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Potentat w Gdańsku 
Największy na świecie producent łososia  
i wiodący dostawca produktów z ryb i owoców 
morza – Marine Harvest ASA otwiera  
w Gdańsku centrum wsparcia biznesowego.

W Gdańsku powstanie nowe muzeum, które poświęcone 
ma być historii naszego miasta. Nowy obiekt miałby 
powstać w ciągu kilku najbliższych lat. A tylko 
przygotowanie terenu, gdzie realizowana ma być 
inwestycja kosztować może ok. 4,5 mln zł.

Gdańsk zasługuje na nowoczesne 
muzeum, które będzie powodem do 
dumy, będzie inspirować gdańszczan 
oraz turystów – Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska.

Będzie nowa szkoła 
Niebawem rozpocznie się kolejna oświato-
wa inwestycja. Budowana będzie szkoła przy  
ul. Jabłoniowej. Jest to druga już szkoła, która 
budowana jest dla gdańskich dzieci.

Parking na 700 aut 
Miasto zdecydowało się na pilotażowy 
projekt organizacji buforowego eko-parkingu 
miejskiego przy Ergo Arenie, gdzie będzie 
mogło stanąć 700 aut. 

Wypożyczalnia handbików   
Fundacja „Aktywni do przodu!” chce 
uruchomić pierwszą w Polsce północnej 
wypożyczalnię handbików – rowerów dla osób 
niepełnosprawnych.
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Gdańsk będzie miał nowe muzeum 

STR. 10

GDAŃSZCZANIE POTRZEBUJĄ TAKIEGO MIEJSCA? Fo
t.
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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
• 4 lipca (wtorek), Mastodon, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

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

• 8 – 16 lipca (sobota – niedziela),  
Sopot Film Festiwal

• 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 (czwartek – niedziela), 
XXI Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA, 
Dolne Miasto w Gdańsku

• 16 lipca (niedziela), Triathlon Gdańsk, 
godz. 9.00

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

• 23 lipca (niedziela), Wielki Dziecięcy 
Pchli Targ, godz. 11.00 i 19.00, Teatr Leśny 
w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 45

• 24 – 29 lipca (poniedziałek – sobota), 
Żeglarskie Mistrzostwa Europy ORC, 
gdańska marina

• 27 – 30 lipca (czwartek – niedziela), Targi 
Wiatr i Woda w Gdyni

• 29  – 30 lipca (sobota – niedziela),  godz. 10.00 
-18.00 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 
Sopot 2017, Hala Pomarańczowa Hipodrom 

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

• 2 sierpnia (środa), Morbid Engel, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 – 6 sierpnia (piątek – niedziela), Cropp 
Baltic Games – 10th Year Anniversary, Plac 
Zebrań Ludowych w Gdańsku

• 5 – 6 sierpnia (sobota – niedziela),  
Duo Cacib – Podwójna Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych, godz. 10.00, 
Hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 12 sierpnia (sobota), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 19.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 14 sierpnia (poniedziałek), Mistrzostwa 
Ekstraligi na Żużlu, godz. 19.00, stadion 
żużlowy w Gdańsku, ul. Zawodników 1

• 15 sierpnia (wtorek), XXIII Maraton 
Solidarności, godz. 9.00, Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdyni

• 20 – 26 sierpnia (niedziela – sobota), XII 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
Mozartiana 

• 26 sierpnia (sobota), Bebel Gilberto,  
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 – 28 sierpnia, Mistrzostwa Europy  
w Piłce Siatkowej, Ergo Arena
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  Podczas uroczystości oficjale obejrzeli najnowszy tomograf
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GDAŃSK

Parkowanie 
w lecie
Do 31 sierpnia w pasie nad-
morskim zostaną udostęp-
nione parkingi płatne po-
łożone w Jelitkowie przy 
ul. Błękitnej (220 miejsc) 
i Kaplicznej (60 miejsc),  
w Brzeźnie przy promena-
dzie do molo, a więc przy  
ul. Czarny Dwór (340 
miejsc) oraz na Stogach przy 
ul. Nowotnej (180 miejsc). 
Opłaty za parkowanie wy-
noszą 5 zł/dzień. Za postój 
zapłacimy w dni robocze, 
soboty, niedziele i święta,  
w godzinach 9.00 – 17.00. 
W godzinach 17.00 – 9.00 
postój będzie bezpłat-
ny. Parkingi są zarządza-
ne przez Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni.
W Jelitkowie wprowadzona 
została strefa płatnego par-
kowania, na analogicznych 
zasadach jak w pozostałych 
częściach miasta. Pobo-
rem opłat od poniedziałku 
do piątku (z wyłączeniem 
15 sierpnia), w godzinach 
09.00 – 17.00, objęte zo-
stają ulice: Jelitkowska, 
Kapliczna, Nadmorska, 
Wypoczynkowa i Piastow-
ska (od nr 175) – sektor AJ 
„Jelitkowo”.

(GR)

OTWORZONO PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Skorzystają pacjenci i lekarze

Politycy spotkali się z mieszkańcami 
Pruszcza Gdańskiego

Niższa dawka promieniowania, bardziej czytelny obraz, krótszy czas badania – taki jest najnowszy 
tomograf w szpitalu na Zaspie. Skorzystają pacjenci i lekarze. Dwa tygodnie temu odbyło się 
uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w szpitalu na gdańskiej Zaspie. 

– Nowy tomograf zapewnia 
dokładniejsze badanie serca, 
naczyń wieńcowych oraz ogra-
nicza do minimum dawkę pro-
mieniowania. Jest to niezwykle 
ważne w przypadku badania 
dzieci i pacjentów z chorobami 
onkologicznymi. Nowoczesny 
tomograf komputerowy Revolu-
tion EVO był bardzo potrzebny 
w szpitalu na Zaspie. Zastąpił 
dotychczas stosowany i wysłu-
żony już aparat 6-rzędowy. W 
ciągu 13 lat wykonano na nim 
prawie 117 tysięcy badań. Nie 
można było nim zbadać np. ser-
ca, a badania pediatryczne były 
utrudnione. Nie miał również 
algorytmów pozwalających na 
redukcję dawki promieniowa-
nia pochłoniętej przez pacjen-
ta. Pozbawiony był też wielu 
aplikacji zaawansowanych, któ-
re są obecne w nowym tomo-
grafie – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku, pod który podlega  
szpital na Zaspie. 

Co ciekawe, tylko w tym roku 
planowane jest wykonanie po-
nad 10 tysięcy badań.
Nowe urządzenie jest 64-rzę-
dowe, umożliwia uzyskanie 
128 warstw podczas jednego 
obrotu lampy. Revolution EVO 
to tomograf nowej generacji 
wyposażony w tor obrazowania 
Clarity i ASIR-V. 
– Pozwala to na obrazowanie 
wysokiej jakości poprzez wyso-
ką rozdzielczość przestrzenną. 
Ma niski poziom szumu oraz 
mniejszą ilość artefaktów. Po-
siada zmniejszoną dawkę pro-
mieniowania, jaką pochłania 
pacjent w trakcie badania, przy 
zachowaniu wykrywalności ni-
skiego kontrastu. Zmniejsza się 
też dawka promieniowania na 
narządy leżące pod powierzch-
nią skóry, np. piersi, tarczycę. 
Ponadto nowy tomograf daje 
możliwość szybkiego skano-
wania pacjenta, co skraca czas 
wstrzymania oddechu podczas 
badania. Umożliwia badanie 
dzieci, uwzględniając wiek i 

masę małego pacjenta, z do-
stosowaniem dawki promienio-
wania z jej znaczną redukcją. 
Można nim wykonywać długie 
badania (do 200 cm) w bardzo 
krótkim czasie, bez konieczno-
ści zmiany ułożenia pacjenta – 
dodaje Małgorzata Pisarewicz.
Zakład Diagnostyki Obrazo-
wej, w którym działa aparat 
Tomografii Komputerowej, 
został wyposażony w 4 dodat-
kowe konsole do opisywania 
badań oraz serwer aplikacyj-
ny i archiwizujący. Revolution 
EVO posiada też nowoczesne 
oprogramowanie służące m.in. 
do: wykrywania małych zmian 
w płucach – program do auto-
matycznej analizy miąższu oraz 
zmian w jelicie grubym za po-
mocą wirtualnej kolonoskopii.
– W ramach otrzymanych 
przez szpital środków kupio-
no nowy tomograf kompute-
rowy, zdemontowano i zutyli-
zowano stary sprzęt. Zlecono 
wykonanie projektu budowla-
no-wykonawczego pracowni 

oraz na jego podstawie prze-
prowadzono roboty budowla-
no-montażowe. Zamontowano 
też klimatyzację – wentylację 
pomieszczeń pracowni TK, 
zasilanie zewnętrzne tomogra-
fu komputerowego oraz insta-
lacje elektryczne w pomiesz-
czeniach. Przeprowadzono 
również szkolenia kliniczne 
dla personelu – mówi rzecznik 
urzędu.
Na zakup tomografu kom-
puterowego wraz z dostawą, 

adaptację pomieszczeń, szkole-
nie personelu – szpital otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Zdrowia. Środki pochodzą z 
Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworo-
wych. Dotacja z ministerstwa 
wyniosła ponad 2 mln zł, a sa-
morząd województwa pomor-
skiego przekazał prawie 1,7 
mln zł.

(MP)

Od ponad pół roku posłowie 
PO spotykają się z mieszkań-
cami wszystkich województw. 
We wtorek 27 czerwca po-
słowie Platformy Obywatel-
skiej odwiedzili mieszkańców 
województwa pomorskiego. 
Spotkania w województwie 
pomorskim było ostatnim  
z pierwszej tury objazdu po-
wiatów przez polityków naj-
większej partii opozycyjnej.
Politycy Platformy w każdym 
z województw spotykają się  
z mieszkańcami wszystkich 
powiatów. Tak było również  
w województwie pomorskim. 
Przedstawiamy relację z jedne-
go ze spotkań w naszym wo-
jewództwie, które odbyło się  
w Pruszczu Gdańskim. 
Gospodarzem spotkania była 
Małgorzata Chmiel posłanka 
z naszego okręgu wyborczego, 
której towarzyszyło troje po-
słów PO. Były Minister Spra-
wiedliwości w rządzie PO Bo-
rys Budka, oraz posłowie Elż-
bieta Radziszewska i Szymon 
Ziółkowski.
Na spotkanie przybyło ponad 

setka mieszkańców powiatu 
gdańskiego zainteresowanych 
obecną działalnością posłów 
Platformy Obywatelskiej. Spo-
tkanie otworzyła Pani poseł 
Małgorzata Chmiel, która 
wymieniła kilkanaście ustaw, 
które zdaniem opozycji cofają 
Polskę do PRL. Następnie głos 
zabrali po kolei obecni na spo-
tkaniu posłowie PO. 
Po tym wstępie rozpoczęła się 

tura pytań zadawanych przez 
mieszkańców do polityków 
PO. Mieszkańcy najczęściej 
pytali o możliwość powstrzy-
mania działań rządu Prawa  
i Sprawiedliwości, a także o to, 
co Platforma Obywatelska ma 
do zaoferowania Polakom po 
przejęciu władzy. 
Spotkanie zakończyło się 
po około dwóch godzinach. 
Mieszkańcy przy wychodzeniu 

z sali nie kryli zadowolenia i sa-
tysfakcji ze spotkania. 
Małgorzata Chmiel, posłanka 
z naszego okręgu wyborczego 
obiecała przygotowanie kolej-
nych spotkań z mieszkańcami 
w całym okręgu wyborczym. 
Zapowiedź ta spotkała się  
z ogromną aprobatą zgroma-
dzonych mieszkańców. 
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ZDROWI I AKTYWNI

Zapraszamy do ćwiczeń 
Jak mówi Anna Dyksiń-
ska z Urzędu Miasta Sopotu 
„Zdrowi i Aktywni” to wy-
jątkowy projekt trójmiejskie-
go kurortu, który ma na celu 
propagowanie zdrowego stylu 
życia i integrację międzypo-
koleniową mieszkańców.
W lipcu i sierpniu organizo-
wane będą bezpłatne zajęcia. 
W soboty, w godz. 10.00 – 
11.00, zapraszamy na zum-
bę. Zajęcia będą odbywać się 
na sopockich Błoniach przy 
ulicy Polnej. Z kolei w każdą 
niedzielę w Parku Północnym 
w godz. 10.30 – 12.00 chętni 
będą mogli ćwiczyć jogę.

– Od jesieni do wiosny coty-
godniowe, bezpłatne zajęcia 
odbywają się w III Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. 
Kolberga. W ofercie są zajęcia 
jogi, zumby i fitness – doda-
je Anna Dyksińska. – Pro-
gram rekreacyjny wspierany 
jest także cyklicznymi za-
jęciami warsztatowymi dla 
młodzieży, rodziców i peda-
gogów, w formie profilakty-
ki i przeciwdziałaniu uzależ-
nieniom. Zajęcia prowadzo-
ne są przez psychologów i 
psychoterapeutów.

(GR)

POLACY Z KAZACHSTANU JUŻ W SOPOCIE

Miasto przyjmuje repatriantów
– Do społeczności lokalnej do-
łączyła kolejna polska rodzina 
z Kazachstanu, którą udało się 
przyjąć w ramach repatriacji. 
Tamara i Sergey Lebedev z sy-
nem Romanem szczęśliwie do-
tarli do Sopotu i już uczą się na-
szego miasta – mówi nam Anna 
Dyksińska z Urzędu Miasta 
Sopotu.
Polacy, którzy do Polski przy-
jechali z odległego Kazachsta-
nu, podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta otrzymali już „Kartę 
sopocką”. To pierwsza z dwóch 
rodzin z Kazachstanu, która w 
tym roku osiedli się w kurorcie.
– Pomoc w powrocie do kraju 
ojców rodzinom zza wschod-
niej granicy to nasz moralny 
obowiązek. Kolejna, wielopo-
koleniowa rodzina w ciągu naj-
bliższych tygodni przyjedzie do 
Sopotu. Jesteśmy gotowi przyjąć 
następnych, bo Sopot to miasto 
wrażliwych ludzi, skorych do 
pomocy. Wierzę, że rada mia-
sta będzie temu przychylna, 
tym bardziej, że wielu miesz-
kańców zwraca się do nas z de-
klaracją chęci niesienia pomocy 
repatriantom czy uchodźcom. 

Wielu z sopocian lub ich przod-
kowie, musiało opuścić swoje 
domy na Wileńszczyźnie i Gro-
dzieńszczyźnie czy w spalonej, 
powojennej Warszawie, więc ro-
zumieją, że warto w takich chwi-
lach pomagać – tłumaczy Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.
Przypomnijmy, że pierwszymi 
osobami zaproszonymi przez 
Radę Miasta Sopotu była trzy-
osobowa rodzina Skakowskich 
z Kazachstanu, którzy w 1996 
roku zamieszkali przy ulicy Rze-
mieślniczej. Następnie państwo 
Skakowscy, za pośrednictwem 
instytucji państwowych, zaprosi-
li swoją córkę z wnuczką i dwóch 
synów. W 1999 roku zamieszka-
ła w Sopocie przy ul. Bitwy pod 
Płowcami pani Aniela Dudar z 
wnukiem.
– W 2002 roku przybyła do So-
potu z Ukrainy Władysława 
Własenko z synem i córką, którzy 
zamieszkali przy ulicy Maryna-
rzy. Syn kupił mieszkanie w Gdy-
ni, a córka wyszła za mąż i praw-
dopodobnie wraz ze swoją rodzi-
ną i matką wyjedzie za granicę. 
Miasto odzyskało to mieszkanie 
i zostanie ono przeznaczone dla 

kolejnej rodziny która ma być 
repatriowana do Sopotu – mówi 
Anna Dyksińska.
W 2003 roku zamieszkała w 
Sopocie trzyosobowa rodzina 
Łukaszun z Białorusi. Z kolei 
w 2011 roku została zaproszona 
do Sopotu 3-osobowa rodzina 
Urbanowicz z Gruzji, która za-
mieszkała przy ulicy Kolberga.
– W 2015 roku Rada Miasta 
Sopotu wyraziła zgodę na osie-
dlenie w naszym mieście rodzi-
ny polskiego pochodzenia, któ-
ra została ewakuowana przez 
Rząd RP z Donbasu na Ukra-
inie w czasie działań wojen-
nych w styczniu poprzedniego 
roku. Czteroosobowa rodzina 
Korniyenko zamieszkała przy 
ulicy Abrahama i otrzymała 
pomoc finansową w wysokości 
50 tysięcy złotych – kontynuuje 
Anna Dyksińska.
Dodajmy, że kolejne rodziny 
(młode małżeństwo z dwójką 
dzieci oraz babcią i jedno starsze 
małżeństwo) finalizują kwestie 
formalne i wkrótce przeprowa-
dzą się do Sopotu.

(AD)

PARKING PRZY ERGO ARENIE

700 darmowych miejsc do parkowania 
Nikomu chyba nie trzeba mówić jak wielki problem stanowi zaparkowanie 
samochodu w Sopocie, a jeszcze trudniejsze jest to w czasie wakacji, gdy miasto 
przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. 

– Brak możliwości pobierania 
opłat za parkowanie w weeken-
dy czy też różnicowania opłat 
w zależności od miejsca posto-
ju powodują, że sopockie ulice i 
chodniki są często pozastawia-
ne samochodami turystów. Dla-
tego – na wnioski mieszkańców 
– sukcesywnie rozszerzane będą 
strefy płatnego parkowania, za-
równo ta całoroczna, jak i sezo-
nowa. W tym roku opłaty zosta-
ły wprowadzone m.in. w całym 
pasie nadmorskim przy granicy 
z Gdańskiem – informuje Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim, 
rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Sopotu.
Marcin Skwierawski, wicepre-
zydent Sopotu przyznaje, że jest 
to jedyny sposób na wymusze-
nie rotacji aut. Jednak miasto 
zdecydowało się na pilotażowy 
projekt organizacji buforowego 
eko-parkingu miejskiego przy 
Ergo Arenie, gdzie będzie mo-
gło stanąć 700 aut. 
– W lipcu i sierpniu parking 
przy hali nie jest wykorzystywa-
ny tak, jak poza sezonem. Pod-
jęliśmy decyzję o udostępnieniu 

go turystom. Będzie to bezpłat-
ny, całodobowy parking nie-
strzeżony. Położony jest blisko 
sopockiej plaży, do której pro-
wadzi wyremontowana i oświe-
tlona alejka pieszo-rowerowa. 
Osoby, które będą chciały się 
dostać do centrum Sopotu, będą 
mogły skorzystać z kursujących 
wahadłowo meleksów – mówi 
wiceprezydent Skwierawski.
Dwa 14-osobowe meleksy – 
wyposażone w pasy bezpie-
czeństwa oraz rolety chroniące 
podróżnych przed deszczem 
– będą kursowały 7 dni w ty-
godniu, w godzinach 10.00 
– 20.00 na trasie Ergo Arena 
– Plac Konstytucji 3 Maja, co 
20 minut. Bilet dla osoby do-
rosłej kosztuje 3 zł, a dla dzieci 

w wieku szkolnym przejazd jest 
darmowy. 
– Miejski eko-parking będzie 
także służył turystom odwie-
dzającym gdańską plażę w Je-
litkowie. Został ujęty w pro-
gramie gdańskich parkingów 
przyplażowych, dojazd do niego 
zostanie oznakowany także od 
strony Gdańska – dodaje Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim.
– Traktujemy to jako program 
pilotażowy, do którego miasto 
dopłaca, ale chcemy zachęcać 
naszych gości do pozostawiania 
samochodów poza centrum – 
dodaje Marcin Skwierawski. 
Parking będzie działał do 23 
sierpnia. Dodatkową atrakcją 
dla parkujących gości będzie 
możliwość zwiedzenia Ergo 

Areny. Oznaczenia drogowe 
kierujące na eko-parking są już 
na ulicach Gdańska i Sopotu. 
Na wszystkich parkometrach 
sopockich są naklejki informu-
jące o bezpłatnym parkingu. 
– Informacja została także prze-
kazana – za pośrednictwem or-
ganizacji turystycznych – do 
właścicieli obiektów noclego-
wych w Sopocie i Gdańsku. 
– Planujemy także kampanię 
na popularnych portalach tury-
stycznych. Uruchomiona jest też 
strona www.sopot.pl/parking, 
gdzie goście znajdą wszystkie 
niezbędne informacje o eko-
-parkingu – tłumaczy rzecznik 
sopockiego magistratu.

(GR)

  Przy Ergo Arenie za darmo może zaparkować 700 aut
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  Wielu sopocian bierze udział w zajęciach zumby
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REKLAMA

Międzynarodowa Wystawa 
Kotów Rasowych   

Sopot 2017
29-30.07.2017 r

Wystawa otwarta dla zwiedzających  

w godz. 10-18
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  Drogowcy remontują właśnie chodnik przy ulicy Opolskiej

  Wymieniono oszklenie klatek schodowych  
przy Jagiellońskiej 10F i 10I

  Na ten rok zaplanowano remont chodnika od Obrońców  
Wybrzeża do ulicy Dąbrowszczaków

  Parking przy pawilonach „Daniela” wciąż czeka na remont

MIESZKAŃCY CHWALĄ TEMPO I JAKOŚĆ PRAC

Plan remontów wykonany  
jest już w połowie
Przed nami dwa miesiące wakacji. Wolnego nie mają jednak firmy, które realizują plan remontów na terenie 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. My sprawdziliśmy jak przebiegają prace.

Bardzo dobrą wiadomość 
mamy dla właścicieli aut, któ-
rzy mieszkają na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 1. Tylko  
w pierwszym półroczu uda-
ło się wygospodarować ok. 40 
miejsc postojowych. To jednak 
nie wszystko, bo kolejne po-
wstaną już niebawem.
– Dodatkowe miejsca postojo-
we udało nam się wygospoda-
rować przy Kołobrzeskiej 42D, 
Opolskiej 7, Opolskiej 3. Dla 
przykładu przed pawilonami 
przy Opolskiej 3 kierowcy par-
kowali na trawniku. Trawę wy-
jeżdżono, więc stwierdziliśmy, 
że teren doprowadzimy do po-
rządku i przygotujemy miejsca 
parkingowe dla około 20 samo-
chodów. Poza tym postawili-
śmy tu kilka betonowych słup-
ków, aby dostawcy nie skracali 
drogi do sklepów i tym samym 
nie niszczyli naszego trawni-
ka – mówi nam Elżbieta Boh-
dziewicz, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 1.
Dodatkowe miejsca postojowe 
pojawią się przy ul. Rzeczypo-
spolitej 1 i w sąsiedztwie dojaz-
du do przedszkola. 
Poza tym odnowiona została 
mała klatka na Rzeczypospoli-
tej 7A i Śląskiej 39, gdzie na par-
terze położono również nową 
terakotę. Wyremontowano 

fragment chodnika przy Koło-
brzeskiej 42. Wymieniano tak-
że drzwi wejściowe do piwnic 
(Śląska 29, 39 i Bora Komo-
rowskiego 85A), gdzie wymie-
niono również tzw. WLZ. Przy 
Rzeczypospolitej 7D wymie-
niono instalację wodociągo-
wą, gdzie docieplany jest w tej 
chwili górny pas 10 piętra. W 
falowcu przy Kołobrzeskiej 42 
i Rzeczypospolitej 1 zaadapto-
wano pomieszczenia zsypowe 
na rowerownie. Przy Rzeczy-
pospolitej 7A zainstalowano 
dodatkowe oświetlenie terenu, 

podobne inwestycje poczynio-
no między Kołobrzeską 42 a 
Rzeczypospolitej 1. Remonto-
wane są boczne klatki schodo-
we budynku przy Chłopskiej 7. 
– Wykonanych prac jest znacz-
nie więcej. Sądzę, że plan re-
montów wykonany jest w 50 
proc. Warto jednak podkreślić, 
że mieszkańcy bardzo chwalą 
firmy, które zajmują się wymia-
ną instalacji wodociągowej czy 
też remontem klatek schodo-
wych. Bardzo nas cieszy taka 
opinia – dodaje Łucja Sere-
dzińska, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 1.
Sporo prac wykonano również 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 3. Jak podaje nam Mi-
rosław Emir Muchla, zastępca 
kierownika ds. technicznych 
Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze” udało się 
już wymienić piony zimnej  
i ciepłej wody oraz cyrkulacji 
ciepłej wody w budynku przy 
ul. Chłopskiej 24, a w trakcie 
są prace przy Jagiellońskiej 32  
i Jagiellońskiej 10B.
– Wyremontowany został 
chodnik na szczycie budynku 
przy ulicy Jagiellońskiej 30,  
a na całej długości Jagielloń-
skiej 10 wszystkie dojścia do 
altanek śmietnikowych. Malo-
wana jest w tej chwili elewacja 
falowca od strony balkonów.  
W tym roku prace prowadzo-
ne są na segmencie Jagielloń-
skiej 10 G – H. Prace dekar-
skie wykonane były na da-
chu budynku Jagiellońska 38,  
a remontowany jest teraz dach 
budynku przy Chłopskiej 20. 

Wymieniono też oszklenie kla-
tek schodowych przy Jagielloń-
skiej 10F i 10I – dodaje Miro-
sław Emir Muchla. – Dzięki 
oszczędnościom poprzetargo-
wym postanowiliśmy posze-
rzyć nieznacznie zakres prac 
remontowych na ten rok.
Z kolei na terenie Administra-
cji Osiedla nr 4 także wymie-
niano instalację wodociągową 
(Obrońców Wybrzeża 8C, Ko-
łobrzeskiej 45). Wymieniono 
instalację wewnętrznych linii 
zasilania, a przy okazji wynie-
siono liczniki poboru prądu na 
klatkę schodową (Obrońców 
Wybrzeża 8C), wyremonto-
wano oświetlenie w klatkach 
schodowych przy Chłopskiej 
14 i Dąbrowszczaków 34, 
Zakończono wymianę balu-
strady ochronnej na dachu fa-
lowca. Wyremontowano pasy 
nadrynnowe (Kołobrzeska 55) 
i wymieniono okna na klatkach 
schodowych przy Chłopskiej 
14 i Kołobrzeskiej 65 i 67.
– W dalszym ciągu adaptu-
jemy pomieszczenia zsypowe 
na rowerownie. Tylko w tym 
roku powstały trzy takie miej-
sca. Sądzę, że plan remontów 
wykonany został w połowie 
– mówi nam Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4. – Wszystkie pra-
ce prowadzone w mieszkaniach 
należą do trudnych. Zdarzają 
się bowiem przypadki, że ktoś 
nie chce wpuścić pracowników 
do mieszkania, przez co nie 
można zacząć wymiany insta-
lacji wodociągowej.
Tylko w tym roku na terenie tej 

administracji wydanych będzie 
na remonty ok. 3 mln zł. 
– Gdybyśmy mieli więcej 
środków finansowych, to prac 
byłoby również więcej. Wło-
dzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osie-
dla nr 2 mówi nam, że prace 
remontowe prowadzone są  
w szybkim tempie.
– W pierwszym kwarta-
le zajmowaliśmy się sprawa-
mi związanymi z przetargami  
i tak naprawdę wszelkie robo-
ty ruszyły dopiero na przełomie 
kwietnia i maja. Owszem, po-
wstały pewne oszczędności, ale 
niezbyt duże. Nie chcemy jed-
nak kosztem niskiej ceny stra-
cić na jakość wykonywanych 
prac. Ale były też przypadki, 
że cena robót była wyższa od 
naszego kosztorysu. Jednak 
wszystkie zaplanowane na ten 
rok prace powinny być zreali-
zowane – mówi Włodzimierz 
Byczkowski.
W dalszym ciągu istnieje pro-
blem z modernizacją miejsc 
postojowych przed pawilonem 
„Daniela”. Przypomnijmy, że 
sprawa ciągnie się od 2 lat. 
– Dowiedzieliśmy się niedaw-
no, że Energa karze nam prze-
projektować i przenieść insta-
lację elektryczną znajdującą się 
na terenie parkingu. Spowo-
duje to kolejne przesunięcie. 
Jest za to duża szansa na wy-
konanie miejsce postojowych 

na tzw. Małym Przymorzu. 
W tej chwili czekamy na po-
zwolenie na budowę i kie-
dy je dostaniemy, to ruszamy  
z budową – informuje kierow-
nik Byczkowski.
Do tej pory udało się odnowić 
wschodnią elewację budynku 
przy Piastowskiej 94 i zabez-
pieczyć ją środkami grzybo-
bójczymi. Rozpoczęły się pra-
ce dekarskie na dachach bu-
dynków przy Piastowskiej 66 
i 68. Dobiega końca wymiana 
wodomierzy (w ramach lega-
lizacji) przy Piastowskiej 90A  
i 100. Trwają też prace związa-
ne z wymianą pionów zimnej  
i ciepłej wody.
– W tej chwili prace te wyko-
nane są przy Chłopskiej 42, 
Chłopskiej 34A, a trwają ro-
boty przy Chłopskiej 34D, zaś 
w sierpniu rozpoczną się w bu-
dynkach przy ulicy Dąbrowsz-
czaków 2 i 4 – informuje Wło-
dzimierz Byczkowski. – Trwają 
roboty związane z kanalizacją 
deszczową między Piastow-
ską 96 a Piastowską 104. Poza 
tym wykonaliśmy drobne prace 
drogowe.
Do realizacji planu remontów 
na terenie Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze” wrócimy oczywiście  
w jednym z następnych nume-
rów naszej gazety.

(lubek)
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  Kładka nad Motławą została już uruchomiona

SĄ ZWOLENNICY I PRZECIWNICY

Po kładce na Ołowiankę
Zakończono realizować inwestycję, która wzbudzała wiele emocji wśród mieszkańców Gdańska i turystów 
odwiedzających nasze miasto. Od dwóch tygodni można korzystać z kładki pieszej wiodącej z Długiego 
Pobrzeża na Ołowiankę. Jak mówią gdańscy urzędnicy, nowy most nad Motławą stanie się ważnym elementem 
komunikacyjnym dla mieszkańców, a także atrakcją dla spacerowiczów i turystów. 

GDAŃSK

Rewitalizacja 
30 czerwca podpisano 
umowy na dofinansowanie 
projektów rewitalizacyj-
nych z funduszy unijnych 
na kwotę ponad 76 milio-
nów złotych. 
Umowy dotyczą projek-
tów rewitalizacyjnych 
przygotowanych dla czte-
rech obszarów Gdańska: 
Nowego Portu z Twier-
dzą Wisłoujście, Dolnego 
Miasta, Placu Wałowego 
i Starego Przedmieścia, 
Biskupiej Górki i Starego 
Chełmu oraz Oruni. Ich 
łączna wartość wyniesie 
ponad 120 mln zł, z czego 
unijne wsparcie to ponad  
76 mln zł.
Projekty będą realizowane 
w latach 2018-2023. W tym 
czasie obszary rewitalizo-
wane czekają duże zmiany. 
W ramach dofinansowa-
nych projektów będą pro-
wadzone działania akty-
wizacyjne skierowane do 
różnych grup wiekowych 
mieszkańców z obszarów 
objętych rewitalizacją. Zo-
staną wykonane remonty 
lokali przeznaczonych na 
działalność społeczną pro-
wadzoną przez organiza-
cje pozarządowe. Będą też 
realizowane prace moder-
nizacyjne, którymi zosta-
ną objęte zarówno drogi, 
chodniki, infrastruktura 
podziemna, jak i elewacje 
kamienic oraz izolacje ich 
fundamentów. W ramach 
działań rewitalizacyjnych 
zostaną również zagospo-
darowane skwery, parki, 
zieleńce, powstaną nowe 
place zabaw.

(MP)

Nowa kładka ma skomuniko-
wać Główne Miasto z wyspą 
Ołowianką oraz zapewnić ła-
twiejszy dostęp do instytucji 
kultury w tej części miasta – do 
obiektów filharmonii i muzeum 
morskiego z jednoczesną moż-
liwością łączenia oferty kultu-
ralnej Muzeum II Wojny Świa-
towej, filharmonii i Centralne-
go Muzeum Morskiego. 
– Budowa kładki rozpoczęła 
się w lipcu 2016 roku. Inwesty-
cja kosztowała ok. 10 milionów 
złotych, w tym dotacja celowa 
z urzędu marszałkowskiego 

wyniosła 2,2 miliona złotych, a 
pozostałe środki zabezpieczono 
z naszego budżetu – informuje 
Michał Piotrowski z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, który dodaje, że 
kładka przez cały rok będzie 
obsługiwana całodobowo przez 
dwóch operatorów. – Obsługa 
będzie wyposażona w radiote-
lefony, za pomocą których bę-
dzie mogła kontaktować się z 
jednostkami pływającymi i Ka-
pitanatem Portu. 
Tor wodny w obrębie kładki 
będzie wyposażony w ozna-
kowanie nawigacyjne oraz sy-
gnalizację, która będzie infor-
mowała jednostki pływające o 
możliwości przepłynięcia. 
– Zanim kładka zostanie 
otwarta dla ruchu żeglugo-
wego, na obu jej końcach za-
mknięte zostaną przejścia dla 
pieszych za pomocą rogatek. 
Stanowisko sterownicze wy-
posażone będzie w system 

sygnalizacji akustycznej, który 
będzie informował użytkow-
ników o zamykaniu i otwiera-
niu kładki w języku polskim, 
angielskim i niemieckim – 
wyjaśnia Michał Piotrowski. 
– Przeprawa w sezonie żeglu-
gowym będzie otwierana o peł-
nych godzinach – od godz. 7.00 
do godz. 24.00. W pozostałych 
godzinach oraz poza sezonem 
kładka będzie otwierana na 
prośbę jednostki pływającej. 
Czas pozostawienia kładki 
otwartej dla żeglugi wyniesie 
od 10 do 30 minut. Dla służb 
takich jak Policja czy WOPR 
kładka będzie otwierana na żą-
danie. Co ważne – przeprawa 
nie będzie otwierana przy wie-
trze powyżej 16 m/s.
Z przeprawy przez Motła-
wę zadowoleni są na pewno 
turyści, którzy szybko mogą 
przeprawić się na drugą stronę 
rzeki.
– Dzięki tej kładce znacznie 

szybciej można przedostać się 
na drugi brzeg. Kładka prezen-
tuje się całkiem okazale i może 
być też magnesem dla turystów 
– mówi nam Kamil Kroplewski 
z Ząbkowic Śląskich.
Mniej entuzjastyczni są już 
sami mieszkańcy naszego 

miasta, którzy podkreślają, że 
rzeczna przeprawa szpeci tę 
część miasta.
– Długie Pobrzeże i Ołowianka 
mają swój urok. Kładka zdecy-
dowanie tu nie pasuje. Mówi-
łam to jeszcze przed rozpoczę-
ciem inwestycji. Ci, którzy chcą 

pospacerować i oglądać zabytki 
naszego miasta na pewno mają 
czas i niekoniecznie skorzystają 
ze skrótu kładką – mówi nam 
Marlena Olszewska.

(KL)

ŚCIEŻKI ROWEROWE TAKŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Pierwsza na północy wypożyczalnia handbików
Gdańsk szczyci się mianem rowerowej stolicy Polski. To właśnie u nas jest najwięcej ścieżek 
rowerowych. Korzystają z nich jednak tylko osoby pełnosprawne. Fundacja „Aktywni do przodu!” 
chce to jednak zmienić, uruchamiając pierwszą w Polsce północnej wypożyczalnię handbików – 
rowerów dla osób niepełnosprawnych.

Inicjatorem uruchomienia wy-
pożyczalni jest Michał An-
toniuk, prezes Fundacji „Ak-
tywni do przodu!” – miłośnik 
kolarstwa, któremu w wyniku 
choroby amputowano nogę.
– Kolarstwo trenowałem będąc 
jeszcze nastolatkiem. Choro-
ba pokrzyżowała jednak moje 
plany. O handbikach dowie-
działem się w Czechach i tam 
po raz pierwszy w swoim życiu 
spotkałem się z tymi nietypo-
wymi rowerami, na których 
jeździć mogą osoby sprawne, 
jak i niepełnosprawne. Kiedy 
nim jechałem, znów czułem 
się jak nastolatek, ponieważ 
przez kilkanaście lat nie mia-
łem żadnego kontaktu z rowe-
rem – zwierza się nam Michał 
Antoniuk. – Chcę otworzyć 
wypożyczalnię handibków, 
aby osoby niepełnosprawne nie 
były wykluczone z tej pięknej 
infrastruktury rowerowej, jaką 
mamy w Trójmieście. 
Na terenie naszego kraju działa 
tylko jedna wypożyczalnia ta-
kich rowerów, ale w odległym 

Wrocławiu. Gdańsk byłby dru-
gim w Polsce miastem, gdzie 
można skorzystać z handbików. 
– W tej chwili dysponujemy 
tylko dwoma rowerami. Szu-
kamy jednak sponsorów, któ-
rzy byliby skłonni sfinansować 
zakup kolejnych pojazdów. Po-
wiem tylko, że rower taki kosz-
tuje minimum 6 tysięcy zło-
tych. Mam jednak nadzieję, że 
znajdą się firmy albo instytucje, 
które wesprą naszą ideę – mówi 
nam prezes fundacji. – Jazda na 
tym rowerze jest formą reha-
bilitacji sportowej, gdzie pra-
cują nawet mięśnie twarzy, bo 
trudno się nie uśmiechnąć, kie-
dy z zainteresowaniem mijają 
mnie inni rowerzyści i podzi-
wiają mojego handbika. Poza 
tym obserwujący mnie ludzie 
nie dostrzegają mojej niepeł-
nosprawności, ponieważ za-
interesowani są nietypowym 
rowerem.
Handbik przyciąga wzrok in-
nych osób, dlatego też może 
być doskonałym nośni-
kiem reklamy. Firmy, które 

zdecydowałyby się kupić taki 
rower, mogłyby mieć darmową 
reklamę, która pojawiałaby się 
w różnych częściach Gdańska, 
a nawet Trójmiasta.
Chętnych, którzy chcieliby zo-
baczyć jak jeździ się na hand-
biku, zapraszamy już 8 lipca 
do Brzeźna, gdzie odbędzie się 
Święto Ulicy Północnej. 
– W tej chwili dysponujemy 
dwoma handbikami, ale będzie 

ich więcej. W naszej ofercie 
znajdą się również rowery trój-
kołowe. Sądzę, że swoją dzia-
łalność rozpoczniemy na prze-
łomie sierpnia i września. Na 
początek działać będziemy na 
telefon. Wypożyczalnia znaj-
dować się będzie w okolicach 
pasa nadmorskiego. Hand-
bik będzie można wypożyczyć 
na godzinę, natomiast „trój-
kołowce” nawet na kilka dni. 

Chcemy, aby docelowo wypo-
życzenie roweru było darmo-
we, ale na początku będziemy 
musieli niestety pobierać opłaty 
– informuje Michał Antoniuk.
O uruchomieniu pierwszej w 
Polsce wypożyczalni handbi-
ków na pewno poinformujemy 
na naszych łamach.

Krzysztof Lubański
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  Wizualizacja szkoły, która powstanie przy ulicy Jabłoniowej

PLACÓWKA NA 1000 OSÓB

Gdańsk będzie miał nową szkołę

O Szkole Metropolitalnej na-
pisaliśmy już prawie wszystko. 
Realizacja inwestycji ruszyła z 
kopyta, a na placu budowy jak 
mrówki uwijają się budowni-
czowie, aby szkołę oddać do 
użytku zgodnie z harmonogra-
mem, a więc 1 września 2018 
roku.
W tym samym czasie ukoń-
czona ma być szkoła przy ulicy 
Jabłoniowej, w której uczyć się 
ma ok. 1000 dzieci.
– Szkoła będzie powstawała 
etapami. Najpierw powstanie 
budynek dydaktyczny wraz z 
biblioteką szkolną i publicz-
ną, stołówką i pomieszcze-
niami administracyjnymi. A 
także budynek gimnastyczny 
z salą sportową dla 200 osób, 
aulą dla 300 osób i zespołem 
mniejszych sal gimnastycz-
nych przystosowanych do pro-
wadzenia zajęć korekcyjnych, 
artystycznych i tanecznych. 
Oba budynki mają być gotowe 
latem 2018 roku – informuje 
Michał Piotrowski z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Budową szkoły zajmie się 

Niebawem rozpocznie się kolejna oświatowa inwestycja. Tym razem budowana 
będzie szkoła przy ulicy Jabłoniowej. Jest to druga już szkoła, która budowana 
jest dla gdańskich dzieci. Kilka tygodni temu ruszyła inwestycja w Kowalach.

PRZEBUDOWUJĄ WODOCIĄG

JUŻ W LISTOPADZIE

Utrudnienia na Piastowskiej

Winda w ratuszu 

– W związku z rozwojem 
prac związanych z przebudo-
wą sieci wodociągowej w ul. 
Piastowskiej na Przymorzu, 
zmieniają się miejsca, któ-
rych dotyczą utrudnienia w 
ruchu na tej ulicy – informuje 
Monika Piotrowska-Szypryt, 
rzecznik prasowy Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnej. 
Od 10 lipca nastąpi zmia-
na organizacji ruchu na ul. 
Piastowskiej, na odcinku 
od ul. Droszyńskiego do ul. 
Poznańskiej zostanie wpro-
wadzony ruch jednokierun-
kowy w kierunku do Al. 
Grunwaldzkiej.
– Objazd odbywać się bę-
dzie ulicami Droszyńskiego, 

Ruszyła budowa windy w 
Ratuszu Głównego Miasta. 
Prace mają potrwać do 10 
listopada. Dzięki inwestycji 
zabytkowy obiekt będą mo-
gły zwiedzać osoby niepełno-
sprawne oraz starsze.
Koszt dostosowania zabyt-
kowego budynku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych wy-
nosi ok. 1,5 mln zł. Przetarg 
wygrała firma Liftprojekt z 

Krzywoustego, które na czas 
objazdu będą ulicami jed-
nokierunkowymi i ulicą Be-
niowskiego. Nie będzie nato-
miast możliwości skrętu po-
jazdów z ul. Sambora w lewo 
w ul. Krzywoustego. W trak-
cie wykonywania prac nastą-
pią krótkotrwałe wyłączenia 
ulic z ruchu. Dotyczy to wjaz-
du od strony ul. Krzywouste-
go w kierunku ul. Beniow-
skiego i Mściwoja II – dodaje 
Monika Piotrowska-Szypryt.
Dodajmy, że autobusy komu-
nikacji miejskiej będą kurso-
wały zgodnie z wytyczonymi 
objazdami. Planowany ter-
min zakończenia utrudnień 
w tym rejonie to 15 września.

(GR)

Ostrowi Mazowieckiej.
Winda stanie od strony dzie-
dzińca wewnętrznego przy 
ratuszu, od strony ulicy Piw-
nej. Zapewni drożność po-
między piętrami, gdzie znaj-
dują się wystawy, ale z wy-
łączeniem ratuszowej wie-
ży. Na każdej kondygnacji 
znajdzie się toaleta dla osób 
niepełnosprawnych.

(GR)

konsorcjum firm: PW EBUD-
-Przemysłówka z Bydgoszczy i 
spółka TB INVEST z Gdań-
ska, z którym umowa podpisa-
na zostanie lada dzień. 
– Kolejny etap inwestycji to bu-
dowa drugiego budynku dydak-
tycznego z pomieszczeniami 

dedykowanymi uczniom star-
szych klas oraz infrastruktury 
sportowej obejmującej boisko 
piłkarskie oraz boisko wie-
lofunkcyjne do piłki koszyko-
wej, siatkowej, tenisa, a także 
bieżnię, skocznię w dal oraz 
plac zabaw – dodaje Michał 

Piotrowski.
Cała inwestycja ma zakończyć 
się na początku 2020 roku, a 
kosztować będzie ponad 60 
mln zł.

(KL)

Fotograficzny skrót  
Festyn SM „Suchanino”
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ZAPRASZAMY DO FAKTORII

I Turniej Krzykaczy
Takiego turnieju na Pomorzu 
jeszcze nie było. W Pruszczu 
Gdańskim odbędzie się I Tur-
niej Krzykaczy.
– Tradycja krzykaczy w Wiel-
kiej Brytanii sięga średniowie-
cza, kiedy większość osób była 
analfabetami. Królewskie de-
krety, nowe prawa, ogłoszenia 
oraz inne ważne wiadomości 
musiały być zatem ogłaszane 
ustnie. Swoje przemówienia 
zaczynali od słów „Oycz”, co 
z francuskiego oznacza „słu-
chajcie” – mówi nam Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy 

burmistrza Pruszcza Gdańskie-
go i wielki miłośnik historii. 
W wielu krajach odbywają się 
doroczne konkursy krzykaczy. 
Organizowane są nawet mi-
strzostwa świata w tej niety-
powej dyscyplinie. Aktualnym 
mistrzem świata krzykaczy jest 
Kanadyjczyk Chris Whman.
– Tradycja miejskiego krzy-
kacza znana jest również w 
Polsce, gdzie tę funkcję okre-
śla się również mianem kliko-
na. Obecnie jedynym polskim 
miastem, w którym oficjalnie 
zachowała się ta funkcja jest 

Lublin. Lubelskim krzykaczem 
– klikonem, jest Władysław 
Sten Grzyb – dodaje Bartosz 
Gondek.
Uczestnicy konkursu będą mie-
li do wyboru dwa teksty do-
starczone przez organizatorów 
lub tekst własny (zatwierdzony 
przez organizatorów), na wy-
krzyczenie którego będą mieli 
od 30 do 45 sekund. 
Chętni mogą się zgłaszać indy-
widualnie w Faktorii Handlo-
wej w Pruszczu Gdańskim albo 
wysyłać swój akces drogą ma-
ilową na adresy: kasa-faktoria@

pruszcz-gdanski.pl lub berig@
pruszcz-gdanski.pl. 
Dodajmy, że uczestnicy kon-
kursu przemawiać będą z wie-
ży wartowniczej, zaś osoby z 
lękiem wysokości z parteru. 
Pomiar głośności z zastosowa-
niem miernika dźwięku odby-
wał się będzie 20 metrów od 
uczestnika konkursu.
I Konkurs Krzykaczy odbę-
dzie się 20 sierpnia w godz. 
15.00 – 18.00 na terenie Fak-
torii Handlowej w Pruszczu 
Gdańskim.

(KL)

GDAŃSK

Bociany dostaną obrączki 
Młode bociany z gdańskiego 
zoo zostały zaobrączkowane, 
by móc śledzić trasy ich wędró-
wek. Gdańskie boćki obrącz-
kowano pierwszy raz w 2014 
roku. Wtedy opuściły gniazdo 
3 młode ptaki, odlatując do 
Afryki na swoją pierwszą wy-
prawę. Kolejne obrączkowanie 
odbyło się w zeszłym roku. Za-
obrączkowano wtedy również 
drugą parę, która zagnieździ-
ła się w okolicy lwiej rezyden-
cji. Łącznie w obu gniazdach 
obrączki założono sześciu 
młodym boćkom. 

W tym roku obrączkowanie 
ograniczyło się do jednego 
gniazda, ponieważ tylko ptaki 
zajmujące siedlisko na dachu 
budynku administracji zdecy-
dowały się na lęgi. 
Obrączkowanie służy zdoby-
waniu wiedzy na temat tych 
majestatycznych sezonowych 
wędrowców. Dzięki znaczni-
kom mamy szansę dowiedzieć 
się dokąd odlatują, jakie trasy 
wędrówki wybierają, czy wra-
cają, czy są stałe w uczuciach, 
jak długo żyją i wiele więcej.

(GR)

REWITALIZACJA DZIELNIC MIASTA GDAŃSKA DZIĘKI FUNDUSZOM UNIJNYM

Biskupia Górka, Nowy Port, Dolne Miasto 
czeka wielka zmiana. 
Zaczyna się wielka rewitalizacja Gdańska
Ponad 76 milionów złotych z RPO wydanych zostanie na remonty i pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji. 
Będą nowe chodniki i zieleńce. Powstaną świetlice dla dorosłych i dzieci. Projekty będą realizowane w latach 
2018-2023.

–  Dziś zaczynamy kolej-
ny etap wielkiej przemiany 
dzielnic Gdańska – podkre-
śla Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomor-
skiego, który wraz z wicemar-
szałkami Wiesławem Bycz-
kowskim i Ryszardem Świl-
skim, 30 czerwca br. podpisał  
z władzami Gdańska umowę 
o dofinansowanie projektów 
kompleksowej rewitalizacji 
dzielnic Gdańska. Projekty 
będą realizowane w czterech 
obszarach miasta: Dolnym 
Mieście i Starym Przedmie-
ściu, Oruni, Biskupiej Górce 
i Starym Chełmie oraz w No-
wym Porcie wraz z Twierdzą 
Wisłoujście.
 
WALKA Z UBÓSTWEM NA 
DOLNYM MIEŚCIE
 – Cieszę się, że dzielnice 
Gdańska, które do niedawna 
uznawane były, a w niektórych 
przypadkach nadal są postrze-
gane jako dzielnice zdegrado-
wane, doczekają się rewitali-
zacji – mówił marszałek Mie-
czysław Struk. 
Dolne Miasto i Stare Przed-
mieście uzyskają całkowicie 
nowe zagospodarowanie opły-
wu Motławy i Placu Wało-
wego. Zostaną naprawione 
chodniki i instalacje podziem-
ne. Mieszkańcy będą mogli 
spędzać czas na wyremon-
towanych podwórzach. Na 
całym terenie zostaną usta-
wione ławki, kosze na śmie-
ci czy roślinność. Wsparcie 

uzyskają rodziny zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
Centrum Wsparcia i Terapii 
Rodziny prowadzić będzie za-
jęcia psychologiczne. Dzieci  
i młodzież będą mogły uczest-
niczyć w zajęciach edukacyj-
nych. Planowane są między 
innymi zajęcia informatyczne 
i matematyczne.
 
ORUŃSKI RATUSZ OD NOWA
Największe inwestycje w in-
frastrukturę dzielnicy obejmą 

zagospodarowanie terenów 
Rynku Oruńskiego, skweru 
przy ul. Gościnnej oraz parku 
przy ul. Związkowej. Wszę-
dzie tam zostaną nasadzone 
rośliny oraz ustawione ławki  
i nowe oświetlenie. Odnowio-
ne zostaną również budynki 
i podwórza w całej dzielnicy.  
Wyremontowany, stary ratusz 
będzie służył  mieszkańcom 
dzielnicy. Stary oruński ratusz 
będzie integrował lokalną spo-
łeczność. Mieszkańcy uzyskają 

dostęp do usług społecznych. 
W ratuszu powstanie biblio-
teka i ośrodek kultury. Prowa-
dzone będą warsztaty z przed-
siębiorczości, zaangażowania 
społecznego oraz integracyjne. 
Będzie również działać świe-
tlica dla wszystkich mieszkań-
ców Oruni.
 
ZIELEŃCE I PLACE ZABAW 
NA BISKUPIEJ GÓRCE
Projekty infrastrukturalne  
i społeczne będą realizowane 

również na Biskupiej Górce  
i Starym Chełmie. Wyremon-
towane zostanie ponad 50 bu-
dynków. Prawie 2 kilometry 
ulic zyska nową nawierzchnię. 
Dzięki działalności Centrum 
Wsparcia Seniora, starsze oso-
by, będą mogły uczestniczyć  
w różnych zajęciach edukacyj-
nych, psychologicznych i re-
kreacyjnych. Wsparcie otrzy-
mają też rodziny. Będą warsz-
taty, konsultacje i treningi 
umiejętności.

 W NOWYM PORCIE PO BAZIE 
PALIW, BĘDZIE PARK
Dla Nowego Portu to będzie 
kolejny etap rewitalizacji. Naj-
większą inwestycją będzie za-
gospodarowanie Szańca Za-
chodniego. Teren po byłej bazie 
paliw zostanie uporządkowany. 
Około 50 budynków w całej 
dzielnicy zostanie wyremon-
towanych. Na ul. Floriańskiej 
powstanie Klub Aktywnego 
Mieszkańca. Dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowana będzie 
Podwórkowa Placówka Wspar-
cia Dziennego. 
– Te wszystkie projekty, nieza-
leżnie od dzielnicy przynoszą 
efekty. Najlepszym przykła-
dem są tu słowa mieszkańców, 
którzy lubią swoją dzielnice i że 
tu chce się mieszkać a ta dziel-
nica to najlepsze miejsce do ży-
cia – podsumował marszałek 
Struk.
 
KOSZT PROJEKTÓW
Łączna wartość realizowanych 
projektów rewitalizacyjnych 
to blisko 120 milionów. Dofi-
nansowanie unijne z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 wyniesie prawie 
77 milionów. Wszystkie inwe-
stycje zostały zapisane w me-
chanizmach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Jest 
to program mający na celu po-
prawę warunków życia miesz-
kańców pomorskiego obszaru 
metropolitalnego.

UMWP

  Umowę podpisano na Placu Wałowym (Stare Przedmieście), który także będzie objęty działaniami rewitalizacyjnymi.



Czwartek, 13.07.2017

[A] 20.00 Inauguracja Festiwalu. 
Wernisaż wystawy  
FOTO FETA 
[A1] 22.00 Teatr FETA „Mane, 
tekel, fares” / Polska, Gdańsk /  
30 min / dla dorosłych
[A2] 23.00 Markeliñe „Carbón 
Club” / Hiszpania, Kraj Basków / 
60 min / dla dorosłych

[A] 20.00 – 00.00 FOTO FETA 
wystawa fotografii 

Piątek, 14.07.2017

[A] 16.00 Whalley Range All 
Stars „Compost Mentis” /  
Wielka Brytania / 30 min 
[B1] 16.00 Teatr Porywacze Ciał 
„Hultaje” / Polska, Poznań / 50 min 
[A] 17.00 Muzikanty 
„Objazdowe nieme kino” / Polska, 
Gliwice / 60 min 
[B2] 17.00 Mimbre „Wondrous 
Strange” / Wielka Brytania /  
45 min
[A1] 18.00 Markeliñe „Andante” / 
Hiszpania, Kraj Basków / 50 min
[B3] 18.00 De Jongens „The 
Passifists” / Holandia / 60 min 

[A] 19.00 Whalley Range All 
Stars „Compost Mentis” / Wielka 
Brytania / 30 min
[B4] 19.00 Teatr PIAN „Przejście” 
/ Polska, Gdańsk / 40 min 
[A3] 19.00 The Primitives „Three 
of a Kind” / Belgia – Walonia-
Bruksela / 35 min
[A] 20.00 Muzikanty „Objazdowe 
nieme kino” / Polska, Gliwice /  
60 min 
[A] 20.00 Teatr FETA „Gość  
z planety 326” / Polska, Gdańsk / 
30 min 
[B2] 20.00 Mimbre „Wondrous 
Strange” / Wielka Brytania /  
45 min
[A] 21.00 The Primitives „Three 
of a Kind” / Belgia – Walonia-
Bruksela / 35 min
[B3] 21.00 De Jongens „The 
Passifists” / Holandia / 60 min 
[B5] 21.00 Teatr Porywacze Ciał 
„Cykliści” / Polska, Poznań /  
60 min  / parada
[B5] 22.00 Teatr Razem & 
Remont Pomp „Oni” / Polska, 
Gdańsk / 30 min 
[A] 22.00 Muzikanty „Objazdowe 
nieme kino” / Polska, Gliwice /  
60 min 

[A2] 22.30 Markeliñe „Carbón 
Club” / Hiszpania, Kraj Basków / 
60 min  / dla dorosłych
[B6] 23.00 Biuro Podróży „Silence. 
Cisza w Troi” / Polska, Poznań / 60 
min – dla dorosłych

[A] 16.00 – 00.00 FOTO FETA – 
wystawa fotografii 

Sobota, 15.07.2017

[A] 15.00 Teatr Barnaby 
„Tymoteusz wśród ptaków” / 
Polska, Gdańsk / 40 min 
[B4] 15.00 Teatr FETA „Gość  
z planety 326” / Polska, Gdańsk / 
30 min 
[A] 16.00 Whalley Range All 
Stars „Compost Mentis” / Wielka 
Brytania / 30 min
[A3] 16.00 The Primitives „Three 
of a Kind” / Belgia – Walonia-
Bruksela / 35 min 
[B2] 16.00 Mimbre „Wondrous 
Strange” / Wielka Brytania / 
45 min [A] 17.00 Muzikanty 
„Objazdowe nieme kino” / Polska, 
Gliwice / 60 min 
[B7] 17.00 Leo Bassi „Pato 
Gigante” / Włochy / 60 min 

[A] 18.00 Whalley Range All 
Stars „Compost Mentis” / Wielka 
Brytania / 30 min
[B4] 18.00 Teatr PIAN „Przejście” 
/ Polska, Gdańsk / 40 min 
[B5] 18.00 Teatr Gry i Ludzie 
„Steampunk parade” / Polska, 
Katowice / 40 min / parada
[A] 19.00 Muzikanty „Objazdowe 
nieme kino” / Polska, Gliwice / 
60 min 
[A1] 19.00 The Primitives „Three 
of a Kind” / Belgia – Walonia-
Bruksela / 35 min 
[B6] 19.00 Markeliñe „Andante” / 
Hiszpania, Kraj Basków / 50 min 
[A3] 20.00 Compagnie Une de 
Plus „Trois” / Francja / 35 min
[B2] 20.00 Mimbre „Wondrous 
Strange” / Wielka Brytania / 45 min 
[A1] 20.00 Teatr Szczęście „Ale 
cyrki” / Polska, Kraków / 60 min 
[A] 21.00 Muzikanty „Objazdowe 
nieme kino” / Polska, Gliwice /
60 min 
[B5] 21.00 Teatr Gry i Ludzie 
„Steampunk parade” / Polska,  
Katowice / 40 min / parada
[B8] 22.00 Leo Bassi „Utopia” / 
Włochy / 70 min / dla dorosłych
[B6] 23.00 Biuro Podróży „Silence. 

Cisza w Troi” / Polska, Poznań /  
60 min  / dla dorosłych
[A2] 23.00 Animal Religion  
„Indomador” / Hiszpania, 
Katalonia / 55 min / dla dorosłych

[A] 15.00 – 00.00  FOTO FETA 
 wystawa fotografii 

Niedziela, 16.07.2017

[B9] 15.00  TeART „RUBLOW” / 
Polska, Gdańsk / 40 min 
[A] 16.00 Whalley Range All Stars 
„Compost Mentis” / Wielka  
Brytania / 30 min
[B3] 16.00 De Jongens „The 
Passifists” / Holandia / 60 min 
[B10] 16.00 The Primitives „Three 
of a Kind” / Belgia – Walonia-
Bruksela / 35 min
[A] 16.30-20.00 Teatr Szczęście 
„Klaun Feliks” / Polska, Kraków / 
210 min 
[B8] 17.00 Leo Bassi „Pato  
Gigante” / Włochy / 60 min 
[A] 18.00 Muzikanty „Objazdowe 
nieme kino” / Polska, Gliwice /  
60 min 
[B6] 18.00 Markeliñe „Andante” / 
Hiszpania – Kraj Basków / 50 min 

WSTĘP 
WOLNY!

13-16.07.2017 
Gdańsk,  

Stare Przedmieście  
i Dolne Miasto

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych 

[A] 18.30 Teatr Barnaby „Legendy 
gdańskie w marionetkach” / Polska, 
Gdańsk / 40 min 
[A] 19.00 Whalley Range All Stars
„Compost Mentis” / Wielka 
Brytania / 30 min 
[B7] 19.00 Akhe “L’écume des  
jours” / Rosja / 60 min
[A] 20.00 Muzikanty „Objazdowe 
nieme kino” / Polska, Gliwice /  
60 min
[B10] 20.00 The Primitives „Three 
of a Kind” / Belgia – Walonia-
Bruksela / 35 min
[B3] 20.00 De Jongens „The 
Passifists” / Holandia / 60 min  
[A3] 21.00 Compagnie Une de 
Plus „Trois” / Francja / 35 min
[B6] 21.00 Teatr Novogo Fronta 
„Causa Fatalis” / Czechy / 60 min 
[A2] 22.00 Animal Religion 
„Indomador” / Hiszpania, 
Katalonia / 55 min / dla dorosłych
[B11] 22.00 Theater Anu „Ovid’s 
Dream” / Niemcy / 180 min

[A]15.00 – 00.00  FOTO FETA 
wystawa fotografii 

Organizator zastrzega sobie prawo 
do dokonania zmian w programie
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  Budynek Muzeum Gdańska ma powstać przy ulicy Rycerskiej

  Mieszkańcy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” wybrali nową radę nadzorczą 

GDAŃSZCZANIE POTRZEBUJĄ TAKIEGO MIEJSCA?

NISKA FREKWENCJA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Gdańsk będzie miał nowe muzeum 

W RSM „Budowlani” wybrano nową radę nadzorczą

W Gdańsku powstanie nowe muzeum, które poświęcone ma być historii naszego miasta. Nowy obiekt miałby powstać w ciągu kilku 
najbliższych lat. A tylko przygotowanie terenu, gdzie realizowana ma być inwestycja kosztować może ok. 4,5 mln zł.

Członkowie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” wybrali nowych członków rady nadzorczej. 5 lipca odbędzie się pierwsze 
posiedzenie, na którym ukonstytuuje się nowa rada i wybrana będzie osoba, która będzie jej przewodniczyć.

Jak informuje Andrzej Gier-
szewski, rzecznik prasowy 
Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska, nowe muzeum 
według planów mogłoby po-
wstać przy ulicy Rycerskiej. 
- Na 7000 m² zostałaby 
umieszczona nowa, stała wy-
stawa mówiąca o 1000-letnim 
Gdańsku, centrum edukacyjne, 
biblioteka oraz audytorium. Te 
elementy znajdą się w uchwale 
intencyjnej, która latem zosta-
nie przedstawiona radzie mia-
sta. Natomiast jeszcze przed 
końcem 2017 roku nasza in-
stytucja zmieni nazwę i będzie 
się nazywać Muzeum Gdańska 
– mówi Andrzej Gierszewski.
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska mówi, że gdańszcza-
nie potrzebują miejsca, gdzie 
mogliby poznać swoje lokalne, 
historyczne DNA.
– Gdańsk zasługuje na nowo-
czesne muzeum, które będzie 
powodem do dumy, będzie in-
spirować gdańszczan oraz tu-
rystów. Ci ostatni coraz chęt-
niej przyjeżdżają do naszego 
miasta i należy im przedsta-
wić jego historię, a nie pewien 

Wybory do rady nadzorczej 
odbywają się co 3 lata, podczas 
walnego zgromadzenia. Przy-
pomnijmy, że w RSM „Bu-
dowlani” walne zgromadzenie 
odbywa się w sześciu częściach 
– chociaż w tym roku padł 
wniosek, aby je zmniejszyć. 
Wiąże się to oczywiście z orga-
nizacją zebrania. W tej chwili 
walne zgromadzenie organizo-
wane jest w klubie „OKO” oraz 
w klubie „Ad-Rem”. Spółdziel-
nia nie posiada takiej sali, która 
pomieściłaby ponad 100 osób, 
dlatego też należałoby wynająć 
odpowiednie do tego pomiesz-
czenie. Wiązałoby się to oczy-
wiście z dodatkowymi kosz-
tami, które musieliby ponieść 
sami członkowie spółdzielni.
– Zgłoszono 16 kandydatów do 
rady nadzorczej, ale trzech – w 
trakcie poszczególnych części 
walnego – wycofało swoje kan-
dydatury. Tak więc w końco-
wym rozstrzygnięciu uczestni-
czyło 13 osób, a przypomnę, że 
w naszej radzie zasiada 9 osób – 
mówi nam Zbigniew Kopiński, 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”. 
– Członkowie rady nadzorczej 

zwarty wycinek tematyczny, 
np. Ratusz Głównego Miasta 
czy Dwór Artusa. Brakuje nam 
takiego miejsca, które pokazy-
wałoby naszą bogatą, ponad-
tysiącletnią historię. Chcemy 
też, aby nowe muzeum odpo-
wiadało o związkach Gdańska 
z Rzeczpospolitą oraz Europą i 
było miejscem, do którego każ-
dy gdańszczanin chętnie wróci 
– mówi Paweł Adamowicz.
Andrzej Gierszewski podkre-
śla, że nowy obiekt powinien 
być nowoczesny, nawiązujący 
do tradycji muzeów najwięk-
szych zagranicznych miast. 
Zgodnie też ze współczesny-
mi wyzwaniami muzealnictwa, 
ma nie tylko mówić o prze-
szłości, ale i o teraźniejszości i 
przyszłości miasta.
– Chcemy pokazać opowieść o 
naszym mieście na miarę XXI 
wieku, której nie znajdziemy 
w innych gdańskich muzeach. 
Byłaby to narracja o mieszkań-
cach Gdańska od jego począt-
ków – chrztu św. Wojciecha, do 
czasów Solidarności. Muzeum 
Gdańska opowiadałoby histo-
rię społeczności gdańszczan 

reprezentują różne nierucho-
mości, w większości są to już 
osoby na emeryturach. Są też 
i dwie osoby bardzo młode, co 
mnie cieszy, bo jest to dowód, 
że działalnością naszej spół-
dzielni interesują się również 
ludzie młodzi. Przyznam jed-
nak, że pierwszy raz spotykam 

żyjących i tworzących mia-
sto na styku kultur Wschodu 
i Zachodu – mówi Waldemar 
Ossowski, dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańsk.
Muzeum Gdańska mogłoby 
zostać zbudowane na dział-
ce przy ul. Rycerskiej. Jej do-
tychczasowym właścicielem 
jest Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Nieopodal znaj-
dują się Muzeum II Wojny 

się z sytuacją, w której tak mło-
dzi ludzie będą działać w radzie 
nadzorczej.
Z poprzedniej rady nadzor-
czej pozostały 3 osoby, kolejna 
trójka już wcześniej pracowała 
w radzie, natomiast pozostali 
nigdy wcześniej nie pracowa-
li w tym organie samorządu 

Światowej, Muzeum Poczty 
Polskiej w Gdańsku oraz Euro-
pejskie Centrum Solidarności. 
Budowa nowej placówki kultu-
ralnej podniosłaby atrakcyjność 
turystyczną Starego Miasta.
Przy ulicy Rycerskiej powstał-
by czterokondygnacyjny budy-
nek o łącznej powierzchni 7000 
m². Znaczna część zostałaby 
przeznaczona pod sale wysta-
wiennicze oraz gastronomię. 

spółdzielni mieszkaniowej. 
Na „zwycięzcę” w wyborach 
do rady nadzorczej głosowało 
nieco ponad 75 proc. osób bio-
rących udział w walnym zgro-
madzeniu, a kolejnych 6 miało 
ponad 50 proc. głosów.
– Niestety frekwencja na wal-
nym zgromadzeniu była bardzo 

Muzeum Gdańska będzie po-
siadać audytorium. Pozostałą 
część zajęłyby pomieszczenia 
socjalne, biblioteka wraz z ar-
chiwum oraz pomieszczenia 
konserwatorsko-warsztatowe.
Wiesław Bielawski, zastępca 
prezydenta ds. polityki prze-
strzennej zapowiedział, że 
niebawem będą odbywać się 
przygotowania do konkursu ar-
chitektonicznego, ocenianego 

niska. W związku z tym, z 
przyczyn proceduralnych jedna 
część odbyła się bez wyczer-
pania porządku obrad. Mimo 
to wyniki wyborów i podjęte 
uchwały są jak najbardziej pra-
womocne – informuje prezes 
Kopiński. – Zdarzało się jed-
nak, że frekwencja była jeszcze 

przez międzynarodowe jury.
Tak więc niebawem powsta-
nie w naszym mieście kolej-
ny kulturalny obiekt, który na 
pewno kosztować będzie nie-
mało. Trzeba sobie jednak za-
dać pytanie: stać nas na taką 
inwestycję?

(GR)

mniejsza. W tym roku wynio-
sła ona ok. 5,5 procent. 
Poza wyborami do rady nad-
zorczej członkowie Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Budowlani” udzielili ab-
solutorium członkom zarządu. 
Przyjęto również sprawozda-
nie zarządu oraz sprawozdanie 
rady nadzorczej. 
– Wszystkie te uchwały zosta-
ły przyjęte przy jednym gło-
sie wstrzymującym się. Tylko 
przy jednym głosowaniu było 
siedem osób przeciwnych, a 
część wstrzymało się od gło-
sowania. Uchwała dotyczyła 
działalności kulturalno-oświa-
towej prowadzonej przez nasze 
dwa kluby osiedlowe. Wnioski 
zgłaszane przez mieszkańców 
dotyczyły przede wszystkim 
spraw remontowych – mówi 
nam Zbigniew Kopiński.
5 lipca powinniśmy poznać 
osobę, która przez kolejne trzy 
lata przewodniczyć będzie Ra-
dzie Nadzorczej Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”. Poinformujemy o 
tym na pewno w kolejnym wy-
daniu naszej gazety.

Krzysztof Lubański
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KULTURA NA WYSOKIM POZIOMIE DOSTĘPNA ZA DARMO

Sztuka przez duże „S” 
przy Śląskiej 66B

Lipiec jest miesiącem, w któ-
rym można podsumować nie-
mal roczną działalność Domu 
Kultury.
– Można powiedzieć, że sezon 
zaczyna się u nas we wrześniu, 
a kończy w czerwcu. Przez te 
10 miesięcy odbyło się wiele 
ciekawych imprez – nie tylko 
koncertów, ale również wystaw 
czy spotkań z ciekawymi ludź-
mi – mówi nam Barbara Imia-
nowska, kierownik Domu Kul-
tury. – Podsumowując naszą 
działalność, zacznę od czerw-
cowego festynu rodzinnego, 
który mimo złej pogody, cie-
szył się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. A organi-
zacja imprezy nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie pomoc sponso-
rów, by wspomnieć chociażby o 
Cukierni Jacek Placek, Piekar-
ni Paryska czy pierogarni „Pie-
rogi u Wujka Jacka”, mieszczą-
cej się przy ulicy Jagiellońskiej 
i Stowarzyszeniu Targowiska 
„Kupcy Wrzeszcz”.
Zdecydowanie największym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców Przymorza cieszą się kon-
certy. Te odbywają się przy 
okazji różnych świąt państwo-
wych, czy też kościelnych.
– Bardzo często koncertuje u 
nas Teatr Otwarty, który nie 
tylko występuje przy konkret-
nych okazjach. Muzycy grają 

również dla dzieci i młodzie-
ży. Są to koncerty edukacyjne, 
podczas których wiele cieka-
wych rzeczy dowiedzieć można 
się o muzyce czy instrumen-
tach. Chyba wszystkie przy-
morskie szkoły skorzystały z 
naszej propozycji udziału w 
koncertach edukacyjnych Te-
atru Otwartego. Dodam przy 
okazji, że współpracujemy rów-
nież z gdańskim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
którego przedstawiciele pro-
wadzą – również bezpłatne – 
spotkania z historią, na których 
dowiedzieć się można o wielu 
interesujących wydarzeniach 
związanych z historią Polski 
– informuje kierownik Domu 
Kultury.
Z kolei w ramach festiwa-
lu Mundus Cantat przymor-
ski Dom Kultury gościł po-
nad 20-osobowy Chór Adila z 
Gruzji. Licznie przybyli gdań-
szczanie byli zachwyceni mu-
zycznymi i tanecznymi popisa-
mi gruzińskich artystów.
– Gruzini byli oddani swojej 
pracy. Mimo że był to ich ko-
lejny koncert tego dnia, to nie 
patrzyli na zegarki, ale niestru-
dzenie występowali dla polskiej 
publiki. Śmiało mogę powie-
dzieć, że był to jeden z lepszych 
koncertów, który się odby-
wał u nas w ramach festiwalu 

Mundus Cantat, a przypomnę 
tylko, że gościliśmy artystów 
z Chin, Kolumbii i Hiszpanii. 
Takie koncerty są potrzebne, 
bo niewiele mamy miejsc, w 
których za darmo poznać moż-
na kulturę nie tylko polską, ale 
również innych krajów – mówi 
Barbara Imianowska.
Warto również wspomnieć o 
koncercie włoskiego piosen-
karza mieszkającego w Polsce, 
Andrea Lattari, który do czer-
woności rozgrzał publiczność, 
a sala koncertowa Domu Kul-
tury nie była w stanie pomie-
ścić wszystkich chętnych, spra-
gnionych włoskich melodii.
Poza koncertami w Domu Kul-
tury organizowane są regular-
nie wystawy obrazów, gobe-
linów lub fotografii. Autora-
mi prac są przede wszystkim 
mieszkańcy dzielnicy.
– Na Przymorzu działają cztery 
ośrodki kultury i dla każdego z 
nich jest miejsce i pole do po-
pisu. Każdy z nich specjalizu-
je się w czymś innym, dzięki 
czemu mieszkańcy mają spory 
wybór interesujących ich tema-
tów, a tym samym niemal każ-
de wydarzenie cieszy się du-
żym zainteresowaniem gdań-
szczan – podsumowuje Barbara 
Imianowska.

(lubek)

Dla większości placówek kulturalnych wakacje są okresem 
urlopowym. Inaczej jest w przymorskim Domu Kultury przy ul. 
Śląskiej 66B, gdzie rozpoczęła się właśnie „Akcja Lato”, która 
potrwa do połowy lipca. Swojej działalności nie przerywa 
również pracownia malarska, którą prowadzi Henryk Sokalski.
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ZATRUDNIĄ 100 OSÓB

Potentat otwiera 
centrum biznesowe 

Marine Harvest swoje dzia-
łania w Polsce rozpoczynała 
kilka lat temu od kooperacji 
z polskimi firmami z branży 
przetwórstwa łososia atlan-
tyckiego. Od 2012 roku Ma-
rine Harvest jest właścicielem 
firmy Morpol – największe-
go i jednego z najnowocze-
śniejszych zakładów prze-
twórstwa łososia na świecie. 
Obecnie na Pomorzu zloka-
lizowane są trzy fabryki, naj-
większa z nich w Duninowie 
koło Ustki, kolejne w Strzeli-
nie i w Lęborku. W Trójmie-
ście swoją siedzibę ma spółka 
dystrybucyjna, odpowiedzial-
na za sprzedaż na terenie Pol-
ski, a także dział kontrolingu 
grupowego i konsolidacji. We 
wszystkich pomorskich loka-
lizacjach firma zatrudnia już 
ponad 4 tys. pracowników. 
– Nasz region jest obecnie 
jednym z kluczowych ryn-
ków przetwórstwa rybnego 
na świecie, zarówno pod ką-
tem technologii, jak i wiel-
kości produkcji. W sektorze 
pracuje 14 tysięcy osób, co 

daje duże możliwości dalsze-
go rozwoju takim firmom jak 
Marine Harvest. Ogłosze-
nie tej inwestycji pokazuje, że 
jest to rozwój wielowymiaro-
wy – mówi Ryszard Świlski, 
członek zarządu województwa 
pomorskiego.
– W Gdańsku utworzone zo-
stanie centrum wsparcia biz-
nesowego dla części spółek 
grupy kapitałowej wchodzącej 
w skład Marine Harvest ASA. 
Głównym obszarem działalno-
ści będą procesy księgowe oraz 
wsparcie IT. Ponadto, w nowej 
siedzibie będzie znajdował się 
dział sprzedaży obsługujący ry-
nek polski i niemiecki – mówi 
Piotr Kapinos, dyrektor finan-
sowy spółki Morpol. – Będzie-
my szukać osób ze zróżnicowa-
nymi kompetencjami, zarówno 
doświadczonych pracowników, 
którzy będą kierować zespo-
łem, jak i osób rozpoczynają-
cych swoją karierę zawodową. 
W pierwszej fazie rozwoju cen-
trum, procesy księgowe będzie 
obsługiwało ok. 30–40 pra-
cowników, jednak docelowo 

  Jednym z ważniejszych wydarzeń był koncert gruzińskiego Chóru Adila

Największy na świecie producent łososia atlantyckiego 
i wiodący dostawca produktów z ryb i owoców morza – 
Marine Harvest ASA otwiera w Gdańsku centrum wsparcia 
biznesowego. Norweski inwestor planuje zatrudnić 100 osób.

firma planuje zatrudnić ok. 
100 osób, co stworzy moż-
liwości rozwoju przy jedno-
czesnym zachowaniu kame-
ralnej atmosfery i indywidu-
alnego podejścia do członków 
zespołu. 
– Trójmiasto ze swoim za-
pleczem akademickim oraz 
infrastrukturalnym stwarza 
doskonałe środowisko dal-
szego rozwoju. Jednocześnie 
bliskość kulturowa z krajami 
skandynawskimi oraz istnie-
jąca siatka połączeń lotni-
czych sprawiają, że Gdańsk 
jest naturalnym wyborem – 
mówi Piotr Kapinos.
– Ta inwestycja jest dowodem 
na to, że w naszym regio-
nie globalne marki mogą się 
stale rozwijać i to w dodatku 
na wielu płaszczyznach, po-
nieważ znajdą tu świetnych 
pracowników o różnorodnych 
kwalifikacjach – dodaje Pa-
weł Adamowicz, prezydent 
Gdańska.

Katarzyna Kaparska,  
Agencja Rozwoju Pomorza

USŁUGI BUDOWLANE
REMONTY MIESZKAŃ

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ PO REMONTACH

TEL.530 185 590

REKLAMA
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EKSPEDYCJA „SANTI ODNALEŹĆ ORŁA” ZAKOŃCZONA

ZWIEDZĄ PARK OJCOWSKI 

Znaleźli wrak brytyjskiego okrętu

Wakacje na Oruni Górnej

Zakończyła się trwająca dwadzieścia jeden dni ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła”. Prowadzone na Morzu Północnym 
poszukiwania zaowocowały zbadaniem trzydziestu czterech nieopisanych dotąd wraków, z których jeden zidentyfikowano, 
z dużym prawdopodobieństwem, jako wrak brytyjskiego okrętu podwodnego HMS „Narwhal”. W trakcie ekspedycji nie 
udało się ustalić miejsca spoczynku legendarnego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
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 Tym razem polskiej ekspedycji nie udało się znaleźć zaginionego okrętu 

Członkowie ekspedycji „Santi 
Odnaleźć Orła” wyruszyli na 
poszukiwania wraku polskiego 
okrętu podwodnego na pokła-
dzie jednostki hydrograficz-
nej „Mewo Navigator”. Celem 
tegorocznej ekspedycji było 
sprawdzenie hipotezy, według 
której przyczyną zatonięcia 
ORP „Orzeł” był atak bry-
tyjskiego samolotu 3 czerwca 
1940 roku, którego ofiarą mógł 
paść polski okręt podwodny.
Poszukiwania prowadzone były 
z wykorzystaniem dwóch za-
sadniczych metod badawczych. 
Pierwsza polegała na systema-
tycznym przeszukiwaniu dna 
morskiego przy użyciu sondy 
wielowiązkowej w bezpośred-
nim sąsiedztwie miejsca do-
mniemanego ataku brytyjskie-
go samolotu. Natomiast druga 
miała na celu weryfikację wy-
typowanych wcześniej obsza-
rów, w których zalegać mogły 
wraki jednostek morskich znaj-
dujących się na założonej trasie 

Za nami pierwszy tydzień let-
nich wakacji. Dla tych, którzy 
nie wiedzą, co zrobić z nad-
miarem wolnego czasu Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Po-
łudnie” przygotowała szereg 
zajęć, które organizowane są 
od poniedziałku do piątku.
W środę, 5 lipca, w godz. 
10.00 – 11.00 na boisku spor-
towym przeprowadzone będą 
zajęcia szkółki piłkarskiej dla 
klas I-III, a w godz. 11.00 
– 12.00 dla klas IV – VII. 
Treningi w szkółce piłkar-
skiej w tych samych grupach 
wiekowych (w tych samych 
godzinach), odbędą się jesz-
cze 10, 17, 19 i 24 lipca (w 
ostatnim terminie tylko grupa 
młodsza).
W programie letnich waka-
cji są też zajęcia aktywności 

powrotu „Orła” z sektora pa-
trolowania o oznaczeniu „A1”. 
Badania pierwszą z metod 
przeprowadzono w okresie od 
26 maja do 5 czerwca. W tym 
czasie przebadany został ob-
szar o wymiarach 900 km², na 
którym odkryto cztery kolejne 
wraki, oprócz sześciu, które zo-
stały odkryte w trakcie dwóch 
poprzednich ekspedycji prze-
prowadzonych w 2014 i 2015 
roku. Drugą metodę badań wy-
korzystano na trasie dojścia do 
tego obszaru poszukiwań oraz 
na trasie zejścia ze wspomnia-
nego obszaru, sprawdzając 40 
pozycji, na których odkrytych 
zostało 30 wraków. 
Analiza parametrów technicz-
nych jednego z odkrytych wra-
ków dokonana na podstawie 
uzyskanych obrazów sonaro-
wych z dużym prawdopodo-
bieństwem wskazała, że jest 
nim wrak brytyjskiego okrętu 
podwodnego HMS „Narwhal”, 
który zaginął w nieznanych 

twórczej, które organizowa-
ne są w pawilonie sportowym. 
Zajęcia odbywają się 5, 17, 19 
lipca w godz. 10.00 – 12.00. 
Dla osób z duszą artysty prze-
prowadzane będą zajęcia umu-
zykalniające (godz. 16.00 – 
17.00). Zaplanowano je 5, 11, 
18 i 19 lipca.
W czwartek (6 lipca) chętni 
wybiorą się do kina (zbiórka 
o godz. 9.30). Zapisy prowa-
dzone są w sekretariacie spół-
dzielni, dziecko musi zabrać 
legitymację szkolną i bilet na 
autobus. Z kolei w pawilonie 
odbędą się zajęcia świetlicowe 
(godz. 16.00 – 17.00).
Swoje 5 minut będą mieli rów-
nież miłośnicy bowlingu, bo-
wiem na 11 (godz. 11.00) i 18 
lipca (godz. 13.00) zaplanowa-
no turnieje kręglarskie, które 

odbędą się w centrum sporto-
wym przy ulicy Armii Kra-
jowej. W zmaganiach mogą 
uczestniczyć uczniowie klas 
III.
– Każdego roku głównym i 
zarazem najatrakcyjniejszym 
punktem naszej letniej akcji 
jest wycieczka. Tym razem je-
dziemy do Ojcowskiego Par-
ku Narodowego. Przy okazji 
zawitamy również do Bochni 
i Krakowa. Będziemy się też 
bawić w parku rozrywki w Za-
torzu – mówi nam Franciszek 

Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.
Ciekawa powinna być rów-
nież wycieczka do Sea Parku 
Sarbsk koło Wicka, którą za-
planowano na 20 lipca. Zapisy 
prowadzone są oczywiście w 
sekretariacie SM „Południe”. 
Dodajmy, że wszystkie za-
jęcia (poza wycieczkami) są 
darmowe, ponieważ finansuje 
je Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe”.

(lubek)

okolicznościach w trakcie pa-
trolu z Blyth do brzegów Nor-
wegii (22-30 lipca 1940 r.). 
Wrak o długości 88 metrów i 
szerokości ponad 7 metrów za-
lega na głębokości 94 m w oko-
licy ok. 5 mil morskich od trasy, 
którą z ostatniego patrolu wra-
cać miał do bazy okręt ORP 
„Orzeł”. Miejsce odnalezienia 
wraku oraz zgromadzone przez 
trójmiejskich poszukiwaczy 
materiały archiwalne przema-
wiają za hipotezą, że padł on 
prawdopodobnie ofiarą ataku 
lotniczego przeprowadzonego 
przez niemiecki samolot Do-17 
w dniu 23 lipca 1940 r.
– Tegoroczna ekspedycja była 
najdłuższą w historii poszu-
kiwań polskiego okrętu pod-
wodnego. W jej trakcie uda-
ło nam się sprawdzić akwen 
o powierzchni kilkukrotnie 
większej niż zbadany w toku 
naszych wszystkich poprzed-
nich poszukiwań. Było to moż-
liwe przede wszystkim dzięki 

niezwykle sprzyjającej pogo-
dzie, znakomitym parametrom 
jednostki „Mewo Nawigator”, 
na której prowadziliśmy ba-
dania oraz zaangażowaniu za-
łogi statku i ekipy badawczej. 
Pomimo sprawdzenia obszaru 
dna obejmującego ponad 8 mil 
morskich od miejsca ataku, nie 
udało nam się wyeliminować 

hipotezy dotyczącej bratobój-
czego ataku brytyjskiego sa-
molotu. Nie można bowiem 
wykluczyć możliwości popeł-
nienia przez pilota samolotu 
większego błędu nawigacyjne-
go niż zakładany dotychczas, 
bądź możliwości oddalenia się 
w zanurzeniu uszkodzonego 
okrętu podwodnego z miejsca 

ataku lotniczego. Przeprowa-
dzone badania pozwalają nam 
na przejście do kolejnego etapu 
poszukiwań, które będą prowa-
dzone odmienną metodologią 
– stwierdził Tomasz Stachura, 
szef ekspedycji.

Katarzyna Piątek

RUSZYŁ KONKURS

480 tys. zł na place zabaw 
8 placów zabaw powstanie w 
ramach kolejnej edycji konkur-
su skierowanego do organizacji 
pozarządowych. Do rozdyspo-
nowania jest 480 tys. zł.
„Utworzenie małego placu za-
baw na terenie Gdańska” to 
konkurs organizowany w opar-
ciu o zarządzenie prezydenta 
Gdańska. Dzięki poprzednim 
edycjom konkursu powstało już 
71 małych placów zabaw, na co 
wydano prawie 3,5 mln zł. W 
tegorocznej edycji konkursu pula 
dotacji na budowę jednego placu 
zabaw została zwiększona na 60 
tys. zł. 

Organizacje pozarządowe, które 
zdecydują się na udział w kon-
kursie mają czas do 4 sierpnia na 
składanie swoich ofert i wskaza-
nie miejsc, w których – ich zda-
niem – powinny powstać place 
zabaw. Natomiast rozstrzygnię-
cie konkursu, podczas którego 
wybranych zostanie 8 najcie-
kawszych propozycji, planowane 
jest na 31 sierpnia. Place zabaw 
będą gotowe do końca tego roku. 
Informacje o konkursie znajdują 
się na stronie internetowej Gdań-
ska, w zakładce „konkursy”.

(GR)
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 Nie brakuje chętnych na zajęciach piłkarskich

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Mamo, tato, co wy na to?
– Gdańscy rodzice, których 
dzieci zostały umieszczone 
w pieczy zastępczej oraz tacy, 
których może niedługo rów-
nież to spotkać, uczą się, jak 
właściwie i mądrze opiekować 
się maluchem. Jak odzyskać 
miłość dziecka lub jej nie utra-
cić? Jak sprostać obowiązkom 
rodzicielskim i nie krzywdzić 
małego człowieka? Odpo-
wiedzi podczas warsztatów 
zorganizowanych przez nasz 
ośrodek – informuje nas Syl-
wia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku.
W ramach projektu „Mamo, 
tato, co wy na to?” na razie 10 
zagrożonych rodzin z Przerób-
ki, Stogów, Sobieszewa, Ol-
szynki oraz dzielnicy Rudniki, 
z pomocą psychologa i pracow-
nika socjalnego, próbuje wyjść 
na prostą i odzyskać ograniczo-
ne prawa do dziecka lub ich nie 
stracić. 
– Warsztaty adresowane do ro-
dziców dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym 
odbywają się co dwa tygodnie, 
w czwartki, w Centrum Pracy 

Socjalnej nr 5 MOPR przy ulicy 
Siennickiej 25. Mają charakter 
grupy wsparcia, co powoduje, 
że uczestnicy chętniej otwie-
rają się na swoje rodzicielskie 
problemy – kontynuuje Sylwia 
Ressel, która dodaje, że podczas 
zajęć psycholog podpowie m.in. 
jakie są potrzeby emocjonalne 
dziecka, jak z nim rozmawiać. 
Jak nawiązać prawidłową relację 
z malcem, który przez jakiś czas 
nie może liczyć na opiekę rodzi-
ca. W jaki sposób odzyskać jego 
zaufanie i przywrócić mu po-
czucie bezpieczeństwa. 

Specjalista ośrodka doradzi też, 
jak walczyć z własnymi słabo-
ściami lub agresją. Warsztaty 
odbywać się będą przez całe wa-
kacje. Realizacja projektu po-
trwa do połowy października.
Dodajmy, że mieszkańcy wła-
śnie tych dzielnic dotknięci pro-
blemem, w sprawie konsultacji 
lub udziału w projekcie mogą 
kontaktować się z pracownika-
mi CPS 5 przy ul. Siennickiej 
25, tel. 58 320 53 00 lub 58 320 
53 13. 

(GR)
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DLA MIŁOŚNIKÓW ORIENTU

O Stambule w „Araracie”
„Ararat – Smaki Orientu” 
gościł mieszkającą w Stam-
bule od ponad dekady Agatę 
Wielgołaską.
– Mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć w spotkaniu z 
autorką książki „Stambuł. 
W oparach miejskiego ab-
surdu”. Agata jest też współ-
autorką publikacji „Turcja. 
Półprzewodnik obyczajowy”, 
blogerką oraz autorką artyku-
łów na temat kraju gwiazdy 
i półksiężyca. Zgromadzo-
nym gościom opowiedziała 
o Stambule z perspektywy 
Polki żyjącej dziesięć lat w ła-
twym do pokochania i znie-
nawidzenia mega-mieście, a 
swoją prezentację ubarwiła 
zdjęciami z Turcji – mówi 
nam Aleksandra Kadirsoy, 
współwłaścicielka „Ararat – 
Smaki Orientu”.
Dodajmy, że obie publikacje 
dotyczące Bliskiego Wscho-
du można kupić przez inter-
net (www.turcjapolprzewod-
nik.pl) z możliwym odbiorem 
osobistym w „Araracie”, któ-
ry mieści się przy ulicy Wita 
Stwosza 48A.
– Przypomnę przy okazji, że 
nasza restauracja gościła w 
ubiegłym roku drugą współ-
autorkę tureckiego półprze-
wodnika, Agatę Bromberek, 

REKLAMA

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

KONKURS FOTOGRAFICZNY

ERGO ARENA

Selfie z faktorią

Depeche Mode w Trójmieście

Faktoria Handlowa w Prusz-
czu Gdańskim to jedno z 
bardziej urokliwych miejsc 
naszego regionu. Nic zatem 
dziwnego, że ogłoszono kon-
kurs, w którym główną boha-
terką jest właśnie pruszczań-
ska faktoria.
Uczestnicy konkursu muszą 
wykonać dwa zdjęcie. Pierw-
sza fotografia ma być auto-
portretem (selfie) z faktorią w 
tle, wykonanym na jej terenie. 
Na drugiej fotografii ma znaj-
dować się detal, obiekt, pa-
norama lub fragment faktorii 
handlowej. 
W konkursie, który potrwa 
do końca sierpnia, mogą 
wziąć udział amatorzy oraz 
profesjonaliści (zdjęcia z 
telefonu komórkowego). 

Po trasie po Europie i Amery-
ce Północnej Depeche Mode 
powróci do Europy z dodat-
kowymi koncertami. Nie-
dawno dowiedzieliśmy się, że 
zespół zagra w naszym kraju 
trzy kolejne koncerty. Jeden 
z nich – 11 lutego – odbędzie 
się w Ergo Arenie.
Depeche Mode, jeden z naj-
bardziej wpływowych ze-
społów muzyki nowoczesnej, 

Wykonane prace (z podpisem 
autora) powinny być przesła-
ne drogą elektroniczną na ad-
res: bergi@pruszcz-gdanski.
pl lub kasa-faktoria@pruszcz-
-gdanski.pl. Laureatów kon-
kursu poznamy 10 września. 
– Fotografie biorące udział 
w konkursie mogą być opu-
blikowane na stronach inter-
netowych Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdań-
skim oraz Faktorii Handlowej 
bez zgody autora – informują 
organizatorzy.
Na zwycięzcę czeka rejs gale-
onem „Lew” dla dwóch osób, 
darmowy udział w warszta-
tach garncarskich, zajęcia ze 
strzelenia z łuku oraz nagrody 
książkowe i albumy.

(GR)

ogłosił, że zimą będzie konty-
nuowana ich aktualna świato-
wa trasa, promująca wydany 
w marcu tego roku album 
„Spirit”.
W lutym zagrają trzy kon-
certy – w Krakowie, Łodzi i 
Trójmieście. Bilety są już w 
sprzedaży. 

(GR)
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  Barszcz Sosnowskiego to niezwykle niebezpieczna roślina,  
dlatego radzimy omijać ją szerokim łukiem

ROŚLINA, KTÓRĄ MOŻESZ SIĘ POPARZYĆ

Uwaga na toksyczny barszcz

Każdego roku przestrzegamy 
naszych Czytelników przed 
barszczem Sosnowskiego. Ro-
ślina została sprowadzona do 
Polski w celu urozmaicenia 
paszy dla bydła. Szybko jed-
nak odstąpiono od stosowania 
tej rośliny w paszy, ponieważ 
negatywnie oddziaływała na 
zwierzęta, które ją spożywa-
ły. Dodatkowym problemem 
był fakt, że barszcz szybko się 
rozsiewa. Podjęto decyzję o za-
przestaniu jego masowej upra-
wy oraz o konieczności zneu-
tralizowania tej rośliny. Dzia-
łania te okazały się niestety 
niewystarczające, co przyczy-
niło się do rozprzestrzenienia 
rośliny w całym kraju.
– Barszcz Sosnowskiego jest 
rośliną, która kwitnie najczę-
ściej w okresie letnim. Czę-
sto występuje nad brzegami 
rzek oraz małych cieków wod-
nych, co sprawia, że nasiona 
tej rośliny szybko się rozprze-
strzeniają – mówi nam Ire-
neusz Czernecki, naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa 

Podczas wakacji będziemy odpoczywać w różnych ciekawych i atrakcyjnych 
miejscach. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszych najbliższych. 
Niebezpieczeństwo może czaić się nie tylko w wodzie, na ruchliwej drodze, ale 
nawet na zwykłych polach czy w lasach.

i Zarządzania Kryzysowe-
go Starostwa Powiatowego w 
Pruszczu Gdańskim.
Barszcz Sosnowskiego wy-
twarza olejki eteryczne, które 
w wyniku kontaktu ze skórą 
może powodować wystąpienie 
oparzeń (II i III stopnia). W 

upalne dni wystarczy niewielki 
powiew wiatru, a niebezpiecz-
ne substancje mogą wydosta-
wać się z rośliny w postaci ae-
rozoli i osadzić się na skórze, 
powodując bolesne poparzenia. 
Inne objawy, jakie mogą poja-
wić się w wyniku kontaktu z 

trującą rośliną to nudności, ból 
głowy, a nawet oparzenia ukła-
du oddechowego.
– Należy bezwzględnie uni-
kać bezpośredniego kontaktu 
z barszczem Sosnowskiego – 
ostrzega Ireneusz Czernecki.

(lubek)

która mieszka w śródziem-
nomorskiej Alanyi i prowa-
dzi biuro turystyczne Alanya 
Online – dodaje Aleksandra 
Kadirsoy.
Miłośników smaków Orientu 
zapraszamy w gościnne progi 
rodzinnej restauracji „Ararat – 
Smaki Orientu”, gdzie zasma-
kujemy w tureckiej kuchni w 
najlepszym wydaniu.

ARARAT – SMAKI ORIENTU

UL. WITA STWOSZA 48A

(VIS A VIS REKTORATU UG)

GDAŃSK OLIWA



KULTURA

Gabriela 
Szubstarska
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 Tym razem piłkarski turniej rozegrano na boiskach przy ulicy Traugutta 

ZAPRASZA GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

Lato na sportowo
Rozpoczęły się upragnio-
ne wakacje i jak co roku moc 
atrakcji przygotował Gdański 
Ośrodek Sportu. Nie zabrak-
nie turniejów sportowych oraz 
zajęć dla dzieci i młodzieży.
– Zaplanowane akcje będą 
odbywały się na obiektach 
miejskich oraz w plenerze. 
Udział w poszczególnych ak-
tywnościach jest bezpłatny – 
informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Ośrodka Sportu. – Amatorzy 
aktywnego wypoczynku mogą 
odwiedzić w Brzeźnie Stadion 
Letni, na którym rozgrywane 
są różnego rodzaje turnieje: 
od amatorskich po rozgryw-
ki rangi mistrzostw Polski w 
dyscyplinach plażowych. 
To oczywiście nie wszystko, 
ponieważ do dyspozycji mi-
łośników aktywnego odpo-
czynku pozostaje 26 boisk do 
sportów plażowych, w tym 
część oświetlonych (przy molo 

w Brzeźnie), co umożliwia grę 
po zmroku. 
– Ponadto, do dyspozycji pla-
żowiczów są wypożyczal-
nie sprzętu pływającego oraz 
sportowego. Wystarczy zgło-
sić się do ratowników na każ-
dym z kąpielisk i bezpłatnie 
go wypożyczyć. W Jelitkowie 
można zadbać o tężyznę fi-
zyczną i poćwiczyć na siłow-
ni plenerowej umiejscowionej 
bezpośrednio na plaży. Naj-
młodsi mają do dyspozycji 
plażowy plac zabaw, który 
można znaleźć w Brzeźnie, 
przy wejściu nr 51 – dodaje 
Grzegorz Pawelec.
Na stronie internetowej spor-
tgdanski.pl znaleźć można 
dokładne informacje na temat 
sportowych zajęć organizowa-
nych przez Gdański Ośrodek 
Sportu.

(GR)

GRALI NA BOISKU BIAŁO-ZIELONYCH

Wiosna latem, czyli „Do przerwy 0:1” na Traugutta
Po raz drugi w historii uczestnicy turnieju dzikich drużyn „Do przerwy 0:1” mieli okazję zagrać na boisku przy ul. Traugutta 
29. Na obiekcie tym na co dzień trenują piłkarze Lechii Gdańsk. Na pierwszy w tym roku turniej przyjechało ponad 500 
zawodników, którzy stworzyli 72 drużyny. 

– Dzisiaj mogliśmy zagrać w 
prawdziwie piłkarskich wa-
runkach, przy małych opadach 
deszczu. Cieszę się, że tak wie-
le zawodniczek i zawodników 
to prawdziwi zawodowcy, któ-
rzy nie przestraszyli się spa-
dających z nieba kropel wody 
– mówił Andrzej Kowalczys, 
pomysłodawca i współorgani-
zator turnieju. 
Rzeczywiście, padający od sa-
mego rana deszcz, choć tro-
chę utrudniał grę na sztucznej 
nawierzchni, to nie odstraszył 
zawodników, którzy bardzo 
licznie stawili się na Traugut-
ta 29. Być może to magia miej-
sca, a być może głód turnie-
jowej gry w piłkę sprawiły, że 
liczba drużyn przekroczyła 70, 
co jest całkiem przyzwoitym 
wynikiem.
W kategorii „zespoły dziew-
częce” wygrała drużyna „Bia-
łe Strzały”. Kolejne miejsca na 
podium zajmowały drużyny 
GKS Żukowo oraz „Tolerado”.
Kategoria „rocznik 2005 i 
młodsi” – zwyciężyła ekipa 
„Alfa” Gdańsk. Drugie miejsce 

zajęła ekipa „Gedano”. Trzecie 
miejsce dla zespołu „Bravo”, a 
tuż za podium turniej ukoń-
czyła drużyna „Piorunów”.
Wśród zespołów z rocznika 
2002/2004 najlepszy okazał 
się zespół FC Chełm-Orunia. 
Miejsce drugie zajęła drużyna 
„Abduhambrełoniks”, miej-
sce trzecie zespół „Drewniaki” 
AC. 
Zwycięzcą z rocznika 
1999/2001 został zespół „Or-
topedia”, który wyprzedził ko-
lejno zespoły: „Tępe Strzały”, 
„Gwiazdy Novo” oraz „Bukma-
cher Team”.
W tzw. kategorii „open”, czyli 
rocznik 1998 i starsi zwycię-
żyła ekipa Polonii. Na drugim 
miejscu podium znalazła się 
drużyna „Interplastic”, a na 
trzecim ekipa OST Gdańsk. 
Nagrodę fair play, którą ufun-
dował Bogdan Oleszek, prze-
wodniczący Rady Miasta 
Gdańska, otrzymali: Marze-
na Ługowska („Tolerado”), 
Kacper Węsierski (Starogard 
Gdański), Maciej i Tomasz 
Karol (Gdynia), Oskar Stawski 

(„Pioruny”), „Teletubisie Tre-
dera” oraz Rafał Kuźniarski, 
Mateusz Żiółkowski i Mateusz 
Śliwa. Nagroda ta przyznawana 
jest za wzorową postawę na bo-
isku, a także poza nim. Cechuje 
ona prawdziwych sportowców.
Organizatorem turnieju „Do 
przerwy 0:1” jest Andrzej Ko-
walczys wraz z Gdańską Fun-
dacją Dobroczynności oraz 
Gdańskim Ośrodkiem Sportu. 
Przy okazji podziękowania dla 
dyrektora Leszka Paszkowskie-
go i jego zespołu za pomoc w 
organizacji tej edycji turnieju! 
Turnieju nie udałoby się zor-
ganizować bez licznego grona 
partnerów, do których należą: 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, 
Bogdan Oleszek, przewod-
niczący Rady Miasta Gdań-
ska, Gdański Ośrodek Spor-
tu, Lechia Gdańsk, Merkus, 
Merco, Torus, Fundacja PZU, 
M1 Fabrika, R-Gol, Piekarnia 
Cukiernia Andrzej Szydłow-
ski, 2m Group, Radio Gdańsk, 
Trójmiasto.pl, „Panorama Po-
morza”, Gdańsk.pl , Lechia.

net, „Dobre Wiadomości”, Sto-
warzyszenie Nasz Gdańsk, Ko-
sycarz Foto Press.

Składy zwycięskich drużyn:
Białe Strzały: Klaudia Winter, 
Zuzanna Łachinowicz, Alek-
sandra Koczewska, Wiktoria 
Kowalik, Julia Trębacz, Zu-
zanna Urban. 
Alfa Gdańsk: Paweł 

Laskowski, Szymon Sadło, 
Szymon Szczurowski, Kajetan 
Pendowski, Karol Redlarski, 
Tymon Gibała, Oskar Wenta. 
FC Chełm-Orunia: Marcin 
Zauska, Maciej Witkowski, 
Łukasz Gajdul, Nikodem Mar-
ciniak, Olek Knot, Damian 
Cieśliński, Filip Krysztofiak.
Ortopedia: Kryspin Kosie-
dowski, Sebastian Banach, 

Paweł Deja, Karol Kohnke, 
Adam Kierat, Kuba Słoda, Do-
minik Kukowski. 
Polonia: Damian Klawa, Mi-
chał Orłowski, Dominik Ki-
stowski, Sebastian Goławski, 
Dominik Weiner, Przemek 
Juszczak, Mateusz Filipowicz. 

(SL)
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ŚWIĘTO DZIELNICY 

Strzyża najlepsza w Oliwie
Przy okazji święta Oliwy 
zorganizowano turniej piłki 
nożnej. Zawody rozegrano na 
boisku szkoły Fregata, a ich 
organizatorem był osiedlowy 
klub „Ad-Rem”.
– W finałach wystąpiły trzy 
drużyny. Bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa reprezen-
tująca Strzyżę. Zwycięzcy 
turnieju wygrali wszystkie 
mecze, strzelając przeciwni-
kom aż 17 goli – tracąc przy 
tym zaledwie trzy – informuje 

nas Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem”. 
Zwycięzcy ze Strzyży zagra-
li w składzie: Jakub Pańko 
(najlepszy bramkarz), Marcin 
Szymański, Dawid Pałubiń-
ski, Kamil Murawski, Paweł 
Czesnakowski, Szymon Lan-
ge (król strzelców, zdobywca 
9 goli), Alan Fol (najlepszy za-
wodnik turnieju). Na 2. miej-
scu zawody ukończyła repre-
zentacja gospodarzy, natomiast 
na najniższym stopniu podium 

stanęli piłkarze z Przymorza.
– Ekipy i najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary oraz drob-
ne upominki ufundowane 
przez Robotniczą Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Budow-
lani”. Korzystając z okazji, 
dziękuję dyrekcji szkoły Fre-
gata za udostępnienie boiska 
– dodaje Ryszard Riviera.

(GR)
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WIDZIMY SIĘ ZA ROK

Piłkarskie emocje w Kowalach
250 młodych adeptów piłki 
nożnej rywalizowało w Per-
fect Construction Kowale 
Summer Cup 2017, które-
mu patronowała „Panorama 

Pomorza”. Dwudniowa rywa-
lizacja zakończyła się sukcesem 
AP KP Gdynia.
– Poziom sportowy turnieju 
był bardzo wyrównany i każdy 

zespół z pierwszej ósemki 
miał szansę na podium. Pod-
czas turnieju rozegrano 90 
spotkań, które stały na wyso-
kim poziomie. Nie brakowało 
bramek i emocji – mówi nam 
Maciej Sikorski, koordyna-
tor piłkarskiego turnieju w 
Kowalach.
Ostatecznie zwyciężyła dru-
żyna AP KP Gdynia, która 
za wygranie turnieju otrzy-
mała nagrodę w wysokości 
2400 złotych. Na kolejnym 
miejscu uplasował się zespół 
GTS Pruszcz Gdański (1600 
zł). Brązowy medal wywal-
czył zespół Kaszub Połchowo 
(1000 zł), pokonując Radunię 
Stężyca (700 zł). Miejsce 5. 
dla Olimpic Gdańsk (500 zł).
Królem strzelców turnie-
ju został Jakub Staniszewski 
(12 bramek) z AP KP Gdy-
nia. Na najlepszego bram-
karza wybrano Franciszka 
Sadowskiego (GTS Pruszcz 
Gdański). Najlepszym za-
wodnikiem Igor Starnawski 
(Kaszuby Połchowo). Od-
kryciem turnieju została Julia 
Formella (Radunia Stężyca), 
a najlepszym zawodnikiem 
według „Panoramy Pomorza” 
Michał Nieckula (Kaszuby 
Połchowo).

(lubek)
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