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FlashFlash

STR. 4

Przebudowują ulicę Sobieskiego
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. So-
bieskiego. Zakres prac będzie większy niż po-
przednio zakładano, ale będzie to wiązało się z 
większymi uciążliwościami.

Od kilku lat młodzi Polacy odnoszą sukcesy w Odysei Umysłów. W 
tym roku gimnazjaliści z Gdańska za niezwykły pojazd zbudowany 
z odpadów oraz ideę jego powstania wywalczyli tytuł mistrzowski 
i prestiżową nagrodę Ranatra Fusca, w zakończonych niedawno 
37. Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA.

Mariola Zmudzińska podkreśliła, 
że innowacyjność i kreatywność, a 
także umiejętność radzenia sobie 
z wyzwaniami, to klucz do sukcesu 
zarówno w życiu, jak i w biznesie. 

Na ratunek Olaf Dramowicz
Znany w latach 80. turniej dla dzieci „Piłkarska 
Kadra Czeka” ma odzyskać swój dawny blask. 
Człowiekiem, który ma do tego doprowadzić jest 
Olaf Dramowicz, prezes KS „Olivia”.

Gdańskie Centrum Świadczeń
1 lipca rozpoczęło działalność Gdańskie Cen-
trum Świadczeń, które przejęło obsługę nie-
których świadczeń realizowanych przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrobią porządek z oznakowaniem
Sopot chce uporządkować oznakowanie w prze-
strzeni miejskiej. Pomóc ma w tym nowy, spój-
ny System Identyfikacji Miejskiej, obejmujący 
oznakowanie w ruchu pieszym i drogowym.

STR. 6STR. 3 STR. 4 STR. 7

Mistrzowie świata z Gdańska
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NA ŚWIECIE NIE MAJĄ SOBIE RÓWNYCH
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OD DRUGIEJ STRONY

• 5 lipca – 23 sierpnia, 59. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej, Katedra Oliwska

• 9 – 17 lipca, Sopot Film Festiwal

• 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

• 5 lipca (piątek), Music Power Explosion – Av-
icii, 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

• 23 lipca (sobota), Discotex: Bad Boys Blue, 
Alphaville, Fancy, Boney M, Francesco Napoli, 
godz. 19.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. Moni-
uszki 12

• 24 lipca (niedziela), Janusz Radek, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 27 lipca (środa), Dan Mangan, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 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

• 14 sierpnia (niedziela), Kabanos, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 15 sierpnia (poniedziałek), 22. Maraton Soli-
darności, godz. 9.00

• 20 sierpnia (sobota), koncert poświęcony Irenie 
Jarockiej, godz. 16.00, Muszla Koncertowa w 
Sopocie

• 20 – 21 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Hipodrom w Sopocie

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

• 28 sierpnia (niedziela), Piwnica pod Baranami, 
godz. 19.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, 
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 28 sierpnia (niedziela), Kabareton – Ciach, 
Słoiczek po cukrze i Cezary Pazura, godz. 19.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 13 – 15 października (czwartek – sobota), 
Sopot Jazz Festival

• 19 października (środa), Conan, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdański, ul. Doki 1

• 22 – 23 października (sobota – niedziela), 
Targi Mieszkaniowe, AmberExpo w Gdańsku, 
ul. Żaglowa 11

Nasze kalendarium
DWIE STRONY MEDALU

4 sierpnia widzimy się w 
Zatoce Sztuki
60 tysięcy złotych potrzeba na wydanie książek i audiobooków 
z bajkami opowiadającymi o niepełnosprawnych sportowcach. 
Pieniądze na ten szczytny cel zbierane będą podczas charyta-
tywnej imprezy integracyjnej, która 4 sierpnia odbędzie się w 
sopockiej Zatoce Sztuki.

W imieniu organizatorów do 
Sopotu zapraszamy wszystkich 
od dzieci po seniorów. Wszyst-
kich atrakcji nie możemy zdra-
dzić, ale na pewno będzie cie-
kawie. Na pewno odbędzie się 
pokaz gry w kręgle oraz rugby, 
który zaprezentują zawodnicy 
gdyńskiej Arki.
- Opublikowane zostaną au-
torskie bajki moje i moich 
przyjaciół. Sama jestem osobą 
niepełnosprawną i poprzez re-
alizację tego pomysłu – wspól-
nie z przyjaciółmi – chciałam 
pokazać, że osoby niepełno-
sprawne mogą żyć tak samo 
aktywnie jak ich pełnosprawni 
rówieśnicy. Możemy mieć swo-
je własne marzenia, chociażby 
sportowe i z powodzeniem mo-
żemy je realizować. Dobitnym 
tego przykładem jest przecież 
tenisistka stołowa Natalia Par-
tyka – mówi nam Magdalena 
Kulczewska, organizatorka im-
prezy i główna pomysłodaw-
czyni akcji wydania książek i 
audiobooków.
W tej chwili organizatorzy 
sierpniowej imprezy szukają 
wolontariuszy, którzy pomo-
gliby w przygotowaniu wyda-
rzenia. Chodzi o osoby, które 
zajęłyby się prowadzeniem im-
prezy, czy konkursów dla dzie-
ciaków oraz bufetu, z którego 
dochód również będzie prze-
znaczony za realizację projektu. 
Poza tym potrzebne są osoby, 
które w wolnej chwili mogły-
by na terenie całego Trójmiasta 
rozwieszać plakaty, informują-
ce o sierpniowej imprezie.
- W trakcie imprezy zbierać bę-
dziemy pieniądze do puszek, a 
dodatkowo prowadzona będzie 

też licytacja przedmiotów ofia-
rowanych przez znane oso-
by. Do wylicytowania będzie 
chociażby torebka Magdaleny 
Różdżki, czy piłka przekaza-
na przez gdyńskich rugbistów 
– informuje Magdalena Kul-
czewska.    Na imprezie poja-
wią się osoby, które brały udział 
w nagraniu audiobooka, a więc: 
Robert Gonera, Aleksandra 
Woźniak, Leszek Lichota oraz 
Bożena Stachura.
W tej chwili nie ma szans, aby 
akcję wsparły trójmiejskie sa-
morządy, ponieważ projekt re-
alizują osoby prywatne. Dopie-
ro po utworzeniu organizacji 
pozarządowej będzie istniała 

realna szansa na pozyskanie 
publicznych środków, z których 
można byłoby wydać książki i 
audiobooki.
Dodajmy jeszcze tylko, że im-
preza rozpocznie się o godz. 
10.00, a zbiórka pieniędzy pro-
wadzona będzie do godz. 14.30. 
Dla uczestników imprezy przy-
gotowano niespodziankę, któ-
rej nie możemy zdradzić. Oso-
by, które chciałyby pomóc przy 
imprezie kontaktować się mogą 
z Magdaleną Kulczewską pod 
adresem mailowym magdale-
nakulczewska@wp.pl.

(lubek)
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ODCIĄŻĄ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Powstało Gdańskie Centrum Świadczeń
1 lipca rozpoczęło działalność Gdańskie Centrum Świadczeń, które przejęło obsługę niektórych świadczeń realizowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jak podkreśla Arkadiusz Kulewicz, kierownik Działu Organizacyjnego gdańskiego 
centrum – cel zmian jest jeden – poprawa dostępności i jakości świadczenia usług na rzecz gdańszczan.

Decyzja o utworzeniu Gdań-
skiego Centrum Świadczeń 
została podjęta przez Radę 

Miasta Gdańska. 
– Centrum przejęło od Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie realizację zadań w 
zakresie świadczeń rodzin-
nych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i wychowaw-
czych, dodatków mieszkanio-
wych, obniżek czynszowych, 

dodatków energetycznych, sty-
pendiów i zasiłków szkolnych, 
świadczeń dla żołnierzy oraz 
świadczeń w ramach Programu 
„Rodzina 500+” – informuje 
Arkadiusz Kulewicz.
Siedzibą centrum jest część 
budynku przy ul. Powstańców 
Warszawskich 25, który jesz-
cze do niedawna użytkowany 
był przez MOPR. Wnioski o 
świadczenia są przyjmowane 
natomiast w budynku przy ul. 3 
Maja 9 (budynek Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gdańsku). 
– Centrum przejęło od ośrod-
ka nie tylko pomieszczenia, 
ale również 148 pracowników, 
budżet na ich wynagrodzenia 
oraz środki na wypłatę świad-
czeń. Działalność jest finanso-
wana w głównej mierze z do-
tacji rządowych, przekazywa-
nych na obsługę takich zadań, 
jak Program „Rodzina 500+”, 
czy świadczenia rodzinne oraz 
z budżetu miasta – wyjaśnia 
Arkadiusz Kulewicz.
W Gdańskim Centrum Świad-
czeń przyjmowane są wnioski o 
przyznanie: zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami, „becikowe-
go”, świadczenia rodzicielskie-
go i wychowawczego „Rodzina 
500+” oraz opiekuńczego, za-
siłku pielęgnacyjnego, świad-
czenia z funduszu alimenta-
cyjnego, stypendium i zasiłku 
szkolnego, dodatku mieszka-
niowego i dodatku energetycz-
nego, czy obniżki czynszowej.
– Te same wnioski są przyjmo-
wane przy ul. 3 Maja 9, dzię-
ki czemu gdańszczanie mogą 
załatwić wszystkie sprawy w 
jednym miejscu. Jest to punkt 
dobrze skomunikowany, a więc 
bez problemu można dojechać 
do niego z każdego miejsca w 
Gdańsku. Na osoby korzysta-
jące z punktu czeka wiele sta-
nowisk przyjmowania intere-
santów, automatyczny system 

kolejkowania, poczekalnia, 
pokój zabaw dla dzieci oraz 
Punkt Informacyjny. Budynek 
jest w pełni dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nością – mówi kierownik Kule-
wicz, który zauważa, że do tej 
pory Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie realizował szereg 
działań, wychodzących poza 
ramy określone przez ustawę 
o pomocy społecznej, a więc 
adresowanych do szerszej gru-
py odbiorców, niż tylko klienci 
pomocy społecznej. 
Na przestrzeni ostatnich lat 
oferta świadczeń obsługiwa-
nych przez ośrodek wzbogaciła 
się, a zapowiedzi rządu wska-
zują, że w najbliższych latach 
należy spodziewać się wprowa-
dzenia nowych form pomocy.
– Stały wzrost ilości form po-
mocy adresowanych do gdań-
szczan, również tych nieko-
rzystających ze świadczeń z 
pomocy społecznej, a zatem i 
liczby osób mogących skorzy-
stać z tych świadczeń uwidocz-
nił potrzebę utworzenia nowej, 
wyspecjalizowanej jednost-
ki, która poprawi dostępność 
i jakość świadczenia usług na 
rzecz mieszkańców Gdańska. 
Taką jednostką jest Gdańskie 
Centrum Świadczeń – dodaje 
Arkadiusz Kulewicz.
Wszelkie informacje dotyczące 
zasad ubiegania się o świadcze-
nia oraz dane kontaktowe do-
stępne są na stronie www.gcs.
gda.pl.
– Zachęcamy do skorzystania 
z usług Punktu Informacyjne-
go, mieszczącego się przy ul. 3 
Maja 9. Z pracownikami punk-
tu można skontaktować się 
również telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer telefonu 058 
326 79 89 lub elektronicznie, 
pisząc na adres info@gcs.gda.pl 
– zachęca Arkadiusz Kulewicz.

(AK)
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  Gdański Centrum Świadczeń już działa
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 Przy wyjściu z peronu Sopot Główny zamontowane są dwie przykładowe tabliczki – z nazwą ulicy 
 oraz kierunkowskaz do atrakcji

SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ

W Sopocie zrobią porządek z oznakowaniem
Sopot chce uporządkować oznakowanie w przestrzeni miejskiej, a jak informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, rzecznik 
prasowy tutejszego magistratu pomóc ma w tym nowy, spójny System Identyfikacji Miejskiej (SIM), obejmujący zarówno 
oznakowanie w ruchu pieszym, jak i drogowym.
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– W naszym mieście nie istnie-
je jeden spójny system infor-
macji wizualnej. Tablice infor-
macyjne są często umieszczane 
w przestrzeni miasta w sposób 
przypadkowy, mało czytelny. 
Brakuje także informacji w ję-
zyku angielskim czy w postaci 
ikon graficznych, multime-
dialnych map. Brakuje rów-
nież informacji kierujących do 
najważniejszych atrakcji tury-
stycznych, a przyjeżdżający do 
miasta turyści często nie wie-
dzą, w którą stronę udać się 
na molo czy plażę. Ponadto na 
słupkach informacyjnych jest 
duża liczba kierunkowskazów 
do obiektów gastronomicz-
nych i noclegowych, często 
już nieistniejących. Zbyt duża 
liczba tego typu znaków w jed-
nym miejscu zdecydowanie nie 
spełnia swojej roli, żeby kiero-
wać ludzi do danych obiektów 
– powoduje chaos informa-
cyjny – podkreśla Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.
Nowy SIM Sopotu skierowany 
jest do turystów i mieszkańców 

miasta. Zostaną zdemonto-
wane istniejące brązowe ta-
bliczki. Nowy SIM obejmie: 
tablice z nazwami ulic, tablice 
kierunkowe do atrakcji tury-
stycznych, tablice informacyjne 
(totemy) z mapami Sopotu (w 
ruchu pieszym), tablice i znaki 

kierujące do kategoryzowa-
nych hoteli i campingów (ruch 
drogowy), 2 multimedialne py-
lony z interaktywnymi mapa-
mi miasta, tablice dla szlaków 
spacerowych i ważnych obiek-
tów/miejsc w Sopocie. Projekt 
obejmuje również słupki, na 

 Już po raz dziewiąty latem na sopockim molo będzie można 
oglądać filmy 

FILMY NA SOPOCKIM MOLO

Festiwal Orange Kino Letnie
Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane już od wielu lat przyciąga tłumy zachwyconych widzów. W tym roku, po raz dziewiąty 
dotrze tam, gdzie wypoczywają miliony Polaków – nad morze, w góry i na Mazury. 
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Codziennie do 31 sierpnia w 
Sopocie, Zakopanem oraz we 
wszystkie środy i czwartki w 
Giżycku filmami można rozko-
szować się z wygodnych leża-
ków plażowych, klimatycznych 
ław góralskich i po raz pierwszy 
w Polsce – z przycumowanych 
w marinie jachtów. 
Jak co roku, tygodniowy reper-
tuar festiwalu podzielony został 
na interesujące dni tematyczne. 
Festiwal Orange Kino Letnie 
rozpoczynają „Muzyczne po-
niedziałki”, nadając rytm kolej-
nym dniom tygodnia. Specjal-
nie dla widzów festiwalu, po-
ruszający dokument o kobiecie, 
której życie było muzyką, czyli 
„Amy” oraz „Tylko kochanko-
wie przeżyją” Jima Jarmusha – 
opowieść o wiecznej miłości w 
rytmie hipnotycznej muzyki ze 
wspaniałą Tildą Swinton w roli 
głównej. 
We wtorki – kino artystyczne 
pod hasłem „Festiwale, festiwa-
le”. W tej sekcji zobaczycie por-
tret pozornie zwykłej rodziny, 
czyli argentyńskiego kandydata 

do Oscara „El Clan”. Ponadto 
„Koneser” – film twórcy kulto-
wego „Cinema Paradiso” oraz 
nakręcony w jednym dwugo-
dzinnym ujęciu, nagrodzony 
Srebrnym Niedźwiedziem w 
Berlinie film „Victoria”. 
W energetycznym środowym 
repertuarze „Z Orange i mega 
hitem” nie zabraknie Brada Pit-
ta w trzymającym w napięciu 
dramacie wojennym „Furia”, 
słynnego misia z filmu „Ted 2” 
czy legendarnych „Szybkich i 
Wściekłych 7”, gdzie napędza-
ni adrenaliną Vin Diesel i Jason 
Statham przekraczać będą li-
mity, nie tylko prędkości.
Czwartkowy cykl „Made in 
Poland” to przegląd najnow-
szych rodzimych produkcji, o 
których głośno w Polsce i na 
świecie, jak „11 minut“ z Pio-
trem Głowackim i Andrzejem 
Chyrą, „Body/Ciało” z Mają 
Ostaszewską i Januszem Gaj-
osem, czy roztańczone „Córki 
dancingu” z Magdaleną Cielec-
ką i Kingą Preis. Koncert ak-
torski zagrają dla nas Krystyna 

Janda, Katarzyna Figura, So-
nia Bohosiewicz i Maja Osta-
szewska, czyli „Panie Dulskie”. 
Prawdziwa opowieść o szalonej 
miłości z Agnieszką Żulewską 
i Tomaszem Schuchardtem – 
to „Chemia”, film Bartka Pro-
kopowicza, który powstał na 
kanwie wydarzeń z życia Mag-
dy Prokopowicz – założycielki 
Fundacji Rak’n’Roll. 
„Komediowe piątki” rozpoczy-
nają weekendowe szaleństwo. 
O tym, że nigdy nie jest za póź-
no, żeby zacząć wszystko od 
nowa opowie szwedzki „Stula-
tek który wyskoczył przez okno 
i zniknął”, a siedemnaście mi-
lionów roześmianych widzów 
to najlepsza rekomendacja dla 
francuskiej komedii „Za jakie 
grzechy, dobry Boże”. 
W soboty filmowe creme de la 
creme w cyklu „Oscary!” Praw-
dziwa filmowa uczta: nagro-
dzony aż czterema statuetkami 
„Birdman” ze zjawiskową rolą 
Michaela Keatona, wybitny 
„Grand Budapest Hotel” z Ral-
phem Fiennesem, Edwardem 

Nortonem i Adrienem Bro-
dym. Ponadto rozpędzony jak 
rollercoaster „Big short” z Ry-
anem Goslingiem i Christia-
nem Balem w rolach rekinów 
nowojorskiej finansjery. 
Festiwalowy tydzień zamkną 
nastrojowe „Kobiece niedziele”, 
które oczarują nie tylko płeć 
piękną. Rozpieszczać widzów 
będzie m.in. Woody Allen i 
jego „Nieracjonalny mężczy-
zna”, gdzie Joaquin Phoenix 
i Emma Stone, spierając się o 
sens życia, ulegać będą wza-
jemnej fascynacji. 
Na codzienną porcję filmowych 
emocji organizatorzy zaprasza-
ją również do kawiarni festiwa-
lowej „Koło Molo” w Sopocie, 
położonej na sopockim molo, 
tuż przy słynnej fontannie. To 
właśnie tutaj w każdy czwartek 
lipca zapraszamy na spotkanie 
z cyklu „Gotowanie z Gwiaz-
dami”, podczas którego znany 
kucharz – Tomasz Jakubiak bę-
dzie gotował wspólnie ze znaną 
filmową gwiazdą, m.in. 28 lip-
ca z Katarzyną Glinką. 

Z kolei w sierpniu zaprasza-
my widzów na dwa wyjątkowe 
spotkania z cyklu „Made in 
Poland”. 4 sierpnia z publicz-
nością spotka się gwiazda fil-
mu „Panie Dulskie” niezwykle 
utalentowana Katarzyna Fi-
gura oraz reżyser filmu – Filip 
Bajon. Z kolei 11 sierpnia od-
będzie się spotkanie z gwiazdą 

których zamontowane zostaną 
znaki.
Prace są w fazie projektowej.
– Dotychczas została stwo-
rzona koncepcja i główne za-
łożenia SIM oraz przepro-
wadzono analizę liternictwa i 
wybrano czcionkę, formę oraz 

kolorystykę. Poza tym wyty-
czono lokalizacje i zaprojek-
towano znaki kierunkowe do 
atrakcji turystycznych oraz to-
temy z mapą w ruchu pieszym i 
drogowym, opracowano tablice 
z nazwami ulic oraz mapę So-
potu i ikony sopockich atrakcji 

turystycznych. Opracowano 
także koncepcję działania i 
projekt nośnika 2 multimedial-
nych pylonów z ekranami do-
tykowymi – informuje rzecznik 
sopockiego magistratu.
Przez miesiąc zbierane będą 
opinie turystów i mieszkańców. 
Dodajmy, że na stronie www.
sopot.pl/sim znajduje się peł-
na informacja o projekcie SIM 
wraz z prezentacją ikon, tablic 
i znaków. Jest także ankieta do 
wypełnienia.
– Przy wyjściu z peronu Sopot 
Główny, od ul. Marynarzy w 
kierunku Urzędu Miasta So-
potu, zamontowane są dwie 
przykładowe tabliczki – z na-
zwą ulicy oraz kierunkowskaz 
do atrakcji – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.
Ankieta wraz z prezentacją 
SIM będzie także dostępna w 
Informacji Turystycznej.

(GR)

filmu „Chemia” – Tomaszem 
Schuchardtem oraz producent-
ką Katarzyną Sarnowską. 
Kawiarnia jest czynna od 
rana do późnych godzin 
wieczornych. 
Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest bezpłatny, obowiązuje 
jedynie bilet wstępu na molo. 

Aneta Klemke 
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  Laureaci konkursu – uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Gdańsku wraz z opiekunem Małgorzatą Rząca  
i Barbarą Imianowską, kierownikiem Domu Kultury

„KIEDY MYŚLĘ OJCZYZNA”

Południowe rytmy w Domu Kultury
W ostatnim czasie w Domu Kultury Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” odbyło się wiele interesujących 
wydarzeń. Wśród długiej listy wydarzeń warto wspomnieć co najmniej o kilku.

Jeszcze w  czerwcu w Domu 
Kultury przy ul. Śląskiej 66B 
odbyło się wręczenie nagród 
uczestnikom I Przymorskiego 
Konkursu Plastycznego o te-
matyce patriotycznej dla dzieci 
i młodzieży „Kiedy myślę Oj-
czyzna”. Jego organizatorem 
był Dom Kultury, a patronat 
nad nim objął Instytut Pamięci 
Narodowej oddział w Gdańsku. 
Laureatami konkursu zosta-
li uczniowie Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego nr 3. Z kolei 
1. miejsca przyznano Pawłowi 
Zblewskiemu i Paulinie Kos z 
Gimnazjum nr 18. Natomiast 
2. miejsca przyznano uczniom 
z Gimnazjum nr 31 z Wrzesz-
cza oraz Urszuli Gagan z Gim-
nazjum nr 18 i Monice Bory-
szewskiej z Gimnazjum nr 31. 
Jury zdecydowało się również 
przyznać trzecie miejsca, któ-
rymi uhonorowano prace: Zuzi 
Forcz i Damiana Radomskiego, 
Mateusza Wilczewskiego, pracę 
zbiorową uczniów Gimnazjum 
nr 31 oraz Aleksandry Koziń-
skiej i Moniki Szejnoch, rów-
nież z Gimnazjum nr 31. 

- Jesteśmy w kontakcie z Insty-
tutem Pamięci Narodowej w 
Gdańsku i planujemy wydanie 
kalendarza, w którym znajdą 
się prace nadesłane na nasz kon-
kurs – mówi Barbara Imianow-
ska, kierownik Domu Kultury.
Przy okazji warto wspomnieć, 
że kultura instytucja promuje 
często młode talenty muzycz-
ne albo plastyczne, organizując 
wystawy ich prac, czy też kon-
certy. Również w czerwcu, tuż 
przed rozdaniem nagród, odbył 
się tu koncert z cyklu Muzyczne 
Rodziny pt. „Muzyka z czterech 
stron świata”.
- Można powiedzieć, że była to 
mała gala Teatru Otwartego. 
Tym razem bohaterami koncer-
tu była rodzina Lewandowskich 
– dodaje Barbara Imianowska.  
Jednak, przede wszystkim, 
Dom Kultury słynie na Przy-
morzu z organizacji muzycz-
nych koncertów. Niedawno na 
Śląską 66B zawitał chociaż-
by sopocki Chór Koncertowy 
Mundus Cantat pod batutą Be-
aty Wróblewskiej. 
- Podczas koncertu gościnnie 

wystąpił kolumbijski tenor Juan 
Felipe Alvarado. Jeszcze przed 
koncertem baliśmy się, że pu-
bliczność nie dopisze, ponieważ 
w tym samym czasie odbywał 
się mecz Euro 2016 pomiędzy 

Polską a Irlandią. Jednak gdań-
szczanie nas nie zawiedli i tłum-
nie zjawili się w naszych gościn-
nych progach, a Juan Felipe 
Alvarado podbił nasze serca po-
łudniowymi, gorącymi rytmami 

– mówi Barbara Imianowska.
Jeszcze do 15 lipca w przymor-
skim Domu Kultury prowa-
dzona będzie dla najmłodszych 
„Akcja lato”. Potem nastąpi 
letnie przerwa urlopowa, a już 

od września swoją działalność 
wznowią wszystkie sekcje i koła 
zainteresowań. 

(GR)
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„WAKCJE W MIEŚCIE”

Z „Piastusiem” nie jest nudno 
Dzieci i młodzież cieszą się 
już upragnionymi wakacja-
mi. Dla tych, którzy zostali 
w Gdańsku, zajęcia organi-
zuje m.in. Osiedlowy Klub 
„Piastuś”.
Dzieciaki, które korzysta-
ją z propozycji „Piastusia” na 
pewno nie nudzą się.
- Wybraliśmy się chociażby 
na Kaszuby, gdzie dzieci mia-
ły okazję zapoznać się z za-
grodą rolniczą, uczyły się wy-
piekać bułki, gotowały zupę 

ziemniaczaną z kluskami, brały 
udział w wycieczce Agrobusem 
po najbliższej okolicy – mówi 
Ewa Abramowska, kierownik 
osiedlowego klubu.
Pierwszy tydzień akcji „wczasy 
w mieście” zakończył się wy-
cieczką do słowiańskiej osady, 
gdzie dzieci miały okazję po-
znać pracę cieśli, tkacza, ale 
również dowiedziały się, jak 
wytwarza się naczynia z gliny i 
piecze podpłomyki. Odwiedzi-
ły chatę wiedźmy i brały udział 

w konkurencjach sportowych.
- Wcześniej dzieci brały udział 
w zajęciach sportowych prowa-
dzonych przez trenera Marci-
na Dziubińskiego ze Szkółki 
Piłkarskiej „Morze”. Poza tym 
przeprowadzały doświadczenia 
chemiczne organizowane przez 
Centrum Aktywnej Edukacji 
EduFan, natomiast w Ośrod-
ku Kultury Morskiej uczestni-
czyły w zajęciach „Wszyscy do 
szalup”, a w Europejskim Cen-
trum Solidarności w zajęciach 

„Z widokiem na …” – dodaje 
Ewa Abramowska.
Wspomnieliśmy jedynie o nie-
których zajęciach organizo-
wanych przez klub „Piastuś”. 
Dodajmy przy okazji, że zaję-
cia podczas tegorocznych wa-
kacji organizują jeszcze dwa 
inne kluby działające przy Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”: „Bolek 
i Lolek” oraz „Maciuś I”.

(KL)

  Młodym gdańszczanom na pewno pozostanie w pamięci  
wycieczka do słowiańskiej osady 
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LISTOPAD JUŻ W CZERWCU

Poetyckie truskawki 
W przymorskim Osiedlo-
wym Klubie „Bolek i Lo-
lek” trwa teraz „Akcja Lato”. 
Wszystkie zajęcia sekcji i kół 
zainteresowań zostaną wzno-
wione we wrześniu.
- Jeszcze pod koniec czerwca 
gościliśmy w naszym klubie 
zespół „Listopad” z Ostródy. 
Przypomnę, że jest to już ko-
lejny koncert tego zespołu w 
„Bolku i Lolku” – mówi nam 
Piotr Szczepański, kierownik 
klubu „Bolek i Lolek”.
Osoby, które zawitały tego 
dnia do klubu, przy ulicy 

Kołobrzeskiej 59, mogły nie 
tylko posłuchać dobrej muzy-
ki, ponieważ razem z koncer-
tem odbył się również wieczór 
poetyki, którego bohaterami 
byli Gabriela Szubstarska oraz 
Piotr Szczepański. Organizator 

spotkania zadbał nie tylko o 
strawę dla duszy, ale również 
dla ciała, gdyż na wszystkich 
czekały apetyczne galaretki z 
kaszubskimi truskawkami. 

(KL)

  Zespół Listopad wystąpił z koncertem w klubie “Bolek i Lolek”

OGŁOSZENIE
Dom Kultury przy ul. Śląskiej 
66B na Przymorzu posiada do 

wynajęcia salę na uroczystości 
rodzinne. Sala posiada zaplecze 

kuchenne, do dyspozycji 
pozostaje również sprzęt 

muzyczny. Konkurencyjne ceny!!! 
Zapraszamy  

Kontakt tel. 58 553 40 21
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DLA DZIECI

Letnia Szkoła Ratownictwa
- Każdy, kto przez chwilę 
chce poczuć się jak ratownik 
wodny, będzie miał okazję 
zapoznać się z podstawowy-
mi technikami ratownictwa 
oraz udzielania pierwszej 
pomocy w naszej Letniej 
Szkole Ratownictwa na pla-
ży w Brzeźnie – informuje 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku. 
Zadaniem szkoły jest przy-
bliżenie zainteresowanym 
idei ratownictwa wodnego 
i bezpiecznej kąpieli. W ra-
mach zajęć instruktorzy za-
prezentują pokazy ratownic-
twa z użyciem profesjonal-
nego sprzętu ratowniczego.
- Będzie można także po-
prawić technikę pływania 
dzięki zajęciom w wodzie. 
Lekcje będą prowadzone 

na kąpielisku przy molo w 
Brzeźnie przez doświad-
czonych ratowników, kadrę 
instruktorów WOPR oraz 
trenerów pływania w każdą 
wakacyjną sobotę od godz. 
10.30 do 11.30 – dodaje 
Grzegorz Pawelec.
Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci i młodzieży w wie-
ku od 8 do 16 lat. Można w 
nich wziąć udział jednora-
zowo lub cyklicznie. Każ-
dy uczestnik zajęć otrzy-
ma dyplom potwierdzający 
ukończenie Letniej Szkoły 
Ratownictwa. Zapisy pro-
wadzone są drogą mailową: 
kapie l iska@mosi r.gda .pl . 
Dodajmy, że liczba miejsc 
jest ograniczona, a decyduje 
kolejność zgłoszeń.

(GR)

NA ŚWIECIE NIE MAJĄ SOBIE RÓWNYCH

Mistrzowie świata z Gdańska
Od kilku lat młodzi Polacy odnoszą sukcesy w Odysei Umysłów. W tym roku gimnazjaliści z Gdańska za niezwykły pojazd 
zbudowany z odpadów oraz ideę jego powstania wywalczyli tytuł mistrzowski i prestiżową nagrodę Ranatra Fusca, w 
zakończonych niedawno 37. Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA.

Jak informuje nas Piotr Ku-
biak z biura prasowego Energii, 
gimnazjaliści z Ośrodka Twór-
czej Psychoedukacji DAMB z 
Gdańska spotkali się z zarzą-
dem koncernu.
– W spotkaniu wzięła udział 
nie tylko zwycięska grupa, ale 
również trzy inne pomorskie 
zespoły startujące w świato-
wym finale Odysei Umysłu. 
Uczestnicy odebrali od Ma-
rioli Zmudzińskiej, wicepreze-
sa Energa SA, gratulacje oraz 
nagrody ufundowane przez 
spółkę, która wcześniej wspar-
ła wyjazd drużyn na finały do 
Stanów Zjednoczonych – do-
daje Piotr Kubiak. 
Mariola Zmudzińska podkre-
śliła, że innowacyjność i kre-
atywność, a także umiejętność 
radzenia sobie z wyzwaniami, 
to klucz do sukcesu zarówno w 
życiu, jak i w biznesie. 
– Współpraca z zespołem, szu-
kanie rozwiązań złożonych 
problemów, kreatywność i za-
angażowanie, to cechy naj-
bardziej dzisiaj cenione przez 
pracodawców, m.in. takich jak 
Energa. Dlatego wspierać bę-
dziemy młodzież w ich twór-
czym rozwoju – zapewniała 
wiceprezes Energa SA.
Gdańscy mistrzowie świata 
z Ośrodka Twórczej Psycho-
edukacji DAMB najlepiej po-
radzili sobie z konkursowym 
zadaniem technicznym „Nowe 
życie rzeczy”, którego celem 
było samodzielne zaprojekto-
wanie i zbudowanie pojazdu o 

samowystarczalnym napędzie, 
zdolnego do przewiezienia 
dwóch członków drużyny oraz 
wykonania określonych zadań. 
– Zwycięski pojazd został 
stworzony od podstaw z odpa-
dów i części z recyklingu. Li-
mit kosztów wynosił 450 zł, w 
związku z tym do napędu uży-
to silniczki od mechanizmów 
wycieraczek samochodowych, 
płyty MDF, czy nawet szcze-
belki od łóżeczek dziecięcych 
i fragmenty węża ogrodowego. 
Co ważne, aby spełnić wymogi 
konkursowe, pojazd musiał po-
ruszać się zarówno do przodu, 
jak i do tyłu – informuje Piotr 
Kubiak.
W skład zwycięskiej drużyny 
weszli uczniowie klas drugich 
Gimnazjum nr 33: Ada Ple-
szewska, Kinga Marszałkow-
ska, Hania Golańska, Przemek 
Kvapil, Julian Zdunek, Wiktor 
Sawaryn, Marek Kudła oraz 
trenerzy Dorota Hazuka-Fur-
galska, Paweł Romanowski i 
Rafał Stencel. 
– Jesteśmy niesamowicie dum-
ni z osiągnięć naszych gimna-
zjalistów. Zdobycie nagrody za 
wybitną kreatywność w gronie 
830 zespołów z całego świata, 
bo tyle brało udział w tego-
rocznych finałach na Iowa Sta-
te Univeristy, to dla młodzieży 
inspiracja i wielkie wyróżnie-
nie. Udział i zwycięstwo w ta-
kich konkursach jak Odyseja 
Umysłu pozytywnie wpływa na 
rozwój osobisty, wiarę we wła-
sne możliwości i kształtowanie 

osobowości młodych ludzi, co 
ma kluczowe znaczenie w ich 
dalszym życiu. Ten niezwy-
kły sukces drużyny nie byłby 
możliwy bez wsparcia takich 
firm jak Energa – uważa Do-
rota Hazuka-Furgalska, trener 
zwycięskiej drużyny z Ośrodka 
DAMB. 
– W tegorocznej edycji finału 
światowego udział wzięło 28 
drużyn z Polski, z czego aż 16 
pochodziło z Pomorza. Histo-
rycznie, spośród 31. zespołów 
mistrzów świata z Polski, aż 21 
pochodziło z Pomorza. Polskie 
zespoły odnoszą coraz większe 
sukcesy w konkursie Odyseja 
Umysłu, a tegoroczna edycja 
była pod tym względem wyjąt-
kowa. W tym roku w Stanach 
Zjednoczonych Polacy zdobyli 
aż 11 najwyższych lokat – w 
sumie 9 medali – wylicza Piotr 
Kubiak.

(AT)

   Mistrzowie świata z wizytą w koncercie Energa

„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”

Na ratunek Olaf Dramowicz
Znany w latach 80. turniej dla dzieci „Piłkarska Kadra Czeka” znów ma odzy-
skać swój dawny blask. Człowiekiem, który ma do tego doprowadzić jest Olaf 
Dramowicz, prezes Klubu Sportowego „Olivia” w Gdańsku.

W połowie lat 80. polski fut-
bol nie stał na najwyższym po-
ziomie, dlatego postanowiono 
zorganizować ogólnokrajowy 
turniej, który miał wyławiać 
piłkarskie perełki.
- Na tamte czasy był to bardzo 
dobry pomysł. Wielu starszych 
Czytelników „Panoramy” pa-
mięta na pewno turniej „Pił-
karska Kadra Czeka” i Dariu-
sza Dziekanowskiego, który 
był twarzą promującą futbolo-
wą imprezę – mówi nam Olaf 
Dramowicz. – W turnieju 
uczestniczyły przede wszyst-
kim wiejskie drużyny LZS, bo 
właśnie spoza miasta wywo-
dzą się najlepsi piłkarze. Mło-
dzi chłopcy ze wsi są ambitni i 
chcą coś osiągnąć w życiu, dla-
tego właśnie oni odnoszą pił-
karskie sukcesy.
Olaf Dramowicz został me-
nadżerem LZS na Pomorzu, 
którego głównym zadaniem 
będzie wypromowanie tur-
nieju „Piłkarska Kadra Cze-
ka”. Nowy menadżer nie jest 

królikiem wyciągniętym z ka-
pelusza, ale doświadczonym 
organizatorem, który w swoim 
życiorysie ma wpisane m.in. or-
ganizację jednego z najlepszych 
turniejów międzynarodowych 
w kraju – Euronadzieje, któ-
rych jeden z finałów rozegrano 
na bursztynowym stadionie w 
Gdańsku.
- Chciałbym wrócić do tradycji 
i na każdym turnieju rozdawać 
dzieciom – nie słodzone napo-
je – ale kefiry, które są znacznie 
zdrowsze od sztucznych napo-
jów. W tej sprawie prowadzę 
już rozmowy z jedną z najwięk-
szych w Polsce mleczarni, któ-
ra byłaby sponsorem strategicz-
nym turnieju. Mam nadzieję, 
że uda mi się wypromować ten 
turniej, o którym szczególnie 
zapomniano na Pomorzu – 
podkreśla Olaf Dramowicz.
Menadżer LZS wierzy, że „Pił-
karska Kadra Czeka” ma wiel-
ki potencjał i wierzy w suk-
ces tego przedsięwzięcia. Jego 
zdaniem, finał wojewódzki dla 

Pomorza, powinien odbywać 
się oczywiście na Energa Arena 
w Gdańsk, a finał krajowy na 
Stadionie Narodowym.
- Możliwość gry w takich 
miejscach również powinna 
przyciągnąć młodych adeptów 

futbolu, bo przecież nie każdy z 
nich już w dorosłej karierze bę-
dzie miał okazję grać na takich 
stadionach. Jestem przekonany, 
że możemy osiągnąć sukces – 
mówi prezes Dramowicz.

(lubek)

  Olaf Dramowicz, menadżer LZS, promował będzie turniej  
„Piłkarska Kadra Czeka” i picie kefirów
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Przebudowują ulicę Sobieskiego
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Sobieskiego. Zakres prac będzie większy niż poprzednio 
zakładano, ale będzie to wiązało się z większymi uciążliwościami w ruchu drogowym.

UCIĄŻLIWOŚCI DLA KIEROWCÓW

Przypomnijmy, że przebudowa 
ul. Sobieskiego (od skrzyżowania 
z ul. Traugutta do skrzyżowania 
z ul. Smoluchowskiego) rozpo-
częła się w kwietniu tego roku. 
Do tej pory drogowcy zajmowali 
się przede wszystkim renowacją 
i przebudową sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. 
Jacek Skarbek, prezes Gdańskich 
Inwestycji Wodno-Kanalizacyj-
nych zapewnia, że prace przebie-
gają sprawnie.
– Udało się wykonać renowację 
wszystkich kanałów sanitarnych 
w poboczu drogi oraz w 60 proc. 
przebudować sieci wodociągowe. 
Właśnie wkraczamy w trudny dla 
kierowców i okolicznych miesz-
kańców etap prac drogowych – 
dodaje Jacek Skarbek. 
Dlatego też od 13 lipca na ulicy 
Sobieskiego wprowadzony zo-
stanie ruch jednokierunkowy z 
Wrzeszcza na Suchanino. Ob-
jazd w kierunku przeciwnym wy-
znaczono ulicami Smoluchow-
skiego i Traugutta. Dodatkowo 
kierowcom, jadącym z Suchanina 
i Piecek-Migowa zaleca się prze-
jazd ulicami Trzy Lipy, Piecew-
ską i Jaśkową Doliną. 

 W związku z remontem czekają nas utrudnienia na ulicy Sobieskiego
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– Pierwotnie, realizacja inwesty-
cji w zakresie nawierzchni obej-
mowała jedynie jej odtworze-
nie. Jednak dzięki pozyskanym 
środkom, przebudowane zostaną 
także poszczególne warstwy kon-
strukcyjne jezdni. Prace te mają 
na celu dodatkowe wzmocnie-
nie konstrukcji drogi – wyjaśnia 
Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
Jak informuje z kolei Michał Pio-
trowski z Biura Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku prze-
widywany termin zakończenia 
inwestycji przedłuży się o półtora 
miesiąca.
W zależności od sytuacji dro-
gowej na ul. Smoluchowskiego i 
prognozowanych dużych utrud-
nień w ruchu, mogą zostać opera-
cyjnie wprowadzone inne zmiany 
(np. skierowanie wybranych linii 
na inne trasy objazdowe). Zmiany 
te będą komunikowane na bieżą-
co na stronie internetowej www.
ztm.gda.pl i na elektronicznych 
tablicach przystankowych. 

(KL)

280 MILIONÓW

Na wsparcie 
eksportu
– Marszałkowie Mie-
czysław Struk i Wiesław 
Byczkowski podpisali  
z Agencją Rozwoju Po-
morza S.A. umowy na re-
alizację dwóch projektów 
„Pomorski Broker Eks-
portowy. Kompleksowy 
system wspierania eks-
portu w województwie 
pomorskim” oraz „Invest 
in Pomerania 2020”  
o łącznej wartości 280 
milionów złotych – in-
formuje Małgorzata Pi-
sarewicz, rzecznik praso-
wy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.
Wartość unijnego wspar-
cia ze środków Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego wynie-
sie 177 milionów złotych. 
Dzięki tym środkom ma 
się udać zwiększyć po-
zycję proeksportową 600 
pomorskich firm, a także 
zwiększyć potencjał eks-
portowy 1200 przedsię-
biorstw z Pomorza oraz 
poprawić jakość ofert in-
westycyjnych regionu.

(GR)

Oddział Okulistyczny w szpitalu na gdańskiej 
Zaspie otwarty po remoncie
W Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (należącego do Spółki COPERNICUS PL) zakończył się właśnie remont Oddziału 
Okulistycznego dla Dorosłych. Uroczyste otwarcie z udziałem wicemarszałek województwa Pomorskiego Hanny Zych-
-Cisoń odbyło się 30 czerwca br. 

Na VI piętrze budynku szpi-
tala przy al. Jana Pawła II na 
gdańskiej Zaspie, na blisko 
750 metrach kwadratowych, 
powstał 22-łóżkowy oddział 
okulistyczny dla dorosłych. 
Dysponuje trzema pokojami 
2-łóżkowymi, pięcioma poko-
jami 3-łóżkowymi oraz jed-
nym 1-łóżkowym z nadzorem 
po znieczuleniu. Większość sal 
posiada własną łazienkę. Do-
datkowo dwie ogólne łazienki 
zostały przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 
W części zabiegowej znajdują 
się m.in. trzy pokoje badań, ga-
binet zabiegowy 
i sala operacyjna. Na oddziale 
znajdują się także punkt nad-
zoru pielęgniarskiego, pokój 
przygotowań pielęgniarskich, 
pokój lekarzy, ordynatora i 
oddziałowej, pomieszczenia 
gospodarcze. 
– Oddanie do użytku Oddziału 

Okulistycznego dla Dorosłych 
to kolejny etap dostosowywa-
nia szpitala na Zaspie do obo-
wiązujących standardów. W 
styczniu br. na tym samym 
piętrze otwieraliśmy nowocze-
sny Oddział Kardiochirurgii 
Dziecięcej im. Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy dla 

dzieci z wadami wrodzonymi 
serca, który kosztował blisko 
4 mln zł. Sprzęt znajdujący 
się tam, ofiarowała m.in. Fun-
dacja Jurka Owsiaka, który w 
tym dniu pojawił się na od-
dziale. Dzisiaj otworzyliśmy 
kolejny, nowoczesny oddział z 
myślą o pacjentach, aby mogli 

być leczeni w komfortowych 
warunkach – mówiła podczas 
otwarcia Hanna Zych-Cisoń, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. 
Inwestycja, która rozpoczęła 
się w ubiegłym roku, o wartości 
3,1 mln zł została sfinansowana 
ze środków samorządu woje-
wództwa pomorskiego w wyso-
kości 2,41 mln zł, zaś pozostałe 
środki w wysokości blisko 700 
tysięcy złotych pochodzą z bu-
dżetu szpitala.

(UMWP)
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  Podczas spacerów odwiedzić można ciekawe miejsca – m.in. Park Oruński 

RUSZYŁY ALTERNATYWNE SPACERY

Przewodnicy zapraszają na Orunię
Do 27 września, w każdy wtorek o godz. 17.30 i sobotę o godz. 12.00, odbywają się 
alternatywne spacery po dzielnicy. Położona między wzgórzami morenowymi a polde-
rami gdańskich Żuław, Orunia poleca się na letnie wędrówki po mieście. 

– Orunia to dzielnica usytu-
owana niecałe 10 minut drogi 
autobusem od Śródmieścia. Ta 
historyczna dzielnica jest pięk-
nie położona pomiędzy wzgó-
rzami morenowym a polderami 
gdańskich Żuław. Bogata hi-
storia tego miejsca sięga niemal 
okresu powstania miasta. To 
tutaj zacne gdańskie rody sytu-
owały swoje letnie posiadłości. 
Odwiedzający znajdą na Oruni 
niepowtarzalny przedmiejski 
klimat, ciekawą architektu-
rę i przepiękny Park Oruński. 
Tutejsze uliczki i zakamarki 
pamiętają wiele niesamowi-
tych opowieści, które Lokalni 
Przewodnicy i Przewodniczki 
przybliżą podczas spacerów – 
opowiada Marta Bednarska z 
Instytutu Kultury Miejskiej.
Bezpłatne spacery rozpoczyna-
ją się przed kawiarnią Kuźnia 
Wodna przy ul. Gościnnej 10 
(przystanek Gościnna). Do-
jazd autobusami: 151, 189, 200, 
205, 207, 210, 232. 
– Harmonogram spacerów po 
dzielnicach: Zaspa, Biskupia 

Górka, Nowy Port, Dol-
ne Miasto i Orunia dostęp-
ny jest na stronie www.ikm.
gda.pl/alternatywne-spacery/. 

Instytut Kultury Miejskiej i 
grupa społeczna Metropolitan-
ka zapraszają także na spacery 
szlakami kobiet po Starym i 

Głównym Mieście oraz Stocz-
ni Gdańskiej – zaprasza Marta 
Bednarska.

(GR)
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POSTAWIŁ PŁOT DLA WŁASNEGO WIDZIMISIĘ

Nowy obiekt handlowy przy Warszawskiej 59
W Gdańsku przy ulicy Warszawskiej 59 otworzono nowoczesny, niskoczynszowy obiekt handlowy, stworzony na po-
trzeby lokalnego, małego biznesu. 

Activ Invest to najmłodsza i 
zarazem najdynamiczniejsza 
spółka wywodząca się z du-
żej grupy kapitałowej, dzia-
łającej przede wszystkim w 
branży stoczniowej. Activ 
Invest zajmuje się budową 
oraz wynajmem infrastruk-
tury usługowej.
– Naszą specjalnością są 
obiekty handlowo-usługo-
we o charakterystycznej, 

nieinwazyjnej architekturze. 
Budynki mają klasyczną formę 
i są mocno przeszklone, przez 
co dobrze wpisują się w każ-
dą przestrzeń miejską – mówi 
Rafał Witucki, prezes spółki 
Activ Invest. – Kolejną cha-
rakterystyczną cechą naszych 
inwestycji są niskie czynsze. 
To ważne, ponieważ naszą 
misją jest wspieranie lokalne-
go handlu, który z zasady nie 

jest mocny kapitałowo.
Activ Invest realizuje obecnie 
inwestycje na terenie całego 
kraju. Na Pomorzu ukończo-
no dwie inwestycje handlowe: 
w Cieplewie przy ul. Długiej 
oraz przy ulicy Warszawskiej 
59 w Gdańsku. W hali przy 
ulicy Warszawskiej w Gdań-
sku działa już sklep mięsno-
-wędliniarski, sklep z produk-
tami z Niemiec, Świat Prasy i 
sklep meblowy. Do otwarcia 
szykuje się cukiernia Czernis 
i kwiaciarnia.
Przy ulicy Warszawskiej dzia-
ła paczkomat, który cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców dzielnicy.
– Nie obyło się niestety bez 
problemów z sąsiadem, który 
postanowił się odgrodzić od 
nas i w ten sposób zablokował 
dojście do paczkomatu. Kie-
dy ogrodzenie się pojawiło, 
zadzwonił do mnie zdener-
wowany ojciec, który właśnie 
przez ten płot nie mógł ode-
brać leków dla swojego dziec-
ka – mówi nam poirytowany 

Rafał Witucki. 
Sprawą zainteresowały się 
niemal wszystkie trójmiejskie 
media. Sąsiad z ogrodzenia 
nie zrezygnuje, mimo że tak 
naprawdę nie służy ono nicze-
mu, a wręcz utrudnia dostęp 

do obiektu handlowego przy 
Warszawskiej 59. Chcieli-
śmy zapytać współwłaścicie-
la sąsiedniej działki, po co 
postawił ten płot, ale mimo 
prób, nie udało się z nim 
skontaktować. 

Rafał Witucki mówi nam, że 
od samego początku próbo-
wał się porozumieć z sąsia-
dem, ale ten nie był skory do 
żadnego konsensusu.
 (GR)

SOPOT JAZZ FESTIVAL

Gwiazdy na molo 
Ostatecznie potwierdzony zo-
stał program XX Sopot Molo 
Jazz Festival, który w dużej 
mierze zdeterminowany został 
faktem, że 60 lat temu, niemal 
w tym samym miejscu, odbył 
się legendarny I Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Jazzowej w 
Sopocie.
Tegoroczny festiwal, tradycyj-
nie organizowany przez Kąpie-
lisko Morskie Sopot, odbędzie 
się w dniach 5 – 7 sierpnia, a 
w muszli koncertowej na molo 
wystąpią: London Vintage Jazz 
Orchestra, Marcin Wądołowski 
Trio, Janusz Strobel & Włodzi-
mierz Nahorny, Sławek Jaskuł-
ke Trio, Sir Bourbon Dixieland 
Band, Tribute to Milian, Maciej 
Grzywacz + Skandynawowie, 

Illinois Jacquet In Memoriam, 
Global Schwung Quintet, Jazz 
Band Ball Orchestra, A’Freak-
-Komeda Project, Jan Ptaszyn 
Wróblewski Sextet.
W sobotę, 6 sierpnia o godz. 
17.00, spod kościoła Św. Jerze-
go przy ulicy Bohaterów Mon-
te Cassino, ruszy tradycyjny 
pochód nowoorleański, a nie-
co wcześniej, 29 lipca o godz. 
17.00, w Muzeum Miasta So-
potu odbędzie się wernisaż 
wystawy „Ale Jazz – Historia 
sopockich festiwali jazzowych 
1956 – 1957”. Poza tym przygo-
towywanych jest szereg imprez 
towarzyszących.

(MJ)
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Zarząd i rada z absolutorium
Bez żadnych niespodzianek i 
zakłóceń przebiegało Walne 
Zgromadzenie Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”, które podob-
nie jak w latach ubiegłych, 
zorganizowano w siedmiu 
częściach.
Tego roku walne zgromadze-
nie miało charakter sprawoz-
dawczy. Członkowie spół-
dzielni zdecydowaną więk-
szością głosów przyjęli spra-
wozdanie zarządu oraz rady 
nadzorczej.
– Frekwencja była taka, jak 
każdego roku, co nie było 
dla nas żadnym zaskocze-
niem. Łącznie w walnym 

zgromadzeniu uczestniczyło 
około 140 osób, a więc na po-
ziomie 6 – 8 proc. – mówi nam 
Zbigniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”.
Warto jednak powiedzieć o de-
cyzji, którą podjęli członkowie 
spółdzielni.
– Mieszkańcy zdecydowali, że 
walne zgromadzenie odbywać 
ma się w sześciu, a nie sied-
miu częściach. Zmiany zostały 
wprowadzone już do naszego 
statutu, a ten wysłany do sądu, 
który ma podjąć decyzję o jego 
rejestracji. Sądzę, że nie bę-
dzie z tym żadnego problemu 
i za rok walne zgromadzenie 

odbędzie się w sześciu czę-
ściach – dodaje Zbigniew 
Kopiński.
Zmiany będą dotyczyć tylko 
nieruchomości w dolnej części 
osiedla. Dodajmy jeszcze tylko, 
że walne zgromadzenie będzie 
podzielone tak, aby członko-
wie uczestniczący w tym sa-
mym zebraniu mieli podobne 
interesy. 
Tradycyjnie już walne zgroma-
dzenie było okazją do zgłosze-
nia przez członków spółdziel-
ni wniosków. Zdecydowana 
ich większość dotyczyła prac 
remontowych.
Zdaniem prezesa Kopińskiego 
walne zgromadzenie ogranicza 

ODPOCZYNEK Z LEKTURĄ

Biblioteka na plaży! 
Do końca sierpnia potrwa w 
naszym mieście akcja „Biblio-
teka na Plaży”.
- Wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji w Gdańsku przygotowa-
liśmy na gdańskich kąpieli-
skach specjalne biblioteczki, 
spośród których każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Wybór 
książek na plażowych rega-
łach będzie spory: od litera-
tury pięknej, poprzez powie-
ści obyczajowe, romansowe, 
wciągające thrillery, po książ-
ki fantasy i science fiction. 
Nie tylko dorośli będą mogli 
plażować z książką – na dzie-
ci i młodzież także będzie 
czekał świetny katalog tytu-
łów – informuje Przemysław 
Czaja z Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Gdańsku.
„Biblioteka na plaży” ma za-
chęcać do spędzania czasu z 
lekturą i częstszego sięgania 
po książki. 
- Zasada projektu jest dosyć 
prosta. Wystarczy wybrać 
interesujący tytuł, oddać się 
lekturze, a następnie zwrócić 
książkę na regał, aby mogły 

skorzystać z niej inne osoby. 
Można także podzielić się 
własną książką i udostępnić ją 
w „Bibliotece na plaży” dodaje 
Przemysław Czaja.
Przygotowane dla turystów i 
mieszkańców naszego mia-
sta książki zostały oznako-
wane logo akcji, podobnie 
jak punkty, w których moż-
na je wypożyczać. Książki 
będą dostarczane przez cały 
czas trwania akcji do końca 
sierpnia. 
Specjalne biblioteczki znaleźć 
można w Jelitkowie: wejście 
nr 72 – bar plażowy, wejście 
nr 65 – Tawerna Klipper, 
wejście nr 63 – bar plażowy 
oraz w Brzeźnie: wejście nr 52 
– bar plażowy, wejście nr 50 
– bar plażowy i wejście nr 41 
– Tawerna Dom Zdrojowy. 
Biblioteczki działają również 
na Stogach: wejście nr 26 – 
Obiekt Służb Ratowniczych, 
w Sobieszewie: wejście nr 
16 – Obiekt Służb Ratowni-
czych i w Orlu: wejście nr 11 – 
Obiekt Służb Ratowniczych.

(GR)

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ

54. Bieg Westerplatte 
10. września odbędzie się 54. 
Bieg Westerplatte. Zapisy 
już się rozpoczęły. Warto się 
jednak spieszyć, ponieważ or-
ganizator – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gdań-
sku – przewidział 3500 miejsc 
startowych.
- Start i meta będą zlokalizo-
wane na Westerplatte, u stóp 
pomnika, upamiętniającego 
polskich obrońców Wybrze-
ża września 1939 roku. Trasa 
10-kilometrowego biegu po-
siada atest PZLA. Rejestracja 
jest możliwa wyłącznie po-
przez formularz zgłoszenio-
wy znajdujący się na stronie 
internetowej: http://zapisy.
sts-timing.pl/55. Zgłosze-
nia będą przyjmowane do 26 

sierpnia do godz. 23.59. Wy-
sokość opłaty startowej przez 
cały czas trwania rejestracji 
będzie wynosić 30 złotych – 
informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku. 
Na mecie każdy uczestnik 
zostanie oczywiście uhono-
rowany pamiątkowym me-
dalem, odlanym specjalnie na 
tę edycję imprezy. Zwycięzcy 
biegu głównego otrzymują 
nagrody pieniężne w wysoko-
ści: 1. miejsce – 750 zł, 2. – 
650 zł,       3. – 550 zł.
Regulamin można znaleźć na 
stronie: biegwesterplatte.pl

(GR)
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  Na plaży również można czytać książki

prawa członków spółdzielni 
mieszkaniowych. 
– Znacznie korzystniejsze 
były bowiem zebrania grup 
członkowskich i zebrania 
przedstawicieli członków. 
Organizowanie walnego 
zgromadzenia w pewien spo-
sób ogranicza wpływ człon-
ków na działalność spółdziel-
ni. Spółdzielnie mieszkanio-
we są jedynymi, w których 
można organizować walne 
zgromadzenie w częściach. 
W innego typu spółdziel-
niach jest to niemożliwe – za-
uważa prezes.

(lubek)

WYGODNIEJ NA PLAŻĘ NA STOGACH

Nowotną już po nowemu 
– Osoby wybierające się na 
gdańską plażę i kąpielisko na 
Stogach mogą już korzystać 
z wyremontowanej i przebu-
dowanej ulicy Nowotnej. Dy-
rekcja Rozbudowy Miasta 

Gdańska zakończyła realizację 
inwestycji, która kosztowała 1,4 
mln zł – informuje Michał Pio-
trowski z Biura Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku.
Ulica Nowotna stanowi główny 

ciąg komunikacyjny, umożliwia-
jący mieszkańcom Gdańska oraz 
turystom dojazd do kąpieliska. 
Remont polegał na skorygo-
waniu szerokości jezdni wraz z 
wymianą krawężników, a także 

poprawą stanu technicznego 
chodników. Na Nowotnej po-
jawiły się też nowe ławki, kosze 
na śmieci i szykany z barierek. 

(KL)

CHĘTNIE KORZYSTAMY Z BILETOMATU

30 nowych automatów biletowych 
Na przełomie roku 2016 i 2017  pojawią się w naszym mieście dodatkowe automaty 
biletowe. Pod koniec czerwca Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na po-
stawienie w Gdańsku kolejnych 30 automatów, a dzięki temu pasażerowie będą mogli 
kupić bilet bądź doładować kartę miejską w jednym z osiemdziesięciu tego typu urzą-
dzeń, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej. 

Nie da się ukryć, że coraz więc 
osób korzysta z automatów 
biletowych. 
Jerzy Dobaczewski, dyrektor 
Zarządu Transportu Miej-
skiego w Gdańsku,           z 
dumą zaznacza, że wprowa-
dzenie ich przed kilku laty 
do sieci dystrybucji sprzeda-
ży biletów było strzałem w 
dziesiątkę. 
- Świadczą o tym choćby sta-
tystyki. W 2014 roku w auto-
matach biletowych w Gdań-
sku zakupiono 27,7 proc. bi-
letów, a w 2015 roku już 30,1 
proc. Wprowadzenie nowego 
kanału dystrybucji biletów 
wiązało się jednak również z 
pytaniami od wielu pasaże-
rów, dotyczącymi lokalizacji 
tych urządzeń. Szybko okaza-
ło się, że 50 to za mało na mia-
sto wielkości Gdańska i jest 
potrzeba postawienia nowych 
tego typu urządzeń - mówi Je-
rzy Dobaczewski.
Zgodnie z podpisaną umową 
nowe automaty nie będą mo-
gły stanąć w odległości mniej-
szej niż 100 metrów od już 

funkcjonujących urządzeń. 
- W ten sposób Zarząd Trans-
portu Miejskiego chce zabez-
pieczyć interesy pasażerów, 
którzy chcieli zwiększenia ich 
dostępności. Oznacza to, że 
automaty biletowe pojawią się 
tylko tam, gdzie jeszcze ich 
nie ma – dodaje Zygmunt Go-
łąb, rzecznik prasowy ZTM. 
Jerzy Dobaczewski informuje 
z kolei, że operator ma sześć 
miesięcy od momentu pod-
pisania umowy na włączenie 
swoich urządzeń do systemu 
dystrybucji biletów.
- Zakładamy więc, że dodat-
kowe automaty biletowe po-
jawią się na przełomie 2016 
i 2017 roku. Urządzenia po-
jawią się w 30 uzgodnionych 
z nami lokalizacjach, przede 
wszystkim tam, gdzie ze 
względu na duże potoki pasa-
żerskie jest potrzeba ustawie-
nia tych urządzeń – podkreśla 
dyrektor ZTM.

(KL)

  Coraz więcej pasażerów miejskiej komunikacji w Gdańsku ko-
rzysta z automatów biletowych
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PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI 

Mieszkańcy zadowoleni z biblioteki 
Pod koniec czerwca minął już rok od uruchomienia Biblioteki Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” przy ul . Karpackiej 4 c. 

- Można stwierdzić – a co naj-
ważniejsze, twierdzą tak użyt-
kownicy tej placówki – że był to 
znakomity pomysł Rady Nad-
zorczej Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na stworze-
nie dogodnych warunków, by 
mieszkańcy tej dzielnicy mie-
li blisko do biblioteki – mówi 
Elżbieta Nichnerowicz, któ-
ra zajmuje się prowadzeniem 
spółdzielczej biblioteki. 
Chociaż księgozbiór jest nie-
wielki, liczący 12500 wolu-
minów, z czego 1500 książek 
przekazanych zostało na sa-
mym początku przez Woje-
wódzką i Miejską Bibliotekę w 
Gdańsku, to jednak, kto chce 
czytać, znajdzie tu książki dla 
siebie.
- Nie brakuje zarówno klasyki, 
jak i nowości wydawniczych 
sukcesywnie już uzupełnianych 
ze środków spółdzielni. Zaku-
piono już 190 tytułów na kwotę 
4716 złotych. Zbiory ukierun-
kowane są przede wszystkim 
na czytelnika dorosłego, ale 
dysponujemy również ksią-
żeczkami dla dzieci. Osoba do-
rosła przychodząc do biblioteki 

z dzieckiem, wybierze również 
ciekawą książkę dla swojej po-
ciechy – zapewnia Elżbieta 
Nichnerowicz. 
To jednak nie wszystko, ponie-
waż można tutaj również w wy-
dzielonym miejscu dla dzieci, 
poczytać ulubioną książkę – z 
czego rodzice i dzieci często 
korzystają. 
Dodajmy przy okazji, że od po-
czątku tego roku zanotowano 
1782 wypożyczeń – w tym 1394 
z literatury dla dorosłych, dla 
dzieci 125, zaś z literatury po-
pularnonaukowej odnotowano 
263 wypożyczenia. Bibliote-
kę odwiedziło w tym roku 939 
użytkowników – z czego 768 
to czytelnicy wypożyczający, a 
171 to tzw. odwiedziny celem 
uzyskania informacji na różne 
tematy, do czego wykorzystano 
zarówno zbiory jak i internet. 
- Przy okazji Światowego Dnia 
Książki oraz Tygodnia Bi-
bliotek, naszą placówkę od-
wiedziły dzieci z grupy „Bie-
dronek” i „Pszczółek” z po-
bliskiego przedszkola. Bardzo 
ściśle współpracujemy z siecią 
bibliotek publicznych, skąd w 

razie potrzeby, wypożyczane są 
książki, czyli stosowane są tzw. 
wypożyczenia międzybiblio-
teczne. Przekazywane są tak-
że naszym czytelnikom infor-
macje dotyczące odbywających 

się spotkań autorskich, które 
odbywają się w bibliotekach 
publicznych. Kto jeszcze nie 
odwiedził naszej biblioteki, 
to serdecznie zapraszamy w 
poniedziałki w godz. 13.00 

– 16.00 oraz środy w godz. 
12.00 – 15.00 – zaprasza Elż-
bieta Nichnerowicz.

(EN)
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  Uruchomienie biblioteki przy ulicy Karpackiej bardzo chwalą sobie mieszkańcy 

GDAŃSK

Motorniczy 
pomógł 
W sobotni wieczór kierow-
ca linii 162 udzielił pomo-
cy rannemu mężczyźnie na 
przystanku Emaus. Kie-
rowca zatrzymał autobus. 
Na ławce przystankowej 
siedział mężczyzna z sil-
nym krwawieniem w oko-
licach głowy. Kierowca we-
zwał pogotowie i zajął się 
tamowaniem krwawienia. 
Okazało się, że mężczyzna 
przewrócił się i doznał po-
ważnego urazu głowy. 
Również w sobotni wieczór, 
pracownicy ZKM dosta-
li informację z Komendy 
Miejskiej Policji w Gdańsku 
o zaginięciu niepełnospraw-
nego chłopca. Było podej-
rzenie, iż sam wsiadł on 
do tramwaju na przystanku 
Brama Oliwska. Chłopca 
udało się szybko odnaleźć 
dzięki informacjom jednego 
z motorniczych, który roz-
poznał go wśród pasażerów 
na przystanku Kołobrzeska. 
Motorniczy zabrał chłopca 
do tramwaju, zaopiekował 
się nim, a następnie przeka-
zał funkcjonariuszom. 

(AT)

Przedszkole Fregata wykorzy-
stuje wiedzę oraz badania na-
ukowe na temat okresów sen-
sytywnych w codziennej pracy 
z dziećmi. Okresy sensytywne 
przypadające na okres przed-
szkolny to m. in. odkrywanie 
siebie, porządek, równowaga, 
nauka języków, pamięć, czyta-
nie, pisanie, liczenie w pamięci 
i wiele, wiele innych. To dlate-
go tak bardzo w pracy z dziećmi 
stawia się tu na wypracowanie 
nawyku porządku, przygotowa-
nie do nauki pisania czy czyta-
nia. Lepszego czasu niż wiek 3 
– 6 lat nie będzie.
Zatrzymajmy się jednak na 
chwilę OKRESY SEN-
SYTYWNE – CO TO 
TAKIEGO? 
Okresy sensytywne inaczej 
zwane okresami szczególnej 
wrażliwości to czas, w którym 
organizm jest szczególnie wraż-
liwy na bodźce, ważne dla roz-
woju określonej funkcji.
Okresy sensytywne występują u 
wszystkich istot żywych, nieza-
leżnie od woli, w których orga-
nizm intuicyjnie dąży do wyko-
nywania określonych działań.
Człowiek jako istota 

transcendentna posiada wolę. 
Oznacza to, że jest wolny a 
jednocześnie odpowiedzialny, 
zdolny do rozumienia i myśle-
nia, co odróżnia go w sposób 
całkowity od zwierząt. Dzięki 
swojej woli człowiek jest w sta-
nie, jeśli chce, kontrolować wła-
sne okresy sensytywne. Może 
sprzeciwić się wykonaniu dzia-
łania w czasie, w którym jest 
ono przewidziane, ale może też 
wykonać to działanie wtedy, gdy 
odpowiadający mu okres sensy-
tywny już minął. Wykonanie 
danego działania poza właści-
wym dla niego czasem wymaga 
jednak dużo większej siły woli, 
trzeba w nie włożyć więcej wy-
siłku a osiągnięcie podobnego 
wyniku jest dużo trudniejsze.
Kilka przykładów: 
* Okres sensytywny odpowia-
dający chodzeniu występuje 
między 10 a 15 miesiącem życia 
dziecka. W tym czasie dziecko 
samo uczy się chodzić, nikt nie 
musi mu pokazywać, co powin-
no robić, bo całe jego ciało „chce” 
chodzić, potrzebuje tego; jedy-
nym wymogiem jest to, by miało 
wzór do naśladowania, żeby wi-
działo jak chodzi jego mama. 

* Okres sensytywny związany 
z umiejętnością utrzymywania 
równowagi występuje między 3 
a 5 rokiem życia. W tym wieku 
dziecko będzie w stanie bez tru-
du nauczyć się jazdy na łyżwach 
lub na rowerze. Umiejętność 
utrzymywania równowagi zapi-
sze się w jego mózgu i nie tylko 
jej nie zapomni, ale bez trudu 
będzie ją wykorzystywać przez 
całe życie w podobnych działa-
niach. W przeciwnym wypad-
ku, jeśli między trzecim a pią-
tym rokiem życia nie ma okazji 
do wykonywania żadnych ćwi-
czeń wymagających utrzyma-
nia równowagi, nauka jazdy na 

rowerze w wieku dwunastu lat 
będzie już stanowić pewien pro-
blem, a w wieku trzydziestu lat 
będzie prawie niemożliwa. 
* Siedmioletnie dziecko, będące 
w pełni okresu sensytywnego 
związanego ze zrozumieniem 
prostych zagadnień matema-
tycznych, może nie chcieć się 
uczyć matematyki, i dopiero 
w wieku trzydziestu lat zechce 
nadrobić stracony czas. Różnica 
polega na tym, że w wieku sied-
miu lat przyszłoby mu to o wiele 
łatwiej i osiągnęłoby lepsze wy-
niki przy mniejszym wysiłku. 
* Dziecko między pierwszym 
a czwartym rokiem życia jest 

w stanie nauczyć się języka oj-
czystego albo kilku języków bez 
wysiłku, z największą natural-
nością, ponieważ znajduje się 
w  kresie sensytywnym zwią-
zanym z mową. Kiedy wszyst-
kie jego zmysły predysponują 
je do zdobycia tej funkcji, uczy 
się mimowolnie, jak w zabawie, 
opanowując język tak dobrze, 
jak jego rodzimy użytkownik. 
Jeśli ta sama osoba nie wykorzy-
sta tej okazji jako dziecko i do-
piero w wieku dwudziestu pię-
ciu lat będzie chciała nauczyć się 
języka obcego, będzie w stanie 
go opanować, jako że jest istotą 
ludzką, wymagać to będzie jed-
nak siły woli, pracy i stałości i 
zajmie jej dużo więcej czasu niż 
w dzieciństwie. Zazwyczaj też 
nie będzie nigdy w stanie mówić 
tym językiem w sposób dosko-
nały. Wszelkie działania skła-
dające się na rozwój osoby mają 
odpowiedni czas, w którym się 
rozwijają zarówno w obszarze 
sprawności fizycznej jak i na-
uczania oraz wychowania. 
Umiejętność naśladowania jest 
jednym z działań instynktow-
nych, które ujawniają się u czło-
wieka jako pierwsze. Rozwija 

się w okresie niemowlęctwa, 
najpierw w sposób mechanicz-
ny, a potem staje się nawykiem. 
Gdy budzi się wola, zdolność 
naśladowania staje się jednym z 
pierwszych sposobów korzysta-
nia z wolności.
Kiedy człowiek uczy się czegoś 
poza okresem sensytywnym, 
opierając się na swojej woli i wy-
siłku, komórki mózgowe cha-
rakteryzują się pewną „sztyw-
nością”, co utrudnia ich przy-
stosowanie. W rezultacie pro-
ces uczenia się w późniejszym 
okresie nie może przebiegać z 
taką samą doskonałością jak w 
okresie sensytywnym. Nauka 
podczas okresu sensytywnego, 
który odpowiada danej dzie-
dzinie, przebiega w sposób na-
turalny, pozostawia pozytywny 
ślad w komórkach mózgowych i 
przynosi bardzo dobre rezultaty 
przy niewielkim wysiłku.

Jak najlepiej wykorzystać okresy sensytywne 
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WZRUSZAJĄCY JUBILEUSZ

„Szesnastka” świętowała 50. urodziny
Szkoła Podstawowa nr 16 na gdańskiej Oruni obchodziła niedawno swoje urodziny. 
Jubileusz 50-lecia świętowali wspólnie uczniowie, absolwenci placówki, ale również jej 
nauczyciele i pracownicy oraz lokalni politycy i przyjaciele oruńskiej szkoły.

Podczas oficjalnej uroczystości 
nie zabrakło oczywiście wie-
lu podniosłych przemówień, 
a imprezę okraszono popisa-
mi artystycznymi w wykona-
niu: uczniów klas I – V, dzieci 
z Okienka Przedszkolnego i 
przedszkola „Błękitna Busola”, 
Teatru Rodziców, zapaśników 
z UKS „ AJAS”, absolwen-
tów i nauczycieli jubilatki oraz 
szkolnego zespołu „Gwiazdki 
Szesnastki”, założonego z ini-
cjatywy Jerzego Skrzypczy-
ka – lidera Czerwonych Gitar, 
Stanisława Zaremby – pierw-
szego dyrektora tej szkoły i ro-
dowitej Tatarki i młodzieży z 
Czeczeni.
– Program był różnorodny w 
swej formie i treści, a jego za-
łożeniem było ukazanie historii 
szkoły. Motywem przewodnim 
zaś stały się kolejne dziesiątki 
lat, prezentowane symbolicznie 
poprzez wnoszone pióra przy 
dźwiękach fanfar. Do wyjątko-
wych punktów z pewnością na-
leżał spontaniczny i wzruszają-
cy gest dziewczynki z „Gwiaz-
dek Szesnastki”, która podczas 
wykonywanej przez ten zespół 
piosenki „Pluszowe niedź-
wiadki”, z repertuaru „Czer-
wonych Gitar”, podbiegła do 
siedzącego na widowni Jerzego 

Skrzypczyka, zapraszając go do 
wyjścia na scenę – relacjonuje 
Lidia Czerniak, lider zespołu 
promocji szkoły.
Wzruszające dla absolwen-
tów i byłych nauczycieli SP 16 
było z pewnością pojawienie 
się pierwszego, długoletniego 
dyrektora tej szkoły Stanisława 

Zaremby, który dokonał sym-
bolicznego pasowania tego-
rocznych pierwszoklasistów.
– Na finał wszyscy wykonaw-
cy i zgromadzona publiczność 
wykonali piosenkę – hymn 
szkoły „Najwspanialsza szkoła 
w świecie”, wzbogaconą przez 
„wybuch złotego deszczu”, 

który był radosnym zwieńcze-
niem artystycznego programu. 
Po części artystycznej goście 
udali się do szkolnej jadalni, 
gdzie zostali uraczeni jubile-
uszowym tortem oraz specja-
łami przygotowanymi przez 
restaurację K-2 z Borzechowa, 
będącą też dostawcą do szkół 
mleka i warzyw w ramach pro-
gramów unijnych – dodaje Li-
dia Czerniak.
Warto dodać, że dyrekcja 
szkoły i nauczyciele SP 16 za-
decydowali, że we wrześniu 
zostanie powtórzony pro-
gram artystyczny czerwcowej 
uroczystości.
– Jest to odpowiedź na prośbę 
wielu absolwentów szkoły, ro-
dziców uczniów i gości, któ-
rzy teraz nie mogli przybyć na 
tę uroczystość – mówi Lidia 
Czerniak.

(KL)

   Artystyczne popisy uczniów

   Na jubileuszu nie zabrakło wielu znamienitych gości
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ZDRADLIWE UROKI LATA

Uwaga na upały 

  W czasie upałów należy również zachować umiar podczas 
słonecznych kąpieli

Lato, a tym samym sezon 
urlopowy, rozpoczęły się już 
na dobre, a za nami pierwsze 
upalne dni, których na pewno 
jeszcze nie zabraknie podczas 
tegorocznych wakacji.
Przed każdymi zbliżającymi 
się upałami, kiedy temperatu-
ra przekraczać będzie 30 stop-
ni Celsjusza, na bieżąco infor-
mować będzie o tym Instytut 
Meteorologii Gospodarki 
Wodnej, który powiadomi 
również o spodziewanych bu-
rzach. Utrzymywanie się wy-
sokiej temperatury powietrza 
może mieć negatywne skutki 
dla zdrowia i życia ludzi, ru-
chu kołowego i szynowego, 
funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego i sieci wo-
dociągowej, a także dla zagro-
żenia pożarowego w lasach. 
Przed takimi skrajnymi przy-
padkami ostrzeżenia i zalece-
nia wydaje również Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa. 
Warto wiedzieć, że aby prze-
trwać upały, należy ograni-
czyć przebywanie w pełnym 

słońcu i pić dużo niegazowa-
nej wody. Jeśli nie musimy, to 
nie wychodzimy z domu, a na 
dworze warto nosić nakrycie 
głowy. Należy też stosować 
kremy z filtrem UV i unikać 
wysiłku fizycznego. Pamię-
tajmy przy okazji, że nie wol-
no zostawiać dzieci i zwierząt 
w zaparkowanym aucie, bo 
może się to skończyć trage-
dią. Poza tym nie należy pić 
alkoholu, ponieważ odwadnia 
organizm. Warto też nosić 
lekką i przewiewną odzież, a 
w ciągu dnia zamykać i zasła-
niać okna. 
Jeżeli natomiast zauważymy 
objawy przegrzania organi-
zmu, co możemy zaobserwo-
wać po dreszczach, suchości 
skóry, przyspieszonym odde-
chu, temperaturze, nudno-
ściach, zawrotach głowy, to 
należy zadzwonić pod numer 
alarmowy 112 lub na pogoto-
wie ratunkowe – 999.

(GR)
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PRZYMORZE

Tu sam naprawisz rower 
- Osiem samoobsługowych 
stacji naprawczych dla rowe-
rów pojawiło się na Przymo-
rzu Wielkim. To jeden z pro-
jektów zgłoszonych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
2016. Inwestycję zrealizo-
wała Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska – informuje 
nas Michał Piotrowski z Biu-
ra Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku, dodając, 
że samoobsługowe stacje wy-
posażone są w podstawowe 
narzędzia, klucze oraz pomp-
ki rowerowe. 
Taki zestaw pozwala na regu-
lację przerzutek oraz hamul-
ców, dokręcanie wszystkich 
połączeń śrubowych oraz 
pompowanie kół. 

- Dzięki temu każdy rowe-
rzysta może samodzielnie 
poradzić sobie z usterką, jeśli 
taka zdarzy się podczas nad-
morskiej przejażdżki – dodaje 
Michał Piotrowski.
Stacje naprawcze pojawiły się 
w Parku Regana przy wej-
ściach od: ul. Piastowskiej, 
Krainy Zabaw, ul. Obrońców 
Wybrzeża, od Jelitkowskiego 
Dworu oraz przy ul. Koło-
brzeskiej (hala miejska), przy 
skrzyżowaniu ulic Chłopskiej 
i Obrońców Wybrzeża, w cią-
gu ul. Jagiellońskiej i na dep-
taku między ul. Chłopską a 
ul. Dąbrowszczaków. 

(GR)

IGRZYSKA LZS

Drudzy w  
województwie 
W Żelistrzewie (gmina 
Puck) odbyły się III Woje-
wódzkie Igrzyska LZS. 55 
mieszkańców naszej gminy, 
w tym sołtysi i radni, rywa-
lizowało w 21 konkuren-
cjach indywidualnych oraz 
drużynowych. 
Reprezentacja gminy Pruszcz 
Gdański przywiozła 13 me-
dali, II nagrodę w klasyfikacji 
drużynowej oraz 3 kwalifika-
cje na igrzyska ogólnopolskie. 

(MB)

OGŁOSZENIE
Sprzedam pilnie  

nowobudowany dom  
jednorodzinny  

w zabudowie blizniaczej  
w pięknie położonej 

okolicy na warmi 
i mazurach, blisko 

jeziora.

 tel 507-084-281
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WYSTAWA UCZNIÓW I ICH MISTRZÓW

W Kwadracie promowali młodych artystów
W Galerii w Kwadracie na gdańskim Przymorzu można było oglądać do niedawna wystawę „Malarstwo. 
Debiuty.”. Jest to kolejne wydarzenie artystyczne, którego organizatorem – we współpracy AB 
Produkt Art – była Fundacja Fale Kultury. 

Na wystawie swoje prace za-
prezentowali studenci I i II 
roku malarstwa z IV Pracowni 
Kształcenia Podstaw Rysunku 
i Malarstwa: Patrycja Cichosz, 
Aleksandra Pruciak, Elżbieta 
Golińska, Karolina Klimczuk, 
Monika Bielińska, Aleksandra 
Chilińska, Justyna Jaguszew-
ska, Katarzyna Jurga, Ewe-
lina Jakubowska, Katarzyna 
Cur, Łukasz Gużel, Małgo-
rzata Ostrowska, Michalina 
Niebrzydowska, Maria Kłos, 
Ewa Staśkiewicz, Kinga Woź-
niak, a także ich mistrzowie – 
prowadzący pracownię: prof. 
Józef Czerniawski i dr Alek-
sandra Jadczuk oraz dr hab. 
Krzysztof Polkowski, dziekan 
Wydziału Malarstwa.
– Poprzez realizację tego pro-
jektu umożliwiliśmy młodym 
artystom prezentację własnej 
twórczości w sposób nietra-
dycyjny – skonfrontowania 
własnych prac z twórczością 
swoich mistrzów – profesorów 
kształcących ich na Wydziale 

Malarstwa ASP w Gdańsku. 
Młodzi adepci malarstwa po-
kazali swoje najnowsze prace, 
w zdecydowanej większości 
oparte na studium natury, w 
jakich pomimo młodego wie-
ku autorów daje się już zauwa-
żyć ogromną różnorodność i 
indywidualność malarskich 
poszukiwań – mówi Anna 
Maria Czarzasta, kurator wy-
stawy, która dodaje, że ekspo-
zycja była jednocześnie próbą 
stworzenia kolejnej platformy 
dialogu, w jakiej została po-
ruszona kwestia specyficznej 
relacji mistrz-uczeń, płasz-
czyzny, jaką inicjuje w swo-
ich działaniach Fundacja Fale 
Kultury. 
Przypomnijmy, że pierwszym 
jej działaniem, w którym re-
lacja mistrz-uczeń została po-
ruszona, to debata „Edukacja 
kulturowa i artystyczna. Czy 
jest nam potrzebna?”, podczas 
której środowiska związane z 
edukacją artystyczną dzieliły 
się swoimi doświadczeniami 

REKLAMA REKLAMA

ARTUR 
MIŚCICKI
byliśmy 
mennonitami
tutaj nikt nie wierzy w 
śmierć
ani wiatr ani poniemieckie 
kapliczki
ludzie modlą się w 
milczeniu
w milczeniu przesuwają 
paciorki różańca
krajobraz jest płaski 
rozbijemy więc namioty na 
żuławach
i powstaną anielskie 
pastwiska między nami
a pan będzie pasterzem 
naszym
gdy obsiejemy nasze pola
konie potrącą kopytami 
zboża
aż wypadną ziarna
aż spadnie śnieg
i spłyną powodzie
będziemy uprawiać taniec 
tysięcy wiatraków
młócić niebo aby było pełne 
życia
musimy się tylko 
wykarczować
choć żeby ściąć takie drzewa
trzeba mieć w sobie
najgłębsze korzenie

i odczuciami dotyczącymi tej 
specyficznej relacji. 
– Nasza fundacja jest otwarta 
szczególnie na młodą twór-
czość. Dlatego chciałbym 
zachęcić młodych ludzi do 
współpracy z naszą funda-
cją. Być może uda nam się 
wspólnie zorganizować ko-
lejne wystawy – mówi Piotr 

Tomaszkiewicz, wiceprezes 
Fundacji Fale Kultury.
Z kolei dziekan Wydziału Ma-
larstwa ASP docenił promocję 
młodej sztuki przez gdańską 
fundację.
– Chcemy, aby studenci już od 
pierwszych roczników kon-
frontowali się z publiczno-
ścią, mogli pokazywać swoje 

prace, a przy okazji czerpać z 
tego przyjemność – podkreśla 
Krzysztof Polkowski.
Na łamach „Panoramy” bę-
dziemy oczywiście informo-
wać o kolejnych wydarzeniach 
organizowanych przez Funda-
cję Fale Kultury.

(lubek)
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  W przymorskiej Galerii w Kwadracie zorganizowano niedawno kolejną wystawę malarstwa

Letnie powtórki największych przebojów 
z National Theatre w Multikinie! 

Multikino i British Council 
zapraszają na letnie powtór-
ki z cyklu „Sztuka brytyjska 
na wielkim ekranie”. Latem 
w Multikinie zobaczymy po-
nownie największe przeboje 
z National Theatre. W Pro-
gramie bijące rekordy po-
pularności spektakle, takie 
jak „Hamlet” z Benedictem 

Cumberbatchem, „Audiencja” 
z Helen Mirren, „Koriolan” z 
Tomem Hiddlestonem oraz ge-
nialna komedia „Kaci” z Davi-
dem Morrisseyem. 

Harmonogram pokazów w ra-
mach letnich powtórek z cyklu 
„Sztuka brytyjska na wielkim 
ekranie”:

14 lipca 2016, 
19:00 – “Ham-
let” z Benedictem 
Cumberbatchem. 
Spektakl zoba-
czymy we wszyst-
kich trójmiejskich 
Multikinach.  

21 lipca, 19:00 – 
„Kaci” z Davidem 
Morrisseyem 

Spektakl zoba-
czymy we wszyst-
kich trójmiejskich 
Multikinach.  

9 sierpnia, 19:00 
– „The Audience” z 

Helen Mirren
 Multikino Gdańsk, Multiki-
no Gdynia Gdyni

25 sierpnia, 19:00 – „Korio-
lan” z Tomem Hiddlestonem

Spektakl zobaczymy we 
wszystkich trójmiejskich 
Multikinach.  
Przedstawienia zarejestrowa-
no z udziałem publiczności, 
w jakości HD i DD Surro-
und. Retransmisje w wersji 
oryginalnej w jakości High 
Definition. 

Wszystkie spektakle z polski-
mi napisami.

Bilety:
35 zł – normalny
30 zł – ulgowy (Studenci z 
ważną legitymacją, Seniorzy)
25 zł – bilet grupowy (dla 
grup powyżej 15 os.) lub po-
siadaczy Karty do Kultury

Bilety już w sprzedaży  
w kasach kin i na stronie:  
www.multikino.pl    
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„ DO PRZERWY 0:1”

42 drużyny i biało-czerwone koszulki
Prawdziwy skwar czekał na uczestników letniej edycji turnieju „ Do Przerwy 0:1”. Pomimo zdecydowanie plażowej pogody, na 
boisku przy ulicy Meissnera na gdańskiej Zaspie, zameldowało się blisko 300 zawodników i zawodniczek z Trójmiasta i okolic.

Emocje związane z reprezenta-
cją Polski, która na Euro 2016 
dotarła do ćwierćfinału, zdecy-
dowanie przełożyły się na mło-
dych piłkarzy. Dowód? Choć 
zapisy rozpoczynają się trady-
cyjnie o godzinie 9.00, pierwsi 
zawodnicy zjawili się na boisku 
już o godz. 8.00 – to musiał być 
efekt Euro 2016! 
– Patrząc na fryzury i koszulki 
niektórych zawodników można 
powiedzieć, że oprócz kilku Le-
wandowskich, było paru Błasz-
czykowskich, Krychowiaków, 
Milików i co już nie dziwi, rów-
nież paru Pazdanów – mówił 
Andrzej Kowalczys, pomysło-
dawca i współorganizator tur-
nieju „ Do Przerwy 0:1”.
Letnia rywalizacja odbyła się 
w pięciu kategoriach: zespo-
ły dziewczęce oraz roczniki: 
2004 i młodsi, 2001/2003, 
1998/2000 i 1997 i starsi. Orga-
nizatorzy postanowili zaprosić 
do zabawy również piłkarskie 
rodziny. Podobnie jak podczas 
wiosennej edycji, także do let-
niego turnieju zgłosiła się jedna 

rodzina. Tym razem była to 
ekipa występująca pod nazwą 
Flügger Family, która rozegra-
ła pokazowy mecz z uczestni-
kami i organizatorami turnieju. 
Uczestnicy turnieju mogli po-
rozmawiać z dietetykiem, sko-
rzystać z analizatora składu 
ciała, a co najważniejsze, otrzy-
mywali wartościowe porady i 
wskazówki żywieniowe.
Oprócz tego, każdy miał moż-
liwość porozmawiać z psycho-
logiem, a pełnoletni uczestnicy 
zawodów mogli także wypró-
bować alkogogle. Wszystko 
dzięki uprzejmości Gdań-
skiego Centrum Profilaktyki i 
Uzależnień. 
W kategorii zespoły dziewczę-
ce rywalizowały cztery druży-
ny. Wygrały zawodniczki ekipy 
Czarne Pruszcz Gdański. Ko-
lejne miejsca na podium zaj-
mowały GKS Żukowo, Ladies 
oraz Tolerado.
Podobnie, tylko cztery drużyny 
grały w roczniku 2004 i młod-
si, gdzie najlepszy okazał się 
zespół Bravo, który wyprzedził 

kolejno: Cieniaski.PL, Salos 
Orunia i Salosik. 
Wśród zespołów z rocznika 
2001/2003 zgłosiło się 11 ze-
społów. Najlepsza okazała się 
drużyna Sandania Gdańsk. 
Miejsce drugie zajęła druży-
na Gladiatorzy, miejsce trzecie 
zespół Iskra Gdynia. Tuż za 
podium znalazła się ekipa FC 
Team.
Zwycięzcą z rocznika 
1998/2000 został zespół Na-
zwa Nie Gra, który wyprzedził 
kolejno zespoły: FC Pszczółki, 
Galaktyczni oraz Special Team.
W tzw. kategorii „open”, czyli 
rocznik 1997 i starsi zwycięży-
ła ekipa Nietoperzy. Na drugim 
miejscu podium znalazła się 
drużyna Ryszardów, a na trze-
cim drużyna Łączy Nas Piłka. 
Puchary Fair Play ufundowane 
przez przewodniczącego Rady 
Miasta Gdańska – Bogdana 
Oleszka, otrzymali: Dawid Ści-
bowski (Cieniaski.PL), Marta 
Gołuch (Czarne Pruszcz Gdań-
ski), Damian Hornung (Geda) 
oraz drużyny: Łączy Nas Piłka, 

FC Encyki i Flügger Family.
Zawodów, współfinansowanych 
ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, nie udałoby się 
zorganizować bez licznego gro-
na partnerów, do których nale-
żą: Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego, 
Bogdan Oleszek, przewodni-
czący Rady Miasta Gdańska 
oraz Rada Miasta Gdańska, 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Gdańskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień, City 
Football Club, Lechia Gdańsk, 
Merkus, Merco, Torus, San-
tech, M1 Fabrika, Piekarnia 
Cukiernia Andrzej Szydłowski, 
Kosycarz Foto Press, TVP 3 
Gdańsk, Radio Gdańsk, Trój-
miasto.pl, Panorama Pomorza, 
Gdańsk.pl, Lechia.net, Dobre 
Wiadomości, Zaspa 24, SM 
Rozstaje, Rada Dzielnicy Zaspa 
Młyniec, Szkoła Podstawowa 
80 oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 8.

(SL)

  Mimo upału turniej „ Do przerwy 0:1” ponownie przy-
ciągnął tłumy miłośników futbolu

Czarne Pruszcz Gdański: Magdalena Kaszubowska, Zuzanna 
Apa, Zuzanna Kondulska, Aleksandra Koczewska, Zuzanna 
Łachinowicz, Agata Pyskło, Natalia Śniegocka, Katarzyna Kuna.
Flügger Family: Magdalena Urbańska, Michał Urbański, Bartosz 
Urbański, Jakub Zaborowski, Dawid Zaborowski, Sylwester Król, 
Sławomir Wiśniewski, Wojciech Urbański.
Bravo: Konrad Buczyło, Filip Kowalewski, Szymon Duda, Mateusz 
Kotewicz, Paweł Drobotowicz, Alek Maziarka, Paweł Kirkowski.
Nazwa Nie Gra: Kacper Słowik, Karol Kohnke, Mikołaj Paździor, 
Bartek Pawluczuk, Damian Wilgos, Paweł Deja, Kuba Skibrowski.
FC Nietoperze: Robert Kohnke, Mateusz Bujak, Filip Małyszko, Patryk 
Narożniak, Luis Filipcewicz, Maciej Martynowski, Oskar Górka.
Sandania Gdańsk: Oskar Maszota, Kamil Sikora, Bartosz 
Kuźniarki, Adam Jaszczyński, Jakub Łapinski, Maciek Możejko, 
Tymon Bach.

SKŁADY ZWYCIĘSKICH DRUŻYN:
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W Sopocie odbyły się jedne z najważniejszych na świecie                                     
zawodów w skokach przez przeszkody
Zawody CSIO to święto miłośników jeździectwa, szczególnie zaś tych, którzy zajmują się dyscypliną 
skoków przez przeszkody.  Sopockie zawody już po raz drugi odbyły się w najwyższej światowej randze – 
pięciu gwiazdek. Jest to szczególne wyróżnienie, gdyż takich pięciogwiazdkowych zawodów organizuje 
się rocznie na świecie tylko kilkanaście. Pula nagród wyniosła ponad 1,6 mln złotych. 

Na parkurze sopockiego Hi-
podromu pojawiła się czołówka 
światowego rankingu Między-
narodowej Federacji Jeździec-
kiej (FEI). Niekwestionowaną 
gwiazdą zawodów była zaj-
mująca 10 miejsce w rankin-
gu Amerykanka, Elizabeth 
„Beezie” Madden. Publicz-
ność mogła też zobaczyć na 
parkurze Ulricha Kirchhoffa, 
dwukrotnego złotego medali-
stę IO w Atlancie (indywidu-
alnie i drużynowo). W sumie 
w zawodach wystartowało stu 
jeźdźców i dwieście pięćdzie-
siąt koni z dwudziestu pięciu 
krajów. 
Podczas czterech dni zawodów 
rozegrano jedenaście konkur-
sów. Te najważniejsze to piąt-
kowy Puchar Narodów (Furu-
siyya FEI Nations Cup TM) o 
nagrodę Totalizatora Sporto-
wego  oraz niedzielne Grand 
Prix pod patronatem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy.  

Puchar Narodów Furusiyya 
FEI Nations Cup TM to ry-
walizacja drużynowa, w któ-
rej biorą udział reprezentacje 
narodowe. W tym roku w So-
pocie rywalizowali przedsta-
wiciele piętnastu krajów: Au-
stralii, Austrii, Belgii, Danii, 
Niemiec, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, Japonii, Ukrainy, 
Szwecji, Polski, Hiszpanii, 
Włoch, Rosji oraz Irlandii. Po-
lacy wystartowali z numerem 
12. Rozgrywkę wygrała druży-
na z Ukrainy. 
Z kolei w niedzielnym kon-
kursie Grand Prix zwyciężył 
niemiecki zawodnik Patrick 
Stühlmeyer dosiadający ogiera 
Lacan. 
Dużym zainteresowaniem pu-
bliczności cieszył się konkurs 
„Sześciu barier” – konkuren-
cja, w której zawodnicy po-
konują sześć coraz wyższych 
przeszkód. 
Sopockie zawody to jednak 
nie tylko konkursy w skokach, 

co roku towarzyszy im wie-
le atrakcji dodatkowych - tak 
było i w tym roku. Publiczność 
doskonale bawiła się podczas 
pokazów jeździeckich, na par-
kurze można było zobaczyć 
między innymi Mistrzynię Eu-
ropy w łucznictwie konnym, 
Annę Sokólską, kaskadera 
konnego, spektakl w wykona-
niu teatru konnego „Cabriola” 

oraz widowisko w wykonaniu 
Husarii z Zamku w Gniewie i 
pokaz niezwykłego zaprzęgu 
koni fryzyjskich 
Celebrując to wspaniałe świę-
to sportu organizatorzy posta-
nowili zrobić kibicom niespo-
dziankę i zaprosić na sopocki 
Hipodrom złotych polskich 
medalistów igrzysk olim-
pijskich, dla których była to 

możliwość spotkania z fanami, 
rozdania autografów i obej-
rzenia wspólnie zmagań jeź-
dzieckich podczas CSIO5*. 
Tym samym w Sopocie można 
było spotkać Jana Kowalczyka, 
Leszka Blanika, Adama Koro-
la, Roberta Korzeniowskiego, 
Mateusza Kusznierewicza, An-
drzeja Wrońskiego, Władysła-
wa Kozakiewicza czy Przemy-
sława Nastulę.

Podsumowując - wizyta na so-
pockim Hipodromie w drugi 
weekend czerwca była nie tyl-
ko  niepowtarzalną okazją, by 
zobaczyć czołówkę światowych 
zawodników w zmaganiach na 
mistrzowskim poziomie, ale 
także by spędzić miło czas na 
sopockim Hipodromie – po-
dobno jedynym na świecie, z 
którego trybun widać morze… 



Czwartek, 14.07.2016

[A] 19.30 Cie Abozeta „Un 
bâton dans la rue”  / Francja /  
45 min
[A] 20.00 Inauguracja Festiwa-
lu. Wernisaż wystawy FOTO 
FETA
[A] 20.30 Cie Abozeta / Francja 
/ 30 min / muzyczna parada
[A2] 21.00 Jubileusz Teatru 
Snów: Teatr Snów „Remus” / 
Polska, Gdańsk / 45 min
[A5] 22.00 Biuro Podróży „Car-
men Funebre” / Polska, Poznań / 
60 min
--
[A] 19.00 – 21.00 KatakraK 
„L’Animalada” / Hiszpania - Ka-
talonia / instalacja – Plac Wałowy
[A] 20.00 – 00.00 FOTO FETA 
– wystawa fotografii – Plac  
Wałowy

Piątek, 15.07.2016

[B] 16.00 Cie Abozeta „Un bâton 
dans la rue” / Francja / 45 min
[B7] 16.30 Bram Graafland „The 
Gillende Keukenprins” / Holan-
dia / 27,5 min
[A] 17.00 Teatr Barnaby „Czer-
wony Kapturek” / Polska, 
Gdańsk/ 35 min
[B5] 17.00 TukkersConnexion 
„Baron von Münchhausen” / Ho-
landia / 45 min
[A] 18.00 Dansk Rakkerpak 
„Big Bang Company” / Dania / 
50 min
[B] 18.00 Jubileusz Teatru Snów: 
Teatr PIAN „Przestrzenny” / 
Polska, Gdańsk / 40 min
[B9] 18.00 Cie Abozeta / Francja 
/ 30 min - parada muzyczna
[A] 19.00 Teatr Barnaby „Czer-
wony Kapturek” / Polska, Gdańsk 
/ 35 min
[B7] 19.00 Bram Graafland „The 
Gillende Keukenprins” / Holan-
dia / 27,5 min
[A] 19.30 A3Teatr Kolekcjone-
rzy Wzruszeń „Zmysły” / Polska, 
Kleszczele / 50 min
[A2] 20.00 Jubileusz Teatru 
Snów: Teatr 3,5 „Inżynieria 
Marzeń” / Polska, Dzierzgoń /  
40 min
[B5] 20.00 TukkersConnexion 
„Baron von Münchhausen” / Ho-
landia / 45 min
[A5] 21.00 Mr Pejo`s Wandering 
Dolls „The Last Bastion” / Rosja 
/ 50 min
[B2] 21.30 Teatr Fuzja „Dywi-
denda” / Polska, Poznań / 45 min
[A3] 22.00 eVenti Verticali 
„Wanted” / Włochy / 45 min
[B4] 23.00 antagon theate-
rAKTion „Ginkgo” / Niemcy /  
70 min
--
[A] 16.00 – 00.00 FOTO FETA 
– wystawa fotografii

[A] 16.00 – 21.00 KataKraK 
„L’Animalada” / Hiszpania - Kata-
lonia / instalacja
[A] 16.00 – 21.00 Teatr Delikates 
„Marzyciele. Z głową w chmurach” 
/ Polska, Mącze
[B] 22.30 Projekcja filmów doku-
mentujących festiwal FETA

Sobota, 16.07.2016

[A] 15.00 Teatr Barnaby „Czerwo-
ny kapturek” / Polska, Gdańsk / 35 
min
[A2] 15.00 Cie Abozeta „Un bâton 
dans la rue” / Francja / 45 min
[B1] 15.00 Teatr Pantomimy 
Mimo „Komedianci” / Polska, 
Warszawa / 55 min
[B9] 15.00 A3Teatr Kolekcjone-
rzy Wzruszeń „Zmysły” / Polska, 
Kleszczele / 50 min
[A4] 16.00 Bram Graafland „The 
Gillende Keukenprins” / Holandia 
/ 27,5 min
[A1] 16.00 Studio Eclipse „Two 
Sink, Three Float” / Belgia / 35 min
[B5] 16.00 Tukkers Connexion 
„Baron von Münchhausen” / Ho-
landia / 45 min
[A] 17.00 Dansk Rakkerpak „Big 

Bang Company” / Dania / 50 min
[B3] 17.00 Serious Clowns „The 
Lost Wheels of Time” / Niemcy, 
Izrael / 45 min
[B] 17.00 Teatr Pinezka „Trollowi-
sko” / Polska, Gdańsk / 55 min
[A2] 18.00 Cie Abozeta „Un bâton 
dans la rue” / Francja / 45 min
[B9] 18.00 Cie Cacahuète „L’En-
terrement de Maman” / Francja / 
60 min
[B1] 18.00 Teatr Pantomimy 
Mimo „Komedianci” / Polska, 
Warszawa / 55 min
[A4] 19.00 Bram Graafland „The 
Gillende Keukenprins” / Holandia 
/ 27,5 min
[A1] 19.00 Studio Eclipse „Two 
Sink, Three Float” / Belgia / 35 min
[B5] 19.00 TukkersConnexion 
„Baron von Münchhausen” / Ho-
landia / 45 min
[A5] 20.00 Cia La Tal „Carilló” / 
Hiszpania – Katalonia / 45 min
[B2] 20.00 Divadlo Continuo 
„Now?” / Czechy / 60 min
[A] 21.00 Cie Cacahuète „L’En-
terrement de Maman” / Francja / 
60 min
[B2] 21.00 Teatr Formy „Pandora” 
/ Polska, Wrocław / 60 min

[A3] 22.00 eVenti Verticali „Wan-
ted” / Włochy / 45 min
[B3] 22.00 Serious Clowns „The 
Lost Wheels of Time” / Niemcy, 
Izrael / 45 min
[B4] 23.00 Burnt Out Punks “The 
Stockholm Syndrome” / Szwecja / 
70 min
--
[A] 15.00 – 00.00 FOTO FETA – 
wystawa fotografii
[A] 15.00 – 21.00 KataKraK 
„L’Animalada” / Hiszpania - Kata-
lonia / instalacja
[B] 16.00 – 21.00 Teatr Delikates 
„Marzyciele. Z głową w chmurach” 
/ Polska, Mącze /
[B] 23.30 Projekcja filmów doku-
mentujących festiwal FETA

Niedziela, 17.07.2016

[A] 15.00 Teatr Barnaby „Fra-
nek Szpilka Calineczka” / Polska, 
Gdańsk / 50 min
[B] 15.00 Cie Abozeta „Un bâton 
dans la rue” / Francja / 45 min
[A5] 15.30 Cia La Tal „Carilló” / 
Hiszpania – Katalonia / 20 min
[B8] 15.30 Wandering Orquestra 
“Wandering Orquestra” / Hiszpa-

nia – Katalonia / 55 min
[A2] 16.00 Jubileusz Teatru Snów: 
Teatry Grupy IM+ “Cztery baj-
ki z Królestwa Lailonii” / Polska, 
Gdańsk i Gdynia / 60 min
[B] 16.30 Cie Abozeta „Un bâton 
dans la rue” / Francja / 45 min
[A4] 17.00 Teatr Pantomimy 
Mimo „Komedianci” / Polska, 
Warszawa / 55 min
[A1] 17.00  Studio Eclipse „Two 
Sink, Three Float” / Belgia / 35 min
[B3] 17.00 Serious Clowns „The 
Lost Wheels of Time” / Niemcy, 
Izrael / 45 min
[A5] 18.00 Cia La Tal „Carilló” / 
Hiszpania – Katalonia / 20 min
[B7] 18.00 Mr Pejo`s Wandering 
Dolls „The Last Bastion” / Rosja / 
50 min
[B] 18.00 Teatr Pinezka „Trollowi-
sko” / Polska, Gdańsk / 55 min
[A] 18.30 Teatr Barnaby „Fra-
nek Szpilka Calineczka” / Polska, 
Gdańsk / 50 min
[B8] 18.30 Wandering Orquestra 
“Wandering Orquestra” / Hiszpa-
nia – Katalonia / 55 min
[A5] 19.30 Cia La Tal „Carilló” / 
Hiszpania – Katalonia / 20 min
[B6] 19.30 Cie Kumulus “Silence 

Encombrant” / Francja / 90 min
[A4] 20.00 Teatr Pantomimy 
Mimo „Komedianci” / Polska, 
Warszawa / 55 min
[A1] 20.00 Studio Eclipse „Two 
Sink, Three Float” / Belgia / 35 
min
[A2] 21.00 Jubileusz Teatru 
Snów: Teatr Snów “Pokój” / Pol-
ska, Gdańsk / 45 min
[B3] 21.00 Serious Clowns „The 
Lost Wheels of Time” / Niemcy, 
Izrael / 45 min
[B4] 22.00 Burnt Out Punks 
“The Stockholm Syndrome” / 
Szwecja / 70 min
[B4] TUŻ PO: Burnt Out 
Punks Soundsystem – zakończe-
nie festiwalu
--
[A] 15.00 – 00.00 FOTO FETA 
– wystawa fotografii
[A] 15.00 – 21.00 KataKraK 
„L’Animalada” / Hiszpania - Ka-
talonia / instalacja
[A] 16.00 – 21.00 Teatr Delikates 
„Marzyciele. Z głową w chmu-
rach” / Polska, Mącze /

Organizator zastrzega sobie 
prawo do dokonania zmian  

w programie

XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
14-17.07.2016 r.

Gdańsk, Stare Przedmieście i Dolne Miasto
Wstęp wolny


