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FlashFlash

STR. 13

Od 12 lat biegamy za piłką
Już za kilka dni, 18 czerwca, na boiskach 
Przymorza i Zaspy odbędzie się wiosenna edy-
cja turnieju piłkarskiego dzikich drużyn „Do 
Przerwy 0:1”.

Gdańsk doczekał się kolejnej mistrzyni Europy. Do 
nielicznego grona złotych medalistów dopisaliśmy 
niedawno 6-letnią Natalię Krześniak, która wywalczyła 
tytuł mistrzyni Europy Fit-Kid.

Kategoria Fit-Kid to konkurencja, w 
której dzieci prezentują układ dowolny, 
choreografię wykonaną do własnej muzyki 
bogatą w elementy siłowe, gimnastyczne i 
akrobatykę sportową. 

Szkoła Podstawowa „Fregata”
Nie znali tu nikogo. Opowiadają, dlaczego troje 
młodszych dzieci wysłali do pewnego nietypo-
wego przedszkola i szkoły oraz z jakiego powodu 
nie chcieliby się już wyprowadzać z Trójmiasta...

Zmarnowany prezent od Niemców
Niedawno dowiedzieliśmy się, że gdańscy sa-
morządowcy zamierzają wydać 3,5 mln zł, 
aby boisko piłkarskie w Oliwie sprezentowane 
przez Niemców znów ożyło.

Nowy gracz na rynku nieruchomości
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” jest 
jedną z nielicznych na Pomorzu – jeśli nie je-
dyną – która zajęła się pośrednictwem sprze-
daży nieruchomości.
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6-letnia mistrzyni Europy
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OZŁOCONY TALENT I CIĘŻKA PRACA
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OD DRUGIEJ STRONY

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

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

•  17 czerwca (piątek), Nocny Bieg Świętojański 
w Gdyni

•  19 czerwca (niedziela), Wyścig Kolarski Elite 
Gym Cyklo

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

•  24 – 26 czerwca (czwartek – niedziela), Hev-
elka 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

•  28 czerwca (wtorek), Trivium, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

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

•  3 lipca (niedziela), Raz Dwa Trzy, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 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 Festiwal

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

• 10 lipca (niedziela), Rezerwat, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

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

• 14 – 17 lipca, 20. Festiwal Teatrów Plene-
rowych i Ulicznych FETA, Stare Przedmieście i 
Dolne Miasto

• 15 lipca (piątek), Music Power Explosion – 
Avicii, godz. 18.00, Stadion Energa Gdańsk

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

• 17 lipca (niedziela), Mistrzostwa Polski w 
Triathlonie na dystansie olimpijskim, godz. 9.00, 
molo w Brzeźnie

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

• 29 – 31 lipca, Gdańsk Dźwiga Muzę, Plac 
Zebrań Ludowych

• 29 lipca – 7 sierpnia, 20. Festiwal Sze-
kspirowski, Gdański Teatr Szekspirowski, ul. 
Bogusławskiego 1

• 2 sierpnia (wtorek), Sting, godz. 19.00, Opera 
Leśna w Sopocie

• 20 sierpnia, koncert poświęcony Irenie Jarock-
iej, godz. 16.00, Muszla Koncertowa w Sopocie

• 21 sierpnia, Kamil Bednarek, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

Nasze kalendarium
PODARUJ DZIECKU SERCE

Zostań rodziną zastępczą
Od kilku lat w całej Polsce dzień 30 maja obchodzony jest jako 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podzięko-
wania za codzienny trud wychowywania powierzonych dzieci. 
Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zor-
ganizował spotkanie rodzin zastępczych oraz kampanię „Poda-
ruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”.

Organizowane przez sopocki 
MOPS już po raz trzynasty, 
Święto Rodzicielstwa Zastęp-
czego oraz kampania pod ha-
słem „Podaruj dziecku serce 
– zostań rodziną zastępczą”, to 
również promocja idei rodzi-
cielstwa zastępczego, mająca na 
celu pozyskiwanie kandydatów 
na rodziny zastępcze. 
- Rodzicielstwo zastępcze speł-
nia ważną rolę w sytuacji, gdy 
dzieci nie mogą przebywać pod 
opieką biologicznych rodziców, 
daje szansę na dorastanie w 
ciepłej, przyjaznej atmosferze 
– podkreśla Urszula Szymań-
ska, kierownik Działu Pieczy 
Zastępczej sopockiego MOPS. 
Rodzina zastępcza przyjmuje 
dzieci na określony czas, po-
trzebny rodzicom naturalnym 
na rozwiązanie swoich pro-
blemów. Jest również nadzieją 
na nowy dom dla dzieci, które 
mają małe szanse na adopcję, 
np. nie mają uregulowanej sy-
tuacji prawnej, dla dzieci cho-
rych i niepełnosprawnych.
- Opieka nad dziećmi opusz-
czonymi i zaniedbanymi wy-
maga otwartego serca, zaanga-
żowania, zrozumienia i cierpli-
wości, ale przynosi satysfakcję 
i ogromną radość rodzicom 
zastępczym – dodaje Urszula 
Szymańska.
Rodzinny zastępcze objęte są 
stałym wsparciem koordyna-
torów rodzinnej pieczy zastęp-
czej, pomocą psychologiczną 
zarówno dla rodziców, jak i 
dzieci, pedagogiczną i prawną. 
Sopocki MOPS oferuje rodzi-
com zastępczym udział w bez-
płatnych szkoleniach oraz gru-
pach wsparcia, możliwość do-
finansowania do wypoczynku 

dzieci czy remontu mieszkania. 
Dla rodzin zastępczych prze-
widziana jest ustawowa comie-
sięczna pomoc pieniężna na 
pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka. Rodziny zawodowe 
otrzymują dodatkowo comie-
sięczne wynagrodzenie na pod-
stawie umowy.
Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka wy-
mogów, m. in. posiadać stałe 
miejsce zamieszkania w Pol-
sce, odpowiednie warunki 
mieszkaniowe, stałe źródło 
utrzymania, odbyć szkolenie, 

przedstawić zaświadczenie le-
karskie o stanie zdrowia umoż-
liwiającym opiekę nad dziec-
kiem. Ważna jest motywacja 
i predyspozycje przyszłych 
rodziców oraz możliwość za-
pewnienia dziecku należytej 
opieki oraz możliwości rozwo-
ju. Dzieci, które przychodzą z 
bagażem trudnych życiowych 
doświadczeń, otoczone troskli-
wą opieką i miłością rodziców 
zastępczych , stają się radosne i 
szczęśliwe.

(AN)

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ MOPS SOPOT
TEL. 58 555 10 22, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 759 A,  

DPZ@MOPSSOPOT.PL

  Rodzicielstwo zastępcze spełnia ważną rolę w sytuacji, gdy 
dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców
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Sylwestrowi Wysockiemu

prezesowi spółdzielni mieszkaniowej 
“Połundnie”

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

Żony
składa redakcja Panoramy Pomorza

Wyrazy najszczerszego współczucia 
Rodzinie  

i Bliskim zmarłego

byłego przewodniczącego 
Rady Nadzorczej PSM “Przymorze”

składa redakcja Panorama Pomorza

W ostatni czwartek odbyło się 
kolejne z serii spotkań z miesz-
kańcami w sprawie ewentual-
nej budowy Drogi Zielonej z 
tunelem pod Pachołkiem i Zie-
lonym Bulwarem. Mieszkań-
com prezentacje planowanej 
inwestycji przedstawiało Biuro 
Rozwoju Gdańska i projektan-
ci koncepcji. Byłam obecna na 
tym spotkaniu i w związku z 
licznymi pytaniami i kontro-
wersjami, chciałabym przeka-
zać Państwu kilka informacji 
na ten temat. 
Droga Zielona zaczynałaby się 
od ul. Hallera (u wylotu z no-
wego tunelu pod Martwą Wi-
słą), dalej biegłaby obecną ulicą 
Czarny Dwór i Dąbrowszcza-
ków do ul. Jagiellońskiej. Dalej 
wzdłuż Pasa Nadmorskiego, aż 
do Ergo Areny.
Od Ergo Areny planuje się 
przebieg obecną Drogą Zielo-
ną do ul. Grunwaldzkiej, dalej 
przez las tunelem pod Pachoł-
kiem, gdzie wpadałaby koło le-
śniczówki Renuszewo w obec-
ny przebieg Spacerowej. Na-
stępnie przecinałaby Obwodo-
wą i biegłaby śladem przebiegu 
planowanej Nowej Kielnień-
skiej aż do przyszłej Obwodni-
cy Metropolitalnej (planowanej 
do oddania w 2022 roku). 
Mamy oczywiście zwolenni-
ków i przeciwników tej drogi 

Szanowni Państwo. 

(argumentują, że są inne, bar-
dziej potrzebne drogi w mie-
ście, i że sytuacja dojazdu do 
Osowej poprawi się w związku 
z oddaniem Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej).
Ja jestem innego zdania 

— uważam, że tylko ta tra-
sa poprawi skutecznie prze-
jezdność Spacerowej i ochroni 
piękną Oliwę. Skróci czas do-
jazdu, wyprowadzi ruch samo-
chodowy tranzytowy z Osowej, 
umożliwi dojazd do Obwo-
dowej mieszkańcom Sopotu 
(to oczywiście nie jest najważ-
niejsze dla Gdańszczan, ale też 
trzeba to wziąć pod uwagę).
No i wyprowadzi ruch z Oliwy, 
gdzie mury domów już pękają 
od natężenia ruchu samocho-
dowego. Poza tym wreszcie 
ul. Opata Rybińskiego, Stary 
Rynek Oliwski i Park Oliw-
ski mogłyby się stać pięk-
nym miejscem rekreacyjnym i 
turystycznym.
Następnym argumentem prze-
mawiającym za poparciem bu-
dowy tej inwestycji jest to, że 
ostatni raz przyznano Polsce 
tak dużą transzę środków unij-
nych – więc jak nie teraz, to 
pewnie nigdy. Tunel jest zbyt 
kosztowny, żeby miasto pora-
dziło sobie z takim wydatkiem 

bez wsparcia unijnego.
Chciałabym sprostować nie-
które zasłyszane informacje 
na temat przebiegu części tej 
trasy wzdłuż Pasa Nadmor-
skiego. Nieprawdą jest, że ma 
być to szeroka trasa odcinają-
ca najpiękniejsze nasze tereny 
rekreacyjne od miasta. Planuje 
się jej przebieg jako drogę jed-
nojezdniową z dwoma pasami 
ruchu po jednym w każdym 
kierunku. Czyli tak, jak jest w 
tej chwili. Oprócz tego planuje 
się realizację wzdłuż tej drogi 
ścieżki rowerowej, chodnika, 
oświetlenia i pasa zieleni. Tak, 
jak na zdjęciu poniżej. Dlate-
go ten odcinek nazwany został 
Zielonym Bulwarem.
Wydaje mi się, że realizacja 
takiego przebiegu Zielonego 
Bulwaru byłaby również z ko-
rzyścią dla mieszkańców Ża-
bianki i Przymorza, ponieważ 
po oddaniu tunelu pod Mar-
twą Wisłą ruch na tej trasie 
się zwiększył. Codziennością 
stały się korki na ul. Gospody, 

Dąbrowszczaków, Czarny 
Dwór, Obrońców Wybrzeża, 
Piastowskiej i Bora Komorow-
skiego. A realizacja tak zapla-
nowanego przebiegu tej ulicy z 
prawo- i lewoskrętami gwaran-
towałaby łatwiejszy przejazd. 
Nie jest też prawdą, że będą tą 
trasą przejeżdżały tiry z por-
tu. Przecież planuje się wzdłuż 
Pasa Nadmorskiego częste na-
ziemne przejścia dla pieszych 
ze światłami, które będą łączyły 
dzielnicę mieszkaniową z na-
szymi pięknymi terenami re-
kreacyjnymi Pasa Nadmorskie-
go. Odpowiednie ronda i zakaz 
wjazdu dla samochodów cięża-
rowych spowodują, że te samo-
chody pojadą łatwiejszą trasą – 
Obwodnicą Południową do Ob-
wodowej Trójmiasta, a nie będą 
pchać się przez środek miasta.
Chciałabym jeszcze podkre-
ślić, że ewentualna budowa tej 
trasy nie spowoduje zmniejsze-
nia terenu Parku Reagana, o co 
mnie Państwo często pytacie. 
Jako duża zwolenniczka 

transportu publicznego chcia-
łabym dodać, że w tunelu pod 
Pachołkiem planuje się wyzna-
czenie buspasów w obu kierun-
kach, a na odcinku od ul. Hal-
lera do ul. Obrońców Wybrze-
ża planuje się linię tramwajową.
Zobaczymy. Decyzja bę-
dzie pewnie za kilka miesię-
cy, po kolejnych konsultacjach 
(też z mieszkańcami i radami 
dzielnic). 
Obecnie przedstawiana jest 
nam tylko koncepcja tej trasy i 
trwają przygotowania do prze-
targu na opracowanie wniosku 
o Decyzję Środowiskową, któ-
rą wydaje Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska. Miasto 
Sopot współfinansuje te doku-
menty w równym stopniu jak 
Gdańsk.

 Z poważaniem 
Małgorzata Chmiel, poseł

Adama Kmiecia
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 Najodpowiedniejszym miejscem do handlu jest miejskie targowisko

PAMIĘCI IRENY JAROCKIEJ

„Temat na życie”
W styczniu minęły 4 lat, od-
kąd pożegnaliśmy Irenę Ja-
rocką, ale mimo to, jest ona 
nadal obecna w sercach swo-
ich fanów, których nie brakuje 
również w Trójmieście.
Kolejny raz odbędzie się w 
Sopocie koncert poświęcony 
pamięci Ireny Jarockiej.
- Koncert „Temat na życie” 
odbędzie się 20 sierpnia o 
godz. 16.00 w Muszli Kon-
certowej przy sopockim molo. 
Zorganizujemy go niemal w 
70. rocznicę urodzin piosen-
karki – informuje nas Lidia 

Czaja, współorganizatorka 
koncertu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorami wydarzenia 
są: KMS, Urząd Miasta So-
pot, Miejski Dom Kultury 
w Sopocie, natomiast wśród 
wykonawców wysłuchać bę-
dzie można Krystyny Durys, 
Katarzyny Rogalskiej oraz 
zespołu „Durys Band” i lau-
reatów Ogólnopolskich Kon-
kursów Piosenki.

(GR)

  Irena Jarocka
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SKUTECZNA WALKA Z NIELEGALNYMI KUPCAMI

W Sopocie handel tylko legalny
Nielegalny handel to zmora wielu miast. Samorządy prześcigają się w metodach, aby znaleźć tę skuteczną, która pomoże 
pozbyć się niechcianych kupców.
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WŁAŚCIWA POLITYKA MIASTA

Sopot liderem oświaty

– W ostatnich kilku latach sku-
tecznie ograniczaliśmy niele-
galny handel na terenach nale-
żących do gminy. W działania 
zaangażowane są: Straż Miej-
ska, Zarząd Dróg i Zieleni, Za-
kład Oczyszczania Miasta oraz 
pracownicy samego magistra-
tu. Od 2013 roku do dziś od-
powiednie służby udzieliły 140 
pouczeń i dokonały 16 inter-
wencji z zabezpieczeniem mie-
nia – informuje Anna Dyksiń-
ska z Biura Promocji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopot, która podkreśla jedno-
cześnie, że podejmowane dzia-
łania oparte są przede wszyst-
kim na Kodeksie cywilnym, 
Kodeksie wykroczeń, Ustawie 
o drogach publicznych.
Nie tylko w Sopocie wzrost 
nielegalnego handlu odnoto-
wuje się na początku sezonu, a 
więc w maju i czerwcu, dlatego 
właśnie w tym okresie wdraża-
na jest specjalna procedura.
Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu mówi, że 
kilka pierwszych sezonowych 

interwencji, prowadzonych 
przez patrole funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej oraz pracow-
ników zarządu dróg w czasie 
wykonywania codziennych 
czynności, to pouczanie i przy-
pominanie handlującym o ko-
nieczności uzyskania odpo-
wiedni zezwoleń właścicieli i 
zarządców zajmowanych przez 
nich terenów.
– Zazwyczaj to odstrasza 
niefrasobliwych przedsiębior-
ców na resztę sezonu – zauważa 
wiceprezydent Sopotu, doda-
jąc przy tym, że co do bardziej 
upartych, interwencje kończą 
się konfiskatą mienia oraz ko-
niecznością wniesienia opłat 
karnych za nielegalne zajęcie 
terenu oraz odzyskanie zabez-
pieczonego towaru.
Dzięki szeroko zakrojonym 
działaniom władze naszego 
kurortu zaobserwowały, że z 
każdym rokiem proceder niele-
galnego handlu zmniejsza swo-
je natężenie. 
– Początkowo skupiono się na 
poskromieniu nielegalnego 

handlu i wykorzystano ten czas 
na dotarcie do handlarzy z in-
formacją o braku zgody na ich 
bezprawne działania oraz po-
kazanie, że gmina będzie z całą 
surowością traktowała osoby 
notorycznie naruszające prawo. 
Działania te przyniosły wy-
mierny skutek, gdyż z roku na 
rok tych przypadków jest coraz 
mniej. Pomimo tego, działa-
nia zarówno prewencyjne, jak 
również ostateczne konfiska-
ty towaru przeznaczanego na 
handel są i będą podejmowane 
każdego roku – tłumaczy Anna 
Dyksińska.
Warto jeszcze dodać, że o nie-
legalnym handlu informowane 
są stosowne Urzędy Skarbowe 
właściwe dla miejsca zameldo-
wania nielegalnie handlujące-
go sprzedawcy oraz Miejskie 
Ośrodki Pomocy Społecznej, 
ponieważ nierzadko zdarza 
się, że handlujący korzystają ze 
wsparcia pomocy społecznej. 
– To działa silnie dyscyplinu-
jąco na sprzedawców. Rów-
nież nakładane w wyniku 

interwencji mandaty, w kwocie 
do 1,5 tys. zł, mają działanie 
prewencyjne i odstraszające. 
A składowanie przez gminę 

skonfiskowanego towaru oka-
zuje się być bardzo drogim ma-
gazynem, który kosztuje baga-
tela 250 zł za każdy rozpoczęty 

dzień – podsumowuje Anna 
Dyksińska.

(GR)

Jak informuje Justyna Ma-
zur z sopockiego magistra-
tu, miejscowi uczniowie klas 
szóstych szkół podstawo-
wych, ponownie w tym roku 
napisali najlepiej sprawdzian 
zewnętrzny w województwie 
pomorskim. Była to ostat-
nia edycja sprawdzianu ze-
wnętrznego dla klas szóstych.
Piotr Płocki, naczelnik Wy-
działu Oświaty Urzędu 
Miasta w Sopocie, podkre-
śla, że jest to kolejny sukces 

sopockiej oświaty, osiągnięty 
dzięki wspólnej pracy i zaanga-
żowaniu nauczycieli, uczniów 
oraz rodziców
– Jest to również efekt właści-
wego monitoringu i doradz-
twa Sopockiego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli, który 
potrafi trafnie zdefiniować 
właściwe kierunki nauczania. 
Duże znaczenie ma również 
właściwa polityka miasta w za-
kresie edukacji szkolnej – do-
daje Piotr Płocki. 

Przypomnijmy, że z miejskiej 
kasy finansowane są dodatkowe 
godziny zajęć dydaktycznych z 
matematyki, języka obcego, ję-
zyka polskiego, przyrody i zajęć 
wyrównawczych.
- Wprowadzane są również 
zróżnicowane oferty edukacyj-
ne dla uczniów. Warto rów-
nież powiedzieć, że zapew-
niamy bardzo dobre warunki 
lokalowo-organizacyjne do 
nauki – dodaje Justyna Ma-
zur, która korzystając z okazji 
przypomina, że jest to kolej-
ny rok, kiedy sopocka oświata 
staje na najwyższym podium w 
województwie. 
Uczniowie sopockich szkół 

najlepiej radzą sobie z egza-
minem szóstoklasisty już po 
raz piąty. 
- Tym samym Sopot staje 
się liderem w zakresie jako-
ści kształcenia na poziomie 
szkół podstawowych w na-
szym województwie. Była to 
ostatnia edycja sprawdzianu 
zewnętrznego. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zade-
cydowało o odstąpieniu od 
tej formy sprawdzenia kom-
petencji uczniów na koniec 
szkoły podstawowej – infor-
muje Justyna Mazur.

(GR)

BĘDZIE MOBILNY KOMISARIAT

Pieniądze na radiowozy
W połowie czerwca podpisane 
bedzie porozumienie w spra-
wie przekazania pieniędzy na 
dofinansowanie zakupu samo-
chodów dla Komendy Miej-
skiej Policji w Sopocie, w tym 
mobilnego komisariatu. 
Anna Dyksińska z sopockiego 
urzędu miasta podaje, że Poli-
cja otrzyma pomoc w wysoko-
ści 295000 złotych.
- Pieniądze te mają być 
przeznaczone na za-
kup Mobilnego Komisa-
riatu Policji dla sopockiej 

komendy oraz dwóch pojazdów 
służbowych-osobowych.
Pojazdy Mobilne Centrum Mo-
nitoringu są już wykorzystywa-
ne w Policji i stanowią jeden z 
najnowocześniejszych pojaz-
dów, jakimi Policja dysponuje. 
W pojazdach tych stosowane są 
nowatorskie rozwiązania kon-
struktorskie i najnowszy sprzęt 
z zakresu obserwacji, łączności i 
bieżącego przetwarzania infor-
macji. Głównym zadaniem po-
jazdu jest prowadzenie monito-
ringu na określonym obszarze, 

a zespół kamer, w które pojazd 
jest wyposażony, umożliwia to 
zarówno w dzień, jak i w nocy 
przy mniej sprzyjających wa-
runkach – informuje Anna 
Dyksińska.
Zdaniem sopockich urzędni-
ków, funkcjonalność sprzętu 
będzie nieocenioną pomocą 
także w przypadku wystąpienia 
ewentualnych katastrof natural-
nych, awarii technicznych lub 
innych sytuacji kryzysowych. 
- Posiadanie takiego sprzętu 
w zasobach Policji, w takich 

sytuacjach, będzie stanowiło 
pożytek nie tylko dla Policji, 
ale i dla wszystkich podmio-
tów współdziałających. Re-
alizacja projektu niewątpliwie 
przyczyni się do poprawy sku-
teczności działań służb, a co 
za tym idzie, zwiększy bezpie-
czeństwo mieszkańców Sopo-
tu i turystów odwiedzających 
nasze miasto – dodaje Anna 
Dyksińska.

(GR)
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Ostatnie 
pożegnanie

Pożegnania są zawsze bar-
dzo smutne, szczególnie te, 
kiedy wiemy, że w naszym 
świecie osoby tej już nigdy nie 
spotkamy.
Z wielkim smutkiem i żalem 
żegnamy Pana Adama Kmie-
cia – przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” w Gdańsku oraz 
byłego zastępcę prezesa na-
szej spółdzielni, jednego z jej 
budowniczych, byłego prze-
wodniczącego Rady Osiedla i 
jej członka, współpracownika, 
kolegę, przyjaciela.
Żegnamy człowieka o wiel-
kim sercu, życzliwego, zaan-
gażowanego w pracy zawodo-
wej oraz pracy samorządowej, 
jednego z tych ludzi, dzięki 
którym zawdzięczamy istnie-
nie naszej spółdzielni w obec-
nym kształcie.
Działalność zawodowa Pana 
Adama Kmiecia, pełna pasji 
i zaangażowania oraz wiedzy 

i doświadczenia, zapisała się 
nie tylko w PSM „Przymo-
rze”, ale też na kartach hi-
storii innych trójmiejskich 
przedsiębiorstw.
Działalność społeczna i sa-
morządowa to kolejny ob-
szar wielkiej pasji, której Pan 
Adam poświęcił wiele lat 
swojego życia, na czym sko-
rzystała nasza spółdzielnia i 
jej mieszkańcy. Adam Kmieć 
był wybitną osobą o ogrom-
nej wiedzy, połączonej z pa-
sją. Osobą pełną entuzjazmu 
i pomysłów, których wiele 
zrealizował. 
Żegnamy Pana Adama Kmie-
cia w imieniu Zarządu PSM 
„Przymorze” oraz jej pracow-
ników, którym był zawsze 
życzliwy, a także w imieniu 
członków Rady Nadzorczej, 
Rad Osiedli i mieszkańców.
Łączymy się w wielkim smut-
ku i żalu z rodziną Pana Ada-
ma Kmiecia.

AKCJA LATO WOLNYCH MIEJSC JUŻ BRAK 

Zapraszamy na koncert Lato z kulturą w tle 
W Domu Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66B przez dwa tygo-
dnie, od 4 do 15 lipca, odby-
wać się będą zajęcia w ramach 
„Akcji Lato”.
– W zajęciach mogą uczest-
niczyć dzieci z naszego osie-
dla w wieku 7-10 lat. W tym 
roku organizujemy wyciecz-
kę autokarową, turniej mini 
golfa w Sopocie, zwiedzanie 
oceanarium, ognisko w Par-
ku Reagana, zajęcia kulinar-
ne, warsztaty ceramiczne „W 
poszukiwaniu lata”, warszta-
ty taneczne oraz wyjście do 
lasów oliwskich z wejściem 

Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszą się zajęcia or-
ganizowane w ramach „Ak-
cji lato” przez klub „Bolek i 
Lolek”. Właściwie wszystkie 
miejsca już na kilka tygo-
dni przed wakacjami zostały 
zarezerwowane.
– Nasze zajęcia opieramy na 
wyjściach do instytucji kultu-
ralnych i muzealnych zloka-
lizowanych na terenie Trój-
miasta. W programie prze-
widzieliśmy jedną wycieczkę 
do miasteczka westernowego, 
mieszczącego się pod Gru-
dziądzem – mówi „Panora-
mie” Piotr Szczepański, kie-
rownik klubu „Bolek i Lolek”.

  Tak bawiono się na imprezie z okazji Dnia Dziecka   Impreza z okazji Dnia Dziecka w klubie “Bolek i Lolek”

na Pachołek – wylicza tego-
roczne atrakcje Barbara Imia-
nowska, kierownik Domu 
Kultury.
Z kolei w najbliższą niedzielę, 
o godz. 17.00, odbędzie się w 
przymorskim Domu Kultu-
ry koncert sopockiego Chóru 
Koncertowego Mundus Can-
tat pod batutą Beaty Wró-
blewskiej. Podczas koncertu 
gościnnie wystąpi kolumbij-
ski tenor Juan Felipe Alvara-
do. Wstęp bezpłatny.

(KL)

Podobnie jak w innych przy-
morskich klubach osiedlo-
wych, również tu dużym za-
interesowaniem cieszył się 
festyn z okazji Dnia Dziecka.
– Deszcz próbował pokrzyżo-
wać nam plany, ale udało się 
zrealizować wszystkie zapla-
nowane atrakcje. Jak zwykle 
ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się dmuchane zabaw-
ki, do których ustawiały się 
kolejki. W tym roku sporym 
zainteresowaniem cieszyła się 
także dogoterapia – dodaje 
Piotr Szczepański.

(GR)
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GROS ZADAŃ JUŻ WYKONANO

Sprawnie prowadzone są prace remontowe
Zgodnie z przyjętymi planami remontowymi na ten rok, we wszystkich czterech administracjach PSM „Przymorze” prowadzone 
są różnego rodzaju roboty budowlane, dekarskie, drogowe czy malarskie. My sprawdziliśmy, co zostało już zrobione.

– Prace remontowe realizowa-
ne są już w różnych częściach 
naszego osiedla. Zakończyli-
śmy wymianę okien na klat-
kach schodowych budynku 
przy ul. Kołobrzeskiej 51 i Dą-
browszczaków 36. Z nowych 
podestów do klatek schodo-
wych cieszyć się mogą miesz-
kańcy budynków przy Koło-
brzeskiej 53 i Chłopskiej 10 
– mówi nam Henryka Smutek, 
kierownik Działu Techniczne-
go Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”.
Dodajmy, że budowlańcy pro-
wadzą jeszcze inne prace. 
Montowane jest chociażby za-
daszenie ostatnich pięter seg-
mentu „czwórek” w falowcu 
przy Obrońców Wybrzeża. Z 
kolei drogowcy remontują ulicę 
przed pawilonami przy Obroń-
ców Wybrzeża 12.
Prace remontowe bardzo 
sprawnie postępują również na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 2. Tu udało się już wykonać 
remont dwóch altan śmietni-
kowych przy ul. Piastowskiej 
94 i 98. 
– Wymieniono również piony 

i poziomy instalacji wodocią-
gowej, a przy okazji zamonto-
wano wodomierze z odczytem 
radiowym w budynku przy 
Chłopskiej 34C, a identyczne 
roboty prowadzone są w bu-
dynkach przy Piastowskiej 94 
i 96 – informuje Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.
Poza tym została wymieniona 
stolarka okienna na klatkach 
schodowych przy ul. Chłop-
skiej 38, 40 i 42. Zamontowano 
też oświetlenie ledowe wzdłuż 
budynku przy ul. Piastowskiej 
90 i 100. Natomiast w dużej 
sali klubu „Piastuś” zamon-
towano klimatyzację. Trwają 
jeszcze prace związane z mo-
dernizacją windy w budynku 
przy Piastowskiej 90E.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 3 zakończono już remont 
chodnika przy ulicy Jagielloń-
skiej 10 G-H, wymianę stolarki 
okiennej w klatce D tego same-
go budynku.
– Z kolei w budynkach przy 
ulicach Jagiellońskiej 10K i 
Chłopskiej 20 prowadzono 

wymianę instalacji wodociągo-
wej. Dobiega zaś końca wymia-
na okienek piwnicznych w bu-
dynku przy ul. Jagiellońskiej 10 
A-D oraz naprawa balkonów w 
budynkach typu „morek” – in-
formuje Stanisław Kołaciński, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 3 PSM „Przymorze”.
Bardzo dużo zadań drogowych 
udało się już wykonać na tere-
nie Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”. Jak infor-
muje nas jej kierownik, Sta-
nisław Prus, zrobiono m.in. 
drogę pożarową przy ul. Rze-
czypospolitej 11 oraz chodniki 
przy Kołobrzeskiej 42 i Rze-
czypospolitej 1, ale też wyre-
montowano schody do ulicy 
Kołobrzeskiej.
– Udało się też docieplić i wy-
remontować elewację budyn-
ków przy ul. Śląskiej 70 i 74. 
Sporo prac remontowych wy-
konano w budynku przy Ślą-
skiej 33, gdzie wymieniono 
WLZ i zasilanie w piwnicach, 
zamontowano lampy ledowe – 
dodaje Stanisław Prus.

Krzysztof Lubański   Nowe klomby przy ulicy Jagiellońskiej
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Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria
Pruszcz Gdański, ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej)

www.faktoriakultury.pl Mecenas Faktorii Kultury 2016 
S a u r  N e p t u n  G d a ń s k  S . A .

PATRONAT HONOROWY:

Na wszystkie imprezy w ramach 
Faktorii Kultury wstęp wolny!
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6-letnia mistrzyni Europy
Gdańsk doczekał się kolejnej mistrzyni Europy. Do nielicznego grona złotych medalistów dopisaliśmy niedawno 6-letnią 
Natalię Krześniak, która wywalczyła tytuł mistrzyni Europy Fit-Kid.

OZŁOCONY TALENT I CIĘŻKA PRACA

Natalia Krześniak to zale-
dwie 6-letnia gdańszczan-
ka z Oruni Górnej, na co 
dzień uczennica klasy 0 
Szkoły Podstawowej nr 19 
im. Zasłużonych Ludzi Mo-
rza, której pasją jest taniec 
artystyczny.
- Swoją przygodę ze sportem 
rozpoczęła tuż przed swoimi 
4. urodzinami w Gdańskim 
Archipelagu Kultury, uczest-
nicząc w zajęciach z tańca ar-
tystycznego. Jej pracowitość i 
upór w dążeniu do celu doce-
niony został przez prowadzą-
cą zajęcia, Katarzynę Rzy-
man, która zaproponowała 
jej uczestnictwo w zajęciach 
w ramach prowadzonego 
Klubu Sportowego Arabe-
ska w Gdańsku – mówi Anna 
Krześniak, mama naszej me-
dalistki, która podkreśla, że 
jej córka jest cierpliwa, a to u 
dzieci niezwykle rzadka ce-
cha. - Jest posłuszna, słucha 
trenerskich wskazówek i za-
wsze rzetelnie odrabia gim-
nastyczne prace domowe – 
dodaje mama.

Ta ciężka praca i talent za-
owocowały w końcu suk-
cesem. Na początku maja 
podczas Mistrzostw Polski 
w Fit-Kid, które odbyły się 
w gdańskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Spor-
tu, których organizatorem 
była Federacja WFF-WBBF 
POLAND oraz Akademia 
Fitness Sportowego Alek-
sandry Kobielak. Gdańskie 
mistrzostwa zakończyły się 
pierwszym sukcesem młodej 
mieszkanki Oruni Górnej, 
która zdobyła wicemistrzo-
stwo Polski w kategorii do lat 
6. Tym samym Natalia zosta-
ła powołana do reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Euro-
py, które odbyły się w Kow-
nie na Litwie.
- Kategoria Fit-Kid to kon-
kurencja, w której dzieci 
prezentują układ dowolny, 
choreograf ię wykonaną do 
własnej muzyki bogatą w ele-
menty siłowe, gimnastycz-
ne i akrobatykę sportową. 
Ważne są umiejętności, po-
ziom trudności wykonania 

elementów, konsekwencja 
artystyczna, czyli pełna har-
monia stroju, muzyki, gry 
aktorskiej na scenie, a także 
wdzięk i urok osobisty – tłu-
maczy Anna Krześniak.
Mama młodej gimnastyczki 
podkreśla, że weekend na Li-
twie był pełen emocji.
- Długa podróż po całym ty-
godniu ciężkiej pracy w sali 
gimnastycznej. Poza tym, był 
to pierwszy samodzielny wy-
jazd i zupełnie nowe otocze-
nie. Na szczęście Litwa oka-
zała się dla Natalii szczęśli-
wym zwieńczeniem ciężkiej 
pracy. Zaprezentowany układ 
f itness z elementami show do 
muzyki Meghan Trainor „All 
About That Bass” zdobył 
serca jury, które przyznało jej 
tytuł Mistrza Europy w kate-
gorii Fit-Kid do lat 6 – mówi 
Arkadiusz Krześniak, tata 
Natalii.
Rodzice gdańszczanki do-
dają, że wszystkie te pozy-
tywne wzruszenia nie byłyby 
jednak możliwe bez wspar-
cia, zaangażowania, a przede 

wszystkim, odkrycia talentu 
przez niezwykłą osobę – Ka-
tarzynę Rzyman oraz ciężkiej 
pracy całej kadry trenerskiej 

   Najwyższy stopień podium zarezerwowany był na naszej mistrzyni

FETA festiwal wędrujący po dzielnicach 
FETA festiwal wędrujący po 
dzielnicach wymagających 

bodźca do zmian, wspiera-
jący i poszerzający działania 

rewitalizacyjne miasta o część 
najważniejszą - sferę społecz-
ną. FETA wywiera olbrzymi 
wpływ na zajmowane przez 
siebie tereny, jest jednym z 
ważniejszych elementów stra-
tegii rozwoju Miasta Gdań-
ska, przyczyniającym się do 
redefinicji terenów miejskich 
– poprzez obecność sztuki, 
na co dzień niewidocznej w 
mieście ukazuje nowe sposo-
by wykorzystania przestrzeni. 
Festiwal wykorzystuje tkankę 
miejską w nowy, unikalny spo-
sób, a organizatorzy dobierają 
spektakle tak, by ukazać po-
tencjał zwykłych miejsc. Wraz 
z powrotem festiwalu FETA 
na Stare Przedmieście i Dol-
ne Miasto do programu wy-
darzenia powrócą spektakle 
prawdziwie uliczne. Bądźcie 
przygotowani na sporą dawkę 
dobrego humoru, wzruszeń i 
niespodzianek!

W lipcowym wydaniu „Pano-
ramy Pomorza” zaprezentuje-
my pełny program festiwalu.
FETA odbędzie się w dniach 
14-17 lipca 2016 r. na terenie 
Starego Przedmieścia i Dolne-
go Miasta. Wstęp na wszystkie 
spektakle jest wolny.

KS Arabeska Gdańsk.
- Każdy człowiek ma talent, 
ale trzeba go w odpowied-
nim momencie odkryć, a 

działanie jest podstawowym 
kluczem do każdego sukcesu 
– podsumowują rodzice.

(GR)
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PREZES DRAMOWICZ MA POMYSŁ NA BOISKO

Zmarnowany prezent od Niemców
Każdego miesiąca miasto 
informuje o kolejnym bo-
isku wielofunkcyjnym, które 
wybudowano przy którejś z 
gdańskich szkół, a na naszych 
oczach niszczeje gotowe bo-
isko trawiaste, które kosztem 
niemieckiej federacji piłkar-
skiej wybudowano w Oliwie.
Gdańsk był jednym z go-
spodarzy Euro 2012. U nas 
stacjonowali Niemcy, któ-
rzy z własnych środków wy-
budowali boisko w Oliwie 
(w sąsiedztwie zoo). Po mi-
strzostwach pozostały wspo-
mnienia, a z roku na rok bo-
isko niszczeje, zamiast służyć 
gdańskiej młodzieży. Teraz 
może jedynie posłużyć do pa-
sania owiec albo krów. Nie-
dawno dowiedzieliśmy się, 
że gdańscy samorządowcy 
zamierzają wydać 3,5 mln zł, 
aby obiekt znów ożył. Ma tam 
być sztuczna nawierzchnia, 
ponieważ władze miasta uwa-
żają, że boisko trawiaste jest 
zbyt drogie w utrzymaniu.
Zupełnie innego zdania jest 
Olaf Dramowicz, prezes Klu-
bu Sportowego „Olivia”.
– Świat odchodzi od nie-
komfortowych, syntetycz-
nych nawierzchni. Decydują 
przede wszystkim względy 

MAJ Z PIŁKĄ W TLE

Wakacje na sportowo z klubem „Ad-Rem”
Miniony miesiąc upłynął w Oliwie pod znakiem zawodów sportowych organizowanych przez osiedlowy klub „Ad-Rem”. Na 
początku maja walczono o puchary europosła Jarosława Wałęsy. 

Tradycyjnie już zawody roze-
grano na boisku przy ulicy Cy-
stersów 13. 
– Wśród seniorów zwyciężyła 
ekipa „Ad-Rem” Oliwa, grająca 
w składzie: Tomek Sroka, Mar-
cin Wiesiołek, Mateusz Missa, 
Sebastian Gołębiewski, Adam 
Kruszyński, Kamil Kubiak. W 
finale gospodarze, dopiero w 
rzutach karnych, 5:4 pokona-
li DOS-GOKF Gdańsk – in-
formuje Ryszard Riviera, kie-
rownik klubu „Ad-Rem”. – Na 
kolejnych miejscach sklasyfiko-
wano Zespół Szkół AK i HU 
Oliwa oraz „Przymorze” – naj-
młodszy zespół turnieju.
Królem strzelców został zdo-
bywca 6 goli, Sebastian Gołę-
biewski. Natomiast na najlep-
szego zawodnika wybrano Da-
miana Beleckiego, a bramkarza 
– Macieja Czeczko. Nagrodę 
fair play przyznano Mateuszo-
wi Dawidowskiemu.
– Drużyna „Ad-Remu” zwy-
ciężyła też wśród gimnazja-
listów, pokonując w finale 7:4 
zespół GOKF i 5:3 „Sto Po-
lanki”. W zwycięskim zespole 

grali: Oskar Jakuniec, Kami 
Belecki, Samuel Rychlik, Jan 
Niekrasz, Adam Meterny, Oli-
wer Hopper, Igor Markowski i 
Maciej Chłopecki – dodaje Ry-
szard Riviera. 
Na 2. miejscu zawody ukoń-
czyła ekipa „Sto Polanki”, a 
na najniższym stopniu podium 
stanął zespół GOKF. W tej 
grupie wiekowej nagrody in-
dywidualne przypadły: Tymo-
nowi Gierałtowskiemu (król 
strzelców), Kamilowi Belec-
kiemu (najlepszy zawodnik), 
Oskarowi Jakuniec (najlepszy 
bramkarz) i Jakubowi Sachajko 
(nagroda fair play).
Na tym samym obiekcie roze-
grano turniej z okazji Święta 
Miasta Gdańska. W finałach 
wystąpiły trzy zespoły, a bez-
konkurencyjna okazała się ekipa 
Łomża Team, grająca w składzie: 
Kacper Sasiak (najlepszy bram-
karz), Oskar Marloch, Michał 
Przybylski, Marcel Kacica, Alan 
Czeszumski i Damian Wilgos 
(najlepszy zawodnik). Kolejne 
miejsca zajęły drużyny Jankesi 
DOS GOKF i „Ad-Rem”.

– Korzystając z gościnnych ła-
mów „Panoramy”, wszystkich 
młodych mieszkańców naszej 
dzielnicy, którzy lato spędzać 
będą w Gdańsku, zapraszam na 
zajęcia, które będą organizo-
wane podczas letnich wakacji. 
Zajęcia będą odbywać się od 1 
do 21 lipca i od 1 do 21 sierpnia 
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na boisku szkoły „Fregata” w 
Oliwie przy ulicy Kanapariu-
sza. W planach są również dwa 
turnieje piłkarskie o puchary 
im. Macieja Płażyńskiego, któ-
re odbędą się w dniach 19 – 21 
lipca i 16 – 18 sierpnia – infor-
muje Ryszard Riviera.
Organizatorami „Akcji Lato” 

są: klub „Ad-Rem”, Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej, 
Rada Dzielnicy Oliwa i Zespół 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 17. Wszel-
kie informacje na temat waka-
cyjnych zajęć otrzymać można 
w klubie „Ad-Rem” przy ul. 
Czyżewskiego 12 (tel. 660 519 

370). Tu również prowadzone 
są zapisy, które potrwają od 16 
do 23 czerwca.

(KL)

  Finaliści grupy młodszej

zdrowotne. Nie powinno się na 
szali stawiać zdrowia młodych 
ludzi z kosztami utrzymania 
boiska. To jest droga donikąd. 
Nieodwracalne urazy kręgo-
słupa, stawów, a nawet trwałe 
kalectwo, to mogą być kosz-
ty „oszczędności” utrzymania 

boisk naturalnych na rzecz 
sztucznych. „Zaoszczędzone” 
pieniądze nie pokryją w przy-
szłości strat społecznych – tłu-
maczy naszym Czytelnikom 
Olaf Dramowicz, który widzi 
rozwiązanie tej sytuacji.
Zdaniem prezesa oliwskiego 

klubu na obiekt można wydać 
zaledwie ok. pół miliona zło-
tych, a nie jak planuje miasto 
3,5 mln zł.
– Wystarczy regeneracja ist-
niejącego już boiska natural-
nego, co kosztować może ok. 
250 tysięcy złotych. Pozostałe 

300 tysięcy złotych to koszt 
związany z budową budynku 
socjalnego – informuje pre-
zes Dramowicz, podkreślając 
jednocześnie, że boisko nie 
jest wymiarowe, dlatego słu-
żyć może jedynie szkoleniu 
młodzieży.
Prezes Dramowicz mówi nam 
również, że jednym z ope-
ratorów sportowego obiektu 
może być KS „Olivia”.
– Myślę, że jesteśmy poważ-
nym partnerem. Z drugim 
prowadzimy właśnie rozmo-
wy. Miałby on zająć się utrzy-
maniem murawy, co w ciągu 
roku kosztować może 40 ty-
sięcy złotych – mówi Olaf 
Dramowicz. – Mam nadzie-
ję, że z drugim partnerem 
dojdziemy do porozumienia 
i będziemy mogli niebawem 
ujawnić kto nim może zostać.
Szkoda, że przez 4 lata „uda-
ło się” zniszczyć sportowy 
obiekt, który dostaliśmy w 
prezencie. Wystarczyło po-
zwolić na szkolenie tam mło-
dzieży i pielęgnować murawę. 
Teraz za publiczne pieniądze 
boisko ma być odnowione. 
Czy tak ma wyglądać gospo-
darskie zarządzanie?

Grzegorz Rudnicki
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KONKURS

Najlepsze 
realizacje 
wybrane 
Po raz pierwszy przyznano 
„Nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska dla najlepszej gdań-
skiej realizacji architektonicz-
nej” – w pierwszej edycji za 
okres lat 2011-2015. Tytułem 
wyróżniono cztery obiekty, 
piąty, niedokończony, uhono-
rowano dyplomem. Kapituła 
zdecydowała także o przy-
znaniu nagrody specjalnej dla 
budynku Europejskiego Cen-
trum Solidarności. 
Cztery nagrodzone realizacje 
to: Stary Maneż w Garnizo-
nie, Rekonstrukcja wieżyczki 
z Alegorią Nauki na gma-
chu głównym Politechniki 
Gdańskiej, Ośrodek Kultury 
Morskiej (Narodowe Mu-
zeum Morskie) oraz Budynek 
Neofilologii i Rektoratu Uni-
wersytetu Gdańskiego. Dy-
plomem uhonorowano nato-
miast rozbudowującą się sie-
dzibę LPP przy ul. Łąkowej. 
Uzasadnienie nagród poniżej.

(DW)
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REKLAMA

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 
W budynku na terenach po stoczniowych powstanie Mu-
zeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku. To efekt porozumienia, które zawarła Gmina 
Miasta Gdańska z samorządem województwa pomorskiego. 
 
PRZEBUDUJĄ OLIWSKĄ PALMIARNIĘ
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na wykonanie kom-
pletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji i 
przebudowy kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie 
Botanicznym w Oliwie. 
- Projekt nowej palmiarni, który powstanie w tym roku, musi 
uzyskać zgodę m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. W 2017 roku obiekt zostanie przebudowany i zrekon-
struowany. W ramach przebudowy, zbudowana zostanie na 
pewno nowa, wyższa rotunda. W przyszłym roku powsta-
nie też nowa oranżeria – mówi Michał Piotrowski z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
 
REKORDOWE LATO W MIEŚCIE
Tegoroczna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wa-
kacji letnich jest pod każdym względem rekordowa. Blisko 
15000 godzin zajęć prowadzonych przez ponad 200 nauczy-
cieli, którzy zapewnią całodzienną opiekę i atrakcje dla ponad 
1500 uczniów. Drugie tyle miejsc i godzin przygotowały dla 
młodych gdańszczan organizacje pozarządowe. Oferta pół-
kolonii w szkołach, zajęcia przygotowane m.in. przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Ar-
chipelag Kultury i Pałac Młodzieży. Budżet realizacji letniego 
wypoczynku w ramach projektu wyniesie blisko 1,5 mln zł. 
 
80 BOISK W GDAŃSKU
1 czerwca otwarte zostało kolejne, wielofunkcyjne boisko w 
Gdańsku. Z nowego obiektu sportowego mogą się już teraz 
cieszyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ulicy Su-
chej 29. Budowa nowego obiektu trwała pięć miesięcy. Koszt 
realizacji inwestycji to 526440 zł. Boisko współfinansowane 
jest przez Gdańską Fundację Oświatową, która przekazała 
na ten cel 400 tys. zł. 
 
ZABYTKI TARGU SIENNEGO
W piwnicach Ratusza Głównego Miasta oglądać można eks-
pozycję „Targ Sienny w Gdańsku – przedmieście europejskiej 
metropolii w świetle wykopalisk archeologicznych”. Zwie-
dzający mogą zapoznać się z zabytkami znalezionymi na te-
renie Targu Siennego podczas prac związanych z budową Fo-
rum Gdańsk, wielofunkcyjnego kompleksu obejmującego no-
woczesną przestrzeń publiczną oraz obiekt handlowy. Wysta-
wa będzie czynna w godzinach pracy muzeum do 25 września.
 
KINO NA DACHU TEATRU
Kino na dachu Teatru Szekspirowskiego to nowy cykl po-
kazów kina plenerowego, odbywających się w każdą sobotę 
od 25 czerwca do 27 sierpnia, z widokiem na dachy gdań-
skiej starówki. Pokazy inspirowane są projekcjami filmowymi 
„Rooftop cinema” na dachach budynków Nowego Jorku.
 
BILET WSPÓLNY 
Dzięki współpracy między Stadionem Energa a gdańskim 
centrum nauki – Centrum Hewelianum, do sprzedaży wpro-
wadzono bilet wspólny, który umożliwi korzystanie z atrakcji 
obu obiektów w niższej cenie. Bilety dostępne będą w atrak-
cyjnych cenach, w opcjach biletów ulgowych, normalnych 
oraz rodzinnych. Będzie można je nabyć stacjonarnie w re-
cepcjach obu obiektów już od 18 zł.
 
ZAINTERESOWANI BUDOWĄ MOSTU 
Piętnaście firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu „Budowa mostu zwodzonego w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku 
Sobieszewie”. 
- Postępowanie na roboty budowlane, które prowadzi Dyrek-
cja Rozbudowy Miasta Gdańska, ma formę przetargu ograni-
czonego. To oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnio-
ski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie 
po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do 
składania ofert przetargowych. W tej chwili komisja przetar-
gowa sprawdza wnioski pod względem formalno-prawnym – 
informuje Michał Piotrowski z gdańskiego magistratu.

Zebrał: (KL)

W SKRÓCIE

TERMIN PRZEDŁUŻONY 

Wypracuj Przyszłość 
Do 15 lipca zgłaszać się można 
do projektu „Wypracuj Przy-
szłość”. Termin ten dotyczy 
fundatorów staży, natomiast 
uczestnicy, czyli pełnoletni 
uczniowie ostatnich klas tech-
ników i ich absolwenci oraz 
studenci i absolwenci uczelni 
wyższych, mogą zgłaszać się 
do 29 lipca. 
Na początku warto powiedzieć, 
że zgodnie z regulaminem pro-
jektu, absolwent to osoba, która 
ukończyła technikum lub stu-
dia nie później niż 2 lata przed 
zgłoszeniem się do udziału w 

projekcie „Wypracuj Przyszłość”. 
- Aby stać się uczestnikiem pro-
jektu należy zarejestrować swoje 
zgłoszenie na stronie projektu 
www.wypracujprzyszlosc.pl, a 
następnie wybrać oferty stażu. 
Uczestnik projektu może zło-
żyć swoje zgłoszenie równocze-
śnie do maksymalnie 3 firm, w 
odpowiedzi na 3 różne oferty – 
informuje Michał Piotrowski z 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
który przypomina, że fundatora-
mi staży mogą być firmy, orga-
nizacje pozarządowe i inne in-
stytucje, które zobowiążą się do 

przyjęcia stażystów i wypłaty im 
wynagrodzenia w minimalnej 
wysokości określonej w regula-
minie projektu. 
Czas trwania stażu oraz formę 
zatrudnienia, indywidualnie 
określi fundator w porozumieniu 
ze stażystą. Staż powinien trwać 
co najmniej 1 miesiąc. 
- „Wypracuj Przyszłość” to pro-
jekt staży całorocznych reali-
zowany przez Urząd Miejski w 
Gdańsku. Celem inicjatywy jest 
wola nawiązania relacji uczniów 
i ich przyszłych pracodawców, w 
tym pomoc uczniom ostatnich 

klas techników i ich absolwen-
tom oraz studentom i absol-
wentom uczelni wyższych w 
zdobyciu doświadczenia zawo-
dowego, a także ułatwienie im 
wejścia na rynek pracy – mówi 
Michał Piotrowski. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
partnerami projektu są Praco-
dawcy Pomorza i Olivia Busi-
ness Centre. 

(GR)
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Wczasy w mieście wspólnie  
z klubem „Piastuś”
Bardzo ciekawie zapowiadają się zajęcia, które w lipcu proponuje klub „Piastuś”.

11 CZERWCA ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY

 Niezliczone tłumy bawiły się na imprezie z okazji Dnia Dziecka w klubie „Piastuś”

- Zajęcia w ramach akcji 
„Wczasy w mieście” potrwa-
ją od 27 czerwca do 22 lipca. 
Atrakcji na pewno nie zabrak-
nie, a powiem tylko, że pla-
nujemy cztery wycieczki auto-
karowe m.in. do Kaszubskiej 
Alaski i kukurydzianego labi-
ryntu. Nie zabraknie oczywi-
ście spacerów i wyjść do muze-
ów. Maluchy będą mogły brać 
też udział w specjalnie dla nich 
przygotowanych grach miej-
skich. Chętni będą mogli obej-
rzeć przedstawienie „Smurfo-
we przygody” – mówi nam Ewa 
Abramowska, kierownik Osie-
dlowego Klubu „Piastuś”.
Wakacyjne zajęcia dedykowane 
są przede wszystkim dzieciom 
mieszkającym na terenie PSM 
„Przymorze” w wieku 7-11 lat. 

Zapisy prowadzone są w siedzi-
bie klubu przy ulicy Piastow-
skiej 98A, ponieważ rodzice 
lub opiekunowie muszą wypeł-
nić kartę informacyjną o dziec-
ku. Dodajmy jeszcze tylko, że 
zapisy prowadzone są na tygo-
dniowy turnus. 
Niektórzy myślami wracają 
jeszcze do imprezy, która od-
była się w przymorskim klubie 
z okazji Dnia Dziecka. 
- Prawdziwe tłumy przewinęły 
się przez naszą imprezę, która 
w tym roku przebiegała ze śre-
dniowieczem w tle, co przypa-
dło do gustu naszym najmłod-
szym gościom – mówi Ewa 
Abramowska.
Wszystkie atrakcje przygoto-
wane dla najmłodszych były 
tego dnia darmowe, a wszystko 

za sprawą Stowarzyszenia 
Ku lt u ra l no-Oś w iatowego 
Telepiast.
- Korzystając z okazji zapra-
szam wszystkich gdańszczan 
na Piknik Rodzinny, który 11 
czerwca, czyli w najbliższą so-
botę, odbędzie się w naszym 
ogrodzie. Podczas imprezy 
odbędzie się Dziecięcy Pchli 
Targ, na który prowadzimy 
jeszcze zapisy. Muszą ich doko-
nać rodzice dzieci, które będą 
chciały w nim uczestniczyć – 
dodaje Ewa Abramowska.
Dodajmy jeszcze, że sobotni 
Piknik Rodzinny odbędzie się 
na terenie klubu „Piastuś” w 
godz. 11.00 – 14.00.

(lubek)

CHROŃMY NASZĄ ZIELEŃ

Sami sprzątali Oliwę

  Do sprzątania nie brakowało chętnych

Wypełniony po brzegi kon-
tener, 30 worków z plastiko-
wymi butelkami, wózek na 
zakupy, kilka opon samocho-
dowych, lornetka –  to efekt 
sprzątania terenu w okolicach 
boiska KS Olivia. 
Kilkanaście osób odpowie-
działo na apel Klubu Sporto-
wego Olivia i podało pomocną 
dłoń przyrodzie.
- Współczesna cywilizacja 
wytwarza coraz więcej sta-
łych odpadów. Nie wszystkie 
docierają do miejsca przezna-
czenia. Duża ich część ląduje 
w bezmyślny sposób w lasach 
lub innych miejscach wyzna-
czonych do rekreacji i relaksu. 
Problem szczególnie dotyczy 
aglomeracji miejskich, gdzie 
zielona przestrzeń jest pro-
duktem deficytowym. Każdy 
skrawek zieleni powinien być 
bezwzględnie przez nas chro-
niony – podkreśla Olaf  Dra-
mowicz, prezes KS „Olivia”. 
Tym razem mieszkańcy upo-
rządkowali otulinę Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego 
w rejonie ulic Spacerowej, Ko-
ścierskiej i Karwieńskiej, czyli 
bramy do tzw. „zielonych płuc” 
trójmiejskiej aglomeracji.
- Spotkałem tu ludzi z róż-
nych środowisk, których 
zjednoczyła chęć połączenia 

przyjemności, jaką jest spę-
dzenie czasu na świeżym po-
wietrzu z czynieniem dobra, a 
więc zadbaniem o otaczającą 
nas przyrodę – mówi Marcin 
Gałek, jeden z uczestników. - 
Szczególnie wartościowa była 
obecność dzieci, bo to one w 
przyszłości będą decydować o 
Gdańsku. Dobre wzorce, pod-
patrywane za młodu, mogą w 
przyszłości przełożyć się na 
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wiele szlachetnych przedsię-
wzięć, a o to między innymi, 
nam też chodzi.
Wsparcia technicznego spo-
łecznemu przedsięwzięciu 
udzielił społecznikom Wy-
dział Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, a 
słodkie podziękowanie dla 
uczestników akcji ufundował 
Dr. Oetker.

(GR)
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 Pamiątkowe zdjęcie uczestników maryjnego turnieju na Oruni Górnej

 

Panu 
Sylwestrowi Wysockiemu

Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Żony

składają
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy

Poznaliśmy najlepszych 
maryjnego turnieju
Jednym z najstarszych piłkarskich turniejów w Gdańsku jest Turniej Maryjny organizowany 
przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” i Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Południe”. Za rok odbędzie się jubileuszowa, 20. odsłona piłkarskiego turnieju.

NA OSIEDLU WAKACJE TEŻ MOGĄ BYĆ CIEKAWE

- W tym roku do zmagań 
przystąpiły 24 zespoły, które 
podzielone zostały oczywi-
ście na różne grupy w zależ-
ności od wieku zawodników. 
W tej chwili w naszych za-
wodach uczestniczą zespoły 
z Oruni Górnej. Jednak w 
przyszłości chcemy rozsze-
rzyć ich zasięg – mówi nam 
Franciszek Wantuch, koor-
dynator turnieju.
Tego roku uczestnicy maryj-
nego turnieju podzieleni zo-
stali na pięć grup. Dodajmy 
jeszcze tylko, że piłkarskie 
emocje trwały od 5 do 24 
maja.
- W grupie najmłodszej 
triumfowała ekipa Lechii 
Gdańsk, a najlepszym za-
wodnikiem w tej kategorii 
wiekowej został Piotr Ad-
rych – informuje Cecylia 

Bucikiewicz z Katolickiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
„Przymierze”.
W grupie II (klasy II – III) 
na podium stanęli KS Oru-
nia, Manchester City i Real 
Madryt, a na najlepszego za-
wodnika wybrano Dominika 
Motykę.
- Wśród drużyn reprezentu-
jących klasy IV – V bezkon-
kurencyjna okazała się dru-
żyna Młodzi Piłkarze. Na 
podium znalazły się jeszcze 
zespoły AC Pajace i FC Bar-
celona. W tej kategorii wie-
kowej nagrody indywidualne 
otrzymali Julia Głowińska i 
Jakub Maćkowiak. Wyróż-
niono też bramkarza Patryka 
Gackowskiego – dodaje Ce-
cylia Bucikiewicz.
W grupie IV zwyciężyła eki-
pa Celtic Glasgow przed FC 

Tradycyjnie już Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe” 
organizuje zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży, które wakacje 
będą spędzać w domu. Akcja 
rozpocznie się już 28 czerwca, 
a w programie zaplanowano 
gry i zabawy, turnieje spor-
towe, wyjazdy jednodniowe, 
wyjścia do kina.
- Akcja dedykowana jest dla 
dzieci z naszej spółdzielni. W 

planach mamy również uru-
chomienie szkółki tenisa ziem-
nego, a podczas wakacji chce-
my zorganizować na naszych 
kortach swego rodzaju obóz 
szkoleniowych dla dzieci z na-
uką gry w tenisa. Zajęcia będą 
bezpłatne – informuje Franci-
szek Wantuch.
Zapisy do szkółki tenisowej 
prowadzi Franciszek Wan-
tuch. On też udzieli wszelkich 

niezbędnych informacji doty-
czących letnich zajęć organi-
zowanych przez SM „Połu-
dnie”. Zainteresowani dzwo-
nić mogą pod numer 608 
312 437. Informacje o „Akcji 
Lato” pojawią się również 
na stronie internetowej spół-
dzielni oraz na ogłoszeniach, 
które znaleźć będzie można 
na osiedlu.

AKCJA LATO

Szymony i FC Korniszony, a 
wyróżnionym zawodnikiem 
okazał się Kacper Wojtyszyn. 
Natomiast Jacek Rachwał do-
stał wyróżniony w grupie naj-
starszej, a miejsce na podium 
przypadły: FC Beredies, AC 
Pajace i Piłkarze Tomka.
Warto dodać, że nagrody 
ufundowali SM „Południe” i 
KSS „Przymierze”.
- Poziom tegorocznego tur-
nieju nie był najwyższy. Jed-
nak podczas spotkań można 
było dopatrzeć kilka srebe-
rek, które muszą jeszcze tro-
chę popracować, żeby roz-
błysnąć pełnym blaskiem. 
Poziom sportowy mógłby 
być znacznie wyższy, gdyby 
młodzież chętniej uprawiała 
sport. Zamiast tego siedzą 
„przyspawani” do kompute-
rów, grają we wszystko, łącz-
nie z futbolem, ale niestety 
tylko wirtualnie – przyznaje 
Franciszek Wantuch.

Krzysztof Lubański

NAJNIŻSZA PROWIZJA W TRÓJMIEŚCIE 

Nowy gracz na rynku nieruchomości 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” jest jedną z nielicz-
nych na Pomorzu – jeśli nie je-
dyną – która zajęła się pośrednic-
twem sprzedaży nieruchomości 
na rynku wtórnym. Mimo że w 
tej branży stawia pierwsze kro-
ki, nie brakuje chętnych, którzy 
chcą skorzystać z pośrednictwa 
tej spółdzielni.
Pośrednictwem nieruchomo-
ści Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” zajmuje się dopiero 
od początku mają – budownic-
twem mieszkaniowym nieprze-
rwanie od ponad 20 lat.
– W tej chwili tworzymy bazę 
mieszkań do sprzedaży i kupna. 
Do tej pory nigdzie nie reklamo-
waliśmy swojej nowej działalno-
ści, a mimo to zaledwie w ciągu 
miesiąca zgłosiło się do nas kil-
kanaście osób zainteresowanych 
naszą ofertą. Pierwsze umo-
wy z klientami będą podpisane 
lada dzień – mówi „Panoramie” 

Danuta Komorowska, kierownik 
Działu Członkowskiego Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Południe”.
Pracownicy spółdzielni zajmować 
się będą przede wszystkim sprze-
dażą i kupnem, ale także zamianą 
mieszkań. Jeżeli wzrośnie zainte-
resowanie ofertą, to zakres usług 
na pewno wrośnie o inne nieru-
chomości (domy, działki, lokale 
użytkowe). 
- Na trójmiejskim rynku nieru-
chomości nasza oferta jest bardzo 
konkurencyjna, ponieważ nasza 
prowizja wynosi tylko 1 procent od 
wartości przedmiotu sprzedaży, 
a w przypadku zamiany 0,5 porc. 
wartości lokali. Naszym klientom 
zapewniamy załatwienie wszyst-
kich formalności urzędowych oraz 
przygotowanie i zebranie wszyst-
kich dokumentów niezbędnych 
do zawarcia aktu notarialnego. 
Tak jak zawodowi pośrednicy, bę-
dziemy oczywiście prezentować 
mieszkania na stronie internetowej 

i pomagać rozwiązywać wszelkie 
problemy dotyczące sprzedawa-
nego mieszkania. Na razie zaczy-
namy od własnego podwórka, a 
więc Oruni Górnej. Myślę jednak, 
że z czasem w swojej ofercie po-
siadać będziemy nieruchomości z 
całego Gdańska i pozostałej czę-
ści Trójmiasta – zapewnia Danuta 
Komorowska.
Przedmiotowa ofert to głównie 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy zamierzają 

poprawić warunki mieszkanio-
we za niewielką opłatą przez 
wiarygodnego pośrednika.
Osoby, które chciałyby kupić, 
sprzedać lub zamienić miesz-
kanie, kontaktować mogą się 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Południe” (ul. Strzelców Kar-
packich 2, tel. 508 462 257 lub 
58 670 42 36). Na wszelkie py-
tania odpowiedzą pracownicy 
działu członkowskiego.

(lubek)

 SM „Południe” zajmuje się pośrednictwem sprzedaży 
nieruchomości na rynku wtórnym
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URODZINY OSTATNIEJ „TYSIĄCLATKI”

Złoty jubileusz oruńskiej „szesnastki”
W czwartek, 16 czerwca o godz. 12.00, nastąpi inauguracja obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 
16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku.

Placówka powstała 1 września 
1966 roku i była ostatnią tzw. „ty-
siąclatką”, czyli szkołą wybudo-
waną z okazji 1000-lecia państwa 
polskiego. Pierwszym i jednocze-
śnie najdłużej pracującym dyrek-
torem był Stanisław Zaremba (23 
lata na stanowisku), który nadal 
współpracuje z tą szkołą. Od 9 
lat zaś oruńską placówką kieruje 
Nina Markiewicz–Sobieraj.
- Przy naszej szkole od 1995 roku 
prężnie działa Uczniowski Klub 
Zapaśniczy „Ajas”, a jego zawod-
nicy zdobywają wojewódzkie, 
ogólnopolskie i międzynarodo-
we laury. Istniejące tutaj Szkolne 
Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, 
które znane jest z licznych nagród 
w konkursach z wiedzy i umie-
jętności praktycznych na wodzie. 
Szkoła Podstawowa nr 16 sły-
nie z organizowanych dla śro-
dowiska lokalnego, wieczorków 
poetycko-muzycznych, teatru 
szkolnego dla młodszych i star-
szych uczniów i Teatru Rodziców 
przygotowującego  przedstawie-
nia dla dzieci – informuje Lidia 
Czerniak, lider Zespołu Promocji 
Szkoły.
SP 16 to szeroko rozumiana 

edukacja muzyczna uczniów tej 
szkoły. Dzieci uczestniczą w cy-
klicznie organizowanych koncer-
tach muzycznych, ostatnio – w 
Porankach Muzycznych Cap-
pelli Gedanensis. W 2015 roku 
powstał szkolny zespół wokalny 
„ Gwiazdki Szesnastki”, którego 
inicjatorem był Jerzy Skrzypczyk, 
lider zespołu „ Czerwone Gita-
ry”. Szkoła w wyjątkowy sposób 
uczciła 50–lecie legendarnego 
zespołu, zapraszając go do siebie,                
a „ Gwiazdki Szesnastki” wystą-
piły podczas koncertu jubileuszo-
wego w Filharmonii Bałtyckiej.
Wśród absolwentów SP 16 są le-
karze, aktorzy, nauczyciele, na-
ukowcy, prawnicy i księża.
SP 16 jest współorganizatorem, 
wraz ze Stowarzyszeniem Ini-
cjatyw Lokalnych, różnych im-
prez środowiskowych dla dzieci, 
takich jak np. doroczny Festyn 
Rodzinny w Parku Oruńskim 
„Gwiazdka na Oruni”. W cią-
gu ostatnich kilku lat, wśród 
uczniów tej szkoły, są klasy mię-
dzykulturowe. Ta wielokulturo-
wość rozwija się harmonijnie.

(GR)
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ERGO ARENA

Święto 
You Tuba 
Wielkimi krokami zbliża się 
święto fanów You Tuba i gier 
komputerowych, które za-
planowano na 25 czerwca. 
- Ergo Arena na jeden dzień 
zmieni się w stolicę polskie-
go internetu. Organizatorzy 
przewidują, że ponad 10000 
osób przyjedzie do Trójmia-
sta żeby spotkać się ze swo-
imi idolami, zrobić wspólne 
zdjęcia i zdobyć ich auto-
grafy podczas MeetUp 2016 
– informuje Bartosz Tobień-
ski, rzecznik prasowy Ergo 
Areny. 
W hali na granicy Gdańska i 
Sopotu spotkać będzie moż-
na jednych z  największych 
twórców – ReZigiusza, Mul-
tiego, Nitrozyniaka oraz Isa-
mu, których każdego dnia 
łącznie ogląda ponad 5 mi-
lionów subskrybentów. 
- Będzie więc to pierwszy 
event, którego ambasadorzy 
tworzą absolutną czołówkę 
polskiego YouTube’a – zapo-
wiada rzecznik Ergo Areny.

(GR)

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 "FREGATA"
Katarzyna i Arkadiusz Duchlińscy są rodzicami pięciorga dzieci: Szymona, Julii, Lidki , Tośki  
i Alicji. Dziesięć lat temu przenieśli się z Olsztyna do Gdańska. W ciemno. Nie znali tu nikogo. 
Opowiadają, dlaczego troje młodszych dzieci wysłali do pewnego nietypowego przedszkola  

i szkoły oraz z jakiego powodu nie chcieliby się już wyprowadzać z Trójmiasta...

Kasia
Robiliśmy akurat remont na-
szego mieszkania, kiedy nasi 
przyjaciele zadzwonili i spytali 
czy znamy już kogoś w Gdań-
sku.  Mówili, że jest świetna 
okazja, żeby spotkać się z cieka-
wymi ludźmi. bo ruszają kursy 
Akademii Familijnej dla rodzi-
ców. Po kursie pojawiła się ini-
cjatywa rodziców, żeby stwo-
rzyć przedszkole. Mieliśmy 
przedszkole i szkołę pod nosem 
i było nam z tym bardzo wy-
godnie. Wszystko pewnie tak 
by sobie biegło, gdyby nie to, że 
coraz głębiej wchodziliśmy w 
wychowanie i coraz więcej wy-
zwań się pojawiało... 

Arek
Dla nas bardzo ważne było to, 
żeby przedszkole i szkoła były 
przedłużeniem tego, czego 
uczymy nasze dzieci w domu. 

Żeby zasady panujące w domu 
i poza nim były zbieżne.

Ostatecznie zdecydowaliście 
się posłać młodsze dzieci do 
przedszkola, którą stworzyli 
rodzice z kursu Akademii 
Familijnej, czyli do Fregaty. 
Teraz, po 6 latach współpracy 
ze szkołą i przedszkolem w 
Oliwie, możecie potwierdzić, 
że panuje tu jedność w podej-
ściu do wychowania między 
rodzicami, a placówką?

Arek
Tak. Dużą zaletą jest to, że we 
Fregacie możemy współpraco-
wać z toutorem przypisanym 
do rodziny. Na spotkaniach 
z opiekunem naszych dzie-
ci rozmawiamy o wszystkich, 
którzy są we Fregacie. Takie 
spotkanie, które odbywa się 
min. trzy razy w roku szkolnym 

jest swoistym podsumowa-
niem pracy, oczywiście przede 
wszystkim dzieci, ale także nas 
rodziców. 

Kasia
Przychodzi mi tu na myśl 
ogromna praca jaką pani zro-
biła z naszą Lidką, która była 
dziewczynką bardzo nieśmiałą. 
Nasz toutor dawał nam wska-
zówki, w jaki sposób pracować, 
aby Lidką stawała się bardziej 
pewna siebie np. abyśmy sie-
dząc przy stole zwracali uwagę, 
aby jej nie przekrzyczano, żeby 
ona miała okazję zabrać głos. 
Żebyśmy zawsze zauważyli ten 
głos. Jak jesteśmy u naszych 
rodziców, żeby ona miała oka-
zję zaśpiewać jakąś piosenkę 
przed dziadkami. To ośmielało 
ją i teraz widzimy, chociaż był 
to długi proces, że Lidka nie 
ma absolutnie problemu z tym, 

żeby zabrać głos, żeby wystąpić 
przed kimś...

Czy były okazje podczas spo-
tkań w toutorem ale także 
z inspiracji innych fregato-
wych inicjatyw np. cyklicz-
nych wykładów „przerobić 
coś w sobie”?

Arek
Tak, jak najbardziej, wiele. 
Chociażby zachęcanie dzieci 
do czytania. Najlepszym spo-
sobem na to jest przykład.

Czyli nic innego tylko: siadaj 
i czytaj!

Arek
Tak i wtedy one też będą czy-
tały...bo jeżeli my mówimy 
dzieciom, co mają robić, a po-
stępujemy inaczej to nie ma 
szansy na to, żeby one podążały 

za tym, co mówimy. One zro-
bią to, co my robimy. Pojawiło 
się wiele pomysłów na to, żeby 
stworzyć kulturę czytania w 
naszym domu, między innymi 
wspólne czytanie przy stole. 
Ten kto pierwszy kończy posi-
łek zaczynał czytać książkę dla 
wszystkich.

A teraz, po 10 latach w Trój-
mieście, jesteście otwarci na 
ponowny wyjazd z nieznane?

Kasia
Dzieci i my jesteśmy tu zako-
rzenieni, mamy przyjaciół. Jak 
wyjeżdżaliśmy z Olsztyna to 
było to łatwiejsze, bo dzieci 
były małe.

Arek
Dziesięć lat w Gdańsku, sześć 
lat przy Fregacie pozwoliło 
nam powiedzieć, że tu jest na-
sze miejsce. 
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DPS PRZYJMIE WIĘCEJ OSÓB

Rozbudowują gdańską „Ostoję”
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” sam potrzebuje pomocy. Na szczęście obiekt przy ulicy 
Hożej 4 będzie rozbudowywany. Dzięki tej inwestycji placówka będzie mogła przyjąć 
nieco więcej pensjonariuszy.

Dom Pomocy Społecznej 
„Ostoja” to placówka, w któ-
rej schronienie mogą znaleźć 
osoby w podeszłym wieku oraz 
przewlekle chore. 
– Obecnie powierzchnia 
„Ostoi” jest niewystarczająca 
dla prowadzonej działalności. 
Usługi proponowane przez pla-
cówkę ograniczane są z powodu 
braku sal terapeutycznych i po-
mieszczeń ogólnodostępnych. 
Szatnia, pomieszczenie socjal-
ne i toalety są za małe w sto-
sunku do ilości użytkowników. 
Ponadto, z powodu starzenia 
się społeczeństwa, rośnie liczba 
seniorów oczekujących wspar-
cia w placówkach dziennych 
oraz osób przewlekle chorych, 
wymagających opieki cało-
dobowej. To jednak nie wszyst-
ko, ponieważ budynek nie po-
siada zaplecza magazynowego. 
W związku z tym rozbudowa 
ośrodka jest konieczna – mówi 
„Panoramie” Ewa Parafjano-
wicz-Potuczko z Dyrekcji Roz-
budowy Miasta Gdańska.
Rozbudowa domu pomocy po-
lega na wybudowaniu dodat-
kowego skrzydła budynku w 
części południowo-zachodniej, 
a zajmie się tym gdyńska firma 
ESM System. Nowy budynek 
będzie posiadał dwie kondy-
gnacje oraz płaski dach. 
– Ze względu na ograniczo-
ną powierzchnię zabudo-
wy, a tym samym ograniczo-
ną powierzchnię użytkową, 
zaprojektowano częściowe 

podpiwniczenie. W piwni-
cach zlokalizowane będą: 
szatnia dla osób przychodzą-
cych z zewnątrz, pomieszcze-
nia magazynowe i techniczne. 
W przyziemiu zlokalizowane 
będą sala dziennego pobytu 
wraz z kuchenką terapeutycz-
ną, ogólnodostępne sanitariaty 
oraz trzy pokoje biurowe. W 
budynku zamontowana będzie 
również winda – dodaje Ewa 

Parafjanowicz-Potuczko.
Nowo powstały teren zielony 
wokół budynku, ma zmotywo-
wać podopiecznych do przeby-
wania na świeżym powietrzu. 
W ramach inwestycji zagospo-
darowany zostanie także teren 
wokół DPS, na którym po-
wstaną: dwa pola do minigolfa, 
wiata, stół do gry w ping-pon-
ga, dwa stoliki do gry w szachy.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

inwestycja finansowana jest 
przez Gminę Miasta Gdań-
ska, która stara się również o 
dofinansowanie ze środków 
PFRON. 13 kwietnia została 
podpisana umowa na realiza-
cję rozbudowy z wykonawcą, 
a zgodnie z podpisanym doku-
mentem, inwestycja ma zostać 
ukończona do 20 listopada.

Helena Łomanik

   Dom pomocy „Ostoja” będzie rozbudowywany
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MYŚLĄ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIGAM na dworcach 
kolejowych 

  Usługa dostępna jest na Dworcu Głównym PKP w Gdańsku

Minęło 6 miesięcy od wdro-
żenia usługi MIGAM na naj-
większych dworcach kolejo-
wych. Większość pasażerów 
pozytywnie ocenia rozwiązanie 
wprowadzone wspólnie przez 
PKP S.A., Fundację Grupy 
PKP i MIGAM „RKPK”. 
MIGAM to rozwiązanie skie-
rowane do osób głuchych i 
słabo słyszących. Pasażerowie 
chcący uzyskać informację w 
języku migowym mogą zgłosić 
się do InfoDworca – specjal-
nego punktu dedykowanego 
pomocy podróżnym. Wystar-
czy pokazać jego pracownikowi 
międzynarodowy znak pomocy 
osobom niesłyszącym. Obsługa 
InfoDworca udziela wówczas 
niezbędnej pomocy, dzięki po-
łączeniu z tłumaczem języka 
migowego online na swoim ta-
blecie. Przeprowadzone przez 
PKP S.A. badania wskazały, 
że według 85 proc. responden-
tów obecność usługi „Tłumacza 
Migam” na dworcach kolejo-
wych, wpływa pozytywnie na 
ich myślenie o dworcu i o PKP 
S.A. Wśród osób głuchych i 
słabo słyszących, taką opinię 
wyraziło odpowiednio 83 proc. 

i ponad 88 proc. badanych. 
- Coraz więcej dworców kole-
jowych dostosowanych jest do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Jednym z rozwiązań 
wprowadzonych w naszych 
obiektach pod tym kątem 
jest właśnie usługa MIGAM 
– mówi Paulina Jankowska, 
rzecznik prasowy PKP S.A. - 
Pozytywny oddźwięk po uru-
chomieniu usługi wpłynął na 
decyzję, aby przedłużyć ten 
pilotażowy program. W tej 
chwili przygotowujemy się 
do ogłoszenia postępowania 
przetargowego. 
Usługa dostępna jest przez 7 
dni w tygodniu, w godzinach 
otwarcia InfoDworców (7.00 
– 21.00). Obecnie można sko-
rzystać z niej na dworcach: 
Bydgoszcz Główna, Gdańsk 
Główny, Gdynia Główna, 
Katowice, Kraków Główny, 
Poznań Główny, Warszawa 
Wschodnia, Warszawa Cen-
tralna, Warszawa Zachodnia 
oraz Wrocław Główny. Jesz-
cze w tym roku do grupy tej 
dołączą dwa kolejne obiekty: 
Szczecin Główny i Gliwice.

(AT)

WAKACJE W SIERPNIU BĘDĄ CIEKAWE

Czerwcowe atrakcje w klubie „Maciuś I”
Jedną z najważniejszych im-
prez organizowanych przez 
osiedlowy klub „Maciuś I” jest 
Przymorski Festiwal Piosen-
ki o Złotą Nutkę Króla Ma-
ciusia. W tym roku wzięło w 
nim udział 42 wokalistów i 10 
duetów z całego Trójmiasta.
Złotą Nutkę otrzymali Zo-
fia Basek, duet Antonina 
Hola i Wilhelm Węglicki, 
Maja Kurszewska i Aleksan-
dra Wróblewska, duet Alek-
sandra Orłowska i Nadzieja 
Wilczewska, Zuzanna Polań-
ska i duet Dominika Popek i 
Amelia Rydzyńska oraz duet 
Wiktoria Cichewicz i Natalia 
Sikora.
Warto przy okazji wspomnieć 
o turnieju brydżowym, w któ-
rym rywalizowano o puchar 
kierownika klubu „Maciuś I”. 
Zawody wygrali Jan Białek i 
Jan Skowroński, którzy w po-
konanym polu pozostawili: 

Irenę Małecką i Czesława Piet-
kiewicz oraz Halinę Sułkowską 
i Franciszka Pałasz. Z kolei w 
turnieju tenisa stołowego, gdzie 
nagrodą był puchar przewodni-
czącego Administracji Osiedla 
nr 1 PSM „Przymorze”, wygrał 
Piotr Dudziak.  
- Warto także zauważyć, że 
wokaliści ze Studia Piosenki 
prowadzonego przez Małgo-
rzatę Szczepańską-Stankie-
wicz, wzięli udział w wielu 
konkursach i festiwalach pio-
senki. W II Lokalnym Kon-
kursie Piosenki Dziecięcej 
z „Piosenką przez Świat” w 
przedszkolu nr 62 Zofia Basek 
i Wiktoria Człapińska zajęły 
2. miejsce. Zaś w V Konkursie 
Talentów „Mały Skarb”, który 
odbył się w Pałacu Młodzieży, 
Wiktoria Człapińska zdobyła 
1. miejsce, a Zofia Basek była 
2. Duet Dominika Wójcik i 
Wiktoria Człapińska zdobył 

2. miejsce, zaś Dominka Wój-
cik w kategorii wiersz zdobyła 
1. pozycję. Z kolei Iga Kaspe-
rowicz otrzymała nominację 
na Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki „Wygraj Sukces” w 
Tarnobrzegu – informuje Ur-
szula Lisowska, kierownik 
„Maciusia I”.
Przymorski klub od 1 do 26 
sierpnia będzie prowadził pół-
kolonie dla dzieci. Akcja Lato 
pod hasłem Wakacyjne Przy-
gody z Królem Maciusiem od-
będzie się dla dzieci od 6 do 11 
lat.
- W programie zaplanowali-
śmy wiele atrakcji, m.in. wy-
cieczki po Trójmieście, zwie-
dzimy muzeum i Planetarium 
Mikołaja Kopernika we From-
borku, Faktorię w Pruszczu 
Gdańskim, centrum Hewelia-
num. Poznamy też tajemnice 
Teatru Szekspirowskiego. Od 
1 czerwca prowadzimy zapisy, 

a wszelkie informacje uzyskać 
można pod numerem telefonu 
58 556 41 51 – zachęca Urszula 
Lisowska.
Dodajmy jeszcze, że 16 czerw-
ca o godz. 17.00 odbędzie się 
koncert wychowanków Małgo-
rzaty Szczepańskiej-Stankie-
wicz i Joanna Ciecholewskiej. 
21czerwca (godz. 16.00) odbę-
dzie się konkurs plastyczny dla 
dzieci „Moje wymarzone wa-
kacje”, a dzień później o godz. 
10.00 rozpocznie się dyskoteka 
na powitanie lata. 24 czerwca 
o godz. 16.00 odbędzie się na-
tomiast wyścig rowerowy dla 
najmłodszych.
Wszystkich zainteresowanych od-
syłamy do klubu przy ulicy Opol-
skiej 2         (tel. 58 556 41 51).

(lubek)

  Zofia Basek z klubu „Maciuś I” zdobyła złotą nutkę  
w kategorii klas O-I
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CIEKAWA PROPOZYCJA DLA NAJMŁODSZYCH

Weekendowe zajęcia dla dzieci w IKM
W czerwcu, Instytut Kultury Miejskiej, zaprasza najmłodszych na kolejne odsłony zajęć 
architektonicznych, czytanie książek o poranku, do obejrzenia adaptacji filmowych, na grę miejską, 
zajęcia kreatywne i muzyczne. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy: sien@ikm.gda.pl. 

- Już 12 czerwca o godz. 10.00 
zapraszamy na „Niedzielne po-
ranki z książką”. Tym razem 
książkę „Mapa” Delphine Bo-
urnay czytać będzie Michał 
Kochańczyk – podróżnik, al-
pinista, polarnik, żeglarz. Spo-
tkanie dedykowane jest dzie-
ciom od 4-8 lat – informuje 
Marta Bednarska z Instytutu 
Kultury Miejskiej w Gdańsku. 
– Podczas spotkania zajrzyjcie 
do lasu, w którym mieszkają 
Chrupek, Miętus i ich przyja-
ciele. Tym razem, z wiecznie 
głodnym Dzikiem, będą usiło-
wali wyniuchać na mapie świa-
ta swój dom. Czy im się to uda? 
Przekonacie się sami.
Tego samego dnia, ale w 
godz. 16.00 – 18.30, odbędzie 
się Dziecięcy Klub Filmowy 
„Przeczytane – obejrzane”, 
podczas którego odbędzie się 
pokaz filmu „Artur i Minimki”. 
Z kolei tydzień później, 19 
czerwca w godz. 11.00 – 12.30, 
wszystkie dzieciaki zapraszamy 

na Samograjki – „Moja Tajem-
nica – czyli jak bawić się muzy-
ką i słowem”. Zajęcia prowadzi 
Anna Broda. Wstęp kosztuje 
10 złotych, a zapisywać moż-
na się mailowo pisząc  na adres: 
warsztaty@ikm.gda.pl.
- Moja tajemnica, czyli piosen-
ki śmieszne i dziwne, lirycz-
ne i fantastyczne, bajeczne i o 
wietrze… wiersze i muzyka dla 
najmłodszych w towarzystwie 
cymbałów, pianina i instru-
mentów perkusyjnych. To rów-
nież eksperymenty z dźwię-
kiem i rytmem, szybka nauka 
wpadających w ucho melodii. 
Autorski pomysł na tworzenie 
muzycznych obrazków do tek-
stów z udziałem muzycznych 
rekwizytów takich, jak dzwon-
ki, trójkąty i tamburyny – za-
chęca Marta Bednarska.
Również 19 czerwca w godz. 
13.00 – 15.00, odbędą się 
warsztaty „Szycie albumów, 
które są przeznaczone dla 
dzieci 6-9 lat w ramach cyklu 

REKLAMA REKLAMA

Zdzisław
Antolski

Dwa cmentarze

Obok gospodarskiego 
cmentarza
      ciężkiego od marmurów 
i złoceń
      wstydliwie przycupnął 
kusy podrzutek
Mały cmentarzyk
      miejsce dla nie 
ochrzczonych dzieci
      kobiet zbyt swawolnych 
bo pięknych
      przybłędów i 
samobójców
Pełno w nim dzikich 
drzew i krzewów
      tajemniczych ziół i 
jędzowatych pokrzyw
      Zając tutaj szuka 
schronienia
      wyplatają kruche 
kołyski ptaki
      myszkuje lis
I nie wiadomo do jakiego 
modlić się
      pogańskiego boga

„Akcja – Kreacja”.
- Podczas zajęć każdy uczestnik 
będzie miał wyjątkową okazję 

uszyć zeszyt, do którego stwo-
rzy prace graficzne w dowol-
nej technice. Zaprezentujemy 

możliwości kolażu, frotażu 
oraz stempli – mówi Marta 
Bednarska. 

(KL)
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„DO PRZERWY 0:1”

Od 12 lat biegamy za piłką
Już za kilka dni, 18 czerwca, na boiskach Przymorza i Zaspy odbędzie się wiosenna edycja turnieju dzikich drużyn „Do 
Przerwy 0:1”. Na to stałe już w gdańskim kalendarzu sportowym wydarzenie zaprasza pomysłodawca i współorganizator 
turnieju, Andrzej Kowalczys, radny miasta Gdańska.

Piłkarski turniej „Do przerwy 
0:1”, choć trudno w to uwie-
rzyć, obchodzi w tym roku już 
12. urodziny. 
– Zaczęło się w 2004 roku. 
Było dość skromnie i mniej 
gwarnie, jeśli porównamy  
z edycjami z ostatnich kilku 
lat. Wówczas uczestniczy-
ło kilkanaście drużyn, ale jak 
to się mówi… pomysł zasko-
czył – wspomina Andrzej Ko-
walczys, pomysłodawca „Do 
Przerwy 0:1”, dzisiaj także 
radny miasta Gdańska. – Były 
kolejne edycje, potem kolejne. 
I tak od 12 lat biegamy za pił-
ką i cieszymy się, że przynosi 
ona wiele radości uczestnikom 
turnieju.
Niemalejąca popularność tur-
nieju cieszy również wszyst-
kich, którzy stoją za organiza-
cją zawodów.
– Popularność, jaką osiągnął 
turniej, nieco przerosła moje 
oczekiwania. Przy organizacji 
pierwszej imprezy pomagała 

mi żona. Dzisiaj tych osób jest 
dużo więcej, a nad całością 
czuwa Gdańska Fundacja Do-
broczynności na czele z jej sze-
fową, Bożeną Rybicką-Grzy-
waczewską – mówi Andrzej 
Kowalczys.
Podczas każdego turnieju 
musi być zapewniona obsa-
da sędziowska i obsługa me-
dyczna. Nieocenieni są także 
wolontariusze odpowiedzialni 
za przygotowanie i przebieg 
zawodów. Razem to kilkana-
ście osób. Tymczasem każ-
da z czterech edycji turnieju, 
rozgrywanego wiosną, latem, 
jesienią oraz zimą, przyciąga 
średnio około 2 tys. zawod-
ników. Najwięcej zawodni-
ków jest wiosną i latem, choć  
w ostatnich latach jesienna czy 
zimowa aura wcale nie odstra-
sza młodych piłkarzy, stąd na-
wet w grudniu za piłką potrafi 
biegać blisko 500 osób. 
W tym roku tradycyjnie 
rywalizacja odbędzie się  

w pięciu kategoriach: zespo-
ły dziewczęce oraz roczniki: 
2004 i młodsi, 2001/2003, 
1998/2000 i 1997 i starsi. 
Uwaga! Po raz pierwszy zapra-
szamy także zespoły, w skład 
których wchodzą członkowie 
rodziny. 
Zapisy od godz. 9.00 na sta-
dionie MOSiR w Gdańsku 
przy ul. Meissnera. Początek 
turnieju o godz. 10.00.
Turnieju nie udałoby się zor-
ganizować bez licznego grona 
partnerów, do których należą: 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Rada Mia-
sta Gdańska, Miejski Ośrodek 
Sportu i Turystyki, Gdańskie 
Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień, City Football Club, Le-
chia Gdańsk, Merkus, Merco, 
Torus, Santech, M1 Fabri-
ka, Piekarnia Cukiernia An-
drzej Szydłowski, Kosycarz 
Foto Press, TVP 3 Gdańsk, 
Radio Gdańsk, Trójmiasto.

pl, „Panorama Pomorza”, 
Gdańsk.pl, Lechia.net, „Do-
bre Wiadomości”, Zaspa 24, 

SM „Rozstaje”, Rada Dziel-
nicy Zaspa Młyniec, Szkoła 
Podstawowa 80 oraz Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 8.

(LEW) 

  Głównym kapitanem piłkarskiego turnieju jest Andrzej Kowalczys
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SZACHY

„Korona” 
najlepsza
Szachiści gdańskiego klubu 
„Korona” upodobali sobie 
Trąbki Wielkie, gdzie regu-
larnie zdobywają najwyższe 
laury w organizowanych tam 
turniejach.
Tym razem gdańscy szachi-
ści okazali się bezkonku-
rencyjni w IX Finale Wo-
jewódzkiego Drużynowego 
Turnieju Szachowego LZS 
„O Złotą Wieżę”.
- Po rozegraniu czterech ko-
lejek na 1. miejscu uplasował 
się UKS „Korona” Gdańsk 
gromadząc 7 punktów. 
Gdańscy szachiści pokonali 
kolejno: 4:0 GTS Przejaz-
dowo, 3:1 GZ LZS Trąbki 
Wielkie II oraz 4:0 GZ LZS 
Trąbki Wielkie I i zremiso-
wali z LZS Gniew 2:2 – in-
formuje Wiesław Kempa z 
trąbeckiego LZS.  
Na 2. miejscu sklasyfikowa-
no drużynę z Gniewu, a na 
trzecim ekipę gospodarzy.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
drużyna UKS „Korona” za-
grała w składzie: Zygmunt 
Wielicki, Przemysław Kin-
der, Karol Banach i Helena 
Wójcik.

(KL)
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