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FlashFlash

STR. 16

Sytuacja stabilna
Za nami Walne Zgromadzenie SM „Suchanino”, 
na których poruszono kilka ważnych spraw. 
Niestety zawiedli członkowie spółdzielni, którzy 
nielicznie wzięli udział w zebraniach.

Powstanie 11 węzłów integracyjnych z drogami dojazdowymi, 13 
parkingów dla aut i rowerów, nowe ścieżki rowerowe, przystanki 
i wiaty. Takie udogodnienia będą dla mieszkańców Gdańska, 
Somonina, Redy, Pruszcza Gdańskiego, Cieplewa, Pszczółek  
i Rumi. Szacuje się, że w ciągu roku z inwestycji skorzysta ponad 
27 mln pasażerów.

Budowa węzłów integracyjnych  
w pomorskich miastach to klucz 
do zrównoważonego transportu na 
całym obszarze województwa - mówi 
wicemarszałek Ryszard Świlski.

Będzie remont Chłopskiej 
Mamy dobrą nowinę dla gdańskich kierowców 
i rowerzystów. Remontowany będzie fragment 
ulicy Chłopskiej. Drogowcy pojawią się na od-
cinku między Pomorską a Piastowską.

Toalety dopiero po sezonie 
W jednym z poprzednich wydań informowa-
liśmy o tym, że przed letnim sezonem na pla-
żach staną publiczne toalety. Nic z tego. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana na jesieni.

Przygotowani na wakacje   
Przed nami kolejny letni sezon i jak zwykle Sopot 
odwiedzą tysiące turystów z różnych zakątków 
świata. Nic więc dziwnego, że na tę okoliczność 
przygotowują się sopoccy policjanci.
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Nowe węzły integracyjne
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INWESTYCJE ZA 175 MILIONÓW
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 16 – 17 czerwca (piątek – sobota), Fląder 
Festiwal, godz. 18.00, plaża w Brzeźnie

• 17 czerwca (sobota), Powitanie Lata, 
Robert Janowski – godz. 19.30, Krzysztof 
Krawczyk – godz. 21.30, przystań żeglarska 
w Kolbudach, ul. Adama Ważnego

• 17 czerwca (sobota), Serca Gwiazd – 
Halina Kunicka, godz. 19.00, Zatoka Sztuki 
w Sopocie, al. Mamuszki 14

• 18 czerwca (niedziela), mecz piłki ręcznej 
Polska – Rumunia, godz. 18.00, Ergo Arena

• 19 – 21 czerwca (poniedziałek – środa), 
Festiwal Dwa Teatry w Sopocie

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

• 22 czerwca (czwartek), Johnny Mastro & 
Mama’s Boys, godz. 19.30, Blues Club  
w Gdyni, ul. Portowa 9

• 24 czerwca (sobota), Zucchero, godz. 
18.30, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 25 czerwca (niedziela), Kabaret Smile, 
godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku  
w Sopocie, Zamkowa Góra 3/5

• 28 czerwca – 1 lipca (środa – sobota), 
Open’er Festiwal

• 30 czerwca – 2 lipca (piątek – niedziela), 
48. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd 
Piosenki Studenckiej „Bazuna”, Przywidz

• 2 lipca (niedziela), Paweł Domagała, godz. 
19.00, tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 4 lipca (wtorek), Mastodon, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 8 – 16 lipca, Sopot Film Festiwal

• 8 lipca (sobota), Jean-Michel Jarre,  
godz. 18.00, Ergo Arena

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

• 9 lipca (niedziela), Three Days Grace,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 13 – 16 lipca, XXI Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych 
FETA, Dolne Miasto w Gdańsku

• 19 – 23 lipca, Globaltica 2017, Park 
Kolibki w Orłowie, al. Zwycięstwa 291

• 27 – 30 lipca, Targi Wiatr i Woda w Gdyni

• 28 lipca – 6 sierpnia, 21. Festiwal 
Szekspirowski w Gdańsku,  
Teatr Szekspirowski 

• 30 lipca (niedziela), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 19.00, tarasy przy 
Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5



CZERWIEC 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 3WYDARZENIA

UNIEWAŻNIONY PRZETARG

Toalety dopiero po sezonie
W jednym z poprzednich wydań „Panoramy” informowaliśmy 
o tym, że jeszcze przed letnim sezonem na gdańskich plażach 
staną publiczne toalety. Nic z tego. Inwestycja zostanie 
zrealizowana dopiero na jesieni.

Publiczne toalety miały po-
jawić się już teraz na plaży w 
Brzeźnie. Pojawią się, ale do-
piero po sezonie, a może jesz-
cze później. Powód? Unieważ-
nienie przetargu, który miał 
wyłonić wykonawcę zadania. 
Do przetargu zgłosiła się tylko 
jedna firma, która zapropono-
wała cenę dwukrotnie większą 
od szacunków opracowanych 
przez Dyrekcję Rozbudowy 
Miasta Gdańska. Oferta opie-
wała na 3,2 mln zł.

  Wizualizacja toalet, które mają stanąć na gdańskiej plaży

BĘDZIE REMONT TRAKTU
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na 
kolejny etap modernizacji nawierzchni ul. Trakt Św. Woj-
ciecha. Realizacja obejmować będzie odcinek od posesji 
przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 (budynek „ZREMB”) 
do wiaduktu Biskupia Górka. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poprawę stanu na-
wierzchni ulicy poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 
wraz z warstwą przeciwspękaniową na istniejącej konstruk-
cji jezdni. Dodatkowo wykonane zostaną nowe chodniki, 
krawężniki, zjazdy i zatoki autobusowe.
Firmy zainteresowane przetargiem mają czas na składanie 
ofert do 20 czerwca, a prace powinny być zakończone do 
30 września. 

JEST SUBWENCJA NA MOST 
Gdański samorząd otrzymał 11 mln zł dofinansowania z 
ministerialnej rezerwy subwencji ogólnej na budowę mostu 
w Sobieszewie w 2017 roku. 
Budowa mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Sobie-
szewie zapewni bezpieczne i sprawne połączenie wyspy 
ze stałym lądem. Nowa przeprawa zastąpi istniejący most 
pontonowy, ułatwiając przeprawę zarówno kierowcom, jak 
i żeglarzom.
Za budowę odpowiedzialne jest, wyłonione w przetargu, 
konsorcjum firm Metrostav i Vistal. Zaoferowana przez 
konsorcjum cena to 57 mln zł przy gwarancji przedłużonej 
z 36 do 60 miesięcy. Budowa rozpoczęła się w 2016 roku, a 
gotowy obiekt ma być oddany do użytku na przełomie 2017 
i 2018 roku. W maju 2016 rząd potwierdził przyznanie do-
tacji na realizację pierwszego etapu inwestycji w kwocie 
16,6 mln zł, a obecnie przyznał ok. 11 mln zł na kontynu-
ację prac.

(GR)
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Lada dzień ogłoszony ma być 
kolejny przetarg, ale tym ra-
zem czas realizacji zamówienia 
będzie dłuższy, a prace ruszą 
dopiero po wakacjach. Nie wia-
domo jednak, czy tym razem 
uda się wybrać wykonawcę, po-
nieważ firmy budowlane mają 
teraz pełne ręce roboty, a ceny 
też nie są tak niskie, jak jeszcze 
kilka lat temu.
Przypomnijmy, że wybudowa-
ne będą całoroczne, nowocze-
sne toalety, w których znajdą 

się trzy kabiny: damska, męska 
i dla osoby niepełnosprawnej. 
Na zewnątrz zainstalowane zo-
staną z kolei natryski i przebie-
ralnie. Według planu nowe to-
alety pojawią się w trzech miej-
scach – przy wejściach na plażę 
nr 46, 48 i 50 w Brzeźnie.
Do tematu oczywiście wrócimy 
w jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(KL)

75-LECIE

Urodziny 
„szóstki”
VI Liceum Ogólnokształ-
cące w Gdańsku świętowa-
ło właśnie 75. urodziny. Od 
dziesięciu lat funkcjonują 
w niej szkoły wioślarskie, a 
z nowym rokiem szkolnym 
przy liceum działać będzie 
Szkoła Podstawowa Mi-
strzostwa Sportowego.
VI LO mieści się w zabyt-
kowym budynku z 1914 
roku, w którym do 1944 
roku mieściły się szkoły nie-
mieckie Althof Schule. W 
1947 roku powołano Gim-
nazjum nr VI, jeszcze na 
podstawie ustawy z 1932 
roku, a następnie odrębną, 
7-letnią szkołę podstawową 
nr 6 i odrębne, czteroletnie 
VI liceum. W połowie lat 
80. przekształcono placów-
kę w Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 6. Polska 
historia liceum to ponad 12 
tysięcy absolwentów. 
Od roku 2007/2008 w ZSO 
nr 6 uruchamiano stopnio-
wo klasy sportowe wioślar-
skie. Z kolei od 1 września 
funkcjonować tu będzie 
Szkoła Podstawowa Mi-
strzostwa Sportowego nr 
94 z trzema dyscyplinami: 
wioślarstwem, żeglarstwem 
i kajakarstwem. 

(GR)

 Powietrzna pompa ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u.

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Wraz z rozwojem technologii odnawialne źródła energii (OZE) coraz śmielej pukają do naszych drzwi. W tym krótkim 
artykule skupimy się na wykorzystaniu ekologicznych technologii w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej  
w gospodarstwach domowych. 

Od pewnego czasu naturalne dla 
nas jest to, że w naszych kranach 
płynie ciepła woda i nie wyobra-
żamy sobie już zmywania, czy 
mycia się w zimnej wodzie. Jedna 
nie zawsze zdajemy sobie sprawę 
z kosztów jej przygotowania. Te 
wynoszą około 20-30% naszych 
rocznych wydatków na ogrzewa-
nie budynku. Najczęściej woda 
jest przygotowywana w tradycyj-
nych bojlerach elektrycznych lub 
zasobnikach podłączonych do 
kotła węglowego czy gazowego.  
W nielicznych domach w ostat-
nich latach zainstalowano tzw. 
solary (termiczne kolektory sło-
neczne) i to przede wszystkim 
one kojarzą nam się z ekologią w 
kontekście c.w.u. Warto zwrócić 
uwagę na rozwiązanie zyskujące 
na popularności w naszym kraju - 
powietrzną pompę ciepła.
Pompy ciepła powietrze-wo-
da to urządzenia kompaktowe i 
praktycznie bezobsługowe. Ga-
barytami niewiele odbiega od 
tradycyjnych zasobników c.w.u. 
– ma około 2 metrów wysokości 
oraz około 0,6 m, dla urządzenia  
o pojemności 260l. Można je za-
montować praktycznie w każdym 

pomieszczeniu np. piwnica czy 
garaż. Montaż zajmuje hydrau-
likowi zazwyczaj kilka godzin   
i nie wymaga znaczących ingeren-
cji w budynek i instalację grzew-
czą. Zasadę działania powietrznej 
sprężarkowej pompy ciepła można 
w uproszczeniu przedstawić tak:  
energia potrzebna do przygotowa-
nia ciepłej wody w zbiorniku w 2/3 

pochodzi z powietrza (wentylacyj-
nego lub zewnętrznego), a tylko 
1/3 z energii elektrycznej pobranej 
przez sprężarkę. Nie będzie więc 
przekłamaniem stwierdzenie, że 
koszt przygotowania ciepłej wody 
za pomocą pompy ciepła jest trzy-
krotnie niższy od kosztów bojlera 
elektrycznego i około połowę niż-
szy niż z gazu ziemnego.

Średnie miesięczne zużycie energii 
elektrycznej na potrzeby podgrza-
nia c.w.u. zakładając zastosowanie 
takiego urządzenia, przy założe-
niu, że komfortowo z ciepłej wody 
korzysta w domu czteroosobowa 
rodzina to, w przeliczeniu – oko-
ło 30 zł. Poniższa grafika przed-
stawia porównanie efektywności 
i czasu podgrzania 100 l ciepłej 
wody dla różnych urządzeń (przy 
200C na zewnątrz).
Warto wspomnieć o poziomie 
kosztów inwestycyjnych dla oma-
wianych urządzeń. Kompletne 
rozwiązanie  dla  4 osobowej ro-
dziny, powietrzna pompa ciepła  

z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 
260 l oraz montażem to koszt  
ok. 10.000 zł.
Warto pamiętać, że wszelkie in-
westycje związane z OZE są ob-
jęte szerokim wachlarzem dofi-
nansowań ze środków Unii Eu-
ropejskiej (do 85%)  w ramach 
konkursów prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej czy Agencję 
Rozwoju Pomorza. Programy ta-
kie często realizowane są w imie-
niu mieszkańców przez Urzędy 
Gminy i to tam powinni Państwo 
zasięgnąć informacji na ten temat.

al. Zwycięstwa 96/98, 
blok IV E/223 
81-451 Gdynia

tel.  58 746 99 00

e-mail: 
biuro@globaleco.pl

 
www.globaleco.pl

tel.  502 757 003

 Porównanie efektywności i czasu podgrzania 100 l c.w.u. dla różnych urządzeń.
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SOPOT

„Memphis in Poland”
Idea projektu „Memphis in 
Poland” zrodziła się w 2015 
roku podczas wielkiej mię-
dzynarodowej imprezy o na-
zwie „Memphis in May”, któ-
rej przewodnim tematem była 
Polska. Festiwal honorujący 
nasz kraj wygrał wtedy kon-
kurs popularnego dziennika 
amerykańskiego „USA To-
day” na najlepsze wydarzenie 
kulturalno-oświatowe na po-
łudniu USA.
Celem projektu jest nie tylko 
rewanż za piękne uhonoro-
wanie Polski i Polaków przez 
Memphis, kolebkę bluesa, 
rock’n’rolla i soulu, ale przede 
wszystkim wykorzystanie 
sukcesu memfiańskiej impre-
zy do zacieśnienia więzów 
między Polską i Ameryką na 
niwie powstałych wspólnych 
zamiłowań muzycznych, kul-
turalnych i podobnych dążeń 
obydwu narodów w niedaw-
nej ich historii. 
Wydarzenia związane z festi-
walem „Memphis in Poland” 
zaplanowane są na czerwiec 
tego roku w Sopocie, Gdań-
sku i Warszawie. Główna, 
muzyczna część programu 
odbędzie się w Operze Leśnej 
17 czerwca. 
W finałowym koncercie we-
zmą udział znani na południu 

Stanów Zjednoczonych ar-
tyści amerykańscy i pol-
ski zespół muzyczny Sław-
ka Wierzcholskiego „Nocna 
Zmiana Bluesa”. Dwie grupy 
artystów z USA zaprezentują 
muzykę typową dla Memphis 
– rock, blues i soul. Pierw-
szy z tych zespołów to grupa 
„Memphis Mix”, którą utwo-
rzył dr Marcin Arendt, profe-
sor w Rudi Scheidt School of 
Music Uniwersytetu w Mem-
phis oraz muzyk grający w 
orkiestrze symfonicznej IRIS 
Orchestra i jednocześnie jej 
menedżer. 
„Memphis Mix” zagra też 13 
czerwca w muszli koncerto-
wej przy molo i 14 czerwca 
w teatrze BOTO, zaś mu-
zycy „Rock for Human Ri-
ghts” wystąpią dodatkowo 15 
czerwca w muszli koncerto-
wej przy molo i 16 czerwca w 
klubie Atelier. Występ „Rock 
for Human Rights” jest tema-
tycznie związany z edukacyj-
ną częścią festiwalu. Głów-
nym jej elementem będzie 
wystawa „Freedom Award” 
organizowana wspólnie przez 
Europejskie Centrum Soli-
darności w Gdańsku i Mem-
phis National Civil Rights 
Museum

(GR)
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POLICJA Z MOBILNYM KOMISARIATEM

Przygotowani na wakacyjny sezon
Przed nami kolejny letni se-
zon i jak zwykle Sopot od-
wiedzą tysiące turystów z 
różnych zakątków świata. Nic 
więc dziwnego, że na tę oko-
liczność – jak co roku zresz-
tą – przygotowują się sopoccy 
policjanci.
Działanie municypalnych z 
Sopotu nie byłoby tak sku-
teczne, gdyby nie pomoc 
miejscowego magistratu, któ-
ry wspiera policję w każdy 
możliwy sposób. Na począt-
ku czerwca sopoccy policjan-
ci odebrali Mobilne Centrum 
Monitoringu, które nazywa-
ne jest potocznie mobilnym 
komisariatem.
– Pojazd będzie się poru-
szać przede wszystkim w 
rejonie pasa nadmorskiego 
oraz w okolicach lokali ga-
stronomicznych i rozrywko-
wych – informuje nas Anna 
Dyksińska z Biura Promo-
cji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Sopot. – W 
pojeździe oprócz sprzętu do 
obserwacji, łączności i bieżą-
cego przetwarzania danych, 
będą również kamery o zasię-
gu powyżej jednego kilome-
tra, monitoring, komputery, 
a także miejsce dla obsługi 
interesantów. 
Ten nowoczesny radiowóz 

ma pełnić trzy funkcje: cen-
trum monitoringu, przydatne 
zwłaszcza podczas imprez ma-
sowych, ruchomego komisaria-
tu, w aucie znajdą się wszystkie 
narzędzia niezbędne do obsłu-
żenia interesanta oraz przepro-
wadzenia interwencji i centrum 
dowodzenia.
Warto wiedzieć, że sopocki sa-
morząd na zakup pojazdu prze-
kazał policji 250 tys. zł.
– Dzięki zawartemu porozu-
mieniu pomiędzy Komendan-
tem Miejskim Policji w Sopocie 
a prezydentem miasta, od 1 lip-
ca do 31 sierpnia szeregi Refera-
tu Patrolowo-Interwencyjnego 

  Od niedawna sopoccy policjanci mogą korzystać z mobilnego komisariatu

Komendy Miejskiej Policji w 
Sopocie zasili dziesięciu dodat-
kowych policjantów, którzy zo-
staną zakwaterowani na terenie 
Sopotu i przez cały sezon letni 
będą pełnili służby wspólnie z 
sopockimi funkcjonariuszami 
– dodaje Anna Dyksińska.
Jacek Karnowski, gospodarz 
trójmiejskiego kurortu przy-
znaje, że miasto chce wyko-
rzystać wszystkie możliwości, 
by poprawić poziom i poczucie 
bezpieczeństwa w Sopocie. 
– Zaawansowane nowinki 
technologiczne wspólnie z wy-
kwalifikowaną, profesjonal-
ną kadrą dają nam ogromne 

możliwości, które, gorąco 
wierzę, sprawdzą się w te wa-
kacje. Od wielu lat, konse-
kwentnie realizujemy wspól-
nie z policją i strażą miejską 
wiele działań zwiększających 
poziom bezpieczeństwa w 
mieście. Warto przypomnieć, 
że to miasto sfinansowało bu-
dowę nowoczesnej komendy 
policji, monitoring miejski i 
dwa stanowiska do jego ob-
sługi – przypomina prezydent 
Karnowski.

(GR)

PRUSZCZ GDAŃSKI DOSTAŁ PONAD 22 MILIONY

Nowe węzły integracyjne. 
Inwestycje za 170 mln zł
Powstanie 11 węzłów integracyjnych z drogami dojazdowymi, 13 parkingów dla aut i rowerów, nowe ścieżki rowerowe, 
przystanki i wiaty. Takie udogodnienia będą dla mieszkańców Gdańska, Somonina, Redy, Pruszcza Gdańskiego, 
Cieplewa, Pszczółek i Rumi. Szacuje się, że w ciągu roku z inwestycji skorzysta ponad 27 mln pasażerów.

Marszałkowie Mieczysław 
Struk, Wiesław Byczkowski 
oraz Ryszard Świlski 29 maja 
br. podpisali z samorządow-
cami z Gdańska, Rumi, Redy, 
Pruszcza Gdańskiego, Somo-
nina sześć umów o dofinanso-
wanie projektów z RPO WP 
2014-2020 na budowę nowych 
lub przebudowę dotychczaso-
wych węzłów integracyjnych. 
Podpisane dotąd umowy opie-
wają na kwotę 4 mld zł, co sta-
nowi 54 proc. przeznaczonych 
do podziału dla województwa 
pomorskiego.
 
Z CZEGO SKORZYSTAJĄ 
PODRÓŻNI?
Powstaną nowe węzły inte-
gracyjne wraz z drogami do-
jazdowymi, przystankami 
i zatokami autobusowymi. 

Wybudowane zostaną rów-
nież trasy rowerowe, parkingi 
dla samochodów i rowerów,  
a także nowe wiaty dla rowe-
rów przy przystankach tram-
wajowych i autobusowych. 
Pasażer będzie mógł zostawić 
auto na parkingu i kontynu-
ować podróż transportem pu-
blicznym. Dzięki zamontowa-
niu monitoringu i oświetlenia 
będzie bezpieczniej. Dla pie-
szych zostaną wybudowane 
nowe chodniki oraz kładki lub 
przejścia naziemne.
Planuje się też przeprowadze-
nie akcji informacyjno-edu-
kacyjnych mających zachęcić 
do korzystania z publicznego 
transportu zbiorowego.
Łatwiejszy dojazd do wę-
złów, możliwość przesiadki 
na różne środki transportu, 

np. tramwaj, autobus, po-
ciągi Szybkiej Kolei Miej-
skiej czy Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej zwiększą kon-
kurencyjność komunikacji 
zbiorowej. Będzie szybciej i 

taniej, z kolei nowe trasy rowe-
rowe zachęcą do korzystania  
z dwóch kółek. To odciąży 

ruch drogowy, zwiększy bez-
pieczeństwo oraz ograniczy 
emisje spalin do środowiska.
– Budowa węzłów integracyj-
nych w pomorskich miastach 
to klucz do zrównoważonego 
transportu na całym obszarze 
województwa. To także sy-
gnał dla mieszkańców, że war-
to zostawić auto pod domem 
lub na parkingu i skorzystać  
z komunikacji zbiorowej – 
podkreśla wicemarszałek  
Ryszard Świlski.  
Wartość projektów wynosi 
prawie 170 mln zł, z czego po-
nad 83 mln zł pochodzi z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.

(UMWP)
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GDAŃSK CHCE POMÓC DŁUŻNIKOM

Zadłużeni w obligacjach
– Gdańsk ma szansę na wy-
pracowanie skutecznego, kom-
pleksowego modelu pomocy 
osobom z problemem zadłu-
żenia czynszowego. To za 
sprawą innowacyjnego projek-
tu „Zadłużeni w obligacjach”, 
przygotowanego przez gdański 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie. Wniosek został bowiem 
wybrany do dofinansowania w 
ramach konkursu na makro-
-innowacje, rozpisanego przez 
Ministerstwo Rozwoju, a do-
tyczącego stworzenia modelu 
polskiej obligacji społecznej – 
informuje nas Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku.
Realizacja projektu będzie fi-
nansowana w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
– Za pośrednictwem „Pano-
ramy” zapraszamy do udzia-
łu w pracach nad tworzeniem 
modelu, ekspertów, m.in. z 
dziedziny ekonomii, finansów, 
prawa mieszkaniowego, którzy 
zechcą włączyć się w prace nad 
budową efektywnego systemu 
wsparcia i przeciwdziałania 

zadłużeniu czynszowemu, za 
pomocą obligacji społecznych. 
W ramach mechanizmu obliga-
cji społecznych samorząd może 
zwrócić, i to z bonusem, odset-
kami – np. spółdzielni miesz-
kaniowej, wspólnocie, TBS czy 
innemu inwestorowi, który w 
skuteczny sposób pomógł wyjść 
z tarapatów mieszkańcom mają-
cym zaległości czynszowe – po-
niesione koszty takiej społecz-
nej usługi. Społecznej – bowiem 
przyczynia się ona do rozwią-
zania poważnego problemu w 
danej gminie – wyjaśnia Sylwia 
Ressel.
Projekt MOPR zakłada m.in. 
dokładne zdiagnozowanie po-
trzeb dłużników w Gdańsku, 
m.in. poprzez badania i eksper-
tyzy, powołanie grupy fachow-
ców, która opracuje model dzia-
łania – czyli wymyśli najlepsze 
rozwiązania. 
– W ramach założeń dokumentu 
chodzi także o pozyskanie part-
nerów oraz potencjalnych inwe-
storów (np. spółdzielni miesz-
kaniowych, banków), zaintere-
sowanych nowatorskimi meto-
dami rozwiązania społecznego 
problemu.
Realizacja projektu „Zadłużeni 
w obligacjach” potrwa do po-
łowy lutego przyszłego roku. 

Mamy nadzieję, że uda się wy-
pracować najlepszy, innowacyj-
ny model rozwiązania kwestii 
zadłużeń czynszowych, z któ-
rego w przyszłości skorzystają 
także inne ośrodki w Polsce. 
Dodajmy, że według danych 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego z 2015 roku tylko w zaso-
bach spółdzielni mieszkanio-
wych w Gdańsku było ponad 
19 tysięcy zadłużonych lokali, 
w zasobach gminnych – bli-
sko 6 tysięcy – dodaje rzecznik 
MOPR.

(GR)
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BĘDZIE CIEPŁO I OSZCZĘDNIE

Są pieniądze na straż 
Gdańskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej nr 1, 2, 3 i 4 
przejdą termomodernizację. Inwestycja otrzymała dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – informuje nas Michał Piotrowski 
z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Projekt dotyczy ocieplenia bu-
dynków czterech Jednostek 
Ratowniczo-Gaśniczych PSP 
na terenie naszego miasta. 
Jak podaje Michał Piotrowski 
JRG 1 przy ul. Sosnowej zy-
ska ocieplenie stropu, JRG 2 
przy Trakcie Św. Wojciecha na 
Oruni – ocieplenie ścian i stro-
pów, a także nowe okna, drzwi 
i bramy garażowe. 
– W tej jednostce pojawią się 
również kolektory słoneczne 
służące do podgrzewania wody 

  Przy Sosnowej we Wrzeszczu docieplany będzie strop budynku Straży Pożarnej 
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oraz nowy system wentylacji. 
W JRG 3 przy ul. Marynarki 
Polskiej, oprócz ocieplenia bu-
dynku, wymieniona zostanie 
instalacja c.o. Natomiast w JRG 
4 przy ul. Beniowskiego pojawi 
się ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, nowe drzwi i bramy, a 
także nawiewniki w oknach – 
dodaje Michał Piotrowski.
Całkowity koszt projektu ter-
momodernizacji jednostek 
Straży to 2,8 mln zł, z czego 
1,1 mln zł, a więc 40 proc. to 

unijne dofinansowanie. 
Umowę podpisała Aleksan-
dra Dulkiewicz, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej.
– W budżecie na 2017 rok 
mamy zabezpieczone środki w 
wysokości 850 tys. zł. Nato-
miast pozostała część, czyli 935 
tys. zł jest wpisana do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na 
rok 2018 – wyjaśnia Aleksan-
dra Dulkiewicz.

(GR)

Zapraszamy do udziału 
w pracach!

Ekspertów zainteresowanych 
współpracą w ramach projektu 

„Zadłużeni w obligacjach”, 
prosimy o kontakt z Anną 

Dukowską z Samodzielnego 
Referatu Analiz i Rozwoju 

MOPR, przy ul. Leczkowa 1 A 
w Gdańsku, tel. 58 347 82 90, 

e-mail:  
anna.dukowska@mopr.gda.pl

POWSTANIE PRZEJAZD ROWEROWY

Będzie remont Chłopskiej
Mamy dobrą nowinę dla 
gdańskich kierowców i rowe-
rzystów. Remontowany bę-
dzie fragment ulicy Chłop-
skiej, gdzie powstanie rów-
nież przejazd rowerowy. Dro-
gowcy pojawią się na odcinku 
między Pomorską a Piastow-
ską. Wszystkie prace mają być 
ukończone już na jesieni.
Można powiedzieć, że drogo-
wa inwestycja będzie składała 
się z dwóch części. Pierwsza 
dotyczy remontu nawierzch-
ni jezdni, natomiast druga 
związana jest z budową prze-
jazdu rowerowego. Nowy as-
falt pojawi się oczywiście na 
obu nitkach głównego cią-
gu komunikacyjnego gdań-
skiego Przymorza oraz na 
skrzyżowaniach z Pomorską 
i Piastowską. Przy okazji tych 
prac, wyremontowane zosta-
ną wszystkie zatoki autobu-
sowe znajdujące się na tym 
odcinku.
Z inwestycji powinni ucieszyć 
się również piesi, ponieważ 
miasto zaplanowało budowę 
chodnika (od strony stawów). 
Przy okazji przewidziano 
montaż ławek, koszy na śmie-
ci, stojaków na rowery.
Oczywiście to nie wszyst-
kie prace, które zaplanowa-
no w ramach tej inwestycji. 

Wybudowany zostanie rów-
nież przejazd rowerowy, który 
znacznie ułatwi przejazd przez 
skrzyżowanie Pomorskiej z 
Chłopską. Dodajmy, że jest to 
dokończenie realizacji projektu 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego na 2016 rok.
Przetarg na wyłonienie wy-
konawcy został ogłoszony. 
DRMG czeka na oferentów. 

Nie wiadomo jeszcze kiedy 
dokładnie rozpoczną się prace 
na ulicy Chłopskiej, ale mają 
być one ukończone do 16 
października. Wiadomo rów-
nież, że w trakcie ich trwania 
spodziewać będzie się można 
utrudnienia w ruchu. 

(KL)

  Niebawem remontowana będzie ulica Chłopska na Przymorzu
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  Frekwencja na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu SM „Suchanino” nie była oszałamiająca

  W budynkach przy ulicy Czajkowskiego wszystkie mieszkania mają już swoich właścicieli
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SYTUACJA STABILNA, A KONDYCJA FINANSOWA CORAZ LEPSZA

Mieszkańcy popierają politykę władz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
Za nami Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”, na których poruszono kilka ważnych spraw. 
Niestety zawiedli członkowie spółdzielni, którzy nielicznie wzięli udział w zebraniach.

Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Su-
chanino” odbywa się w dwóch 
częściach, dzięki czemu łatwiej 
jest je zorganizować, nie po-
nosząc przy tym zbyt dużych 
kosztów. 
– Poza zebraniami wyborczy-
mi frekwencja nie jest niestety 
zadowalająca. Owszem, kiedy 
są sytuacje, które mobilizują 
mieszkańców do działania, to 
wtedy na Walne Zgromadze-
nie przychodzi wielu członków 
spółdzielni. Tak było przecież  
i w naszej spółdzielni, kiedy 
mieliśmy podjąć decyzję do-
tyczącą kredytowania inwe-
stycji mieszkaniowej – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Jednak od dłuższego czasu 

sytuacja jest bardzo stabilna 
– również pod kątem ekono-
micznym. To wszystko powo-
duje, że mieszkańcy dostrzegli, 
iż spółdzielnia jest wiarygodna 
i dobrze zarządzana, dlatego 
tak niewielki odsetek jej człon-
ków bierze udział w Walnym 
Zgromadzeniu.
– Niemniej jednak szkoda, 
że tak mało osób przyszło na 
zebrania, ponieważ porusza-
ne były bardzo ważne sprawy. 
Pierwsza z nich dotyczyła na-
bycia działki przy ulicy Kur-
pińskiego na cele statutowe 
spółdzielni, na której znajduje 
się teraz niestrzeżony parking 
dla wszystkich mieszkań-
ców – w części nieużytkowany  
z uwagi na rozebraną kost-
kę przez poprzednika prowa-
dzącego parking strzeżony. 

Proponowaliśmy, aby miesz-
kańcy zorganizowali na tym 
terenie parking społeczny – ale 
nie było chętnych. Od miasta za 
niemałe pieniądze dzierżawimy 
ten teren, który nie do końca 
jest wykorzystany, a utrzymy-
wanie tego terenu w obecnym 
stanie jest ekonomicznie nie-
uzasadnione. Na zebraniach 
zapytaliśmy mieszkańców czy 
chcą, abyśmy teren nabyli, czy 
oddali miastu. Członkowie  
w zdecydowanej większości 
opowiedzieli się pozytywnie 
za nabyciem tego terenu, dla-
tego będziemy czynić dalsze 
starania w tym celu – informuje 
prezes Wieczorek, który słusz-
nie zauważa, że teren nie jest 
wizytówką spółdzielni, dlatego 
warto byłoby zrobić coś w tej 
sprawie.

Drugim ważnym tematem 
poruszanym podczas Walne-
go Zgromadzenia była spra-
wa zbycia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, 
na której znajduje się budynek 
handlowo-usługowy przy ulicy 
Kurpińskiego 1. 
– Podczas Walnego Zgroma-
dzenia członkowie naszej spół-
dzielni podjęli uchwałę w spra-
wie zbycia tej nieruchomości. 
Obiekt ma już swoje lata i wy-
maga kapitalnego remontu. Z 
naszego doświadczenia wiemy, 
że cena kapitalnego remontu i 
budowy od podstaw jest nie-
mal taka sama. Mieszkańcy 
sugerowali wybudowanie bu-
dynku mieszkalnego w miej-
sce pawilonu, ale plan zago-
spodarowania przestrzennego 
przewiduje w tym miejscu bu-
dynek usługowy. W tej chwi-
li nie mamy takich pieniędzy, 
abyśmy mogli zainwestować  
w ten obiekt, dlatego postano-
wiliśmy go sprzedać – tłuma-
czy Leonard Wieczorek.
Podczas Walnego Zgromadze-
nia powrócił także temat za-
gospodarowania terenu wokół 
ujęcia wody przy ulicy Paga-
niniego. Działką interesuje się 
inwestor, który chciałby wy-
budować budynek mieszkalny. 

Na razie inwestycja jest jeszcze  
w sferze planów.
Walne Zgromadzenie to rów-
nież decydujący moment dla 
zarządu każdej spółdziel-
ni mieszkaniowej, bowiem 
mieszkańcy decydują na nim 
o udzieleniu absolutorium.  
W Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” sytuacja finanso-
wa jest dobra, a co więcej, jest 
w lepszej kondycji niż w roku 
2015.
– Wpływ na to miało zasie-
dlenie wszystkich mieszkań 
w naszej ostatniej inwestycji. 
Spotykam czasami osoby, które 
pytają o kolejną inwestycję, po-
nieważ są zainteresowani kup-
nem mieszkania w naszej spół-
dzielni. Czas pokaże, czy dalej 
będziemy inwestować – mówi 
prezes.
Dodajmy tylko, że całemu za-
rządowi członkowie SM „Su-
chanino” udzielili absoluto-
rium, przyjęto też sprawozda-
nia zarządu i rady nadzorczej.
Korzystając z okazji warto też 
powiedzieć, że w ubiegłym 
roku wykonano planowane 
remonty.
– Na pewno zakres wykona-
nych prac byłby większy, gdy-
byśmy dysponowali większy-
mi środkami finansowymi na 

remonty. Musimy gospoda-
rować tym, czym mamy, dla-
tego w pierwszej kolejności 
wykonujemy roboty najpilniej-
sze. W tej chwili są to m.in. 
wymiany instalacji gazowych  
i wodociągowych, remonty po-
kryć dachowych. Szczególnie 
trudno jest na nieruchomo-
ściach budynków wysokich, 
gdzie nie dość, że mieszkańcy 
budynków tzw. punktowców 
ponoszą jeszcze koszty zwią-
zane z wymianą windy, to jesz-
cze mają na swoim utrzymaniu 
drogi wewnętrzne. Tylko na re-
mont ulicy Liszta potrzebuje-
my ok. 1 mln zł, a takich środ-
ków nie posiadamy. Aby zaosz-
czędzić w przyszłości pewne 
środki finansowe chcemy prze-
kazać spółce GIWK hydrofor-
nię i sieci zasilające budynki 
w wodę, za utrzymanie której 
w tej chwili płacą członkowie 
naszej spółdzielni, a cena wody 
dla wszystkich mieszkańców 
miasta jest taka sama – wyja-
śnia Leonard Wieczorek, któ-
ry nie kryje radości, że człon-
kowie spółdzielni pozytywnie 
opowiedzieli się za polityką 
prowadzoną przez jej władze.

Grzegorz Rudnicki

FESTYN RODZINNY 
2017 

 
ZAPRASZAMY NA MOC BEZPŁATNYCH ATRAKCJI:  

DMUCHAŃCE, LEWITUJĄCE PIŁECZKI, MEGADART, MALOWANIE 
BUZI I KOLOROWE TATUAŻE, ZABAWY BAŃKAMI MYDLANYMI,

GRY I ZABAWY RODZINNE, KONKURSY Z  NAGRODAMI, FOTOBUDKA, 
„I –WSZY TURNIEJ PIŁKI O MISTRZOSTWO SUCHANINO 2017”, 

KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST RADA DZIELNICY SUCHANINO
PRZEDSTAWIENIE PT. ”Guenter Grass malowany słowem”

15:30 GRILLOWANIE Z FIRMĄ  KUMMER  
I PIEKARNIĄ SAMOPOMOC CHŁOPSKA KOLBUDY, 

O GODZINIE 17:00 ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ZDJĘCIE Z POWIETRZA,
19:00 GROCHÓWKA SPONSOROWANA PRZEZ RADNEGO PIOTRA DZIKA, 

OD GODZINY 20:00 DYSKOTEKA

organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” w Gdańsku

DATA: 23.06.2017  
MIEJSCE: PLAC PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 5

ROZPOCZĘCIE: GODZINA 15.00 
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JUBILEUSZOWA IMPREZA OKIEM FOTOREPORTERA

Na festynie uczcili 25-lecie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

Festyn z okazji 25-lecia Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Po-
łudnie” odbył się na terenach 
rekreacyjno-sportowych spół-
dzielni, które na początku lat 
90. ubiegłego wieku niczym 
nie różniły się od terenów 
rolnych.
Spółdzielnia, jak kilka innych 
w Gdańsku, powstała w celu 
zaspokojenia potrzeb miesz-
kaniowych osób z tzw. „za-
mrażarki”, czyli przejętych 
przez wojewodę gdańskiego ze 
zlikwidowanej Wojewódzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przez pierwsze lata Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Południe” 
budowała przede wszystkim 
dla tej grupy oczekujących, 
na podstawie zawartego z 
wojewodą w maju 1992 roku 

porozumienia. Pierwsze klucze 
do mieszkań już w lipcu 1994 
roku przekazali mieszkańcom 
budynku przy ulicy Strzelców 
Karpackich 1, gdzie mieści się 
siedziba spółdzielni, ówcze-
sny wojewoda gdański – Ma-
ciej Płażyński, dyrektor urzędu 
Romuald Kasperski, pierwszy 
prezes spółdzielni Czesław Mo-
ścianica oraz współzałożyciel   
i obecny prezes spółdzielni,  
Sylwester Wysocki. 
W 1991 Sejm uchwalił tzw. 
„specustawę mieszkaniową”, 
która stwarzała dogodne wa-
runki dla budowy mieszkań dla 
„zamrażarkowiczów”. Gminy 
przekazywały spółdzielniom 
tereny pod budowę, a wojewo-
dowie środki z budżetu Pań-
stwa na ich uzbrojenie ma-
gistralne. Tak rozpoczęła się 
na większą skalę zabudowa 
dzielnicy Gdańsk-Południe, 
w tym terenów Oruni Górnej, 
na których buduje mieszkania  
SM „Południe”.
Wcześniej, bo już w 1990 roku, 
w Urzędzie Wojewódzkim  
w Gdańsku powołano specjalny 
zespół, który dokonał przeglą-
du i wyboru terenów w woje-
wództwie pod kątem realizacji 
budownictwa mieszkaniowe-
go dla tej grupy oczekujących. 
W Gdańsku wskazano tereny 

na Oruni Górnej oraz osiedla 
Szadółki.
Przygotowaniem terenów na 
Oruni Górnej pod zabudo-
wę mieszkaniową zajmowa-
ła się wcześniej Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Orunia”, która  
w lutym 1992 roku zwróci-
ła je gminie. To z tej spół-
dzielni wywodzi się część 
założycieli i organizatorów  
SM „Południe”.
Sąd zarejestrował Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Południe” 
w kwietniu 1992 roku.
Dzisiaj to 24 hektary pięknie 
zagospodarowanych gruntów, 
z których 12 ha stanowią pie-
lęgnowane tereny zielone, no-
woczesne, bezpieczne, w pełni 
zagospodarowane i przyjazne 
mieszkańcom osiedle. Nasze 
osiedle wyróżnia się tym, że 
kompleksowa zaspokajamy 
potrzeby i oczekiwania na-
szych mieszkańców, proponu-
jąc bogatą ofertę kulturalną, 
sportową i rekreacyjną.  
W marcu Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe” 
została uhonorowana naj-
wyższym spółdzielczym od-
znaczeniem „Za zasługi dla 
Spółdzielczości”.

Sylwester Wysocki,  
prezes SM „Południe” 

DWA ŁYKI HISTORII
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PĘTELKA PRZYWIDZKA

Biegniemy dla 
hospicjum 
Miłośników zdrowego stylu 
życia oraz tych, którzy lubią 
bezinteresownie pomagać 17 
czerwca zapraszamy do Przy-
widza, gdzie już po raz trze-
ci Fundacja Hospicyjna św. 
Franciszka Ksawerego zapra-
sza na „Przywidzką pętelkę”.
Jak podają organizatorzy bie-
gowej imprezy, jedyna w swo-
im rodzaju pętelka pomocy 
wokół Jeziora Przywidzkiego 
odbywa się na dystansie 10 
km. Dla rodzin przygotowa-
ny został natomiast mini ma-
raton na 1 km.
Jednak bieg wokół jeziora to 
nie jedyna atrakcja, która tego 
dnia przygotowywana jest 
w Przywidzu. Na chętnych 
czekać będą łódki i rowery 
wodne, swoimi umiejętno-
ściami będą mogli popisać się 
miłośnicy waterpolo. W pro-
gramie imprezy przewidzia-
no również mecz siatkówki, 

pokazy ratownictwa medycz-
nego, pokazy psów ratowni-
czych, turbo-kozaka, loterię 
fantową, pokazy kulturystów 
i zawodniczek fittness, kon-
cert rock&rollowy i szanty. 
W imieniu organizatorów 
zapraszamy również do stre-
fy gastronomicznej, gdzie na 
amatorów dobrego jedzenia 
czekać będą specjały kuch-
ni regionalnej. Nie zabraknie 
aukcji przedmiotów. Cały do-
chód z imprezy przeznaczony 
będzie na rzecz Fundacji Ho-
spicyjnej św. Franciszka Ksa-
werego w Przywidzu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
zapisy do maratonu „Przy-
widzka pętelka” odbywają 
się przez internet (elektro-
nicznezapisy.pl/event/1882.
html). Impreza rozpocznie się 
o godz. 13.00.

(lubek)

  Razem pobiegnijmy dla przywidzkiego hospicjum

KRAWCZYK I JANOWSKI W KOLBUDACH

Wspólnie powitamy lato
Krzysztof Krawczyk i Robert Janowski to niekwestionowane gwiazdy imprezy, która 
odbędzie się 17 czerwca. Lato z gwiazdami witać będziemy tym razem na kolbudzkiej plaży.

Od kilku lat organizowana jest 
w Kolbudach impreza, pod-
czas której witamy lato. Każ-
dego roku przyjeżdżają do nas 
gwiazdy z najwyższej półki 
polskiej estrady.
– Przy doborze repertuaru 
koncertu kierujemy się głosa-
mi samych mieszkańców, które 
bardzo często są skrajne, i które 

bardzo często nie są do zreali-
zowania ze względu na potęż-
ne koszty. Mieszkańcy ocze-
kują koncertów disco polo, ale 
wbrew pozorom jest to potężne 
przedsięwzięcie, którego kosz-
ty są ogromne. Staramy się, aby 
na takich imprezach pojawiało 
się jak najwięcej osób, a do-
tychczasowe festyny pokazały, 

że wiemy, czym przyciągnąć 
tłumy. W tym roku zdecy-
dowaliśmy się na Krzysztofa 
Krawczyka, z koncertu którego 
ucieszą się nieco starsi. Robert 
Janowski, który zagra z zespo-
łem również jest nietuzinko-
wym artystą – mówi nam Jacek 
Szmyt, kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kolbudach.

Tegoroczne powitanie lata roz-
pocznie się o godz. 18.00 od 
imprezy dla dzieci, którą po-
prowadzi Teatr Klapa – Kope-
rek i Kminek. Na godz. 19.00 
zaplanowano oficjalne otwarcie 
imprezy, natomiast pół godzi-
ny później na scenie pojawi się 
Robert Janowski z zespołem.
– Krzysztof Krawczyk wystąpi 

u nas pierwszy raz, ale Robert 
Janowski gościł już w Kolbu-
dach w latach 90. Kiedy pro-
wadziłem zespół muzyczny 
„Fantazja” zaprosiłem Rober-
ta Janowskiego do wspólnego 
koncertu, który odbył się nad 
jeziorem. Co ciekawe, dziew-
czyny z tamtego zespołu z po-
wodzeniem brały udział w te-
lewizyjnym programie „Szansa 
na sukces” – przypomina Jacek 
Szmyt.
Na godz. 21.00 zaplanowano 
konkurs dla publiczności, na-
tomiast po jego zakończeniu na 
scenę wyjdzie Krzysztof Kraw-
czyk. Na zakończenie imprezy 

wszystkich miłośników dobrej 
zabawy zapraszamy na dysko-
tekę – Non Stop Disco Polo, 
która potrwa niemal do białego 
rana.
Poza strawą dla ducha goście 
imprezy będą mieli okazję po-
krzepić się strawą przygotowa-
ną na stoiskach gastronomicz-
nych. Dla dzieci i młodzieży 
uruchomiony zostanie luna-
park, gdzie zabawa jest niemal 
gwarantowana.
17 czerwca nie może Cie-
bie zabraknąć na przysta-
ni żeglarskiej w Kolbudach. 
ZAPRASZAMY.

(lubek)

XXI Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA

13-16 lipca 2017 r.

Gdańsk,  
Stare Przedmieście i Dolne Miasto

www.feta.pl

Festiwal FETA po raz pierwszy odbył się w 1997 roku, w trakcie obchodów 
1000-lecia Gdańska. Odniósł tak duży sukces artystyczny i frekwencyjny, 
że stał się wydarzeniem corocznym, bardzo szybko awansując do 
polskiej czołówki największych i najważniejszych festiwali teatrów 
plenerowych. Kolejna, dwudziesta pierwsza edycja teatralnego festiwalu 
odbędzie się ponownie na terenach Starego Przedmieścia i Dolnego 
Miasta w dniach 13-16 lipca 2017 r. W ciągu 4 dni FETY odbędzie się 
blisko ponad 60 spektakli, a Gdańsk przez ten czas będzie gościć ponad 20 
teatrów z 10 krajów. W programie znajdą się zarówno duże widowiska, 
jak małe kameralne formy, przewidziano także ofertę skierowaną do 
najmłodszego widza. Festiwalowi  tradycyjnie towarzyszyć będzie 
wystawa FOTO FETA, prezentująca zwycięskie zdjęcia wykonane podczas 

poprzedniej edycji.

Organizator: Miasto Gdańsk, „Plama” Gdański Archipelag Kultury

Biuro organizacyjne festiwalu:
„Plama” Gdański Archipelag Kultury

ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
Tel. 58 557 42 47
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WAKACJE W OLIWIE

Lato na sportowo 
Wreszcie doczekaliśmy upra-
gnionych wakacji. Za tydzień 
dzieci i młodzież ostatni raz 
pójdą do szkoły. Niektórzy po-
jadą na kolonie, obozy czy wy-
cieczki, ale dużo osób zostanie 
w mieście.
Z myślą o nich Osiedlowy Klub 
„Ad-Rem” w Oliwie – jak co 
roku – organizuje akcję „Spor-
towe lato bez uzależnień”.
– Nasz klub organizować bę-
dzie zajęcia w dwóch turnu-
sach: 17 – 31 lipca oraz 14 – 31 
sierpnia. Zajęcia odbywać się 
będą na boisku szkoły Fregata 
przy ulicy Cystersów w Oliwie. 
W przypadku złej pogody spo-
tykać będziemy się w sali gim-
nastycznej Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 17 oraz w sali naszego 
klubu przy ulicy Czyżewskiego 
– informuje nas Ryszard Rivie-
ra, kierownik klubu „Ad-Rem”.
Tradycyjnie już wszystkie 
zajęcia będą miały charak-
ter sportowy. W programie 
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zaplanowano bowiem turnieje 
piłki nożnej, siatkówki, koszy-
kówki, tenisa stołowego. Będą 
również wypady do kina, gry i 
zabawy świetlicowe.
– Uczestników podzielimy na 
grupy wiekowe. Przewidzieli-
śmy zajęcia w trzech grupach: 
podstawówki i gimnazja, gim-
nazja i szkoły średnie oraz rocz-
nik 1998 i starsi – dodaje Ry-
szard Riviera.
Zapisy prowadzone będą na 
miejscu lub wcześniej pod nu-
merem telefonu Ryszarda Ri-
viery 660 519 370. Również pod 
tym samym numerem telefonu 
dowiedzieć można się wszyst-
kich szczegółów dotyczących 
tegorocznej akcji.
– W czasie wakacji przepro-
wadzony zostanie VII Turniej 
Piłki Nożnej pamięci Macieja 
Płażyńskiego – wielkiego przy-
jaciela młodzieży – przypomina 
Ryszard Riviera.

(GR)

ROZWÓJ BRANŻY ELEKTRONICZNEJ

Kilkaset nowych miejsc pracy 

Wśród firm obecnych na po-
morskim rynku są świato-
wi giganci, jak Flex, Lacroix 
Electronics, PanLink czy Ja-
bil. Ostatnia z wymienionych, 
Jabil, to amerykańska firma 
zajmująca się projektowaniem 
i produkcją podzespołów elek-
tronicznych, która obecnie za-
trudnia w Kwidzynie ponad 
3000 osób, a w związku z po-
zyskaniem nowych klientów, 
planuje powiększenie zespołu 
o kolejne kilkaset osób jeszcze 
w tym roku. Jeden z amerykań-
skich koncernów zdecydował o 
przeniesieniu produkcji z Chin 
do Europy i właśnie w Polsce, 
w Kwidzynie, znalazł odpo-
wiednie miejsce. Postawił na 
wiedzę i kompetencje pracow-
ników, głównie techniczne, 
ponieważ firma intensywnie 
rozwija się w nowoczesnych 
technologiach, automatyzacji i 
procesach. 
Do Jabil poszukiwani są przede 
wszystkim pracownicy do 
działów technicznych – inży-
nierowie i technicy elektronicy 
do działu Procesu oraz Jakości, 
a także planiści produkcji czy 
specjaliści ds. zakupów.
– Kandydaci do pracy powinni 
mieć wykształcenie technicz-
ne, mile widziana jest ukoń-
czona edukacja z zakresu elek-
troniki, automatyki, telekomu-
nikacji lub nauk pokrewnych 
– mówi Beata Świderska, Hu-
man Resources Manager, Jabil. 

– Przydatna będzie wiedza z 
zakresu cyfrowych i analogo-
wych układów elektronicznych, 
umiejętność programowania w 
języku C lub C++ oraz znajo-
mość zagadnień związanych z 
projektowaniem i testowaniem 
układów elektronicznych.
Firma Jabil również poszu-
kuje pracowników do działu 
produkcji, zarówno tych z do-
świadczeniem w branży elek-
tronicznej, jak i bez doświad-
czenia, którzy mają zapał, żeby 

nauczyć się podstaw elektroni-
ki. Dla tych bez doświadcze-
nia firma przygotowała szereg 
szkoleń przygotowujących do 
podjęcia pracy.
– Część nowo zatrudnionych 
pracowników będzie mogła 
uzyskać także wsparcie w po-
staci pakietów relokacyjnych. 
Pakiety te, w zależności od 
miejsca zamieszkania, będą 
obejmowały pokrycie kosztów 
dojazdu lub dofinansowanie 
wynajmu mieszkania – mówi 

W ostatnich latach Polska i Pomorze stały się ważnym producentem elektroniki 
w Europie. W samym województwie pomorskim w sektorze elektronicznym 
zatrudnienie znajduje obecnie 17000 osób, a jak zapowiada Anna Rajzer, Project 
Manager z Invest in Pomerania, liczba ta niedługo wzrośnie do blisko 20000. 

Anna Rajzer.
Dodatkowo inżynierów zajmu-
jących się projektowaniem sys-
temów testowych zainteresuje 
fakt, że w kwidzyńskiej fabryce 
powstało centrum rozwoju ta-
kich systemów, gdzie tworzo-
ne są rozwiązania umożliwia-
jące mierzenie i sprawdzanie 
funkcjonalności wpływających 
na działanie podzespołów i 
produktów.

(AR)
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CHCĄ POBIĆ REKORD

Bilet do zoo bez 
kolejki 
Jak informuje nas Cyprian 
Maciejewski z gdańskiego 
magistratu, Gdański Ogród 
Zoologiczny uruchomił usłu-
gę zakupu biletów poprzez 
stronę internetową. Rozwią-
zanie pozwala kierować się 
bezpośrednio do bramy wej-
ściowej zoo, z pominięciem 
kas i kolejek. 
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska podkreśla, 
że miastu zależało, aby usłu-
gę wprowadzić jeszcze przed 
tegorocznym latem. 
– To duże ułatwienie dla go-
ści naszego ogrodu. Bilety 
mogą zakupić przez inter-
net w dowolnej, dogodnej 
dla siebie chwili. Strona jest 
przyjazna, a system zakupu 
prosty i intuicyjny, zaś cała 
operacja zakupu nie powinna 
zająć więcej niż kilka minut – 
mówi Piotr Grzelak.
Płatności obsługuje platforma 

  W gdańskim zoo liczą, że w tym roku pobiją rekord frekwencji

PayU i można je wykonać on-
-line w ponad 20 bankach. Z 
wydrukowanym biletem lub 
biletem w formie elektronicz-
nej wyświetlonym na smart-
fonie, można się kierować od 
razu do wejścia do zoo, omi-
jając strefę kas. 
Michał Targowski, dyrektor 
oliwskiego zoo dodaje z ko-
lei, że trwa w tej chwili akcja 
promująca sprzedaż biletów 
on-line.
– Liczymy, że usługa nie tyl-
ko przyniesie praktyczne uła-
twienie dla naszych gości, ale 
też pozytywnie przełoży się 
na frekwencję. Magiczną dla 
nas liczbą jest pół miliona od-
wiedzających w roku – dodaje 
dyrektor Targowski. 
Dodajmy jeszcze tylko, że aby 
zakupić bilet należy wejść na 
stronę: bilety.zoo.gda.pl/.

(GR)
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Niebawem 
ruszą prace
Trzy firmy zainteresowane są 
realizacją przebudowy kom-
pleksu budynków palmiarni 
w ogrodzie botanicznym w 
Parku Opackim w Oliwie. 
Oferty już poznaliśmy, a 
lada dzień Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska po-
winna ogłosić kto zajmie się 
realizacją inwestycji. Obec-
nie oferty sprawdzane są pod 
względem formalno-praw-
nym. Wybrany w przetar-
gu wykonawca na realizację 
robót budowlanych będzie 
miał czas do końca listopada.
Pierwszy etap prac obejmuje 
zabezpieczenie istniejącej ro-
ślinności, rozbiórkę istnieją-
cej rotundy i budowę nowej. 
Wszystkie prace będą reali-
zowane przy pełnej dostęp-
ności parku dla zwiedzają-
cych, a z możliwości zwie-
dzania będzie wykluczony 
jedynie kompleks palmiarni. 
W trakcie realizacji zadania 
wykonawca robót zobowią-
zany jest również zapewnić 
bezpieczeństwo turystom i 
zwiedzającym, mogącym się 
poruszać w pobliżu placu bu-
dowy oraz drogi dojazdowej.

(GR) 

77 LAT OD WYJŚCIA NA OSTATNI PATROL 

OTWARTY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

W poszukiwaniu zaginionego okrętu

Szeroka oferta pomocy dla 
niepełnosprawnych

23 maja minęło 77 lat od czasu wyjścia w morze jednostki wojskowej ORP „Orzeł”, chluby Marynarki 
Wojennej, która zaginęła w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach. Grupa historyków, 
hydrografów oraz nurków wchodzących w skład ekspedycji Santi Odnaleźć Orła wyruszyła śladami 
legendarnego okrętu podwodnego, by wyjaśnić historyczną zagadkę.
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 Archiwalne zdjęcie ORP „Orzeł”

23 maja 1940 roku ORP „Orzeł” 
wyszedł na swój ostatni, szósty 
patrol, z którego z niewyjaśnio-
nych do dzisiaj przyczyn nie 
powrócił do bazy w Rosyth. 
Istnieją liczne hipotezy na te-
mat zaginięcia „Orła”. Przez 
wiele lat upatrywano przyczynę 
zatonięcia „Orła” w wejściu na 
niemiecką minę morską lub w 
ataku niemieckiego samolotu. 
Inne teorie mówiły o pomył-
kowym storpedowaniu przez 
holenderski okręt podwodny, 
defekcie mechanizmów okrętu, 
a także błędzie nawigacyjnym 
załogi. Spośród hipotez najbar-
dziej prawdopodobną wydaje 
się ta, według której przyczynę 
zatonięcia okrętu podwodnego 
„Orzeł” należy upatrywać w 
omyłkowym ataku lotniczym 
na okręt podwodny, przepro-
wadzonym przez samolot RAF 
w odległości ok. 150 Mm na 
wschód od brytyjskiego portu 
Rosyth.
Lada dzień zakończy się eks-
pedycja Santi Odnaleźć Orła, 

Siedemnaścioro niepełnospraw-
nych intelektualnie lub przewle-
kle, psychicznie chorych gdań-
szczan znajdzie kompleksowe i 
fachowe wsparcie w Środowi-
skowym Domu Samopomocy 
przy ulicy Reja 34 b. Na mocy 
umowy podpisanej z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, 
ŚDS prowadzi Stowarzyszenie 
Przedsiębiorczości i Rehabilita-
cji w Gdańsku – informuje nas 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
Budynek na potrzeby nowej 
placówki pochodzi z zasobów 
miasta, które również z wła-
snych środków wyremontowa-
ło, przystosowało i wyposażyło 
lokal na potrzeby Środowisko-
wego Domu Samopomocy, co 
kosztowało ponad 500 tys. zł. 
Jest on pozbawiony barier ar-
chitektonicznych, wyposażony 
w udogodnienia umożliwiające 
codzienne funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych.
– Siedemnaścioro podopiecz-
nych placówki w dni powsze-
dnie, w godzinach od 7.00 do 
15.00, będzie się tam uczyć 

której celem jest odnalezienie 
zaginionego okrętu. Jej człon-
kowie weryfikują hipotezę, we-
dług której przyczyną zatonię-
cia polskiego okrętu mógł być 
atak bombowy brytyjskiego 
samolotu. W tegorocznej wy-
prawie szczególnym jest fakt, 
iż w celu przeprowadzenia ba-
dań załoga pokonuje historycz-
ną trasę legendarnego okrętu, 
którą przebył w październiku 
1939 roku po ucieczce z por-
tu w Tallinie, zmierzając do 
Wielkiej Brytanii. Wyposa-
żeni w specjalistyczny sprzęt 
członkowie ekspedycji zbadają 
obszar dna Morza Północnego 
o powierzchni 1350 km² wokół 
pozycji domniemanego ataku 
lotniczego.
ORP „Orzeł” został zbudo-
wany w 1939 roku z dobro-
wolnych składek polskiego 
społeczeństwa. Po wybuchu 
II wojny światowej został in-
ternowany w estońskim porcie 
Tallinn, skąd uciekł w wyniku 
brawurowej akcji załogi okrętu. 

– pod okiem opiekunów, terapeu-
tów, psychologa – zwykłego życia. 
Są to bowiem osoby dorosłe, które 
zakończyły edukację szkolną – po-
zostaje więc kwestia ich jak najlep-
szego funkcjonowania społeczne-
go, środowiskowego – podkreśla 
Sylwia Ressel, która dodaje, że w 
ŚDS niepełnosprawni intelektual-
nie uczestnicy zajęć, rozwijać będą 
pasje. Nauczą się zachowań inter-
personalnych i radzenia z emocja-
mi. – Terapeuci podpowiedzą, jak 

Ścigany przez niemiecką i ra-
dziecką flotę, bez map przedarł 
się przez Bałtyk i Morze Pół-
nocne do brzegów Wielkiej 
Brytanii, gdzie u boku bry-
tyjskiej Marynarki Wojennej 
odbył sześć patroli bojowych. 
Podczas jednego z nich zato-
pił niemiecki transportowiec 
„Rio de Janeiro” przewożący 
wojsko, demaskując w ten spo-
sób rozpoczynającą się inwazję 

dbać o wygląd i higienę osobistą. 
Podopieczni będą też mogli zre-
alizować kulinarne pomysły oraz 
nauczyć się obsługi komputera. 
Podczas zajęć praktycznych, pla-
stycznych rozwiną się twórczo. 
Wato wiedzieć, że jest to jedena-
sta placówka tego typu w Gdań-
sku, która służy i wspiera osoby 
niepełnosprawne lub przewlekle 
psychicznie chore w ciągu dnia, 
poprzez system zajęć aktywizują-
cych i profesjonalnej terapii.

hitlerowskich Niemiec na neu-
tralną Norwegię. W czerwcu 
1940 roku ORP „Orzeł” z nie-
wyjaśnionych do dnia dzisiej-
szego przyczyn, nie powrócił 
do bazy z realizowanego na 

Piotr Kowalczuk, wiceprezydent 
Gdańska ds. polityki społecznej 
podkreśla konieczność utworze-
nia nowego ośrodka, która wy-
nika z faktu, że kolejne roczniki 
osób niepełnosprawnych wy-
chodzą z etapu edukacji i ocze-
kują na wsparcie w takich dzien-
nych domach.
– Staramy się, aby w mieście 
oferta pomocy dla niepełno-
sprawnych gdańszczan była jak 
najszersza i różnorodna. Istot-
nym jest bowiem, aby te osoby 
czuły się potrzebne i mogły re-
alizować swoje pasje. Gdańsk 
to miasto włączające każdego w 
nurt miejskiego życia, niezależ-
nie od jego sprawności – dodaje 
Piotr Kowalczuk.
Rzecznik gdańskiego MOPR 
dodaje jeszcze, że kwota dotacji 
na działanie placówki oraz ak-
tywizację i rehabilitację jej pod-
opiecznych w tym roku to ponad 
236 tys. zł, a środki pochodzą z 
budżetu państwa oraz częściowo 
z miejskiej kasy. 

(GR)

Morzu Północnym szóstego 
patrolu bojowego.
Do tematu oczywiście powró-
cimy w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.

Katarzyna Piątek 

OGŁOSZENIE PSM
Zarząd PSM „Przymorze’’ informuje , iż posiada do 

wynajęcia lokal o powierzchni 24 m2  wraz  
z przyległym terenem ok 20 m2   

przy  ul. Czarny Dwór 12 w Gdańsku.

Lokal może być przeznaczony na biuro,jak i też na 
magazyn, składa się z części  użytkowej i socjalnej  

z sanitariatem. 

Wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego 
ogrzewania, wodno – kanalizacyjną.

Opłaty czynszu wynoszą:
Stawka najmu  lokalu - 18 zł/m2 , dzierżawa terenu  

2,50 zł/m2  plus podatek od nieruchomości, 
gruntu, opłata wieczystej dzierżawy,  

plus media i podatek Vat.

Informacje o w/w lokalu udzielane są pod nr telefonu  
58  553-17-07 w. 226      w godz  7:30 – 14: 30  

Administracja Osiedla Nr 4 PSM „Przymorze’’ 
informuje, iż posiada lokale do wynajęcia

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

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

 
Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 

przy ul. Kołobrzeskiej 59,
pok. nr 3 w godz. 7 - 15  

lub telefonicznie 58 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.
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LATO W „MACIUSIU I”

Są wakacje, są atrakcje
Tradycyjnie już garść cieka-
wych wieści otrzymaliśmy 
od Urszuli Lisowskiej, kie-
rownika klubu „Maciuś I” na 
Przymorzu. 
– W Turnieju Tenisa Stoło-
wego o puchar kierownika 
Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze” zwycię-
żył Piotr Dudziak, który w 
pokonanym polu pozostawił 
m.in. kolejnych w klasyfikacji 
Wojciecha Zajdziuńskiego i 
Sebastiana Dąbrowskiego. Z 
kolei w Turnieju Brydżowym 

Parami o puchar kierowni-
ka klubu „Maciuś I” puchary 
wręczono Ignacemu Przewo-
skiemu i Władysławowi Smo-
lińskiemu, zaś statuetki za 2. 
miejsce Janowi Skowrońskiemu 
i Janowi Białek, a za 3. Czesła-
wowi Czepirskiemu i Ryszar-
dowi Nitschke – informuje Ur-
szula Lisowska. 
Wokaliści ze Studia Piosenki 
zdobywali nagrody na wielu 
konkursach. W Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki „Piosenka 
jest dobra na wszystko” w ka-
tegorii klasa O – I zwyciężyła 
Justyna Stefańska, a w katego-
rii klasa II – III bezkonkuren-
cyjna okazała się Aleksandra 
Wróblewska, a tuż za nią skla-
syfikowano Igę Kasperowicz. 
Wyróżniono Patrycję Cichoc-
ką i Nikolę Kozioł. Dodajmy, 
że Jakub Maślak, Aleksandra 
Wróblewska i Iga Kasperowicz 
w drodze eliminacji dostali się 
na Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki i Tańca Muszelki Wi-
gier 2017 w Suwałkach. Iga 
otrzymała wyróżnienie. 
– 20 czerwca o godz. 17.00 roz-
pocznie się konkurs plastyczny 

dla dzieci „Moje wymarzo-
ne wakacje”, natomiast 21 
czerwca o godz. 9.30 zapra-
szamy na dyskotekę dla dzie-
ci, która odbędzie się przy 
okazji powitania lata. To nie 
wszystko, ponieważ w okresie 
wakacji nasz klub organizuje 
„Wczasy w mieście” dla dzieci 
w wieku od 6 do 11 lat. Za-
jęcia będą prowadzone od 26 
czerwca do 21 lipca w godzi-
nach od 8.00 do 15.00 – za-
chęca Urszula Lisowska. 
Tego roku zaplanowano: wy-
cieczkę do Rodzinnego Parku 
Rozrywki Nowa Holandia 
koło Elbląga, zwiedzanie cie-
kawych zakątków Gdańska 
– twierdza Wisłoujście, Gro-
dzisko w Sopocie, warsztaty 
naukowe w Edu Parku, za-
jęcia sportowo-rekreacyjne i 
wiele innych atrakcji. 
Wszelkie wiadomości na te-
mat atrakcji organizowanych 
przez przymorski klub otrzy-
mać można telefonicznie (tel. 
58 556 42 51).

(GR)

W TROSCE O ZDROWIE

Zapobieganie zakażeniom  
HIV i AIDS
Wicemarszałek województwa pomorskiego Paweł Orłowski 
wręczył akty powołania członkom powstałego właśnie Zespołu 
ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 
Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.

– W skład zespołu wcho-
dzą: konsultant wojewódzki w 
dziedzinie chorób zakaźnych, 
przedstawiciele: marszałka wo-
jewództwa pomorskiego, woje-
wody pomorskiego, Gdańska, 
Gdyni i Sopotu, Pomorskiego 
Kuratora Oświaty, Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego i 
Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej – infor-
muje Małgorzata Pisarewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.
Samorząd naszego wojewódz-
twa od lat wspiera działania 

dotyczące edukacji zdrowot-
nej związane z profilaktyką 
HIV i AIDS. Obecnie władze 
regionu wspierają finansowo 
funkcjonowanie punktu kon-
sultacyjno-diagnostycznego w 
Słupsku.

(GR)
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MUZYKA ŹRÓDEŁ

Gruzini podbili serca 
gdańszczan
W Domu Kultury na Przy-
morzu regularnie organizo-
wane są ciekawe imprezy, 
w których uczestniczy wie-
lu mieszkańców Gdańska. 
Niedawno przy Śląskiej 66B 
wystąpił z koncertem „Mu-
zyka źródeł” gruziński zespół 
„Adila”. 
– Był to wspaniały koncert 

 Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz z laureatkami 
Wojewódzkiego Konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”

 Gruzińscy artyści podczas występu w Domu Kultury

z niezwykłym repertuarem. 
Gruzińska muzyka uwiodła 
przymorską publiczność. Na 
pewno był to niezapomnia-
ny koncert. Mieszkańcy byli 
również zachwyceni pokazem 
tańców gruzińskich – mówi 
nam Barbara Imianowska, 
kierownik Domu Kultury.

(GR)
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FAKTORIA KULTURY 2017

Wiemy, kto zagra 
W końcu doczekaliśmy się lata. Za nieco ponad dwa tygodnie rozpoczynają się 
wakacje, a wraz z nimi atrakcje, które zaplanowano w ramach Faktorii Kultury 
w Pruszczu Gdańskim.

REKLAMA

mamie

jak to się mogło stać
że nikt nie 
zauważył

byłaś mistrzynią 
kamuflażu
na wszystko miałaś 
gotową odpowiedź

no przecież nie za-
wsze widać słońce
a i tak wiesz że jest 
– przymykałaś oczy

a kiedy zaczęło 
zmierzchać
oczywistym było
że to tylko kolejna 
noc

nikt się nie domyślił
że właśnie wtedy 
zaczęłaś 

odpychać od siebie 
życie

Koncerty i przedstawienia te-
atralne dla dorosłych i dzieci 
od samego początku istnienia 
Faktorii Kultury przyciągają do 
Pruszcza Gdańskiego prawdzi-
we tłumy. Wydarzenie ma już 
nie tylko charakter lokalny, ale 
co najmniej wojewódzki.
Dokładny repertuar tegorocz-
nej Faktorii Kultury nie jest 
jeszcze znany. 
– Cały czas rozmawiamy z 
wykonawcami oraz pracujemy 
nad repertuarem Sceny Letniej 
Teatru Wybrzeże. Niebawem 
poznamy szczegóły oraz reper-
tuar Sceny Teatralnej dla naj-
młodszych – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.
Wiadomo już jednak jakie kon-
certy odbędą się podczas tego-
rocznego lata. Na sam początek 
(2 lipca) wystąpi legendarna 
grupa TSA. Tydzień później 
pojawi się w naszym mieście 
Artur Andrus, a 16 i 30 lipca 
z koncertami wystąpi Orkie-
stra Miasta Pruszcz Gdański. 
23 lipca zapraszamy na koncert 
Teresy Werner, a 13 sierpnia na 

pruszczańskiej scenie wystąpi 
Kortez. Fanów Julii Marcell 
zapraszamy 20 sierpnia, nato-
miast koncert Jelonka odbędzie 
się 26 sierpnia. Na zakończenie 
tegorocznej Faktorii Kultu-
ry zapraszamy na Kabareton, 

gwiazdami którego będą Ka-
baret Pod Wyrwigroszem i 
Nowaki.
Przypomnijmy, że wstęp na 
wszystkie koncerty i przedsta-
wienia teatralne jest oczywiście 
bezpłatny. Dokładny rozkład 
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  W ubiegłym roku zagrał w Pruszczu Gdańskim zespół „Raz dwa trzy”

Gabriela 
Szubstarska

Gabriela 
Szubstarska

jazdy Faktorii Kultury podamy 
w lipcowym wydaniu „Panora-
my Pomorza”.

(lubek)

TEATR LEŚNY

Kulturalny 
czerwiec
W czerwcu na odwiedzających 
Teatr Leśny przy Jaśkowej Do-
linie czeka wiele atrakcyjnych 
wydarzeń. 
„Lato ludzi”, czyli połączenie 
teatru i koncertów, odbędzie 
się 17 czerwca. Dzień później 
zabrzmi „Muzyka Bez Gra-
nic”, 23 czerwca posłuchamy 
Świętojańskiego Blusowa-
nia, 24 czerwca zagościmy na 
Imieninach Pana Janka i na 13. 
urodzinach Wyspy Skarbów 
GAK, 25 czerwca natomiast 
przejrzymy Katalog Drzew.
– Festiwal integracji „Lato Lu-
dzi” przygotował Teatr GAK, 
a koncert „Muzyka Bez Gra-
nic” Zespół Pieśni i Tańca 
Gdańsk. Sobieszewska Wy-
spa Skarbów zaprezentuje się 
przy koncercie Świętojańskie 
Blusowanie, który w tym roku 
ma inny charakter, ponieważ 
głównym jego punktem jest 
jubileuszowy koncert Grażyny 
Łobaszewskiej. Wyspa zaprosi 
także na piknikowe spotka-
nie ze sztuka i ekologią. Dom 
Sztuki GAK przygotował wy-
darzenie Katalog Drzew, któ-
re połączy plastykę, muzykę i 
taniec – wylicza atrakcje Ka-
tarzyna Burakowska, kierow-
nik Klubu Winda Gdańskiego 
Archipelagu Kultury.

(GR)

Zwracam się do wszystkich którym nie jest obcy los człowieka. Mój syn Piotr ma 44 lata  
z dnia na dzień zachorował. Utrata przytomności, szpital. Diagnoza guz mózgu i błyskawiczna 
operacja. Udało się usunąć cały guz bez komplikacji. Potem było oczekiwanie na wynik 
oceny złośliwości guza. Po trzech tygodniach jest wynik. Straszny najgorszy jaki może być 
Glejak IV. To jak wyrok! Szukamy sposobu, lekarstwa jak z tym walczyć. Jest szansa w klinice 
w Monachium są naświetlania które mogą pomóc. Wysyłam medyczną dokumentację  
i czekamy w napięciu na decyzje. Przychodzi pozytywna Piotr może jechać, pomogą. Tu jest 
kolejny etap kuracja jest kosztowna, nie mamy tyle pieniędzy. Koszt samego naświetlania to 
28 tys € , to tylko naświetlanie do tego dochodzą koszta leków które musimy ze sobą zabrać, 
transport (lekarz zdecyduje czy może być prywatny czy musi być medyczny) to kolejne 
koszty. Co najmniej trzeba być w samym Monachium 45 dni i to może się zmienić (lekarze 
na wstępnej wizycie ocenią czy będzie potrzeba więcej naświetlań). Hotel przyszpitalny jest 
zbyt drogi doba to 90€ razy 45 dni to duża suma. Szukamy innego rozwiązania, wynajęcia 
mieszkania na ten okres. Jest jeszcze kilka szczegółów technicznych. Ważne to to, że każda 
złotówka w chwili obecnej jest na wagę życia. 
Wierzę, że nie pozostaniecie obojętni na apel zrozpaczonej matki walczącej o życie dziecka.
Dziękuję za poświęcenie chwili swojego cennego czasu na przeczytanie mojego apelu  
o pomoc.

Proszę nie pozostańcie obojętni.
Numer konta na które można wpłacać datki na ratunek życia Piotra.

Bank Pekao 
40 1240 5396 1111 0010 7379 4991

URATUJ ŻYCIE PIOTRA!
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GRALI W OLIWIEPO ŁÓDZKICH MISTRZOSTWACH

O puchary europosła WałęsySukcesy AZS UG
Osiedlowy Klub „Ad-Rem” 
z Oliwy znany jest z organi-
zacji turniejów piłkarskich, w 
których chętnie biorą udział 
młodzi gdańszczanie. Nie-
dawno zakończono zmaga-
nia, które organizowane były 
m.in. z okazji wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej.
Zmagania, które odbywały 
się na boisku szkoły Fregata 
w Oliwie, trwały ponad ty-
dzień, a rywalizacja prowa-
dzona była w dwóch katego-
riach wiekowych. Drużyny 
walczyły zaś o puchary ufun-
dowane przez europosła Jaro-
sława Wałęsę. 
W kategorii seniorów bez-
konkurencyjni okazali się 
piłkarze reprezentujący klub 

Sześć medali wywalczyli aka-
demicy gdańskiego uniwer-
sytetu, którzy brali udział w 
uniwersyteckich Mistrzo-
stwach Polski w lekkiej atle-
tyce, które odbywały się w 
Łodzi. Drużynowo gdańsz-
czanki wywalczyły brązowy 
medal, a na 6. pozycji uplaso-
wali się ich koledzy. 
– Zawodnicy AZS UG, tre-
nowani przez Andrzeja Cie-
plika, zdobyli również medale 
indywidualne w klasyfikacji 

„Ad-Rem” (Tomasz Sroka, 
Mateusz Missa, Sebastian Go-
łębiewski, Adam Kruszyński, 
Grzegorz Staniszewski, Bartek 
Spadliński, Mateusz Malesa).
– Zwycięzcy tej grupy wygra-
li we wszystkich meczach. W 
pokonanym polu pozostawili 
zespoły Rady Dzielnicy Oliwa, 
ZSAK i HU Oliwa oraz ekipę 
GOKF. Królem strzelców zo-
stał strzelec 6 goli – Sebastian 
Gołębiewski. Na najlepszego 
zawodnika wybrano Tomasza 
Srokę i Mateusza Szkodę, a 
bramkarza – Marka Ostrow-
skiego. Nagrodę fair play ode-
brał zaś Sebastian Stagart – in-
formuje Ryszard Riviera, kie-
rownik klubu „Ad-Rem.
W młodszej grupie wiekowej 

uniwersyteckiej. Na koncie 
naszego zespołu znalazło się 
złoto, cztery srebra i brąz – 
informuje nas Monika Rogo, 
rzecznik prasowy Uniwersyte-
tu Gdańskiego. 
W łódzkich mistrzostwach z 
bardzo dobrej strony pokaza-
ła się Karolina Bołdysz, która 
wynikiem 49,21 m zwyciężyła 
w rzucie oszczepem. 2. miej-
sce w tej samej konkurencji 
zajęła Maja Mikołajek (37,03 
m). Srebro w biegu na 400 m 

również zwyciężył „Ad-Rem” 
(Piotr Głowacki, Marcel Ma-
linowski, Szymon Wyczołek, 
Adrian Nowak, Max Gra-
fiński). Najlepszym snajpe-
rem został Dawid Bartosiak, 
najlepszym bramkarzem – 
Szymon Wyczołek, a najlep-
szym zawodnikiem – Piotr 
Gowacki.
Dodajmy, że organizatora-
mi zawodów byli: klub „Ad-
-Rem”, Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej oraz Biuro 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku i Rada Dzielni-
cy Oliwa. Wśród sponso-
rów nie zabrakło zaś RSM 
„Budowlani”.

(GR)

wywalczył Łukasz Smolnicki, 
a Adam Grela był 2. w skoku 
w dal. Również srebro padło 
łupem Hugo Garcii Gomeza 
(w biegu na 800 m). Dodajmy 
jeszcze tylko, że na najniż-
szym stopniu podium stanęła 
sztafeta 4x100 m w składzie: 
Maciej Chistowski, Łukasz 
Smolnicki, Krzysztof Piąt-
kowski, Alek Czubachowski.

(KL)

DO PRZERWY 0:1 NA TRAUGUTTA W GDAŃSKU JUŻ 1 LIPCA

Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, 
pomysłodawcą i współorganizatorem turnieju
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Za kilka tygodni pierw-
szy tegoroczny turniej Do 
przerwy 0:1. Po raz drugi 
zagracie na Traugutta.
Długo kazaliśmy czekać na-
szym piłkarką i piłkarzom 
więc z pewnością zdążyli za-
tęsknić za organizowanym 
przez nas turniejem. Mam 
nadzieję, że ten głód turnie-
jowej piłki będzie widoczny 
1 lipca na boisku przy ulicy 
Traugutta, gdzie zagościmy 
po raz drugi w historii i mam 
nadzieję, że nie ostatni.

Czy to oznacza, że turniej 
na Przymorzu i Zaspie to 
już historia?
Absolutnie nie! Przymorze i 
Zaspa to nasz dom. To tam 
w 2004 roku zrodził się nasz 
turniej i od wielu lat z wielką 
radością gramy tam w piłkę. 
W tym roku zaczynamy jed-
nak na Traugutta, korzysta-
jąc z zaproszenia Gdańskiego 
Ośrodka Sportu. Przy okazji 
podziękowania dla dyrektora 
Leszka Paszkowskiego i jego 
Zespołu za pomoc w organi-
zacji tej edycji.

Wspomniał Pan, że Przy-
morze i Zaspa to wasz dom, 
ale dla Pana stadion Lechii 
przy Traugutta  także jest 
swego rodzaju domem?
Dla każdego kibica Lechii, 
stadion przy Traugutta 29 
jest drugim domem. Choć od 
6 lat Lechia rozgrywa swoje 
mecze w Letnicy to trzeba 
pamiętać, że najpiękniejsze 
chwile przeżywaliśmy wła-
śnie na starym stadionie, 
pięknie zlokalizowanym, pa-
miętającym takie piłkarskie 
legendy jak choćby Roman 
Korynt, Roman Rogocz czy 
Zdzisław Puszkarz. Spędzi-
łem tam wiele czasu, stąd 
sentyment pozostał. Dzisiaj 
kibicujemy biało-zielonym 
na najpiękniejszym stadionie 
w Polsce, w Europie, a być 
może i na świecie. Są emocje 
i ekscytujące chwile, wciąż 
jeszcze czekamy na spekta-
kularny sukces.

W zakończonym już sezo-
nie było o krok od mistrzo-
stwa, zabrakło jednej 
bramki.

Było bardzo blisko i moż-
na gdybać, co by było gdyby 
Lechia nie pogubiła wcze-
śniej punktów, jak w majo-
wym meczu z Koroną Kielce 
albo gdyby wygrała z Legią 
w ostatnim meczu kolejki. 
Rzeczywistość jest jednak 
inna. Zajęliśmy 4 miejsce, 
dla sportowca bodaj najgor-
sze, niemniej wierzę, że Le-
chia będzie jeszcze mistrzem.

Lechia Gdańsk Mi-
strzem Polski w sezonie 
2017/2018?   
Nie miałbym nic przeciwko 
temu, aby już w przyszłym 
roku ziściło się marzenie na-
szych kibiców.

Wracając do organizowa-
nego przez Pana turnieju. 
Kto może zagrać na Trau-
gutta?
Tradycyjnie zapraszamy 
6-osobowe drużyny z całego 
województwa, a nawet z całej 
Polski. Zapraszamy również 
drużyny złożone z dziew-
cząt oraz z członków rodziny. 
Gwarantujemy piłkarskie, 

niezapomniane emocje. Gra-
my w duchu fair play, nie ak-
ceptujemy boiskowej agresji, 
papierosów i co zrozumiałe 
alkoholu. Co ważne uczest-
nictwo w turnieju nie wią-
że się z żadnymi kosztami. 
Warto też pamiętać, że dru-
żyny złożone z niepełnolet-
nich zawodników muszą być 
pod opieką dorosłego.

Tradycją jest, że turniej 
odwiedzają piłkarze biało-
-zielonych.
Rzeczywiście, od wielu lat 
gośćmi turnieju są m.in. pił-
karze Lechii Gdańsk. Wie-
rzę, że pomimo urlopowego 
okresu i tym razem zawita 
reprezentacja biało-zielo-
nych. Dla uczestników na-
szego turnieju to szansa, 
żeby zdobyć autograf, sta-
nąć do wspólnego zdjęcia 
czy po prostu porozmawiać z 
piłkarzem.

Czego życzy się organi-
zatorowi największego w 
Polsce północnej turnieju 
piłkarskiego?

Umiarkowanie słonecznej po-
gody, żeby nie było za gorąco, 
ale żeby było pięknie. O resztę 
zadbają organizatorzy turnie-
ju, czyli super ekipa Gdańskiej 
Fundacji Dobroczynności, 

która od lat współorganizuje 
Do przerwy 0:1.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  
Sławomir Lewandowski

  Finaliści grupy starszej
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Cenny 
eksponat
Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska wzbogaciło się 
o nowy, cenny eksponat, któ-
ry prezentuje na wystawie w 
Muzeum Poczty Polskiej w 
Gdańsku.
– Darczyńcą jest gdańsz-
czanin Jan Małgorzewicz, 
który przekazał książeczkę 
oszczędnościową PKO ze 
stemplem Polskiego Urzę-
du Pocztowego w Gdańsku. 
Książeczka została założona 
w 1937 roku przez ojca pana 
Jana – Franciszka Małgo-
rzewicza. Jest to jedna z nie-
wielu książeczek założonych 
w tym ważnym dla historii 
Polski miejscu, które dotrwa-
ły szczęśliwie do naszych 
czasów – informuje Andrzej 
Gierszewski, rzecznik pra-
sowy Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdańska. – Jej 
wartość podnosi fakt, że jej 
numer został wylosowany na 
loterii i dzięki temu pan Jan 
wygrał kwotę 1000 zł, co w 
przedwojennej Polsce było 
niemałą sumą. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
eksponat można zobaczyć w 
Muzeum Poczty Polskiej w 
Gdańsku przy placu Obroń-
ców Poczty Polskiej 1/2.

(GR)

PRZYZNANO BŁĘKITNE FLAGI

ZAPISY TYLKO DO 22 CZERWCA

Gdańsk ponownie liderem 

Triathlon Gdańsk dla dzieci

Aż 10 błękitnych flag będzie powiewało w zbliżającym się sezonie na gdańskich plażach oraz 
przystaniach żeglarskich. To duży prestiż, który przekłada się również na poczucie bezpieczeństwa 
dla turystów oraz gdańszczan odpoczywających nad wodą.
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 Na gdańskich kąpieliskach znów zawiśnie błękitna flaga

Międzynarodowe wyróżnienie 
jest potwierdzeniem najwyż-
szych standardów zarządzania 
bezpieczeństwem, ekologią i 
infrastrukturą dla tego typu 
obiektów – mówi Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy Gdań-
skiego Ośrodka Sportu.
Jak się dowiadujemy błękitne 
flagi zawisną w tym sezonie na 
kąpieliskach: Jelitkowo, Molo 
Brzeźno, Dom Zdrojowy, Sto-
gi, Sobieszewo oraz Orle, ale 
też na przystaniach: Marina 
Gdańsk, Żabi Kruk, Tamka 
oraz po raz pierwszy – Sienna 
Grobla.
Leszek Paszkowski, dyrektor 
Gdańskiego Ośrodka Spor-
tu podkreśla, że podczas zbli-
żającego się sezonu letniego, 
Gdańsk po raz kolejny z dumą 
będzie eksponował błękitną 
flagę aż na dziesięciu obiektach. 
– Procentują nasze sukcesywne 
działania związane z podno-
szeniem jakości i bezpieczeń-
stwa wypoczynku na plaży oraz 
w gdańskich portach żeglar-
skich. Uczestniczymy w tym 

– 16 lipca wystartuje szó-
sta edycja imprezy Triathlon 
Gdańsk na dystansie olimpij-
skim. Dzień wcześniej odbędą 
się zawody dla najmłodszych 
triathlonistów, do których za-
pisać można się już dziś. Start 
w imprezie towarzyszącej 
zmaganiom dorosłych może 
być dla dzieci i młodzieży 
wspaniałą sportową przygo-
dą – mówi Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Gdańskie-
go Ośrodka Sportu, który jest 
organizatorem zawodów.
W sobotę, 15 lipca, w 
Triathlon Gdańsk dla dzieci, 
jego uczestnicy będą rywa-
lizować w tych samych kon-
kurencjach co dorośli, oczy-
wiście na odpowiednio krót-
szych dystansach. 
– Zachęcamy do zainspirowa-
nia swoich dzieci do wspólne-
go udziału w zawodach. Start 
będzie zlokalizowany na plaży 
przy molo w Brzeźnie, z metą 
na samym molo, dokładnie 
w tym samym miejscu, skąd 
wystartują i będą finiszować 
uczestnicy głównej imprezy. 
Start pierwszego wyścigu za-
planowany został na godzinę 
12.00 – informuje Grzegorz 
Pawelec.
Zawody rozgrywane będą 

prestiżowym programie od je-
denastu lat. Jesteśmy dumni, 
że nasze wysiłki po raz kolejny 
zostały docenione przez mię-
dzynarodowe jury. Zaprasza-
my do odpoczynku nad wodą 
w Gdańsku – zachęca Leszek 
Paszkowski.
Wyróżnienie certyfikatem błę-
kitnej flagi jest przyznawane 
kąpieliskom i marinom, dzia-
łającym zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 
Muszą one jednak spełnia kry-
teria związane z jakością wody, 
działaniami na rzecz edukacji 
i ekologii, zarządzaniem śro-
dowiskowym oraz bezpieczeń-
stwem i jakością prowadzonych 
usług.
– Błękitna flaga jest to mię-
dzynarodowy program zaini-
cjowany w 1985 roku przez 
Fundację Edukacji Ekologicz-
nej z siedzibą w Kopenhadze. 
Celem programu jest wyróż-
nianie zarządzanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego 
rozwoju kąpielisk i marin. W 
ciągu ostatnich lat program 

oczywiście w kilku katego-
riach: fun race 50 m – 200 m 
–100 m (3-6 lat) – start wyłącz-
nie z rodzicem, dzieci młodsze 
100m – 1000 m – 200 m (7-9 
lat), dzieci starsze 200m – 1800 
m – 900 m (10-13 lat), mło-
dzicy i juniorzy młodsi 300 m 
– 3600 m – 1700 m (14-17 lat) 
z osobną klasyfikacją dziewcząt 
i chłopców (z wyłączeniem fun 
race). 
– Zgłoszenia są przyjmowane 

stał się certyfikatem rozpozna-
wanym oraz respektowanym 
na arenie międzynarodowej – 
wyjaśnia Grzegorz Pawelec, 
który dodaje, że na ten sezon 
błękitne flagi przyznano dla 
4286 obiektów z 47 krajów, w 

wyłącznie poprzez wypełnienie 
formularza dostępnego na stro-
nie www.triathlongdansk.eu w 
zakładce Triathlon Gdańsk dla 
dzieci/Zapisy. Rejestracji moż-
na dokonać najpóźniej do 22 
czerwca. Za poprawne zgłosze-
nie uważane będzie wypełnie-
nie formularza oraz dokonanie 
opłaty wpisowej w wysokości 
30 złotych. Obowiązuje li-
mit uczestników – 150 osób 
– dodaje rzecznik Miejskiego 

tym 3574 kąpielisk, 662 marin 
i 50 łodzi turystycznych. – W 
Polsce przyznano dla 39 obiek-
tów, w tym 31 kąpielisk i 8 
marin. Dzięki ujednoliconym, 
międzynarodowym kryteriom 
możliwe jest osiągnięcie w 

Ośrodka Sportu.
W ramach pakietu startowe-
go, każdy uczestnik Triathlon 
Gdańsk dla dzieci otrzyma: 
pakiet numerów startowych, 
czepek oraz pamiątkowy me-
dal. Najlepsi zawodnicy zaj-
mujący miejsca na podium (z 
wyłączeniem fun race) otrzy-
mają dodatkowo puchary.

(GR)

skali globalnej wspólnego celu, 
jakim jest ochrona środowiska 
oraz dbanie o odpowiedzialny 
rozwój – podsumowuje rzecz-
nik GOS.

(GR)

WODNY WYCIĄG 

Wakeboarding w Kolbudach!!!
Prawdziwym hitem tegorocz-
nych wakacji mogą okazać się 
Kolbudy. Dlaczego? Właśnie 
tu, nad miejscowym jeziorem 
uruchomiony zostanie nie-
bawem wyciąg do wakebo-
ardingu. Podobnych atrakcji 
próżno szukać w najbliższej 
okolicy.
Wakeboarding to sport po-
legający na pływaniu po po-
wierzchni wody na desce, 
trzymając się liny wyciągu. 
Ten wodny sport cieszy się 
coraz większym zaintereso-
waniem na całym świecie. 
Profesjonalny wyciąg znajdu-
je się w Ostródzie, ale myśli-
my, że miłośnicy adrenaliny 
również na przystani nad kol-
budzkim jeziorem nie będą 
narzekać. 
– W tej chwili czekamy na 
ostatnie dokumenty, które 
zezwolą na korzystanie z wy-
ciągu. Jesteśmy przekonani, 
że wyciąg do wakeboardin-
gu będzie hitem tegoroczne-
go sezonu i będzie przeżywał 
prawdziwe oblężenie miło-
śników sportu – mówi „Pa-
noramie” Bartłomiej Papis, 
kierownik Referatu Sportu 
i Rekreacji Urzędu Gminy 
Kolbudy. 
Dodajmy, że przed sezonem 
poszerzona została plaża, 
wybudowano pomost, nieba-
wem powstanie drugi, przy 

którym będzie można cumo-
wać sprzęt pływający. Z kolei 
w przyszłym roku oba pomo-
sty mają być połączone, dzię-
ki czemu kąpielisko będzie 
miało charakter zamknięty. 
To nie wszystko, ponieważ 
również w przyszłym roku 
gmina zamierza dalej inwe-
stować w przystań. W pla-
nach jest budowa przeszkód 
do wakeboardingu. 
– Lada dzień przedstawicie-
le sanepidu pobiorą pierwsze 
próbki, aby zbadać wodę. Je-
steśmy przekonani, że wyniki 
będą pomyślne i jezioro zo-
stanie dopuszczone do kąpieli 
– dodaje Bartłomiej Papis.
Nie zapomniano również o 
tych, którzy podczas odpo-
czynku na plaży stracą trochę 
kalorii. Z myślą o nich funk-
cjonować będzie specjalna 
strefa gastronomiczna, gdzie 
będzie można nadrobić stra-
cone gramy.

(lubek)CENNNIK
Kajak 5 zł
rower wodny 5 zł
łódź wiosłowa 5 zł
żaglówka Optymist 2 zł
deska windsurfingowa 2 zł
łódź żaglowa Ancora 5 zł
łódź żaglowa Omega 10 zł

Ceny wynajmu za 2 godziny 
użytkowania!


