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FlashFlash

STR. 7

Mieszkańcy pomogli podczas ulewy
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Szadółki” otrzymały absolutorium, 
którego udzielili im członkowie podczas wal-
nego zgromadzenia.

Za niespełna kilka dni odbędą się wybory do władz 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci 
pomorskich klubów wybiorą nowego prezesa oraz 
zarząd na kolejną kadencję. 

Dodajmy, że za główny cel w swoim 
programie wyborczym Dramowicz 
postawił sobie zjednoczenie poróżnionego 
podziałami środowiska piłkarskiego, aby 
Pomorze było w końcu jedną drużyną. 

Drogowcy nie marnują czasu
W Gdańsku stan dróg nie jest najlepszy, ale 
sukcesywnie miasto stara się remontować 
newralgiczne, ale również najgorsze miejskie 
ciągi komunikacyjne.

Przygotowania do targów seniora
Choć tegoroczna edycja Sopockich Targów Se-
niora odbędzie się jesienią – 22 i 23 paździer-
nika, już teraz rozpoczęły się przygotowania do 
tego wydarzenia.

Windą do spółdzielni
Już na początku września osoby odwiedzające 
Administrację Osiedla nr 2 PSM „Przymorze” 
przy ulicy Piastowskiej, będą mogły skorzystać 
z windy.
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Młodość, dynamika, kompetencje
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CZY DRAMOWICZ ZOSTANIE PREZESEM POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ?
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OD DRUGIEJ STRONY

• 30 lipca – 21 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 12 sierpnia (piątek), Lechia Gdańsk – Korona 
Kielce, godz. 18.00, Stadion Energa Gdańsk

• 14 sierpnia (niedziela), Rockblu Przywidz 
Festiwal (koncert Kombi i Oddziału 
Zamkniętego), Zielona Brama w Przywidzu

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

• 15 sierpnia (poniedziałek), 22. Maraton 
Solidarności, 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

• 21 – 27 sierpnia (niedziela – sobota), 
Mozartiana 2016, Park Oliwski, Dom 
Uphagena, Katedra Oliwska

• 26 sierpnia – 4 września, Festiwal 
Goldbergowski, kościół pw. Świętej Trójcy w 
Gdańsku

• 27 sierpnia (sobota), Kronos Quartet, godz. 
20.00, Europejskie Centrum Solidarności, pl. 
Solidarności 1

• 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

• 10 września (sobota), 54. Bieg Westerplatte, 
godz. 11.30, Westerplatte

• 17 września (sobota), Yawning Man, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 14 – 17 września (środa – piątek), XVI 
Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, godz. 9.00, 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 6 października (czwartek), Gala 11. Festiwalu 
Filmów Jednominutowych, godz. 19.00, 
Centrum św. Jana w Gdańsku, Świętojańska 50

• 9 października (niedziela), Behemoth, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 13 października (czwartek), Imany, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 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

• 19 listopada (sobota), Diverse Night Of The 
Jumps, godz. 18.00, Hala Ergo Arena

Nasze kalendarium
„PREZENT DLA GDAŃSKA” ZAKOŃCZONY SUKCESEM !

Zegar na Biskupiej Górce 
zrekonstruowany
Dzięki pomocy i wsparciu gdańszczan, miłośników Gdańska oraz 
instytucji zarówno trójmiejskich, jak i zagranicznych, udało się ze-
brać 72769 zł na wykonanie rekonstrukcji zegara wieżowego na Bi-
skupiej Górce. Prace poprowadzi wraz ze swoim zespołem Grzegorz 
Szychliński – kierownik Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. 

- Po wizycie rozpoczynającej 
proces prac możemy stwier-
dzić, że nie ma przeciwwska-
zań do rozpoczęcia prac na 
wieży zegarowej na Biskupiej 
Górce. Pierwszy etap prac bę-
dzie polegać na odbudowie 
dwóch mechanizmów zegaro-
wych, odtworzeniu wskazówek 
zegarowych i cyfr oraz stwo-
rzeniu tarcz. Całość uzupeł-
ni iluminacja podświetlająca 
tarczę, aby była ona widoczna 
również po zmroku. Prace pro-
jektowe ruszyły i jak na razie 
nie widać przeciwskazań, aby 
w tegorocznego sylwestra zegar 
rozpoczął pracę.– mówi Grze-
gorz Szychliński. 
Organizatorami zbiórki pie-
niężnej była Fundacja Gdańska 
i Miasto Gdańsk oraz Stowa-
rzyszenie WAGA, które w ten 
sposób zapoczątkowały nową 
tradycję z okazji Święta Miasta: 
„Prezent dla Gdańska”. 
– Chcąc zadbać o dziedzictwo 
kulturowe i historyczne miasta, 
tegorocznym prezentem będzie 
odtworzenie zabytkowego ze-
gara. Odzyskując dawną świet-
ność, inscenizowany zegar bę-
dzie stanowił unikatowy eks-
ponat w Gdańsku i stanie się 
nowym, chętnie odwiedzanym 
punktem na mapie miasta, uzu-
pełniając planowaną tam rewi-
talizację – mówił w maju Paweł 
Buczyński, dyrektor Fundacji 
Gdańskiej. 
– W pierwszej kolejności 
chcieliśmy przywrócić funk-
cje zegara na wieży i ją pod-
świetlić, na co było potrzeba 
70 tysięcy złotych. I to się uda 
dzięki hojności gdańszczan 
– mówi prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz, który za 

2000 złotych jedno z dwunastu 
miejsc na tablicy darczyńców, 
która umieszczona będzie przy 
zegarze. – W kolejnym etapie 
planujemy podkreślić walory 
artystyczne czyli uruchomić 
mechanizm walczących ze sobą 
statków. Termin realizacji dru-
giego etapu zależy od liczby ze-
branych środków. Zegar, jak i 
tereny leżące wokół niego, nie 
należą do miasta, lecz są wła-
snością policji, jednak czynimy 
starania, by ten teren „ucywil-
nić”, czyli przejąć na rzecz mia-
sta i mieszkańców. 
Prawie tysiąc dwieście osób 
indywidualnych, biznes oraz 
organizacje społeczne zaanga-
żowało się w zbiórkę „Prezentu 

dla Gdańska” , dołączając do 
akcji na wiele sposobów. Przy-
jaciele zegara spacerowali po 
Biskupiej Górce, licytowali na 
allegro niezwykłe przedmioty, 
kupowali losy na loteriach fan-
towych, wysyłali sms-y na ulu-
bioną piosenkę w plebiscycie 
TOP 20, płynęli po raz ostat-
ni promem Wisłoujście, albo 
po prostu wpłacali darowizny. 
Projekt zyskał nawet przyjaciół 
z Niemiec, którzy wspólny-
mi siłami stworzyli materiały 
promocyjne akcji i pozyskiwa-
li wsparcie wśród miłośników 
Gdańska za granicą. 

(DW/UM w Gdańsku)

  Wieża zegarowa schroniska im. Pawła Beneke
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Wiadomości z Sejmu
Kolejny krok w pozbawianiu samorządów decyzyjności i pieniędzy
Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu, PiS „przepchnął” ustawę o działach. Nie byłoby 
w tym nic złego, ponieważ to czysto organizacyjna ustawa, gdyby nie to, że pojawił się 
przy tej okazji niepokojący zapis o możliwości przejęcia kontroli nad pieniędzmi unijny-
mi na rewitalizacje miast. Tym bardziej, że w tym rozdaniu środków unijnych na rewi-
talizację mamy zapisane aż 22,5 miliarda złotych. Jest to kolejne odebranie samorządom 
możliwości decyzji o swoich priorytetach i o pieniądzach na nie. 
Art. 57 tej ustawy przekazuje Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa zarządzanie 
całością środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację w miastach i miasteczkach.  
Są to bardzo duże środki w porównaniu z poprzednimi rozdaniami funduszy unijnych. 
Spowoduje to, że minister ma prawo decydować, co i za ile dana gmina ma rewitalizować,  
a przecież to gminy najlepiej wiedzą same, co jest ich priorytetem. 
Do tej pory gminy opracowywały Gminne Programy Rewitalizacyjne, które uchwalały 
ich rady i były poddawane dyskusjom z mieszkańcami. 
Gminy sobie z tym dobrze radziły i tak powinno pozostać. 
Jest bardzo szkodliwym przekazywanie decyzyjności w tej sprawie jednemu ministrowi, 
bo to rodzi podejrzenia o możliwościach lobbingu. 
Podkreślałam to na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, na co otrzymałam od-
powiedź, że tym sposobem uniknie się nieprawidłowości w gminach... Na moje pyta-
nie, w której gminie były nieprawidłowości, bo o takich nic nie wiem, nie otrzymałam 
odpowiedzi!!! 
Podnosiłam to również na plenarnym posiedzeniu Sejmu, gdzie otrzymałam odpowiedź 
o interwencji tylko w wyjątkowych wypadkach. Po ostatnich doświadczeniach w Sejmie 
jakoś w to nie wierzę...

Zwiększenie możliwości kredytowych rolników
Cieszę się, że PiS, słuchając naszych poprawek, zmieniło choć w części szkodliwą dla 
rolników ustawę o obrocie ziemią rolną. 
Ostatnio uchwaliliśmy zmianę, która pozwala na zaciągnięcie większego kredytu rol-
nikom pod zastaw własnej ziemi. Jest to ważne tym bardziej, że uchwalenie ustawy  
o własności rolnej obniżyło już teraz wartość ziemi i rolnicy mogli wziąć tylko mniejsze 
kredyty, na przykład na budowę domu lub modernizację gospodarstwa.
Poprawka przywraca stan prawny dotyczący hipotek na gruntach rolnych, który istniał 
przed 30 kwietnia bieżącego roku. Wielkość kredytu rozstrzygać będą sami zaintereso-
wani: czyli bank i rolnik kredytobiorca. To zmiana, o którą Platforma Obywatelska we-
lokrotnie postulowała. 
Niemniej całość ustawy utrudniającej polskim rolnikom i polskim spółdzielniom rolni-
czym nabywanie ziemi jest sprzeczna z Konstytucją, dlatego PO zaskarżyła tę ustawę do 
Trybunału Konstytucyjnego.
Głównym zarzutem są zbyt daleko idące ograniczenia w dysponowaniu swoją własnością. 

Z poważaniem,
Małgorzata Chmiel,

Poseł na Sejm RP

REKLAMA
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SOPOTEKA WYRÓŻNIONA

Wnętrze przyciąga obcokrajowców
Justyna Mazur z sopockiego 
magistratu podaje, że Sopo-
teka od początku swojej dzia-
łalności zaskarbiła sobie sym-
patię czytelników i turystów, 
stając się kolejnym ważnym 
punktem na mapie kultural-
nego Sopotu. 
– Odwiedzających nie braku-
je także latem. Wśród nich są 

nie tylko mieszkańcy Trójmia-
sta, ale także turyści z Polski i 
coraz więcej osób zza granicy, 
zwracający uwagę na niepowta-
rzalne wnętrze Sopoteki, które 
zapewniło jej także wyróżnie-
nie w ogólnopolskim presti-
żowym konkursie architekto-
nicznym FOORNIFEST w 
kategorii „Wnętrza Publiczne” 

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE SENIORALNE

Ruszyły przygotowania do Sopockich 
Targów Seniora
Choć tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, już teraz rozpoczęły się 
przygotowania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą 
ofertę dla seniorów, do zaprezentowania się na targach. 
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Już po raz siódmy w jesienny 
weekend odbędą się w Sopo-
cie Targi Seniora, które co roku 
przyciągają kilka tysięcy osób 
odwiedzających z całego wo-
jewództwa. To propozycja na 
ciekawy, aktywny weekend nie 
tylko dla seniorów, ale i dla ca-
łej rodziny. 
– Każdy z nas ma w swoim oto-
czeniu osoby starsze i każdy z 
nas kiedyś będzie seniorem, 
dlatego warto być otwartym na 
potrzeby i problemy osób star-
szych i wspólnie zadbać o dobrą 
jakość życia obecnych i przy-
szłych seniorów – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie – pomysłodawca i 
współorganizator targów. 
Jak co roku osoby odwiedzają-
ce targi będą miały możliwość 
zapoznania się z szerokim i 

różnorodnym wachlarzem pro-
duktów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłużej 
cieszyć się zdrowiem, sprawno-
ścią fizyczną oraz radzić sobie 
w codziennym życiu. Mile wi-
dziane są firmy, które posiadają 
w swojej ofercie ciekawe propo-
zycje dla seniorów. 
– Jest to świetna okazja, aby po-
kazać się szerszej grupie odbior-
ców – zachęcają organizatorzy.
Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno-kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i artystycz-
ne, wykłady na temat zdrowego 
stylu życia i odżywiania. Bę-
dzie również możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. 
– Zapraszamy organizacje se-
nioralne z całego województwa 

pomorskiego – kluby seniora, 
uniwersytety III wieku i inne 
podmioty, które organizują 
ciekawe zajęcia dla seniorów, 
np. koła gospodyń wiejskich, 
do współtworzenia programu 
edukacyjno-kulturalnego – za-
prasza Anna Jarosz. – Podmio-
ty, które przedstawią najcie-
kawsze propozycje zaprosimy 
do udziału w targach. 
Firmy oraz organizacje zainte-
resowane udziałem w Sopoc-
kich Targach Seniora, mogą 
zgłaszać swoją ofertę do 31 
sierpnia. 
Szczegółowe informacje w Biu-
rze Organizacyjnym Sopoc-
kich Targów Seniora: e-mail: 
biuro@targiseniora.pl, tel. 58 
551 17 10 w. 251.

Agnieszka Niedałtowska

Flash

PATRONAT MEDIALNY

  Targi seniora to okazja do wzięcia udziału w różnego
rodzaju atrakcjach przygotowanych przez organizatorów

– dodaje Justyna Mazur.
Organizatorzy mogli nagrodzić 
tylko dwie przestrzenie usługo-
we. Jury nie miało wątpliwości 
co do tego, że na wyróżnienie 
zasługuje Sopoteka – Galeria 
Kultury Multimedialnej autor-
stwa Jana Sikory z pracowni Si-
kora Wnętrza.
– Przytulne, plażowe wnętrze 

przyciąga dziennie około kil-
kuset czytelników z Polski i 
około 70 zagranicznych go-
ści. Od 1 lipca wypożyczono 
2345 książek, co daje nam 
średnią dzienną wypożyczeń 
na poziomie 117-118 książek 
– dodaje Justyna Mazur.

(GR)

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI 

Po alimenty
- Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie infor-
muje, że od dnia 1 sierpnia 
przyjmuje wnioski w sprawie 
ustalania prawa do świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy 
2016/2017, który rozpoczyna 
się 1 października – informu-
je Agnieszka Niedałtowska, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sopocie. 
Świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł. 
Osobą uprawnioną do świad-
czeń z funduszu alimentacyj-
nego jest dziecko, które ma za-
sądzone od rodzica alimenty, 

jeżeli egzekucja alimentów jest 
bezskuteczna. 
- Świadczenia z funduszu przy-
sługują na dziecko do ukończenia 
przez nie 18 lat lub do 25 roku ży-
cia, jeżeli dziecko uczy się w szko-
le lub szkole wyższej. Na dziecko 
posiadające orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści, którego rodzic nie płaci zasą-
dzonych alimentów, świadczenia 
przysługują bez względu na wiek 
dziecka – tłumaczy Agnieszka 
Niedałtowska. 
Wymagane dokumenty o przy-
znanie świadczeń to m.in.: 
wniosek o ustalenie prawa do 
świadczeń z Funduszu Alimen-
tacyjnego (wzór na stronie www.
mopssopot.pl), zaświadczenie o 
bezskuteczności egzekucji od ko-
mornika sądowego (lub stosowne 

zaświadczenie właściwego 
sądu) oraz zaświadczenie lub 
oświadczenie potwierdzające 
uczęszczanie do szkoły (dotyczy 
osób powyżej 18 roku życia). 
Potrzebny jest także odpis pra-
womocnego wyroku zasądzają-
cego alimenty, czy zaświadcze-
nie od komornika o wyegze-
kwowanych od dłużnika kwo-
tach w 2015 roku.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wnioski o świadczenia z Fundu-
szu Alimentacyjnego przyjmuje 
Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego 
MOPS w Sopocie przy al. Nie-
podległości w poniedziałki w 
godz. 12.00 – 17.00, od wtorku 
do piątku w godz. 10.00 – 14.00 
(tel. 058 551 61 63).

(GR)

KONCERT PAMIĘCI JAROCKIEJ

„Kawiarenki” w muszli przy molo
Już 20 sierpnia (sobota) o 
godz. 16.00 w Muszli Kon-
certowej przy sopockim molo 
odbędzie się III koncert po-
święcony pamięci Ireny 
Jarockiej. 
– Myślę, że fanom muzyki 
nie trzeba przedstawiać po-
staci Ireny Jarockiej, a tym 
nielicznym przypomnę, że 
to piosenkarka pochodząca 
z Trójmiasta, znana z takich 
przebojów jak „Kawiarenki”, 
„ Motylem jestem”, „Wymy-
śliłam cię”, „By coś zostało 
z tych dni”, „Gondolierzy 
znad Wisły”, „Był ktoś”, „Nie 
wrócą te lata”, czy „Małe 
rzeczy”. Gdyby żyła, to 18 
sierpnia skończyłaby 70 lat. 
Koncert jej poświęcony jest 
już trzecim, który odbywa 
się w Muszli Koncertowej 
przy molo w Sopocie. W tym 
roku motywem przewodnim 
stanie się piosenka „Mam te-
mat na życie”. Odsłony życia 
Ireny Jarockiej, czyli to, co 
dla niej było najważniejsze, 
zawierać się będą w tema-
tach: „Wybrzeże”, „Piosen-
ka”, „Podróże”, „Miłość” i 
„Pasje” – informuje nas Lidia 
Czerniak, współorganizator-
ka koncertu.
W koncercie wezmą udział: 
Krystyna Durys, Katarzyna 

Rogalska, Małgorzata Mo-
racka i Adriana Czuryńska 
– laureatki Ogólnopolskiego 
Konkursu „Piosenki Jacka 
Cygana” w Sopocie oraz Ali-
cja Dubień i Magdalena Mi-
kulska – laureatki Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki 
im. Teatrzyku Bim-Bom w 
Gdańsku. 
– Wykonawcom akompanio-
wać będzie zespół „Durys 
Band”, którego dwaj muzycy: 
Adam Zagrodzki i Igor No-
wicki byli członkami ostat-
niego zespołu Ireny Jarockiej 
– dodaje Lidia Czerniak.
Dodajmy jeszcze tylko, 
że patronat prasowy nad 

koncertem objęła „Panorama 
Pomorza”. 

(KL)

  W sopockiej Muszli Koncertowej odbędzie się w sobotę 
koncert pamięci Ireny Jarockiej

Flash
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  PSM „Przymorze” ma od tego roku nową radę nadzorczą

PSM „PRZYMORZE” 

Nowa rada nadzorcza już działa
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze” jest jedną z niewielu w Gdańsku, w której odbywają się Zebrania 
Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli Członków. Zdaniem wielu spółdzielców jest to właśnie najlepsza forma 
zebrań z mieszkańcami w dużych spółdzielniach mieszkaniowych.

Przypomnijmy, że reprezen-
tanci na Zebranie Przed-
stawicieli Członków wybie-
rani są na zebraniach Grup 
Członkowskich raz na cztery 
lata, które odbywają się oczy-
wiście w każdej z czterech 
Administracji PSM „Przy-
morze”. Poza wyborami do 
ZPCz, odbywają się jedno-
cześnie wybory do Rad Osie-
dli. Daje to możliwość repre-
zentacji członków spółdziel-
ni z każdej nieruchomości na 
corocznym  Zebraniu Przed-
stawicieli Członków.
W tym roku, podobnie zresz-
tą jak w latach ubiegłych, fre-
kwencja na Grupach Człon-
kowskich nie należała do 
wysokich i wynosiła między 
5 a 10 proc. Warto w tym 
miejscu dodać, że taką fre-
kwencję odnotowują również 

inne spółdzielnie w których 
odbywają się takie spotkania  
i PSM „Przymorze” nie jest 
tu wyjątkiem. Istotne przy 
tym jest to ,że żywotne pro-
blemy Członków Spółdzielni 
są  rozwiązywane  na bieżąco.
- W tym roku Zebranie 
Przedstawicieli Członków 
było szczególnie ważne, gdyż 
skończyła się kadencja Rady 

Nadzorczej i wybierani byli 
jej nowi członkowie. Rada 
Nadzorcza składa się obecni 
w zdecydowanej większości 
z nowych członków, ponie-
waż na 25 osób, tylko 4 oso-
by pracowały społecznie w 
poprzedniej kadencji Rady 
Nadzorczej. Pozostali człon-
kowie nie mogli ponow-
nie startować w wyborach, 

ponieważ Ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
mówi wyraźnie, że w radzie 
nadzorczej można zasiadać 
tylko przez dwie kolejne  ka-
dencje – wyjaśnia Władysław 
Wojtkiewicz, wiceprezes 
PSM „Przymorze”.
 Nowo wybrana Rada Nad-
zorcza ukonstytuowała się w 
miesiącu lipcu, a na sierpień 
zaplanowano pierwsze zebra-
nie robocze.
– Współpraca z kolejnymi 
Radami Nadzorczymi za-
wsze układała się dobrze i je-
stem przekonany, że tak samo 
będzie i tym razem. Nasza 
spółdzielnia jest specyf iczna, 
bo wiele osób społecznie jest 
zaangażowanych w jej pracę, 
a decyzje podejmowane są na 
różnych szczeblach. Wszyst-
kie decyzje zarządu, kierow-
ników administracji poszcze-
gólnych osiedli są zatwier-
dzane przez organy samorzą-
dowe spółdzielni zgodnie z 
uprawnieniami wynikający-
mi z Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz statutu 
spółdzielni – tłumaczy Wła-
dysław Wojtkiewicz.

Krzysztof Lubański
Fo

t.
 P

an
or

am
a 

Po
m

or
za

JUŻ OD WRZEŚNIA

Windą do spółdzielni
Już na początku września 
osoby odwiedzające Ad-
ministrację Osiedla nr 2 
Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” 
przy ulicy Piastowskiej, będą 
mogły skorzystać z windy.
– Pierwszy raz sprawa windy 
przy naszym budynku po-
jawiła się 8-10 lat temu, ale 
dopiero od 3 lat poważniej 
zaczęliśmy myśleć o tej inwe-
stycji. Montaż windy jest od-
powiedzią na apel mieszkań-
ców, szczególnie tych star-
szych, którzy mają pewien 
problem z pokonaniem scho-
dów, aby dostać się do naszej 
siedziby. Podobne sygnały 
mieliśmy od matek z małymi 
dziećmi, które przyjeżdża-
ły do nas z wózkami – mówi 
„Panoramie” Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.
Inwestycja zakończyłaby się 
szybciej, ale dużo czasu zajęło 

załatwienie spraw formalno-
-prawnych. Poza tym admi-
nistracja musiała porozumieć 
się z Gdańską Infrastrukturą 
Wodociągowo-Kanalizacyjną 

w sprawie przeniesienia 
wodociągu. 

(KL)

  Prace nad montażem windy trwają pełną parą
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PRECYZYJNE ROZLICZENIE ZA ZUŻYTĄ W MIESZKANIACH WODĘ

Wodomierze tylko  
z odczytem radiowym
We wszystkich czterech ad-
ministracjach Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” jednym z prio-
rytetów w planach remonto-
wych są wymiany instalacji 
wodociągowej oraz wodo-
mierzy. Dzięki tym inwesty-
cjom znacznie dokładniejsze 
stały się rozliczenia poboru 
wody.
Jeszcze kilka lat temu tema-
tem przewodnim w wielu 
spółdzielniach mieszkanio-
wych były niedobory wody. 
Po montażu wodomierzy z 
odczytem radiowym oraz 
wymianie instalacji wodo-
ciągowych, temat przestał 
praktycznie istnieć.
– Owszem, w poprzednich 
latach w niektórych nieru-
chomościach ubytki wody 
wynosiły około 10 procent. 
Czasami nawet ubytki były 
większe, bowiem wynika-
ły na przykład z kradzieży 
wody, czy też przecieków 
lub awarii. 
Wysoki procent ubytku po-
wodowany był również roz-
liczeniami. Problemem  był 
sposób odczytu w mieszka-
niach. Odczyty wykonywali 
mieszkańcy i raz w roku pra-
cownicy spółdzielni. Przy 

takim sposobie i rozciągnię-
ciu w czasie odczytów wystę-
powały błędy. Powodowało to 
różnicę pomiędzy odczyta-
mi wodomierzy indywidual-
nych i wodomierza głównego 
budynku, a jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że w naszej 
spółdzielni wodomierzy w 
mieszkaniach jest kilkadzie-
siąt tysięcy, to różnica mię-
dzy licznikiem głównym, a 
sumą liczników pojedynczych 
była duża – tłumaczy Włady-
sław Wojtkiewicz, wiceprezes 
PSM „Przymorze”.
W tej chwili niemal we 
wszystkich mieszkaniach na 
terenie przymorskiej spół-
dzielni działają już wodomie-
rze z odczytem radiowym. 
Dzięki temu, aby odczytać 
pobór wody, nie trzeba już 
odwiedzać każdego mieszka-
nia z osobna. Można to zro-
bić zdalnie, nawet jak loka-
tora nie ma w domu albo nie 
otworzy drzwi odczytując 
wodomierze nieruchomości 
jednocześnie. W tym samym 
mniej więcej czasie odczyty-
wany jest wodomierz główny 
nieruchomości, dzięki czemu 
rozliczenie poboru wody jest 
bardzo dokładne.
– Moja babcia mieszka w 

budynku spółdzielczym przy 
ulicy Kołobrzeskiej, gdzie 
wymieniana była akurat in-
stalacja wodociągowa. Ro-
botnicy uporali się z zada-
niem w kilka dni. Ja z kolei 
mieszkam kilka przecznic 
dalej, w budynku zarzą-
dzanym przez wspólnotę i 
te same prace – oczywiście 
przez inną firmę – wykony-
wane były znacznie dłużej, 
a wody nie mieliśmy przez 
dwa tygodnie – mówi nam 
Alicja Kopaczewska.
– Na wszystkie prace re-
montowe wybierane są fir-
my w drodze przetargu. 
Wybieramy firmę, która nie 
tylko najtaniej, ale też naj-
sprawniej przeprowadza 
tego typu prace, a przy tym 
posiada dobre wodomierze 
w przystępnej cenie – dodaje 
Władysław Wojtkiewicz. – 
Mogę powiedzieć, że mon-
taż wodomierzy z odczytem 
radiowym  jest już niemal 
zakończony, a w niektórych 
budynkach wymieniane są 
wodomierze ponownie, po-
nieważ upłynął już okres 
legalizacji niektórych wodo-
mierzy, który wynosi 5 lat.

(lubek)
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DOLNE MIASTO

Nowe 
przestrzenie w 
zajezdni 
- Miasto szuka partne-
ra prywatnego w celu za-
gospodarowania obszaru 
dawnej zajezdni tramwa-
jowej na Dolnym Mieście. 
Wzdłuż Opływu Motławy 
powstać mają obiekty pu-
bliczne i przestrzeń ko-
mercyjna – mówi Michał 
Piotrowski z Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Iwona Bierut, dyrektor 
Wydziału Polityki Go-
spodarczej gdańskiego 
urzędu mówi z kolei, że 
celem tego projektu jest 
zagospodarowanie obsza-
ru w zakresie obiektów 
celów publicznych oraz 
komercyjnych, i dzięki 
temu stworzenie repre-
zentatywnej zabudowy 
Gdańska.
- Miasto poszukuje part-
nera, który zaprojektuje, 

sf inansuje i wybuduje, a 
następnie będzie admini-
strował nową przestrze-
nią. Wspólne przedsię-
wzięcie powstać ma w 
oparciu o duże możliwo-
ści rozwojowe Dolnego 
Miasta, wyjątkowe walory 
kulturowe i dobre wypo-
sażenia w infrastrukturę 
tej dzielnicy – dodaje Mi-
chał Piotrowski.
W ramach projektu na 
obszarze dawnej zajezd-
ni planowane jest m.in. 
wprowadzenie funkcji 
usługowych o prof ilu spo-
łecznym, kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym 
i innych usług współ-
istniejących z funkcją 
mieszkaniową. 

(GR)

MILIONY NA REMONTY ULIC

Drogowcy nie marnują czasu
Kierowcy nieustannie narze-
kają na jakość polskich ulicy. 
W Gdańsku ich stan nie jest 
najlepszy, ale sukcesywnie 
miasto stara się remontować 
najbardziej newralgiczne, ale 
również najgorsze miejskie 
ciągi komunikacyjne. 
W poprzednim numerze „Pa-
noramy” informowaliśmy o 
przebudowie ulicy Sobieskie-
go, która łączy Suchanino z 
Wrzeszczem. Drogowcy roz-
poczęli pracę w kwietniu, a 
mieli ją zakończyć w połowie 
lipca. Zakres prac jednak po-
szerzono, dlatego roboty prze-
suną się o 6 tygodni. 
Lada dzień poznamy z kolei 
wykonawcę remontu innej, 
ważnej ulicy w naszym mie-
ście – ulicy Kołobrzeskiej na 
Przymorzu. Przetarg w tej 
sprawie ogłoszony został na 
początku sierpnia, a na jego 
rozstrzygnięcie poczekamy do 
18 sierpnia. Dodajmy, że część 
Kołobrzeskiej (od Dąbrow-
szczaków do Olsztyńskiej) 
została przebudowana pod 
koniec ubiegłego roku. Teraz 
przyjdzie kolej na dalszy frag-
ment ulicy (od Olsztyńskiej 
do Rzeczypospolitej), której 
przebudowa ma, według sza-
cunków, kosztować 6 mln zł. 
Jednak po przetargu kwota ta 

ulegnie zapewne zmniejszeniu. 
Drogowcy na Kołobrzeskiej 
zajmować się będą przebudową 
zatok autobusowych, chodni-
ków i ścieżek rowerowych oraz 
zjazdów. Wymieniony zostanie 
także asfalt na jezdni. Poza tym 
zaplanowano wymianę sieci wo-
dociągowej i oświetlenia Koło-
brzeskiej. W planach jest rów-
nież wykonanie dodatkowych 
miejsc postojowych. Wszystkie 
te prace mają zostać ukończone 
do końca listopada.
Jeszcze w tym roku drogow-
cy pojawią się na Trakcie św. 
Wojciecha.
- Pięć firm złożyło swoje oferty 
w ogłoszonym przez Dyrekcję 
Rozbudowy Miasta Gdańska 

przetargu na przebudowę ul. 
Trakt Św. Wojciecha w obrębie 
skrzyżowania z ul. Sandomier-
ską i Podmiejską – informuje 
Michał Piotrowski z Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku. 
W momencie przygotowania 
do druku tego wydania gazety 
nie było jeszcze wiadomo, kto 
zajmie się realizacją zadania. 
Wiadomo jednak, że najtańsza 
oferta opiewa na 2,4 mln zł, a 
najdroższa na 3 mln zł. 
- Przedmiotem zamówienia są 
prace obejmujące przebudowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu wraz z poprawą stanu 
nawierzchni obszaru skrzyżowa-
nia. Realizacja zadania obejmuje 

  W tym roku przebudowana będzie ulica Kołobrzeska
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także wykonanie przebudowy 
ul. Trakt Św. Wojciecha na od-
cinku ok. 400 metrów – dodaje 
Michał Piotrowski.
Wszystkie prace na „trakcie” 
mają zakończyć się do końca 
października. Do wyremon-
towania pozostanie jeszcze 
500 metrowy odcinek ulicy 
od posesji przy ul. Trakt Św. 
Wojciecha 31/37 do wiaduktu 
Biskupia Górka. Dodajmy, że 
pozostała część tej ważnej ar-
terii Trójmiasta została już wy-
remontowana, a na jej naprawę 
wydano ponad 15 mln zł.

(lubek)

DWIE STRONY MEDALU

Pierwszy krok już zrobili
Tydzień temu w Zatoce Sztuki w Sopocie odbyła się impreza charytatywna, z której dochód przeznaczony będzie na 
wydanie książek i audiobooków z bajkami opowiadającymi o niepełnosprawnych sportowcach. Zebrano 1 tysiąc złotych, 
ale potrzeba 60 razy tyle. 

Do sopockiej Zatoki Sztuki 
nie przybyło zbyt wiele osób. 
Zdaniem głównej organiza-
torki imprezy zawiodły lokal-
ne media, które w ogóle nie 
były zainteresowane promocją 
wydarzenia.
- Na mój apel w sprawie wy-
promowania imprezy odpowie-
działa jedynie redakcja „Pano-
ramy”. Pozostałe media albo 
nie odpowiedziały albo w ogóle 
nie były zainteresowane naszą 
akcją. Widać dla nich najważ-
niejsza jest ludzka tragedia, a 
nam jako organizatorkom tego 
projektu wydaje się, że zagad-
nienie, jakie w nim poruszyły-
śmy, jest niezmiernie ważne i 
należy o nim mówić jak najczę-
ściej i w jak największej ilości 
mediów – mówi nam rozżalona 
Magdalena Kulczewska, orga-
nizatorka imprezy i główna po-
mysłodawczyni akcji wydania 
książek i audiobooków.
Na imprezie nie zawiedli jed-
nak goście specjalni, wśród 
których nie zabrakło chociażby 

Grażyny Wolszczak, czy Bo-
żeny Stachury. Wśród zapro-
szonych gości znalazł się także 
Michał Bogdan – siedmiokrot-
ny mistrz Polski w podnoszeniu 
ciężarów niepełnosprawnych 
w kategorii porażeń mózgo-
wych, były reprezentant Pol-
ski w arm wrestlingu. Wstał z 
wózka po wypadku 8 lat temu, 
a teraz stara się propagować 
aktywny tryb życia i integra-
cję środowisk osób zdrowych i 
niepełnosprawnych
- Odbyły się wszystkie zapla-
nowane przez nas atrakcje. 
Przeprowadziliśmy również 
akcję. Owszem, liczyliśmy na 
większy przychód z tej impre-
zy, ale nie zwieszamy głów. 
Działamy i szukamy pieniędzy, 
dzięki którym naszą akcję do-
prowadzimy do sukcesu. Z na-
prawdę ogromnej ilości różnych 
przedmiotów przekazanych 
przez osoby publiczne pod-
czas imprezy udało się zlicyto-
wać: książkę przekazaną przez 
Ewę Wachowicz opatrzoną jej 

autografem, piłkę przekazaną 
przez zawodników gdyńskiej 
drużyny rugby z ich autografa-
mi oraz audiobooka czytanego 
przez Piotra Fronczewskiego. 
Przedmioty, które jeszcze nie 
zostały zlicytowane trafią na 
organizowaną przez nas już 
wkrótce licytację internetową, 
na której każdy będzie mógł 
znaleźć dla siebie coś ciekawe-
go i cennego. O szczegółach 
tej licytacji będziemy informo-
wać na bieżąco na naszym Fan 
Page’u na Facebooku – dodaje 
Magdalena Kulczewska. 
- Na konferencji poruszyli-
śmy nie tylko tematy związane 
ściśle z naszym projektem, ale 
również wspólnie z Michałem 
podzieliliśmy się naszymi pry-
watnymi odczuciami dotyczą-
cymi traktowania osób niepeł-
nosprawnych przez swoich peł-
nosprawnych rówieśników. 
Przypomnijmy, że Magdalena 
Kulczewska wspólnie ze swo-
imi przyjaciółmi, planuje opu-
blikować autorskie bajki, które 

  Po festynie zorganizowano również konferencję prasową, na której
pojawiła się Grażyna Wolszczak
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mają pokazać, że osoby niepeł-
nosprawne mogą żyć tak samo 
aktywnie jak ich pełnosprawni 
rówieśnicy.
- 29 lipca udało nam się otrzy-
mać wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego, co w bardzo 

dużym stopniu ułatwi nam 
pozyskiwanie funduszy po-
trzebnych do realizacji za-
mierzonych celów. Teraz bę-
dziemy szukać prywatnych 
sponsorów, którzy będą chcieli 
nam pomóc. Dzięki założeniu 

stowarzyszenia będziemy starać 
się również o publiczne środki, 
które dadzą nam większe moż-
liwości niż fundusze pozyski-
wane od sponsorów – podkreśla 
Magdalena Kulczewska.

(lubek)
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  W sierpniu zwiedzać można Operę Leśną

PRZEBUDOWA DŁUGIEJ I DŁUGIEGO TARGU
Projekt przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu wszedł 
w kolejny etap. Po miesiącach intensywnych prac nad 
stworzeniem wytycznych, które staną się podstawą dla 
projektu ostatecznego wyglądu przebudowanej ulicy 
Długiej i Długiego Targu, ogłoszony został dialog kon-
kurencyjny na wyłonienie wykonawcy, który opracuje 
kompletną dokumentację projektową dla modernizacji 
ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę i uzy-
ska największą liczbę punktów, na podstawie przyjętych 
kryteriów, podpisana zostanie umowa na opracowanie 
projektu z terminem do 4 grudnia 2017 r.

NOWY-STARY DYREKTOR „WYBRZEŻA”
Marszałek Mieczysław Struk wręczył Adamowi Orze-
chowskiemu trzeci już angaż, powołujący go na stano-
wisko dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku na naj-
bliższych pięć sezonów artystycznych, a więc do końca 
sierpnia 2021 roku. Dodajmy, że Adam Orzechowski 
pełni obowiązki dyrektora Teatru Wybrzeże od 1 lipca 
2006 roku.

DOTACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
W pierwszym półroczu tego roku (do końca czerwca) 
wpłynęło 271 wniosków mieszkańców na dotacje związa-
ne z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 
– Miasto Gdańsk przeznaczy w tym roku aż milion zło-
tych na ten cel. Do tej pory wydano już 408081 złotych. 
Wnioski można składać do wyczerpania środków f inan-
sowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy, ale 
nie dłużej jednak niż do 30 listopada – zastrzega Da-
riusz Wołodźko z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

POTAŃCÓWKA W OPERZE LEŚNEJ
Sierpniowe potańcówki (pierwsza już za nami) na de-
chach Opery Leśnej to propozycja dla wszystkich sopo-
cian, mieszkańców Trójmiasta, kuracjuszy i turystów na 
spędzenie niedzielnego późnego popołudnia na świeżym 
powietrzu, przy dźwiękach dobrej muzyki! Zabawa ta-
neczna na scenie sopockiego leśnego amfiteatru, w gro-
nie przyjaciół, rodziny, sąsiadów to nawiązanie do przed-
wojennej i powojennej tradycji, cieszących się ogromną 
popularnością, sopockich fajfów, które odbywały się w 
Grand Hotelu i Klubie Non Stop. Potańcówka odbędzie 
się 28 sierpnia o godz. 17.00.

SCENA, SALA PRÓB I TARAS
Teatr Wybrzeże w Gdańsku pod koniec 2017 roku zyska 
nową scenę z salą prób oraz taras widokowy. Wszystko 
dzięki realizacji projektu „Poprawa stanu zabytkowe-
go budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem 
Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w 
Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kultural-
nych”. Inwestycja współf inansowana jest ze środków 
unijnych. 

ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA PACJENTÓW 
Do 14 sierpnia na stoisku „Pomorskie dla zdrowia”, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz 
pomorskie szpitale prowadzić będą na Targu Węglowym 
w Gdańsku zbiórkę książek (godz. 12.00 – 18.00). Sko-
rzystają z nich pacjenci pomorskich szpitali.

IRA W ERGO ARENIE
9 września w Ergo Arenie zaplanowano rockowy wieczór, 
podczas którego wystąpi zespół IRA, z gościnnym udzia-
łem trzech znakomitych polskich wokalistek: Urszuli, 
Małgorzaty Ostrowskiej i Patrycji Markowskiej.

ODZNACZENIA WRĘCZONE 
Prezydent Polski uhonorował odznaczeniami państwo-
wymi zasłużonych pracowników jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej w Gdańsku. 

Zebrał: (KL)

W SKRÓCIE
ŚLADAMI WIELKIEJ KULTURY

Tajemnice Opery Leśnej
Wszystkich sopocian, ale i pozostałych mieszkańców Trójmiasta oraz turystów 
zapraszamy do odwiedzenia Opery Leśnej w Sopocie i wspólnego odkrywania 
jej tajemnic, w ramach nowego projektu „Tajemnice Opery Leśnej!”.

- Leśne historie, czyli poran-
ne mini wyprawy po terenie 
zielonym wokół amfiteatru, w 
towarzystwie wykwalifikowa-
nego biologa i przyrodnika, to 
świetna okazja, by przyjrzeć 
się bliżej otaczającej nas natu-
rze, poznać gatunki żyjących w 
bliskim sąsiedztwie miasta pta-
ków i zwierząt, a także nauczyć 
się m.in. rozpoznawania roślin 
i drzew – zachęca do wycieczki 
Anna Dyksińska z sopockiego 
magistratu. 
Z kolei popołudniami warto 
natomiast obrać „Kurs Opera 
Leśna!” czyli zdecydować się na 
spacer z przewodnikiem ślada-
mi twórców, artystów i historii 
festiwali wagnerowskich, spek-
takli teatralnych i baletowych 
oraz koncertów polskich i świa-
towych gwiazd estrady, zreali-
zowanych na deskach sopockiej 
opery na przestrzeni minionych 
ponad 100 lat.
- Wszystkim miłośnikom gier 
i zabaw, w intrygujących prze-
strzeniach z bogatą historią, 

zainteresowanym rozwiązywa-
niem zagadek i rebusów, po-
lecamy grę terenową Zagadki 
Opery Leśnej, przygotowaną 
w oparciu o historię sopockie-
go amfiteatru – dodaje Anna 
Dyksińska.
Dodajmy, że „Kurs Opera 

Leśna!” (zwiedzanie z prze-
wodnikiem) organizowany jest 
13, 17, 21 i 23 sierpnia oraz 4 
września (początek o godz. 
16.00). O tej samej godzinie 
rozpoczną się „Zagadki Ope-
ry Leśnej” (gra terenowa), 
którą zaplanowano na 14 i 28 

sierpnia. Natomiast spacery le-
śne z przyrodnikiem odbywać 
się jeszcze będą: 24 i 31 sierp-
nia (godz. 10.00).

(GR)
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WYDADZĄ 2 MILIONY PIENIĄDZE NA RADIOWOZY

Wakacyjne remonty szkół Pomorski samorząd wspiera Policję

- Malowanie ścian, wymiana 
okien lub drzwi, wymiana in-
stalacji elektrycznej i stolarki 
okiennej, remonty sanitariatów 
i elewacji zewnętrznej obiek-
tów  - wakacje to tradycyjnie 
czas różnych remontów i prac 
budowlanych w sopockich pla-
cówkach oświatowych. Obec-
nie we wszystkich szkołach 
i przedszkolach prowadzone 
są lub wkrótce ruszą remonty, 
rozbudowy i inne inwestycje na 
łączną kwotę około 1850000 
złotych – informuje Anna Dy-
ksińska z Urzędu Miasta Sopot.

Marszałek Mieczysław Struk 
podpisał z Komendantem Wo-
jewódzkim Policji w Gdańsku 
porozumienie dotyczące prze-
kazania środków finansowych 
na Fundusz Wsparcia Policji. 
- Samorząd województwa 
przeznaczy 87000 zł na do-
finansowanie zakupu samo-
chodów osobowych –  ozna-
kowanych, służących do pracy 
pomorskiej policji. To konty-
nuacja wymiany, z lat poprzed-
nich, najbardziej wyeksploato-
wanych samochodów służbo-
wych – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 

Przewiduje się, iż remonty  zo-
staną zakończone przed 1 wrze-
śnia za wyjątkiem termomoder-
nizacji w Przedszkolu nr 10. 
- W tym obiekcie prace dot. 
elewacji budynku prowadzo-
ne będą na zewnątrz do poło-
wy września,  jednak nie będą 
kolidować z zajęciami dydak-
tyczno-opiekuńczymi organi-
zowanymi wewnątrz budynku 
– dodaje Anna Dyksińska, któ-
ry przypomina jednocześnie, że 
miasto Sopot prowadzi 23 jed-
nostki oświatowe.

(GR)

Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Nowe pojazdy będące w dys-
pozycji pomorskiej policji, są 
bardzo mobilne i wyposażo-
ne w sprzęt techniczno-elek-
troniczny wysokiej jakości 
pod względem monitorowa-
nia bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego w 
naszym regionie. Dodajmy, 
że szybkie przemieszczanie 
się tego typu samochodów 
patrolowych, powoduje rów-
nież szybki dojazd do miejsca 
zdarzenia drogowego czy też 
kryminalnego. 
- Korzystając z okazji przypo-
mnę jeszcze, że Wojewódz-
two Pomorskie dofinanso-
wuje zadania własne Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku od 2009 roku. 
Przedmiotem dofinansowa-
nia były: modernizacje i pra-
ce budowlane, zakup paliwa, 
wyposażenie specjalistyczne 
dla Laboratorium Krymina-
listyki KW Policji w Gdań-
sku oraz zakup samochodów 
osobowych nieoznakowa-
nych i oznakowanych. W 
latach 2009-2016 dofinanso-
wanie przez Województwo 
Pomorskie wyniosło 915 000 
zł – przypomina Małgorzata 
Pisarewicz.

(GR)

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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Nastolatkowie tworzyli biznesy w Gdańsku
– zakończył się Gdańsk Business Week

90 uczestników, 19 doradców z Polski i USA oraz 6 dni warsztatów w języku angielskim. W piątek, 22 lipca, zakoń-
czyła się 6. edycja Gdańsk Business Week organizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, 
Miasto Gdańsk i Washington Business Week. Osoby w wieku 15-19 lat pobudzali swoje przedsiębiorcze instynkty i 
opracowywali imponujące pomysły na biznes!

Chip pomagający znaleźć zgu-
biony przedmiot, słuchawka 
tłumacząca treść rozmowy czy 
okulary nieustannie dopaso-
wujące się do wady wzroku. To 
niektóre pomysły opracowane 
przez nastolatków podczas 6. 
edycji Gdańsk Business Week. 

– W tegorocznym Gdańsk Bu-
siness Week wzięła udział mło-
dzież z Polski, Stanów Zjedno-
czonych i Białorusi. Uczestnicy 
w międzynarodowych grupach 
rozwijali własne firmy pod 
okiem licznych ekspertów – 
mówi Agnieszka Cichocka z 
Gdańskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości STARTER, ko-
ordynatorka wydarzenia.

Co przyciąga młodych ludzi do 
tego programu?

– Dla mnie udział w Gdańsk 
Business Week był elementem 
przygotowania się do studiów. 
Chciałabym wyjechać za gra-
nicę, a na tym wyjeździe nie 
tylko miałam okazję porozu-
miewać się cały czas w języku 
angielskim, ale także miałam 
dostęp do wiedzy z zakresu 
marketingu i biznesu. Moje po-
dejście do świata biznesu zmie-
niło się diametralnie i mam 

nadzieję, że GBW to początek 
super przygody – przekonuje 
Maria Stępień, uczestniczka 
tegorocznej edycji Gdańsk Bu-
siness Week.

Jednym z zadań uczestników 
GBW jest opracowanie pomy-
słów na biznes. W trakcie wy-
darzenia ponad 40 przedsię-
biorców i ekspertów wciela się 
w rolę inwestorów, oceniając 
prezentowane pomysły. W tym 
roku pierwsze miejsce zdobyła 
firma Fables, która opracowała 
projekt „Sherlock” – innowa-
cyjne chipy nałożone na przed-
mioty, takie jak: klucze czy ka-
lendarz, które pozwalają odna-
leźć zgubioną rzecz. 

Na najaktywniejszych uczest-
ników programu czekają sta-
że w międzynarodowej firmie 
AirHelp:

– GBW to wyjątkowa inicja-
tywa, która bardzo współgra z 
wizją jaką mamy w AirHelp. 
Wspieranie młodych ludzi w 
kreatywnym myśleniu o biz-
nesie oraz promowanie nauki 
i praktycznego wykorzysta-
nia języków obcych to pod-
stawa sukcesu. Jako AirHelp 
pomagamy pasażerom linii 

lotniczych na całym świecie, 
wśród uczestników GBW 
znaleźliśmy wielu ciekawych 
młodych ludzi, których bar-
dzo chętnie widzielibyśmy w 
gronie naszych pracowników. 
Pierwszy z nich, Grzegorz, za-
czął staż w AirHelp już dziś, 

a kolejnych 20-30 osób przyj-
miemy z otwartymi rękami – 
przekonuje Bolesław Drapella, 
wiceprezes ds. rozwoju biznesu 
w AirHelp.

Liczne firmy wsparły waka-
cyjny tydzień z biznesem w 

Gdańsku. Partnerem Zło-
tym Gdańsk Business Week 
było Invest Gda, a Partnerami 
Srebrnymi: Kemira, Neoteric 
i Speednet. Program wspie-
rają także: Deloitte, Boeing 
Airhelp, Young Digital Planet, 
Ziaja, Inventity Foundation, 

GIWK oraz Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego, Naro-
dowy Bank Polski i Alexander 
Mann Solutions.

Kolejna edycja Gdańsk Busi-
ness odbędzie się w lipcu 2017 
roku.
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  Ok. 80 prac remontowych przeprowadzanych jest w sezonie budowlanym na terenie RSM “Budowlani”

 ZADŁUŻENIE SPADŁO O 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Rok pełen pracy 
Jeszcze tylko przez rok pracować będzie obecna Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Gdańsku. 
Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych właśnie za rok wygasa kadencja obecnej rady, dla której minionych 12 miesięcy 
było niezwykle pracowitym okresem.

Jak mówi „Panoramie” Ewa 
Mackiewicz, przewodnicząca 
Rady Nadzorczej RSM „Bu-
dowlani” ostatni rok był bar-
dzo wyczerpujący, ale za to 
doceniony przez mieszkańców, 
którzy podczas Walnego Zgro-
madzenia niemal w 100 proc. 
udzielili radzie absolutorium.
– Priorytetem naszych działań 
było przede wszystkim zmniej-
szenie zadłużenia mieszkań-
ców wobec spółdzielni. Za 
poprzedniej rady zaległości 
te wynosiły prawie 1,4 mln 
zł. Nam udało się tę kwotę 
zmniejszyć do 950 tysięcy zło-
tych. Uważam to za sukces, na 
który złożyła się praca windy-
katora zatrudnionego w spół-
dzielni, ale również zarządu, 
radcy prawnego oraz członków 
rady nadzorczej – mówi Ewa 
Mackiewicz. 
Trudno wyegzekwować od 
mieszkańców spłatę zaległo-
ści, ale w gdańskiej spółdzielni 
sukcesywnie się to udaje.
– Na czym polega nasza praca? 

Jest to po prostu zwykłe przy-
pominanie dłużnikom o ich 
zobowiązaniu, a w bardzo 
trudnych sytuacjach rozkłada-
my dług na możliwe do spła-
cenia raty. Często spotykaliśmy 
się też z zadłużonymi osobami, 
ale nie zawsze przynosiło to 
oczekiwane skutki, ponieważ 
na 20 zaproszonych osób zjawi-
ły się tylko 4. Niektórzy zaś, już 
po otrzymaniu wezwania, spła-
cali swoje zobowiązanie – do-
daje szefowa rady nadzorczej, 
która przyznaje, że zaległości 
mieszkańców można jeszcze 
zmniejszyć o kolejne 100 – 150 
tysięcy złotych w ciągu najbliż-
szego roku.
Jednym z sukcesów obecnej 
rady nadzorczej jest winda, 
którą zamontowano w siedzibie 
zarządu spółdzielni. Niektórzy 
twierdzili, że jest to zbędna 
inwestycja, ale innego zdania 
były rada nadzorcza oraz wła-
dze RSM.
– Wiele starszych osób nie 
korzysta z internetu, dlatego 

przychodzą do naszej siedziby 
i tu, na miejscu, płacą czynsz 

albo załatwiają nawet prozaicz-
ne sprawy. Dla nich winda jest 
potrzebna, a ja z radością widzę 
czasami, jak kilka osób czeka 
na jej przyjazd – przyznaje Ewa 
Mackiewicz.
Warto również wspomnieć o 
tym, że rada nadzorcza zdo-
pingowała zarząd, aby ten nie 
wprowadzał podwyżek z tytułu 
opłat eksploatacyjnych, z czego 
na pewno ucieszyli się wszyscy 
mieszkańcy.
– Nie możemy również zapo-
mnieć o otwartej na górnym 
osiedlu bibliotece, która cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców – przypomina 
przewodnicząca rady. – Patrząc 
na to wszystko, odnoszę wra-
żenie, że nie był to rok zmar-
nowany. Członkowie rady nad-
zorczej, co mnie bardzo cieszy, 
są zaangażowani w swoją pracę. 
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SZKOLNA WYPRAWKA

Dla uczniów niepełnosprawnych 
- Zbliża się wrzesień, a wraz z 
nim rozpoczyna się czas zaku-
pów podręczników szkolnych. 
Rodzice i opiekunowie dzie-
ci niepełnosprawnych mogą 
otrzymać dofinansowanie na 
zakupy w ramach rządowego 
programu „Wyprawka szkol-
na”. Na złożenie dokumen-
tów mają czas do 12 września. 
W ubiegłym roku szkolnym 
w Gdańsku z tego programu 
skorzystało 1 690 uczniów 
– mówi Olimpia Schneider 
z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 

Dofinansowanie na zakup 
podręczników i materiałów 
edukacyjnych mogą otrzymać 
uczniowie: słabowidzący, nie-
słyszący, słabosłyszący, z nie-
pełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z autyzmem, 
w tym z zespołem Asperge-
ra, z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacz-
nym oraz uczniów z niepeł-
nosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność wymieniona 

powyżej, posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
- Z zakres dofinansowania 
będzie wynosił od 175 do 
770 złotych – dodaje Olimpia 
Schneider. 
Dokumenty do pobrania 
znajdują się na stronie www.
gdansk .pl /urzad-miejsk i /
Wy prawk a-szkol na-d l a-
-uczniow-niepelnospraw-
nych,a,58615. 

(GR)

Szczególnie dużo zajęcia mają 
osoby, które zasiadają w Ko-
misji Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi, ponieważ w 
trakcie „sezonu budowlanego” 
mają ok. 80 odbiorów prac re-
montowych. Jest to niebagatel-
na liczba, gdyż każdą wykona-
ną pracę trzeba dokładnie obej-
rzeć, żeby wiedzieć, czy została 
odpowiednio wykonana. 
Do końca kadencji obecnej 
rady nadzorczej pozostał jesz-
cze rok, a jej przewodnicząca 
ma jeszcze kilka ambitnych 
planów, których realizacja nie 
powinna stanowić większego 
problemu.
– Myślę, że istnieje taka moż-
liwość, aby opłaty eksploata-
cyjne nie wzrosły również w 
roku 2017. Poza tym mamy 
pewien pomysł, jak uatrakcyj-
nić ofertę osiedlowego klubu 

„OKO”. Chcielibyśmy rów-
nież, aby w jak najszybszym 
czasie, we wszystkich naszych 
budynkach, na klatkach scho-
dowych zamontowano oświe-
tlenie ledowe z czujkami ruchu. 
W części budynków tego typu 
rozwiązanie zostało już wpro-
wadzone, a dzięki niemu po-
wstały poważne oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej, 
co w efekcie wpływa na wy-
sokość czynszów – podkreśla 
Ewa Mackiewicz.
Członkom rady nadzorczej ży-
czymy kolejnych sukcesów w 
pracy społecznej spółdzielni, 
a o planach dotyczących klu-
bu „OKO” będziemy infor-
mować w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański

REKLAMA
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PO WALNYM W SM „SZADÓŁKI”

Mieszkańcy pomogli podczas 
lipcowej ulewy
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki” otrzymały absolutorium, którego udzielili im członkowie pod-
czas walnego zgromadzenia. Dodajmy, że coroczne zebranie, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyło się w dwóch częściach.

Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych wyraźnie mówi, że 
walne zgromadzenie członków 
powinno odbyć się w pierwszej 
połowie roku. I tak też było 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Szadółki”. Spotkania odbyły 
się w dniach 12 i 13 czerwca. 
Termin nie był przypadkowy, 
ponieważ w tym czasie odby-
wały się piłkarskie mistrzo-
stwa Europy i zarząd zwołując 
zebrania starał się dostosować 
terminy tak, aby nie kolidowa-
ły z transmisjami rozgrywek.
– Zgodnie z naszym statutem, 
od 2007 roku walne zgroma-
dzenie odbywa się w dwóch 
częściach. Poszczególne nie-
ruchomości przydzielone są do 
konkretnych części zebrania 
w taki sam sposób, w jaki or-
ganizowaliśmy zebrania grup 
członkowskich – mówi Jan Ka-
zimierczyk, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Szadółki”. 
Jest jeszcze grupa członków 
oczekujących. Jest ona na 
szczęście niewielka.
– Staraliśmy się zapewnić 
mieszkania, wszystkim człon-
kom oczekującym jednak nie 
pozwoliły nam przepisy o fi-
nansowaniu. Teraz nie dys-
ponujemy niestety terena-
mi, na których moglibyśmy 
inwestować. 
Podobnie jak w innych spół-
dzielniach mieszkaniowych, 
również i tu frekwencja na 
walnym zgromadzeniu nie była 
wysoka. 
– W radzie nadzorczej zasiada 
siedem osób, które reprezentu-
ją interesy różnych grup miesz-
kańców, najemców lokali użyt-
kowych i handlowych, osób 
oczekujących, czy też tzw. „ga-
rażowiczów”. Według naszej 
oceny taki podział przedsta-
wicieli jest sprawiedliwy. Mu-
szę jednak ze smutkiem pod-
kreślić, że kiedyś mieszkańcy 
znacznie bardziej interesowali 
się życiem spółdzielni, co jest 
jedną z przyczyn niskiej fre-
kwencji na zebraniach. Na co 
dzień staramy się niezwłocz-
nie pomóc naszym członkom – 
właścicielom. Oczywiście jest 
problem tzw. obsługi osób wy-
najmujących mieszkania tzw. 
„najemców”. Niestety, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
osobą uprawnioną do jakich-
kolwiek roszczeń jest właściciel 
mieszkania – podkreśla prezes.
Jako przykład szybkiej reak-
cji administracji spółdzielni i 

współpracy z mieszkańcami 
można podać chociażby sytu-
ację podczas lipcowej ulewy, 
która nawiedziła Gdańsk.
– Reagowaliśmy na wszystkie 
zgłoszenia naszych mieszkań-
ców. Jedną z większych akcji, 
którą podjęliśmy, było wy-
pompowanie wody z parkin-
gu przy pętli autobusowej. W 
tym celu wykorzystaliśmy za-
kupioną pompę. Poza tym nie 
wiedzieliśmy, dlaczego woda 
zalała parking. Okazało się, że 
niedrożne były odcinki kanali-
zacji należące do obsługi „mia-
sta”. Aby się o tym dowiedzieć, 
na własny koszt, musieliśmy 
zatrudnić firmę, która prze-
prowadziła monitoring kana-
lizacji deszczowej. Również z 
własnych środków musieliśmy 
potem udrożnić kanały, aby sy-
tuacja nie powtórzyła się przy 
kolejnym oberwaniu chmury 

– mówi nam prezes.
Nie był to jedyny problem, któ-
ry wystąpił w trakcie lipcowej 
ulewy.
– Okazało się, że w mieszka-
niach na ostatnich piętrach 
pojawiły się zacieki, które po-
wstały nie tylko na skutek sil-
nych deszczów, ale również z 
powodu ptasich gniazd, które 
blokowały odpływ wody w ryn-
nach. Niestety prawo stanowi 
tak, że od marca do paździer-
nika nie możemy nic zrobić z 
tymi gniazdami – mówi Jan 
Kazimierczyk.
Korzystając z okazji i łamów 
„Panoramy”, dziękuję naszym 
mieszkańcom za wyrozumia-
łość w tych krytycznych chwi-
lach i za czynne włączenie się 
z pomocą, dzięki czemu zalań i 
podtopień było znacznie mniej.

Krzysztof Lubański

  Mieszkańcy SM “Szadółki” podczas ulewy pokazali, że potrafią się
zjednoczyć i wspólnie pomagać sąsiadom
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W ERGO ARENIA

Stand-up 
Comedy
Gala to z założenia „The 
Best Of” roku minionego 
sceny stand-upowej. Orga-
nizatorzy gali, która 3 lute-
go odbędzie się w Ergo Are-
nie, zamierzają przedstawić 
najlepszych wykonawców 
tego gatunku, których tek-
sty w roku 2016 cieszyły się 
największą popularnością.
- Stand-up to stara, amery-
kańska formuła komedio-
wa, która mocne, świeże 
zielone pędy zapuściła w 
Polsce. Najtrudniejsza, ale i 
przy okazji najwdzięczniej-
sza forma sztuki estradowej 
– mówi Bartosz Tobień-
ski, rzecznik prasowy Ergo 
Areny. - Stand-uperzy ostro 
i szczerze, poruszają tema-
ty niejednokrotnie kontro-
wersyjne, ale jednocześnie 
niezwykle ważne. Nie ma 
dla nich tematów tabu. Z 
dystansem i humorem ko-
mentują otaczającą nas co-
dzienność sięgając często po 
słowa, które zwykło uważać 
się za wulgarne. 
Dodajmy jeszcze tylko, 
że program gali przezna-
czony jest tylko dla osób 
dorosłych.

(KL)

DLA POSZKODOWANYCH W ULEWIE

Nowa odzież od LPP
Koncern LPP przekazał karty 
podarunkowe, które zostały 
przekazane rodzinom poszko-
dowanych w lipcowej ulewie. 
Rodziny, który zostały obda-
rowane nową odzieżą, wy-
brał Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie.
W lipcowej ulewie ucierpiały 
nie tylko gdańskie ulice i par-
ki, ale również sami gdańsz-
czanie. Pomocną rękę wycią-
gnął do nich LPP – koncern, 
który jest właścicielem takich 
marek jak Reserved czy Cropp.
- Na miasto spadło 165 mm 
wody na metr sześcienny. Sil-
ny strumień zalał ulice, miesz-
kania i piwnice. Życie straciły 
dwie osoby, a wielu miesz-
kańców musiało pozbyć się z 
domu mokrych mebli i ubrań. 
I to właśnie do osób, które 
straciły dorobek życia swoją 
pomoc skierowała firma LPP 
SA, która główną siedzibę 
ma w Gdańsku – mówi Mi-
chał Piotrowski z Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
W tej sprawie podpisano spe-
cjalną umowę między LPP a 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku, który 
przekazał karty podarunkowe 
poszkodowanym gdańszcza-
nom. Dodajmy, że ich wartość 

wynosi 35 tys. zł.
- Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
jest tak wielu potrzebujących, 
którzy ucierpieli i stracili m.in. 
odzież w trakcie ostatniej ule-
wy, postanowiliśmy pomóc. 
Jako firma odzieżowa, staramy 
się zrobić wszystko, by jak naj-
szybciej mogli uzupełnić swoją 
garderobę – mówi Marta Chle-
wicka, rzecznik prasowy LPP. 
Anna Sabata, zastępca dyrek-
tora MOPR mówi, że wybrano 

rodziny, w których były dzieci, 
bo tam potrzeby są największe.
- Rodziny po otrzymaniu kart 
podarunkowych, będą same 
mogły zdecydować, co jest im 
potrzebne – tłumaczy Anna 
Sabata. 
Karty podarunkowe przekaza-
no 18 rodzinom.
- Osoby, które udadzą się na za-
kupy z naszymi kartami poda-
runkowymi będą mogły wybrać 
ubrania, buty a nawet tornistry 

  Na długo pozostanie w pamięci gdańszczan lipcowa ulewa

– dodaje Marta Chlewicka. 
Dodajmy, że do gdańskie-
go MOPR zgłosiło się ponad 
40 rodzin, które ucierpiały 
podczas ostatniej ulewy, i te 
osoby otrzymały pomoc. Ale 
poszkodowani przez wielką 
lipcową ulewę wciąż mogą 
zgłaszać się do miejskich in-
stytucji, w których uzyskają 
niezbędną pomoc. 

(KL)
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WYDARZENIAMiędzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy Faktoria
Pruszcz Gdański, ul. Zastawna (wjazd od ul. Grunwaldzkiej)

www.faktoriakultury.pl

Mecenasem Faktorii Kultury 2016 jest Saur Neptun Gdańsk S.A.

Na wszystkie imprezy w ramach 
Faktorii Kultury WSTĘP WOLNY!!!

organizatorzy: partnerzy: patroni medialni :

JANUSZ WRÓBEL
BURMISTRZ
PRUSZCZA GDANSKIEGO

-
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA CHŁOPCÓW “FREGATA”

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA DLA 

CHŁOPCÓW „FREGATA”

ul. Cystersów 13
80-330 Gdańsk Oliwa

tel: (58) 341 97 49, 512 149 030
mail: szkola@fregata.edu.pl

Szkoła Fregata z Oliwy pod 
wieloma względami jest wyjąt-
kowa. W niepublicznej podsta-
wówce uczą się tylko chłopcy, a 
dla rodziców zalety właśnie ta-
kiej edukacji są znaczące.
– Nie twierdzimy, że jest to je-
dyna droga do osiągnięcia suk-
cesu edukacyjnego. Uważamy, 
że jest to jedna z kilku dróg. 
Zróżnicowanie edukacji daje 
nam możliwość dopasowania 
metod nauczania do płci. Ow-
szem, dziewczynki i chłopcy są 
równi, ale są przy tym różni. W 
szkołach dla dziewcząt i chłop-
ców uczymy tego samego, ale w 
różny sposób. Nie zamykamy 
naszych uczniów przed świa-
tem. Jesteśmy bardzo otwarci 
na wszystko, co się dzieje wokół 
nas. Poza tym chłopcy przycho-
dzą do naszej szkoły tylko na 8 
godzin i całą resztę czasu spę-
dzają z rodzinami, przyjaciółmi, 
kolegami. Nie izolujemy ich od 
świata – Piotr Bednarski.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że Fregata ściśle współ-
pracuje z rodzicami w pro-
cesie edukacji i wychowania 
dzieci. Dlatego też cyklicznie 
organizowane są spotkania 

indywidualnego opiekuna chłop-
ca z rodzicami, podczas których 
omawia się nie tylko aktualną 
sytuację ucznia i jego wyzwania, 
ale również planuje się kolejne 
działania.
– Nasza szkoła otwarta jest dla 
każdego chłopca. Do każdego 
dziecka podchodzimy indywi-
dualnie, staramy się rozwinąć i 
kształtować jego zaangażowa-
nie w naukę. Materiały eduka-
cyjne, przygotowujemy tak aby 
zainteresować ucznia. Program 
nauczania jest taki jak wszędzie, 
ale nacisk kładziemy na języki 
obce. Poza tym staramy się łączyć 
niektóre przedmioty –językiem 

angielskim z matematyką, czy też 
informatykę z przyrodą albo wy-
chowanie fizyczne z nauką czyta-
nia. Mamy również bardzo boga-
ty wachlarz dodatkowych zajęć 
fakultatywnych, które przygoto-
wane są specjalnie dla chłopców, 
by wspomnieć chociażby o zaję-
ciach konstrukcyjno-technicz-
nych, podczas których powstają 
bardzo interesujące projekty – 
Piotr Bednarski. 
Co ciekawe, we Fregacie żaden 
uczeń nie czuje się zmęczony 
lekcjami. Dlaczego? Ponieważ 
poranny blok zajęć jest rozdzie-
lony od bloku popołudniowe-
go 40-minutową przerwą na 

świeżym powietrzu. 
– Tworzymy jedną społeczność, 
a nie zbiór jednostek, mimo że 
jest personalizacja. Dlatego też 
nie ma czegoś takiego, że ktoś 
będzie miał „luzy” na matematy-
ce, ponieważ jest dobrym piłka-
rzem albo biegaczem. Dla każ-
dego ucznia oczekiwania będą 
maksymalne, ale w dążeniu do 
celu będzie on wspierany przez 
nauczycieli, kolegów i rodziców. 
Wprowadziliśmy dwustopniowy 
system oceniania: za wiedzę i za 
postawę. Możne mieć 5 za po-
stawę, ale 3 za wiedzę. Jednak ta 

„trójka” kosztowała ucznia bardzo 
wiele wysiłku i to trzeba docenić. 
Właśnie na to zwracamy uwagę, 
na pracę codzienną, systematycz-
ną nad małymi rzeczami, która 
jest wartością samą w sobie – 
Piotr Bednarski.
Ważnym elementem wychowaw-
czym we Fregacie są wspólne po-
siłki, które uczniowie spożywają 
razem z wychowawcami. Do-
dajmy, że szkoła posiada stołów-
kę i własnych kucharzy, posiłki 
są przygotowywane na miejscu i 
wydawane śiweże i gorące. 
– Staramy się czerpać jak 

najwięcej pozytywnych wzor-
ców ze szkół zagranicznych, 
z którymi współpracujemy od 
dłuższego czasu. To właśnie ze 
szkołami w Anglii i Stanach 
Zjednoczonych oraz placówka-
mi w Hiszpanii współpracuje-
my systematycznie w obszarze 
szkolenia nauczycieli. Patrząc 
na ich doświadczenie widzi-
my, że nasza szkoła rozwija się 
w dobrym kierunku. Powiem 
jeszcze, że kiedy otwieraliśmy 
Fregatę uczyło się u nas 7 chłop-
ców w jednej klasie. Teraz uczy 
się u nas 120 uczbiów – Piotr 
Bednarski. 
O tym, że Fregata ciągle się roz-
wija świadczyć może chociażby 
fakt, że już niebawem szkoła 
zacznie funkcjonować w więk-
szym niż dotychczas budyn-
ku, przy ul. Do Studzienki we 
Wrzeszczu. 

Szkoła szyta dla chłopca

MOGĄ LICZYĆ NA POMOC MIASTA ŻEGLARSKIE ZAKOŃCZENIE SEZONU

Święto sopockiej Policji Enej zagra w Kolbudach
W uroczystej asyście pocztu 
sztandarowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku, wśród licznie zgro-
madzonych gości  odbyły 
się miejskie obchody święta 
Policji.
Insp. Piotr Bolin, szef sopoc-
kiej Policji zwrócił uwagę, że 
święto było doskonałą oka-
zją do podsumowania dzia-
łania sopockiego garnizonu, 
do złożenia podziękowań za 
rzetelne i profesjonalne wy-
konywanie obowiązków oraz 
cierpliwość i wyrozumia-
łość rodzin, będących silnym 
oparciem w ciężkiej policyjnej 
służbie.
Z kolei insp. Jarosław Rzym-
kowski, komendant woje-
wódzki Policji przyznał, że w 
Sopocie widać zaangażowa-
nie mundurowych w wykony-
waną przez nich pracę.
- To był bardzo trudny okres 
w naszej pracy, prócz zna-
czących wydarzeń takich jak 
szczyt NATO czy Światowe 
Dni Młodzieży, w których 
uczestniczyli funkcjonariu-
sze również stąd, to również 
wyjątkowo udany i rekordowy 
sezon. Wierzę, że z każdym 
dniem poziom Waszej pracy i 
jej odbiór przez mieszkańców 
będzie coraz większy – dodał 

Półmetek sezonu żeglarskiego 
już za nami i wielkimi kroka-
mi zbliża się jego zakończe-
nie. Dla miłośników białych 
żagli jest to smutny okres, ale 
w Kolbudach tak nie będzie, 
bo organizowana będzie im-
preza, na której zagra Enej.
W Kolbudach bardzo hucz-
nie powitaliśmy lato, ale rów-
nie emocjonująco ma być 10 
września, kiedy to odbędzie 
się Żeglarskie Pożegnanie 
Lata.
- Impreza rozpocznie się już 
o godz. 11.00 od regat żeglar-
skich. Potem od godziny 17.00 

insp. Jarosław Rzymkowski.
- Na wniosek Komendanta 
Miejskiego Policji, Jacek Kar-
nowski – prezydent Sopotu 
wręczył nagrody pieniężne 14 
funkcjonariuszom i pracowni-
kom cywilnym sopockiej ko-
mendy, nagradzając ich za rze-
telność, sumienność, kreatyw-
ność i działań na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa w Sopocie 
– informuje Anna Dyksińska z 

zapraszamy dzieci, dla których 
przygotowaliśmy bardzo wie-
le ciekawych atrakcji. Nie za-
braknie chociażby ulubionych 
przez maluchów dmuchańców. 
Wszystkich niespodzianek nie 
jestem jednak w stanie wymie-
nić – mówi nam Jacek Grązie-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Kolbudy. 
Dodajmy, że również o godz. 
17.00 rozpocznie się live co-
oking oraz koncert zespołu 
Mitra. Z kolei o godz. 19.00 
wystąpi znany ze scen kabare-
towych Grzegorz Halama. 
- Gwiazdą tegorocznego 

sopockiego magistratu.
- Sopot choć nie jest dużym 
miastem, to mam świado-
mość, że jest miastem nie-
łatwym. Dziękuję za ciężką 
pracę i trud. Dziękuję i obie-
cuję, że z naszej strony może-
cie liczyć na pomoc i wspar-
cie – zapewniał prezydent 
Karnowski.

(GR)

Żeglarskiego Pożegnania 
Lata w Kolbudach będzie ze-
spół Enej. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 21.00 – dodaje 
Jacek Grąziewicz.
Enej ma na swym kon-
cie pięć singli bijących re-
kordy popularności w sie-
ci i królujących na listach 
przebojów wszystkich naj-
większych rozgłośni radio-
wych w Polsce. Są to „Radio 
Hello”, „Skrzydlate ręce”, 
„Tak smakuje życie”, „Lili” i 
„Symetryczno-Liryczna”.

(lubek)

  Gratulacje i życzenia sopockim policjantom składał prezydent 
Jacek Karnowski 

  W Kolbudach wystąpi zespół Enej
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POMORSKIE DLA ZDROWIA

Bezpłatne badania na Jarmarku
Jeszcze tylko przez kilkadziesiąt godzin trwać będzie tegoroczny Jarmark św. Dominika. 
Tych, którzy nie zdążyli jeszcze zajrzeć na jarmark, być może zachęcimy szczególną ofertą 
przygotowaną przez pomorski urząd marszałkowski.

– Bezpłatne badania poziomu 
glukozy i ciśnienia krwi, szko-
ły rodzenia i pierwszej pomocy, 
pokazy ratownictwa medycz-
nego, porady fizjoterapeuty i 
dietetyka oraz wiele innych 
możliwości sprawdzenia stanu 
zdrowia, czeka na mieszkań-
ców i turystów w pawilonie 

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
na Targu Węglowym w Gdań-
sku – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Punkt będzie otwarty na Targu 
Węglowym w Gdańsku do 14 

sierpnia w godz. 12.00 – 18.00. 
Badania przeprowadzą lekarze, 
pielęgniarki i ratownicy z 12 
pomorskich szpitali – jedno-
stek samorządu województwa 
pomorskiego.
– Codziennie odbywać się 
będą pokazy i szkolenia 
udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, badania ci-
śnienia i poziomu cukru we 
krwi, pomiary masy ciała i ana-
lizy wskaźnika BMI – mówi 
Małgorzata Pisarewicz.
Szczegóły dostępne są na stro-
nie www.pomorskie.eu.

(GR)

IGRZYSKA ZA DRUTAMI

Zapomniana 
opowieść 

  Zmagania gimnastyków na igrzyskach w oflagu II

Do 2 października w Mu-
zeum Historycznym Miasta 
Gdańska prezentowana jest, 
na czas igrzysk olimpijskich, 
wystawa przygotowana przez 
Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie. 
- W 1940 roku letnie igrzy-
ska olimpijskie miały odbyć 
się w Tokio. Wybuch II woj-
ny światowej pokrzyżował te 
plany. Wydawać by się mo-
gło, że idea olimpijska prze-
grała z przemocą i na kolejne 
igrzyska świat musiał czekać 
aż 12 lat – od 1936 (Berlin) 
do 1948 roku (Londyn). Cią-
głość igrzysk uratowali … 
Polacy, a konkretnie polscy 
żołnierze, przybywający w 
niewoli w obozach jenieckich. 
31 sierpnia 1940 roku w sta-
lagu XIIIA Langwasser pod 
Norymbergą, rozpoczęły się̨ 
konspiracyjne igrzyska olim-
pijskie, które trwały 9 dni. W 
1944 r. igrzyska, już za zgodą 
władz obozowych, zorgani-
zowano w dwóch oflagach: II 
C Woldenberg i II D Gross-
-Born – opowiada Andrzej 
Gierszewski, rzecznik praso-
wym Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańsk. 
Na wystawie przypomnieni 
zostaną bohaterowie tamtych 
wydarzeń i pokazany unikalny 
zbiór pamiątek po nich. 
- Pokażemy unikalne archi-
walia i muzealia: wykonane 
własnym sumptem proporczy-
ki, medale, puchary, znaczki, 
komplet szachów obozowych, 
plakaty, dyplomy i listy gratu-
lacyjne. Wszystko to związane 

jest z igrzyskami, ale także z 
uprawianiem sportu w obo-
zach. Sport odgrywał w życiu 
więźniów niesłychanie istot-
ną rolę. Nie tylko budował 
tężyznę fizyczną, ale także 
podtrzymywał na duchu, był 
odskocznią od obozowej co-
dzienności i namiastką wol-
ności. Warto przypomnieć 
sobie wydarzenia tamtych lat 
w momencie, kiedy w Rio de 
Janeiro rozgrywane są igrzy-
ska letnie – mówi dr Janusz 
Trupinda, kierownik oddzia-
łu Muzeum Poczty Polskiej.
Andrzej Gierszewski mówi 
z kolei, że Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski nigdy nie 
uznał igrzysk rozgrywanych 
w obozach jenieckich za ofi-
cjalne, ale upamiętnił je za-
chowując numerację następ-
nych tak, jakby te wypadające 
na czas wojny rozegrane zo-
stały normalnie. Igrzyska w 
Berlinie oznaczone były nu-
merem XI, a pierwsze powo-
jenne, rozegrane w Londynie 
w 1948 r. – XIV.
- Chcemy przybliżyć posta-
cie zapomnianych bohaterów 
igrzysk – ludzi, którzy, choć 
przegrali z Niemcami walkę 
orężem, pozostali niepoko-
nani. Przypomniane przez 
nas historie, choć tło dla nich 
stanowią bolesne dla nas dzie-
je II wojny światowej, dosko-
nale wpisują się w charakter 
obecnego igrzyska – dodaje 
dr hab. Waldemar Ossowski, 
dyrektor MHMG.

(GR)

REKLAMA

DWUPOKOJOWE MIESZKANIE O POWIERZCHNI 
50 M2 W BLOKU NA PIERWSZYM PIĘTRZE Z 

WINDĄ. GDAŃSK - PRZYMORZE CENA 260000,- 
KONTAKT 698 840 763
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EDUKACJA KULTUROWA NA POMORZU

Zdobądź środki na swój projekt! 
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku ogłosił otwarty konkurs na wsparcie finansowe projektów 
łączących edukację i kulturę. Jak informuje nas Marta Bednarska z IKM, o pieniądze może się starać 
każdy. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września.

- Chcemy wzmocnić współpra-
cę między sektorem edukacji i 
kultury, zachęcić nauczycieli i 
edukatorów, animatorów kul-
tury do wspólnego realizowa-
nia przedsięwzięć z zakresu 
edukacji kulturowej. Spośród 
przesłanych propozycji wyło-
nimy 6 do 7 projektów z budże-
tem do 5000 zł i dwa projekty z 
budżetem do 15000 zł – mówi 
Agata Andrasiak, koordyna-
torka programu Sieć Kultury. 
Wnioski należy złożyć do 6 
września w siedzibie Insty-
tutu Kultury Miejskiej (ul. 
Długi Targ 39/40). Wszel-
kie niezbędne dokumen-
ty znaleźć można na stro-
nie sieckultury.pl/2016/07/
konkurs-siec-kultury-2016/.
- Konkurs skierowany jest do 
nauczycieli, edukatorów, ani-
matorów, osób prywatnych, 
zespołów nieformalnych, a 
także instytucji czy organizacji 
pozarządowych. Najważniej-
sza jest idea połączenia edu-
kacji i kultury w planowanych 

działaniach. Instytut Kultury 
Miejskiej, w ramach prowa-
dzonego programu Sieć Kultu-
ry, zapewnia jego uczestnikom 
i uczestniczkom wsparcie me-
rytoryczne w trakcie tworzenia 
projektów oraz indywidualne 
konsultacje podczas warsz-
tatów „Budowanie projektów 
edukacji kulturalnej”, które w 
dniach 29 – 30 sierpnia popro-
wadzi w Gdańsku Ewa Kokot, 
edukatorka sztuki i animatorka 
– informuje Marta Bednarska.
Dodajmy tylko, że rekrutacja 
na warsztaty trwa pod adre-
sem: bit.ly/budowanieprojek-
tow_warsztaty. 
Przy okazji warto powiedzieć, 
że „Sieć kultury. Edukacja 
kulturowa w województwie 
pomorskim” to program, któ-
ry wspiera osoby zajmują-
ce się edukacją kulturową na 
Pomorzu.
- W latach 2016 – 2018 odbę-
dą się szkolenia, giełdy pomy-
słów, spotkania informacyjne, 
konkursy grantowe, diagnoza 

REKLAMA

ANNA  
GOLDSCHMID  
(FRANCJA)

ostateczne 
rozwiązanie
jest takie, że idę 
dobrowolnie.
pod bramą robi mi się 
słabo
od zagłady. bolą mnie 
zęby
i strzyka w kościach.

żłobię zakazaną 
piosenkę,
aż po mierzeję wiślaną;
dostaję depresji
i spadam. poniżej morza

zaglądam do komory,
a tam - cztery tysiące z 
cyklonem
na ustach. otto knott
śmieje się do rozpuku,
kiedy czyszczę latrynę

ze smrodu. rozpacz
wpada w kratkę.
i ja tą rynienką.

środowiska kultury w woje-
wództwie pomorskim oraz spo-
tkania sieciujące osoby zajmują-
ce się edukacją kulturową. Pro-
gram Sieć Kultury jest częścią 

ogólnopolskiego programu 
„Bardzo Młoda Kultura”, który 
służy upowszechnianiu eduka-
cji kulturowej i zwiększeniu jej 
roli w działaniach instytucjach 

kultury i oświaty. Program jest 
prowadzony przez Narodowe 
Centrum Kultury – wyjaśnia 
Marta Bednarska. 

(GR)
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  Sieć Kultury, zapewnia jego uczestnikom i uczestniczkom wsparcie merytoryczne w trakcie 
tworzenia projektów oraz indywidualne konsultacje podczas warsztatów

JUŻ W NAJBLIŻSZY WEEKEND

Baltic Games ekstremalnie 
widowiskowy
– Tegoroczna edycja festi-
walu Cropp Baltic Games 
to większe areny, nowe kon-
kurencje i wyjątkowi artyści. 
Widowiskowy festiwal odbę-
dzie się od 12 do 14 sierpnia 
na Placu Zebrań Ludowych 
w Gdańsku. Dla publiczno-
ści, do skakania na rowerze 
lub do swobodnego spadania, 
dostępne będą dwie poduchy 
pneumatyczne – informuje 
Olimpia Schneider z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
Tym, którzy jeszcze nie wie-
dzą powiedzmy, że Cropp 
Baltic Games to największy 
festiwal sportów ekstremal-
nych i muzyki w Polsce. To 
przede wszystkim zawody de-
skorolkowe i BMX-owe. 
– Nie zabraknie również no-
wości w postaci nowej kon-
kurencji DIRT BMX oraz 
DIRT MTB. Ta ostatnia zo-
stała przypisana do przystan-
ków Mistrzostw Świata w tej 
kategorii. Zawody DIRT to 
nic innego, jak ogromne loty 
na specjalnie przygotowanym 
torze, wykonanym z piasku 
bądź drewna. MTB to skrót 

oznaczający rower górski. Po-
łączenie konkurencji MTB z 
zawodami Dirtowymi to jed-
no z najbardziej popularnych i 
efektownych widowisk świata 
ekstremalnego – dodaje Olim-
pia Schneider.
Na widzów czekać będą rów-
nież: dwie sceny muzyczne, 
dwa skateparki, na których 
odbywać się będą zawody oraz 
jeden otwarty dla publiczno-
ści, tor do skoków DIRT oraz 
minirampa. Pula nagród w te-
gorocznych konkursach w tym 

roku wynosi ok. 20000 zł. 
Dodajmy jeszcze, że podczas 
Baltic Games odbędzie się 
Festiwal Parkouru z warsz-
tatami. Dla publiczności do-
stępne będą dwie poduchy 
pneumatyczne do skakania na 
rowerze lub do swobodnego 
spadania. Dodatkową atrak-
cją jest w tym roku również 
Silent disco. 
Szczegółowy program impre-
zy: www.balticgames.co.

(OS)

  Takich widowiskowych ewolucji spodziewać się możemy 
podczas tegorocznego Baltic Games
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„POLONEZY” WYGRAŁY TURNIEJ

W Oliwie grają też latem
Na boisku szkoły Fregata w 
Oliwie odbyła się pierwsza 
część sportowej Akcji Lato, 
podczas której odbył się tur-
niej piłkarski pamięci Ma-
cieja Płażyńskiego – jednego 
z inicjatorów budowy tego 
obiektu sportowego.
Tym razem w piłkarskiej im-
prezie zwyciężył zespół „Po-
lonezy” z Przymorza, który 
zagrał w składzie: Marcin 
Galuhn, Marcel Kacica, Alan 
Czeszumski, Dominik Mar-
glan, Kacper Stasiak, Daniel 
Nasierowski i Michał Men-
telowski. Dodajmy, że przy-
morska drużyna w finale po-
konała (w rzutach karnych) 

ekipę Ad-Remu. Na 3. miejscu 
zawody ukończyli młodzi za-
wodnicy z Zaspy.
– Za najlepszego zawodnika 
uznano Alana Czeszumskiego, 
za najlepszego bramkarza Kac-
pra Stasiaka, zaś najlepszego 
obrońcę Kamila Beleckiego z 
drużyny Ad-Rem. Tytuł króla 
strzelców przypadł w udziale 
Patrykowi Winikajtys, również 
z Ad-Remu – informuje nas 
Ryszard Riviera, koordynator 
akcji.
Oprócz turnieju odbyły się 
jeszcze konkursy gier zręczno-
ściowych, w których najlepszy 
okazał się Kacper Skórski, po-
zostawiając w pokonanym polu 

Dominika Skórskiego i Ada-
ma Grochowskiego. Z kolei w 
konkursach rzutów karnych 
zwyciężali Kamil Witkowski 
i Kamil Belecki.
– Zwycięskie zespoły otrzy-
mały puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Biuro 
Prezydenta Miasta Gdańska 
ds. Promocji, Radę Osiedla 
Oliwa, RSM „Budowlani” 
i Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej, który zabezpieczył 
opiekę medyczną turnieju – 
mówi Ryszard Riviera.

(KL)

  Na zakończenie turnieju trzeba obowiązkowo wykonać pamiątkową fotografię 

CZY DRAMOWICZ ZOSTANIE PREZESEM POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ?

Młodość, dynamika, kompetencje
Za niespełna kilka dni odbędą się wybory do władz Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci pomorskich klubów 
wybiorą nowego prezesa oraz zarząd na kolejną kadencję. 

Cztery lata temu niespodzie-
wanie wygrał Radosław Mi-
chalski. Nie był faworytem, 
ale poparły go największe 
kluby – Lechia Gdańsk i Arka 
Gdynia. Wyprzedził kon-
kurenta na ostatniej prostej. 
Zwyciężył powiew świeżości. 
Gorycz porażki musiał prze-
łknąć pełniący obowiązki pre-
zesa – Andrzej Szczepański
20 sierpnia rywalizacja wy-
borcza wraca na Pomorze. 
Radosław Michalski zmierzy 
się ponownie z Andrzejem 
Szczepańskim. Tym razem 
wybory nie będą dwubiegu-
nowe. Do rywalizacji o szefa 
pomorskich struktur piłkar-
skich przystąpi jeszcze jeden 
kandydat – Olaf Dramowicz. 
Każdy z kandydatów ma swój 
dorobek życia. Michalski był 
bardzo dobrym piłkarzem. 
Szczepański to były senator 
oraz wojewoda słupski. Naj-
młodszy kandydat, Dramo-
wicz, ma opinię sprawnego 
menadżera i działacza spo-
łecznego. Ukończył zarzą-
dzanie i marketing na Uni-
wersytecie Gdańskim, wła-
da biegle kilkoma językami. 
Rozpoznawalny jest szcze-
gólnie przez pryzmat pra-
cy dla lokalnej społeczności 
w Klubie Sportowym „Oli-
via”, który założył z zakon-
nikiem cysterskim. Wspól-
nie z mieszkańcami Oliwy 
reaktywował kultowy obiekt 
piłkarski „Viktorii” i od pod-
staw stworzył profesjonalne 
szkolenie grup młodzieżo-
wych. Przy wsparciu Macieja 
Płażyńskiego zorganizował 
wyjątkowe zgrupowanie w 
Argentynie dla najmłodszych 
pasjonatów piłki nożnej. Od 
sześciu lat organizuje jeden 
z najlepszych turniejów mię-
dzynarodowych dla młodzie-
ży „Euronadzieje”. Od dwóch 

lat – o czym informowaliśmy 
na łamach „Panoramy” – za-
biega o reaktywację boiska 
wybudowanego na potrzeby 
Euro 2012 w Oliwie. Przy-
pomnijmy, że obiekt przeka-
zany miastu przez niemiecką 
federację piłkarską na potrze-
by szkoleniowe dla młodych 
piłkarzy tuż po Euro 2012, 
nie wiedzieć czemu uległ za-
pomnieniu i dewastacji. Jest 
szansa, że w przyszłym roku 
na zieloną murawę wybiegną 
młodzi adepci futbolu.
Olaf Dramowicz liczy na po-
parcie małych klubów. 
– To właśnie małe kluby są 
najbardziej niedocenione 
przez władze Pomorskiego 
ZPN – mówi kandydat na 
prezesa Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Dodajmy, że 
za główny cel w swoim pro-
gramie wyborczym Dramo-
wicz postawił sobie zjedno-
czenie poróżnionego podzia-
łami środowiska piłkarskiego, 
aby Pomorze było w końcu 
jedną drużyną. Chce postawić 
na zarządzanie związkiem, a 

nie administrowanie nim, co 
powinno przynieść wyraź-
ne zredukowanie wydatków, 
które ponoszą kluby. Chciał-
by nawiązać współpracę   z za-
granicznymi odpowiednikami 
Pomorskiego ZPN. Będzie 
szukał możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych na 
poprawę szkolenia oraz infra-
struktury obiektów sporto-
wych, między innymi z pro-
gramów unijnych. Zamierza 
dostosować wymogi licencyj-
ne do potrzeb małych klubów. 
Obecnie, przez administra-
cyjne utrudnienia, już na star-
cie zabijany jest największy 
potencjał pomorskiej piłki. 
A przecież droga do profesjo-
nalnej piłki zaczyna się dale-
ko od pięknych stadionów. To 
w małych miejscowościach, 
daleko od szosy, tworzy się 
prawdziwa historia piłki noż-
nej. Nie wszyscy o tym pa-
miętają po wyborach…

Grzegorz Rudnicki  Olaf Dramowicz, jako prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, chce zjednoczyć poróżnione 
środowisko futbolowe 
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Energa sponsorem Lechii
Energa zostanie sponsorem 
głównym Lechii Gdańsk. Poro-
zumienie zakłada współpracę w 
sezonie 2016/2017.  
–  Wierzę, że nasze wsparcie po-
zwoli gdańskim piłkarzom osią-
gnąć zamierzony cel, a klub i jego 
kibice dobrze będą służyć pro-
mocji naszej marki – podkreśla 
Dariusz Kaśków, prezes zarządu 
Energa SA. - Dziś rozpoczynamy 
nowy rozdział współpracy. Na ra-
zie, na najbliższy sezon. W bizne-
sie i sporcie liczą się jednak długo-
letnie, partnerskie relacje. Myślę, 
że do rozmów na temat współ-
pracy jeszcze usiądziemy. Energa, 

jako sponsor kilku innych drużyn 
zawodowych,posiada wypraco-
wany i dobrze funkcjonujący mo-
del takiej współpracy.
- Współczesny sport, zwłaszcza 
ten zawodowy, nie może funkcjo-
nować bez wsparcia sponsorów. 
Tym bardziej cieszymy się, że 
udało się sfinalizować nasze sta-
rania o sponsora, a tym samym o 
przyszłość klubu. Jesteśmy dum-
ni z faktu, iż Energa, po blisko 
10 latach współpracy, przejmuje 
tytuł sponsora głównego Lechii 
Gdańsk – mówi Adam Man-
dziara, prezes klubu.

(GR)

NAD JEZIOREM PRZYWIDZKIM

Rowerowy rajd w Pomlewie
Gmina Przywidz zaprasza 
do siebie na kolejną cieka-
wą imprezę sportową. Tym 
razem 13 sierpnia (sobo-
ta) odbędzie się w Pomle-
wie Otwarty Rajd Rowero-
wy o Puchar Wójta Gminy 
Przywidz.
Organizatorzy zapowiada-
ją, że trasa liczy ok. 15 km 
i biegnie wokół malownicze-
go jeziora Przywidzkiego. 
Linia startu usytuowana jest 
w Pomlewie, skąd uczestnicy 

pojadą wokół jeziora Przy-
widzkiego duktem leśnym i z 
powrotem do Pomlewa.
Celem imprezy jest propago-
wanie zdrowego trybu życia 
oraz aktywnego wypoczynku 
w gronie rodzinnym, przyja-
ciół, ale też promowanie tu-
rystyki rowerowej na terenie 
gminy Przywidz, a także in-
tegracja rodzin i społeczności 
lokalnej, konsolidacja więzi 
rodzinnych poprzez sport, tu-
rystykę i rekreację.

Start zaplanowano na godz. 
17.30. Zapisy prowadzone 
są drogą elektroniczną (ht-
tps://elektronicznezapisy.
pl/event/610.html) oraz na 
miejscu w dniu imprezy, w 
godz. 15.00 – 17.00 (boisko 
szkolne Pomlewo, ul. Szkol-
na). Udział w rajdzie jest 
darmowy, a uczestnicy nie 
będą dzieleni na kategorie 
wiekowe. 

(KL)



FETA 2016!  
Dziękujemy i zapraszamy za rok

Foto: Karol Stańczak


