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STR. 12

W Redzie popływasz z rekinem
Rekiny, palmy i mnóstwo wodnych atrakcji 
– można już korzystać z parku wodnego 
w Redzie. Unikatowy kompleks basenowy 
zaprasza 

Docierają do nas sygnały, że budowa szkoły metropolitalnej  
w Kowalach ma zostać wstrzymana. Powód? Planowana kolejna 
reforma oświaty, która zakłada powrót do 8-klasowej podstawówki 
przy jednoczesnej likwidacji gimnazjów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają 
przygotowania do inwestycji w Kowalach, a według otrzymanych 
informacji wnioskujemy, że budowa placówki będzie realizowana.

Jeszcze w tym roku przetarg ma być 
rozstrzygnięty, podpisana umowa z
wykonawcą i ruszyć mają prace budowlane 
– mówi Michał Piotrowski z Biura
Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Rusza rewaloryzacja parku 
W najbliższy czwartek, 8 września, otwarte 
zostaną oferty, które napłynęły na ogłoszo-
ny przetarg dotyczący rewaloryzacji parku 
Oruńskiego

Inwestycja ograniczy odór
Smród i związane z tym skargi były powo-
dem kontroli w Zakładzie Utylizacji. Sprawą 
zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

Wszystkie ulice będą oświetlone 
Ponad 500 lokalizacji zamieszkiwanych przez 
54 tysiące gdańszczan zyska oświetlenie w 
ramach nowego programu realizowanego 
przez miasto.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 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

• 16 – 18 września (piątek – niedziela), V 
Gdyński Weekend Kuglarski, godz. 10.00, 
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9

• 18 września (niedziela), Biegowe Grand Prix 
Dzielnic Gdańska, godz. 11.00, Park Oruński 
(przy pomniku)

• 19 – 24 września, Festiwal Filmowy w Gdyni

• 27 września (wtorek), The Baseballs, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 2 października (niedziela) Garmin 
MTB Series – Reda 2016, godz. 8.00, ul. 
Gniewowska w Redzie

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

• 7 października (piątek), Skye & Ross from 
Morcheeba, godz. 19.00, Stary Maneż w 
Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 8 – 9 października (sobota – niedziela), Targi 
Kosmetyczne i Fryzjerskie, AmberExpo w 
Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 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

• 14 października (piątek), Maria Peszek, godz. 
21.00, klub Scena w Sopocie, al. Mamuszki 2

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

• 16 października (niedziela), 3. AmberExpo 
Półmaraton Gdański, godz. 9.00,  
ul. Żaglowa 11

• 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

• 30 października (niedziela), Dawid Podsiadło, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 4 listopada (piątek), Candy Dulfer, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

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

• 21 listopada (wtorek), Czerwone Gitary, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

Nasze kalendariumDLA SENIORÓW

Bezpłatne leki 
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, od 1 września mają prawo do 
bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez 
ministra zdrowia. Trzeba przy tym wiedzieć, że są one bezpłat-
ne jedynie w określonych wskazaniach, a specjalną receptę wy-
stawi lekarz POZ.

– W naszym województwie 
spośród 2307710 mieszkańców 
– 62104 to osoby w wieku 75-79 
lat, 46041 w wieku 80-84 lata 
i 37077 powyżej 85. roku życia 
– informuje Małgorzata Sworo-
bowicz, rzecznik prasowy woje-
wody pomorskiego.
Receptę może wystawić wyłącz-
nie: lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej, uprawniona pie-
lęgniarka podstawowej opieki 
zdrowotnej albo też lekarz po-
siadający prawo wykonywania 
zawodu, który zaprzestał wy-
konywania zawodu i wystawił 
receptę dla siebie albo dla mał-
żonka, wstępnych, zstępnych w 
linii prostej oraz rodzeństwa. 
– W sytuacji, gdy nie ma lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
który na co dzień opiekuje się 
seniorem – recepty na bezpłatne 
leki może wystawić inny upraw-
niony lekarz POZ zatrudniony 
lub wykonujący zawód u tego 
samego świadczeniodawcy, np. 
w przychodni zdrowia – dodaje 
Małgorzata Sworobowicz. 
Recepty dla Seniora 75+ nie 
może wystawić: lekarz specja-
lista, lekarz POZ wystawiają-
cy recepty w ramach nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej 
oraz lekarz POZ zatrudniony w 
innej placówce niż ta, do której 
pacjent jest przypisany.
Farmaceuta nie ma możliwo-
ści wpisania na recepcie kodu 
uprawnienia dodatkowego, 
określonego symbolem „S”. 
Dlatego lekarz wystawiający re-
ceptę powinien koniecznie pa-
miętać o wpisaniu w polu „kod 
uprawnień dodatkowych” sym-
bolu „S”.
– Na liście znajduje się 1129 

preparatów i 68 substancji czyn-
nych. Są to przede wszystkim 
produkty związane z leczeniem 
chorób wieku podeszłego: nad-
ciśnienia, cukrzycy, choroby 
niedokrwiennej serca, zawału 
serca, miażdżycy, udaru mó-
zgu, astmy, przewlekłej choroby 
obturacyjnej płuc, choroby za-
krzepowo-zatorowej, osteopo-
rozy, jaskry, depresji, zespołu 
otępienia – podkreśla rzecznik 
wojewody.
Leki umieszczone w wyka-
zie pokrywają ponad 81 pro-
cent zapotrzebowania pacjen-
tów powyżej 75. roku życia na 
leki refundowane z poziomem 

odpłatności 30 proc. Z danych 
Ministerstwa Zdrowia wynika, 
że osoby powyżej 75. roku życia 
wydały w 2015 roku na wszyst-
kie leki refundowane około 800 
mln zł. 
– Zatem wsparcie tej grupy pa-
cjentów kwotą blisko 600 mln 
zł rocznie już w pierwszym roku 
funkcjonowania ustawy jest 
współfinansowaniem znaczą-
cym i będzie pozwalało na wy-
danie tym pacjentom za darmo 
większości leków, jakich uży-
wają – podsumowuje Małgorza-
ta Sworobowicz.

(KL)
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NAGRODA MARSZAŁKA

INWESTYCJA ZA 3 MILIONY

Dla pracowników społecznych

Jana Pawła II z nową nawierzchnią 

– Szukamy laureatów „Srebrnego 
Drzewka” – nagrody marszałka 
województwa pomorskiego dla 
pracowników pomocy społecznej 
– informuje Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku.
Pod koniec sierpnia ruszył nabór 
wniosków o przyznanie corocznej 
nagrody Mieczysław Struka, mar-
szałka województwa pomorskiego 
za wybitne i nowatorskie osiągnię-
cia w dziedzinie pomocy społecz-
nej dla pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecz-
nej z naszego regionu. Nagrody 

- Prace związane z wymianą 
nawierzchni na odcinku od ul. 
Rzeczypospolitej do ul. Czarny 
Dwór dobiegły końca. Na pasy 
rowerowe poczekamy jeszcze 
ok. miesiąca – informuje nas 
Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Oprócz wymiany nawierzchni 
jezdni głównego ciągu komu-
nikacyjnego Zaspy, w dalszym 
ciągu firma WPRD Gravel 
prowadzi inwestycję zwią-
zaną z wydzieleniem pasów 
rowerowych. 

zostaną wręczone w listopadzie, 
podczas konferencji organizowanej 
przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej.
– Kandydatów do nagrody mogą 
zgłaszać osoby fizyczne, prawne 
oraz instytucje i organizacje społecz-
ne. Ustanowiona przez marszałka 
nagroda ma charakter indywidu-
alny i jest przyznawana w formie 
pieniężnej oraz pamiątkowej statu-
etki „Srebrnego Drzewka”. Wnio-
ski należy przesyłać do 25 września 
– decyduje data stempla pocztowego 
– dodaje Małgorzata Pisarewicz. 
Dodajmy, że nagroda jest 

Ewa Parafjanowicz-Potuczko 
z Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. 
mówi, że nowo ułożona na-
wierzchnia jezdni wymaga co 
najmniej tygodniowego sezo-
nowania, dopiero po tym cza-
sie możliwe będzie wykonanie 
oznakowania poziomego, a na-
stępnie oznakowania przezna-
czonego dla ruchu rowerowego. 
- Związane z tym utrudnienia 
nie będą już jednak tak uciążli-
we dla kierowców – dodaje Ewa 
Parafjanowicz-Potuczko.
Michał Piotrowski przypomina 

PRACE RUSZĄ POD KONIEC ROKU

Szkoła metropolitalna jednak 
powstanie
Od jakiegoś czasu docierały do nas sygnały, że budowa pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej w Kowalach ma 
zostać wstrzymana. Powód? Planowana kolejna reforma oświaty, która zakłada powrót do 8-klasowej podstawówki przy 
jednoczesnej likwidacji gimnazjów. Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do inwestycji w Kowalach, a według 
otrzymanych informacji wnioskujemy, że budowa placówki będzie realizowana.

Przypomnijmy, że partnerami 
budowy szkoły w Kowalach są: 
gmina Kolbudy, miasto Gdańsk 
i gmina Pruszcz Gdański. 
– W tej chwili posiadamy decy-
zję na wykonanie przebudowy 
Potoku Kowalskiego na obsza-
rze budowy obiektu szkolnego 
w Kowalach, czy chociażby de-
cyzję na szczególne korzysta-
nie z wód, polegające na wpro-
wadzeniu wód opadowych i 
roztopowych spływających do 
projektowanej kanalizacji Po-
toku Kowalskiego z obszaru 
budowy – mówi „Panoramie” 
Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Już w maju Dyrekcja Rozbudo-
wy Miasta Gdańska w imieniu 
lidera inwestycji, a więc gmi-
ny Kolbudy, wystąpiła z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę 

szkoły w Kowalach do Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim.
– Postępowanie o wydanie 

decyzji zostało jednak wstrzy-
mane w związku z uwagami 
tamtejszego starostwa, do-
tyczącymi m.in. potrzeby w 

aktualizacji stanu prawnego 
działek na terenie planowa-
nej inwestycji. Teraz jesteśmy 
na etapie aktualizacji projektu 

budowlanego. Po otrzyma-
niu uaktualnionego projektu, 
wznowione zostanie postępo-
wanie o uzyskanie pozwole-
nia na budowę. Sądzimy, że 
otrzymamy je jeszcze w tym 
miesiącu – tłumaczy Michał 
Piotrowski. 
W tej chwili trwają również 
ostateczne uzgodnienia umowy 
w sprawie finansowania inwe-
stycji, a jej podpisanie odbyć się 
ma w ostatnim kwartale tego 
roku.
– Planowany termin ogłosze-
nia zamówienia publicznego 
na wybór wykonawcy robót dla 
tego zadania to również czwar-
ty kwartał 2016 roku. Przypo-
mnę tylko, że ustawowy termin 
składania ofert to 40 – 47 dni. 
Jeszcze w tym roku przetarg ma 
być rozstrzygnięty, podpisana 
umowa z wykonawcą i ruszyć 

mają prace budowlane  – doda-
je Michał Piotrowski, zastrze-
gając przy tym, że uzależnione 
jest to od terminu ogłoszenia 
zamówienia i daty zakończenia 
postępowania. – Te działania 
zależą od tego, czy oferty będą 
wymagały dodatkowych wyja-
śnień i czy nie będzie odwołań 
wykonawców robót, co może 
wydłużyć proces przetargowy. 
Nic więc nie wskazuje na to, że 
plany budowy szkoły metropo-
litalnej będą schowane do szu-
flady biurka. W kolejnych nu-
merach „Panoramy” informo-
wać będziemy o postępach w 
realizacji tej szczególnie ważnej 
inwestycji oświatowej.

Krzysztof Lubański

przyznawana w szczególności za: 
– wdrażanie projektów aktywizacji 
i integracji społecznej skierowanych 
do osób wykluczonych społecznie,
– tworzenie i rozwijanie wysokich 
standardów jakości usług instytucji 
pomocy społecznej,
– inicjowanie i wdrażanie progra-
mów służących zapobieganiu i roz-
wiązywaniu problemów społecz-
nych, m.in. tworzonych w oparciu o 
partnerstwa lokalne,
– aktywizowanie i integrowanie 
wspólnot lokalnych na rzecz rozwią-
zywania problemów społecznych,
– wspieranie działalności sektora 
ekonomii społecznej,
– wspieranie i promowanie 
wolontariatu,
– upowszechnianie dobrych 

jeszcze, że przebudowa al. 
Jana Pawła II rozpoczęła się w 
kwietniu. 
- Prace miały zakończyć się 
przed wakacjami, ale już w trak-
cie remontu okazało się, że za-
kres robót trzeba poszerzyć o 
wzmocnienie konstrukcji jezdni. 
W związku z tym, w połowie 
czerwca, ogłoszony został prze-
targ na wykonanie dodatkowych 
prac, a koszt przebudowy zwięk-
szył się z 1,5 do 3 mln zł – pod-
sumowuje Michał Piotrowski. 

(GR)

praktyk z zakresu integracji i poli-
tyki społecznej,
– całokształt pracy w dziedzinie 
pomocy i integracji społecznej.
– Nagroda za osiągnięcia w tym 
zakresie przyczyni się nie tylko do 
podniesienia prestiżu zawodu pra-
cownika socjalnego, ale będzie za-
razem dużym wsparciem w two-
rzeniu pozytywnego wizerunku 
całej grupy zawodowej – podkre-
śla Małgorzata Pisarewicz.
Wnioski należy wysyłać pocztą 
tradycyjną na adres: Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego, ul. Oko-
powa 21/27, 80-810 Gdańsk.

(KL)

DROGOWCY W AKCJI

Przebudowują Straganiarską 
Rozpoczęła się przebudowa 
ul. Straganiarskiej na odcin-
ku od ul. Grobla III/IV do 
ulicy Targ Rybny. Inwestycja 
wiąże się z utrudnieniami dla 
kierowców. 

Pierwszy etap prac obejmo-
wać będzie wymianę sieci i 
przyłączy wodociągowych, 
sieci kanalizacji deszczowej 
oraz odtworzenie jezdni i 
chodników. W kolejnym eta-
pie prace prowadzone będą 
na odcinku od skrzyżowania 

Straganiarska/Minogi/Ró-
żana do skrzyżowania Stra-
ganiarska/Targ Rybny. Pla-
nowany termin zakończe-
nia przebudowy to koniec 
listopada. 
Prace koordynowane są przez 
Gdańską Infrastrukturę Wo-
dociągowo-Kanal izacy jną 
oraz Dyrekcję Rozbudowy 
Miasta Gdańska. 

(GR)

  Aleja Jana Pawła II już prawie wyremontowana
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Wyłożenie 
projektów 
Do 30 września w Biurze 
Rozwoju Gdańska przy ul. 
Wały Piastowskie 24 do 
publicznego wglądu udo-
stępniono dziewięć projek-
tów miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego wraz z progno-
zami oddziaływania na 
środowisko. 

(GR)
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ZAPRASZAMY DO BROADWAYU

Taniec dla seniorów
– W imieniu organizatorów za-
praszamy wszystkie pary 50+ na 
bezpłatne zajęcia tańca towarzy-
skiego oraz panie 50+ na „Lady 
latino i country”, prowadzone 
przez „Szkołę Tańca 50+” w 
Domu Sąsiedzkim „Broadway” 
przy ulicy Kolberga 9 w Sopo-
cie – zaprasza Anna Dyksińska z 
Urzędu Miasta Sopot.
Zajęcia skierowane są wyłącznie 
do „starszej młodzieży”.
– Taniec to świetna zabawa, 
relaks, przyjemność, posiada 
walory zdrowotne. Aktyw-
ność fizyczna w każdej formie, 

a szczególnie poprzez taniec, to 
po prostu miłe spędzanie cza-
su, ale również możliwość inte-
gracji i nawiązywania nowych 
znajomości – podkreśla Anna 
Dyksińska.
Zapisy prowadzone są w Domu 
Sąsiedzkim „Broadway” (tel. 58 
551 98 40). Natomiast pierwsze 
zajęcia odbędą się już 8 września 
i prowadzone będą w czwartki. 
Zajęcia „Lady Latino 50+” od-
bywać się będą w godz. 13.00 – 
14.00, zaś taniec towarzyski w 
godz. 14.15 – 15.15.

(GR)

PRZEJŚCIE NA WESTERPLATTE

Kładka już dostępna 
W ostatnich dniach sierpnia, a więc wcześniej niż początkowo zakładano, 
udostępniono pieszym kładkę w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Sopocie. 

– Kładka została udostępnio-
na jeszcze przed zakończeniem 
wszystkich prac, ponieważ pro-
sili nas o to piesi, licznie korzy-
stający z tej trasy – mówi Anna 
Dyksińska z Urzędu Miasta 
Sopot.
Przebudowa kładki dla pie-
szych nad jarem w ciągu ul. 
Obrońców Westerplatte rozpo-
częła się pod koniec maja. 
– Roboty polegały na wymia-
nie przęsła oraz skrajnych pod-
pór stalowych. Podpora środ-
kowa została usunięta. Kon-
strukcję nośną stanowi stalo-
wa, trójprzęsłowa, dwudźwi-
garowa belka ciągła. Przęsła 
kładki dla pieszych wykonano 
jako dwudźwigarowe w rozsta-
wie 1,5 m. Lokalizacja podpór 
skrajnych pozostała bez zmian. 
Istniejące przyczółki zostały 
przemurowane z uwagi na ich 
zły stan techniczny oraz do-
stosowane do nowych łożysk 
kładki. W ramach inwestycji 
wykonano nowe filary stalowe 
o geometrii i kształcie zgod-
nym z istniejącymi – wylicza 

zakres prac Anna Dyksińska. 
To jednak nie wszystko, ponie-
waż projekt przewiduje jeszcze 
wykonanie podświetlenia kład-
ki na dwa sposoby: oświetlenie 
zlokalizowane w poręczy ba-
rierki i oświetlenie dodatkowe, 

zamontowane w pylonach, do-
świetlające pomost kładki. 
– Tym samym miejsce to stanie 
się jeszcze bardziej magiczne, 
klimatyczne i sprzyjać będzie 
wieczornym spacerom – pod-
kreśla Anna Dyksińska.

Dodajmy tylko, że przebudowa 
kładki kosztuje ponad pół mi-
liona złotych, a wszystkie prace 
mają być ukończone do końca 
września. 

(GR)

  Z kładki w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte można już korzystać
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DLA SOPOCKICH RODZIN

KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW

Budują mieszkania komunalne

„Zimny drań” w Operze Leśnej

Przy ulicy Malczewskiego 29 w 
Sopocie ruszy kolejna, miejska 
inwestycja mieszkaniowa. 
– W budynku tym zamieszka 60 
rodzin, które dzięki sopockiemu 
programowi budownictwa ko-
munalnego otrzymają to, co naj-
ważniejsze – wymarzone miejsce 
do życia, swoje pierwsze miesz-
kanie – informuje Anna Dyksiń-
ska z Urzędu Miasta Sopot.
Przy Malczewskiego 29 powsta-
ną 3 mieszkania jednopokojowe 
i 57 mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 31,1 m kw. do 

– W najbliższą niedzielę (11 
września) o godz. 12.00 Szpil-
man i Wars zabiorą mieszkań-
ców Sopotu w sentymentalną 
podróż „z zimnym draniem”, „o 
dziewiątej” „zatańczymy tango”, 
bo przecież „tych lat nie odda 
nikt”. W melancholijny nastrój 
wprowadzi słuchaczy prezenter 
muzyczny Marcin Kydryński, 
prowadzący koncert – zapowiada 
Mariusz Pszczółkowski z agencji 
BART, która jest organizatorem 
koncertu.
Wrześniowe „Koncerty dla 
mieszkańców” to od kilku 

58,63 m kw. Według szacunków 
inwestycja kosztować ma 12,8 mln 
zł netto.
– Również we wrześniu rozpoczy-
namy budowę 2 budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych przy ul. 
Świemirowskiej 2-4. Szacunkowy 
koszt wykonania robót budow-
lanych wynosi blisko 3,5 mln zł 
netto. Prace budowlane mają tam 
potrwać 12 miesięcy, podczas któ-
rych wybudowanych zostanie 16 
mieszkań dla sopockich rodzin – 
każde o powierzchni od 39,8 m 
kw. do 47,1 m kw. – dodaje Anna 

sezonów stała propozycja muzycz-
na dedykowana sopocianom w po-
dziękowaniu za udany sezon. Jest 
to inicjatywa Jacka Karnowskiego, 
prezydenta Sopotu, a przyłączyła 
się do niej miejscowa Polska Fil-
harmonia Kameralna. 
– Inicjatywa od lat niezmiernie 
cieszy się popularnością, umożli-
wiając publiczności spotkanie z cie-
kawymi artystami i nieco lżejszym 
repertuarem – dodaje Mariusz 
Pszczółkowski, który podkreśla, że 
w tym roku Operę Leśną wypełnią 
przede wszystkim przedwojen-
ne melodie. – Zadziorne szlagiery 

Dyksińska.
Wnioski na nowe budownictwo 
komunalne będą przyjmowane 
prawdopodobnie w II kwartale 
przyszłego roku, ponieważ naj-
pierw sopoccy rajcy muszą przy-
gotować i zatwierdzić regulamin 
przyznawania mieszkań. Zgodnie 
z przyjętą polityką mieszkaniową 
miasta, preferowane będą młode 
rodziny z dziećmi.
– Sopot aplikował do Banku Go-
spodarstwa Krajowego w kon-
kursie o udzielenie finansowe-
go wsparcia na tworzenie lokali 

Henryka Warsa czy romantyczne 
ballady Władysława Szpilmana 
to utwory, które już na stałe wpi-
sały się w annały polskiej muzyki 
rozrywkowej. 
Sopocka publiczność spędzi wie-
czór, nucąc pod nosem takie klasy-
ki, jak „Miłość ci wszystko wyba-
czy”, „Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”, „Sex appeal”, „Zimny drań”, 
„Tych lat nie odda nikt”, „W małym 
kinie” czy „Pójdę na stare miasto”. 
– Hity, którym wielką rozpozna-
walność zapewnili artyści tacy, 
jak Eugeniusz Bodo i Hanka Or-
donówna, wykonają znakomici 

socjalnych, mieszkań chronio-
nych i lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu 
gminy niestanowiących loka-
li socjalnych. Znaleźliśmy się w 
gronie 81 wnioskodawców, któ-
rym zostało przyznane dofinan-
sowanie: w przypadku budynku 
na ul. Malczewskiego około 4,3 
mln tys. zł, a budynków na ul. 
Świemirowskiej, Sopot otrzy-
ma dofinansowanie na pozio-
mie ok. 590 tys. zł – mówi Anna 
Dyksińska. 

(GR)

soliści – Joanna Knitter i Janusz 
Szrom, w towarzystwie Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot. 
Orkiestra pod batutą maestro 
Wojciecha Rajskiego wykona 
także pełne rozmachu utwory 
orkiestrowe oraz „Koncert for-
tepianowy” Henryka Warsa z 
udziałem pianisty Wojciecha 
Majewskiego. Będzie to okazja 
do zaprezentowania słuchaczom 
możliwie szerokiego spektrum 
twórczości dwóch wspaniałych i 
wszechstronnych polskich kom-
pozytorów – dodaje Mariusz 
Pszczółkowski. (GR)

NOWY ROK SZKOLNY

Rekordowo dużo 
6-latków
– Rodzice blisko 50 proc. so-
pockich sześciolatków podjęli 
decyzję o posłaniu dzieci do 
pierwszej klasy. To rekordo-
wy wynik w skali wojewódz-
twa i prawdopodobnie dru-
gi w kraju – po Warszawie 
– informuje Justyna Mazur-
-Dziadkiewicz z sopockiego 
magistratu. 
Jest kilka czynników, które 
zdecydowały o tym sukcesie. 
Niektóre z nich podjęto już na 
początku tego roku.
– Rodzicom umożliwiono za-
poznanie się z opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicz-
nej na temat stopnia gotowo-
ści dziecka do edukacji szkol-
nej. Rozbudowano też oferty 
świetlic w placówkach, wzbo-
gacając je m.in. o zajęcia lo-
gopedyczne, gimnastykę i do-
datkowe godziny nauki j. an-
gielskiego. Dzięki tym roz-
wiązaniom sopockie szkoły 
spełnią oczekiwania rodziców 
najmłodszych pierwszaków i 
zapewnią bardzo dobre wa-
runki do rozwoju przyszłym 
uczniom – zauważa Justyna 
Mazur-Dziadkiewicz. 
Dzięki świadomym decy-
zjom rodziców pierwszokla-
sistów, sytuacja w sopockich 

przedszkolach także jest 
optymalna – każdy rodzic, 
który w Sopocie złożył po-
danie w sprawie przyjęcia 
dziecka 3 – 6 letniego do 
przedszkola, będzie miał za-
gwarantowane miejsce od 1 
września w przedszkolu sa-
morządowym. Jednocześnie 
wszystkie wolne miejsca w 
przedszkolach zostały zapeł-
nione. Łącznie w Sopocie do 
przedszkoli uczęszczać bę-
dzie ok. 730 dzieci.
– W roku szkolnym 2016/17 
do sopockich szkół uczęsz-
czać będzie 135 pierwszo-
klasistów. Łącznie stworzono 
7 oddziałów, wśród których 
są klasy zarówno „miesza-
ne”, jak i jednorodne, a więc 
tylko 6-latki. Do klas pierw-
szych zapisało się 49 proc sze-
ściolatków. Na ten rezultat 
Wydział Oświaty pracował 
już od stycznia, organizując 
spotkania z rodzicami dzie-
ci 6-letnich, podczas których 
prezentował ofertę edukacyj-
ną oraz opiekuńczą poszcze-
gólnych szkół – podkreśla Ju-
styna Mazur-Dziadkiewicz.

(GR)

WIĘKSZE WPŁYWY

Kulturalnie i bezpiecznie
Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Sopot przyznaje, że 
tegoroczny letni sezon można 
uznać za bardzo udany. Miasto 
odwiedziła rekordowa liczba 
gości.
- Szczególnie cieszą mnie sta-
tystyki frekwencji na wydarze-
niach kulturalnych oraz dane 
dotyczące bezpieczeństwa w 
mieście – mówi Jacek Kar-
nowski, prezydent Miasta So-
potu – Pokazują one z jednej 
strony znaczny wzrost liczby 
osób odwiedzających sopockie 

instytucje kultury i ciekawe im-
prezy, a z drugiej – znaczny spa-
dek liczby przestępstw i wzrost 
wykrywalności. 
Dobry sezon to także większe 
wpływy z turystyki do budżetu 
miasta.
- Dodatkowe środki przezna-
czymy na projekty ważne dla 
mieszkańców, jak m.in. zakup 
karetki pogotowia, rewitaliza-
cję zieleni w centrum miasta czy 
działania związane z bezpie-
czeństwem – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.

(GR)
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Podsumowanie Akcji LatoLato z „Piastusiem”
W klubie „Maciuś I” Akcja 
Lato przebiegała pod hasłem 
„Wakacyjne przygody z kró-
lem Maciusiem”. 
- W tym roku dzieci zwiedzi-
ły: Teatr Szekspirowski, Teatr 
Wybrzeże, Dom Uphagena, 
gdzie odbyły się warsztaty 
„Letnie wędrówki po Gdań-
skim Domu bogatego miesz-
czanina”. Poza tym, dzieciaki 
zwiedziły Ratusz Głównego 
Miasta, Dom Artusa, Fak-
torię Handlową w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie zobaczyły 
rekonstrukcję osady handlo-
wej z okresu wpływów rzym-
skich – wylicza część atrakcji 
Urszula Lisowska, kierownik 
Osiedlowego Klubu „Maciuś I”.
Dzieci miały także okazję zo-
baczyć Spichlerz, w którym 
przeprowadzono warsztaty 
„Historia pewnego zabytku” 
oraz sopockie grodzisko, gdzie 
uczyły się strzelania z łuku i 
piekły kiełbaski w ognisku. 
- Z kolei w Edu Parku wzięły 
udział w warsztatach „Chemia 
na kolorowo”. Wojewódzka 
Biblioteka w Sopocie przygo-
towała spektakle kukiełkowe 
„Jaś i Małgosia” i „Brzyd-
kie kaczątko” oraz warsztaty 
plastyczne. Muzeum Sztu-
ki Współczesnej „Łaźnia” 
w swoim KinoPorcie dało 

Po raz kolejny w klubie „Pia-
stuś” prowadzone były pół-
kolonie, z których skorzystały 
52 osoby w wieku 7-11 lat.
- Staraliśmy się zróżnico-
wać program, by sprostać 
oczekiwaniom naszych pod-
opiecznych. Dużą atrakcję 
stanowiły z pewnością czte-
ry wycieczki, które możliwe 
były dzięki hojności naszych 
sponsorów – Stowarzyszeniu 
Kulturalno-Oświatowemu 
Tele-Piast – mówi nam Ewa 
Abramowska, kierownik klu-
bu „Piastuś”.
Dzieci brały udział w zaję-
ciach sportowych prowadzo-
nych przez Marcina Dziubiń-
skiego ze Szkółki Piłkarskiej 
„Morze”, w Edu Fanie prze-
prowadzały doświadczenia 
chemiczne, a w Ośrodku Kul-
tury Morskiej uczestniczyły 
w zajęciach „Przez siedem 
mórz” i „Wszyscy do szalup’, 
zaś w ECS w zajęciach: „Z 
widokiem na...” i „Interakcje”. 
Odwiedziły Słowiańską osa-
dę w Sławutowie, gdzie po-
znawały pracę cieśli i tkacza. 
Maluchy bawiły się w Kra-
inie Zabawy, grały w golfa 
w Sopocie, odwiedziły Dom 
Uphagena. 
- Odwiedziliśmy też gospo-
darstwo agroturystyczne na 

projekcje filmów „Pinokio”, 
„Mały Książe”, „Operacja Ark-
tyka” i „Najlepsze przyjaciółki”.
Nie zabrakło zajęć sportowych. 
Trenerzy z „Green Clubu” na 
Zaspie uczyli gry w bilard. Na 
plaży w Brzeźnie dzieci bawi-
ły się ze znanymi sportowcami 
Teamem Artura Siódmiaka i 
Viktorem Borsukiem. Ponadto 
odbyły się konkursy oraz turniej 
gry w lotto, w którym wygrała 
Zofia Basek.
- Największą frajdę sprawi-
ła dzieciom wycieczka do Sea 

Kaszubach, gdzie dzieci miały 
okazję poznać zagrodą rolni-
czą. Uczestniczyły w warszta-
tach z kaszubszczyzny prowa-
dzonych przez kapelę kaszub-
ską. Nasi mali podopieczni 
brali udział w zabawach „Tro-
piciele – odkrywcy”. Odwie-
dzili też park w Oliwie, katedrę 
oraz Muzeum Etnograficz-
ne. Obejrzały przedstawienie 
„Smerfne przygody”  – relacjo-
nuje Ewa Abramowska. 
Młodzi gdańszczanie odwie-
dzili Kaszubską Alaskę, gdzie 
bawiły się w poszukiwaczy zło-
ta, a szaman oprowadzał je po 
tajemniczych namiotach peł-
nych niespodzianek. Poza tym, 

Parku w Sarbsku koło Łeby. 
Maluchy zwiedziły Oceana-
rium Prehistoryczne, statek do 
góry nogami, uczestniczyły w 
karmieniu fok i pokazach ich 
umiejętności. Dzieci wyka-
zywały duże zainteresowanie 
prowadzonymi formami za-
jęć, które dostarczyły im wie-
lu emocji i niepowtarzalnych 
przeżyć – podsumowuje Ur-
szula Lisowska.

(GR)

w Centrum Hewelianum 
wzięły udział w zajęciach 
„Dookoła świata”. 
- Wybraliśmy się także do 
Blizin koło Przywidza. Tam, 
w kukurydzianym labiryncie 
zaprojektowanym przez świa-
towej sławy projektanta Ad-
riana Fischera, sześciokrotnie 
wpisywanego do Księgi Re-
kordów Guinnessa, w zaba-
wie „Na ratunek rozbitkom”, 
szukały wskazówek, które 
doprowadzą je do ocalałych 
statków kosmicznych – doda-
je Ewa Abramowska.

(GR)

  Na plaży w Brzeźnie dzieci bawiły się ze znanymi sportowcami 
Teamem Artura Siódmiaka i Viktorem Borsukiem

  Przednia była zabawa na kukurydzianym polu koło Przywidza Fo
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ATRAKCJI NIE BRAKOWAŁO

Wakacje szybko upłynęły
Akcja Lato z Domem Kultury to, jak co roku, liczne atrakcje, 
które dały dzieciom możliwość spędzenia w niezapomniany 
sposób wakacji.

ZAWIEDLI RODZICE

Western podbił serca dzieci

Niespodziewanie niską fre-
kwencję odnotowano podczas 
tegorocznej Akcji Lato, or-
ganizowanej przez klub „Bo-
lek i Lolek”. Zdaniem Piotra 
Szczepańskiego, kierownika 
przymorskiego klubu, jest to 
wina rodziców.
- Lista osób, również ta re-
zerwowa, zapełniła się bardzo 
szybko. Jednak w trakcie lata 
rodzice zmienili plany waka-
cyjne swoich dzieci, nie infor-
mując nas o tym. Do ostatniej 

chwili nie wiedzieliśmy, czy 
lista możliwych miejsc na da-
nych dzień zostanie zapełnio-
na. Pomni tych doświadczeń w 
przyszłym roku wprowadzimy 
pewne zmiany dotyczące za-
pisów dzieci na letnie zajęcia 
w naszym klubie - zapowiada 
Piotr Szczepański.
Mimo tych niejasności, pro-
gram tegorocznej Akcji Lato 
zrealizowano w całości. Dzieci 
odwiedzały ważniejsze miej-
sca w Trójmieście, w których 

gwarantowana była dobra 
zabawa z niewielką nutką 
edukacji.
- Odwiedziliśmy również 
miasteczko westernowe koło 
Grudziądza. Dzieciaki były 
zadowolone i nie chciały wra-
cać do Gdańska – mówi Piotr 
Szczepański. – Mimo niskiej 
frekwencji tegoroczną akcję 
uważam za udaną.

(KL)

  Każdy chciał znaleźć przynajmniej małą grudkę złota
  Pamiątkowy kadr z Akcji Lato

Dzieciaki uczestniczyły w 
grach i zabawach integracyj-
nych. Zorganizowane było 
ognisko z kiełbaskami w par-
ku Reagana czy wyjście na pole 
mini golfa. Maluchy uczest-
niczyły w warsztatach tanecz-
nych, uczyły się projektować 
ubrania z materiałów ekolo-
gicznych, które później prezen-
towały jako modele. Taneczne 
umiejętności i stroje przydały 
się na dyskotece. Zajęcia z ce-
ramiki ,,Latarnie morskie" oraz 
konkursy pozwoliły im wyrazić 
się w sztuce. Dużą frajdą były 
także zajęcia kulinarne.
Młodzi gdańszczanie pojecha-
li także do Gdyni, gdzie zwie-
dzali statki, Kamienną Górę 
oraz oceanarium. Największą 
atrakcją była jednak wycieczka 
do Stryszej Budy. Tam w Parku 
Miniatur, maluchy mogły się 
poczuć jak Guliwer w krainie 
Liliputów i zobaczyć słynne 
obiekty architektury z całego 
świata. Były tam też w świe-
cie gigantycznych owadów, 
krainie bajkowych postaci, w 
mini zoo, gabinecie śmiechu i 

Zamku Strachu.
Odbyło się też spotkanie z au-
torką książek dla dzieci – Mar-
tą Polak. Pod jej kierunkiem 
dzieciaki napisały wspólny 
wiersz. Innym razem panowie 
z Koła Łowieckiego „Kulik” 
ujawnili tajemnice lasu. Wraz 
z IPN natomiast, w ramach za-
bawy edukacyjnej, poznaliśmy 
miejsca związane z historią II 
wojny światowej.
Dwa tygodnie Akcji Lato 
szybko upłynęły i pozostały 
już tylko miłe wspomnienia. 
Teraz zapraszamy do udziału 

w prowadzonych w przymor-
skim Domu Kultury zajęciach. 
Prowadzone są zapisy do sekcji 
plastycznej dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, sekcji tanecznej 
oraz wokalnej. Swoją działal-
ność wznawia Klub Seniora 
,,Przymorze". Prowadzona bę-
dzie również gimnastyka 50+. 
Wszelkie informacje dotyczące 
zajęć można uzyskać w biurze 
Domu Kultury przy ul. Śląskiej 
66B oraz pod numerem telefo-
nu 58 553 40 21.

(AT)
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SZUKAJĄ PARTNERA

Basen we 
Wrzeszczu? 
Miasto Gdańsk rozpoczę-
ło postępowanie na wy-
bór partnera prywatnego 
w przedsięwzięciu „Zapro-
jektowanie, sfinansowanie, 
wybudowanie i eksploatacja 
obiektu wielofunkcyjnego, 
obejmującego funkcje spor-
towo-rekreacyjne w dziel-
nicy Wrzeszcz w Gdańsku”. 
Inwestycja zrealizowana ma 
być na miejskiej działce przy 
skrzyżowaniu ul. Kościusz-
ki i al. Legionów, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej nr 49. 
– Celem projektu jest zago-
spodarowanie wskazanego 
obszaru poprzez realizację 
obiektów celu publicznego, 
w tym budowę basenu pły-
wackiego oraz celów ko-
mercyjnych i dzięki temu 
wzbogacenie oferty sporto-
wo-rekreacyjnej dla gdań-
szczan – informuje Michał 
Piotrowski z gdańskiego 
magistratu.
Planowany termin urucho-
mienia basenu to przełom 
2018 i 2019 roku. 

(GR)

KONTROLA W ZAKŁADZIE UTYLIZACJI

Inwestycja zmniejszy smród  
Smród i związane z tym skargi były powodem kontroli w Zakładzie Utylizacji w Gdańsku. Sprawą 
zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ostatniego dnia sierpnia przedstawił 
protokół pokontrolny. W dokumencie nie odnotowano żadnych naruszeń ani wykroczeń. 

Cyprian Maciejewski z Za-
kładu Utylizacji informuje, że 
weryfikowano szereg elemen-
tów funkcjonowania zakładu, 
z naciskiem na proces kom-
postowania oraz gospodarkę 
wodno-ściekową. 
- Była to kontrola o charakte-
rze interwencyjnym, czyli w 
trybie bez uprzedniego zawia-
damiania. Spółka udostępniła 
wszelką oczekiwaną dokumen-
tację oraz współpracowała przy 
wizjach lokalnych i badaniach 
– dodaje Cyprian Maciejewski.
Jeszcze przed rozpoczęciem 
kontroli WIOŚ wjechał mo-
bilnym laboratorium na plac 
dojrzewania kompostu, a po-
czynione tam badania nie wy-
kazały niczego niepokojącego. 
- Nie zmienia to oczywiście 
faktu, że ograniczanie uciąż-
liwości jest naszym najważ-
niejszym zadaniem. Za nami 
szereg inwestycji wykonanych 
w tym celu, a w przygotowa-
niu są kolejne, w tym ta stra-
tegiczna, czyli nowa instalacja 
właśnie w miejscu obecnego 

placu dojrzewania kompostu. 
To ona pozwoli utrzymywać 
odory pod kontrolą, skutecznie 
je filtrować, a ponadto unieza-
leżni nas od pogody – wyjaśnia 
Wojciech Głuszczak, prezes 
Zakładu Utylizacji. 
Dodać trzeba, że Wydział Śro-
dowiska gdańskiego magistratu 
pracuje nad wydaniem decyzji 
środowiskowej umożliwiającej 
uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę hermetycznej instalacji 
mającej znacznie ograniczyć 
wydobywanie się odorów. 
Jak podają urzędnicy, budowa 
nowej kompostowni ma roz-
począć się w przyszłym roku 
i potrwać około 12 miesię-
cy. Cały czas trwają prace nad 
inwestycją. 
- Odbył się między innymi 
dialog techniczny z kilkuna-
stoma firmami zainteresowa-
nymi jej realizacją, w którym 
uczestniczyło również Stowa-
rzyszenie Sąsiadów Zakładu 
Utylizacyjnego. Rada Interesa-
riuszy Zakładu, w tym przed-
stawiciele mieszkańców, także 

jest na bieżąco informowana o 
postępach. Co więcej, specja-
liści naszego zakładu wspólnie 
z członkami rady odwiedzi-
li kilka podobnych instalacji 

w Polsce, aby przekonać się o 
wszelkich dostępnych techno-
logiach i móc wybrać tę najle-
piej dopasowaną. Inwestycja 
jest dużym przedsięwzięciem, 

czasochłonnym, także w wy-
miarze administracyjnym – 
mówi Cyprian Maciejewski. 

(GR)
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Przypomnijmy, że w wyniku 
gwałtownej nawałnicy jaka 
przeszła nad Trójmiastem  
w nocy z 14 na 15 lipca 2016 
r. - uznanej przez IMGW za 
największą ulewę ostatnich 
65 lat! - linia PKM uległa 
uszkodzeniom, w efekcie któ-
rych wstrzymany został na 
niej ruch pociągów. Już od 
19 lipca pociągi SKM wróci-
ły na trasę Kartuzy – Gdańsk 
Port Lotniczy, skąd dalej pa-
sażerowie mogli dojechać do 
Gdańska Wrzeszcza autobu-
sową komunikacją zastępczą, 
której rozkład jazdy jest zsyn-
chronizowany z pociągami. 
Ze wszystkich zidentyfiko-
wanych po ulewie 688 miejsc 
do naprawy, 56 wymagało 
wykonania przed wznowie-
niem ruchu, natomiast pozo-
stałe mogą być prowadzone 
pod ruchem, lecz z pewnymi 
ograniczeniami prędkości 
lub nawet czasowym zamy-
kaniem pewnych odcinków 
trasy. I chociaż około 75 proc. 

wszystkich szkód ma charak-
ter powierzchowny (spłynięcie 
warstwy ochronnej darniny  
i humusu z nasypów, bez 
uszkodzenia samej konstruk-
cji nasypu), to ze względu na 
dużą ilość szkód oraz ograni-
czoną możliwość dotarcia do 
niektórych lokalizacji, ich na-
prawa będzie czasochłonna. 
Dlatego PKM SA i Budimex 
SA zdecydowały o takiej orga-
nizacji prac naprawczych, aby 
możliwe było częściowe wzna-
wianie ruchu na linii PKM.  
Od 12 sierpnia – kiedy roz-
poczęły się prace naprawcze 
(wcześniej przez cały miesiąc 
realizowane były roboty zabez-
pieczeniowe i przygotowawcze 
oraz szczegółowa inwentaryza-
cja szkód dla ubezpieczyciela) 
do 31 sierpnia firmie Budimex 
udało się wykonać naprawy  
w 68 kluczowych dla przywró-
cenia ruchu miejscach (czy-
li 10% całości). Dzięki temu 
możliwy jest powrót pociągów 
na całej linii PKM pomiędzy 

linią 201 (Gdynia – Kościerzy-
na) a Gdańskiem Wrzeszczem, 
przy czym:
• na odcinku od linii 201 do 
przystanku PKM Gdańsk Brę-
towo ruch pociągów odbywać 
się będzie po dwóch torach,
• na odcinku Gdańsk Bręto-
wo – Gdańsk Strzyża pociągi  
w obu kierunkach poruszają się 
po jednym torze (nr 1),
• wjazd na stację PKP Gdańsk 
Wrzeszcz odbywa się po dwóch 
torach, dzięki rozjazdom na li-
nii PKM zamontowanym po-
między wiaduktami WK 3 (nad 
al. Grunwaldzką) i WK 2 (na 
wysokości przystanku SKM 
Gdańsk Zaspa).
Dzięki temu o cały miesiąc 
wcześniej wszystkie pocią-
gi SKM z Kartuz dojadą do 
Gdańska Wrzeszcza. Jest to 
o tyle ważne, że przed lipco-
wą ulewą ten właśnie kieru-
nek charakteryzował się naj-
większą tendencją wzrostową 
liczby pasażerów, na poziomie 
nawet 15-20 % miesięcznie, 

potwierdzając tym samym 
ogromne znaczenie linii PKM 
jako najbardziej atrakcyj-
nej dla mieszkańców regionu 
możliwości dojazdu do stolicy 
województwa.
Szybsze zakończenie naj-
ważniejszych napraw na linii 
PKM dało także możliwość 
częściowego wznowienia ru-
chu pociągów na odcinku 
aglomeracyjnym PKM – czy-
li do Gdańska Osowej i Gdy-
ni Głównej. 7 września przy-
wrócony został częściowo 
ruch pociągów na trasie Gdy-
nia Główna - Gdańsk Oso-
wa - Gdańsk Wrzeszcz. Tutaj 
czynnikiem warunkującym 

powrót wszystkich pociągów 
SKM na tę trasę jest jednak 
także zakończenie napraw po 
lipcowej ulewie prowadzonych 
przez PKP PLK na linii 201 
Gdynia – Kościerzyna. Obec-
nie pociągi jeżdżą tam tylko 
po jednym torze, w związku z 
czym przepustowość tej linii 
jest ograniczona. Według naj-
nowszych deklaracji PKP PLK 
przejazd po obu torach linii 
201 na odcinku Gdynia Głów-
na – Gdańsk Osowa możliwy 
będzie prawdopodobnie od  
1 października 2016 r. 
Naprawa pozostałych ok. 600 
miejsc na linii PKM uszko-
dzonych podczas lipcowej 

Z Kartuz do Wrzescza linią PKM
Dzięki szybszemu wykonaniu niezbędnych do wznowienia ruchu 
prac naprawczych na linii PKM, pociągi SKM z Kartuz dojeżdżają 
do Gdańska Wrzeszcza już od 4 września, a nie jak wcześniej prze-
widywano od 1 października 2016 r. 

nawałnicy prowadzona bę-
dzie równolegle z prowa-
dzonym ruchem pociągów, 
których prędkość w związku  
z tym ograniczona będzie 
do 60 km/h, a na jednym 
900-metrowym odcinku – 
gdzie na drugim torze praco-
wać będzie ciężki sprzęt – na-
wet do 30 km/h. Na wykona-
nie wszystkich pozostałych 
prac i przywrócenie ruchu po 
obu torach na całej długości 
linii PKM wykonawca ma 
czas do 30 listopada 2016 r. 
Wówczas też możliwe będzie 
przywrócenie pełnego roz-
kładu jazdy pociągów SKM 
na całej linii PKM.
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ZGŁOŚ SWÓJ PRZEPIS KONFERENCJA 

Sąsiedzka książka kucharska Europejscy historycy w Faktorii
Jeszcze do 18 września zgłaszać 
można swoje przepisy do „Są-
siedzkiej książki kucharskiej”.
- Książka kucharska po raz dru-
gi będzie elementem pakietów 
startowych pomagających w or-
ganizacji Gdańskich Dni Sąsia-
dów. W książce, tak jak podczas 
spotkań, główną rolę grają ludzie. 
W publikacji nie znajdziemy zdjęć 
potraw, tylko fotografie  sąsiadów 
i sąsiadek, którzy organizowali są-
siedzkie spotkania – mówi Marta 
Bednarska z Gdańskiego Instytu-
tu Kultury.
W roku 2017 zostanie wydana 
druga edycja „Sąsiedzkiej książki 
kucharskiej”.
- Przepisy na przystawki, sałatki i 
zupy, dania główne i na grilla, de-
sery, przetwory, soki, koktajle i na-
poje można zgłaszać do 18 wrze-
śnia – dodaje Marta Bednarska.
Przesyłać je można na adres ksiaz-
ka@dnisasiadow.pl lub listownie 
czy osobiście na adres Instytu-
tu Kultury Miejskiej (ul. Długi 
Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk). 

– W dniach 7-9 września w 
Międzynarodowym Bałtyc-
kim Parku Kulturowym Fak-
toria w Pruszczu Gdańskim 
odbędzie się trzecia edycja 
konferencji Origines et Mu-
tationes. W tym roku badacze 
będą rozmawiać o elitach w 
dawnych wiekach – informu-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego i miłośnik 
historii.
Organizowany przez Wy-
dział Historyczny Uniwersy-
tetu Gdańskiego we współ-
pracy z miastem Pruszcz 
Gdański oraz Muzeum Hi-
storycznym Miasta Gdań-
ska kongres skierowany jest 
do historyków, którzy patrzą 
na przeszłość Europy Środ-
kowej przez pryzmat Morza 
Bałtyckiego.
– Podczas Origines et Mu-
tationes 3 zajmiemy się te-
matem elit z państw leżą-
cych nad Bałtykiem – ich 

Do zgłoszenia można dołączyć 
zdjęcie potrawy. Jedna osoba 
może zgłosić maksymalnie jedną 
propozycję. 
Anna Urbańczyk, koordynatorka 
Gdańskich Dni Sąsiadów pod-
kreśla, że szczególnie doceniane 
będą potrawy, których składniki 
będą dostosowaniem do potrzeb 
osób będących na dietach innych 
niż mięsna - wegetarian, wegan, 
osób uczulonych na gluten, diabe-
tyków – lub z możliwością mody-
fikacji składników tak, by te osoby 
mogły spożywać proponowane 
dania.
- Organizatorzy konkursu przy 
wyborze potraw będą kierować 
się także ich pomysłowością, ade-
kwatnością do idei książki, hi-
storią dania, dostępnością skład-
ników czy precyzją opisu wyko-
nania potrawy – dodaje Marta 
Bednarska.
Szczegółowy regulamin konkursu 
znajduje się na stronie gdansk.dni-
sasiadow.pl/regulamin-ksiazka. 

(GR)

pochodzeniem, znaczeniem 
społecznym czy sprawowaną 
przez nich władzą – mówi 
Bartosz Gondek. – Uczestni-
cy konferencji będą mieli oka-
zję posłuchać o szczegółach 
wyposażenia XVI-wiecznego 
dworu joannickiego, zgłębią 
genealogię najważniejszych 
rodów szlacheckich, a nawet 
poznają zasady gier planszo-
wych, w które grali średnio-
wieczni możni. Oprócz elit, 
wspólnym motywem w re-
feratach będzie Bałtyk, któ-
ry od wieków jest pomostem 
w kontaktach politycznych, 
handlowych i wojennych.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
udział w Origines et Mutatio-
nes jest otwarty dla wszyst-
kich słuchaczy. Obrady pro-
wadzone będą jednak w języ-
ku angielskim.

(GB)

BLOG FORUM GDAŃSK
24-25 września, w kompleksie Europejskiego Centrum Soli-
darności, odbędzie się Blog Forum Gdańsk – najważniejsze 
spotkanie blogerów i twórców internetowych w Polsce. Go-
ściem specjalnym będzie Clive Thompson – uznany dzienni-
karz i bloger „The New York Times”. Wszystkie informacje 
na temat tegorocznej edycji Blog Forum Gdańsk - www.blo-
gforumgdansk.pl. 

RONDO MAZOWIECKIEGO
Największe i najnowocześniejsze rondo w Gdańsku nosi 
już imię Tadeusza Mazowieckiego. Rondo położone jest na 
skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej i Wielopole, w pobli-
żu Stadionu Energa Gdańsk, przy wyjeździe, z otwartego w 
niedzielę 24 kwietnia, tunelu pod Martwą Wisłą. Jest naj-
większym rondem w Gdańsku. 

SABATON ZAGRA W TRÓJMIEŚCIE
- Zapraszamy na koncert szwedzkiej grupy Sabaton. Szwedz-
ka grupa zagra w Ergo Arenie 27 lutego w ramach trasy pro-
mującej album „The Last Tour”. Podczas trasy szwedzkiej for-
macji towarzyszyć będzie niemiecka legenda – Accept. Nato-
miast Sabaton i Accept supportować będzie szwedzka forma-
cja Twilight Force – informuje Bartosz Tobieński, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.

KAMPANIA SPOŁECZNA
Specjalny spot reklamowy oraz plakaty w przestrzeni miej-
skiej przekonują „Alkohol dla nieletnich – ja tego nie kupu-
ję”. Miasto Gdańsk realizuje kampanię „Młodość bez pro-
centów”. Jej ambasadorem w tym roku został Majciej Gleba- 
Florek, który w spotach reklamowych zachęca do odpowie-
dzialnej postawy w sprawie zakupu alkoholu przez nieletnich. 

W GDAŃSKU JEMY ZDROWO! 
Blisko 1880 inspiracji kulinarnych i ponad 10000 dań wpro-
wadzonych do aplikacji „Gdańsk – jeMY zdrowo”, szkolenia 
dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie zdrowych 
posiłków w 25 gdańskich przedszkolach i szkołach oraz apli-
kacja dostępna dla rodziców, którzy mogą sprawdzać, co ich 
dzieci jedzą w placówkach - to podsumowanie akcji pilotażo-
wej programu „Gdańsk – jeMY zdrowo”. Program ten od no-
wego roku szkolnego jest realizowany w kolejnych gdańskich 
placówkach oświatowych.

REKORDOWY SEZON
- To był znakomity i rekordowy sezon dla naszego teatru. 
W sezonie 2015/2016 zagraliśmy 467 spektakli i 31 Lekcje 
Niegrzeczności. Wystawiliśmy 12 premier, zaprezentowali-
śmy 45 tytułów. Odwiedziło nas niemal 125 tysięcy widzów, 
w tym 12 tysięcy na Scenie Letniej w Pruszczu Gdańskim. 
W sezonie 2015/2016 nasza frekwencja wyniosła 97 procent, 
a poza tym, zorganizowaliśmy także 209 działań edukacyj-
nych, w których udział wzięło ponad 4,5 tysiąca osób – pod-
sumowuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże.

IMIGRANCI. SWOI? OBCY?
Czwarty Międzynarodowy Plener Rzeźby w Drewnie z 
udziałem dziesięciu artystów z Polski, Francji, Norwegii i 
Niemiec odbywał się na gdańskiej Zaspie, na terenach zielo-
nych przy ul. Czarny Dwór.
Prezentacja rzeźb nastąpi w sobotę 10 września i będzie po-
łączona z otwartymi warsztatami rzeźbiarskimi. Wejście na 
teren pleneru od strony ul. Czarny Dwór, 150 m od skrzyżo-
wania Czarny Dwór/Jana Pawła II w stronę stadionu.

GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
Radni Gdańska przyjęli uchwałę o utworzeniu Gdańskiego 
Centrum Usług Wspólnych, które będzie obejmowało swo-
imi usługami placówki oświatowe. Wśród świadczonych 
usług znajdzie się w pierwszej kolejności obsługa finansowo-
-księgowa, w kolejnej kadrowo-płacowa jednostek oświato-
wych z wyłączeniem prowadzenia akt osobowych. GCUW 
swoimi usługami obejmie ponad 170 placówek oświatowych. 

(GR)

W SKRÓCIE
„JASNY GDAŃSK”

Wszystkie ulice będą 
oświetlone 
Ponad 500 lokalizacji zamieszkiwanych przez 54 tysiące gdańszczan zyska 
oświetlenie w ramach nowego programu realizowanego przez miasto. „Jaśniejszy 
Gdańsk” kosztować będzie 58 mln zł. W ramach programu oświetlone będą 
ulice, ciągi piesze, dojścia do szkół oraz obiektów użyteczności publicznej.

Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska przypomina, że jest 
to drugi ważny gdański projekt. 
Pierwszym jest program doty-
czący modernizacji chodników. 
Zdaniem prezydenta, podob-
nie jak w przypadku chodni-
ków, ma być on realizowany 
kompleksowo. 
– Zajmie nam to trochę czasu. 
W budżecie miasta na każdy 
kolejny rok zapewnione będą 
środki na ten konkretny cel, 
czyli oświetlenie ulic – podkre-
śla Paweł Adamowicz.
Dziurawe ulice, zniszczo-
ne chodniki i brak oświetle-
nia to problemy, które najbar-
dziej denerwują mieszkańców 
Gdańska. 
– Pół roku temu Paweł Ada-
mowicz zlecił przeprowadzenie 
inwentaryzacji nieoświetlonych 
ulic. Na tej podstawie powstała 
lista 508 lokalizacji i to właśnie 
te miejsca zyskać mają światło – 
informuje Michał Piotrowski z 
Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Według wyliczeń gdańskich 
urzędników na naszych uli-
cach pojawi się 6 tysięcy słupów 
oświetleniowych. W pierwszej 

kolejności pojawią się one przy 
dojściach do placówek oświato-
wych i budynków użyteczności 
publicznej oraz tam, gdzie jest 
bardzo duże natężenie ruchu. 
– Realizacją oświetlenia zajmo-
wać się będzie Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska, która w 
tym celu współpracować będzie 
ze spółkami odpowiedzial-
nymi za dostarczanie energii 
elektrycznej, a więc Energą 

Operator i Energą Obrót – do-
daje Michał Piotrowski.
Trzeba jednak dodać, że mia-
sto nie tylko będzie musiało 
znaleźć pieniądze na realizację 
projektu, ale również na utrzy-
manie nowego oświetlenia. 
Michał Piotrowski wyjaśnia, że 
program „Jaśniejszy Gdańsk” 
podzielony został na kilka eta-
pów. W pierwszym (w latach 
2016 – 2017) oświetlonych 
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zostanie 38 lokalizacji. Koszt 
tego etapu to 5 mln zł. Drugi 
etap realizowany w latach 2017 
– 2018 to kolejne 58 lokaliza-
cji i 7 mln zł. W latach 2016 
– 2018 zostanie oświetlonych 
łącznie ok. 36 km ulic i ciągów 
pieszych. Zakończenie prac w 
ramach kolejnych etapów na-
stąpi do 2025 roku i obejmie 
ponad 400 lokalizacji. 

(GR)
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SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

Poznaj Orunię
– Jeszcze do końca września 
można zwiedzać Orunię z 
Lokalnymi Przewodniczka-
mi i Przewodnikami. Każdy 
spacer jest inny i niepowta-
rzalny, prowadzony według 
autorskiego pomysłu – mówi 
Marta Bednarska z Instytu-
tu Kultury Miejskiej, któ-
ry zaprasza we wrześniowe 
wtorki (godz. 17.30) i soboty 
(godz. 12.00) na bezpłatne, 
alternatywne wycieczki po 
Oruni.
Przypomnijmy, że dzięki 
lokalnym przewodnikom 
poznajemy różne zakątki 
dzielnicy. Spacery w stro-
nę parku Oruńskiego pro-
wadzą: Anna Wesołowska-
-Owczarska, Antoni Po-
lakowski, Krzysztof Osta-
szewski i Andrzej Cylwik. 
Z kolei spacery w stronę 
Oruńskiego Przedmieścia 
prowadzą: Lucyna Kory-
towska i Ryszard Kopittke, 
a spacer w stronę ul. Żuław-
skiej prowadzi Aleksandra 
Abakanowicz. 
– Podczas spaceru usłyszmy 
m.in. historię o „wesołym 
konduktorze” Antonim Tu-
rzyńskim, który umilał czas 

podróżnym swoimi radosny-
mi wierszykami czy słynnej 
restauracji Adria, którą za-
raz po wojnie założył Mar-
cin Drop – dodaje Marta 
Bednarska.
Poszczególne trasy spacerów 
mogą ulegać zmianom, np. w 
zależności od pogody. Orga-
nizatorzy proszą o założenie 
wygodnego obuwia. Miejsce 
spotkania: przed Kawiarnią 
Kuźnia przy ul. Gościnnej 
10. Zapisy: w sieni Instytutu 
Kultury Miejskiej, ul. Długi 
Targ 39/40, pon.–pt., godz. 
10.00–18.00; sob.–niedz., 
godz. 12.00–16.00 lub drogą 
mailową (sien@ikm.gda.pl). 
Harmonogram spacerów po 
dzielnicach: Zaspa, Biskupia 
Górka, Nowy Port, Dolne 
Miasto i Orunia dostępny 
jest na: www.ikm.gda.pl/
alternatywne-spacery/. In-
stytut Kultury Miejskiej i 
grupa społeczna Metropo-
litanka zapraszają także na 
spacery szlakami kobiet po 
Starym i Głównym Mieście 
oraz Stoczni Gdańskiej. 

(GR)

RADNI ZDECYDOWALI

Gdańskie rondo KOR 
Radni miasta Gdańska przy-
jęli uchwałę w sprawie na-
dania nazwy jednemu z rond 
Komitetu Obrony Robotni-
ków. Rondo zlokalizowane 

24. LATA STUDIA PIOSENKI

Sukcesy młodych wokalistów
Młodzi artyści ze Studia Pio-
senki w klubie „Maciuś I” od-
nieśli w czasie wakacji spore 
sukcesy w imprezach nawet 
międzynarodowej rangi. Naj-
większy podczas festiwalu w 
Kielcach.
- W czerwcu i lipcu młodzi 
wokaliści brali udział w wielu 
festiwalach. W 19. Nadbałtyc-
kim Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej o „Bursztynowe Sło-
neczko” w Ustce duet Wikto-
ria Człapińska i Dominika 
Wójcik  zdobyły 3. miejsce zaś 
Zofia Basek wyróżnienie. Z 
kolei w X Festiwalu Piosenki 
„Wschodami Gwiazd” w By-
towie Joanna Ciecholewska 
zdobyła 3. miejsce, a Zofia 
Basek wyróżnienie – informu-
je nas Urszula Lisowska, kie-
rownik Osiedlowego Klubu 
„Maciuś I”.
Uczniowie Studia Piosen-
ki, prowadzonego przez 

POSTAWILI NA SPRAWDZONE ATRAKCJE

Przy klubie „OKO” powstaje 
Klub Seniora
Przez połowę letniej kanikuły gdańskie dzieci mogły korzystać z propozycji przygotowanej przez Oliwski Klub Osie-
dlowy „OKO”, działającego przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

jest na Przeróbce, na skrzyżo-
waniu ulicy mjr Henryka Su-
charskiego i ulicy Ku Ujściu. 
KOR to polska organiza-
cja opozycyjna działająca od 

września 1976 do września 
1977, sprzeciwiająca się poli-
tyce władz PRL, niosąca po-
moc osobom represjonowanym 
w wyniku wydarzeń Czerw-
ca 1976, przede wszystkim w 
Radomiu i Ursusie, a także 

Płocku. Po częściowym speł-
nieniu jej postulatów przez 
władze PRL, przekształciła 
się w Komitet Samoobrony 
Społecznej KOR. 

(GR)

Małgorzatę Szczapańską-Stan-
kiewicz, mają na swoim koncie 
wiele sukcesów w wojewódz-
kich, ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych festiwalach 
piosenki.
W II Konkursie Piosenki Se-
niora „Ocalić od zapomnienia 
polskie przeboje lat 60 – 80 
tych” organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w 
Sopocie, Irena Tokarska i Zbi-
gniew Konwerski w kategorii 
soliści zdobyli 1. miejsce.
Jednak największym, tegorocz-
nym sukcesem wokalistów było 
reprezentowanie Gdańska w 43. 
Międzynarodowym Harcer-
skim Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej Kielce 2016. Iga 
Kasperowicz otrzymała Złotą 
Jodłę w kategorii dzieci od 6 
do 9 lat, zaś Laura Dubieńska 
Srebrną Jodłę w kategorii dzieci 
od 10 do 13 lat. 
- Studio Piosenki w Klubie 

„Maciuś I” prowadzone przez 
Małgorzatę Szczepańską–Stan-
kiewicz istnieje 24 lata. W tym 
czasie przewinęło się bardzo 
dużo utalentowanych wokali-
stów. Dzieci, młodzież i doro-
śli uczą się techniki śpiewania, 
szkolą swój głos, uczą się pracy 

z mikrofonem oraz kultury 
scenicznej – dodaje Urszula 
Lisowska.
Młodym artystom życzymy 
kolejnych sukcesów, o których 
z przyjemnością poinformuje-
my na naszych łamach.

(GR)

  Małgorzata Szczepańska-Szafrańska z laureatkami kieleckiego 
festiwalu : Laurą Dubieńską i Igą Kasperowicz
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   Pamiątkowe zdjęcie uczestników zajęć organizowanych przez Klub „OKO”

Z oferty oliwskiego klubu ko-
rzystały przede wszystkim dzie-
ci, które mieszkają na osiedlach 
administrowanych przez RSM 
„Budowlani”.
- Drzwi naszego klubu otwar-
te były także dla tych, którzy 
przyjechali w odwiedziny do 
mieszkającej tu rodziny. Pro-
gram przygotowaliśmy na pod-
stawie doświadczeń z poprzed-
nich lat. Postawiliśmy po prostu 
na sprawdzone zajęcia, a więc 
gry i zabawy, konkursy plastycz-
ne. Chętni mogli rywalizować w 
grach planszowych. Najlepsi w 
poszczególnych grach otrzymy-
wali punkty do klasyfikacji ogól-
nej. Wyłoniła ona potem najlep-
szych zawodników gier planszo-
wych, którzy otrzymali nagrody i 
drobne upominki. Wszystkie za-
jęcia przebiegały w koleżeńskiej 
atmosferze, bo zasady faiy play 
przyświecały naszej akcji. Poza 

tym, dużo czas spędzaliśmy na 
świeżym powietrzu, ale byliśmy 
też na filmie animowanym w 
kinie – mówi nam Dariusz Lu-
lewicz, kierownik Oliwskiego 
Klubu Osiedlowego „OKO”. 
Dodajmy w tym miejscu, że 
wszystkie nagrody i upominki 
dla dzieciaków zostały ufundo-
wane przez spółdzielnię. Kie-
rownik klubu ze smutkiem za-
uważa, że pozyskanie sponsorów 
– szczególnie na kulturalno-
-oświatowe działania – jest nie-
zwykle trudnym zadaniem. 
- Tegoroczna zajęcia wakacyj-
ne zostały podzielone na dwa 
turnusy. Pierwszy z nich cieszył 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem młodych mieszkańców 
naszego osiedla. Od 1 września 
nasz klub powrócił do swojej 
dawnej działalność. Tak więc 
w dalszym ciągu odbywają się 
zajęcia w sekcjach: tenisowej, 

brydżowej i szachowej. Kon-
tynuować będziemy bezpłatne 
zajęcia z języka angielskiego, w 
których uczestniczyć mogą dzie-
ci od 6 do 12 lat – zapowiada 
Dariusz Lulewicz.
W tym roku klub zamierza swo-
je podwoje otworzyć również 
dla najstarszych mieszkańców 
osiedla.
- Porozumieliśmy się z jedną z 
mieszkanek, aby właśnie u nas 
powstał Klub Seniora. Moim 
zdaniem jest to doskonały po-
mysł. Wstępnie założyliśmy, że 
seniorzy będą mogli spotykać się 
w naszym klubie co czwartek. 
Wszystko jednak zależy od tego 
jak duże będzie zainteresowanie 
samych seniorów – dodaje kie-
rownik klubu „OKO”.
Wszystkich starszych mieszkań-
ców osiedli Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Budow-
lani”, którzy są zainteresowani 

założeniem klubu seniora, za-
praszamy na spotkanie orga-
nizacyjne, które zaplanowano 

na 15 września (godz. 17.00). 
Spotkanie odbędzie się w go-
ścinnych progach klubu „OKO”, 

mieszczącego się przy al. Grun-
waldzkiej 611.

Grzegorz Rodnicki
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ORUŃSKI PARK GDAŃSKĄ PEREŁKĄ

Rusza druga odsłona rewaloryzacji parku 
W najbliższy czwartek, 8 września, otwarte zostaną oferty, które napłynęły na ogłoszony przetarg dotyczący 
rewaloryzacji parku Oruńskiego. Przypomnijmy, że jest to kolejny etap inwestycji, a tym razem powstać ma 
amfiteatr, wyremontowana będzie wozownia. Park zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

To oczywiście nie wszystkie 
zaplanowane działania, która 
sprawią, że park Oruński od-
zyska swoją dawną świetność.
– Realizacja przewiduje także 
budowę sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej i rewaloryzację 
terenu w zakresie zieleni, ście-
żek, a także montaż ławek i ko-
szy na śmieci. Zgodnie z zało-
żeniami roboty zakończą się w 
listopadzie 2017 roku – infor-
muje nas Michał Piotrowski z 
Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku, który zwra-
ca jednocześnie uwagę, że park 
Oruński to jeden z najstarszych 
parków i drugi co do wielkości 
park miejski w Gdańsku. 
– Położony niedaleko kanału 
Raduni, w malowniczej dolinie 
pomiędzy wzgórzami moreno-
wymi, zajmuje ok. 11 hekta-
rów doliny potoku oruńskiego. 
Zabytki, stawy wodne, place 
zabaw dla dzieci i oczywiście 
różnorodność roślin, każdego 
dnia przyciągają mieszkańców 
szukających odrobiny spokoju – 
podkreśla Michał Piotrowski. 

Dla Pawła Adamowicza, prezy-
denta Gdańska, park na Oruni 
to taka gdańska perła, którą nie 
wszyscy jeszcze odkryli. 
– Od kilku lat park przechodzi 
rewitalizację, pięknieje. To zło-
żony proces. Na dwa pierwsze 
etapy rewaloryzacji wydaliśmy 

w sumie 2,2 mln zł. Duża licz-
ba spacerowicz świadczy o tym, 
że zmiany są akceptowane i 
podobają się – dodaje Paweł 
Adamowicz.
Michał Piotrowski przypo-
mina jeszcze, że w ubiegłym 
roku park uzyskał dodatkową 

funkcję rekreacyjno-wypo-
czynkową, nawiązującą do hi-
storycznego układu funkcjonu-
jącego w tym miejscu w okresie 
międzywojennym. 
– W ramach prac powstały 
drewniane pomosty, kamien-
ne murki, ścieżki spacerowe 

oraz fontanna z okrągłą misą. 
W 2015 roku, na terenie par-
ku powstały także kolorowe i 
nowoczesne place zabaw i za-
montowane zostały urządzenia 
siłowni zewnętrznej – dodaje 
Michał Piotrowski.

(GR)

  Park Oruński to jedno z piękniejszych miejsc naszego miasta 
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SOBIESZEWO 

Umowa 
podpisana 
Jak podaje Michał Piotrow-
ski z Biura Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku, 
w siedzibie Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska pod-
pisano umowę z wykonawcą 
nowego mostu w Sobiesze-
wie. Realizacją inwestycji 
zajmie się konsorcjum firm 
Metrostav i Vistal. 
- Przypomnijmy, że wyko-
nawcę wyłoniono na drodze 
przetargu, w którym oferty 
złożyło sześć firm. Zaofe-
rowana przez konsorcjum 
cena to 57,1 mln zł przy 
gwarancji przedłużonej z 36 
do 60 miesięcy – przypomi-
na Michał Piotrowski, któ-
ry dodaje, że budowa mostu 
zwodzonego zapewni bez-
pieczne i sprawne połącze-
nie wyspy ze stałym lądem. 
Nowy most zastąpi istnie-
jący most pontonowy, uła-
twiając przeprawę zarówno 
kierowcom, jak i żeglarzom. 
Budowa ma rozpocząć się w 
najbliższym czasie, a goto-
wy obiekt ma być oddany do 
użytku na przełomie 2017 i 
2018 roku. W maju rząd po-
twierdził przyznanie dota-
cji na realizację pierwszego 
etapu inwestycji w kwocie 
16,6 mln zł. 

(GR)

DWA KOLEJNE ZADANIA

Rowerowe inwestycje 
Do 25 listopada zakończyć się 
mają kolejne dwie rowerowe 
inwestycje. 
Agnieszka Zakrzacka z Dyrek-
cji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska informuje, że pierwszą z 
nich jest budowa przejazdów 
rowerowych wzdłuż Kanału 
Raduni. 
- Obecnie wzdłuż kanału wy-
konana jest droga technolo-
giczna, na której dopuszczony 
jest ruch rowerowy. Wykona-
nie przejazdów rowerowych 
jest konieczne w celu spełnienia 
standardów trasy rowerowej – 
dodaje Agnieszka Zakrzacka.
W ramach planowanej inwe-
stycji wykonane zostaną korek-
ty układu komunikacyjnego w 
rejonie skrzyżowania ul. Zaro-
ślak z ul. Trakt św. Wojciecha. 
Zmodyfikowane zostaną rów-
nież: przejazd przez łącznik ul. 
Zaroślak i Brzegi z ul. Trakt św. 
Wojciecha, przejazd i przejście 
przez ul. Podmiejską, przejaz-
dy przez łącznik ul. Raduńskiej 
z Traktem św. Wojciecha oraz 
przejazdy przez ul. Nowiny, ul. 
Borkowską, ul. Ryszarda Tom-
czaka, ul. Św. Wojciecha i ul. 
Stromą.
- We wszystkich tych miejscach 
zmieniona zostanie istniejąca 
nawierzchnia. Tam, gdzie jest 
to wskazane, wykonana zosta-
nie również korekta chodników. 

Przetarg na wykonanie przebu-
dowy wzdłuż Kanału Raduni 
został ogłoszony, zaś planowa-
ny termin zakończenia prac to 
25 listopada – dodaje Agnieszka 
Zakrzacka. 
Druga z rowerowych inwesty-
cji dotyczy utworzenia trasy 
wzdłuż al. Hallera na odcinku 
od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy. 
To część projektu „Pomorskie 
Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10”. 
- Inwestycja obejmować będzie 
budowę chodnika i drogi rowe-
rowej wzdłuż wschodniej stro-
ny al. Hallera, jako kontynuacji 
istniejących dróg rowerowych 
po tej stronie ulicy. Dodatko-
wo, powstanie też nowa trasa 
rowerowa wzdłuż zachodniej 
strony al. Hallera na odcinku od 
ul. Nadmorski Dwór do przy-
stanku autobusowego Dwor-
ska. Oprócz budowy i przebu-
dowy nawierzchni, inwestycja 
obejmuje również przebudowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniach, korektę geometrii 
skrzyżowań, montaż tzw. ma-
łej architektury i urządzenie 
zieleni. Planowany termin za-
kończenia inwestycji to 30 paź-
dziernika – informuje Michał 
Piotrowski z Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

(GR)

PÓŁ TYSIĄCA DZIECI NA ZAJĘCIACH

Wakacje z „Ad-Remem” już zakończone
Zakończyły się wakacje, więc 
przyszedł czas na niektóre 
podsumowania. Jak co roku 
zajęcia w czasie lata organizo-
wał klub „Ad-Rem”, któremu 
pomagała w tym roku Rada 
Dzielnicy Oliwa i Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej.

Tegoroczna akcja przebiegała 
pod hasłem „Czerwona kart-
ka rasizmowi – wakacje bez 
uzależnień”.
– Zajęcia odbywały się tra-
dycyjnie na boisku przy uli-
cy Cystersów. Chętni mogli 
wziąć udział w imprezach po-
pularyzujących piłkę nożną, 
siatkówkę, koszykówkę i tenis 
stołowy – informuje nas Ry-
szard Riviera, kierownik klu-
bu „Ad-Rem”. – Za udział w 
poszczególnych dyscyplinach 
uczestnicy naszej akcji otrzy-
mywali punkty. Po ich podsu-
mowaniu okazało się, że naj-
lepszy w grupie młodszej był 
Kacper Skórski, który zdołał 
wyprzedzić Jakuba Płókarza, 
Kamila Witkowskiego, Mar-
cela Malinowskiego, Pio-
tra Głowackiego, Krystiana 
Wąsikowskiego i Dawida 
Bartosiaka.
Na specjalne słowa uzna-
nia – zdaniem organizatorów 

– zasłużyła Justyna Pisańczyn, 
która w gronie chłopców wy-
różniała się znakomitą kondy-
cją i techniką piłkarską. 
W grupie starszej najlepszym 
zawodnikiem okazał się Ka-
mil Belecki, który wyprzedził 
Jakuba Hazubskiego i Igora 
Markowskiego. W czasie wa-
kacji rozegrano także VII Tur-
niej Piłkarski Dzielnicowych 
Ośrodków Sportu im. Macieja 
Płażyńskiego. 
– Turniej wygrała ekipa o na-
zwie „Gitara – Przymorze”, 
grająca w składzie: Alan Czesz-
umski, Damian Wilgos, Paweł 

Deja, Vanik Murtchyan, Da-
wid Stasiuk, który po zdobyciu 
6 goli został królem strzelców 
oraz Kacper Stasiak, wybrany 
na najlepszego bramkarza – 
dodaje Ryszard Riviera. – Na 
podium znalazły się też zespoły 
„Ad-Rem” Oliwa i „Planejro – 
Przymorze Wielkie”.
Dodajmy, że w turniejach 
grupy młodszej najlepszą 
okazała się reprezentacja Ze-
społu Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 17. 
A oprócz turniejów piłkar-
skich odbywały się konkursy 
gier zręcznościowych i quizy 

  Wyróżnieni reprezentanci grupy młodszej

wiedzy sportowej.
– Zwycięskie zespoły otrzy-
mały puchary, medale, dyplo-
my i nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Radę Dzielni-
cy Oliwa, Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku, GOKF i Robotniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Budowlani”. Dodać jeszcze 
mogę, że we wszystkich na-
szych zajęciach uczestniczy-
ło blisko pół tysiąca młodych 
ludzi – podsumowuje Ryszard 
Riviera.

(KL)
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ZAPROSZENIE OD „MACIUSIA I” 

Uliczny Bieg Przymorski
Po letniej przerwie do swo-
jej normalnej działalności 
powraca Osiedlowym Klub 
„Maciuś I”. Od 1 września 
klub wznawia zajęcia w Ma-
ciusiowym Klubie Malucha 
dla dzieci od 2,5 do 5 lat. 
- Prowadzone są tu zajęcia 
edukacyjne, plastyczne, ryt-
miczne i zabawy ruchowe, 
korekcyjne i integracyjne. 
Swoje spotkania wznawiają 
też członkowie Koła Senio-
ra „Pogodna Jesień”  i sekcji 
brydżowej. Rozpoczną się 
zajęcia gimnastyki uspraw-
niającej, „zdrowy kręgosłup” 
i pilates dla pań prowadzo-
ne przez Joannę Pałubińską, 
wykwalifikowaną instruktor-
kę pilatesu i „zdrowy kręgo-
słup”, absolwentkę AWFiS w 
Gdańsku. Nie zapominamy 
też o Wing Tsun Kuen Kung 
Fu. Wystartuje także: nauka 
gry na gitarze, rytmika dla 
maluchów „Dobry Start”, na-
uka języka angielskiego dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów oraz spotkania 
Gdańskiego Klubu Fantasty-
ki – informuje nas Urszula 
Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”.
Prowadzone są zapisy dzie-
ci od 6 lat do zespołu tańca 

POJAWI SIĘ CIĄG PIESZO-ROWEROWY

Remontują chodnik 
we Wrzeszczu
W Gdańsku drogowcy działają w różnych miejscach naszego miasta. Powstają nowe 
ulice, remontowane są stare, pieniądze przeznaczane są również na remonty chodni-
ków. Niektóre prace oburzają jednak naszych mieszkańców.

- Zaszokowany były widokiem 
robotników, którzy remon-
tują chodnik przy alei Grun-
waldzkiej na odcinku od ulicy 
Jesionowej do poczty. W tym 
miejscu chodnik jest prosty 
jak stół, żadnych ubytków tam 
nie zauważyłem. Podszedłem 
do pracowników i zapytałem, 
dlaczego remontują ten chod-
nik. Robotnicy sami nie wie-
dzieli i w ogóle byli zdziwieni, 
że akurat w tym miejscu takie 
prace trzeba wykonać. Jeszcze 
bardziej bulwersujący wyda-
je się fakt, że dotychczasowe 
płyty chodnikowe, które są w 
bardzo dobrym stanie, trafią 
na kruszarkę. Przecież takie 
płyty, z pocałowaniem w rękę, 
wziąłby każdy, kto chciałby 
remontować chodnik. Nawet 
w Gdańsku są miejsca, gdzie 
piesze ciągi są w katastrofal-
nym stanie i właśnie tam moż-
na byłoby wykorzystać płyty 
z Wrzeszcza. Kruszenie tych 
płyt to zwykłe marnotrawstwo 
i to nie małych pieniędzy. Po-
fatygowałem się i rozmawiałem 
z robotnikami, którzy sami byli 
zdziwieni zadaniem, które im 
powierzono. Dla mnie jest to 
zwykłe marnotrawstwo pienię-
dzy – mówi nam mieszkaniec 

Wrzeszcza, mieszkający przy 
alei Grunwaldzkiej.
Na pytania naszego Czytel-
nika odpowiadają pracownicy 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
„ Na odcinku al. Grunwaldz-
kiej od al. Żołnierzy Wyklę-
tych do ul. Do Studzienki re-
alizujemy zadanie, którego 
przedmiotem jest przebudo-
wa ciągu pieszego w celu do-
puszczenia ruchu rowerowego 
wzdłuż al. Grunwaldzkiej. Za-
kres prac obejmuje wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego wraz 

z wykonaniem przejazdów ro-
werowych przez skrzyżowa-
nia al. Grunwaldzkiej z ul. Do 
Studzienki, ul. Sobótki, ul. Jaś-
kowa Dolina, ul. Dmowskiego, 
ul. De Gaullea, ul. Jesionowej. 
W ramach zadania wykonane 
są również miejsca postojo-
we wzdłuż al. Grunwaldzkiej. 
Dostosowanie chodnika do 
pełnienia funkcji ciągu pie-
szo- rowerowego oraz przebu-
dowa miejsc postojowych wy-
maga przebudowy konstrukcji 
chodnika, a przy okazji wy-
miany płytek chodnikowych. 

Jednocześnie informujemy, że 
zgodnie z umową, pozostałe po 
przebudowie płytki chodniko-
we są przekazywane do Zarzą-
du Dróg i Zieleni w Gdańsku 
i wykorzystywane w innych lo-
kalizacjach. Jedynie uszkodzo-
ne i nienadające się do ponow-
nego użycia płytki są kruszone 
i stosowane jako podbudowa 
podczas prac związanych z 
przebudową dróg i chodników” 
– czytamy w piśmie.

(GR)

  Niebawem uruchomiony zostanie tu ciąg pieszo-rowerowy przy al. Grunwaldzkiej
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INKUBATOR ZLECIŁ BADANIA

30 milionów dla startupów
Ponad 30 milionów złotych - 
taką kwotę w sumie pozyskały 
startupy wspierane przez Gdań-
ski Inkubator Przedsiębiorczości 
STARTER. 

Wiele z nich stawiało w nim 
pierwsze biznesowe kroki, roz-
wijało firmy, a po kilku latach ich 
miejsce zajmowali twórcy kolej-
nych interesujących projektów. Po 

4 latach działania gdański STAR-
TER postanowił sprawdzić, jak 
radzą sobie firmy, które zaczynały 
od inkubacji w jego przestrzeni. 
Szczegółowe informacje o 

ofercie STARTERA dostęp-
ne są na stronie: www.ofe-
rujemy.inkubatorstarter.pl/
powierzchnia-na-start.

(GR)

OTRZYMALI PIENIĄDZE Z UNII

Twoja szansa na lepsze życie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sopocie we współpracy ze 
Spółdzielnią Socjalną Kooperacja 
otrzymał blisko milion złotych do-
finansowania ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego na 
projekt, który pomoże jego uczest-
nikom wejść lub powrócić na rynek 
pracy, a także zwiększy ich kompe-
tencje zawodowe i społeczne. 
Sopocki MOPS, we współpracy ze 
Spółdzielnią Socjalną Kooperacja, 
skutecznie aplikował w konkursie 
o dofinansowanie projektu spo-
łecznego, mającego pomóc oso-
bom bezrobotnym i nieaktywnym 

zawodowo, w tym osobom z orze-
czeniem o niepełnosprawności lub 
po 50. roku życia, w odnalezieniu się 
na rynku pracy. 
– Celem projektu „Twoja Szansa. 
Kompleksowe wsparcie dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym” jest usamo-
dzielnienie się uczestników projektu, 
co oznacza zdobycie i utrzymanie 
pracy. Narzędziami będą wartościo-
we umiejętności oraz kompetencje 
społeczne i zawodowe nabyte m.in. 
poprzez szkolenia, kursy zawodowe, 
opiekę psychologiczną i wsparcie w 
rozmowach z pracodawcami, które 

uczestnik otrzyma w ramach pro-
jektu – informuje Agnieszka Niedał-
towska, rzecznik prasowy sopockie-
go MOPS.
Projekt o wartości 1053190,25 zł 
otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 895 211,75 zł.
– Jego beneficjentami są osoby nie-
pracujące, w szczególności powyżej 
50. roku życia, także z niepełno-
sprawnościami, z niskim wykształ-
ceniem, które chciałyby rozpocząć 
nowe, lepsze życie: skutecznie i 
owocnie przygotować się do podjęcia 
pracy, podnieść swoje kwalifikacje, 
rozwinąć kompetencje społeczne i 
ostatecznie – otrzymać wymarzo-
ną pracę – podkreśla Agnieszka 
Niedałtowska. 
Łącznie, na przestrzeni ponad dwóch 

lat trwania projektu wsparciem ob-
jętych zostanie 80 osób (25 w 2016 
roku, a w kolejnych latach – 30 i 25 
osób). Czas uczestnictwa w projek-
cie to minimum 6 miesięcy, w za-
leżności od indywidualnego planu 
działania i pracy uczestnika.
– Aktualnie uczestnicy projektu 
biorą m.in. udział w warsztatach 
zawodowych, np. remontowo-po-
rządkowym, pielęgnacji terenów 
zielonych czy opiekuna środowi-
skowego. Warsztaty odbywają 
się w instytucjach i organizacjach 
na terenie Sopotu, m.in. w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
Zakładzie Oczyszczania Miasta, 
Centrum Integracji Społecznej czy 
w schronisku dla zwierząt – mówi 
rzecznik MOPS. (GR)

no¬woczesnego, chilriderek 
„MINI MIX”, sekcji pla-
stycznej dla dzieci od 5 do 
10 lat, nauki gry na pianinie 
dla dzieci oraz do Studia Pio-
senki prowadzonego przez 
Małgorzatę Szczepańską-
-Stankiewicz. Szczegółowe 
informacje uzyskać można 
telefonicznie 58 556 51 41 lub 
drogą mailową, pisząc na ad-
res klub.macius1@go2.pl na 
facebook.pl Klub „Maciuś I”.
Przy okazji dodajmy, że 16 
września o godz. 10.00, od-
będzie się zabawa na rozpo-
częcie roku szkolnego dla 
dzieci, natomiast na godz. 
18.00 zaplanowano turniej te-
nisa stołowego dla dorosłych. 
Z kolei 24 września o godz. 
10.00,  wystartuje XXIX 
Uliczny Bieg Przymorski dla 
dzieci ze szkół podstawowych 
o puchar Przewodniczącego 
Rady Osiedla „Przymorze – 
Śląska”. Natomiast 30 wrze-
śnia o godz. 16.00 rozpocznie 
się wyścig na hulajnodze dla 
dzieci (obowiązkowo kask i 
ochraniacze).

(KL)

WIECZÓR POETYCKI

„Antologia Poezji Polskiej”

  Piotr Szczepański i Gabriela Szubstarska

Na 20 września w przymor-
skim klubie „Bolek i Lolek” 
przy Kołobrzeskiej 59 zapla-
nowano wieczór poetycki, 
podczas którego będzie moż-
na wysłuchać wierszy Ga-
brieli Szubstarskiej i Piotra 
Szczepańskiego. 
Bohaterami wieczoru będą po-
eci, których wiersze znalazły 
się w wydanej niedawno „An-
tologii Polskiej Poezji 2016”. 
Publikacją zajęło się warszaw-
skie Wydawnictwo Pisarze.pl.
- Do realizacji projektu zgło-
siło się około 800 polskich po-
etów. Autorzy publikacji wy-
brali wiersze tylko 120 osób. 
Dlatego zaszczytem jest znale-
zienie się w tym gronie. Każdy 
z nas mógł zamieścić w antolo-
gii po 5 swoich wierszy – mówi 
nam Piotr Szczepański. 
„Antologia Poezji Polskiej 
2016” wydana została w sto-
sunkowo niewielkim nakła-
dzie. Otrzymali ją sami au-
torzy. Publikacja trafiła do 

wojewódzkich bibliotek pu-
blicznych, czy też zagranicz-
nych instytucji kulturalnych. 
Zainteresowanie antologią jest 
jednak duże i wydawca planuje 
dodruk.
- Dzięki antologii zyska-
łem darmową reklamę swo-
jej twórczości. Jeden z war-
szawskich poetów dziękując 
za otrzymaną książkę, nie 
omieszkał napisać, że czytanie 
wierszy rozpoczął od Piotra 
Szczepańskiego, bo nigdy nie 
było mu po drodze, by zawi-
tać na mój wieczór poetycki. 
Dzięki temu wzrosła w inter-
necie liczba osób czytających 
moje wiersze – żartuje gdański 
poeta. 
Dodajmy, że podczas wieczo-
ru poetyckiego w przymor-
skim klubie, swoje wiersze 
zaprezentują jeszcze osoby z 
Gdańskiego Klubu Poetów. 
Początek spotkania o godz. 
18.00.

(KL)
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„BOLEK I LOLEK” ZAPRASZA

Zapamiętaj – 
Kołobrzeska 59!!!
Wraz z początkiem września 
rozpoczęto przyjmowanie za-
pisów do kół i sekcji, działają-
cych przy Osiedlowym Klu-
bie „Bolek i Lolek” na gdań-
skim Przymorzu.
- Prowadzimy zapisy na za-
jęcia z języka angielskiego 
i języka niemieckiego oraz 
warsztaty plastyczne, które 
prowadzone będą w dwóch 
grupach. Odbywać się będą 
także zajęcia rytmiki. Mam 
nadzieję, że po przerwie znaj-
dą się chętni, którzy będą 
chcieli wziąć udział w ćwi-
czeniach karate, które or-
ganizowane będą dla dzieci 
– mówi Piotr Szczepański, 
kierownik Osiedlowego Klu-
bu „Bolek i Lolek”.
Pamiętać jednak trzeba, że 
oferta przymorskiego klubu 
skierowana jest nie tylko dla 
dzieci i młodzieży, ale rów-
nież dla seniorów, dla których 
organizowane będą warsz-
taty komputerowe. Pierwsze 
zajęcia rozpoczną się już 16 
września, a zaplanowano je 
na piątki na godz. 16.00 – 
20.00 (dwie grupy po 2 go-
dziny). To jeszcze nie wszyst-
ko, ponieważ jeszcze jesie-
nią rozpoczną się warsztaty 

ONKO-OLIMPIADA

KONKURS

Mali herosi 

Najładniejsza elewacja

Jak podaje Olimpia Schneider z 
Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku, aż trzynaście 
medali: dwa złote, sześć srebr-
nych i pięć brązowych przywieźli 
z VI Międzynarodowych Igrzysk 
Sportowych Onko-Olimpiada 
2016 pacjenci Kliniki Onkologii 
i Hematologii UCK, uczący się 
w Zespole Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego Nr 31 przy 
UCK w Gdańsku. 
W szóstej edycji Onko-Olim-
piady wzięli udział zawodnicy z 
Polski, Litwy, Ukrainy, Rumunii i 
Słowacji. Gdańsk reprezentowało 

Rusza kolejna – ósma już – edy-
cja konkursu na „Najładniejszą 
Elewację Roku”. Mogą w nim 
wziąć udział wspólnoty miesz-
kaniowe, które w bieżącym roku 
przeprowadziły remont lub mo-
dernizację elewacji budynku. 
Piotr Grzelak, wiceprezydent 
Gdańska przypomina, że do tej 
pory w konkursie startowało po-
nad 300 wspólnot, a nagrodami 
o łącznej wysokości 344,5 tys. zł 
uhonorowano 22 z nich. 
– Jestem przekonany, że w tym 
roku wydarzenie będzie cieszyło 
się równie dużym zainteresowa-
niem. Nagroda to z jednej strony 

fotograficzne. Chętni będą 
mogli nauczyć się robić zdję-
cia w plenerze, a przy tym 
wykorzystać światło.  
- 13 września przewidywany 
jest natomiast koncert akor-
deonowy, który ma się odbyć 
na świeżym powietrzu. Jego 
początek zaplanowaliśmy w 
okolicach godziny 18.00. Z 
kolei 20 września, o tej samej 
godzinie, odbędzie się wie-
czorek poetycki. Zaś tydzień 
później odbędzie się w na-
szym klubie koncert piosenki 
literackiej w wykonaniu Mał-
gorzaty Lipnickiej związanej 
ze środowiskiem Bazuny – 
informuje Piotr Szczepański.
Zajęcia prowadzone w sek-
cjach i kołach są odpłatne 
(pieniądze potrzebne są cho-
ciażby na zakup niezbędnych 
materiałów), natomiast wstęp 
na imprezy dodatkowe jest 
bezpłatny. Wszyscy, którzy są 
zainteresowani propozycjami 
„Bolka i Lolka” i chcą dowie-
dzieć się czegoś więcej, mogą 
przyjść osobiście do klubu, 
który mieści się przy ul. Ko-
łobrzeskiej 59 albo zadzwonić 
pod numer 58 553 17 65. 

(lubek)

REKLAMA

dziewięcioro dzieci, które do War-
szawy przyjechały z rodzicami 
i opiekunem grupy, nauczyciel-
ką Dorotą Bronowską z Zespo-
łu Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego Nr 31 w 
Gdańsku. 
– Udział w Onko-Olimpiadzie był 
równie ważny dla małych pacjen-
tów, jak i dla ich rodziców. Spotka-
nie z rodzicami dzieci, które mają 
za sobą podobne doświadczenia 
przebytych chorób nowotworo-
wych, było okazją do rozmów. Do 
spojrzenia na przebytą chorobę w 
szerszej perspektywie. Pozwoliło 
zobaczyć, że rodzin z podobnymi 
doświadczeniami jest więcej – do-
daje Olimpia Schneider. 

(GR)

wyraz uznania i podziękowania 
mieszkańcom za zaangażowa-
nie, w efekcie którego zyskuje 
estetyka miasta, z drugiej – kon-
kretny „zastrzyk” finansowy, 
dzięki któremu można albo ure-
gulować zobowiązania związane 
z wykonanym remontem, albo 
wykonać jakieś dodatkowe prace 
– mówi Piotr Grzelak.
Więcej informacji i regulamin 
konkursu znajduje się na stronie 
www.gdansk.pl/urzad-miejski/
Konkurs-pt-NAJLADNIEJ-
SZA-ELEWACJA-ROKU-
-2016,a,59573.

(GR)

ZMIEŃ SWOJE ZACHOWANIE

Jesteś agresywny wobec bliskich?
Punkt Interwencji Kryzy-
sowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie prowadzi zapisy do grupy 
korekcyjno-edukacyjnej dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 
– Grupa przeznaczona jest 
dla osób, które chcą zmienić 
swoje zachowanie, polepszyć 
relacje z bliskimi, a przede 
wszystkim ochronić siebie i 
swoich bliskich przed nega-
tywnymi skutkami stosowa-
nia przemocy – mówi nam 
Agnieszka Niedałtowska, 

rzecznik prasowy sopockiego 
MOPS.
Zajęcia są nieodpłatne, roz-
poczną się w październiku i 
będą miały formę psycholo-
gicznych warsztatów edukacyj-
nych, odbywających się raz w 
tygodniu. 
– Warunkiem przyjęcia osoby 
do grupy korekcyjno-eduka-
cyjnej jest uznanie przez nią 
faktu stosowania przemocy 
we własnej rodzinie oraz zo-
bowiązanie do powstrzymy-
wania się od spożywania al-
koholu i zażywania substancji 

psychoaktywnych – tłumaczy 
Agnieszka Niedałtowska. – 
Uczestnicy zajęć korekcyjno-
-edukacyjnych zdobędą m.in. 
wiedzę na temat mechanizmów 
powstawania przemocy w ro-
dzinie, sposobach radzenia so-
bie ze złością, możliwościach 
konstruktywnego rozwiązywa-
nia sporów i rozwijania umie-
jętności samokontroli agresyw-
nych zachowań. 
Głównym celem zajęć jest za-
trzymanie stosowania prze-
mocy u uczestników, a tak-
że kształtowanie postawy 

partnerstwa i szacunku wobec 
domowników oraz uznanie 
odpowiedzialności za popeł-
nione czyny. 
Aby uczestniczyć w zajęciach, 
trzeba osobiście zgłosić się w 
siedzibie Punktu Interwencji 
Kryzysowej MOPS w So-
pocie przy al. Niepodległo-
ści 759a od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00 – 19.00, 
bądź telefonicznie – 58 550 14 
14.

(GR)
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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

SOPOT

Powrót 
Coffitivity
- Aż cztery piąte startupów 
upada. Chcesz zatem wie-
dzieć, jak złapać przedsię-
biorczy wiatr w żagle swo-
jego pomysłu i nie utknąć 
na biznesowej mieliźnie? 
Przyjdź na najbliższy ne-
tworking dla kreatywnych 
i przedsiębiorczych. Cof-
fitivity #15 odbędzie się w 
środę 14 września w wy-
jątkowej scenerii Skansenu 
Grodzisko w Sopocie – in-
formuje Anna Dyksińska z 
Urzędu Miasta Sopot.
Wstęp jest wolny. Aby wziąć 
udział w Coffitivity #1, na-
leży zarejestrować się na: 
http://coffitivity15.evenea.
pl/. Do wydarzenia można 
również dołączyć na Face-
booku: www.facebook.com/
events/255097114889967/.

(GR)

Mężczyzną kierują pragnie-
nia panowania i zdobywa-
nia, które leżały u podstaw 
wszelkich odkryć. Najtrud-
niejszym wyzwaniem jest 
możliwość ZAPANOWA-
NIA NAD SAMYM SOBĄ 
i SZCZEROŚĆ WOBEC 
SAMEGO SIEBIE.
Ważnym jest, by chłopcom 
powierzać zadania, już na 
stałe, by mogli przyjąć je 
jako SWOJE ZADANIA i 
być za nie odpowiedzialni. 
Pozwolić by ponosili poraż-
ki i chwalić, chwalić, chwa-
lić za to, że próbują walczyć 
ze słabością  i są szczerzy 
(przyznają się do tego że nie 
dają rady), a nade wszystko 
wspierać. Należy pamiętać i 
powoli można wprowadzać 
te elementy do argumenta-
cji: walcz, bo w przyszłości 
będziesz bronił swej rodzi-
ny, żony (we współczesnym 
świecie np. przed biedą), bę-
dziesz tym, który walczy do 
końca.
Czemu chłopcy kłamią? 
Odpowiedź jest prosta. 
Boją przyznać się do poraż-
ki. Dlaczego? Bo właśnie 

są stworzeni do wygrywania. 
Często karze się mężczyzn, 
dlatego, że są mężczyznami. 
Mężczyzna, począwszy od 
wieku chłopięcego zadaje so-
bie w sercu pytanie: ”czy nicze-
go mi nie brakuje (jako męż-
czyźnie), czy jestem, silny, czy 
jestem męski?” .
Mężczyzna wpada w jego pu-
łapkę współczesnego świa-
ta (łatwość zdobycia bliskich 
kontaktów), gdzie ma się 
sprawdzić, przecież nie na ka-
napie oglądając mecz? O co 
walczyć, gdy wszystko jest tak 
dostępne? Jadło,  ubranie na 
wyciągnięcie portfela. Kobie-
ta? (mam nadzieję, że jeszcze 
nie tak łatwo)

RELACJA OJCIEC – SYN
Ojciec dla syna jest  potwier-
dzeniem Jego męskości. Ojciec 
daje wsparcie, a syn chce sły-
szeć, że jest „twardzielem”.  Je-
żeli to słyszy od ojca nie będzie 
szukał potwierdzenia swego 
męstwa gdzie indziej (w kobie-
tach, w przestępczości).
Chłopiec współczesny potrze-
buje odzyskać swą tożsamość i 
tylko ojciec może dać mu we-
wnętrzną siłę. Jeżeli to otrzyma 
to zna swą wartość. Wie, że je-
żeli coś chce to musi to zdobyć, 
a jak przegrać to z honorem. 
Co się dzieje z synem, gdy trafia 
go prosto w serce strzała od ojca 
(naigrywanie się, destrukcyjna 
krytyka, brak zainteresowania 

sprawami syna itp.)? Powsta-
je rana na całe życie, powstaje 
głębokie  JA – sfałszowany ob-
raz siebie. Chłopak może stać 
się gwałtowny albo wycofany 
(brak pewności siebie i wiary w 
siebie). Może popadać w praco-
holizm i pęd życia na oślep albo 
stać się bezradny w związku z 
brakiem wiary we własne siły.
Prelegent zadał pytanie i na-
prawdę mocne: „Czy chcieliby-
ście być podobni do Waszych 
ojców”?
Pozostawiamy bez komenta-
rza, bo po odpowiedzi na nie 
wszystko jasne.

ZNACZENIE MAMY
Prelegent zwrócił uwagę na 
zjawisko, może  pół żartem, a 
może pół serio?: 
„Jeżeli mężczyzna umiera za 
kobietę – to jest jego żona,
a jeśli kobieta umiera za męż-
czyznę – to jest jej syn”

Jakie ma znaczenie mama w 
życiu syna? Odpowiedź jest 
krótka –„ ma kochać męża.”
Co mama może zrobić dla swe-
go syna - to uwrażliwić syna na 
drugiego człowieka, na cierpie-
nie, działać tak, by zauważał 
drugiego człowieka.

MIEJSCE SYNA W RODZINIE
Syn w rodzinie musi zajmo-
wać należne mu miejsce (z 
racji tego, że w przyszłości 
będzie musiał stawić czoło 
obowiązkom i opiece nad ro-
dziną).  Niech ponosi konse-
kwencje  tego miejsca:  więcej 
obowiązków, ale i praw. 
Mężczyzna musi umieć się 
poświęcić, bo przestaje mieć 
kontakt z rzeczywistością. 
Trzeba dawać mu szansę. 
Ma stawać się silniejszy przy 
ojcu, w kontakcie z naturą – w 
rzeczywistości, a nie w kon-
frontacji z mediami i swoją 
samotnością. Mężczyzna naj-
bardziej staje się męski wśród 
innych mężczyzn, może 
wzrastać w swojej sile.

Ula  Siwińska 

Wychowanie mężczyzny w XXI wieku

POMOGŁO MINISTERSTWO

Audioprzewodnik po muzeum
Od początku września zwiedzający Muzeum Poczty Polskiej korzystać będą mogli z 
audioprzewodnika, którego zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Jak mówi Andrzej Gierszew-
ski, rzecznik prasowy Muzeum 

Historycznego Miasta Gdań-
ska, zwiedzającym placówkę 

przy Placu Obrońców Poczty 
Polskiej o obiekcie, jak i jego 

eksponatach opowiedzą świad-
kowie historii, a także znani 
gdańscy aktorzy. 
Z pozyskanych na ten cel środ-
ków cieszy się dyrektor mu-
zeum, Waldemar Ossowski.
– Cieszy nas to, że nasz od-
dział pozyskał środki ministe-
rialne na wprowadzenie tego 
typu narzędzia do swojej oferty 
kulturalnej i przede wszystkim 
edukacyjnej – bo o ten drugi 
element, uzupełniający prowa-
dzone w Muzeum Poczty Pol-
skiej lekcje muzealne, również 
nam chodziło. Audioprzewod-
nik w tej postaci to rzecz wy-
jątkowa. Po pierwsze utrwala 
on wspomnienia bohaterów i 
ludzi im bliskich, którzy żyli 
w przedwojennym Gdańsku, a 
część z nich 1 września 1939 
r. stanęła do walki o Polskę. 
Po drugie audioprzewodnik 
umożliwia komunikację jedne-
go pokolenia z drugim, mówiąc 
o rzeczach cennych – między 
innymi poświęceniu – mówi 
Waldemar Ossowski.

Rzecznik muzeum podkre-
śla, że od tej pory zwiedzają-
cym Muzeum Poczty Polskiej 
będą towarzyszyli świadkowie 
historii. Inne oddziały na au-
dioprzewodniki muszą jeszcze 
poczekać.
– Uzbrojenie reszty oddziałów 
w ten system to rzecz przekra-
czająca nasze obecne możliwo-
ści – robiliśmy już przymiarki 
do wprowadzenia tego typu 
narzędzi globalnie dla wszyst-
kich oddziałów. Mogliśmy albo 
zakupić określoną partię, albo, 
co jest niekorzystne z naszego 
punktu widzenia – po prostu 
wynająć sprzęt. Hamują nas 
też realia, ponieważ zapotrze-
bowanie w sezonie na audio-
przewodniki w oddziałach po-
łożonych na Głównym Mieście 
byłoby duże, a po nim małe. 
Materiał winien zostać przy-
gotowany przynajmniej w kilku 
językach – to akurat najmniej-
szy problem, choć też są koszty 
– mówi Andrzej Gierszewski.

(GR)

  Muzeum Poczty 
Polskiej doczekało się 

audioprzewodnika
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BUDŻET OBYWATELSKI

Ostatnia szansa 
Jeszcze tylko do 11 wrze-
śnia można sprawdzić, na 
które projekty warto gło-
sować w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gdańska. 
W 15 lokalizacjach Gdań-
ska pojawiła się „Stre-
fa BO” , czyli stanowisko 
promujące głosowanie i 
projekty budżetu obywa-
telskiego. Do 11 września 
stoiska pojawią się jeszcze 
na Chełmie, Dolnym Mie-
ście, w Parku Oliwskim i 
Parku Reagana. Stanowisko 
można będzie poznać po 

DECYZJA ZAPADNIE 12 WRZEŚNIA

Orłowski w zarządzie województwa? 
Na najbliższym posiedzeniu Rady Sejmiku Województwa Pomorskiego, które zaplanowano 
na 12 września, podjęta ma być uchwała w sprawie uzupełnienia składu członków zarządu. 
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego rekomendował na to stanowisko 
Pawła Orłowskiego – byłego posła i wiceprezydenta Sopotu.

– Wybór nowego członka za-
rządu podyktowany jest re-
zygnacją z tego stanowiska 
Hanny Zych-Cisoń, która 
podała się do dymisji w lip-
cu. Nad kandydaturą Paw-
ła Orłowskiego głosować 
będą radni sejmiku – mówi 

nam Sławomir Lewandow-
ski z Biura Prasowego Urzę-
du Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
Paweł Orłowski od ubiegłego 
roku jest wiceprezesem Za-
rządu Pomorskiego Funduszu 

REKLAMA

  Paweł Orłowski w Zarządzie 
Województwa Pomorskiego 

zająć ma miejsce Hanny 
Zych-Cisoń

Rozwoju. Był wiceministrem 
w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego, Infrastruktury 
i Rozwoju, posłem i wicepre-
zydentem Sopotu.

(GR)

SZLACHETNA PACZKA

Liderzy 
poszukiwani
– „Szlachetna Paczka” i „Aka-
demia Przyszłości” poszukują 
liderów do kolejnej edycji obu 
programów. To właśnie lide-
rzy zorganizują pracę tysięcy 
wolontariuszy w 950 lokali-
zacjach w całej Polsce i spra-
wią, że mądra pomoc dotrze 
do najbardziej potrzebujących 
– mówi Anna Formella, ko-
ordynator wojewódzki pro-
jektu „Szlachetna Paczka” w 
województwie pomorskim i 
warmińsko-mazurskim.
Lider może zyskać nie tyl-
ko satysfakcję z niesienia 
pomocy, ale przede wszyst-
kim możliwość zyskania 

kluczowych kompetencji 
cenionych na rynku pracy – 
związanych z zarządzaniem 
zespołem, project manage-
mentem, organizacją eventów 
oraz rozwój umiejętności ko-
munikacyjnych, interperso-
nalnych i wielu innych.
Więcej informacji o możli-
wości zgłoszenia na www.su-
perw.pl. 
– Twoja praca przełoży się 
nie tylko na Twój rozwój, ale 
też na pomoc dzieciom i po-
moc ubogim – apeluje Anna 
Formella.

(GR)
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charakterystycznym żółtym 
namiocie, w którym przygo-
towane merytorycznie osoby 
będą udzielały informacji o 
tegorocznym głosowaniu. W 
strefie będzie można także 
otrzymać informacje o za-
kwalifikowanych do głoso-
wania projektach. To także 
możliwość spotkania wnio-
skodawców, którzy w strefie 
będą prezentować swoje pro-
jekty. Strefa będzie otwarta w 
godzinach 13:00 – 18:00. 

(GR)
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OPOWIEŚCI HISTORYKA Z ŻUŁAWSKIEJ KRAINY

Koszwały – dom podcieniowy na 
gdańskim banknocie
Decyzją traktatu wersalskiego, 27 października 1920 roku powołano granice Wolnego Miasta 
Gdańska. Obszar jego wynosił 1893 km² i dzielił się na 5 powiatów: dwa miejskie – Gdańsk i Sopot 
oraz trzy wiejskie: Gdańsk Wyżynny, Gdańsk Nizinny i Wielkie Żuławy. 

Nowy byt państwowy miał wła-
sną konstytucję, hymn, parla-
ment oraz własną walutę. Po-
czątkowo była to marka gdań-
ska, zastąpiona 1 stycznia 1924 
roku przez guldena gdańskiego. 
Wybijano gdańskie monety i 
drukowano banknoty, na któ-
rych umieszczono charaktery-
styczne widoki Gdańska, np. 
Dwór Artusa, kościół Mariacki, 
port z Żurawiem, czy Ratusz 
Miejski. Wyjątkiem był nomi-
nał 50-guldenowy, na którym 
umieszczono wizerunek spoza 
miasta nad Motławą. Znalazł 
się na nim dom podcieniowy, 
charakterystyczny dla widoku 
Żuław Gdańskich. Ten kon-
kretny budynek znajdował się 
w Koszwałach. Zbudowano go 
w 1792 roku, o czym informo-
wała chorągiewka podcieniowa. 
Umiejscowiony w środku wsi, na 
małym wzniesieniu, przy głów-
nej drodze. Był murowanym 

budynkiem z cegły z piętrem 
nad podcieniem. Od frontu na 
osi wysunięty podcień o sied-
miu drewnianych słupach po-
łączonych arkadami, dźwigają-
cymi piętro. Układ wewnętrzny 
tworzyły sień oraz wielkie izby i 
czarna kuchnia. Drzwi główne 
barokowe. 
Naprzeciwko domu znajdowała 
się stacja kolejki wąskotorowej, 
która została oddana do użytku 
w 1905 roku. Dom w Koszwa-
łach został wyremontowany w 
1927 roku przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków. 
W latach 30. minionego wieku 
jego właścicielem był gospodarz 
o nazwisku Kiep. 
Taki wizerunek domu widzie-
li mieszkańcy Wolnego Miasta 
Gdańska, którzy robili zakupy, 
odbierali wypłatę lub przekazy 
pieniężne w nominale 50 gulde-
nów. Po II wojnie światowej do 
domu w Koszwałach, jak i całej 

REKLAMA

TADEUSZ 

DZIEWANOWSKI

Gdy mylą się 
znaczenia
Krzesło brzmi jak stół
Stół brzmi płasko jak 
Mongolia 
Bóg brzmi jak stóg
Który gdy się pali
Może nieco przypominać 
krzak
Tylko że ogień dźwięczy 
tu dziwnie
Nie daje światła ani 
ciepła
„Spalam się” jest trochę 
podobne do 
Scalam się – tak 
przynajmniej brzmi
Gdy dźwięki nie 
trzymają się definicji
Ratunek może być w 
znakach
Scalam się więc od nowa 
Ze szczególnych liter
Dźwięki zostaną w 
chaosie
Dopóki nie usłyszę swego 
imienia
Wypowiedzianego w 
mowie delfinów 

okolicy, sprowadzili się nowy 
osadnicy i mieszkańcy. Prze-
szedł on pełny remont i kon-
serwację jeszcze w roku 1959. 
Linia kolejki wąskotorowej, 

przebiegająca w jego pobliżu, 
została zlikwidowana. 
Wybierając się na pieszą lub 
rowerową wędrówkę w okolice 
Koszwał, warto pamiętać, że 

kiedyś wiele osób miało wize-
runek domu podcieniowego w 
swoim portfelu na nominale 50 
guldenów gdańskich.

Tomasz Jagielski 
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  Banknot II Wolnego Miasta Gdańska o wartości 50 guldenów

PIERWSZE W EUROPIE

FUJIFILM otwiera centrum usług 

Firma Fujifilm właśnie ogło-
siła utworzenie nowego od-
działu w Gdańsku. Nowe 
centrum będzie wykonywać 
procesy operacyjne dla FU-
JIFILM w Europie głównie 
w obszarze finansów, zaopa-
trzenia i zasobów ludzkich.

Fujifilm to globalny lider no-
wych technologii. Firma za-
łożona w 1934 roku stworzy-
ła szereg zaawansowanych 
technologii na polu obrazo-
wania fotograficznego, któ-
re obecnie stosuje dla celów 
profilaktyki, diagnostyki i le-
czenia w branży medycznej i 
badaniach naukowych. Spół-
ki wchodzące w skład Fuji-
film prowadzą działalność 
w ponad 45 krajach w Euro-
pie i zatrudniają około 4500 
pracowników w obszarach 

badań i rozwoju, produkcji, 
sprzedaży oraz usług. Na te-
renie Europy obsługują branżę 
m.in.: medyczną, chemiczną, 
graficzną, materiałów elektro-
nicznych, optyczną, mediów 
rejestrujących oraz technologii 
fotograficznych. 
Firma Fujifilm ogłosiła otwar-
cie swojego pierwszego w Eu-
ropie centrum usług wspól-
nych, które będzie się mieścić 
w kompleksie biurowym Oli-
via Business Centre w Gdań-
sku. Od 1 września centrum 
zaczęło realizować procesy 
operacyjne dla Fujifilm w Eu-
ropie, głównie w dziedzinie 
finansów, zaopatrzenia i zaso-
bów ludzkich.
- Informacja o otwarciu cen-
trum usług firmy Fujifilm to 
kolejna bardzo dobra wia-
domość dla Gdańska i dla 

naszego rynku pracy. To 
potwierdzenie, że jesteśmy 
atrakcyjni jako miejsce roz-
woju biznesu dla globalnych 
firm, które szukają wykwa-
lifikowanych pracowników, 
potrafiących pracować dla 
wymagających pracodawców 
w międzynarodowej kulturze 
pracy – powiedział Andrzej 
Bojanowski, zastępca prezy-
denta Gdańska.
W najbliższych miesiącach 
FUJIFILM Europe Business 
Service (FEBS) w Gdańsku 
będzie poszukiwać zarówno 
doświadczonej kadry, jak i 
absolwentów uczelni wyż-
szych z obszarów: finansowo 
- księgowych, zasobów ludz-
kich, zakupów oraz obsługi 
klienta. 

(MP)
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  W Aquaparku w Redzie można pływać razem z rekinami 

WODNE ATRAKCJE CZEKAJĄ

Chcesz pływać z rekinami, 
jedź do Redy!
Prawdziwe rekiny, prawdziwe palmy i mnóstwo wodnych atrakcji – można już 
korzystać z nowego parku wodnego w Redzie. Unikatowy kompleks basenowy 
zaprasza swoich gości do bajkowej krainy, wypełnionej po brzegi atrakcjami. 
Czy faktycznie warto tam jechać?

Aquapark Reda od ponad mie-
siąca przyjmuje gości i cieszy 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Tłumy, jakie przez 
połowę wakacji odwiedziły 
redzki kompleks, dobrze wróżą 
na przyszłość. 
– Cieszy nas zainteresowanie 
aquaparkiem, bo chcieliśmy 
wzbogacić wakacyjny czas nad 
morzem i wiele wskazuje na to, 
że się nam to udało. Z naszych 
szacunków wynika, że jeste-
śmy aktualnie najchętniej od-
wiedzanym parkiem wodnym 
w Polsce. Zapewniamy, że bę-
dziemy rozwijać swoją ofertę, 
aby każdy znalazł coś dla sie-
bie – mówi Aneta Mirończuk z 
Aquapark Reda.
O niezwykłym aquaparku w 
Redzie mówiło się od dawna. 
Wszystko za sprawą rekinów, 
które pływają w ogromnym 
akwarium, a przez jego śro-
dek przebiega tunel kończący 
zjeżdżalnię.
– Jesteśmy jednym z nielicz-
nych aquaparków na świecie, 
oferujących możliwość prze-
jazdu przez środek akwarium z 
rekinami. Efekt jest niezwykły, 
gdy nad głową widzi się prze-
pływającego rekina – opowiada 
Aneta Mirończuk.
W Redzie podziwiać można 15 

żarłaczy rafowych czarnopłe-
twych, których dorosłe osobni-
ki osiągają około 2 metry. Re-
kiny to jednak nie koniec atrak-
cji. Wybierać można między 
mniej lub bardziej ekstremal-
nymi zjeżdżalniami, basenem 
z półtorametrową falą, bajkową 
niecką, ogromnym jacuzzi czy 
leniwą rzeką o długości 315 
m. Rajem dla dzieci jest płyt-
ki basen z okrętem pirackim i 7 

małymi zjeżdżalniami. 
– Wyróżnia nas również stre-
fa noclegowa, która lada dzień 
będzie dostępna. Przygoto-
waliśmy specjalną plażę z na-
miotami typu tipi oraz pokoje 
przypominające domki hob-
bitów. Bezdeszczowa pogo-
da gwarantowana – zaznacza 
Aneta Mirończuk. 
Po sezonie w aquaparku mają 
także ruszyć zajęcia grupowe, 

m.in. nauka pływania dla dzie-
ci oraz wodny fitness. Kolejnym 
etapem rozwoju obiektu będzie 
uruchomienie saunarium. Ale 
na to trzeba będzie poczekać do 
jesieni. Jedno jest pewne – Po-
morze zyskało unikatowe miej-
sce wodnej rozrywki, którego 
brakowało w północnej części 
Polski. 

(AT)
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TRÓJMIEJSKIE GRY PARKOWE

Impreza dla całych rodzin
Bractwo Przygody Almanak 
zaprasza 11 września (niedzie-
la, godz. 9.30) na Górę Gra-
dową, gdzie odbędzie się kolej-
na odsłona Trójmiejskich Gier 
Parkowych.
Jak wyjaśniają organizatorzy 
imprezy, gry parkowe w formie 
marszu lub biegu na orientację 
to imprezy rekreacyjno-spor-
towe odbywające się w różnych 
dzielnicach Trójmiasta, któ-
re mają na celu propagowanie 
aktywnego spędzania czasu, 
poznawanie ciekawych miejsc 
(głównie parków i terenów 

leśnych), wspólną zabawę na 
świeżym powietrzu oraz promo-
wanie zawodów z mapą. 
- Uczestnik na starcie otrzymuje 
mapę terenu, na której kółkami 
zaznaczone są tzw. punkty kon-
trolne (PK). Trasę należy poko-
nywać w wyznaczonej kolejności. 
Na każdym PK znajduje się bia-
ło-czerwony „lampion” i specjal-
ny perforator (dziurkacz). Obec-
ność na PK trzeba potwierdzić na 
karcie startowej za pomocą per-
foratora. Każdy lampion na PK 
ma swój unikalny, dwucyfrowy 
numer. Wszystkie numery wraz 

z przypisaniem ich do poszcze-
gólnych PK znajdują się na opisie 
mapy, dzięki czemu uczestnik za 
każdym razem może zweryfiko-
wać, czy dotarł do właściwego PK 
– wyjaśniają organizatorzy Trój-
miejskich Gier Parkowych. 
Co ciekawe, w tych zawodach nie 
trzeba biegać, dlatego uczestni-
czyć w nich mogą całe rodziny. 
W najbliższych zawodach start 
zaplanowano w parku przy skrzy-
żowaniu ul. Powstańców War-
szawskich i ul. Henryka Dąbrow-
skiego – vis a vis Parku Bema.
- Każdy z uczestników otrzyma 

poczęstunek, napój, pamiątko-
wy medal, 1 pkt. do Turystycz-
nej Odznaki Imprez na Orien-
tację, a najmłodsi wezmą udział 
w losowaniu nagród – zapew-
niają organizatorzy.
Dodajmy jeszcze tylko, że w 
tym roku podobne imprezy od-
będą się jeszcze 25 września na 
Stogach (Pusty Staw), 9 paź-
dziernika w parku na Zaspie, 30 
października na Chełmie, 6 li-
stopada na Morenie i 4 grudnia 
na Jasieniu. 
Zgłoszenia, opłaty i inne szcze-
góły znaleźć można na stronie 
www.parkowe.almanak.pl.

(KL)

LOTTO EKSTRAKLASA

Lechia – Lech 
Po przerwie na reprezenta-
cję, na ligowe boiska w naj-
bliższych weekend wybiegną 
piłkarze ekstraklasy. Gdań-
szczanie zagrają na wyjeździe 

z Cracovią, a za tydzień, 18 
września, podejmować będą 
na własnym stadionie Lecha 
Poznań. Początek spotkania o 
godz. 15.30. 

Dodajmy, że po siedmiu roze-
granych kolejkach Lech z do-
robkiem 8 pkt zajmuje dopie-
ro 13. miejsce. Znacznie lep-
szy początek rozgrywek mają 

biało-zieloni, którzy plasują 
się na 4. miejscu, ale mają 
tyle samo punktów, co prze-
wodząca tabeli – drużyna z 
Niecieczy. (GR)

PUCHAR POLSKI

KOSZYKÓWKA

MOSIR ZAPRASZA NA BASEN

WYBORY W ZWIĄZKU

Dziś grają nasi

Gdańsk Streetball Challenge

Doskonal swoje umiejętności

Michalski prezesem

W ostatnich dniach sierp-
nia poznaliśmy pary II rundy 
piłkarskiego Pucharu Polski. 
Wszystkie mecze mają być ro-
zegrane dziś – 7 września. 
W pierwszej odsłonie turnieju 
tysiąca drużyn mieliśmy tylko 
jednego swojego przedstawi-
ciela – Marko-Gol Gdańsk. 
Gdańszczanie, którzy na co 
dzień nie grają w piłkarskich 
rozgrywkach, już na pierwszej 
rundzie zakończyli udział w 
PP, przegrywając 2:5 z Orłem 
Straszyn.
7 września na boisko wybiegną 

Za nami druga odsłona tur-
nieju Gdańsk Streetball 
Challenge. Uczestnicy rywa-
lizowali w trzech kategoriach 
wiekowych. Spośród ekip 
rocznika 2004 i młodszych 
najlepsza okazała się druży-
na Sobóle (Igor Perzanowski, 
Marcel Jurkowski, Michał 
Sobol, Piotr Wielopolski). 
W kategorii rocznika 2000-
2003 zwyciężyli Zbiegli z 
Sopotu (Jakub Chojęta, Ja-
kub Wittstock, Jacek Łoń-
ski, Jakub Sobol). Kategorię 

Jeszcze pod koniec sierpnia 
rozpoczęły się zapisy na zajęcia 
programu „Aktywuj się w ra-
townictwie wodnym”. 
- Pierwsze spotkania organiza-
cyjne, po których nastąpi po-
dział na grupy zgodnie z pozio-
mem zaawansowania, odbędą 
się w każdą niedzielę września 
o godzinie 8.20 na pływalni 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przy ul. Chałubiń-
skiego 13 na Chełmie. Będzie 
to cykl zajęć doskonalących 
umiejętności pływackie z ele-
mentami ratownictwa – in-
formuje Grzegorz Pawelec, 

Bez większych zmian zakoń-
czyły się wybory do władz 
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. 20 sierpnia delegaci 
pomorskich klubów piłkarskich 
wybierali prezesa związku. 
Delegaci zdecydowali, że przez 
następną kadencję Pomorskim 
Związkiem Piłki Nożnej kiero-
wać będzie – tak jak dotychczas 
– Radosław Michalski. Spośród 
109 delegatów aż 80 głosowało 
na Radosława Michalskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że w za-
rządzie zasiadają: Anna Moritz, 
Józef Dąbrowski, Rafał Szlas, 

już zespoły, które grają w B i 
A klasie. Wśród nich znalazły 
się ekipy z Gdańska i Sopotu. 
Rezerwy gdańskiej Gedanii 
podejmować będą Kamion-
kę Sopot. Aż do Tczewa, na 
pojedynek z miejscową Unią, 
pojechali natomiast reprezen-
tanci KP Sopot. Również z 
tczewską drużyną, ale już na 
własnym terenie, zmierzą się 
zawodnicy EX Siedlce.
Wyniki drugiej odsłony i pary 
III rundy Pucharu Polski po-
damy w kolejnym wydaniu 
„Panoramy Pomorza”. (KL)

open zdominowały Malinowe 
Truskawki (Norbert Samson, 
Kamil Samson, Paweł Sam-
son, Marek Samson).
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Norbert Sam-
son. W towarzyszącym tur-
niejowi konkursie rzutów za 
3 pkt. walczyło 20 zawodni-
ków. Po serii rzutów elimina-
cyjnych, najlepszą skuteczno-
ścią spośród finałowej trójki 
wykazał się Mateusz Jurojć, 
zaliczając 10 celnych trafień.

(GR)

rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku.
Uczestnicy zajęć zyskają możli-
wość poprawienia techniki pły-
wania, a także zapoznania się 
z podstawowymi elementami 
pierwszej pomocy oraz ratow-
nictwa wodnego. 
- Liczba miejsc jest ograniczo-
na, dlatego decyduje kolejność 
zgłoszeń – dodaje Grzegorz 
Pawelec.
Więcej informacji znaleźć moż-
na na stronie www.kapieliskag-
dansk.pl, zaś zapisy prowadzone 
są na bit.ly/ZapisyRatownictwo.

Paweł Kryszałowicz, Ireneusz 
Stencel, Marek Jankowski, Jan 
Ponulak, Olaf Dramowicz oraz 
Marek Gałczyński.

(KL)

  Radosław Michalski 
ponownie rządzić będzie 

Pomorskim Związkiem Piłki 
Nożnej



Wybierz swoje projekty 
w budżecie obywatelskim

GŁOSOWANIE
12-25 września 2016 r.

W dniach 12-25 września 2016 r. gdańszczanie po raz czwarty będą 
mogli oddać swój głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 
Do rozdysponowania jest 12,5 miliona złotych – 10 mln zł na projekty 
dzielnicowe i 2,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. 

Projekty zgłoszone do konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego 
gdańszczanie składali w kwietniu br. Oprócz projektów ogólnomiejskich, 
które swoim zasięgiem obejmują tereny czy działania dla większej 
liczby dzielnic, każda dzielnica Gdańska otrzymała odrębną kwotę 
do wykorzystania na działania w ramach własnej dzielnicy. Łącznie 
zgłoszonych zostało 365 projektów, które następnie zostały przekazane 
do weryfikacji formalnej. Ostatecznie do oceny przekazanych zostało 
335 projektów (cześć z nich odpadła z uwagi na brak podpisów poparcia,  
z części zrezygnowali sami wnioskodawcy).
Po sprawdzeniu możliwości realizacji propozycji mieszkańców (kryteria 
oceny to m.in. zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, czas realizacji projektu w ciągu 2017 roku, weryfikacja 
kwoty) oceny pozytywne uzyskały 254 projekty.
Propozycje, które zgłaszali mieszkańcy dotyczą m.in.: remontów 
dróg i chodników, budowy placów zabaw, boisk, działań związanych  
z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Jak zwykle pojawiło się wiele 
projektów dotyczących urządzenia bądź modernizacji terenów zielonych  
i rekreacyjnych. 
Nową propozycja w tym roku są projekty dotyczące zajęć fitness dla 
mam i kobiet w ciąży oraz spacerów matek z dziećmi, które zostały 
złożone w różnych dzielnicach Gdańska. Pojawiło się też kilka projektów 
zagospodarowania nabrzeży i budowy pomostów oraz projekty związane 
z aktywnością rowerową. Widać, że gdańszczanie cenią sobie aktywne 
spędzanie wolnego czasu.
Ciekawą propozycją jest także doposażenie tramwajów w manualne 
platformy najazdowe dla wózków inwalidzkich, które ułatwią podróżowanie 
osobom niepełnosprawnym. Wrażliwością społeczną wykazali się także 
mieszkańcy składający projekt montażu w różnych częściach Gdańska 33 
automatycznych defibrylatorów AED do ratowania życia czy przeszkolenie 
pracowników placówek oświatowych z zasad udzielania pierwszej pomocy.

 
Pełna lista projektów do głosowania na stronie 

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Kto może uczestniczyć w głosowaniu?
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 
„Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” są mieszkańcy 
Gdańska, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (1 kwietnia 
2016 r.)  ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały 
lub czasowy na terenie Miasta Gdańska lub wpisani do stałego 
rejestru wyborców.  

Jak wygląda głosowanie?
Głosowanie rozpocznie się 12 września o godz. 00:01,  
a zakończy 25 września 2016 r. o godz. 23:59. Głosowanie 
odbywa się wyłącznie elektronicznie, jednorazowo, przez 
Internet albo w wyznaczonym Punkcie Konsultacyjnym. 
Punkty będą m.in. w 15 szkołach na terenie miasta. 

Głosować będzie można także w Zespole Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w Bibliotece Głównej 
i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(z wyłączeniem Filii nr 8, 46 i 48).

Pełna lista Punktów Konsultacyjnych na stronie: 
 www.gdansk.pl/budzet-obywatelski lub  

pod numerem: 58 323 65 75.

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania ma do 
dyspozycji łącznie 6 głosów

5 głosów na projekty dzielnicowe
oraz

1 głos na projekt ogólnomiejski. 

Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób 
swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu 
projektowi jak i po jednym głosie na pięć projektów. Głosować 
można na projekty w dowolnej dzielnicy.
Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do dnia 28 września 
2016 roku, a realizacja wygranych projektów odbędzie się  
w roku 2017.


