
GDAŃSK/SOPOT           BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE: MARZEC 2017  —  NR WYDANIA: 3 (52) — ISSN: 2392-2877  —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

FlashFlash

STR. 16

Trudna sytuacja 
Powiat gdański i Gdańsk to rejon, gdzie jest 
najmniejsza stopa bezrobocia na Pomorzu. W 
ubiegłym roku w powiecie spadła z 6,1 do 5,6 
proc., a Gdańsku wyniosła dokładnie 3,6 proc.

Tegorocznego lata z gdyńskiego portu wyruszy kolejna 
ekspedycja organizowana w ramach projektu „Santi 
Odnaleźć Orła”, której celem jest odnalezienie wraku 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 

W archiwach brytyjskich natrafiliśmy 
na dokumenty przemawiające za 
hipotezą, według której zatonięcie 
ORP „Orzeł” nastąpiło wskutek 
omyłkowego ataku samolotu 
brytyjskiego – mówi dr Hubert Jando.

Planują ekspansję na wschód  
Jedną z wiodących firm na Pomorzu, która in-
tensywnie zdobywa zagraniczne rynki, jest spół-
ka LPP, będąca właścicielami takich marek jak 
Mohito, Reserved, Cropp, House czy Sinsey.

W centrum będzie parking 
Od kilku tygodni trwa budowa parkingu dla 
samochodów osobowych przy ulicy Powstań-
ców Warszawy w Sopocie (vis a vis istniejące-
go, w okolicach Parku Północnego).

Nowa organizacja ruchu    
Lada dzień powinna zmienić się organizacja 
ruchu przed Dworcem Głównym w Gdańsku. 
Tak ustalili z zarządcą obiektu przedstawiciele 
Straży Miejskiej, ZDiZ, ZTM i Policji.
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Odnaleźć zaginionego „Orła”
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NOWE DOKUMENTY UJRZAŁY ŚWIATŁO DZIENNE 
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OD DRUGIEJ STRONY

• 19 marca (niedziela), Tommy Emmanuel, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 25 marca (sobota), Eldo, godz. 19.00, klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 31 marca (piątek), Narodowy Balet Gruzji – 
Sukhishvili, godz. 19.00, Ergo Arena

• 1 kwietnia (sobota), Lao Che, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 1 – 2 kwietnia (sobota – niedziela), IX 
Festiwal Smaków – Food Trucków, godz. 
10.00, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 6 kwietnia (czwartek), Dzień otwarty 
Uniwersytetu Gdańskiego, godz. 9.00 – 14.00, 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3A

• 8 kwietnia (sobota), Julia Pietrucha, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 8 kwietnia (sobota), Dezerter, godz. 20.00, 
klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 9 kwietnia (niedziela), 3. Gdańsk Maraton

• 9 kwietnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, 
klub Pokład w Gdyni (Skwer Kościuszki)

• 15 kwietnia (sobota), Asseco Gdynia – Trefl 
Sopot, godz. 18.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 21 – 23 kwietnia (piątek – niedziela), Siesta 
Festiwal, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 22 kwietnia (sobota), Lady Pank 
Akustycznie, godz. 19.00, Stary Maneż,  
ul. Słowackiego 23

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Gepert, godz. 
18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia,  
ul. Rotterdamska 9 

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 29 kwietnia (sobota), Martyna Jakubowicz, 
godz. 19.00, NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 4 maja (czwartek), Kings of Convenience, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski,  
ul. Bogusławskiego 1

• 12 maja (piątek), Nigel Kennedy & Capella 
Gedanensis, godz. 20.00, Stary Maneż,  
ul. Słowackiego 23 

• 29 – 30 maja, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Autostopowe 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi Infoshare 
2017, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 26 maja (piątek), Hans Zimmer, godz. 20.00, 
Hala Ergo Arena

• 26 – 28 maja, Polsat Hit Festiwal, Opera 
Leśna w Sopocie

• 20 czerwca (wtorek), Guns N’ Roses, Stadion 
Energa Gdańsk

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Apteka Dyżurna Sopot, Tadeusza Kościuszki 7  (58) 551 32 89

• Apteka Dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• Apteka Dyżurna Gdańsk, Kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE
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  Każda wyprawa musi być bardzo starannie przygotowana

NOWE DOKUMENTY UJRZAŁY ŚWIATŁO DZIENNE 

Odnaleźć zaginionego „Orła”
Tegorocznego lata z gdyńskiego portu wyruszy kolejna ekspedycja organizowana w ramach projektu „Santi Odnaleźć 
Orła”, której celem jest odnalezienie wraku okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 

Poszukiwania skoncentrowa-
ne będą w rejonie najbardziej 
prawdopodobnego miejsca za-
tonięcia okrętu, związanego z 
hipotezą, wedle której okręt 3 
czerwca 1940 roku padł ofia-
rą bratobójczego ataku lotnic-
twa brytyjskiego. W wyniku 
kwerend prowadzonych w ar-
chiwach odnaleziono kolejne 
dokumenty dotyczące historii 
okrętu oraz przemawiające za 
przyjętą hipotezą. Celem tego-
rocznej wyprawy jest kontynu-
owanie badań prowadzonych 
podczas ekspedycji w 2014 i 
2015 roku. 
– W archiwach brytyjskich na-
trafiliśmy na kolejne dokumen-
ty przemawiające za hipotezą, 
według której zatonięcie pol-
skiego okrętu nastąpiło wsku-
tek omyłkowego ataku samo-
lotu brytyjskiego. Wśród nich 
znalazły się materiały wskazu-
jące, że atak nastąpił w rejonie, 
w którym istniały ograniczenia 
w zakresie zwalczania okrętów 
podwodnych przez brytyjskie 
siły lotnicze – stwierdza dr 

Hubert Jando, współorgani-
zator ekspedycji i autor mono-
grafii na temat historii okrętu i 
hipotez jego zatonięcia.
Powołany do życia w 2013 roku 
projekt „Santi Odnaleźć Orła” 
jest prywatną inicjatywą grupy 
osób, złożonej z profesjonal-
nych nurków, specjalistów z 
zakresu historii polskiej Ma-
rynarki Wojennej oraz eksper-
tów w dziedzinie hydrografii. 
Pomysłodawcy, zakładając, że 
poszukiwania wraku „Orła” 
będą długofalowym procesem, 
powołali w tym celu z prywat-
nych środków fundację 
o nazwie „Odnaleźć Orła”. 
Przedsięwzięcie, którego spon-
sorem tytularnym jest firma 
„Santi”, zakłada prowadzenie 
metodycznych badań dna Mo-
rza Północnego w kolejnych 
rejonach, w których wedle naj-
bardziej prawdopodobnych hi-
potez zalegać może wrak ORP 
„Orzeł”.
Istotą projektu jest nie tyl-
ko prowadzenie badań pod-
czas ekspedycji morskich, lecz 

również ich kontynuowanie 
na lądzie w ramach kwerend 
archiwalnych prowadzonych 
w celu odnalezienia dalszych 
dokumentów źródłowych, po-
zwalających na weryfikację 
przyczyny zatonięcia „Orła” 
oraz przybliżających jego 
historię. 
– Badania archiwów holender-
skich i estońskich zaowocowały 
pozyskaniem przez nas kolej-
nych, dotychczas nieznanych 
w Polsce, planów technicz-
nych okrętu podwodnego oraz 
zupełnie nowych dokumen-
tów dotyczących internowania 
„Orła” w Tallinie. Co istotne, 
skupiamy się również na gro-
madzeniu danych o zalegają-
cych na dnie morza obiektach, 
pozyskując je m.in. z brytyj-
skich firm offshore’owych, co 
pomoże nam w precyzyjnym 
zaplanowaniu najbliższej wy-
prawy – dodaje Grzegorz Świą-
tek, współorganizator ekspe-
dycji, specjalizujący się w za-
gadnieniach techniki morskiej, 
kartografii i nawigacji z okresu 

II wojny światowej.
ORP „Orzeł” został zbudowa-
ny w 1939 roku z dobrowolnych 
składek polskiego społeczeń-
stwa. Po wybuchu II wojny 
światowej został internowany 
w estońskim porcie Tallinn, 
skąd uciekł w wyniku brawuro-
wej akcji załogi okrętu. Ściga-
ny przez niemiecką i radziecką 

flotę, bez map przedarł się 
przez Bałtyk i Morze Północ-
ne do brzegów Wielkiej Bryta-
nii, gdzie przy boku brytyjskiej 
Marynarki Wojennej odbył 
sześć patroli bojowych. Pod-
czas jednego z nich zatopił nie-
miecki transportowiec wojska 
„Rio de Janeiro”, demaskując 
w ten sposób rozpoczynającą 

się inwazję hitlerowskich Nie-
miec na neutralną Norwegię. 
W czerwcu 1940 roku ORP 
„Orzeł” z niewyjaśnionych do 
dnia dzisiejszego przyczyn, nie 
powrócił do bazy z realizowa-
nego na Morzu Północnym 
szóstego patrolu bojowego.

Katarzyna Piątek
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DOSTĘPNE CAŁY ROK

Nowe toalety na plaży
Wszystko wskazuje na to, 
że już niebawem na plaży w 
Brzeźnie wybudowane będą 
całoroczne, nowoczesne to-
alety, w których znajdą się 
trzy kabiny: damska, męska 
i dla osoby niepełnosprawnej. 
Na zewnątrz zainstalowa-
ne zostaną z kolei natryski i 
przebieralnie. 
Według planu nowe toalety 
pojawią się w trzech miej-
scach – przy wejściach na pla-
żę nr 46, 48 i 50 w Brzeźnie. 
Według urzędników inwe-
stycja ma zostać zrealizowana 
jeszcze przed rozpoczęciem 
sezonu wakacyjnego.
– Większa toaleta publicz-
na pojawi się też w pobliżu 
wejścia na molo w Brzeźnie. 
Zapisy w nowym planie za-
gospodarowana przestrzen-
nego umożliwiają również 
rozbudowę gminnego budyn-
ku, w którym działa Centrum 
Ratownictwa Wodnego oraz 
uzupełnienie go o niewielki 
lokal gastronomiczny – po-
daje Kamila Grzenkowska 
z gdansk.pl, która dodaje, 
że umiejscowienie publicz-
nych toalet na terenie plaży 
to pokłosie miejskich pla-
nów renutaryzacji całego pasa 
nadmorskiego. 
Przypomnijmy, że przed 
dwoma laty przeprowadzono 

  Nowoczesne toalety mają 
stanąć na plaży w Brzeźnie 

konsultacje z gdańszczana-
mi, których zapytano o to, 
jak wyobrażają sobie zago-
spodarowanie tej części mia-
sta. Okazało się, że jednym z 
głównych problemów, na któ-
re zwracano uwagę, był m.in. 
brak całorocznych toalet.
Postawienie takich obiektów 
od dłuższego czasu planował 
też Gdański Ośrodek Sportu 
(do niedawna Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji). Jego 
dyrektor Leszek Paszkowski 
przyznaje, że ośrodek przy-
mierzał się do podobnej in-
westycji, ale nie udało się tego 
wykonać, ponieważ brakowa-
ło planu zagospodarowania.
Z nowych toalet ucieszą się 
nie tylko odwiedzający nas 
latem turyści, ale również 
gdańszczanie, którzy jesienią 
i zimą lubią spacerować gdań-
ską plażą.

(GR)
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EFEKTYWNIEJSZE WYDAWANIE PIENIĘDZY

NA JASKRĘ ŻELOWY IMPLANT

Powstanie centrum informatyczne 

Nowatorskie leczenie na Zaspie

– Jedno centrum obsługi, od-
powiedzialne za wdrażanie 
standardów i wsparcie infor-
matyczne dla gdańskiego ma-
gistratu i jednostek miejskich, 
powstanie już w sierpniu – in-
formuje Michał Piotrowski z 
Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Centrum rozwijane będzie 
etapami, tak aby sukcesywnie 

Dwoje pacjentów ze Szpitala 
św. Wojciecha na gdańskiej 
Zaspie przeszło operację ja-
skry, wykonaną nowator-
ską, małoinwazyjną metodą 
wszczepienia implantu że-
lowego XEN. Zabieg będzie 
poprzedzony szkoleniem dla 
lekarzy z Oddziału Okuli-
stycznego placówki na Zaspie.
Podanie implantu żelowego 
XEN jest innowacyjną meto-
dą w chirurgii jaskry, zalicza-
ną do kategorii MIGS, czyli 
minimally invasive glaucoma 
burgery. Wszczepiony im-
plant ułatwia odpływ cieczy 
wodnistej z oka i zapewnia 
odpowiednie ciśnienie we-
wnątrz gałki ocznej.
Na świecie to nowa technika 

i bez zakłóceń przejmować ob-
sługę informatyczną w kolejnych 
jednostkach organizacyjnych. 
– W pierwszym etapie pracow-
nikami centrum staną się do-
tychczasowi pracownicy Biura 
Informatyki magistratu, a tak-
że informatycy z Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie, Gdańskiego Centrum 

operacyjna. Pierwszy taki za-
bieg w USA został przeprowa-
dzony 9 lutego tego roku.
– W Europie już kilka takich 
operacji było, w Polsce jesteśmy 
prekursorami metody podania 
chorym na jaskrę implantu że-
lowego XEN. Jej wielką zaletą 
jest mała inwazyjność, pacjent 
po zabiegu nie wymaga hospi-
talizacji, zwolnień lekarskich, 
właściwie od razu wraca do 
normalnego życia, co też jest 
dla niego korzystne. Jednak nie 
wszystkim cierpiącym na jaskrę 
można pomóc w ten sposób – 
mówi dr Witold Kokot, ordy-
nator Oddziału Okulistyczne-
go w Szpitalu św. Wojciecha.
Do przeszczepu kwalifikowa-
ni są tylko chorzy z jaskrą z 

Świadczeń. Na początku przy-
szłego roku dołączą do nich 
pracownicy IT z Biura Rozwoju 
Gdańska, Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska, Straży Miej-
skiej i Zarządu Transportu Miej-
skiego – dodaje Michał Piotrow-
ski, który tłumaczy przy okazji, 
że z perspektywy mieszkańców 
Gdańska powstanie centrum bę-
dzie mogło być zauważone tylko 

otwartym kątem przesączania. 
Dwoje takich pacjentów zosta-
ło zoperowanych w gdańskim 
szpitalu pod koniec lutego. Do-
dajmy, że bezpośrednio przed 
zabiegami dwoje lekarzy z Od-
działu Okulistycznego gdań-
skiej placówki przeszło specja-
listyczne szkolenie. Po wstępie 
teoretycznym „kursanci” prze-
szli także część praktyczną na 
sztucznych gałkach ocznych, 
którą przeprowadzili specjali-
ści z Wielkiej Brytanii i Polski.
– Zabiegi wszczepiania im-
plantu żelowego XEN w szpi-
talu należącym do spółki 
Copernicus Podmiot Leczni-
czy są dla pacjentów bezpłatne, 
wykonywane w ramach umowy 
z NFZ – informuje Małgorzata 

pośrednio, ponieważ najszyb-
ciej wpłynie na zwiększenie 
bezpieczeństwa danych, które 
gromadzone są w zasobach te-
leinformatycznych miasta oraz 
efektywniejsze wydawanie 
pieniędzy.

(GR)

Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

(GR)

CZYM JEST JASKRA?
Jaskra jest jedną z najczęst-
szych przyczyn utraty wzro-
ku na świecie. To postępujące 
i nieodwracalne uszkodzenie 
nerwu wzrokowego i komórek 
zwojowych siatkówki, prowa-
dzące do pogorszenia lub utra-
ty wzroku. Główną tego przy-
czyną jest wzrost ciśnienia we-
wnątrz gałki ocznej. Chorobę 
można leczyć farmakologicz-
nie i operacyjnie. Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała 
jaskrę za chorobę społeczną.
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ZAPRASZAMY DO SOPOTUPOWSTANIE 50 MIEJSC

Piosenki Marka DutkiewiczaW centrum będzie parking

SOPOT POMAGA NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Likwiduj bariery architektoniczne
Mieszkańcy Sopotu, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają trudności w poruszaniu się, mogą starać się 
o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Może to być np. budowa podjazdu do 
domu, przystosowanie mieszkania, w tym łazienki do osoby poruszającej się na wózku oraz inne inwestycje wynikające z 
indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. 

  Mieszkańcy Sopotu starać się mogą o dotację na likwidację barier architektonicznych w 
swoich mieszkaniach 

  Marek Dutkiewicz współpracował z wieloma gwiazdami 
polskiej sceny muzycznej

  Tu powstanie dodatkowych 50 miejsc do parkowania

– Każda osoba niepełnospraw-
na, a więc taka, która posiada 
orzeczenie o niepełnospraw-
ności, mieszkająca w Sopocie, 
mająca trudności w poruszaniu 
się wynikające z rodzaju niepeł-
nosprawności i napotykająca w 
miejscu swojego zamieszkania 
realne bariery architektoniczne 
utrudniające samodzielne poru-
szanie się, może złożyć wniosek 
o dofinansowanie prac budow-
lanych związanych z likwidacją 
tych barier – mówi Joanna Bar-
bucha z Zespołu ds. Rehabilitacji 
Społecznej sopockiego MOPS. – 
W przypadku dzieci do 18. roku 
życia, wniosek składa rodzic lub 
opiekun ustawowy. W Sopocie 
pomoc dzieciom niepełnospraw-
nym traktowana jest prioryteto-
wo i każde dziecko może liczyć 
na dofinansowanie w ramach 
rehabilitacji społecznej. Wszyst-
kie wnioski spełniające wymo-
gi formalne rozpatrywane są 
pozytywnie.
Wysokość dofinansowa-
nia do likwidacji barier 

architektonicznych wynosi do 
80 proc. kosztów przedsięwzię-
cia, ale nie więcej niż do wyso-
kości 15-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. 
Od 2002 roku Sopot, jako jeden 
z nielicznych samorządów, prze-
znacza własne środki finansowe 
na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej. Dzię-
ki temu więcej osób niepełno-
sprawnych może otrzymać nie-
zbędne wsparcie. W roku 2016 
pieniądze miasta stanowiły po-
nad 30 proc. środków przezna-
czonych na rehabilitację społecz-
ną, pozostałe pochodziły z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych.
 – W tym roku na wsparcie 
osób niepełnosprawnych w ra-
mach rehabilitacji społecznej 
w budżecie miasta zostały za-
bezpieczone wyższe środki niż 
w roku ubiegłym – 90 tysięcy 
złotych – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie. – Ze względu na sytuację 

demograficzną – zwiększający 
się odsetek osób w podeszłym 
wieku, w tym niesamodzielnych, 
miasto Sopot podejmuje szereg 
działań na rzecz swoich najstar-
szych mieszkańców i monitoruje 
ich potrzeby. Likwidacja barier 
architektonicznych w miejscu 
zamieszkania stanowi ważny 
element poprawy jakości życia 
osób starszych, niepełnospraw-
nych i stwarza im warunki dla 
możliwie najdłuższego, samo-
dzielnego funkcjonowania. 
W zależności od zgłaszanych 
potrzeb, w latach ubiegłych 
środki miejskie przeznaczane 
były na dofinansowanie uczest-
nictwa w turnusach rehabilita-
cyjnych, dofinansowanie zaopa-
trzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze, dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicz-
nych, technicznych i w komuni-
kowaniu się oraz na rehabilitację 
w warsztatach terapii zajęciowej. 
Wszelkie informacje do-
tyczące wsparcia osób 

niepełnosprawnych można 
uzyskać w Zespole ds. Reha-
bilitacji Społecznej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie, przy ul. Kolejowej 
14, pokój nr 5 (na parterze), jak 
również telefonicznie 58 555 15 
76. Informacje oraz formularze 
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– Młodzieżowy Dom Kultury 
w Sopocie serdecznie zapra-
sza dzieci i młodzież z całej 
Polski do wzięcia udziału w 
V Ogólnopolskim Konkur-
sie Piosenki „Piosenki Marka 
Dutkiewicza”. Konkurs od-
będzie się 20 marca w sopoc-
kim MDK – zaprasza Edyta 
Dawidowska z Miejskiego 
Domu Kultury w Sopocie, 
która jest koordynatorem 
konkursu.
Młodych artystów oceniać 
będzie jury, w którym zasia-
dać będą: Katarzyna Rogal-
ska – skrzypaczka Cappelli 
Gedanensis, Krystyna Rej-
nowicz – muzykolog, wie-
loletnia dziennikarka Radia 
Gdańsk, Jerzy Rajczyk – wo-
kalista, muzyk i Paweł Orli-
kowski – muzyk, wokalista. 
– Gościem specjalnym kon-
kursu będzie Marek Dutkie-
wicz, który wysłucha woka-
listów, odpowie na pytania 
oraz wręczy nagrody laure-
atom. Marek Dutkiewicz jest 
autorem kilkuset tekstów pio-
senek, z których wiele stało 
się przebojami. 21 marca or-
ganizujemy także spotkanie 
z Markiem Dutkiewiczem 
promujące jego książkę „Jol-
ka, Jolka pamiętasz”, które 
odbędzie się o godzinie 17.00 

Od kilku tygodni trwa budo-
wa parkingu dla samochodów 
osobowych przy ulicy Po-
wstańców Warszawy w So-
pocie (vis a vis istniejącego, 
w okolicach Parku Północne-
go). Inwestycja będzie reali-
zowana z udziałem środków 
unijnych.
– Powstanie 47 miejsc par-
kingowych o nawierzchni 
trawiastej z geokraty komór-
kowej, w tym trzy miejsca 
dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach zadania wyko-
nane zostanie oświetlenie 
parkingu, kanalizacja desz-
czowa oraz elementy małej 

w Sopotece – II piętro nowego 
dworca – Sopot Centrum – in-
formuje Edyta Dawidowska.
Dodajmy jeszcze tylko, że mu-
zyczny konkurs przeprowadzo-
ny będzie w siedzibie MDK 
w Sopocie przy al. Niepodle-
głości 763 – początek o godz. 
9.00. Więcej wiadomości na 

architektury, a więc ławki i ko-
sze – informuje nas Anna Dyk-
sińska z Urzędu Miasta Sopot, 
dodając przy tym, że wykonaw-
cą robót jest spółka Eurovia 
Polska, a wartość robót wynosi 
dokładnie 728756 złotych.
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu – jak wielu innych 
mieszkańców tego kurortu – 
przyznaje, że nowe miejsca 
parkingowe w ścisłym sąsiedz-
twie centrum miasta są bardzo 
potrzebne. 
– Szczególnie, że będzie to 
miejsce spełniające normy 
ekologiczne, z trawiastą na-
wierzchnią. Mam nadzieję, że 

temat konkursu poznać moż-
na dzwoniąc do MDK (tel. 58 
551 41 31).
Dodajmy, że patronat praso-
wy nad imprezą objęła m.in. 
„Panorama Pomorza”.

(lubek)

nowy parking ułatwi życie 
okolicznych mieszkańców 
i gości licznie odwiedzają-
cych Sopot – mówi Jacek 
Karnowski.
Z kolei Anna Dyksińska 
prosi, aby w czasie prowa-
dzonych robót mieszkańcy i 
goście zachowali szczególną 
ostrożność w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy. 
– Przepraszamy za utrud-
nienia i prosimy o wyrozu-
miałość. Inwestycja ma zo-
stać ukończona do końca 
października – mówi Anna 
Dyksińska.

(GR)

wniosków znajdują się rów-
nież na stronie internetowej  
www.mopssopot.pl.

Agnieszka Niedałtowska
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OGŁOSZENIE
Lokale do wynajęcia:

ROWEREM PRZEZ 3 KONTYNENTY

ZAJĘCIA Z WIELKANOCĄ W TLE

Włoskie przeboje w Domu Kultury

Wiosna w „Maciusiu I”

Dom Kultury przy ul. Śląskiej 66b to jeden z czterech ośrodków kultury, 
które działają pod auspicjami PSM „Przymorze”. W każdym z nich regularnie 
organizowane są imprezy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców dzielnicy.

Marzec upłynie w Osiedlowym Klubie „Maciuś I” w świątecznym i wiosennym 
nastroju.

Niedawno w Domu Kultu-
ry odbył się koncert Andrei 
Lattariego.
– Spodziewaliśmy się, że kon-
cert wywoła duże poruszenie 
wśród mieszkańców osiedla, 
ale nie spodziewaliśmy się tak 
dużych tłumów. Dla publicz-
ności zabrakło krzeseł. Moż-
na powiedzieć, że nasza sala 
widowiskowa była okupowana 
przez osoby, które chciały wy-
słuchać koncertu – mówi nam 
Barbara Imianowska, kierow-
nik Domu Kultury.
Włoch Andrea Lattari pocho-
dzi z Palermo na Sycylii. To 
pasjonat muzyki, a szczegól-
nie piosenkarz, który z wiel-
kim sercem wykonał program 
„Najpiękniejszych włoskich 
przebojów”. 
– Można było usłyszeć pio-
senki Marino Mariniego, Al 
Bano i Rominy Power, Drupie-
go, z którym miał nawet oka-
zję zaśpiewać. W programie 
nie zabrakło oczywiście in-
nych, znanych włoskich utwo-
rów. Koncert miał charakter 

– Na początku marca przepro-
wadziliśmy konkurs plastyczny 
„Upominek na Dzień Kobiet”, 
a wokaliści ze Studia Piosenki 
prowadzonego przez Małgo-
rzatę Szczepańską-Stankie-
wicz i zespołu „Mini MIX”, 
prowadzonego przez Joannę 
Ciecholewską, przygotowa-
li koncert dla pań z okazji ich 
święta. Podczas koncertu usły-
szeliśmy znane i lubiane pio-
senki Marka Dutkiewicza. 
Zgromadzona publiczność za 
muzyczne niespodzianki po-
dziękowała gromkimi brawa-
mi. Z okazji Dnia Kobiet odbył 
się też Turniej Wiedzy „Słynne 
Kobiety w Polsce i na świecie”. 
Cieszył się on dużym zainte-
resowaniem – informuje nas 
Urszula Lisowska, kierownik 
Osiedlowego Klubu „Maciuś 
I”.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
zwyciężyła Zofia Mrozewska, 
a kolejne miejsca zajęły Kry-
styna Adler oraz Adrianna 
Kozikowska.
Już 22 marca (środa) o godz. 
10.30 zapraszamy dzie-
ci na spektakl „Pod starym 

  Andrea Lattari świetnie bawił publiczność, która z chęcią wychodziła na parkiet i tańczyła

  Z okazji Dnia Kobiet wystąpiły najmłodsze artystki klubu „Maciuś I”
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walentynkowy, więc utwory 
wykonywane były w tematy-
ce miłosnej. Andrea Lattari 
świetnie bawił mieszkańców 
Przymorza, którzy z chęcią 
wychodzili na parkiet i tańczyli 
– dodaje Barbara Imianowska.
Korzystając z okazji, 

Wawelem przygód bez liku” w 
wykonaniu aktorów z Teatru 
„Maska” z Krakowa. Z kolei 
Elżbieta Petrykowska zaprasza 
Seniorów na zajęcia kreatyw-
ne, które odbędą się 23 marca 
(czwartek, godz. 15.00). Na 
pierwszych zajęciach będą do 
wykonania dekoracje świą-
teczne z papierowej wikliny. 24 
marca (piątek) o godz. 9.30 dla 
dzieci zaplanowano „Wiosen-
ną dyskotekę” z konkursami i 

wszystkich miłośników ak-
tywnej turystyki zapraszamy 
również do Domu Kultury na 
spotkanie z podróżnikiem Łu-
kaszem Ogonowskim. 
– Spotkanie „Rowerem przez 
trzy kontynenty” odbędzie 
się już w najbliższą środę, 15 

nagrodami. Nie zabraknie też 
imprez sportowych, by wspo-
mnieć chociażby o turnieju te-
nisa stołowego dla dorosłych, 
który odbędzie się 31 marca 
(piątek) o godz. 18.00. 
– Przypominamy jeszcze tylko, 
że niedawno odbył się turniej 
brydżowy parami, w którym 
zwyciężyli Hanna i Marek Ru-
dowscy. Na podium znaleźli 
się jeszcze Zdzisław Brzoza i 
Jan Skowroński oraz Czesława 

marca, o godz. 18.00.Wstęp 
jest oczywiście darmowy, dla-
tego zapraszamy wszystkich 
chętnych – nie tylko mieszkań-
ców Przymorza – zaprasza Bar-
bara Imianowska.

(KL)

Pietkiewicz i Franciszek Pa-
łasz – przypomina Urszula 
Lisowska. 
Uczestnictwo w imprezach jest 
bezpłatne, natomiast zgłosze-
nia do turniejów przyjmowane 
są bezpośrednio przed imprezą. 
Wszelkie informacje o działal-
ności klubu można uzyskać na 
stronie PSM „Przymorze”, klu-
bu „Maciuś I” i na Facebooku.

(GR)

WYSTAWA RĘKODZIEŁA

Ze świątecznym 
akcentem

  Kolejny raz w klubie „Bolek i Lolek” odbędzie się wystawa 
ozdób świątecznych i wiosennych

Zbliżają się święta, nic więc 
dziwnego, że coraz więcej 
wydarzeń ma charakter wiel-
kanocny. Tak też jest w Klu-
bie Osiedlowym „Bolek i Lo-
lek” na Przymorzu, gdzie 28 
marca o godz. 17.00 odbędzie 
się wernisaż wystawy prac 
koła rękodzieła. 
– Na wystawie zaprezentuje-
my prace pań z naszego osie-
dla. Będą to ozdoby wielka-
nocne i świąteczne. Przy oka-
zji mogę powiedzieć, że nasze 
koło „Sprawne ręce” – już po 
raz drugi – zgłosiło swoje dwa 

projekty do Funduszu Senio-
ralnego. Po rozstrzygnięciu 
konkursu będę mogła znacz-
nie więcej opowiedzieć o na-
szych projektach – mówi nam 
Joanna Boużyk z klubu „Bo-
lek i Lolek”.
Dodajmy jeszcze, że 20 mar-
ca (poniedziałek) odbędą się 
warsztaty decoupage, podczas 
których wykonywane będą 
ozdoby wielkanocne. Jest 
jeszcze kilka wolnych miejsc, 
tak więc chętni muszą jak naj-
szybciej zgłosić swój akces.

(KL)

1. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża 4A  

o pow. 10,00 m2 , c.o. 
                                                                                

2. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża 8C,  
o pow.18,43 m2, wc , c.w., z.w. 

3. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża 10D,  
o pow.10,00 m2, wc , c.w., z.w. 

Informację udzielane są w Administracji Osiedla 
Nr 4 przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3 

w godz. 7 - 15 lub telefonicznie 58 553-04-13 
wew. 41, 667-629-555.
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Przedszkole „Wielka Przy-
goda” jest placówką niepu-
bliczną działającą w Gdańsku 
przy ul. Ujeścisko 10 (boczna 
od ul. Kartuskiej, przy Osie-
dlu Pomarańczowym) od 
września 2007 roku. Z myślą  
o naszych podopiecznych sta-
le wzbogacamy ofertę w za-
kresie dydaktyki wychowania 
i opieki, uwzględniając przy 
tym najnowsze badania z za-
kresu pedagogiki i psycho-
logii. Siedzibą przedszkola 
jest dom wolnostojący z wła-
snym ogrodem znajdujący się 
w otoczeniu małych nowych 
osiedli w Gdańsku Zaborni.

PRIORYTETY NASZEGO 
PRZEDSZKOLA
Nasz priorytet w pracy  
z dzieckiem to odkrywa-
nie oraz doskonalenie jego 

umiejętności i mocnych stron 
tak, aby w efekcie ukształto-
wać w dziecku wysokie poczu-
cie własnej wartości i uzyskać 
pełną gotowość do podjęcia 
edukacji szkolnej opuszczają-
cego placówkę wychowanka. 
W naszym przedszkolu wy-
chodzimy z założenia, że każ-
dy człowiek posiada talenty. 

Dlatego stawiamy sobie za cel 
ich odkrywanie oraz rozwija-
nie. Traktujemy jako wyzwanie 
pracę z dzieckiem szczególnie 
uzdolnionym.
W codziennej pracy skupiamy 
się również na przezwycięża-
niu słabości i dostosowywaniu 
metod oraz form pracy tak, aby 
każdy nasz Podopieczny miał 
możliwość odniesienia sukce-
su na miarę swoich możliwo-
ści. Udało nam się stworzyć 
sprawny system pomocy dzie-
ciom o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Otaczamy 

przedszkolaki opieką peda-
gogiczną i terapeutyczną do-
stosowaną do indywidualnego 
potencjału.  Zadaniem kadry 
pedagogicznej naszego przed-
szkola jest wprowadzić dzieci 
w świat wartości w duchu po-
szanowania praw wszystkich 
ludzi. Zwracamy szczególną 
uwagę na współpracę dzieci, 
nauczycieli i rodziców.
Dużo czasu  poświęcamy za-
bawie tematycznej jako pod-
stawowej formie działalności 
dziecka w wieku 3- 5 lat, co 
znajduje wyraz w Koncep-
cji Pracy Przedszkola i Planie 
Rocznym. Uważamy, że na-
ukę języka obcego warto za-
cząć od najmłodszych lat. Za-
jęcia j. angielskiego odbywają 
się codziennie w każdej grupie 
wiekowej.

KADRA PRYWATNEGO 
PRZEDSZKOLA „WIELKA 
PRZYGODA”
Kadrę naszego przedszkola 
tworzą ludzie z pasją, nauczy-
ciele nowatorzy, posiadający 

wysokie kwalifikacje w zakre-
sie dydaktyki oraz wychowania 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Mogą się 
także poszczycić dodatkowy-
mi umiejętnościami nabytymi 
w czasie studiów podyplomo-
wych, kursów i szkoleń, któ-
re wykorzystują w codziennej 
pracy, wprowadzając dzieci  

w świat literatury, matema-
tyki, fizyki, sztuki…Duża 
grupa nauczycieli ma wie-
dzę  z zakresu pedagogiki 
specjalnej.
Cała Kadra przedszkola 
„Wielka Przygoda” dba o to, 
by pierwszy etap edukacyjny 
stał się dla Dzieci oraz Rodzi-
ców Wielką Przygodą…

REKLAMA

PRZEDSZKOLE “WIELKA PRZYGODA”
UL. UJEŚCISKO 10, 80-130 GDAŃSK
TEL. 58 303 19 19, TEL. 660 913 167

E-MAIL: KASIA@WIELKAPRZYGODA.COM

SPORT ODCIĄGA DZIECI OD KOMPUTERA

10-lecie Klubu Osiedlowego „OKO”
Osiedlowy Klub „OKO”, który działa przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, obchodzi w tym roku 10-lecie 
swojej działalności. Długiego, hucznego świętowania nie należy się spodziewać, bo ważniejsza jest praca, dzięki której 
dzieci z osiedla mają zagwarantowane zajęcia niemal przez cały tydzień, dzięki czemu wolny czas mogą spędzić w klubie, 
a nie pod trzepakiem, czy przed komórką lub laptopem.

  Młodzi mieszkańcy osiedla z chęcią spędzają wolny czas w klubie „OKO”

Klub „OKO” funkcjonuje przez 
pięć dni w tygodniu (poza 
weekendami). Swoją działal-
ność opiera jedynie na pomocy 
finansowej spółdzielni. 
– Jeszcze kilka lat temu znale-
zienie sponsora było trudnym 
zadaniem, ale jakoś udawało 
się pozyskać nagrody na kon-
kursy lub turnieje organizo-
wane przez nasz klub. Teraz 
znalezienie sponsora graniczy 
już niemal z cudem, więc liczyć 
możemy jedynie na przychyl-
ność władz naszej spółdzielni 
– mówi „Panoramie” Dariusz 
Lulewicz, kierownik klubu 
„OKO”.
Budynek, w którym mieści się 
siedziba klubu od wielu lat nie 
był remontowany. Wszystko 
jednak wskazuje na to, że w 
tym roku odnowione zostanie 
jego wnętrze.
– Na razie skupiamy się na na-
szej codziennej pracy. Każdego 
dnia proponujemy dzieciom gry 
i zabawy świetlicowe, a jeśli 

pozwala na to pogoda, wycho-
dzimy na zewnątrz. Dzieciaki 
odrabiają nawet lekcje w na-
szym klubie. Działają u nas 
także sekcje: tenisa stołowego, 
piłkarzyków, brydża i szacho-
wa – mówi Dariusz Lulewicz.
Od niedawna w klubie „OKO” 
prowadzona jest gimnastyka 
dla pań. W miniony poniedzia-
łek rozpoczęły się zajęcia gry na 
gitarze. Prowadzony jest z kolei 
nabór chętnych do zajęć nauki 
języków niemieckiego i angiel-
skiego dla dorosłych.
– Na dwa pierwsze zajęcia, a 
więc gimnastykę dla pań i na-
ukę gry na gitarze, grupy są 
już wystarczające. Wiem jed-
nak, że jeśli znajdą się kolejni 
chętni, to utworzone zostaną 
dodatkowe grupy. Z kolei jeśli 
chodzi o naukę języka obcego, 
to oferta skierowana jest do 
osób o różnym stopniu zaawan-
sowania jego znajomości – tłu-
maczy kierownik klubu.
Zapisy na zajęcia z językiem 

niemieckim i angielskim pro-
wadzone są pod numerem tele-
fonu 669 832 819 lub mailowo 
pod adresem info@positivo.
edu.pl. Dodajmy jeszcze tylko, 
że będą się one odbywać w sie-
dzibie klubu, który mieści się 
przy al. Grunwaldzkiej 611-
613 (obok poczty).
Przy klubie działa również koło 
seniora, a jego działalność – za-
raz po zakończeniu remontu 
– zostanie poszerzona. Star-
si mieszkańcy osiedla mogą 
uczestniczyć oczywiście w spo-
tkaniach klubu seniora, które 
odbywają się w każdą środę w 
godz. 15.00 – 19.00. 
– Miłośnicy futbolu liczyć 
mogą, że jeszcze wiosną od-
będą się turnieje piłkarskie, o 
których na bieżąco będziemy 
oczywiście informować – doda-
je kierownik Lulewicz. – Trud-
no jest odciągnąć dzieci od 
telewizora czy komputera. W 
jakimś stopniu nam to się jed-
nak udaje. Na szczęście sport 

jest popularny, dzięki czemu 
dzieciaki odwiedzają nasz klub. 
Szczególnie dużym zaintereso-
waniem cieszą się akcje, które 

organizujemy w czasie letnich 
wakacji i zimowych ferii. Dla-
tego też uważam, że osiedlowe 
kluby, bądź domy kultury, są 
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POKAŻ, GDZIE POSADZIĆ DRZEWO 
Gdańsk zaprasza mieszkańców do korzystania z aplikacji „Bank 
Nasadzeń Drzew”, dzięki której każdy może wskazać, w której 
części miasta powinna pojawić się nowa zieleń. Wystarczy wejść 
na stronę www.bankgdansk.com i zaznaczyć na mapie miejsce. 
Resztą zajmą się miejscy urzędnicy, którzy sprawdzą, czy w da-
nej lokalizacji można bezpiecznie (i legalnie) posadzić drzewo. 
Najbliższe nasadzenia mogą odbyć się już wiosną.

DNI OTWARTE TEATRU
– Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru serdecznie zapra-
szamy na Drzwi Otwarte w Teatrze Wybrzeże. 25 i 26 marca po 
raz jedenasty odkryjemy przed publicznością na co dzień skry-
wane tajemnice sceny i otworzymy podwoje teatralnych pracow-
ni. W programie m.in. zwiedzanie Dużej Sceny, gra terenowa, 
Escape Room i szybkie kursy specjalizacji teatralnych – zaprasza 
Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.
Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można na stronie www.
teatrwybrzeze.pl.

ZNIKNĄ ALTANKI DZIAŁKOWE 
W ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap 
IVA” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg 
mający na celu przygotowanie terenu przeznaczonego pod budo-
wę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ul. 
Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. W zakres zamówienia 
wchodzą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz rozbiórka 
altanek ogrodniczych na terenach Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych położonych w pasie drogowym planowanej inwestycji.

WYSTAWA PLAKATU
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, dzięki uprzejmości 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, udostępniło w Ra-
tuszu Głównego Miasta Gdańska nową wystawę czasową. Do 7 
maja zwiedzający oddział gdańskiego muzeum będą mogli zo-
baczyć 60 plakatów Luigiego Castiglioniego – w tym dwa naj-
ważniejsze nawiązujące do Solidarności. 

PONAD 2 MILIONY NA GRANTY KULTURALNE 
XVIII Festiwal Muzyki Kameralnej, Gdański Festiwal Carillo-
nowy, Oliwska Akademia Sztuki, 20. Festiwal Filmów Kulto-
wych – to tylko niektóre wydarzenia, które otrzymały dofinan-
sowanie w ramach corocznego, miejskiego konkursu na projekty 
kulturalne. W tym roku prawie 1,7 mln zostanie przeznaczo-
nych na wsparcie 117 przedsięwzięć oraz ponad 0,5 mln na tzw. 
małe granty.

TOMOGRAF NA PRZYMORZU
Na początku marca otwarta została pracownia tomokomputero-
wa w Domu Medycznym „Jagiellońska” przy ulicy Jagiellońskiej 
7 na Przymorzu. Nowoczesny tomograf uzupełnia bazę dia-
gnostyczną placówki. Jest istotny zwłaszcza w profilaktyce i we 
wczesnym wykrywaniu nowotworów. 

MASSARANDUBA NAD MOTŁAWĄ 
Egzotyczne drewno Massaranduba będzie budulcem, z które-
go wykonane zostaną elementy wykończeniowe powstającej 
kładki nad Motławą. Projektant kładki wskazał ten materiał 
ze względu na jego wysoką trwałość i naturalną odporność na 
biodegradację.

PŁATNOŚCI ONLINE 
Urząd Miejski w Gdańsku wdrożył na swoich stronach interne-
towych system Płatności Online BM. Dzięki temu klienci ma-
gistratu mogą szybko i wygodnie dokonywać opłat za czynności 
urzędowe za pośrednictwem płatności internetowych.

NOWA KLASA MUNDUROWA 
Będą uczyć się jak zapewnić bezpieczeństwo osobom i mieniu, 
także w środowisku internetowym, do tego poznają podstawy 
prawa karnego i wykroczeń. W nowej klasie mundurowej o 
profilu zarządzanie bezpieczeństwem zdobywać wiedzę będą 
uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego, mieszczącego się 
przy ul. Na Zaspę 31 w Gdańsku.

NOWE LAMPY W HEWELIANUM 
Rusza kolejna inwestycja na terenie Centrum Hewelianum. 
Modernizacji doczeka się oświetlenie zewnętrzne całego kom-
pleksu, a także iluminacja krzyża na Górze Gradowej. Koszt 
projektu to 1,3 mln zł, z czego 791 tys. zł, a więc 85 proc. to 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

(GR)
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WIELKANOCNE PORUSZENIE

Na rzecz dzieci i seniorów 
– Jeśli chciałbyś ofiarować po-
trzebującemu dziecku lub senio-
rowi miły drobiazg na Wielka-
noc – przyłącz się do świątecz-
nej zbiórki, zainicjowanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku. Akcja po-
trwa do 27 marca, a dary moż-
na przekazać m.in. do Centrów 
Pracy Socjalnej nr 1, nr 4 oraz nr 
8. W formie świątecznych pa-
czek trafią potem do podopiecz-
nych naszego ośrodka – zapo-
wiada Sylwia Resel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 
Do włączenia się w projekt „Za-
jączkowe przygody dla dzie-
ci i seniorów” organizatorzy 

akcji zachęcają wszystkich gdań-
szczan, którzy mają wielkie serca, 
empatię i chęć niesienia pomocy. 
– Nasi podopieczni 60+ ucie-
szą się z każdego świątecznego 
upominku, a szczególnie przyda 
im się długoterminowa żywność 
– kawa, herbata, cukier, kakao, 
orzechy czy dobra czekolada. 
Mile widziane są też środki che-
miczne, ręczniki, koce oraz po-
ściel. Z kolei dzieci z najuboż-
szych rodzin czekają na słodycze, 
gry planszowe i zabawki. Pomoc 
adresowana jest przede wszyst-
kim do mieszkańców Wrzesz-
cza, Zaspy, Przymorza, Żabian-
ki, Jelitkowa oraz Śródmieścia. 
Do włączenia się w „Zajączkowe 

przygody…” zachęcamy także 
właścicieli sklepów, firm w dziel-
nicach, bowiem projekt ma cha-
rakter lokalny – zachęca Sylwia 
Resel. 
Paczki trafią do seniorów w 
pierwszym tygodniu kwietnia, a 
przekażą je pracownicy MOPR 
wraz z uczniami Zespołu Kształ-
cenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego nr 12. Dzieci z kolei 
otrzymają wielkanocne podarun-
ki 19 kwietnia, podczas zabawy w 
II Liceum Ogólnokształcącym, 
przygotowanej przez uczniów – 
wolontariuszy z tej szkoły. 

(GR)

Dary można przekazy-
wać do Centrów Pracy 
Socjalnej MOPR przy 
ulicach: Modrzewskie-
go 2A, Lecha 1 i Elblą-
skiej 66 D (w dni po-
wszednie w godz. 7.30 
– 15.30). 
Przyjmuje je także 
CKZiU nr 2 przy ul. 
Smoleńskiej 6/8, Gim-
nazjum nr 17 przy ul. 
Startowej 9 oraz Rada 
Dzielnicy Zaspa Mły-
niec – w swojej siedzi-
bie w XV LO, przy  
ul. Pilotów 7. 

SZYKUJE SIĘ KOLEJNA REWOLUCJA ŚMIECIOWA.

Zamiast kar – 
systematyczna edukacja
Mimo że od wprowadzenia zmian w gospodarce odpadami komunalnymi minęło tro-
chę czasu, to temat wciąż wywołuje spore dyskusje – szczególnie w środowisku za-
rządców nieruchomości. Przedstawiciele niektórych gdańskich spółdzielni miesz-
kaniowych spotkali się z Piotrem Grzelakiem, wiceprezydentem Gdańska, z którym 
rozmawiali o kolejnych planach zmian w gospodarce odpadami.

Przypomnijmy, że od 2013 roku 
w Gdańsku obowiązuje dualny 
system segregacji śmieci. Gdań-
szczanie segregują odpady na 
mokre (biodegradowalne) i suche 
(pozostałe). Niebawem wejdzie 
w życie zupełnie nowy przepis.
Jak mówi nam Tadeusz Doro-
bek, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Orunia”, gdańskie 
spółdzielnie mieszkaniowe nie są 
przygotowane na tak radykalne 
zmiany w gospodarowaniu od-
padami komunalnymi.
– Wystarczy cofnąć się w cza-
sie i przypomnieć jak wyglądały 
kiedyś polskie podwórka, gdzie 
śmieci walały się na każdym kro-
ku. Takie przypadki – w niektó-
rym miejscach naszego miasta 
– spotkać można jeszcze nawet 
dziś. To wszystko zależy jednak 
od mentalności społeczeństwa. 
Polacy dopiero uczą się jak od-
powiednio segregować śmieci, 
co na zachodzie Europy wpro-
wadzono w życie wiele lat temu 
– mówi Tadeusz Dorobek.
Pod koniec ubiegłego roku mi-
nister środowiska wydał rozpo-
rządzenie o ujednoliceniu selek-
tywnej zbiórki odpadów. Do tej 
pory każda gmina ustala swój 
system. Co ważne, rozporządze-
nie wchodzi w życie 1 lipca tego 
roku.
– Zarządcy nieruchomości spo-
tykają się z wieloma problemami. 
Nie wszyscy mieszkańcy stosują 
się do wymogu segregacji śmie-
ci, a wśród nich są też i tacy, któ-
rzy mają problem z wrzuceniem 
śmieci do altanek. Rujnuje to 
całą politykę selektywnej zbiórki 

odpadów – dodaje prezes Doro-
bek, który słusznie zauważa, że 
im szybciej mieszkańcy przysto-
sują się do nowych wymogów, 
tym szybciej płynąć będą z tego 
korzyści. 
Nowe przepisy zobowiązują do 
segregacji odpadów podlegają-
cych obowiązkowi selektywne-
go zbierania  na frakcje (plastik z 
metalem, papier, szkło i odpady 
biodegradowalne) i tu pojawia 
się pierwszy problem. W nie-
których miejscach będą mogły 
obowiązywać stare zasady, ale 
tylko do momentu wygaśnięcia 
umowy. Dla przykładu umowa 
odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Gdańska obowiązuje do 
końca marca 2018 roku, dlatego 
nowe przepisy wejdą w życie od 
1 kwietnia 2018.
– Jak segregować śmieci w ma-
łym mieszkaniu, gdzie potrzeb-
nych będzie pięć worków na: pla-
stik i metal, szkło, papier, śmieci 
biodegradowalne i pozostałe? 

Ten problem trzeba będzie ja-
koś rozwiązać, a myślę, że przy 
dobrej woli mieszkańców nie 
powinno być z tym problemu. 
Jednak dla zarządców nierucho-
mości pojawia się inny problem. 
Gdzie ustawić kontenery, w któ-
rych składowane będą poszcze-
gólne frakcje odpadów? Polskie 
osiedla są tak zbudowane, że w 
niektórych miejscach niemożli-
we jest rozbudowanie, a nawet 
przestawienie altan śmietni-
kowych. W naszej spółdzielni 
funkcjonują obecnie gniazda od-
padów zbieranych selektywnie. 
Czy pozostaną? Podkreśla Tade-
usz Dorobek.
To jednak nie wszystko, ponie-
waż pozostaje jeszcze sprawa 
odpadów nietypowych, a więc 
śmieci wielkogabarytowych czy 
elektrośmieci albo odpadów 
niebezpiecznych (baterie, farby, 
lakiery). System, który zabezpie-
cza ich odbiór teoretycznie funk-
cjonuje, ale w rzeczywistości nie 

działa tak, jak należy. 
– Warto myśleć perspektywicz-
nie i podjąć się segregacji odpa-
dów, abyśmy za jakiś czas nie 
żyli w brudzie. Przecież po nas 
żyć będą tu nasze dzieci i wnuki. 
Chciałbym też, aby nasze władze 
korzystały z pozytywnych do-
świadczeń krajów zachodnich. 
Moim zdaniem również kara 
nie jest dobrym rozwiązaniem. 
Skuteczniejsza będzie cierpliwa i 
systematyczna  edukacja – przy-
puszcza Tadeusz Dorobek.
Dodajmy, że pod koniec marca 
dojdzie do jeszcze jednego spo-
tkania dotyczącego planowa-
nych zmian w selektywnej zbiór-
ce odpadów w Gdańsku. Mają 
w nim uczestniczyć przedstawi-
ciele wszystkich gdańskich spół-
dzielni. Do tematu na pewno 
wrócimy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

Marcin Żurek
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Masz pomysł? Wypełnij wniosek elektronicznie na www.gdansk.pl, w Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku lub w Punkcie Konsultacyjnym (ul. Ogarna 117/118).

Do udziału zapraszamy gdańszczan, którzy ukończyli 16 lat.
Więcej informacji pod numerem tel. 58 323 65 75

Chcesz zmienić swoją 
dzielnicę albo Miasto?
Złóż projekt do budżetu 
obywatelskiego!

1 - 31 marca 
2017 roku

14 milionów zł
2,8 mln zł
na projekty ogólnomiejskie

11,2 mln zł
na projekty dzielnicowe
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  Przed dworcem nastąpi niebawem zmiana organizacji ruchu
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UŁATWIENIA DLA KIEROWCÓW

Nowa organizacja ruchu 
przed dworcem

„Ararat” podbił kulinarne 
gusta smakoszy 

Lada dzień powinna zmienić się organizacja ruchu przed 
Dworcem Głównym PKP w Gdańsku. 

Na tegoroczną lutową edycję festiwalu „Love & Asian Edition”, 
organizowanego przez Smakuj Trójmiasto, trafiliśmy bogatsi o 
doświadczenia z poprzedniej edycji, w której braliśmy udział w 
październiku ubiegłego roku. Dzięki temu, że mieliśmy więcej 
czasu na przygotowania, nasze stoisko w Starym Maneżu pełne 
było przeróżnych smakowitości – mówią nam właściciele 
restauracji „Ararat” w Oliwie.

– Tak ustalili z zarządcą obiek-
tu przedstawiciele Straży Miej-
skiej, Zarządu Dróg i Zieleni, 
Zarządu Transportu Miejskie-
go oraz Policji. Inicjatorem 
spotkania była nasza jednost-
ka. Zdaniem naszych funkcjo-
nariuszy, obecne rozwiązania 
są mało przyjazne dla tych, 
którzy korzystają z przydwor-
cowego parkingu. Po zmianach 
kierowcy powinni odczuć po-
prawę. Ma też być bezpieczniej 
– zapewnia Wojciech Siółkow-
ski, rzecznik Straży Miejskiej 
w Gdańsku.
Nie trzeba być zbyt spostrze-
gawczym, aby zauważyć, że na 
parkingu przy dworcu każdy 
jeździ i parkuje według wła-
snych zasad. 
– Kilka tygodni temu niemal 
na całym terenie wprowadzo-
ny został zakaz zatrzymywa-
nia pojazdów. Oznakowanie 
jest zgodne z prawem i nic nie 

stoi na przeszkodzie, by funk-
cjonariusze na wezwanie po-
dejmowali tam interwencje. 
Jednak naszym zdaniem aktu-
alne rozwiązanie w niewielkim 
stopniu uwzględnia potrze-
by kogoś, kto musi zatrzymać 
auto przed dworcem. Kierow-
ca, który przywozi pasażera 
i chce go zostawić przy hali 
dworcowej, albo jest skazany 
na płatne miejsce postojowe, 
albo łamie przepisy i naraża się 
na mandat. Aby to zmienić za-
inicjowaliśmy spotkanie, które-
go efektem będą korzystne dla 
kierowców zmiany – tłumaczy 
rzecznik Straży Miejskiej.
Zarządcy terenu zaproponowa-
no rozwiązania, które polepszą 
sytuację komunikacyjną przed 
dworcem i poprawią bezpie-
czeństwo uczestników ruchu 
drogowego. Wpłyną też ko-
rzystnie na estetykę otoczenia.
Sprzed wejścia głównego 

znikną betonowe słupki, po-
malowane w żółto-czarne pa-
ski. Na tym miejscu przygoto-
wane będą zaś dwa bezpłatne i 
ogólnodostępne miejsca posto-
jowe dla osób niepełnospraw-
nych. Wyznaczone zostaną też 
przynajmniej cztery dodatkowe 
miejsca, na których każdy bę-
dzie mógł zatrzymać swój po-
jazd (nie dłużej niż minutę). 
Jeśli potrwa to dłużej, służby 
parkingowe dworca pobiorą od 
kierowcy opłatę. 
– Podczas spotkania ustalo-
no również, że wyznaczające 
parking słupki zmienią kolor. 
Zostaną pomalowane na czar-
no, a wokół nich pojawią się 
białe linie, wytyczające skraj-
nie jezdni. Termin wykonania 
wszystkich tych prac zależy od 
warunków atmosferycznych – 
mówi Wojciech Siółkowski.

(GR)

ZOSTAŁO TYLKO KILKA DNI

Wystartował Gdański Fundusz Senioralny 
Wystartowała VIII edycja 
Gdańskiego Funduszu Senio-
ralnego. Autorami inicjatyw 
mogą być osoby powyżej 60. 
roku życia, które mogą starać się 
o wsparcie finansowe swoich po-
mysłów w kwocie 500 zł. Czas 
zgłoszeń upływa za kilka dni.
– Gdański Fundusz Senioralny 
to wsparcie finansowe inicjatyw 
czy wydarzeń tworzonych przez 
seniorów, których odbiorcami 
mogą być sami seniorzy, jak i 
wszyscy mieszkańcy Gdańska. 
Fundusz jest dla osób, którzy 

chcą zrobić coś na rzecz innych, 
mają ochotę aktywnie i kreatyw-
nie spędzać wolny czas, poznając 
nowych ludzi i nowe zajęcia. W 
poprzednich edycjach zrealizowa-
no łącznie 219 inicjatyw na łączną 
kwotę 109500 złotych, a tworzyło 
je 1789 seniorów z Gdańska – in-
formuje Agnieszka Buczyńska, 
prezes Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu w Gdańsku.
W tej edycji nie wprowadzono 
żadnych kategorii – obszarów te-
matycznych dla seniorów. 
– Chociaż inicjatywy doceniane 

będą przede wszystkim za wy-
korzystanie potencjału wolonta-
riackiego seniorów, za partnerskie 
działania oraz te, które nastawione 
są na wsparcie innych. Ta edycja 
funduszu skierowana jest do se-
niorów w wieku 60 lat i więcej – 
dodaje prezes stowarzyszenia.
Aby pozyskać pieniądze, trzeba 
zgłosić się do Regionalnego Cen-
trum Wolontariatu w Gdańsku 
(tel. 58 772 42 19) lub przyjść oso-
biście do jego siedziby mieszczą-
cej się przy Placu Solidarności 1 
(budynek ECS, III p. pok. 3.28). 

Można też odwiedzić stronę 
www.wolontariatgdansk.pl/
event/details/2854 i tam zapo-
znać się z dokumentami. Moż-
na to również zrobić w siedzibie 
centrum. Dodać jedynie trzeba, 
że zgłoszenia przyjmowane są 
do 23 marca, a wyniki ogłoszone 
zostaną do końca marca. Termin 
maksymalnej realizacji inicjatyw 
to czas od 10 kwietnia do 28 lip-
ca 2017 r. 

(GR) 

Gdański „Ararat” serwował 
kultowe już festiwalowe „Cyga-
ra Sulejmana”, czyli chrupiące 
wege rollo z ziemniakami i twa-
rogiem, które ponownie cieszy-
ły się ogromną popularnością i 
zbierały od trójmiejskich sma-
koszy świetne recenzje.
– Kolejnym, serwowanym przez 
nas daniem były falafele, czy-
li dobrze już znane koneserom 
dań wegetariańskich kuleczki z 
ciecierzycy, z sezamem, poda-
wane z sosami przygotowanymi 
na bazie własnego jogurtu. Cu-
kiniowe, chrupiące placuszki 
Mucver doprawione orientalną 
nutą to następna potrawa gosz-
cząca na naszym stoisku, która 
kradła serca szczególnie wege-
tariańskich smakoszy. Nasza 
pyszna, aromatyczna czorba, 
czyli pożywna zupa z soczewi-
cy rozgrzewała zmarzniętych 
gości Starego Maneża – rela-
cjonują właściciele „Araratu”, 
którzy zadbali także o podnie-
bienia wielbicieli słodkości.
Największą popularnością po-
nownie cieszył się tradycyjny 
turecki deser „Kunefe”. Jest to 
serwowany na gorąco z pie-
ca słodki przysmak, którego 
głównymi składnikami jest 
makaronikowe ciasto kadayif i 
biały ser. 
– Orientalny zapach unoszący 
się nad naszym stoiskiem za-
wdzięczaliśmy parzonej przez 
nas w tygielku oryginalnej tu-
reckiej kawie oraz aromatycz-
nej herbacie w tulipanku, ser-
wowanej tureckim zwyczajem, 
czyli ze swojsko brzmiącego 
czajdanlika. Smak tysiąca i 

jednej nocy, czyli doprawiony 
kminem rzymskim hummus, 
schodził na przysłowiowym 
pniu. Dla jeszcze niewtajem-
niczonych jest to pasta z cie-
cierzycy i sezamu o kremowej 
konsystencji z dodatkiem naj-
wyższej jakości oliwy, czosnku 
i przypraw. To bardzo popu-
larna na Bliskim Wschodzie 
przekąska o niepowtarzalnym 
smaku i aromacie serwowa-
na jako pasta do kanapek, ale 
również, o czym nie wszyscy 
wiedzą, świetnie komponująca 
się z winem. Po takim sukcesie 
postanowiliśmy wprowadzić 
hummus sezonowo do naszego 
menu w lokalu w Oliwie – mó-
wią nam gospodarze oliwskiej 
restauracji.
Na stoisku można było na-
być półprodukty potrzebne do 
przygotowania orientalnych 
dań w zaciszu domowym, m.in. 
ciasto yufka, turecką herbatę, 
tahini, czyli wysokiej jakości 
oryginalną pastę sezamową, 
używaną do przygotowania hu-
mmusu, a także pekmez, czyli 
melasę z owoców fig i morwy. 
Niespodzianką dla gości były 
rewelacyjne wydawnictwa o 
tematyce tureckiej, nad który-
mi patronat sprawuje „Ararat” 
(„Turcja. Półprzewodnik oby-
czajowy” autorstwa A. Brom-
berek i A. Wielgołaskiej oraz 
„Stambuł. W oparach miej-
skiego absurdu”).
– Dzień w Starym Maneżu 
upłynął bardzo szybko, a fe-
stiwal, jak zwykle, odwiedziły 
tłumy. Zupełnie nas to nie dzi-
wi, bo atmosfera jest magiczna, 

a za jego przygotowanie organi-
zator zasługuje na piątkę z plu-
sem – podsumowują restaura-
torzy, którzy mówią, że „Ara-
rat” to orientalny slow-food, 
rodzinna knajpka, w której 
gotujemy tak, jak sami lubi-
my jeść – zdrowo, smacznie, 
bez żadnych sztucznych do-
datków, barwników i wzmac-
niaczy smaku. Naszą bazą jest 
fuzja orientalnych przypraw, 
domowy jogurt i serce, jakie 
wkładamy w przygotowanie 
każdego z naszych dań. 

Dla zapracowanych opcja 
dowozu – tel. 791 974 441.

Lokalizacja: ul. Wita Stwosza 
48a (róg ul. Wita Stwosza i 
Bażyńskiego) Gdańsk Oliwa.
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W KLUBIE MŁODEGO WRZESZCZAKA

UBIEGAJ SIĘ O BONIFIKATĘ

Niebanalne warsztaty dla młodych

Za wieczyste do końca marca

– Dzieci i młodzież z Wrzesz-
cza zapraszamy do udziału 
w warsztatach „Ogrodnicy 
miejscy” oraz „eWrzeszczak”. 
Oferta jest bezpłatna. W za-
jęciach udział mogą wziąć 
najmłodsi z rodzin korzysta-
jących ze wsparcia Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie oraz tych, które nie są pod 
opieką. Warsztaty odbywać 
się będą w każdy wtorek w 
Klubie Młodego Wrzesz-
czaka przy ulicy Wajdeloty 
14/2 – ogrodnicze od godz. 
17.15 do 18.45, internetowe 

– Jesteś użytkownikiem wie-
czystym gruntów na terenie 
Gdańska? Pamiętaj o opła-
cie rocznej oraz możliwości 
ubiegania się o bonifikatę i 
zmianę terminu – przypomi-
na Dariusz Wołodźko z Refe-
ratu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Opłaty roczne za użytkowa-
nie wieczyste gruntu należy 
wnosić do 31 marca każdego 
roku, ale w uzasadnionych 
przypadkach ustalony może 
zostać inny termin. Jednak 
warunkiem jest złożenie 
wniosku nie później niż 14 
dni przed upływem terminu 
płatności. 
– Alternatywny termin wnie-
sienia opłaty nie może prze-
kroczyć danego roku kalen-
darzowego i uzależniony jest 

  List intencyjny w sprawie rozbudowy węzła Kowale podpisano już kilka miesięcy temu. 
Teraz pora na kolejny krok w tym kierunku
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DO KOŃCA LISTOPADA

Koncepcja rozbudowy węzła Kowale
Jak informuje nas Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, trwają 
intensywne prace mające na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych w ciągu Obwodnicy Trójmiasta 
pomiędzy węzłami Południowym i Szadółki oraz węzła Kowale. 

BUDOWA SZKOŁY

Poznaliśmy 
cenę
Jak informuje Michał Pio-
trowski z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku trzy firmy są za-
interesowane budową szkoły 
metropolitalnej w Kowalach. 
10 marca w siedzibie Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
otwarto oferty złożone w 
drugim etapie przetargu na tę 
inwestycję. 
– Pierwszy etap przetargu 
polegał na wyłonieniu pięciu 
firm, które uzyskały najwięk-
szą liczbę punktów, spośród 
trzynastu zainteresowanych 
budową obiektu. Wybrani 
wykonawcy zostali zaprosze-
ni do składania ofert ceno-
wych. W wyznaczonym ter-
minie oferty złożyło trzech 
wykonawców – przypomina 
Michał Piotrowski. 
Najwyższą cenę (40,7 mln zł) 
zaproponowała spółka Erbud 
z Warszawy. Z kolei najniż-
szą zaoferowało konsorcjum, 
którego liderem jest spółka 
Strabag (35,6 mln zł). Trzeci 
oferent – konsorcjum, które-
mu lideruje Mostostal za wy-
budowanie szkoły oczekuje 
37,5 mln zł.
O ostatecznym rozstrzygnię-
ciu poinformujemy w kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

REKLAMA

i filmowe od godz. 15.30 do 
17.00 – informuje Sylwia Resel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku. 
W programie pierwszej pro-
pozycji jest m.in. uprawa ziół, 
hodowanie kiełków, sadzonek 
oraz nauka projektowania ma-
łych ogrodów. Podczas zajęć 
dzieci dowiedzą się również, 
jak stworzyć ekologiczny na-
wóz oraz ozdobne doniczki. 
– Z kolei w programie 
„eWrzeszczaka” będzie można 
dowiedzieć się, jak robić gify, 

od wysokości opłat ciążących 
na użytkownikach wieczy-
stych. Dla użytkowników wie-
czystych zobowiązanych do 
wnoszenia opłat rocznych w 
kwocie od 101 do 30000 zło-
tych, ustala się termin zapłaty 
do 30 czerwca. Natomiast dla 
użytkowników wieczystych 
zobowiązanych do wnoszenia 
opłat rocznych w kwocie ponad 
30000 złotych, ustala się ter-
min zapłaty do 30 września – 
informuje Dariusz Wołodźko. 
W przypadku osoby fizycz-
nej konieczne jest jedynie zło-
żenie wniosku (formularz do 
pobrania w Zespołach Obsłu-
gi Mieszkańców lub online – 
niezbędne jest podanie adresu 
nieruchomości). 
– Jeśli jesteś osobą fizyczną, 
możesz ubiegać się o bonifikatę. 

memy i virale o dzielnicy i jej 
mieszkańcach oraz poznawać 
historię tej części Gdańska, 
a także nagrywać niebanalne 
filmy o Wrzeszczu – dodaje 
Sylwia Resel. 
Zajęcia potrwają aż do końca 
maja. Szczegółowych infor-
macji o ofercie i zapisach na 
zajęcia udziela Małgorzata 
Sulińska z Działu Kierun-
ków Rozwoju MOPR przy 
ul. Leczkowa 1 (tel. 58 342 
31 62). 

(GR)

Udzielana jest ona wtedy, je-
żeli dochód miesięczny na 
jednego członka gospodar-
stwa domowego nie prze-
kracza 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku poprzedza-
jącym rok, za który opłata ma 
być wnoszona. W roku 2017 
dla udzielenia bonifikaty obo-
wiązuje kwota w wysokości 
2023,61 zł brutto dochodu za 
2016 rok dla jednego członka 
gospodarstwa domowego – 
wyjaśnia Dariusz Wołodźko. 
Wnioski do pobrania oraz 
opisy procedur znajdują się 
na stronie www.gdansk.pl/
urzad-miejsk i /Podatk i-i-
-oplaty-lokalne,a,2345.

(GR)

Przypomnijmy, że w listopa-
dzie w tej sprawie przedstawi-
ciele samorządu województwa 
oraz Gdańska i gmin Pruszcz 
Gdański i Kolbudy podpisa-
li list intencyjny, określający 
współdziałanie samorządów w 
zakresie planowanej inwestycji. 
– Na początku marca podpisana 
została umowa pomiędzy Za-
rządem Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku a spółką Europro-
jekt na opracowanie koncepcji 
rozbudowy węzła Kowale. Na 
ten cel władze województwa 
pomorskiego przeznaczyły bli-
sko 1 milion złotych – infor-
muje Małgorzata Pisarewicz. 
– Planowana inwestycja ukła-
du komunikacyjnego obejmuje 
rozbudowę węzła Kowale, bu-
dowę dróg zbiorczo-rozprowa-
dzających na odcinku Obwod-
nicy Trójmiasta od Węzła Po-
łudniowego do Węzła Szadółki 
oraz rozbudowę odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 221.
Celem podpisanej umowy bę-
dzie poznanie uwarunkowań 

terenowych, środowiskowych, 
technicznych, ekonomicznych, 
ruchowych i organizacyjnych 
kompleksowej rozbudowy 
układu komunikacyjnego w 
Kowalach w obrębie drogi wo-
jewódzkiej nr 221.
– Układ komunikacyjny ma być 
analizowany wielowariantowo, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem przestrzennych relacji z 
obszarami zabudowanymi oraz 
obszarami i obiektami objęty-
mi ochroną na podstawie prze-
pisów o ochronie przyrody i o 
ochronie zabytków. Projekto-
wany układ ma uwzględniać 
powiązania rozbudowywanej 
drogi wojewódzkiej oraz węzła 
w Kowalach z siecią dróg pu-
blicznych oraz zasady obsługi 
terenów do niego przyległych – 
dodaje rzecznik urzędu.
Dokumentacja ma być gotowa 
do końca listopada.

(GR)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    MARZEC 201712 GOSPODARKA/KULTURA

ZNANI PROJEKTUJĄ DLA RESERVED

LPP planuje ekspansję na wschód
Jedną z wiodących firm na Pomorzu, która intensywnie zdobywa zagraniczne rynki, jest spółka LPP, będąca właścicielami takich 
marek jak Mohito, Reserved, Cropp, House czy Sinsey.
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6500 MIEJSC PRACY W KILKA LAT

Z sukcesem promują Pomorze
wśród inwestorów
Pomorze to jeden z najprężniej rozwijających się regionów Polski. Coraz chętniej inwestują tu nie tylko rodzimi przedsiębiorcy, 
ale również firmy z zagranicy. Nieopisaną pracę nad ich przyciągnięciem na Pomorze prowadzi Agencja Rozwoju Pomorza, 
która realizuje projekt Invest in Pomerania.

Invest in Pomerania to pro-
jekt, którego celem jest nie tyl-
ko ściąganie zagranicznych in-
westorów na Pomorze, ale też 
wspieranie firm, które są tu już 
zlokalizowane.
– Przygotowaliśmy nowy, wie-
loletni projekt, który oparty jest 
na trzech głównych filarach. 
Jego celem jest  dalsza poprawa 
oferty inwestycyjnej, którą my, 
jako region, możemy zaprezen-
tować. Chcielibyśmy, aby na 
Pomorzu powstały minimum 
trzy strefy przemysłowe, które 
kumulowały będą w sobie dzia-
łalność produkcyjną. Planujemy 
również budowę systemu zachęt 
na poziomie regionu. Prowadzić 
będziemy dalej intensywną pro-
mocję regionu, skierowaną do 
konkretnych branż i sektorów 
– mówi Marcin Piątkowski, dy-
rektor Invest in Pomerania.
Projekt ten realizowany będzie 
do czerwca 2023 roku, a jego 
wartość całkowita to prawie 200 
mln zł, przy czym na uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych zabez-
pieczono 126 mln zł, zachęty in-
westycyjne 17,5 mln zł, promo-
cję inwestycyjną ok. 50 mln zł.
– Największym komponen-
tem tego projektu są strefy 

przemysłowe. Naszą ideą jest po-
wstanie minimum trzech takich 
stref w naszym regionie. Chodzi 
o uzbrojenie minimum 70-hek-
tarów terenów i przygotowanie 
ich pod budowę nowych fabryk 
lub centrów logistycznych. Wy-
brany zostanie zewnętrzny pod-
miot, który przygotuje analizę 
lokalizacyjną, czyli zidentyfikuje 
i sklasyfikuje wszystkie tereny, 
które spełniają wartości wejścio-
we. Chodzi o to, że analizowane 
działki muszą mieć powierzch-
nię minimum 20 ha i znajdować 
się w sąsiedztwie głównych szla-
ków komunikacyjnych – tłuma-
czy Marcin Piątkowski.
Można zatem powiedzieć, że na 
naszym terenie warunki takie 
spełniają chociażby gminy: Kol-
budy, Pruszcz Gdański, Cedry 
Wielkie czy też miasta Gdańsk 
oraz Pruszcz Gdański.
– Potem wszystkie tereny pod-
legały będą czterostopniowej 
analizie, a więc analizie atrak-
cyjności, przy której pod uwagę 
będzie brana wielkość terenu i 
możliwości jego ewentualnego 
poszerzenia. Pod uwagę brany 
będzie też poziom jego uzbroje-
nia, struktura własności oraz za-
pisy w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Przy analizie 
będziemy starali się wyłapać 
wszystkie ewentualne ryzyka, 
które mogą zablokować proces 
inwestycyjny. Analizować bę-
dziemy również czasochłonność 
i kosztochłonność uzbrojenia 
terenu – kontynuuje dyrektor 
Piątkowski.
Dodać jeszcze musimy, że tereny 
te muszą być skomercjalizowane, 
a musi to nastąpić do 2028 roku. 
Uzbrojenie nie będzie dofinan-
sowane w całości. Program, w 
którym uczestniczyć mogą za-
równo samorządy, jak i podmio-
ty prywatne, zakłada wsparcie 
tego przedsięwzięcia w wysoko-
ści 35 proc.
– System zachęt nie jest, jak in-
formuje prasa ogólnopolska, 
zwolnieniem zagranicznych 
koncernów z podatków i dre-
nowaniem rynku pracy. Jest to 
pomoc pośrednia, a więc przede 
wszystkim szkolenia, które będą 
odpowiedzią na potrzeby przed-
siębiorców i będą dokładnie w 
punkt trafiały w zapotrzebo-
wanie na rynku pracy w danym 
subregionie. Zakładamy, że w 
ramach nowego projektu prze-
szkolimy około 1200 osób, co 
będzie oczywiście poprzedzone 

badaniami rynku. Dzięki temu 
pracodawcy będą mieli dostęp do 
wykwalifikowanych pracowni-
ków – mówi Marcin Piątkowski.
Dotychczasowe efekty działania 
Invest in Pomerania są znako-
mite. W ciągu kilku lat udało się 
zrealizować 67 projektów, dzięki 
czemu pracodawcy zadeklaro-
wali utworzenie prawie 11500 
miejsc pracy, a co ważne, 6500 
osób już pracuje.

– Zdarza się niestety, że przy 
bardzo dużych inwestycjach wo-
jewództwo pomorskie jest pomi-
jane. Są czynniki, na które nie 
mamy wpływu, ponieważ część 
decyzji jest podejmowana na po-
ziomie ministerstwa w Warsza-
wie.  Do czynienia mamy też ze 
stereotypowym postrzeganiem 
naszego regionu. Z punktu wi-
dzenia Warszawy nasze Pomo-
rze postrzegane jest jako region 

rolniczy, popegeerowski, poło-
żony z dala od głównych szlaków 
komunikacyjnych, bez tradycji 
przemysłowych. Wpłynąć na to 
możemy poprzez intensywną 
promocję, kierowaną do kon-
kretnych grup przedsiębiorców 
– podkreśla Marcin Piątkowski.

Krzysztof Lubański

  Marcin Piątkowski, dyrektor Invest in Pomerania Agencji Rozwoju Pomorza

Spółka LPP ma łącznie już ok. 
1700 sklepów, a tylko w ostat-
nim roku otworzono ich 100. 
– Staramy się budować swoją 
obecność na Bliskim Wscho-
dzie, a więc w Egipcie, Arabii 
Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie, 
czy też Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. W tej chwili 
mamy tam osiem sklepów – 
mówi Jacek Kujawa, wiceprezes 
spółki LPP. – Najważniejszym 
dla nas wydarzeniem ubiegłego 
roku było otwarcie olbrzymie-
go sklepu o powierzchni 3500 
metrów kwadratowych przy 
najbardziej reprezentatyw-
nej ulicy Monachium. Doszły 
do nas słuchy, że jest to naj-
piękniejszy sklep na tej ulicy. 

Dodam, że zatrudniamy tam 
60 osób, a jest to nasz 16 sklep 
w Niemczech. Do końca tego 
roku planujemy otworzyć ko-
lejnych 20. 
Pomorska spółka odzieżowa 
ponownie chce rozpocząć eks-
pansję w Rosji, w której po-
wierzchnia sklepów wzrosnąć 
ma o 14 proc.. Otworzony zo-
stał już sklep w prestiżowej ga-
lerii handlowej w Sankt Peters-
burgu oraz w Moskwie. LPP 
chce również otwierać swoje 
punkty na Ukrainie i Białorusi. 
– W zeszłym roku bardzo 
mocno postawiliśmy na naszą 
obecność on-line, na sprzedaż 
wielokanałową. Cztery naj-
młodsze marki, czyli Sinsey, 

Mohito, House i Cropp poja-
wiły się on-line w: Czechach, 
Niemczech, Rumunii oraz na 
Słowacji i Węgrzech, a na ten 
rok zaplanowaliśmy taką samą 
możliwość dla naszych klien-
tów w Wielkiej Brytanii, Rosji 
oraz na Ukrainie, Litwie, Ło-
twie i w Estonii. W roku 2016 
pojawiliśmy się również w Ser-
bii, a w maju planujemy kupić 
tam pierwszy salon – informuje 
prezes Kujawa.
Po 9 miesiącach ubiegłego roku 
spółka LPP zanotowała obrót 
w wysokości ponad 4 mld zł, a 
wzrost sprzedaży na poziomie 
17 proc. W ciągu kilku naj-
bliższych lat, dzięki sprzeda-
ży on-line, ma ona wzrosnąć o 

kolejnych 7 – 8 proc. 
– Inwestujemy w technologię, 
logistykę, ale również w dział 
projektantów. W ubiegłym 
roku zatrudniliśmy jednego z 
topowych japońskich projek-
tantów, który pracuje właśnie 
nad kolekcją damską. Również 
dla nas pracuje bardzo dobry 
projektant z Australii, który 
pomaga nam z kolei przygoto-
wać kolekcję męską. Wszystko 
po to, aby poprawić atrakcyj-
ność naszych towarów. Będzie-
my mogli to zaobserwować już 
niebawem – wraz z wejściem do 
sklepów nowej kolekcji – doda-
je Jacek Kujawa. 

(lubek)
  W ubiegłym roku LPP otworzyło sklep Reserved w 

niemieckim Hamburgu
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SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH 

Warsztaty dla rodziców
Stowarzyszenie Dwie Stro-
ny Medalu zaprasza do 
udziału w cyklu 5 spotkań 
warsztatowych zatytułowa-
nych „Samodzielność mo-
jego dziecka – dwie strony 
medalu”, adresowanych do 
rodziców dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 
– Celem tych warszta-
tów jest przede wszystkim 
uświadomienie rodzicom, że 
ich dzieci, mimo niepełno-
sprawności, mogą być samo-
dzielne i niezależne w miarę 
swoich możliwości psycho-
fizycznych. Podczas każde-
go z pięciu spotkań będzie 
możliwość rozmowy z eks-
pertami oraz uzyskania od-
powiedzi na wszelkie nurtu-
jące pytania dotyczące opieki 
oraz wychowania dziecka z 

niepełnosprawnością – infor-
muje Magdalena Kulczewska, 
prezes Stowarzyszenia Dwie 
Strony Medalu.
Organizatorzy planują, że spo-
tkania rozpoczną się w drugiej 
połowie kwietnia. Pierwsze z 
nich odbędzie się w sopockiej 
Zatoce Sztuki.
Nie jest to jedyne przedsię-
wzięcie, którego organizato-
rem jest trójmiejska organiza-
cja pozarządowa. 
– Zapraszamy dorosłe osoby 
z niepełnosprawnością rucho-
wą oraz osoby w pełni sprawne 
poszukujące pracy do udziału 
w ośmiotygodniowych szko-
leniach informatycznych. 
Szkolenia rozpoczynają się 29 
kwietnia, a kolejne będą od-
bywały się w każdą sobotę i 
niedzielę w godzinach 9.00 

– 17.00 w Gdańsku, przy uli-
cy Białej, w siedzibie firmy 
Neoteric. Liczba miejsc jest 
ograniczona, więc decyduje 
kolejność zgłoszeń. Powia-
towy Urząd Pracy w Gdyni i 
w Gdańsku udziela dofinan-
sowania do szkoleń. Warun-
kiem uzyskania dofinanso-
wania jest rejestracja w urzę-
dzie pracy jako osoba poszu-
kująca zatrudnienia – zazna-
cza Magdalena Kulczewska. 
Więcej szczegółowych in-
formacji na temat obu ini-
cjatyw można uzyskać pod 
numerem telefonu 793 983 
833 lub 793 393 613. O in-
formacje można też py-
tać, pisząc maila na adres  
dwie-strony-medalu@wp.pl. 

(GR)

NIEMCY I FRANCUZI KUSZĄ UKRAIŃSKICH PRACOWNIKÓW 

Trudna sytuacja na rynku pracy
Powiat gdański i Gdańsk to rejon, gdzie jest najmniejsza stopa bezrobocia w województwie pomorskim. W ubiegłym roku spadła  
z 6,1 do 5,6 proc., a w samym Gdańsku wyniosła dokładnie 3,6 proc.

– W samym Gdańsku kandy-
datów do pracy jest coraz mniej. 
Na rynku pracy mamy taką sy-
tuację, że z jednej strony mi-
gracja naszych rodaków za gra-
nicę sprawia, iż potencjalnych 
pracowników jest coraz mniej. 
Do tego przyczynia się również 
niż demograficzny. Musimy się 
niestety do tego przyzwycza-
jać, bo jeżeli nic się nie zmieni, 
to taka sytuacja może potrwać 
przez następnych kilkanaście 
lat – mówi Roland Budnik, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdańsku.
Już teraz – w niektórych zawo-
dach – brakuje odpowiednio 
wykwalifikowanych pracow-
ników. Dlatego trzeba dbać 
o pracowników, których już 
mamy. Starać się zatrudniać 
najlepszych z najlepszych i 
tworzyć im dobre warunki do 
pracy. 
– Tylko w naszym wojewódz-
twie złożono zapotrzebowanie 
na zatrudnienie 60 tysięcy osób 
z zagranicy, z czego aż połowę 
w gdańskim urzędzie pracy. 

W 90 procentach dotyczy to 
obywateli Ukrainy. Miesz-
kańcy części państw Europy 
Wschodniej mogą przyjeżdżać 
do Polski i pracować bez ze-
zwolenia przez okres 6 mie-
sięcy. Znając sytuację na rynku 
pracy, postanowiłem utworzyć 
specjalny referat do spraw za-
trudniania cudzoziemców, w 
którym pracuje osiem osób, 
a wśród nich Ukrainka i Ro-
sjanka, aby kontakt między 
zagranicznymi pracownika-
mi, a nami i pracodawcami 
był znacznie łatwiejszy. Udało 
nam się doprowadzić do takiej 
sytuacji, że pracodawca czeka 
maksymalnie pięć dni na zare-
jestrowanie oświadczenia o po-
wierzeniu pracy cudzoziemco-
wi – tłumaczy Roland Budnik.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że żaden inny polski 
urząd pracy nie ma w swoich 
strukturach referatu ds. za-
trudniania cudzoziemców. 
Zdaniem dyrektora Budnika 
już niebawem może być na-
wet problem z zatrudnieniem 

pracowników również z Euro-
py Wschodniej.
– Wiem, że władze niemiec-
kie i francuskie przygotowują 
odpowiednie programy, które 
mają zachęcić Ukraińców do 

osiedlania się właśnie w tych 
krajach. Są to programy, które 
dają m.in. możliwość bezpłat-
nego studiowania, czy dające 
mieszkania. Wiadomo, że cu-
dzoziemcy nie załatwią nam 
wszystkich problemów na ryn-
ku pracy, tym bardziej, że nie 
pomagają nam pracodawcy, 
którzy źle traktują zatrudnio-
ne osoby. Stracimy na tym, jeśli 
Ukraińców będziemy zatrud-
niać za niższe pieniądze niż 
Polaków. Tak samo będzie, je-
śli w miejsce polskich pracow-
ników zatrudniać będziemy za-
granicznych – tłumaczy dyrek-
tor Budnik.
W samym Gdańsku pracownicy 

z Ukrainy wypracowali w ubie-
głym roku dochód w wysokości 
500 mln zł. Natomiast w całym 
kraju 170 tysięcy Ukraińców 
odprowadza składki na ubez-
pieczenie zdrowotne. 
– Sytuacja na rynku pracy nie 
jest dobra. Jeśli nie będziemy 
mieli pracowników, to pol-
skie firmy nie będą mogły się 
rozwijać. Dlatego też ważne 
jest, aby stworzyć jak najlepsze 
warunki, aby nasi sąsiedzi zza 
wschodniej granicy mogli u nas 
pracować – podsumowuje Ro-
land Budnik.
Powiatowy Urząd Pracy w 
Gdańsku dysponować będzie 
w tym roku 30 mln zł, które 

przeznaczone będą na organi-
zacje staży, szkoleń, przyzna-
wanie dotacji i refundację po-
noszonych przez pracodawców 
kosztów wynagrodzenia czy 
wyposażenia stanowisk pracy. 
Dodatkowo – przez najbliższe 
5 lat – urząd będzie dyspono-
wał 60 mln zł, które na podob-
ne działania będzie można wy-
dawać na terenie Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Po 
środki z tego programu praco-
dawcy będą mogli zgłaszać się 
bezpośrednio do swoich urzę-
dów gmin.

Krzysztof Lubański

  Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ostrzega, że niebawem pomorskie firmy mogą mieć problem 
ze znalezieniem pracowników
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OLIWSKI DZIEŃ POEZJI JUŻ W MAJU

Literaci z całego świata  
w gdańskim klubie
Gdański Klub Poetów to stosunkowo młoda organizacja, ale jej członkowie to doświadczeni organizatorzy 
wielu ciekawych imprez literackich. Ostatnio w klubie „Bolek i Lolek” odbyły się „Antywalentynki”, a już 
za kilka tygodni spodziewać się można kolejnego wydarzenia, które tym razem odbędzie się w gościnnych 
murach Parku Oliwskiego.

– „Antywalentynki”, czyli do-
bra i zła miłość w wierszach. 
W klubie pojawiło się całkiem 
sporo, bo około 30 osób recy-
tujących, które przedstawiały 
oskarżenia na złą i pochwałę 
na dobrą miłość – mówi nam 
Piotr Szczepański z Gdańskie-
go Klubu Poetów. – Efektem 
końcowym spotkania poetów 
będzie książka, która wydana 
zostanie prawdopodobniej już 
w kwietniu. Uda się to dzięki 
sponsorowi z Niemiec.
Gdański Klub Poetów tylko 
w nazwie jest „gdański”, bo w 
tym mieście ma swoją siedzibę. 
Skupia jednak wokół siebie po-
etów z różnych zakątków świa-
ta (Stany Zjednoczone, Wiet-
nam, Finlandia czy Norwegia) 
i są to nie tylko poeci pocho-
dzenia polskiego. 
– Już teraz wszystkich 

miłośników literatury chciał-
bym zaprosić na Oliwski Dzień 
Poezji, który odbędzie się 13 
maja w Parku Oliwskim i Pa-
łacu Opatów. Tego dnia od 
bramy głównej aż do Pałacu 
Opatów, między latarniami, 
na sznurkach zawieszone będą 
wiersze. Przed wejściem do 
muzeum stanie scena, na której 
występować będą zespoły i so-
liści, wykonujący poezję śpie-
waną i piosenkę aktorską. W 
międzyczasie studenci Gdyń-
skiej Szkoły Fotografii zdawać 
będą tu dyplomy, wykonując 
portrety oraz zdjęcia zdarzeń, 
zabytków i przyrody Parku 
Oliwskiego – zapowiada Piotr 
Szczepański.
Podczas Oliwskiego Dnia 
Poezji obędzie się także pro-
mocja książki „Wierszotera-
pia” autorstwa Aleksandry 

REKLAMA REKLAMA

PIOTR 
SZCZEPAŃSKI

oddaliliśmy 
się od siebie o 
przestrzeń o łzę 
niepotrzebną 
ten dramat 
w stylu lecz 
bez klasy 
podzielił nam 
codzienność lecz 
nie powinien 
dzielić nas 
ten dramat 
no cóż tak się 
wydarzyło 
wiatr 
zawiał ślady 
pogubiliśmy 
imiona to chyba 
nie była miłość

Perycz-Szczepańskiej. Prze-
prowadzona będzie także licy-
tacja dzieł sztuki i książek, a 
dochód przeznaczony zostanie 
na hospicjum ks. Dutkiewicza. 
Z kolei w bibliotece przy ul. 

Opata Jacka Rybińskiego od-
będzie się jeszcze konkurs „Po-
dziel się wierszem”. 
Dodajmy, że organizato-
rami imprezy są Gdański 
Klub Poetów oraz Biblioteka 

Wojewódzka w Gdańsku. 
Więcej o tym wydarzeniu na-
piszemy jeszcze w majowym 
wydaniu „Panoramy Pomorza”.

(lubek)
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Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

19

03 03/03 PIĄTEK 19:00 
PERŁY MUZYKI MOZARTA, 
CZĘŚĆ II

Tomasz Tomaszewski – skrzypce, dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Mozart – Uwertura do opery „Uprowadzenie  
z Seraju”, III Koncert skrzypcowy G-Dur KV 216, 
Serenada Haffnerowska, Marsz KV 249

10 10/03 PIĄTEK 19:00
SŁONECZNY PEJZAŻ

Jakub Chrenowicz – dyrygent
Soyoung Yoon – skrzypce
Orkiestra Symfoniczna PFB
Gershwin – „Uwertura kubańska”, Piazolla – „Pory 
roku”, Mussorgski/Ravel – „Obrazki z wystawy”

13 13/03 PONIEDZIAŁEK 
9:00, 11:15
20/03 PONIEDZIAŁEK 11:15
KONCERTY EDUKACYJNE  
ANTONIO VIVALDI – CZTERY 
PORY ROKU DLA DZIECI.  
WIOSNA

1414/03 WTOREK 9:00,  
11:15, 13:00
KONCERTY EDUKACYJNE  

BAŚŃ O CESARSKIM SŁOWIKU 

Gdańska Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Gdański Zespół Piosenki i Tańca „Don – Don”
Zofia i Anna Korneluk – przygotowanie
Zespół Instrumentów Dętych Polskiej  
Filharmonii Bałtyckiej
Karolina Sołomin – sopran
Aleksandra Bieg-Piaseczna – fortepian
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie  
i prowadzenie koncertów
Koncert cyklu „Fan Club Muzyki Wielkiej”. Dzięki 
historia opartej na baśni „Słowik” Andersena  
słuchacze koncertu poznają m.in. pojęcie motywu 
muzycznego, który jest przyporządkowany każdej 
z postaci. Przedstawiony zostanie też chiński  
taniec z wachlarzami oraz szerokie spektrum 
dźwięku instrumentów dętych i możliwości  
kolorystycznych sopranu.

17 17/03 PIĄTEK 19:00
HARMONIJNE ZMIANY,  
INSPIRUJĄCE WSPOMNIENIA

19/03 NIEDZIELA 12:00
KONCERT FAMILIJNY  

ZACZAROWANE DĘCIAKI 

24 24/03 PIĄTEK 19:00 
HAYDNOWSKA GŁĘBIA

Agnieszka Duczmal – dyrygent
Karolina Jaroszewska – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Haydn – Symfonia nr 44 Trauersymphonie, Kon-
cert wiolonczelowy C dur, Bizet/R. Szczedrin – 
Carmen Suite (na smyczki i perkusję)

26 26/03 NIEDZIELA 17:00 
Z CYKLU MISTRZOWSKIE  
RECITALE: SZLACHETNOŚĆ  
I POTĘGA KRÓLA  
INSTRUMENTÓW

Michel Bouvard – organy
M.in.: Mendelssohn/Smits - Variations sérieuses op. 54,  
Franck – Chorał nr 3 a-moll, Bouvard - Variations 
on a Basque Christmas

3131/03 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEGO 
FESTIWALU MUZYCZNEGO 

Maxim Vengerov – dyrygent 
Mischa Maisky – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna PFB
W programie: Czajkowski, Bruch, Dworzak

71. SEZON
2016/2017

WYDARZENIA IMPRESARYJNE

 4/03 SOBOTA 18:00 
ARTUR ANDRUS - CZŁOWIEK ORKIESTRA 

 5/03 NIEDZIELA 19:00 
KULT AKUSTIK

 6/03 PONIEDZIAŁEK 19:00 
KULT AKUSTIK

 7/03 WTOREK 19:00 
BESAME MUCHO

 8/03 ŚRODA 19:00 
BRODSKI BEATLES SHOW

 9/03 CZWARTEK 19:00 
MAREK TORZEWSKI  
„NIC NIE DANE JEST NA ZAWSZE”

 11/03 SOBOTA 17:00 
ZESPÓŁ ŚLĄSK - KONCERT GALOWY 

 13/03 PONIEDZIAŁEK 19:00  
NABUCCO

 16/03 CZWARTEK 19:00 
EDYTA GEPPERT Z ZESPOŁEM VASIE 

 18/03 SOBOTA 19:00 
SYMPHONICA 2 

 19/03 NIEDZIELA 19:00 
TOMMY EMMANUEL

 23/03 CZWARTEK 19:00 
PIWNICA POD BARANAMI   
„TA NASZA MŁODOŚĆ” 

 25/03 SOBOTA 20:00 
BEATA KOZIDRAK B3 EXCLUSIVE

 29/03 ŚRODA 19:00 
TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ

Nie masz pomysłu na prezent? 
Spraw swoim bliskim…

UPOMINEK 
Z NUTĄ KULTURY!

Najlepszy muzyczny prezent 
w Trójmieście! 
Doładuj kartę za minimum 25 zł, 
a wybór koncertu pozostaw obdarowanemu. 
Karta podarunkowa do nabycia 
w kasach PFB na Ołowiance. 

Regulamin karty na www.filharmonia.gda.pl

02 02/03 CZWARTEK 19:00 
PERŁY MUZYKI MOZARTA, 
CZĘŚĆ I

Robert Kwiatkowski – skrzypce, dyrygent
Iwona Hossa – sopran
Orkiestra Symfoniczna PFB 
Mozart - Vado, ma dove KV 583, Rondo C dur na 
skrzypce i ork. KV 373, Le nozze di Figaro  
- Contessa - Dove sono, Koncert skrzypcowy nr 2 
D dur KV 211, Bella mia fiamma KV 528, Symfonia 
nr 41 C dur KV 551 „Jowiszowa”

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Zatosowanie zapisu

Solistka – Natalia Walewska – skrzypce 
Muzycy Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej
Aktorzy Teatru Miniatura w Gdańsku
Anna Bona, Natalia Walewska - pomysłodawcy cyklu
Kolejna odsłona cyklu „Antonio Vivaldi- Cztery 
pory roku dla dzieci”. Po zimie natura budzi się do 
życia. Ptaki radosną pieśnią ogłaszają przybycie 
wiosny. Vivaldi wraz z przyjaciółmi trafia do  
tajemniczego ogrodu, gdzie zaskakują go cuda 
przyrody. Czy uda mu się zrozumieć odgłosy wiosny?

Ernst van Tiel – dyrygent
George Tchitchinadze – dyrygent 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Beethoven – Uwertura „Coriolan” op.62,  
Mozart – Symfonia nr 36 C-dur KV 42,  
Czajkowski – Symfonia nr 5 e-moll op. 64 

Orkiestra Dęta Zespołu Państwowych  
Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Jarosław Praszczałek - dyrygent, prowadzenie 
koncertu 
Podczas koncertu w Filharmonii Bałtyckiej młodzi 
słuchacze będą mogli posłuchać przebojów muzyki 
filmowej, melodii z bajek i programów telewizyj-
nych, w oryginalnych aranżacjach na instrumenty 
dęte. Nie zabraknie również opowieści o historii 
i budowie poszczególnych instrumentów dętych 
drewnianych i blaszanych.

PATRONAT HONOROWY: 

Robert Kwiatkowski
fot. Piotr Roda

Soyoung Yoon

Ernst van Tiel
fot. I. Lewandowska

George Tchitchinadze 
fot. Gela Megrelidze

Agnieszka Duczmal 
fot. K. Babka

Jarosław Praszczałek

Mischa Maisky

Michel Bouvard
fot. J. C. Guidarini

Tomasz Tomaszewski

  Na imprezie „Antywalentynki” zaprezentowało się wielu artystów, a wśród nich: Martyna 
Krężel, Artur Janusz Miścicki, Gabriela Szubstarska i Piotr Szczepański
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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

SPORT I TURYSTYKA

W ROCZNICĘ POWROTU

SOPOT

MISTRZOSTWA EUROPY

Zapraszamy na 
festiwal brydżowy

Wybrano najlepszych

Siatkarskie bilety 

– Z okazji 71. rocznicy po-
wrotu Pruszcza Gdańskiego 
do Macierzy, w dniach 25-26 
marca, w małej sali sportowej 
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 1 odbędzie 
się XIX Festiwal Brydżowy 
o Puchar Burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego. Turniej bę-
dzie dwudniowy – informuje 
Wojciech Dąbrowski z Cen-
trum Kultury i Sportu, które 
jest organizatorem brydżowej 
imprezy.
W sobotę 25 marca o godz. 
10.00 rozpocznie się turniej 
par na zapis maksymalny, a 
o godz. 16.00 turniej par na 
punkty meczowe. Z kolei w 
niedzielę od godz. 10.00 roz-
pocznie się dwusesyjny tur-
niej par na zapis maksymalny 
i potrwa do godz. 18.30, o 

Na początku marca pozna-
liśmy najlepszych sopockich 
sportowców minionego roku. 
Podczas uroczystej gali uho-
norowano już tradycyjnie me-
cenasa sportu, którym zosta-
ła spółka Trefl i Totalizator 
Sportowy.
Sportowcami minionego roku 
zostali w Sopocie mistrzyni 
Europy w biegu na 1500 me-
trów Angelika Cichocka i Pa-
weł Tarnowski, brązowy me-
dalista Europy w windsurfin-
gu. Z kolei wśród młodzieży 

– Rozpoczyna się dystrybucja 
biletów gdańskiej komuni-
kacji miejskiej, promujących 
Mistrzostwa Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2017. 
Bilety będą sprzedawane od 
marca do sierpnia – informuje 
Anna Iwanowska z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. 
Przypomnijmy, że siatkar-
skie Mistrzostwa Europy 
rozpoczną się 24 sierpnia,  
a zakończą 3 września. Mecze 
zostaną rozegrane w czterech 

TURNIEJ ELNAFT CUP

Jaguar zawojował Trąbki Wielkie
W hali sportowej w Trąb-
kach Wielkich odbył się 
Turniej Halowej Piłki Noż-
nej Chłopców Elnaft Cup. 
Znakomicie spisali się w nim 
młodzi gdańszczanie, którzy 
w grupie młodszej okazali się 
bezkonkurencyjni. 
Piłkarski turniej trwał dwa 
dni. Jak pierwsi przystąpili do 
rozgrywek zawodnicy roczni-
ka młodszego. W tej kategorii 
wiekowej zmagało się 10 dru-
żyn: Czarni Pruszcz Gdań-
ski, Jaguar Gdańsk Południe, 
Jaguar Gdańsk Północ, Polo-
nia Gdańsk, Pomezania Mal-
bork, Portowiec Gdańsk, So-
kół Ełganowo, Sztorm Mosty 
oraz Elana Toruń i Olimpia 
Grudziądz. 
– Zwycięzcą turnieju został 
Jaguar Gdańsk Południe, 
który wygrał wszystkie me-
cze, zdobywając w nich 17 
bramek i tracąc tylko jedną. 

Gdańszczanie w finale wygra-
li z Elaną Toruń. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się dru-
żyny: Jaguara Gdańsk Północ 
i Sztormu Mosty. W turnieju 
nagrodzono także wyróżniają-
cych się piłkarzy. Najlepszym 
zawodnikiem został Bartosz 
Borkowski z Jaguara Gdańsk 
Północ, najlepszym bramka-
rzem – Mateusz Ryszewski z 

  Pamiątkowe zdjęcie najlepszych drużyn rocznika młodszego

ZOBACZ FINAŁ ELIMINACJI

W czerwcu Polska-Rumunia
Polska kadra piłkarzy ręcznych przechodzi ostatnio kryzys. Ani igrzyska 
olimpijskie, ani mistrzostwa świata nie zakończyły się sukcesem naszych 
zawodników. Dobrze nie wyglądają również eliminacje do mistrzostw Europy, 
które w przyszłym roku rozegrane zostaną w Chorwacji. 
Eliminacje do mistrzostw w 
Chorwacji na szczęście jeszcze 
się nie skończyły i nasi zawod-
nicy wciąż mają szansę awan-
su. Grupę 2. eliminacji, poza 
Polską, tworzą jeszcze Rumu-
nia, Białoruś oraz Serbia. Do 
tej pory rozegrano dwie kolejki 
meczów. Podopieczni Talanta 
Dujszebajewa przegrali 32:37 
z Serbami i 23:28 z Rumuna-
mi. W najbliższym czasie na-
sza kadra dwukrotnie zmierzy 
się z Białorusią i aby myśleć o 
awansie, oba mecze trzeba wy-
grać. W przedostatniej kolej-
ce Polacy pojadą na arcyważny 
mecz do Serbii, by 18 czerwca 
meczem z Rumunią w Ergo 
Arenie zakończyć eliminacje do 
mistrzostw w Chorwacji. 
– Meczem z Rumunią w Ergo 
Arenie polscy piłkarze ręczni 
zakończą kwalifikacje do Mi-
strzostw Europy 2018. Sytu-
acja w polskiej grupie jest na 
tyle skomplikowana, że pojedy-
nek w hali na granicy Gdańska 
i Sopotu może zdecydować o 

losach awansu do EHF EURO 
w Chorwacji. Do starcia bia-
ło-czerwonych z reprezentacją 
Rumunii dojdzie w niedzielę, 
18 czerwca. Godzina rozpoczę-
cia meczu nie jest jeszcze zna-
na. Bilety są już w sprzedaży 
– informuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy Ergo Areny. 
Wszystko wskazuje na to, że 

tym razem w akcji zobaczymy 
Michała Jureckiego, Kamila Sy-
przaka i Piotra Wyszomirskie-
go, których z udziału w stycz-
niowych mistrzostwach świata 
wyeliminowały kontuzje.
– Z pewnością przed nami 
wielkie, sportowe emocje. 
Podopieczni Talanta Dujsze-
bajewa zrobią wszystko, żeby 

zrewanżować się Rumunom za 
porażkę na ich terenie i przy-
pieczętować awans w Ergo Are-
nie, przed niesamowitą polską 
publicznością – dodaje Bartosz 
Tobieński.

(GR)

  Być może w Ergo Arenie zagra też Michał Daszek

  Miłośnicy karcianej gry chętnie przyjeżdżają na 
brydżowe zawody do Pruszcza Gdańskiego
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Jaguara Gdańsk Południe, a 
najlepszym strzelcem – zdo-
bywca 10 bramek Oliwier Ole-
wiński z Elany Toruń – infor-
muje Leszek Orczykowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Trąbkach Wielkich.
Następnego dnia do zmagań 
przystąpiła kolejna grupa. Tu 
również o zwycięstwo walczyło 

10 zespołów, a wśród nich 
zespół Jaguar Gdańsk Biali. 
Tym razem młodym gdańsz-
czanom zabrakło nieco szczę-
ścia, ponieważ uplasowali się 
tuż za podium, a zwycięzca-
mi zmagań w Trąbkach Wiel-
kich okazali się piłkarze gru-
dziądzkiej Olimpii. 

(GR)
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której planowane jest uroczy-
ste zakończenie i wręczenie 
nagród zwycięzcom. 
– Niedzielny turniej wcho-
dzi w skład cyklu Grand Prix 
2017 PWZBS Gdańsk. Na-
grody finansowe za każdy 
turniej będą wręczone zgod-
nie z regulaminem PZBS. 
Zapraszamy wszystkich mi-
łośników brydża do uczest-
nictwa w turnieju – mówi 
Wojciech Dąbrowski. 
Dodajmy, że wszystkie na-
grody rzeczowe i puchary 
ufundowało miasto i CKiS. 
Informacje dodatkowe moż-
na uzyskać u Tadeusza Ko-
ronowskiego (tel. 58 683 14 
39). Sędzią zawodów będzie 
natomiast Marcin Wasłowicz 
(504 072 129).

(KL)

na tytuł ten zapracowali: 
siatkarka Atomu Trefla Mag-
dalena Damaske i koszykarz 
Sebastian Walda. Na „Trenera 
Roku” wybrano Karola Czyża 
z Ogniwa i Tomasza Chwiał-
kowskiego, szkoleniowca UKS 
7 Sopot. Najlepszą drużyną 
ubiegłego roku było Ogni-
wo. Sportową Imprezą Roku 
2016 był Sopot Beach Rugby, 
a wśród wydarzeń rekreacyj-
nych Sopot Street Challenge 
2016. 

(GR)

miastach Polski: Szczeci-
nie, Krakowie, Katowicach  
i Gdańsku. 
– W naszym mieście odbędzie 
się pięć meczów grupowych, 
w tym dwa mecze reprezenta-
cji Polski. W związku z nad-
chodzącą imprezą do sprze-
daży trafią 4 miliony biletów 
jednoprzejazdowych: jedno-  
i dwudziestoczterogodzin-
nych. Na rewersie biletu znaj-
dzie się logotyp mistrzostw – 
dodaje Anna Iwanowska.

(GR)

WOJEWÓDZKI FINAŁ

Złoto dla gdańszczanek
W Szkole Podstawowej nr 27 
rozegrano finał Wojewódz-
twa Pomorskiego w Dwóch 
Ogniach Usportowionych 
dziewcząt. Gospodynie impre-
zy okazały się mało gościnne, 
bowiem kroczyły od zwycię-
stwa do zwycięstwa, zdobywa-
jąc mistrzowski tytuł.

Do zawodów została zaproszona 
najlepsza „szóstka”, wyłoniona w 
drodze wcześniejszych elimina-
cji powiatowych. Do Gdańsku 
przyjechały zatem drużyny z 
Czerska, Banina, Tczewa, Pra-
but i Koczałej. Zespoły podzie-
lono na dwie grupy eliminacyj-
ne, z których zwycięzcy grali o 

złoty medal, drużyny z 2. miejsc 
o brąz, a ekipy z trzecich miejsc 
musiały zadowolić się walką o 5. 
miejsce w turnieju finałowym. 
Jak podaje Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej w meczu o 5. 
miejsce ekipa z Czerska wygra-
ła z reprezentacją Prabut (28:23), 
a w finale pocieszenia zmierzyły 
się szkoły z Koczałej i Tczewa. 

Lepsze okazały się dziewczęta 
z Tczewa, wygrywając 29:20. 
Do walki o złote medale sta-
nęły drużyny z Banina i Gdań-
ska. W tym pojedynku zdecy-
dowanie wygrały gdańszczan-
ki, zdobywając tym samym 
złoty medal.

(GR)
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