
Nowe otwarcie w „Kosie”
Salsa dla pań i rękodzielnictwo, to tylko nie-
które z oryginalnych propozycji klubu „KOS” 
pod nowym dowództwem.
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Wszystko wskazuje na to, że Gdańsk i jego centrum w najbliższy 
weekend opanowane będą przez turystów, a większość lokali 
gastronomicznych na starówce zapełni się gośćmi. Stanie się tak 
za sprawą kolejnej akcji „Weekend za pół ceny”, organizowanej 
w dniach 20 i 21 kwietnia.

to już piąta edycja wydarzenia. w akcji biorą 
udział restauracje, kawiarnie i inne lokale gastro-
nomiczne oraz instytucje kultury, salony spa, ko-
smetyczne i fryzjerskie oraz obiekty noclegowe.

Uratowali trzy osoby 
Dzięki szybkiej interwencji sopockich policjan-
tów udało się uratować 3 osoby, które próbo-
wały popełnić samobójstwo. Cała trójka żyje.

spotKaNie z adamowiczem 
25 kwietnia, prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz i urzędnicy spotkają się z mieszkań-
cami Osowy, a 8 maja – Przymorza Małego.

wyzwalali pomorze 
W Łapinie zorganizowano edukacyjną insce-
nizację pokazującą jak Armia Czerwona wy-
zwalała Pomorze.
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GdańsK za pół ceNy

str. 3

Gdańsk. rozsmakUJ się w mieŚcie

>> Akcja „Weekend za pół ceny” ma ożywić gdańską starówkę, która poza sezonem jest nieco apatyczna
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limeryKi

Znany poseł Antoni M.  
z PiS-u,

wczoraj wstawił swój frak  
do komisu,

wszak salonów nie sięga, 
dziś mu starczy siermięga,

co, jak widać,  
jest godne opisu…

Poseł PiS-u  
Brudzińskie się trudzi,

by bełkotem swym trafić  
do ludzi,

ale szanse znikome,
gdy się jest oszołomem,
więc niech lepiej swój  

zapał ostudzi….
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bogdan malach

zapraszaJĄ dzieci

do klubu 
filmowego

Dziecięcy Klub Filmowy, 
nowy projekt Instytutu Kul-
tury Miejskiej w  Gdańsku 
przy ul. Długi Targ 39/40, 
zaprasza dzieci w  świat 
kinematografii i  dysku-
sji na jej temat. Spotkania 
DzKF’u odbywać się będą co 
miesiąc, w niedziele o godz. 
16.00, w  siedzibie instytu-
tu. Seans poprzedzać będzie 
prelekcja, a kończyć dyskusja 
prowadzona przez Jolantę 
Manthey, prelegentkę No-
wych Horyzontów Edukacji 
Filmowej. Pierwsze spotka-
nie już 21 kwietnia. Dzieci 
przeniosą się wtedy w  świat 
irlandzkich legend i  mitów 
z  bohaterami filmu ani-
mowanego „Sekret Księgi 
z Kells”. Wstęp wolny, obo-
wiązują zapisy, które prowa-
dzone mają być do 19 kwiet-
nia. Na poszczególne seanse 
obowiązują zapisy pod ad-
resem: punkt@ikm.gda.pl. 
Organizatorzy proszą o  po-
dawanie imienia i  nazwiska 
oraz wieku uczestnika lub 
uczestniczki. 

Kolejne spotkania zapla-
nowano 12 maja („India-
nin”, Nowe Horyzonty, reż. 
Ineke Houtman, seans prze-
znaczony dla dzieci w wieku 
9-11 lat) i 23 czerwca („Lato 
Muminków”, Kino Świat, 
reż. Maria Lindberg, se-
ans przeznaczony dla dzieci 
w wieku 6-9 lat).

(Gr)

• 23 kwietnia (wtorek), koncert Ani Rusowicz,  
godz. 18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 25 kwietnia (czwartek) koncert Zakopawer,  
godz. 20.00, Pokład, Gdynia, skwer Tadeusza Ko-
ściuszki (Al. Jana Pawła II 11)

• 26 kwietnia (piątek), Ogólnopolska Konferencja 
Młodych Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 101

• 27 kwietnia (sobota) mecz Lechia Gdańsk – Podbe-
skidzie Bielsko-Biała, godz. 15.45, PGE Arena

• 28 kwietnia (niedziela) koncert kabaretu Łowcy. B, 
godz. 16.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia,  
ul. Rotterdamska 9

• 1 – 3 maja (środa – piątek), Sopocka Ulica Artystów
• 2 maja (czwartek), XVI Przegląd Młodych Zespołów 

Jazzowych i Bluesowych, godz. 18.00, Klub Ucho, 
Gdynia, ul. Świętego Piotra 2

• 10 – 12 maja (piątek – niedziela), 3. Targi Designu 
& Aranżacji Wnętrz, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy 
stadionie PGE Arena

• 15 maja (środa), warsztaty „Dziecko pod kloszem – 
jak tego uniknąć, godz. 17.00, Gdynia, Studio Dzie-
cięcej Aktywności „Makaraka”, ul Oliwkowa 29 
(Dąbrowa)

• 17 – 19 maja (piątek – niedziela), festyn „Gramy 
w Zielone”, Renk, Gdańsk, ul. Wodnika 50

• 18 – 19 maja (sobota – niedziela), Noc Muzeów  
• 19 maja (niedziela), mecz żużlowy Wybrzeże Gdańsk 

– Lubelski Węgiel KMŻ, godz. 16.00, stadion żużlo-
wy, ul. Długie Ogrody

• 7 – 14 czerwca (piątek – piątek), Konkurs Eurowizji 
dla Młodych Tancerzy, Opera Bałtycka, Gdańsk,  
al. Zwycięstwa 15

• 8 czerwca (sobota, KSW 23, godz. 20.00, Ergo Arena
• 19 czerwca (środa), koncert Bon Jovi, Gdańsk,  

Stadion PGE Arena
• 4 lipca (czwartek), koncert Iron Maiden,  

godz. 20.00, Hala Ergo Arena
• 7 lipca (niedziela), koncert Rihanny, Babie Doły
• 12 listopada (wtorek) Chór Aleksandrowa,  

godz. 19.00, Hala Ergo Arena
• 7 – 9 marca 2014, Halowe Mistrzostwa Świata  

w Lekkoatletyce, Hala Ergo Arena
• 10 maja 2014 (sobota), koncert André Rieu  

z Orkiestrą Johanna Straussa, godz. 20.00,  
Hala Ergo Arena.

przetrwaJĄ rozłĄkę?
Dwaj 18–latkowie zostali 

zatrzymani za włamania i kra-
dzieże. Młodych przestępców, 
którym teraz grozi nawet 10 
lat więzienia, namierzyli kry-
minalni z Przymorza.

To właśnie przymorscy po-
licjanci – dość dobrze zna-
jący przestępcze środowisko 
– wpadli na trop złodziei, 
którzy skradli na Zaspie vol-
kswagena golfa. Zatrzymali 
złodziei i  znaleźli auto, któ-
re zaparkowane było na jed-
nej z ulic na Chełmie. Z kolei 
ich koledzy z Komendy Miej-
skiej Policji ustalili, że mło-
dzi przestępcy mają na swoim 
koncie również włamania do 
innych samochodów na Cheł-
mie. Udało się odzyskać część 
skradzionych przedmiotów, 
które zostały bardzo szybko 
upłynnione w gdańskich lom-
bardach. W  jednym z  nich 
wyszło przy okazji na jaw, że 
skradzione rzeczy sprzedawa-

ła bardzo bliska przyjaciółka 
(również 18–latka) jednego 
z zatrzymanych. 

Jeżeli sąd zasądzi młodym 
przestępcom kary pozbawienia 
wolności, to ich miłość zosta-
nie wystawiona na ciężką pró-
bę, a złodziejski interes zosta-
nie wstrzymany – oby na stałe. 

zatrzymani za pobicie
Kryminalni z Oliwy zatrzy-

mali dwóch młodych prze-
stępców, którzy w październi-
ku napadli na 22–letniego stu-
denta, pobili go pałką, ukradli 
telefon wart 1,2 tys. zł i kartę 
bankomatową. Sąd wydał już 
nakaz aresztu tymczasowego, 
ale za to przestępstwo dwaj 
gdańszczanie posiedzieć mogą 
za kratkami ponad 3 lata. 
Mężczyźni mają 17 i 19 lat.

okradał bankomaty
10 lat za kratkami spędzić 

może 29–letni mężczyzna, 
który oskarżony jest m.in. 

o  kradzieże pieniędzy z  ban-
komatów oraz papierosów 
z supermarketów. 

O  kradzieżach papierosów 
policjanci z  Przymorza wie-
dzieli od jakiegoś czasu. Za 
każdym razem ginęło kilka-
dziesiąt paczek, a wartość cał-
kowitą skradzionego towaru 
oszacowano na 3 tys. zł. Przy-
morscy śledczy ostro zabrali 
się do pracy i mężczyźnie po-
stawili także zarzut kradzieży 
kart bankomatowych, za po-
mocą których próbował wy-
płacić łącznie ponad 5 tys. zł 
(cztery razy udało się zaś wy-
płacić łącznie 2 tys. zł). 

Mimo, że złodziej banko-
matowych kart siedzi za krat-
kami, warto mieć na oku swoje 
karty płatnicze, byśmy nie stali 
się ofiarą kolejnego przestęp-
cy. Wiadomo – okazja czyni 
złodzieja. 

(Gr)
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NASZA  KRZYŻÓWKA  NR 5 
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STADIUM 
ROZWOJO- 
WE OWADA 
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15 
ZESPÓŁ 
MARKA 
GRECHUTY 

16 
NA RAZ 
DO PIECA 
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17 
ANTHONY…, 
AMERYKAŃ- 
SKI 
AKTOR 
FILMOWY 
(1932-1992) 
(„PSYCHOZA”) 
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14    15   16  

18 
CORINNE…, 
BRYTYJSKA 
WOKALISTKA 
SOULOWA 

19 
WĄŻ 
Z „KSIĘGI 
DŻUNGLI” 
 

17 
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18      

20 
SYN 
IZAAKA 
I REBEKI, 
BRAT JAKUBA 

21 
WARTOWNIA 
PRZY 
PAŁACU 

 19   20    

21 

6 

       

8 
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/ emu, 4/ szalunek, 9/ zarazek, 10/ opornik, 11/ flis, 12/ Nadal, 14/ kasa, 15/ Anawa, 17/ Perkins, 
19/ Kaa, 20/ Ezaw, 21/ kordegarda 

PIONOWO 

1/ sukno, 2/ Eneida, 3/ Mekka, 4/ Szolapur, 5/ zapisek, 6/ Arosa, 7/ Larnaka, 8/ uznanie, 13/ larwa, 
16/ wsad, 18/ Rae,  

HASŁO:  PRZEKORA  
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reklama

przymorze-osowa. spotkanie z prezydentem

zmierz ciśnienie przed adamowiczem
Dużym zainteresowaniem gdańszczan cieszą się spotkania prezydenta Gdańska z mieszkańcami. Już niebawem, bo 
25 kwietnia, Paweł Adamowicz i urzędnicy wydziałów magistratu oraz przedstawiciele miejskich spółek spotkają się 
z mieszkańcami Osowy, a 8 maja – Przymorza Małego.

Najbliższe spotkanie odbę-
dzie się w  Gimnazjum nr 33 
przy ulicy Wodnika. Jak po-
wiedział „Panoramie” Piotr 
Kowalczuk, kierownik Refe-
ratu Komunikacji Społecznej 
Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Gdańsk, za-
interesowanie spotkaniem jest 
bardzo duże.

– Wnioskujemy to z  ankiet 
wypełnionych przez miesz-
kańców. Poruszać będziemy na 
pewno problem odwodnienia 
części Osowy, stanu dróg oraz 
braku miejsc w  szkole. Na-
wiązując jednak do ostatniego 
z  tych tematów, trzeba przy-
znać, że obiekt jest rozbudo-
wywany, a poza tym do szkoły 
dowożone są dzieci spoza mia-
sta – mówi Piotr Kowalczuk. – 

Tego typu spotkania to wyjście 
urzędu do mieszkańca. Urzęd-
nicy przyjmować będą bowiem 
wnioski i  pisma gdańszczan, 
dostępne będą też plany zago-
spodarowania przestrzennego 
osiedla.

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17.00, ale już godzinę 
wcześniej otwarte zostaną sto-
iska, na których będzie można 
m.in. zmierzyć sobie ciśnienie.

Wiadomo już, że w  maju 
prezydent Adamowicz odwie-
dzi mieszkańców Przymorza 
Małego. Spotkanie zaplano-
wano na 8 maja, również na 
godz. 17.00, w Gimnazjum nr 
20 im. Hanzy przy ul. Zgody 
II 6.

– W  celu poznania oczeki-
wań mieszkańców Przymorza 

Małego proponujemy udział 
w  ankiecie i  wskazanie kon-
kretnych przykładów miejsc, 
punktów wymagających podję-
cia działań. Jej wyniki przed-
stawimy podczas spotkania. 
Dzięki temu będziemy mogli 
lepiej się do niego przygoto-
wać. Prosimy o  zaznaczenie 
maksymalnie trzech spośród 
wymienionych tematów, które 
pozwolą na wskazanie kwe-
stii priorytetowych. Na de-
klaracje czekamy do wtorku 
30 kwietnia – informuje Piotr 
Kowalczuk.

Ankieta dostępna jest na 
stronie: www.gdansk.pl/na-
sze-miasto?ankieta=spotka-
nie_przymorze_male.

(lubek)

DOS T Ę PNE S TOISK A:
• Wydziału Obsługi Mieszkańców 

UMG – przyjmowanie wniosków 
mieszkańców,

• Instytutu Kultury Miejskiej,
• Straży Miejskiej,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie,
• Gdańskich Inwestycji 

Komunalnych,
• Saur Neptun Gdańsk,
• Zarządu Transportu Miejskiego,
• Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo-Kanalizacyjnej,
• Referatu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia UMG – mierzenie 
ciśnienia, badania spirome-
trem, badanie poziomu cukru 
we krwi, promocja programów 
profilaktycznych,

• Stowarzyszenia Kibiców Lechii 
Gdańsk „Lwy Północy”,

• Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej SA,

• Centrum Wolontariatu,
• Centrum Treningu Umiejętności 

Społecznych,
• Zarządu Dróg i Zieleni w zakre-

sie reformy odbioru odpadów 
komunalnych.

>> Mieszkańcy Gdańska od prezydenta Pawła Ada-
mowicza chcą się dowiedzieć, jakie działania będą 

podejmowane w osiedlach, w których mieszkają

Gdańsk. rozsmakUJ się w mieŚcie

Gdańsk za pół ceny
To już piąta edycja wyda-

rzenia. W  akcji biorą udział 
restauracje, kawiarnie i  inne 
lokale gastronomiczne oraz in-
stytucje kultury, salony SPA, 
kosmetyczne i  fryzjerskie oraz 
obiekty noclegowe. Oferta za 
pół ceny obowiązywać będzie 
na wybrane pozycje z  kart 
menu, niektóre bilety i  usługi. 
Pełna lista podmiotów i  ofe-
rowanych usług znajduje się 
na stronie: www.gdansk.pl/
rozsmakujsie.

– Swój udział potwierdziło 
ponad 50 restauratorów, zarów-

no w centrum miasta, jak i dal-
szych jego częściach. Po raz 
pierwszy uczestnicy będą mo-
gli zwiedzić taniej PGE Are-
nę i skorzystać z oferty w T29 
Sports Pub – informuje Judyta 
Michalewska z  Biura Prezy-
denta ds. promocji miasta.

Swoją ofertę przygotowały 
również: Opera Bałtycka, Te-
atr Wybrzeże, ZOO, kino 5D 
Funmotion, gdzie w  technolo-
gii 5D będzie można obejrzeć 
film „Misja Gdańsk”. Taniej 
będzie można kupić bilety na 
odbywające się Targi Rodzin-

ne i  Targi Rednet, a  korpora-
cja Express Taxi obniżyła ceny 
przejazdów, które zaczynają się 
od 1.10 zł/km.

To jednak nie wszystko. 21 
kwietnia (godz. 12.00-19.00) 
na Targu Węglowym czeka nas 
kulinarne show „Rozsmakuj się 
w  Gdańsku” z  udziałem Jeana 
Bosa i Wojciecha Harapkiewi-
cza. W jego programie przewi-
dziano: konkurs kulinarny dla 
zawodowych kucharzy „Świe-
że produkty z  rejonu Pomorza 
i  Kaszub w  nowoczesnej od-
słonie”, konkursy z  udziałem 

publiczności, m.in. na naj-
szybszego sprawiacza ryb, oraz 
pokazy kuchni molekularnej 
Jeana Bosa, warsztaty carwin-
gu, pokaz nowoczesnej kuchni 
gdańskiej.

Prowadzony będzie też kon-
kurs o  tytuł „Korony Sma-
kosza” na najlepszy lokal ga-
stronomiczny w  mieście. Od 
ich gości zależeć będzie, który 
lokal go otrzyma. Aby wziąć 
udział w  zabawie, trzeba sko-
rzystać z  oferty „Weekendu za 
pół ceny”, wypełnić ankietę 
i przekazać ją obsłudze lokalu. 
Najbardziej kreatywne odpo-
wiedzi zostaną uhonorowane 
cennymi nagrodami. Do wy-
grania m.in. telewizor, kamery, 
aparaty cyfrowe.

(Gr)
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osowa. taneczny tUrnieJ

ring z wyróżnieniem
Zespół młodzieżowy „Ring”, działający przy Domu Kul-

tury Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”, 
wziął udział w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowocze-
snego i Współczesnego „Dance Talent” 2013. Taneczne po-
tyczki zorganizowano w Osowej.

Zespół, który jak informuje Barbara Imianowska z przy-
morskiego Domu Kultury istnieje dopiero od 6 tygodni, 
otrzymał wyróżnienie w kategorii „Inne formy tańca – mini 
formacje 12–15 lat”. 

– Zmagania innych drużyn tanecznych były niesamowite. 
Z roku na rok przybywa chętnych do tańca. Nasz 6-osobowy 
zespół powstał dopiero 1,5 miesiąca temu, a w zajęciach dzie-
ci uczestniczą tylko raz w tygodniu. Prowadzi je zawodowy 
instruktor tańca i pedagog Robert Chichłowski. Zapraszamy 
chętną młodzież i nie tylko, do uczestniczenia w zajęciach ta-
necznych – mówi Barbara Imianowska.

(Gr)

Gdańsk. maJĄ przyGotowaĆ proJekt

rewitalizacja dolnego miasta

Teraz, specjalnie powoła-
na komisja zajmuje się analizą 
wszystkich dokumentów pod 
względem formalnym. Do-
piero po niej ogłoszony zosta-
nie zwycięzca, który będzie 
miał pół roku na wykonanie 
projektu. 

– Przebudowa powstałego 
na początku XX wieku i wpi-
sanego do rejestru zabytków 
budynku, w którym mieści się 
CSW „Łaźnia”, ułatwić ma 
mieszkańcom Dolnego Miasta 
i innym zwiedzającym dostęp 
do oferty kulturalnej „Łaźni” 
– informuje Anna Dobrowol-
ska. – Najważniejszym, pla-
nowanym udogodnieniem ma 
być winda, która ułatwi dostęp 
do przestrzeni wystawien-
niczych, edukacyjnych oraz 
sali kinowej. Budowa windy 
znacznie podniesie komfort 
użytkowania obiektu, zwłasz-
cza przez osoby starsze, dla 
których z roku na rok „Łaźnia” 
organizuje coraz więcej zajęć 
twórczych. Nie ma to być je-
dyne udogodnienie dla osób 
niepełnosprawnych. 

Prace prowadzone będą 
również na zewnątrz. Od uli-
cy Śluza powstanie wejście do 
budynku z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych. Przebu-
dowa budynku CSW „Łaź-
nia” realizowana jest w ramach 
Projektu Rewitalizacji Dolne-
go Miasta, współfinansowane-
go przez Unię Europejską. 

– Objęte programem rewi-
talizacji Dolne Miasto rozwija 
się na wielu płaszczyznach. Jest 
to m.in. zasługą organizowanej 
przez CSW „Łaźnia” i Miasto 
Gdańsk Galerii Zewnętrznej 
Miasta Gdańska, w ramach 
której w dzielnicy powstały 
i powstają prace artystyczne 
w przestrzeni publicznej. Do 
końca 2013 roku przedstawio-
ny zostanie ostateczny projekt, 
natomiast realizacja prac pla-
nowana jest w drugiej połowie 
przyszłego roku – dodaje Anna 
Dobrowolska. 

W ramach projektu prze-
budowana zostanie przestrzeń 
publiczna i infrastruktura pod-
ziemna w obrębie pasów dro-
gowych ulic: Łąkowej, Dolnej, 

prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, 
Śluza, Wróblej oraz fragmen-
tów ulic: Radnej i Toruńskiej. 
Zmodernizowana zostanie sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna, 
wymieniona kanalizacja desz-
czowa, powstanie aktywny 
system odprowadzający wody 
opadowe i gruntowe. Odtwo-
rzona zostanie aleja jarząbów 
szwedzkich biegnąca środ-
kiem ul. Łąkowej, w którą 
wkomponowana zostanie mała 
architektura. 

– Podejmowane w ramach 
programu działania mają 
zwiększyć atrakcyjność i funk-
cjonalność Dolnego Miasta 
tak, aby stało się ono cieka-
wym i wartościowym miej-
scem zamieszkania, pracy i 
wypoczynku nie tylko miesz-
kańców Gdańska i Pomorza, 
ale i turystów. Całkowity koszt 
realizacji projektu to 42,5 mln 
zł, z czego ze środków unij-
nych pochodzi 16 mln zł. 5 
mln zł przeznaczonych jest na 
działania społeczne. Oprócz 
miasta, w projekcie uczestni-
czy 14 wspólnot mieszkanio-

Budynek Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” przy Jaskółczej 1 czeka przebudo-
wa. W tym celu ogłoszono przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projek-
towej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przebudową budynku. Zgłosiło się 
14 firm. Jak podaje Anna Dobrowolska z gdańskiego magistratu, najtańsza oferta na 
wykonanie prac opiewa na 73,8, a najdroższa na bagatela 228,8 tys. złotych.

wych oraz Caritas Archidiece-
zji Gdańskiej i Klub „Gdańskie 
Lwy” – podsumowuje Anna 
Dobrowolska.

(kl)

paNoramiczNym sKrótem

portal dla rosjaN
Portal Gdansk4u.pl, promujący trójmiejską branżę turystyczną, 

otwiera nową wersję językową strony internetowej. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom turystów ze Wschodu, uruchomiony 
zostaje portal w  języku rosyjskim (Gdansk4u.ru). Gdańska Or-
ganizacja Turystyczna, która zarządza tym projektem, jest żywo 
zainteresowana wschodnim rynkiem i upatruje w nim ogromnej 
szansy na promocję naszego miasta. 

Nowy dyreKtor pct
Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Dariusza Ko-

strzewę na dyrektora Pomorskiego Centrum Traumatologii 
(PCT) w Gdańsku. Nowy szef placówki obejmie stanowisko z po-
czątkiem maja. Konkurs na dyrektora PCT był skutkiem dymisji 
złożonej przez Małgorzatę Bartoszewską-Dogan. Do konkursu 
przystąpiło 10 kandydatów. Nowy dyrektor PCT jest prezesem 
zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. W 2012 r. 
został uznany za Menedżera Roku w plebiscycie przeprowadza-
nym przez portal Rynek Zdrowia. 

zamKNiĘcie przejścia pod torami
Do 30 czerwca zamknięte będzie przejście podziemne pod to-

rami kolejowymi w ciągu ulicy Majkowskiego w Sopocie. Jest to 
spowodowane przeprowadzeniem prac remontowych w  ramach 
modernizacji linii kolejowej na trasie Warszawa – Gdynia, wyko-
nywanych przez firmę Polwar z Gdańska. Po remoncie przejście 
będzie szersze i wyższe (ok. 2,2 m). 

rodzic w teatrze
Jesteś rodzicem? Chcesz wybrać się do teatru, ale nie masz 

z kim zostawić dziecka? Projekt Teatru Wybrzeże „Rodzic w Te-
atrze” może to zmienić. 

– Rodziców zapraszamy na spektakl, a dzieci od trzeciego roku 
życia do sali, w  której zapewnimy im profesjonalną i  bezpłatną 
opiekę. Projekt obowiązuje na wybrane spektakle prezentowane 
na Dużej Scenie i Malarni. Najbliższy spektakl objęty projektem 
to „Baba Chanel” z 11 maja – informuje Grzegorz Kwiatkowski 
z Teatru Wybrzeże.

Zapisy dzieci oraz rezerwacja miejsc na wybrane spektakle pod 
numerem telefonu 58 301 13 28. 

(Gr)

morena. poznawali opinie mieszkańcÓw

o Nowej bulońskiej i tramwaju na morenę
Mieszkańcy Moreny z  nie-

cierpliwością czekają na nowy 
tramwaj, którym będą mogli 
zjechać do centrum miasta. 
Najpierw musi jednak powstać 
szczegółowy plan projektu No-
wej Bulońskiej.

W  tym celu Dyrekcja Roz-
budowy Miasta Gdańska wraz 
z  Firmą Europrojekt Gdańsk 
SA. zorganizowała konsulta-
cje dla mieszkańców. Jak mó-
wił szef DRMG Włodzimierz 
Bartosiewicz spotkania miały 
charakter informacyjny, a  po-
nieważ prace projektowe są 
dopiero w  fazie początkowej, 
chciano również poznać opinie 
mieszkańców na temat inwe-
stycji. Konsultacje odbyły się 
już po zamknięciu tego wy-
dania „Panoramy”, więc o  ich 
efektach poinformujemy w ko-
lejnym wydaniu gazety, a wcze-
śniej na naszej stronie www.pa-
noramaflash.pl. 

– Przypomnijmy, że zada-
niem firmy Europrojekt, która 
zwyciężyła postępowanie, bę-
dzie wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z  pełnieniem 
nadzoru autorskiego dla inwe-
stycji pod nazwą „Budowa uli-

cy Nowej Bulońskiej Północ-
nej w Gdańsku”. Umowę w  tej 
sprawie DRMG podpisała 15 
lutego, a  koszt projektu to po-
nad 1,1 miliona złotych – in-
formuje Magdalen Kuczyńska 
z  Biura Prasowego Urzędu 
Miasta Gdańsk. 

Ulica w układzie docelowym 
ma obejmować: drogę o  prze-

kroju dwóch jezdni z  dwoma 
pasami ruchu, dwutorową linię 
tramwajową, dwukierunkową 
ścieżkę rowerową, wraz z  in-
frastrukturą towarzyszącą od 
skrzyżowania ulicy Bulońskiej 
z  ulicą Myśliwską do skrzyżo-
wania ulicy Nowej Jabłoniowej 
i Nowej Warszawskiej, przebie-
gającej na odcinku około 2 km. 

– Termin wykonania kon-
cepcji upływa 15 maja, nato-
miast zakończenie prac pro-
jektowych przewidziano na 
28 czerwca 2014 roku – dodaje 
Magdalena Kuczyńska.

(Gr)

>> Budowa linii tramwajowej na Morenę jest pewna, nie wiadomo tylko,  
kiedy dokładnie rozpocznie się inwestycja
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sopot.  
doradca zawodowy czeka 

bezpłatne konsultacje 
W drugi i czwarty piątek miesiąca w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 
(godz. 8.00 – 15.00), odbywają się bezpłatne konsultacje z do-
radcą zawodowym. 

– Z konsultacji mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy So-
potu, ale również osoby z całego Trójmiasta, zarówno bez-
robotne oraz nieaktywne zawodowo, ale też osoby pracujące, 
które chciałyby dokształcić się czy przekwalifikować – infor-
muje Agnieszka Niedałtowska, rzecznik prasowy sopockiego 
MOPS. 

– Korzystać z nich można szczególnie teraz, gdy sytuacja 
na rynku pracy jest trudna, wymaga elastyczności, czasem 
zdobycia nowych umiejętności i zmiany zawodu. Chcieliby-
śmy przede wszystkim ułatwić mieszkańcom Sopotu dostęp 
do poradnictwa zawodowego – dodaje Zdzisława Ługowska, 
zastępca dyrektora MOPS w Sopocie. – Zapraszamy również 
młodych ludzi, którzy stoją przed decyzją o wyborze zawodu, 
zastanawiają się, w jakim kierunku dalej się kształcić.

Jak podkreśla Agnieszka Niedałtowska, konsultacje z do-
radcą zawodowym mogą pomóc osobom, które mają trudno-
ści w samodzielnym określaniu swoich potrzeb zawodowych, 
potrzebują wsparcia, porady co do zakresu swojej dalszej 
ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia, zatrudnienia, prze-
kwalifikowania się, czy ponownego zatrudnienia w przypad-
ku utraty pracy. Doradca zawodowy pomoże również przygo-
tować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać CV oraz list 
motywacyjny. 

Zapisy na konsultacje prowadzone są pod numerem telefo-
nu: 58 314 83 18. Można się też zgłaszać osobiście w siedzibie 
sopockiego MOPS. Najbliższe dyżury doradcy zawodowego 
odbędą się 26 kwietnia, 10 i 24 maja oraz 14 i 28 czerwca.

(Gr)

sopot.  
walczĄ z naciĄGaczami

Nie daj się 
oszukać

– Poprzez kampanię „Nie daj się oszukać!”, chcemy zwrócić 
uwagę na ten problem i uświadomić ryzyko zawierania umo-
wy pod wpływem impulsu czy namowy, bez dokładnego jej 
przeczytania i zrozumienia oraz wynikających z tego konse-
kwencji – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie.

To właśnie w ramach kampanii, odbędzie się w poniedzia-
łek 22 kwietnia o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Sopotu spo-
tkanie dotyczące tego problemu. Poprowadzi je prawnik oraz 
rzecznik konsumentów, którzy będą mówili m.in. o sposobach 
rozwiązania niechcianej umowy. Bezpośrednio po spotkaniu 
będzie również możliwość skorzystania z indywidualnych, 
bezpłatnych porad prawnika oraz rzecznika konsumentów.

– Niestety, w wielu przypadkach klienci nie są informowani 
o prawie odstąpienia od umowy, a nieuczciwi przedsiębiorcy 
wykorzystują ich niewiedzę – mówi Agata Iwaniuk, kierow-
nik Biura Porad Prawnych Informacji Obywatelskiej w Gdy-
ni. – Dlatego warto znać swoje prawa, przeczytać dokładnie 
umowę przed jej podpisaniem, sprawdzić wiarygodność firmy 
oraz postanowienia o wypowiadaniu umów. 

Coraz częściej pojawiają się firmy, który kuszą promocjami, 
stosując przy tym nieuczciwe praktyki. Wiele osób staje się 
ofiarami takich pseudopromocji, w szczególności – seniorzy. 

– Często pod wpływem namowy lub wprowadzenia w błąd 
kupują drogie towary, których tak naprawdę nie potrzebują, 
zawierają kosztowne umowy nie rozumiejąc ich treści, często 
nawet ich nie czytając. Może to doprowadzić do poważnych 
problemów finansowych i w konsekwencji do sytuacji kryzy-
sowej, a nawet braku środków do życia – mówi Anna Jarosz.

Organizatorami akcji są MOPS w Sopocie oraz Biuro Po-
rad Prawnych Informacji Obywatelskiej w Gdyni.

(Gr)

sopot. Gwiazdy pomaGaJĄ

strasburger dla bliźniaków
Już 20 kwietnia (sobota) 

w  Zatoce Sztuki w  Sopocie 
odbędzie się kolejne spotkanie 
charytatywne z  cyklu „Serce 
Gwiazd”. Tym razem na za-
proszenie organizatora akcji 
Przemka Szalińskiego odpo-
wiedział Karol Strasburger.

Jest to już dziesiąte spotka-
nie, którego organizatorem 
jest gdański licealista Przemek 
Szaliński. Do tej pory jego 
gośćmi byli: Kabaret Limo, 
Leonard Pietraszak, Andrzej 

Grabowski, Krystyna Jan-
da, Edward Hulewicz, Ma-
rek Siudym, Marzena Tryba-
ła, Krzysztof Tyniec, Tade-
usz Ross i  Kabaret Młodych 
Panów. 

Podczas spotkania będzie 
można pomóc finansowo 
10-letnim bliźniakom Danie-
lowi i Dawidowi, którzy cho-
rują na porażenie mózgowe, 
padaczkę i  skoliozę. Dziecia-
ki mają również problemy ze 
wzrokiem i  słuchem. Razem 

z  rodzeństwem i  rodzicami 
mieszkają w  chlewiku pod 
Słupskiem – informuje orga-
nizator akcji.

Podczas spotkania z  Karo-
lem Strasburgerem, jednym 
z  najpopularniejszych pol-
skich aktorów i  prowadzą-
cym teleturniej „Familiada”, 
przeprowadzona będzie licy-
tacja płyt, książek, zdjęć z au-
tografem aktora. Poza tym, 
przeprowadzona zostanie też 
zbiórka pieniędzy, ale wstęp 

na spotkanie jest oczywiście 
darmowy.

Dodajmy, że współorgani-
zatorem spotkania jest Ko-
mitet Pomocy Bliźniakom. 
Więcej o  działaniach młode-
go gdańszczanina przeczytać 
można natomiast na stronie 
www.przemek-dzieciom.pl. 
Sobotnie spotkanie z Karolem 
Strasburgerem rozpocznie się 
punktualnie o godz. 20.00. 

(lubek)

sopot. wsparcie dla straŻy GraniczneJ

dodatkowe patrole w mieście
W Urzędzie Miasta Sopo-

tu prezydent Jacek Karnowski 
i komendant Morskiego Od-
działu Straży Granicznej w 
Gdańsku kontradmirał Piotr 
Stocki, podpisali umowę o 
współpracy.

– W ramach umowy prze-
każemy Straży Granicznej 12 
tysięcy złotych. Dzięki temu 
na ulicach Sopotu pojawią się 
dodatkowe patrole zmotory-
zowane, realizowane wspól-
nie z Policją i Strażą Miejską. 
Ich ilość ustalana będzie na 
bieżąco, zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Odbywać się będą 
głównie w godzinach wieczor-
nych i nocnych. W ubiegłym 
roku podobnych patroli odby-
ło się 165 – informuje Magda-

lena Jachim, rzecznik prasowy 
sopockiego magistratu.

To już kolejny rok współpra-
cy między Sopotem a MOSG 
w Gdańsku. Pierwsze poro-
zumienie podpisano w 2000 
roku.

Jak mówił kontradmirał 
Piotr Stocki, otrzymane od 
miasta pieniądze znacząco po-
prawią mobilność placówki. 
Zapewni to zwiększenie liczby 
patroli Straży Granicznej wy-
konywanych w ramach wła-
snych zadań, szersze współ-
działanie z Policją i innymi 
służbami, a tym samym pod-
niesienie poziomu bezpieczeń-
stwa i porządku.

(Gr)

>> Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i kontrad-
mirał Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Gdańsku podpisali umowę  
o współpracy

sopot. trzy prÓby samobÓJcze

Uratowali trzy osoby
Dzięki szybkiej interwencji sopockich policjantów udało się uratować 3 oso-
by, które próbowały popełnić samobójstwo. Cała trójka żyje i nie odniosła 
większego uszczerbku na zdrowiu.

Jednej nocy policjanci z Ko-
mendy Miejskiej w  Sopocie 
aż dwukrotnie interweniowali 
w sytuacjach, w których męż-
czyzna i  kobieta próbowali 
odebrać sobie życie. Krótko 
po północy dyżurny sopockiej 
policji otrzymał informację, że 
na parapecie okna na 11. pię-
trze siedzi mężczyzna, któ-
ry ma zamiar skoczyć. Poza 
mundurowymi, na miejsce 
zadysponowano również inne 
służby ratownicze. Kiedy stra-
żacy rozkładali skokochron, 
jeden z  policjantów poszedł 
porozmawiać z 30-latkiem, by 
odwieść go od desperackiego 
kroku. Rozmowy trwały pół 
godziny i  przyszły samobójca 
sam zszedł z parapetu. 

Zaledwie trzy godziny póź-
niej sopockie służby ratowni-
cze znów zostały postawione 

na równe nogi. Wszystko za 
sprawą 68-latki, która odkrę-
cając gaz, chciała popełnić 
samobójstwo. Na szczęście, 
w  tym przypadku w  porę za-
reagował jej mąż, który zdążył 
zakręcić gaz i  zapobiec tra-
gedii. Mimo to kobiecie i  tak 
udzielono pomocy w szpitalu.

W  jeszcze inny sposób 
próbował się zabić 56-latek. 
Sopocianin wbił sobie nóż 
w  brzuch. W  tym przypadku 
w porę interweniował brat de-
sperata, który na czas wezwał 
służby medyczne.

Sopocka policja informu-
je, że każdy sygnał wskazują-
cy na próbę samobójczą, czy 
chęć odebrania sobie życia, 
angażuje duże siły policyjne. 
Nie znając dokładnej sytuacji, 
nie można z góry zakładać, że 
oświadczenie o  odebraniu so-

bie życia jest głupim żartem 
czy jedynie chwilą słabości. 
Policjanci zawsze sprawdzają 
takie zgłoszenia i reagują tam, 
gdzie można zrobić cokolwiek, 

aby uratować ludzkie życie 
i  odwieść desperata od samo-
bójczych zamiarów.

(kl)

>> Na początku kwietnia, na dyżurce Komendy 
Miejskiej Policji w Sopocie odebrano aż trzy  

sygnały o próbach samobójczych
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przymorze. echa ŚwiĄt

Konkurs rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Baranek Wielka-

nocny”, którego organizatorem był klub osiedlowy „Piastuś” 
z Przymorza. 

– Otrzymaliśmy dokładnie 69 prac. Zgodnie z  regulami-
nem, jury oceniało ich oryginalność, samodzielność i staran-
ność wykonania – informuje Ewa Abramowska, kierownik 
„Piastusia”.

Zdaniem jury, najlepszą pracę wykonał Hubert Zienkie-
wicz z kl. I Szkoły Podstawowej nr 79. Przyznano też dwa 2. 
miejsca, który przypadły Jakubowi Janulewiczowi z kl. O i Ju-
lii Brylowskiej z kl. I (oboje SP 79). Aż trzy prace zostały oce-
nione na 3. miejsce. W ten sposób nagrodzono Elizę Łukojć 
(kl. I SP 79), Łukasza Pietrasa (kl. II SP 76) i Szymona Zien-
kiewicza (kl. III SP 79).

– Najmłodszą uczestniczką naszego konkursu była 4-letnia 
Gabrysia Gwiazdowska z Przedszkola nr 54. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy, a  autorzy wyróżnionych 
prac, tradycyjnie nagrody książkowe. Serdeczne podziękowa-
nia należą się nauczycielom ze szkół nr 76 i 79 oraz wycho-
wawcom Przedszkola nr 54 „Fantazja” za zachęcanie dzieci do 
twórczości plastycznej – dodaje Ewa Abramowska.

(Gr)

przymorze. mUzyczny konkUrs

przegląd dla młodzieży
Osiedlowy Klub „Piastuś” na Przymorzu organizuje V 

Młodzieżowy Przegląd Piosenki Polskiej. Konkurs odbędzie 
się 22 maja, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja (środa).

Muzyczny konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla soli-
stów w wieku 13 – 18 lat. 

Ewa Abramowicz, kierownik „Piastusia” mówi, że każ-
dy z uczestników wykona jeden utwór w języku polskim do 
akompaniamentu własnego albo nagranego na płycie CD lub 
pendrivie. 

– Regulamin przeglądu dopuszcza udział akompaniatora. 
My zapewniamy nagłośnienie wraz z odtwarzaczem CD oraz 
dostęp do pianina. Każda placówka oświatowa może wytypo-
wać maksymalnie 5 osób, ale istnieje także możliwość indy-
widualnego zgłoszenia się do konkursu bezpośrednio do koor-
dynatora przeglądu – dodaje Ewa Abramowska.

Chętni, aby pobrać kartę zgłoszenia, muszą napisać na ad-
res wesoja@wp.pl i podać w temacie maila „konkurs piosenki”. 
Następnie należy ją dostarczyć do 15 maja (środa) do sekre-
tariatu klubu „Piastuś” (ul. Piastowska 98 A) lub przesłać na 
adres wesoja@wp.pl (w temacie: „konkurs piosenki”).

– Konkurs odbędzie się 22 maja o godz. 11.00 w naszym 
amfiteatrze, który znajduje się w Ogrodzie Jordanowskim 
przylegającym do osiedlowego klubu. W razie deszczu prze-
gląd zostanie przeniesiony do naszej sali widowiskowej – in-
formuje kierownik „Piastusia”. 

(kl)

przymorze. ciekawi inneGo Świata

spotkanie z podróżnikami
Dom Kultury przy ul. Ślą-

skiej 66b jest organizatorem 
wydarzeń nie tylko o cha-
rakterze kulturalnym. Re-
gularnie odbywają się tu też 
spotkania z podróżnikami. 
Ostatnio mieszkańcom Przy-
morza o Sri Lance po tsunami 
opowiadali globtroterzy Inga i 
Marek.

– Ich podróż odbyła się w cza-
sie ferii zimowych. Nasi goście 
opowiadali o zwyczajach miejscowej ludności, o swoich pe-
rypetiach w trakcie wyprawy, pokazywali przezrocza, na któ-
rych uwiecznili nietypową roślinność. Miłą atmosferę spotka-
nia dopełnił poczęstunek połączony z parzeniem herbaty po 
cejlońsku – informuje Barbara Imianowska z Domu Kultury. – 
Mieszkańcy chętnie uczestniczą w takich spotkaniach, zadają 
wiele pytań, gdyż są ciekawi innego świata i ludzi.

(Gr)

>> Spotkanie z podróżnikami 
odbyło się w Domu Kultury 

przy ulicy Śląskiej 66b
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przymorze. przetarGi wciĄŻ na plUs

ruszyły prace na osiedlach
Zima w końcu odpuściła i na 

osiedlach administrowanych 
przez Powszechną Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Przymo-
rze” mogą wreszcie rozpocząć 
się prace porządkowe oraz re-
montowe, które zostały zapla-
nowane na ten rok.

Mimo kryzysu w dalszym 
ciągu bardzo korzystnie roz-
strzygnięto przetargi na ro-
boty remontowe. Wyniki nie 
są co prawda tak dobre jak 2 
lub 3 lata temu, ale i tak udało 
się uzyskać korzystne wyniki 
kosztowe robót we wszystkich 
czterech administracjach, co 
pozwala na to, aby za zaosz-

czędzone pieniądze wykonać 
dodatkowe dalsze prace re-
montowe niezbędne dla osie-
dla. A tych, jak wiadomo, nie 
brakuje.

Niemal na każdym osiedlu 
jeszcze w roku ubiegłym roz-
poczęto wielkie i kosztowne 
przedsięwzięcia, które będą 
oczywiście kontynuowane w 
tym roku, by wymienić cho-
ciażby wymianę w falowcach 
pionów instalacji zimnej i 
ciepłej wody wraz z wymianą 
wodomierzy z odczytem ra-
diowym, która to inwestycja 
przynosi realne, już uzyskane 
wymierne korzyści w gospo-

darce wodnej. Dalej wymienić 
można remonty chodników i 
ulic osiedlowych czy realizację 
nowych miejsc postojowych, 
których tak bardzo brakuje nie 
tylko na terenie naszego Przy-
morza, ale i w całym mieście. 
Prowadzone będą również na-
prawy galerii w niektórych fa-
lowcach, a także budowa zada-
szeń na ostatnich piętrach od 
strony balkonowej – zrealizo-
wane już wcześniej poprawiły 
znacznie ochronę przed zacie-
kaniem deszczu. To oczywi-
ście tylko niewielka namiastka 
wszystkich robót, które za-
planowano na ten rok w PSM 

„Przymorze”. O ich realizacji 
będziemy na bieżąco informo-
wać na łamach „Panoramy”.

Warto również podkreślić, 
że stawki opłat eksploatacyj-
nych na terenie PSM „Przy-
morze” generalnie pozosta-
ły na tym samym poziomie, 
ale podwyżce uległy niestety 
opłaty, które nie są zależne 
od przymorskiej spółdziel-
ni. Chodzi tu przede wszyst-
kim o opłaty za wodę, cen-
tralne ogrzewanie i energię 
elektryczną.

(Gr)

przymorze. maJĄ swoJe mieJsce

spotkanie z pisarzem-latarnikiem
We wszystkich osiedlowych klubach Powszechnej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przymorze” każdego dnia odbywają się zajęcia, w których uczestniczą 
mieszkańcy całej dzielnicy. W „Bolku i Lolku” przy ulicy Kołobrzeskiej swoje 
miejsce znaleźli również uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

– Zajęcia odbywają się 
od poniedziałku do piątku. 
Uczestniczy w  nich ponad 20 
osób w wieku od 20 do 50 lat. 
W  tym czasie prowadzone są 
zajęcia plastyczne, kulinar-
ne czy też edukacyjne. Trzeba 
przyznać, że osoby, które na 
nie przychodzą, dobrze czu-
ją się w  swoim środowisku – 
mówi Piotr Szczepański, kie-
rownik „Bolka i Lolka”.

Klub organizuje oczywi-
ście imprezy, w  których mogą 
uczestniczyć osoby niepeł-
nosprawne, ale w  realiza-
cji niektórych przedsięwzięć 
ograniczają niestety bariery 
architektoniczne. Mimo to, 

animatorzy różnych wydarzeń 
starają się radzić sobie i z  tym 
problemem.

– Jeszcze przez jakiś czas 
oglądać można ciekawą wysta-
wę, której autorkami są panie 
z  grupy „Walor”, działającej 
przy Domu Kultury na Mo-
renie. Poza tym wszystkich 
Czytelników „Panoramy” za-
praszam na spotkanie z  latar-
nikiem Karolem Kłosem, który 
w  wolnych chwilach zajmuje 
się pisaniem książek i  robi to 
znakomicie. Spotkanie odbę-
dzie się we wtorek 24 kwietnia 
o godz. 18.00 – zaprasza Piotr 
Szczepański.

Z kolei informacje na temat 

wszystkich zajęć oraz imprez 
organizowanych w klubie „Bo-
lek i  Lolek” otrzymać można 
osobiście (ul. Kołobrzeska 57) 

lub telefonicznie (58 553 17 65).

(kl)

>> W klubie można teraz oglądać wystawę strojów 
wykonanych z papieru
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seGreGacJa przynosi korzyŚci

mniej zapłacimy za śmieci
Wciąż do końca nie wiado-

mo ile ostatecznie zapłacimy 
za śmieci w Gdańsku. Mimo iż 
radni już zdecydowali i stawka 
była ustalona, wiceprezydent 
miasta Maciej Lisicki poin-
formował, że opłaty za odbiór 
odpadów będą mniejsze.

W poprzednim numerze 
naszej gazety informowali-
śmy, że mieszkańcy Gdań-
ska za odbiór śmieci zapłacą 
66 groszy/m² za odpady se-
gregowane i 88 groszy/m² za 
odpady nieposegregowane. 
Jednak stawka ta może ulec 
zmniejszeniu. Wszystko za 
sprawą przeprowadzonych 
przez Miasto przetargów, w 
wyniku których okazało się, 

że firmy odbierające odpady 
zaproponowały korzystniejsze 
warunki finansowe, a to daje 
możliwość wprowadzenia ob-
niżki stawek opłat. Właśnie 
Maciej Lisicki, który wcze-
śniej zastrzegał, że zmian cen 
nie będzie, zaproponował, by 
stawki te wynosiły teraz 56 i 
72 grosze. Ostateczną decy-
zję dotyczącą stawek opłat za 
śmieci podejmą na najbliższej 
sesji radni naszego miasta.

Wobec braku dalszych in-
formacji od firmy odbierającej 
w przyszłości śmieci z naszych 
osiedli, co do istotnych ustaleń 
dotyczących organizacji syste-
mu (ilość i rodzaj pojemników, 
kontrola segregacji śmieci) 

trudno będzie wprowadzić od 
1 lipca selektywną segregację 
odpadów na suche i mokre w 
zasobach mieszkalnych PSM 
„Przymorze” i najprawdopo-
dobniej będzie obowiązywa-
ła stawka jak dla odpadów 
zmieszanych. 

– Nie zwalnia nas to jednak 
z obowiązku podjęcia działań, 
które w możliwie najkrótszym 
czasie pozwolą nam taki sys-
tem w naszych zasobach wpro-
wadzić – mówi Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”. – Poza tym, nikt 
nie zwolni nas z konieczności 
segregacji odpadów. Im szyb-
ciej się do tego dostosujemy, 

tym lepiej, a przy tym będzie 
również taniej.

Co można już zrobić teraz 
dla dokonywania rodzajowe-
go segregowania odpadów? 
Przypominamy, że na tere-
nie osiedli administrowanych 
przez PSM „Przymorze” 
ustawione są kolorowe konte-
nery na zbiórkę szkła, papie-
ru, plastiku. Zamiast wrzu-
cać wszystkie odpady razem 
do pojemników w altanach 
śmietnikowych, warto i nale-
ży wykorzystywać właśnie te 
kontenery kolorowe i prakty-
kować każdego dnia taką se-
gregację odpadów. Wyrobie-
nie sobie tego nawyku przy-
czyni się do tego, że potem 
będzie już łatwiej segregować 
odpady na mokre i suche.

(Gr)
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Godziny otwarcia Agencji
poniedziałek               od 8.30 do 16.30
wtorek-piątek  od 8.30 do 14.30
sobota-niedziela               nieczynne

Tabela opłat i prowizji
RSM-opłaty eksploatacyjne 0,00
Netia 1,50
Abonament RTV 0,89
Telewizja kablowa 0,89
Vectra 0,90
Telefony stacjonarne 1,39
Multimedia Polska 1,49
Energia 1,49
Gaz 1,49
Opłaty za czynsz (inny niż sp.-ni) 1,49
Fundusz remontowy 1,49
Telefony komórkowe 1,89
Ubezpieczenia 1,89
Inne opłaty 2,39

Dla wpłat powyżej 1.000,00 prowizja wynosi: 0,5% kwoty wpłaty
Dni i godziny przyjmowania interesantów w dziale czynszowym pozostają 

bez zmian.
Przyjmowane są wpłaty od wszystkich mieszkańców 

- nie tylko członków spółdzielni! RSM „Budowlani” jest gwarantem wpłat.

80-339 Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 569
przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

łapino. edUkacyJna inscenizacJa

wyzwalali pomorze od okupanta
Projekt „Gdynia‘45” zorganizowany w Łapinie pod Gdańskiem to kolejna 
edukacyjna inscenizacja historyczna przygotowana przez Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.

Głównym celem wydarzenia 
było pokazanie historii zdo-
bywania Pomorza, a w  szcze-
gólności Gdyni, przez Armię 
Czerwoną w 1945 r. Ponad 50 
rekonstruktorów wcieliło się 
w  żołnierzy 1 Armii Wojska 
Polskiego i wojsk niemieckich, 
partyzantów oraz członków 
Tajnego Hufca Harcerzy, or-
ganizacji konspiracyjnej dzia-
łającej w Gdyni i okolicach.

– W trakcie turystyczno-hi-
storycznej wycieczki, uczest-
nicy część trasy, położonej 
wzdłuż linii kolejowej z  Kol-
bud do Niestępowa, poko-
nali na drezynach. Specjalną 
atrakcją było również zwie-
dzanie budynku Starej Papier-
ni w  Łapinie, w  której były 
odtwarzane sceny zajmowania 
Gdyni – mówi Alicja Bittner 
z  Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku. 

Jak dodaje Anna Kądziela-
Grubman, również z  gdań-
skiego muzeum, łącznie udział 
w  projekcie wzięło ok. 400 
osób. 

– Przygotowano dwie tra-
sy zwiedzania: dla dorosłych 
oraz dla rodzin z  dziećmi 
w  wieku 7-12 lat połączoną 
z  warsztatami edukacyjnymi. 
Udział w  nich wzięli rekon-
struktorzy, którzy opowiadali 
o funkcjonowaniu wojskowego 
szpitala polowego, zaś ratow-
nicy medyczni przeprowadzili 
szkolenie z  udzielania pierw-
szej pomocy – mówi Anna 
Kądziela-Grubman. 

Przypomnijmy, że Pomorze 
w  latach 1939-45 było świad-
kiem wydarzeń, które na sta-
łe wpisały się w  pamięć o  II 
wojnie światowej. Jako jed-
no z  pierwszych doświadczy-

ło hitlerowskiego Blitzkriegu 
i  zbrodniczej okupacji, której 
częścią był obóz Stutthof. Tutaj 
jednak, w  wyjątkowo ciężkich 
warunkach rodziła się i  trwała 
antyniemiecka konspiracja. To-
talny charakter konfliktu wi-

doczny był szczególnie w trak-
cie pochodu Armii Czerwo-
nej wiosną 1945 r. – niosącej 
wyzwolenie od Niemców, ale 
i wyjątkowo gorzki epilog.

(Gr)

• 3 marca 1945 r. wszystkie szlaki komunikacyjne prowadzące do Gdań-
ska zostały opanowane przez oddziały Armii Czerwonej. W ciągu kilku 
dni udało się zająć Żukowo, Przodkowo, Kartuzy. W walkach toczonych 
na Pomorzu udział brała polska 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów We-
sterplatte, która uczestniczyła w  zajęciu Wejherowa, a  później Gdyni 
i Gdańska. 

• Od 19 marca trwało natarcie na Gdynię, która ostatecznie została zajęta 
25 marca. 23 marca został zdobyty Sopot, a oddziały radzieckie dotarły 
do morza i oddzieliły ujście Wisły i Gdańska od Półwyspu Helskiego. 

• Od połowy marca trwały walki w lasach oliwskich, a po zajęciu Sopotu 
przystąpiono do ataku na oddziały niemieckie stacjonujące w Gdańsku. 
Kolejne dzielnice były zdobywane do końca marca (27 marca zatknięto 
polską flagę na Dworze Artusa).

• 31 marca Sowieci zdobyli Westerplatte.

>> W Łapinie koło Kolbud Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  
zorganizowało inscenizację przedstawiającą zdobywanie Pomorza  

przez Armię Czerwoną w 1945 roku
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Gdańsk. imprez nie zbraknie

dni sąsiadów
Od 26 kwietnia do 26 maja trwać będą w naszym mieście 

„Gdańskie Dni Sąsiadów”. Będzie to doskonała okazja do 
spotkań sąsiedzkich. Nie zabraknie dobrej zabawy na świe-
żym powietrzu czy spotkań przy grillu.

Przez miesiąc można było zgłaszać chęć organizacji imprez 
na swoich osiedlach. Na miejskiej stronie www.gdansk.dnisa-
siadow.pl znaleźć można listę wydarzeń, które będą organizo-
wane w ramach projektu. Przygotowując i rejestrując spotka-
nie lub festyn na tej stronie albo w Punkcie Informacji Kul-
turalnej Instytutu Kultury Miejskiej, organizatorzy otrzymali 
pakiet startowy, pomocny w organizacji imprezy, a wysyłając 
relację ze spotkania, mogą jeszcze wygrać nagrody – meble 
i pawilony ogrodowe, lampy solarne, parasole i grille. Loso-
wanie nagród odbędzie się 22 czerwca o  godz. 16.00 w  ra-
mach uroczystości Urodziny Galerii Sztuki Warzywniak przy 
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25 w Oliwie.

Dodajmy, że w 2012 roku festyny i biesiady w różnych czę-
ściach miasta oraz poza nim (np. w Kolniku czy Ulkowach) 
odbywały się od 27 kwietnia do 20 maja. Najwięcej wydarzeń 
miało miejsce we Wrzeszczu (12) i na Stogach (10). Po kil-
ka w Kokoszkach, na Chełmie, Głównym i Starym Mieście 
oraz na Siedlcach i w Oliwie. Padł rekord frekwencyjny – za-
rejestrowano 90 spotkań w 25 dzielnicach. Dane przekazane 
przez organizatorów wskazują, że w „Gdańskich Dniach Są-
siadów” wzięło udział łącznie ponad 20 tysięcy osób. Inicja-
torzy projektu liczą, że w tym roku rekord ten zostanie pobi-
ty. Przekonamy się jednak o tym dopiero po podsumowaniu 
wszystkich mających nastąpić niebawem imprez.

(kl)

warszawa. pomoŻe innym

fundusz stypendialny partyki
Powstał Fundusz Stypen-

dialny Natalii Partyki. Ma on 
wspierać młodych sportowców, 
którzy z powodu różnych prze-
ciwności losu mają trudności 
z  rozwojem kariery. Już jesie-
nią tego roku zostaną przy-
znane pierwsze stypendia, któ-
rych celem będzie wyrównanie 
szans młodych sportowców 
pochodzących ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

W połowie kwietnia w war-
szawskim Hotelu Bristol Nata-
lia Partyka, mieszkająca na co 
dzień na gdańskim Przymorzu, 

odebrała wyróżnienie „Kobieta 
Roku 2012”, przyznane przez 
czytelniczki magazynu „Twój 
Styl”. Odbierając nagrodę, Na-
talia  oświadczyła, że często 
spotyka osoby, które muszą 
zmagać się z  wieloma prze-
szkodami, aby móc kontynu-
ować uprawianie sportu.

– Doskonale te osoby rozu-
miem, bo sama przeszłam tę 
drogę. Staram się być dla nich 
inspiracją. Postanowiłam także 
pomagać w bardziej wymierny, 
finansowy sposób. Dlatego ra-
zem z  Fundacją Dobra Sieć 
będziemy pomagać młodym 

sportowcom, aby mogli stawić 
czoła przeciwnościom losu – 
powiedziała gdańszczanka.

Celem Funduszu jest nie-
sienie pomocy finansowej oso-
bom, których z  powodu nie-
pełnosprawności, ubóstwa czy 
trudnej sytuacji rodzinnej nie 
stać na kontynuowanie kariery 
sportowej. Szczegółowe zasady 
ubiegania się o wsparcie zosta-
ną wkrótce ogłoszone na stro-
nach: www.nataliapartyka.pl 
i www.mojestypendium.pl.

(kl)



news@panoramapomorza.pl     kwiecień 20138 Nasze sprawy

OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”  

w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569  
posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16  
– I-piętro:
– 59,17 m2,
– 20,00 m2.
2. Lokale w pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 – I-piętro
– 43,60m2,
– 20,50 m2,
– 41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
– 24,01 m2,
– 38,90 m2,
– 20,40 m2,
– 22,90 m2.
Klatka B
– 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
– 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
– 27,84 m2,
– 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
– 54,60 m2.

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni reklamo-
wej na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. 
Bliższych informacji udziela p. Bożena Prange pod nr tel.  
(58) 552 00 08 wew. 50, w dniach: pon. od 8.00 do 17.00, wt.- pt. 
od 7.15 do 15.00.

to, co było – Jest, a innowacJe zadziwiĄ wszystkich

Nowe otwarcie w Klubie osiedlowym „Kos”
Salsa dla pań i rękodzielnictwo, to tylko niektóre z oryginalnych propozycji Osiedlowego Klubu „KOS” pod nowym 
dowództwem. To, co było dotychczas –zostaje. Nowe nadchodzi z wielka siłą.

Bronisław Cyplis, do nie-
dawna kierownik Klubu Osie-
dlowego „KOS”, człowiek-
-legenda, człowiek-orkiestra, 
przeszedł na emeryturę. Ci, 
którzy znali pana Bronka wie-
dzą, że dla niego była to trud-
na decyzja, gdyż całe serce od-
dał i poświęcił tej pracy.

Jednak „The show must go 
on”, jak śpiewał zespól Queen 
i władze SM „Orunia” ogłosiły 
konkurs na wynajem pomiesz-
czeń i prowadzenie działalno-
ści społeczno-kulturalnej.

– To jest nowatorska i  nie-
spotykana do tej pory forma. 
Wydawałoby się, że połącze-
nie biznesu z  działalnością 
społeczno-kulturalną jest rze-
czą trudną, wręcz niemożliwą 
do realizacji – mówi Tadeusz 
Dorobek, prezes SM „Oru-
nia”. – Miałem wiele obaw, czy 
uda się nam znaleźć na miej-
sce pana Cyplisa odpowied-
nią osobę. Na szczęście nie-
potrzebnie. Zgłosiła się pani 
Iwona Kogut, która na Ko-
walach prowadziła klub ręko-
dzieła „Mróweczka” i  chętna 
była zmierzyć się z  kolejnym 
wyzwaniem. Z  miejsca spo-
strzegliśmy, że jest to osoba 
o  wielkiej energii i  szerokich 
wizjach dotyczących funkcjo-
nowania klubu „KOS” – doda-
je prezes Dorobek.

Dotychczasowe zajęcia są 

nadal kontynuowane. Cały 
czas odbywają się zajęcia 
z  gimnastyki prozdrowot-
nej dla kobiet w  wieku 40 +, 
gimnastyka rehabilitacyj-
na, nauka gry na keyboardzie 
i  gitarze oraz nauka języka 
angielskiego.

Ale... do oferty wskoczyły 
niezwykle ciekawe elementy.

– Ruszyliśmy już z lekcjami 
salsy dla pań oraz z  warszta-
tami rękodzielnictwa. Jeste-
śmy pozytywnie zaskoczeni 
reakcją mieszkańców na naszą 
ofertę, która pojawiła się na 
klatkach schodowych dzię-
ki uprzejmości spółdzielni, 
choć jak twierdzi pan prezes, 
my działamy w  ramach spół-
dzielni, a  zatem naturalnym 
jest, że zawsze możemy liczyć 
na wsparcie i  współpracę. No 
i tak jest – mówi Iwona Kogut, 
nowy kierownik Klubu Osie-
dlowego „KOS”.

A  odzew był taki, że na 
przykład na „babskim wieczo-
rze” zorganizowanym z  oka-
zji Dnia Kobiet było 50 pań 
i...miejsc zabrakło dla innych 
chętnych. Ale tym, co jest to-
talnie innowacyjne w  klubie 
„KOS”, to zajęcia z rękodzieła.

– W  naszej pracowni nie 
ma ograniczeń wiekowych. To 
są zajęcia dla osób od lat 2 do 
102, aczkolwiek górnej granicy 
tak naprawdę nie ma – zapew-

nia Iwona Kogut. – Proponu-
jemy kursy rękodzieła – deco-
upage, filcowanie, haft sutasz, 
sznury koralikowe, nowocze-
sne szydełkowanie, frywolit-
ki, malowanie na jedwabiu, 
scrapbooking, krój i  szycie, 
projektowanie i  tworzenie bi-
żuterii. Udało mi się skupić 
wokół siebie wyjątkową kadrę 
pań wyjątkowo zdolnych, ale 
bez dyplomu Akademii Sztuk 
Pięknych czy innych uczel-
ni. Dlatego też ceny w  naszej 
ofercie są i o 80 procent mniej-
sze, a  jeżeli chodzi o  jakość...
sami mieszkańcy mogą ocenić 
– mówi Iwona Kogut.

A ja sam, autor tego artyku-
łu, od siebie dodam jedną kwe-
stię. Poznałem panią Iwonę, 

widziałem, co zrobiły dziecia-
ki, a  i nieco starsze pokolenie 
pracujące zgodnie z  zasadami 
decoupage. Po prostu bajka. 
Zresztą możecie to Państwo 
zobaczyć na zdjęciu.

Skoro mówimy już o  atrak-
cjach kulturalnych oferowa-
nych mieszkańcom osiedla 
przez SM „Orunia”, nie sposób 
pominąć cyklicznych koncer-
tów kameralnych, które odby-
wają się, a  jakże, w pobliskim 
kościele. W  tym przypad-
ku jednak jest to współpraca 
z  sąsiadem, czyli Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Południe”. 
Ci drudzy byli inicjatorami 
przedsięwzięcia, z  racji swo-
istego przywileju, jakim jest 
fakt, iż na ich terenie miesz-

ka solistka i  mezzosopranist-
ka Opery Bałtyckiej, Monika 
Fedyk-Klimaszewska. To ona 
właśnie była główną pomysło-
dawczynią koncertów. 

Sąsiedzi zza, między czyli 
SM „Południe” i SM „Orunia” 
dość szybko doszli do porozu-
mienia, dzieląc koszty tej nie-
wątpliwej atrakcji dla miesz-
kańców obu osiedli, między 
sobą po połowie. A  jako, że 
proboszcz parafii pw. św. Ja-
dwigi Królowej przy ul. Krze-
mowej, ks. Kanonik Remi-
giusz Langowski, też okazał 
się melomanem i osobą, która 
nie bała się otworzyć Świąty-
ni Bożej dla takich inicjatyw 
– Oruńskie Koncerty Kame-
ralne zyskały już swoją markę. 

Te imprezy stały się po prostu 
swoistą „instytucją” i  znakiem 
rozpoznawczym tych dwóch 
spółdzielni mieszkaniowych – 
SM „Południe” i SM „Orunia”. 
Jak mniemam, ku zadowoleniu 
mieszkańców obu osiedli i nie 
tylko ich, bo na koncerty przy-
jeżdżają także miłośnicy mu-
zyki klasycznej z całego Gdań-
ska i nie tylko.

Dodajmy tylko, że najbliższy 
koncert, którego „opiekunem” 
jest SM „Orunia” odbędzie 
się 28 kwietnia o  godz. 19.00 
w  kościoła pw. św. Jadwigi 
Królowej przy ul. Krzemowej. 
Tematem przewodnim będzie 
muzyka „Pod niebem Paryża”.

sebastian Górnicki

>> Miedzy innymi takie cudeńka wychodzą spod rąk młodych adeptów sztuki decoupage

Fo
t. M

ate
ria

ły 
na

de
sła

ne

pomorze. naJbardzieJ aktywni

Handel rzeczami używanymi
Przepełnione piwnice czy 

zagracone poddasza powo-
li odchodzą do przeszłości. 
Jak wynika z  badania serwisu 
Tablica.pl, wykonanego przez 
TNS Polska, aż 78 proc. Po-
laków pozbywa się nieużywa-
nych przez siebie przedmio-
tów. Część z nich trafia w ręce 
nowych właścicieli – tylko 
w  ubiegłym roku internauci 
wystawili ponad 10 mln ofert 
dotyczących sprzedaży rzeczy 
z  „drugiej ręki”. Mieszkańcy 
Pomorza najchętniej sprzedają 
samochody, odzież i akcesoria 
dla dzieci.

Aż 38 proc. badanych 
rozstaje się z  nieużywany-
mi już meblami, ubraniami 

czy sprzętami zalegającymi 
w  zakamarkach ich domów 
i  chętnie oddaje je znajomym 
lub sąsiadom. Tyle samo osób 
wybiera prostsze rozwiązanie, 
czyli wyrzuca to, co zbytecz-
ne, na śmietnik. Innym, rów-
nie popularnym sposobem jest 
przekazywanie rzeczy potrze-
bującym, np. poprzez Caritas 
– takiej odpowiedzi udzielił co 
trzeci badany (34 proc.). Tylko 
co piąty (22 proc.) rozbudowu-
je skład w piwnicy, mając na-
dzieję, że to, co odkłada, jesz-
cze ujrzy światło dzienne.

Co ciekawe, jednymi z naj-
bardziej aktywnych sprzedaw-
ców w  2012 roku okazali się 
mieszkańcy województwa po-

morskiego – aż 20 proc. z nich 
w ten sposób pozbyło się nie-
trafionego prezentu, za małej 
sukienki czy nieużywanego 
już telefonu.

Numerem jeden w  ran-
kingu najpopularniejszych 
rzeczy używanych są samo-
chody – w  2012 roku inter-
nauci w  kategorii „Motoryza-
cja” zamieścili ponad 2,5 mln 
ogłoszeń. Jak wynika z  ana-
lizy ofert w  serwisie Tablica.
pl, najpopularniejszą marką 
wśród samochodów poszuku-
jących nowego właściciela na 
Pomorzu jest Volkswagen (21 
proc.), a  następnie Opel (12 
proc.) i Ford (8 proc.). Sprze-
dający najczęściej oferowali 

samochody, których średnie 
ceny oscylowały w  granicach 
od 5 tys. do 17 tys. zł. Warto 
zauważyć, w serwisie znajdzie-
my także blisko 3800 ofert do-
tyczących zamiany samochodu 
na inny model.

Mieszkańcy Pomorza rów-
nie chętnie co samochodami, 
handlują także akcesoriami 
dla dzieci. W  ubiegłym roku 
można było wybierać spośród 
blisko 74 tys. ogłoszeń doty-
czących sprzedaży ubranek 
dla najmłodszych (45 proc.) 
i  zabawek (17 proc.), których 
ceny zaczynały się już od kilku 
złotych.

agata majchrzak
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Gdańsk. 
latarnia z kartonikÓw

owoce za śmieci
W  poniedziałek 22 kwietnia odbędzie się niecodzienna 

akcja „Recykling daje owoce … na Przymorzu”. Organiza-
torzy akcji wymieniać będą przyniesione przez mieszkańców 
Gdańska kartoniki po napojach na owoce. Warto podkreślić, 
że z kartoników powstanie model latarni morskiej. 

Pomysłodawcą akcji jest Dominik Dobrowolski, podróż-
nik i  ekolog, a  jej lokalnym koordynatorem Piotr Skrzypski 
z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku. 

– Podczas akcji finałowej zorganizowane będą warsztaty re-
cyklingowe, m.in. wyrabianie papieru czerpanego, wykony-
wanie kwiatów z tworzywa sztucznego, zdobienie szklanych 
pojemników – słoików czy butelek. Kartoniki po napojach to 
cenne surowce wtórne, o  czym jeszcze nie wszyscy wiedzą. 
Podstawowym jednak warunkiem recyklingu jest wcześniej-
sza, selektywna zbiórka kartoników i następnie przekazanie 
ich do przerobu – przypomina Krzysztof Skrzypski.

Akcja prowadzona będzie w godz. 11.00 – 17.00 przy ul. Ja-
giellońskiej 11. Dodajmy, że partnerami akcji są: Centrum In-
formacji i Edukacji Ekologicznej, Fundacja Prokarton i Pro-
gram REKARTON.

(lubek)

Gdańsk. 
GorĄczka spektakli

festiwal 
wybrzeże sztuki

Już tylko godziny dzielą nas do VI edycji Festiwalu Wy-
brzeże Sztuki. Impreza, podczas której zaprezentowane zo-
staną najciekawsze i  najgłośniejsze spektakle minionego 
i obecnego sezonu, rozpocznie się 22 i potrwa do 30 kwietnia.

– Festiwal Wybrzeże Sztuki to coroczny przegląd najcie-
kawszych, najwybitniejszych i  najgłośniejszych, a  czasami 
również kontrowersyjnych, spektakli prezentowanych na pol-
skich scenach. Dotąd odbyło się pięć zasadniczych, wiosen-
no-letnich edycji festiwalu oraz jesienne aneksy do edycji IV 
i V. To dzięki naszej imprezie trójmiejska publiczność mogła 
zobaczyć mistrzowskie przedstawienia Jerzego Jarockiego, 
Grzegorza Jarzyny i Krystiana Lupy oraz słynne, oryginalne 
spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Jana Klaty, Mai Kle-
czewskiej i duetu Demirski i Strzępka – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski z Teatru Wybrzeże.

22 kwietnia zaprezentowany będzie spektakl „Balladyna” 
(nie Słowackiego, lecz Marcina Cecko) w reżyserii Krzyszto-
fa Garbaczewskiego. Dzień później (23 kwietnia) w Sopocie 
pokazany zostanie „Ufo. Kontakt” – autorski spektakl Iwana 
Wyrypajewa. Z kolei 24 kwietnia na Dużej Scenie odbędzie 
się premiera „Czarownic z Salem” w reżyserii Adama Nale-
py, a 25 kwietnia na deskach Sceny Kameralnej – „Lubiewo” 
w reżyserii Piotra Siekluckiego.

– 26 i 27 kwietnia pokażemy Gdański Spektakl Roku, kon-
trowersyjne i  szeroko komentowane „Amatorki” w  reżyserii 
Eweliny Marciniak, a 27 i  28 kwietnia czeka nas spotkanie 
z  „Pawiem Królowej”, teatralną adaptacją uhonorowanej na-
grodą Nike powieści Doroty Masłowskiej w  brawurowej 
reżyserii debiutującego Pawła Świątka – podaje Grzegorz 
Kwiatkowski. – 28 i  29 kwietnia przybędzie do nas kolejny 
obiekt latający – „Nietoperz”, inkrustowany słynnymi ariami 
ze Straussowskiej „Zemsty Nietoperza”, według scenariusza 
i  w  reżyserii opromienionego licznymi europejskimi wyróż-
nieniami Kornéla Mundruczó. 29 kwietnia zaprezentujemy 
skandalizujący jeszcze nie tak dawno „Shopping and Fuc-
king”, w reżyserii dobrze nam znanego i nie tylko w naszym 
regionie nagradzanego Grzegorza Wiśniewskiego. 

Na zakończenie tegorocznego festiwalu zaplanowano nato-
miast najnowszy spektakl wrocławskiej PWST Caryl Chur-
chill „Love & Information” Moniki Strzępki.

Dokładny program festiwalu znaleźć można na stronie in-
ternetowej www.teatrwybrzeze.pl. 

(Gr) Gdańsk. ekoloGiczna akcJa miasta

będą ratować żaby
Nasze miasto włączyło się 

do kolejnego programu ekolo-
gicznego. Główną jego boha-
terką jest tym razem ... żaba. 

– Znaki ostrzegawcze z wi-
zerunkiem żaby w 6 punktach 
Gdańska, barierki ochronne 
zamocowane na poboczach i 
wolontariusze, którzy poma-
gają ujść z życiem skocznym 
przechodniom zmuszonym, 
w celach prokreacyjnych, po-
konywać zatłoczone jezdnie 
– mówi o realizacji programu 
czynnej ochrony płazów Anna 
Dobrowolska z Urzędu Miasta 
Gdańsk. 

To właśnie kwiecień i maj 
jest okresem ochronnym żab. 
Jest to czas związany z ich 
migracją.

– Płazy w celach prokreacyj-
nych przemieszczają się wów-
czas z dotychczasowych sie-
dlisk do zbiorników wodnych. 
Niestety, ich wędrówka bardzo 
często kończy się tragicznie, 
ponieważ giną na jezdniach, 
które zmuszone są pokonywać 

zmierzając do celu – dodaje 
Anna Dobrowolska.

Dodajmy, że program ten 
realizowany był w naszym 
mieście już w latach poprzed-
nich, a do akcji włączyli się 
również podopieczni i pracow-
nicy Fundacji Sprawni Inaczej. 
W ciągu czterech ostatnich lat 
wolontariusze ocalili około 20 
tys. żab (ropuch szarych). Jest 
to gatunek najczęściej wy-
stępujący na terenie naszego 
miasta.

W pięciu punktach mia-
sta: we Wrzeszczu (ul. Do 
Studzienki), Niedźwiedni-
ku (ul. Góralska), Srebrzysku 
(ul. Ogrodowa), Oliwie (ul. 
Kwietna i Bytowska) oraz VII 
Dworze (ul. Michałowskiego) 
ustawiane są barierki ochronne 
uniemożliwiające samodzielne 
przejście przez jezdnie. Są to 
miejsca, gdzie – jak wykazał 
przeprowadzony monitoring – 
śmiertelność migrujących żab 
jest największa. By bezpiecz-
nie dotarły do celu, przez jezd-

>> Znaki ostrzegające o żabach na drogach pojaw-
iły się w niektórych punktach naszego miasta
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Gdańsk. na Urodziny GÓreckieGo

Koncert w „Katarzynie”
23. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” zaplanowano 
na 1–5 maja. Z tej okazji, w kościele św. Katarzyny w Gdańsku odbędzie się  
1 maja koncert w 80. rocznicę urodzin Henryka Mikołaja Góreckiego.

Jak informuje Alicja Jokiel, 
specjalista ds. promocji i  PR 
Polskiego Chóru Kameralnego 
Schola Cantorum Gedanensis, 
gdańszczanie z dyrygentem Ja-
nem Łukaszewskim od wielu 
lat występują podczas Między-
narodowego Festiwalu Muzy-
ki Sakralnej „Gaude Mater” 
w Częstochowie.

– W  tym roku festiwal po-
szerzył swoją formułę. Im-
preza nie odbywa się już tyl-
ko w  Częstochowie, ale także 
w  Katowicach, Lublińcu, Ra-
domsku, Krakowie i  Gdań-
sku. Podczas pierwszego dnia 
festiwalu w kościele św. Kata-
rzyny, Polski Chór Kameralny 
wykona kompozycje Henryka 
Mikołaja Góreckiego. Po raz 
pierwszy zabrzmi także utwór 
„Pod Twoją Obronę” brytyj-
skiego twórcy Ambrose Fielda, 
który przyznał, że ten obszer-
ny, współczesny utwór wokal-
ny został napisany specjalnie 
dla Polskiego Chóru Kame-
ralnego, ku czci Henryka Mi-
kołaja Góreckiego, jego życia 
i twórczości – informuje Alicja 
Jokiel.

Koncert rozpocznie się 
o  godz. 20.00. Dodajmy, że 
w festiwalu bierze udział wielu 

znanych i cenionych kompozy-
torów i  wykonawców z  całego 
świata. 

– Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater” powstał w  1990 roku 
z  inicjatywy środowiska mu-
zycznego Częstochowy. Jego 
pomysłodawcą i głównym ini-
cjatorem był Krzysztof Po-
śpiech, znakomity organizator 
i  dyrygent chórów, pedagog 

i  pasjonat kultury muzycznej. 
Obecnie impreza zalicza się do 
najważniejszych imprez w kra-
ju i jest powszechnie ceniona za 
granicą – dodaje Alicja Jokiel.

W  programie każdej, kolej-
nej edycji festiwalu znajdują 
swe miejsce zarówno znako-
mite, osiągające najwyższy po-
ziom wykonawczy prezentacje, 
podczas których rozbrzmie-
wa muzyka sakralna różnych 

epok, stylów i  kultur, jak też 
proponowany co roku impo-
nujący wachlarz interdyscypli-
narnych przedsięwzięć towa-
rzyszących głównemu nurtowi 
imprezy. Cieszące się dużym 
zainteresowaniem wystawy 
plastyczne, spektakle teatralne, 
seminaria i konferencje dopeł-
niają wartości festiwalu.

(Gr)

nie przenoszone są przez wo-
lontariuszy, którzy zostali od-
powiednio przeszkoleni przez 
pracowników naukowych Uni-
wersytetu Gdańskiego. Nie 
tylko w sposób prawidłowy 

przenoszą płazy, ale prowadzą 
też statystyki, które posłużą 
dalszym badaniom populacji 
płazów na terenie miasta. 

(Gr)

>> W kościele św. Katarzyny w Gdańsku z koncertem  
wystąpi Polski Chór Kameralny
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orUnia. osiedle malowane roŚlinami

wiosna w spółdzielni mieszkaniowej „południe”
Wszyscy zastanawiali się, gdzie ukryła się wiosna. My znaleźliśmy jej pierwsze oznaki na osiedlu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”. Na każdym kroku zauważyć można różnobarwne place z krokusami, których co roku przybywa.

W ciągu 3 lat zasadzono ok. 
40 tys. cebulek krokusów na 
osiedlu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”, która za-
rządza terenem zieleni wielko-
ści ok. 12,5 ha. 

– W roku 2012 spółdzielnia 
wzbogaciła wiosenną kolekcję 
o  narcyze, śnieguliczki, sza-
firki oraz kilka tysięcy wysia-
nych nasion stokrotek, które 
zakwitną w tym roku. Każde-
go roku tereny wzbogacane są 
również o rośliny jednoroczne 
bujnie kwitnące, a więc pelar-
gonie i  aksamitki, które sa-
dzone są w gazony dla uatrak-
cyjnienia kompozycji roślin 
– mówi Agata Chilczuk z SM 
„Południe”.

Nie tylko wiosna może po-
szczycić się ozdobną roślinno-
ścią, bowiem każda pora roku 
wybucha feerią różnobarw-
nych kwiatów. 

– Pierwsze oczywiście roz-
świetlają, pochmurne jeszcze 
dni, żółto kwitnące forsycje, 
które ustępują później miejsca 
wczesnym tawułom, eksplo-
dującym białymi fontannami 
kwiatów. W  lecie wdzięczą 
się okazałe bukiety hortensji 
w  akompaniamencie długich 
kłosów różowo kwitnących 
liatrii oraz kolorowych tulipa-
nów – dodaje Agata Chilczuk.

W  najbardziej reprezen-
tacyjnych miejscach osiedla 
utworzono kwietniki z  ka-
mieniami, nazywane rów-
nież „bombonierkami”, które 
bogate są w  byliny i  krzewy 
ozdobne z  kwiatów i  liści za-
aranżowane w taki sposób, aby 
były atrakcyjne o każdej porze 
roku. Zieleń wzbogacona jest 
o  kolorowe akcenty, jakimi są 
śliwy wiśniowe o  czerwonych 
liściach. Warto zauważyć, że 
do tej pory posadzono ich ok. 
100 sztuk. 

– Dzięki dużej różnorodno-
ści roślin, teren naszego osie-
dla równie okazale prezentuje 
się jesienią. Szczególną uwa-
gę zwracają przede wszyst-
kim przebarwiające się liście 
różnych gatunków drzew, 
ale również rośliny ozdobio-
ne czerwonymi lub żółtymi 
owocami, czyli jarząb, jabło-
nie ozdobne, ogniki, irgi, ber-
berysy, które dają schronienie 
i  pożywienie wielu pięknie 
śpiewającym ptakom. Od roku 
2012 uzupełniono niektóre 
nasadzenia o  rośliny kwitnące 
wczesną zimą – zimowity, któ-
re ze względu na swój wygląd 
często mylone są z krokusami. 
Zimę uatrakcyjniają czerwone 
i  żółte pędy dereni oraz ro-
ślinność iglasta, pocieszająca 
ciągle swoją soczystą zielenią – 
zauważa Agata Chilczuk.

Taka bogata roślinność na 
terenie SM „Południe” istnie-
je dzięki przemyślanemu roz-
planowaniu budynków, które 
nie były budowane tak blisko 
siebie, jak spotyka się to obec-
nie. Pozwoliło to na wykorzy-
stanie tej przestrzeni również 
na wykonanie aż 20 placów 
zabaw, atrakcyjnych dla dzie-
ci we wszystkich przedziałach 
wiekowych. W  każdym roku 
wzbogacane są o nowe zabaw-
ki lub odnawiane są już istnie-
jące tam obiekty. Spółdzielnia 
stawia na podniesienie bezpie-
czeństwa dzieci na osiedlach, 
dlatego w tym roku wszystkie 
piaskownice zostaną zakryte 
plandekami, które umożliwią 
utrzymanie czystości piasku.

O tym, że wiosna już na do-
bre zawitała do naszego osie-
dla przekonują także seniorzy, 
którzy rozpoczęli pierwsze 
treningi na otwartej siłowni.
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Gdańsk. Ulicami starÓwki
bieganie z kwestą 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Fundacja Hospicyjna 
i gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC zapraszają 
20 kwietnia na Bieg Nadziei 2013 ulicami starego Gdańska. 

Jak informują organizatorzy imprezy, oprócz promocji zdro-
wego trybu życia, zawody mają być częścią „Pól Nadziei” 
– wielkiej kwesty na rzecz osób przewlekle chorych i u kre-
su życia, połączonej z  upowszechnianiem idei hospicyjnych 
w społeczeństwie.

Start biegu zaplanowano o  godz. 11.00, ale organizatorzy 
zapraszają już od godz. 10.00 na plac przy Fontannie Neptuna. 
Tam też, kwadrans przed biegiem, rozpocznie się wspólna roz-
grzewka, a potem start. Trasa będzie wynosiła zaledwie około 
1 km. Uczestnicy zatoczą pętlę i pobiegną od Neptuna ul. Dłu-
gą, skręcą w ul. Pocztową, a następnie w ul. Ogarną, Powroź-
niczą, by znaleźć się na Długim Targu i dobiec z powrotem 
do fontanny. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie 
żółtego akcentu np. koszulki, czapki, balona. W biegu mogą 
wziąć udział wszyscy bez względu na wiek, ale osoby niepełno-
letnie między 13. a 18. rokiem życia mogą uczestniczyć w nim 
tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i mieć przy 
sobie ich pisemne potwierdzenie, natomiast dzieci do lat 13 
mogą biec tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

(Gr)

Gdańsk. mUzeUm lechii

trybuna dawida zapiska
Gdańska drużyna piłkarska doczekała się w końcu swojego 

muzeum. Jego uroczyste otwarcie odbyło się 15 kwietnia na 
stadionie PGE Arena.

Walka o  muzeum Lechii Gdańsk trwała bardzo długo. 
W  końcu marzenia działaczy, byłych zawodników i  kibiców 
zostały zrealizowane. W Muzeum Lechii Gdańsk obejrzeć bę-
dzie można ponad 1600 eksponatów związanych z  futbolem, 
ale również innymi dyscyplinami – kolarstwem, podnoszeniem 
ciężarów, rugby, lekką atletyką czy tenisem – w których zawod-
nicy występowali na przestrzeni lat w barwach Lechii. Wśród 
eksponatów są też m.in. makiety obu stadionów – przy ulicach 
Traugutta 29 i Pokoleń Lechii Gdańsk 1, czyli PGE Arena, re-
plika Pucharu Polski zdobytego w 1983 roku, czy puchary z mi-
strzostw Polski zdobywane przez juniorów biało-zielonych. 

Dzień wcześniej, a więc tuż przed przegranym meczem Le-
chii z  Jagiellonią Białystok (2:3), również na gdańskim sta-
dionie miała miejsce inna wzruszająca uroczystość. Sektor S 
na trybunie żółtej został bowiem nazwany imieniem Dawida 
Zapiska, młodego kibica biało-zielonych, którego w ubiegłym 
roku pokonała niestety ciężka choroba. Tablicę odsłoniła jego 
mama – Sylwia Zapisek.

(kl)

Gdańsk. iii liGa
derby Gdańska 

Na dwóch różnych biegunach w III lidze znajdują się obec-
nie nasze drużyny. Rezerwy Lechii są wiceliderem rozgrywek, 
taką samą pozycję zajmuje Polonia..., ale po odwróceniu tabeli.

Zima zbombardowała nam piłkarskie rozgrywki w  tym 
sezonie i niektóre zespoły mają do rozegrania jeszcze mecze 
z  przełożonych kolejek. Wszystkie spotkania rundy wiosen-
nej rozegrały zaś gdańskie zespoły. Zawodnicy Lechii, mimo 
że znajdują się obecnie na fotelu wicelidera, wygrali tylko jed-
no spotkanie (3:1 z Chemikiem Police). Jedno zwycięstwo na 
wiosnę ma również Polonia, która na wyjeździe pokonała 4:1 
rezerwy szczecińskiej Pogoni. W ostatniej kolejce Lechia bez-
bramkowo zremisowała z  Bałtykiem Gdynia, a  Polonia 2:3 
przegrała z Pogonią Barlinek. 

W następnej kolejce, która rozegrana zostanie 20 kwietnia, 
Lechia podejmować będzie Gryfa Słupsk (godz. 13.00), a Po-
lonia pojedzie walczyć o punkty do Drawska Pomorskiego. Po-
czątek spotkania z Drawą o godz. 11.00. 

Z kolei 27 kwietnia o godz. 11.00 dojdzie do derbów w III 
lidze pomiędzy Polonią a  Lechią. Dodajmy tylko, że mecze 
ostatniej kolejki zaplanowano na 22 czerwca.

(Gr)

Gdańsk. bezpłatne zaJęcia

Ćwiczenia jogi oblężone!
Cykliczne, bezpłatne zajęcia 

jogi organizowane przez MO-
SiR w  Gdańsku wraz z  Aka-
demią Redukcji Stresu Pawła 
Gutrala cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Na ćwiczeniach 
zjawia się regularnie nawet 130 
uczestników.

W  ramach programu „Joga 
na zdrowie” w  każdy piątek, 
w  Miejskiej Hali Sportowej 
przy ul. Kołobrzeskiej 61 na 
Przymorzu prowadzone są, 
trwające do 90 minut, spotka-
nia z jogą. Zajęcia zawsze roz-
poczynają się o godz. 18.30. 

– Jedyne, o  czym muszą 
pamiętać osoby, które zechcą 
skorzystać z  tej propozycji, to 
zabranie ze sobą maty do ćwi-
czeń i swobodnego stroju, któ-
ry nie będzie krępował ruchów. 
Przyda się również butelka 
wody i  ewentualnie koc do 
przykrycia w  trakcie relaksacji 
– podkreśla Grzegorz Pawelec 
z  Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gdańsku. 

Warto również przyjść 20 
minut szybciej, aby wpisać się 
na listę, a potem spokojnie się 

przebrać i zająć miejsce na hali. 
W zajęciach jogi mogą uczest-
niczyć osoby w każdym wieku.

– Celem takich zajęć jest 
propagowanie jogi i  zdrowe-
go stylu życia. Praktyka jogi 
oddziałuje na wielu płaszczy-
znach – począwszy od poprawy 
zdrowia, samopoczucia fizycz-
nego i  psychicznego, poprzez 

uspokojenie umysłu, czyli na-
wiązanie kontaktu z  samym 
sobą, a na sferze transcenden-
talnej kończąc – dodaje Grze-
gorz Pawelec. – W ramach pro-
jektu „Joga na zdrowie” będzie 
można spotkać się z  czterema 
różnymi szkołami jogi i  oczy-
wiście z  czwórką certyfikowa-
nych instruktorów, z  wielolet-

nią praktyką i doświadczeniem 
w prowadzeniu zajęć.

Więcej wiadomości na temat 
zajęć znaleźć można na stro-
nie www.mosir.gda.pl. Tam 
też znajdziemy dokładny opis 
czterech szkół jogi. 

(kl)

>> Zajęcia jogi prowadzone w hali na Przymorzu cieszą się ogromnym  
zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta
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orUnia. zapraszamy na tUrnieJ maryJny

młodzieżowe granie na oruni
Z niecierpliwością czekają zapewne niektórzy młodzi mieszkańcy południo-
wego Gdańska na kolejną odsłonę Maryjnego Turnieju Piłki Nożnej, który 
odbywa się na Oruni Górnej.

Zgłoszenia drużyn przyj-
mowane będą tuż przed loso-
waniem, które zaplanowano 
29 kwietnia w Zespole Kształ-
cenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego nr 6 przy ulicy Emilii 
Hoene 6. 

– W losowaniu uczestniczyć 
będą mogli tylko kapitanowie 
drużyn – zastrzega Franci-
szek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”, 
która wspólnie z  Katolickim 
Stowarzyszeniem Sportowym 
„Przymierze” jest organizato-
rem turnieju.

Na losowanie kapitanowie 
drużyn dostarczyć będą mu-
sieli również listę uczestni-
ków (imiona i  nazwiska oraz 
rok urodzenia), wraz z  nazwą 
zespołu. 

– Drużyny, które wezmą 
udział w  turnieju, podzielone 
zostaną na pięć grup z podzia-
łem na klasy: 0 – I, II – III, 
IV – V, VI – I  gimnazjum 
i  II – III gimnazjum. Turniej 
przeznaczony jest dla uczniów 
naszej szkoły oraz dzieci 
i młodzieży, która mieszka na 

osiedlach zarządzanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Południe” oraz Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Orunia”. Jest 
to spowodowane bardzo du-
żym zainteresowaniem. Nie 
dysponujemy aż tak dużą bazą 
boisk, by w  tak dużym wy-
miarze organizować turniej 
piłkarski. Podczas meczów, 
które odbywać się będą na bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią, 
obowiązywać będzie obuwie 
sportowe z  gładkim spodem 
lub korkami gumowymi bez 
metalowych końcówek – in-
formuje Franciszek Wantuch.

Pierwsze losowanie naj-
młodszych drużyn zaplano-
wano na godz. 16.30, a 20 mi-
nut później Grupy II. O godz. 
17.15 losowana będzie Grupa 
III, a o godz. 17.40 Grupa IV. 
Losowanie najstarszej gru-
py odbędzie się punktualnie 
o  godz. 18.00. Dodajmy, że 
mecze tegorocznego turnieju 
maryjnego odbywać się będą 
od 6 do 28 maja.

(lubek)

>> Na najlepsze zespoły czekają puchary  
oraz nagrody rzeczowe
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