszane są 
tymczasowe punkty specjalistyczne, 
ponieważ zainteresowanie miesz-
kańców w poszczególnych punk-
tach zmniejsza się. 
– W maju zapraszamy gdańszczan 
do 10 punktów specjalistycznych w 
celu złożenia wniosku. Przypomi-
namy, że w dalszym ciągu można 
składać wnioski drogą elektroniczną 
lub za pośrednictwem poczty. Za-
chęcamy także do korzystania z in-
folinii 800 500 113 oraz umawiania 
się telefonicznie na określony termin 
złożenia wniosku pod numerem te-
lefonu 58 326 79 85 – zachęca Edyta 
Zaleszczyk-Dyks, kierownik Dzia-
łu Świadczeń Rodzinnych. 
Obowiązujący wykaz tymczaso-
wych punktów specjalistycznych 
przyjmowania wniosków w ramach 
programu „Rodzina 500+” znajduje 
się na stronie Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku (www.gdansk.pl). (GR)

MIESZKAŃCY PŁACĄ MNIEJ NA REMONTY

Nowy pawilon przy Krzemowej 2
Pod koniec kwietnia mieliśmy 
przyjemność uczestniczenia 
w uroczystym otwarciu no-
wego pawilonu handlowego, 
który wybudowano przy sie-
dzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orunia”, przy ulicy 
Krzemowej 2.
– Już w 2014 roku zaprojek-
towany został otwarty nie-
dawno pawilon handlowy. 
Jego budowa rozpoczęła się 
jesienią ubiegłego roku, a już 
na początku 2016 roku rozpo-
częły się odbiory. Z kolei na-
jemcy zaczęli starać się o róż-
nego rodzaju pozwolenia oraz 
podjęli się zagospodarowania 
swoich lokali – mówi „Pa-
noramie” Tadeusz Dorobek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orunia”.
W nowym pawilonie przy 
ulicy Krzemowej 2 otworzona 
została cukiernio-piekarnia 
„Czernis” oraz sklep Zakła-
dów Mięsnych „Wierzejki” z 
Lubelszczyzny i hurtownia 
fryzjerska.
– Dzięki temu pawilonowi do 
spółdzielczej kasy trafią do-
datkowe pieniądze z wynajmu 
lokali. Środki te zasilą oczy-
wiście nasz fundusz remon-
towy. Korzystając z okazji 
przypomnę, że spółdzielnia 

posiada ponad dwa tysiące 
metrów kwadratowych loka-
li użytkowych, dzięki którym 
otrzymujemy rocznie około 
300 tysięcy złotych dochodu. 
Wszystkie te środki również 
zasilają fundusz remontowy. Z 
tych pieniędzy wykonywane 
są przede wszystkim remonty 
mienia wspólnego, a więc drogi 

i chodniki czy place zabaw – 
tłumaczy Tadeusz Dorobek.
Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że gdyby nie przychody z 
wynajmu lokali użytkowych, 
członkowie spółdzielni musie-
liby płacić o ok. 30 groszy wię-
cej (za metr kwadratowy) na 
fundusz remontowy. 
Pawilon przy ulicy Krzemowej 

2 jest zapewne ostatnim, któ-
ry wybudowała spółdzielnia. 
Powód jest prosty – na tere-
nie osiedla nie ma bowiem 
wolnych miejsc, gdzie można 
byłoby prowadzić kolejne tego 
typu inwestycje.

(lubek)

  Otwarcie pawilonu należało zwieńczyć pamiątkową fotografią
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Na narty nawet w czasie lata
Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, w którym można uprawiać zarówno sporty zimowe, jaki i letnie – te 
organizowane na wodzie lub ziemne. Nie wierzycie?! Zaraz udowodnimy.

WOLNY CZAS MOŻNA SPĘDZIĆ NA TYSIĄC SPOSOBÓW

Jedną z najpopularniejszych 
form spędzania wolnego czasu 
wśród gdańszczan jest jazda na 
rowerze. Nic zatem dziwnego, 
że organizuje się w Trójmieście 
bardzo dużo imprez związa-
nych z kolarstwem. Tegorocz-
ne zawody Skandia Maraton 
Lang Team ponownie zawitają 
do Gdańska, a odbędą się już 
21 maja (start i meta w Zło-
tej Karczmie). Uczestniczyć w 
nich mogą nie tylko profesjo-
naliści, ale również początku-
jący kolarze. Ważne jest posia-
danie roweru i kasku. 
Gdańsk to jednak przede 
wszystkim nadbałtyckie mia-
sto. Dlatego bardzo popularne 
są tu sporty wodne, by wspo-
mnieć o żeglarstwie, pływaniu, 
kajakarstwie, wędkarstwie, czy 
nurkowaniu. W związku z du-
żym zainteresowaniem tymi 
sportami, zwiększa się rów-
nież ilość punktów, które wy-
pożyczają odpowiedni do tego 
sprzęt.
Sezon żeglarski oficjalnie 
otwiera Żeglarski Puchar Trój-
miasta, którego organizatorem 
jest Pomorski Związek Żeglar-
ski. Tegoroczna impreza odbę-
dzie się w dniach 27 – 29 maja. 
Dodajmy, że w regatach mogą 
uczestniczyć amatorzy i do-
świadczeni żeglarze.
Jedną z bardziej ekstremal-
nych rozrywek na Wybrzeżu 
są chociażby skoki na bungee. 

W Gdańsku organizuje je Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowe 
Fun Arena. Skacząc z wysoko-
ści 90 metrów, musimy być jed-
nak pewni, że nic się nie stanie. 
Centrum używa profesjonal-
nego sprzętu, który zapewnia 
bezpieczeństwo skoku. Swo-
bodne spadanie trwa kilka se-
kund, ale jest przeżyciem, które 
na pewno pozostanie w naszej 
pamięci.
W Gdańsku można się także 
wybrać na Wyspę Sobieszew-
ską. Tutaj jest wyjątkowo biały 
piasek, a wyspa posiada status 
„ekologicznej”. To jedyna wy-
spa w Polsce, która powstała 
sztucznie – w wyniku działal-
ności człowieka. Co może być 
lepszego, niż rodzinny wypad 
do jednego z najlepszych ką-
pielisk Polski?
Bieganie jest również bardzo 
popularnym sposobem na spę-
dzanie wolnego czasu. W par-
kach, nad morzem, a nawet w 
centrum miasta ludzie w róż-
nym wieku biegają, aby popra-
wić swoją kondycję fizyczną lub 
polepszyć samopoczucie. Na-
ukowcy z USA udowodnili, że 
bieganie jest jednym ze sposo-
bów na przedłużenie życia. W 
Gdańsku organizowane są róż-
nego rodzaju imprezy biego-
we. Już niebawem, bo 21 maja, 
odbędzie się Biegowe Grand 
Prix Dzielnic Gdańska (Za-
spa-Młyniec). Uczestnicy będą 

musieli pokonywać 5-kilome-
trową trasę, a na najlepszych 
czekają oczywiście nagrody. 
Dodajmy, że biegowa impre-
za dedykowana jest wszystkim 
chętnym, a udział w niej jest 
darmowy.
Z kolei miłośnicy sportów 

zimowych (narciarstwo czy 
snowboarding) obowiązko-
wo powinni udać się do gdań-
skiego, całorocznego centrum 
sportów zimowych Skimondo. 
Do dyspozycji amatorów białe-
go szaleństwa pozostaje kryty, 
sztuczny stok narciarski. Warto 

podkreślić, że Skimondo to je-
dyny taki ośrodek w Polsce.
Pamiętajmy o tym, że nie jest 
ważne gdzie odpoczywasz, lecz 
jak i z kim to robisz.

Helena Łomanik

  Z wód Bałtyku cieszyć się można nawet poza sezonem

BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Nordic walking
Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu za-
prasza na czwartkowe, 
bezpłatne zajęcia nor-
dic walking, które pro-
wadzone będą w ramach 
projektu „Nasze centrum 
sportu”. 
– Zacznij swoją nordi-
cową przygodę z nami 
– zachęca Beata Zarach 
z Biura Promocji gdań-
skiej AWFiS. – Na zaję-
cia zapraszamy wspólnie 
z Polską Federacją Nor-
dic Walking. Do udziału 
w zajęciach zachęcamy 
wszystkich chętnych, bez 
względu na wiek i płeć. 
Zajęcia są oczywiście 
bezpłatne, a prowadzone 
są przez wykwalif ikowa-
ną kadrę Polskiej Federa-
cji Nordic Walking.
Spotkania odbywają się w 

czwartki od godz. 17.00 
(75-80 minut) – zbiór-
ka przy wejściu głównym 
AWFiS przy ul. K.Gór-
skiego 1. 
– Celem zajęć jest organi-
zacja aktywności f izycz-
nej dla różnych grup spo-
łecznych i rodzin z zakre-
su prawidłowej techniki 
nordic walking – dodaje 
Beata Zarach. – Istnieje 
możliwość wypożyczenia 
kijków, po wcześniejszej 
rezerwacji telefonicz-
nej pod numerem telefo-
nu 668 648 638, u Edyty 
Kędzierskiej.
Dodajmy, że projekt 
współf inansowany jest 
przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki.

(KL)

KAJAKIEM PO MIEŚCIE 

„Wodne” zwiedzanie Gdańska
– Mało kto nie zwiedzał 
Gdańska i nie zna najcie-
kawszych jego miejsc. Jest 
jednak pewna perspektywa, 
która nie wszystkim jest zna-
na. To perspektywa wody. 
Z jej poziomu, z Motławy i 
okolicznych kanałów, miasto 
zmienia swoje oblicze. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by 
gdańszczanie lub turyści po-
znali je, spędzając przy tym 
aktywnie wolny czas – zachę-
ca do nietypowego zwiedza-
nia miasta Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku.
Jak informuje rzecznik MO-
SiR, wystarczy udać się na 
przystań przy ul. Żabi Kruk 
15a w Gdańsku, gdzie funk-
cjonuje wypożyczalnia ro-
werów wodnych. Ze sprzętu 
można korzystać do 30 wrze-
śnia. Wypożyczalnia otwar-
ta jest przez cały tydzień w 
godz. 9.00 – 18.00 (tel. 506 
056 097).
– Do dyspozycji posiadamy 
rowery wodne 4- i 5-osobo-
we. Kajaki jedno- i dwuoso-
bowe oraz łódki 7- i 4-oso-
bowe. Nowością dostępną od 
tegorocznego sezonu są deski 
z wiosłem typu SUP. Jest to 

deska, na której można prze-
mieszczać się stojąc lub siedząc. 
SUP to nie tylko kontakt z na-
turą, ale również doskonały fit-
ness dla każdego – zapewnia 
Grzegorz Pawelec.
Wypożyczalnia sprzętu pływa-
jącego na Żabim Kruku nie jest 
jedyna. Kolejna znajduje się na 
przystani przy ulicy Tamka 17 
na Stogach (tel. 506 056 073). 

Tu można wypożyczyć kaja-
ki morskie jednoosobowe (do 
30 września, przez 7 dni w 
tygodniu, w godzinach 9.00 
– 18.00). 
Ze sprzętem pływającym wy-
pożyczane są wiosła i kami-
zelki asekuracyjne. 

(GR)

  Również kajakiem można zwiedzać urokliwe zakątki Gdańska
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ZAPROSZENIE

Do Hanzy
21 maja, z okazji Dnia Hanzy, 
Gimnazjum nr 20 im. Hanzy 
na Przymorzu zaprasza na ro-
dzinny festyn z okazji swoje-
go święta, który odbędzie się 
w godz. 11.00 – 14.00. 
Tradycyjna już majówka 
na szkolnym boisku będzie 
okazją do wspólnego świę-
towania. Oprócz koncertu i 
pokazów tanecznych z udzia-
łem uczniów, absolwentów 
i gości, przewidziano mnó-
stwo atrakcji dla wszystkich 
uczestników. Wśród atrak-
cji: gry i zabawy rekreacyjne 
– „sporty całego życia”, wy-
stawy i pokazy historyczne i 
ratownictwa przedmedycz-
nego, krzyżówki medyczne, a 
także warsztaty artystyczne.
Przewidziano także prezen-
tacje kuchni europejskiej. 
Będzie też okazja do poga-
wędki w kawiarence Samo-
rządu Uczniowskiego „Pod 
dwudziestką”. Goście będą 
mogli odkryć naukę poprzez 
doświadczenie i zabawę 
na stanowisku matematycz-
no-fizycznym oraz wziąć 
udział w akcjach społecz-
nych, m.in. bookcrossingu 
oraz akcji „Strzel sobie selfie, 
ale nie strzelaj do ptaków”. Za 
to można będzie sobie ustrze-
lić kaczkę dziennikarską przy 
stoisku szkolnej gazetki. Za-
interesowanym polecamy sto-
isko „Obrony Terytorialnej”, 
przy którym będzie okazja, 
aby zapoznać się z systemem 
szkolenia, działami oraz 
umundurowaniem i wyposa-
żeniem Pomorskiej Obrony 
Terytorialnej. 

(GR)
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MUSIC POWER EXPLOSION

Felix Jaehn zagra w Gdańsku
Już 15 lipca, w ramach wyda-
rzenia Music Power Explo-
sion, wystąpi w Gdańsku 
Felix Jaehn. Tego dnia na 
scenie zaprezentuje się także 
szwedzka gwiazda muzyki 
klubowej – Avicii.
Występ autora wakacyjnego 
hitu „Ain’t Nobody (Loves 
Me Better)” uzupełni line-up 
wydarzenia, w ramach któ-
rego zagrają między innymi: 
Avicii oraz Modestep (dj-set) 
i Mafia Mike, Widenskiego, 
Warsona. Jedna z najwięk-
szych tegorocznych imprez 
muzyki klubowej w Polsce 
odbędzie się na stadionie 
Energa Gdańsk. 

Warto dodać, że niespełna 
22-letni niemiecki DJ oraz 
producent ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów w branży 
muzycznej. W sierpniu 2013 
roku niemiecki artysta wydał 
swój debiutancki singiel, zaty-
tułowany „Sommer am Meer”. 
Prawdziwy rozgłos, pochodzą-
cy z Hamburga Jaehn, zyskał 
jednak dzięki remiksowi utwo-
ru „Cheerleader”, autorstwa 
jamajskiego wokalisty OMI. 
Piosenka stała się między-
narodowym hitem na całym 
świecie, w tym m.in. w Niem-
czech, Austrii, Irlandii, Szwe-
cji, Wielkiej Brytanii oraz w 
Stanach Zjednoczonych. 

  15 lipca zagra w Gdańsku Felix Jaehn
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W marcu 2015 roku produ-
cent wydał kolejny singiel 
„Dance With Me”, a w kwiet-
niu tego samego roku świa-
tło dzienne ujrzał remix do 
utworu „Ain’t Nobody”, au-
torstwa formacji Rufus and 
Chaka Khan. To właśnie ten 
przebój, w którym gościnnie 
zaśpiewała Jasmine Thomp-
son, wyniósł Felixa Jaehna na 
szczyty międzynarodowych 
list przebojów. Popularny 
twórca ma na swoim kon-
cie także inne przeboje (np. 
„Book Of Love”) oraz wy-
stępy na wielu prestiżowych 
festiwalach.

(AW)

Gabriela 
Szubstarska 
słucham w 
milczeniu
 jak z tykaniem 
zegara 
upływa czas 

słyszę jak ciemność 
szuka po omacku 
wejścia 

czemu 
pomimo 
zamkniętych 
drzwi 
w szczelinach 
gromadzi się mrok 

dlaczego
 jedynie czas 
opanował sztukę 
odchodzenia

POKAZUJĄ HISTORIĘ I ARTYSTÓW LOKALNYCH

„Neony tożsamość” – kwartalnik  
artystyczno-historyczny
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla miłośników różnych 
artystycznych dziedzin. Na rynku prasowym pojawiło się 
nowe pismo – kwartalnik artystyczno-historyczny „Neony-
tożsamość”, obejmujące autorów realizujących się przez 
słowo poetyckie, malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię i inne 
dziedziny literatury i sztuki.

Kwartalnik ukazuje się na razie 
na terenie powiatu gdańskiego, 
ale jak mówi jego pomysłodaw-
ca i redaktor naczelny – Roman 
Ciesielski, w przyszłości pismo 
ukazywać się będzie również w 
Gdańsku i Sopocie.
– Zamieszczamy twórczość 
artystów już uznanych, w do-
robku których znajduje się już 
wiele pozycji książkowych, 
mających za sobą debiuty pra-
sowe, jak i tych, którzy zade-
biutowali na łamach antologii 
„Niebieskie neony” oraz lau-
reatów ogólnopolskich kon-
kursów literackich i artystów 
związanych onegdaj z Prze-
glądem Dorobku Kulturalnego 
Powiatu Gdańskiego „Cudze 
chwalicie – swego nie znacie”, 
a skupionych obecnie, przynaj-
mniej częściowo, w Stowarzy-
szeniu Twórców „Przystanek 

Sztuka” w Straszynie czy też w 
Uniwersytecie III Wieku przy 
Fundacji im. Jane Beaumont. 
Artystów wystawiających swo-
je prace prawie w całej Euro-
pie i Polsce, ale również tych, 
prezentujących się w różnych 
miejscach swoich miejscowości 
– mówi Roman Ciesielski.
Silną stroną kwartalnika – jak 
przyznaje sam redaktor naczel-
ny – będzie część historycz-
na dotycząca terenu powiatu 
gdańskiego, a w przyszłości 
oczywiście całego Trójmiasta. 
– W ostatnich latach ujawniła 
się i ukształtowała cała grupa 
historyków i miłośników hi-
storii w poszczególnych miej-
scowościach naszego powiatu, 
odkrywających nieznane dotąd 
fakty, ciekawostki, opisy zda-
rzeń historycznych. W ciągu 
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kilkunastu lat zostało 
wydanych kilkadzie-
siąt pozycji książko-
wych dotyczących hi-
storii naszych „małych 
ojczyzn” – monogra-
fie, kroniki, albumy, 
przewodniki, historie 
miejscowości od czasu 
ich powstania do roku 
1939 i do czasów nam 
współczesnych. Przy 
tej okazji pokażemy 
również zabytki archi-
tektury, postacie histo-
ryczne i mieszkańców. 
Jednym słowem szero-
ko rozumianą historię 
naszej ziemi – zapew-
nia Roman Ciesielski.

(GR)
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WYBORCZE KALKULACJE – ZABRAKŁO LOGIKI

Małe kluby to fundament futbolu
20 sierpnia odbędzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci zapoznają się z 
wynikami pracy 4-letniej kadencji zarządu Pomorskiego ZPN. Głównym punktem obrad będą jednak wybory nowych władz 
piłkarskiego związku. 

Mimo że do zjazdu pozostało 
jeszcze sporo czasu, już roz-
poczęły się pierwsze kalkula-
cje. Są one jednak dość proste. 
Uprawnionych do głosowania 
jest 117 delegatów, z tym, że 
bezpośrednich mandatów jest 
tylko 49. Obligatoryjnie przy-
sługują one, zgodnie ze statu-
tem Pomorskiego ZPN, wy-
branym delegatom od Ekstra-
klasy do IV ligi włącznie. Po-
zostałych 68 mandatów jest do 
podziału pomiędzy kluby klasy 
okręgowej, A, B, piłki kobiecej, 
halowej oraz drużyny młodzie-
żowe. Nie wiadomo jednak, 
czy pełna lista uprawnionych 
delegatów pojawi się na sierp-
niowym zebraniu. Wszystko 
bowiem przez bardzo skompli-
kowaną formułę wyborów de-
legatów z lig niższych.
– Może ona znacząco ogra-
niczyć faktyczną liczbę dele-
gatów. Droga do uzyskania 
mandatu na zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy przez przedsta-
wiciela m.in. A-klasy nie jest 

prosta. Potencjalny kandydat 
na uczestnika sierpniowego 
zjazdu najpierw musi przejść 
wybory w swoim klubie. Na-
stępnym etapem są konferencje 
plenarne. Podczas ich trwania 
przedstawiciele klubów w taj-
nym głosowaniu wybiorą po-
między sobą delegatów z pra-
wem wyborczym na sierpnio-
wy zjazd – wyjaśnia jeden z 
działaczy. 
Podejrzewamy jednak, że 
dla wielu kandydatów wybo-
ry mogą zakończyć się już na 
pierwszym etapie. Dlaczego? 
Pewną przeszkodę na drodze 
ustawili bowiem obecni wło-
darze pomorskiego związku. 
Działacze, bez porozumienia z 
klubami, zaplanowali terminy 
oraz ustalili miejsce konferen-
cji. Pierwsze spotkanie już za 
nami, a kolejne zaplanowano 
na 14 maja – sobotę, dzień, w 
którym większość drużyn roz-
grywa swoje ligowe mecze.
– W małych miejscowościach 
mecz to świętość, na którą 

czeka się przez cały tydzień. 
Bywa tak, że kandydat na dele-
gata pełni jednocześnie funkcję 
prezesa, kierownika drużyny, 
a często również zawodnika. 
Spotkanie ligowe to często naj-
ważniejsze wydarzenie week-
endu, a na mecze przychodzą 
niemal całe wsie. Trudno od-
mówić pasjonatowi piłki przy-
jemności, jaką czerpie z orga-
nizacji meczu, a namówić go w 
tym samym czasie na udział w 
konferencji plenarnej, odbywa-
jącej się w Gdańsku – podkre-
śla jeden z prezesów klubu po-
wiatu gdańskiego. 
Dla osób z powiatu gdańskiego 
dojazd do Gdańska nie stano-
wi żadnego problemu, ale re-
prezentanci klubów leżących 
chociażby w powiecie sztum-
skim mogą zrezygnować z po-
dróży do Gdańska. Trudno 
zrozumieć logikę, którą kiero-
wali się włodarze piłkarskiej 
centrali w Gdańsku. Naszym 
zdaniem to raczej krok w kie-
runku znacznego ograniczenia 

liczby potencjalnych delegatów 
na sierpniowy zjazd.
Teoretycznie, małe kluby mogą 
zdecydować o zmianach w po-
morskiej piłce. Regulaminowo 
posiadają przeważającą liczbę 
mandatów. W praktyce mogą 
mieć jednak mniej do powie-
dzenia od klubów stojących 
wyżej w ligowej hierarchii. 
Wszystko przez skompliko-
wane procedury wyborcze. Co 
stało na przeszkodzie, żeby 
skonsultować z zainteresowa-
nymi stronami terminy i miej-
sca konferencji? Małe kluby to 
piłkarski fundament, bez któ-
rego trudno budować sporto-
wą wspólnotę, za jaką uważa 
się Pomorski ZPN. To na tym 
poziomie ligowych rozgrywek 
zaczynają swoje kariery naj-
większe gwiazdy światowej 
piłki. To na tym szczeblu ligo-
wej drabinki pracują prawdziwi 
pasjonaci i społecznicy, którzy 
oddają każdą, wolną chwilę dla 
swojego klubu. Czy na jednym z 
najważniejszych, tegorocznych 

wydarzeń w pomorskiej piłce 
może zabraknąć osób, bez któ-
rych futbol nie miałby szans na 
rozwój? Niewiele trzeba zrobić, 
żeby delegat z małej miejsco-
wości poczuł się doceniony i 
pracował dla dobra środowiska. 

No chyba, że są inne powody, 
o których nie wszyscy muszą 
wiedzieć...

Grzegorz Rudnicki

  20 sierpnia delegaci – również z małych klubów – wybiorą 
nowe władze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

SZACHOWE MISTRZOSTWA

Korona podbiła Trąbki 
W Trąbkach Wielkich odbył IX Turniej Indywidualny Mistrzostw Wo-
jewództwa Pomorskiego LZS w Szachach o „Puchar Złotej Wieży” 
oraz IX Memoriał Szachowy im. Mieczysława Goczewskiego w ka-
tegorii open. Znakomicie w zawodach spisali się gdańscy szachiści.

– Kategorię seniorek i junio-
rek, z uwagi na małą ilość 
startujących, połączono w 
jedną. W turnieju wystar-
towało 60 uczestników, a w 
tym gronie 14 osób stanowi-
ła płeć piękna. Zawodnicy i 
zawodniczki reprezentowali 
6 klubowych sekcji szacho-
wych oraz 19 miejscowości 
z powiatów: kartuskiego, 
gdańskiego, tczewskiego, 
wejherowskiego, starogardz-
kiego, malborskiego oraz 
puckiego – informuje Wie-
sław Kempa, nasz stały Czy-
telnik z Trąbek Wielkich.
Po ponad pięciu godzinach 
gier ogłoszono oficjalne wy-
niki w poszczególnych kate-
goriach i wręczono puchary, 
dyplomy oraz nagrody ufun-
dowane przez organizatorów 
i sponsorów.
W kategorii open wystar-
towało 24 zawodników, 
a wśród najlepszych zna-
leźli się: Wiesław Libura i 

Patryk Paziak z UKS „Ko-
rona” Gdańsk. Na 3. miejscu 
sklasyfikowano Stanisława 
Szczura z Pucka. Reprezen-
tantka gdańskiej „Korony” 

– Anna Mrozińska zwy-
ciężyła natomiast wśród 
seniorek.

(KL)

  Pamiątkowe zdjęcie szachistów na turnieju  
w Trąbkach Wielkich

„Neony tożsamość” – kwartalnik  
artystyczno-historyczny



- Wyprowadzając się ze Starego Przedmieścia, naszą 
nową lokalizację traktowaliśmy tymczasowo. Jedną z 
głównych motywacji do tego kroku był fakt, że formu-
ła spektakli, które wpisywały się w teren bastionów, za-
częła się wyczerpywać. Postanowiliśmy szukać nowego 
miejsca do inspiracji, a Fort Góry Gradowej doskonale 
się do tego nadawał - tłumaczy Szymon Wróblewski, 
dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ple-
nerowych i Ulicznych FETA.
Dziś FETA swoim rozmachem i wciąż rosnącym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców stoi przed kolejny-
mi wyzwaniami. Festiwal musi, powinien wręcz, swo-
im zasięgiem obejmować większe tereny miasta. Dlate-
go nadchodząca edycja została zaplanowana w dwóch 
dzielnicach – na Starym Przedmieściu i sąsiadującym z 
nim Dolnym Mieście w Gdańsku.
- Wracamy w dobry czas. Dolne Miasto przeszło grun-
towną rewitalizację i warto pokazać je mieszkańcom 
innych dzielnic, bo ta okolica dziś wygląda wyjątkowo 
pięknie. A nas – jako organizatorów – najbardziej In-
spiruje miasto i jego mieszkańcy – dlatego do progra-
mu festiwalu powrócą prawdziwe i soczyste spektakle 
uliczne – po których obraz miasta nie będzie już taki 
sam - dodaje Szymon Wróblewski.
Jaki będzie wyglądał program jubileuszowej edycji 
festiwalu?
- Małą tradycją naszych jubileuszowych festiwali jest 
budowa programu na podstawie tego, co przez ostatnie 
lata już widzieliśmy. Na 20. FECIE pojawią się przede 
wszystkim teatry i spektakle, które podziwiać mogli-
śmy przez ostatnie dziewięć edycji, a przede wszystkim 
te, które gościły na bastionach i Starym Przedmieściu. 
Gośćmi FETY 2016 będą między innymi:  Antagon 
TheaterAKTion z Niemiec, Studio Eclipse z Belgii, 
Dansk Rakkerpak z Danii, Cie Cacahuète z Francji, 
Tukkers Connexion z Holandii, Teatr Biuro Podróży, 
Teatr Snów – który na FECIE świętować będzie swoje 
30-lecie!, Mr Pejo s̀ Wandering Dolls z Rosji, Cia La 
Tal z Hiszpanii, eVenti Verticali z Włoch, Kumulus z 
Francji, Wandering Orquestra Company z Hiszpanii, 
Burnt Out Punks z Szwecji. Wprowadzimy także pew-
ną zmianę jeśli chodzi o finał festiwalu. Dotąd zależało 
nam na najbardziej efektownym wydarzeniu – spekta-
klu który przyciągnąć miał jak największą publiczność. 
Tym razem będzie nieco inaczej, wciąż jednak z dużym 
rozmachem - kończy Szymon Wróblewski.
Organizator: „Plama” Gdański Archipelag Kultury, 
Miasto Gdańsk 

www.feta.pl

Po dwóch latach spędzonych na Forcie Góry Gradowej i Placu Zebrań Ludowych FETA wraca do poprzedniej lokalizacji. 
W połowie lipca teatry plenerowe i uliczne znów gościć będą na bastionach, opływie Motławy i Starym Przedmieściu 
w Gdańsku. FETA powraca tam gdzie organizowana była przez pięć lat poprzedzających przeprowadzkę na teren Góry 
Gradowej. Bywalcy festiwalu zgodnie twierdzą – to w historii festiwalu najlepsza lokalizacja imprezy.
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