
Letni sezon rozpoczęty
Po zimowej przerwie na stadiony powrócili nasi 
lekkoatleci. W Sopocie tegoroczny sezon otwo-
rzyły dwie imprezy.
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Często o ich trudnym losie dowiadujemy się, kiedy dochodzi do 
tragedii. Na szczęście są organizacje i instytucje, które w porę 
interweniują i dzieci, które nie mają prawdziwego domu, trafiają 
do rodziny zastępczej, gdzie nieczęsto po raz pierwszy w życiu 
czują się kochane.

nie należy mieć obaw przed zakładaniem rodziny 
zastępczej, bo mimo wielu obowiązków i wyrzeczeń, 
radość i uśmiech dzieci jest najlepszym wyna-
grodzeniem.

pół bańki na pLace zabaw
Jeszcze do 17 czerwca składać można oferty w 
konkursie, w którym wygrać można pieniądze 
na budowę placu zabaw.

droGowcy na Świętokrzyskiej 
Dobrą informację mamy dla mieszkańców 
południowego Gdańska. Niebawem rozpocz-
nie się remont ulicy Świętokrzyskiej.

ruszyły prace remontowe 
Na terenie wszystkich czterech administracji 
osiedli PSM „Przymorze” rozpoczęły się już 
prace remontowe.
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miłoŚć czerpią pełnymi łyżkami
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pomorze. tU majĄ prawdziwy dom

>> Anna i Jarosław Jatczakowie chętnie bawią się ze swoimi podopiecznymi
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Po raz drugi z rzędu siatkarki Atomu Trefl Sopot zdobyły mistrzostwo Polski

Limeryki
Rzecznik Hofman  

z wiadomej formacji,
od tygodnia nie jada kolacji,
bo jak wyznał był szczerze,

szkodzi to jego cerze
i na wizji już nie ma tej 

gracji..

Pewien poseł  
z drużyny Millera,

chwali Gierka,  
jak szkapa ogiera…

Kiedy słyszę te brednie,
myślę sobie bezwiednie,

że powinien iść gość  
do felczera…

Poseł Biedroń  
płci męskiej wszelako,

stara wmówić się  
wszystkim  Polakom,

że wszak nie ma nic złego
w tym, że czasem ten tego,
mnie zaś nie jest to całkiem 

jednako...
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bogdan malach

GdaŃsk

Lekcje 
teatralne

Teatr Wybrzeże zaprasza 
zorganizowane grupy młodzie-
ży gimnazjalnej i  licealnej na 
majowe Lekcje Teatralne, któ-
re związane będą z  dwoma te-
matami: „Aktor a  Genealogia” 
i „Zawód Aktor”.

– Aktorka naszego teatru 
Wanda Neumann zaprosi do 
udziału w  poranku poetyckim. 
W  pierwszej części zaprezen-
towane zostaną wiersze jej ojca 
Leona Neumanna, następnie 
artystka zaprosi młodzież do 
rozmowy dotyczącej pracy ak-
tora nad tekstem poetyckim 
oraz wpływie genealogii ro-
dzinnej na warsztat aktora – 
mówi Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik rasowy gdańskiego 
teatru.

Drugie zajęcia poprowadzi 
Magdalena Boć, która zaprasza 
młodzież do udziału w warszta-
tach twórczych, obejmujących 
m.in. interpretację wybranych 
fragmentów dzieł dramatycz-
nych, wpisujących się w  pro-
gram nauczania. Na konkret-
nych przykładach przedstawi 
zagadnienia analizy aktorskiej 
tekstu, przybliży proces pracy 
nad rolą.

Lekcje odbywać się będą  
24 maja i  29 maja. Informacje 
i zapisy prowadzi Weronika Łu-
cyk (weronika.lucyk@teatrwy-
brzeze.pl, tel. 519 155 950).

(Gr)

• 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 żużlowy, 
ul. długie ogrody

• 19 maja (niedziela), koncert charytatywny raz dwa trzy, 
godz. 18.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 19 – 25 maja (niedziela – sobota), neptunalia – kon-
certy brodki, dżemu, hey, myslovitz

• 20 – 21 maja (poniedziałek – wtorek), trójmiejskie tar-
gi pracy, politechnika Gdańska, ul. narutowicza 11/12

• 24 – 26 maja (piątek – niedziela), Żeglarski puchar 
pomorza, zatoka Gdańska

• 26 maja (niedziela), premiera spektaklu „sen nocy let-
niej”, godz. 19.00, opera bałtycka, al. zwycięstwa 15

• 31 maja – 9 czerwca (piątek – niedziela), Gdański 
festiwal tańca, scena teatralna Żak, al. Grunwaldzka 
195/197

• 1 – 3 czerwca (sobota – poniedziałek), Xiii festiwal 
teatru polskiego radia i teatru telewizji polskiej 
„dwa teatry – sopot 2013”

• 7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), festiwal toptrendy, 
sopot, opera leśna.  

• 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
• 13 – 16 czerwca (czwartek – niedziela), międzynaro-

dowe zawody w skokach csio*** sopot
• 19 czerwca (środa), koncert bon jovi, Gdańsk, stadion 

pGe arena
• 30 czerwca (niedziela), mecz ligi Światowej polska – 

argentyna, hala ergo arena, godz. 20.15
• 4 lipca (czwartek), koncert iron maiden, godz. 20.00, 

hala ergo arena
• 7 lipca (niedziela), koncert rihanny, babie doły
• 13 – 21 lipca (sobota – niedziela) sopot film festiwal
• 1 – 6 sierpnia (czwartek – wtorek), XVii festiwal 

szekspirowski
• 9 – 14 września (poniedziałek – sobota),  

festiwal filmowy w Gdyni
• 2 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.

pomoc będzie karana
Dobrymi statystykami 

mogą pochwalić się w ostat-
nim czasie policjanci z Prusz-
cza Gdańskiego, którzy tylko 
w jeden dzień zatrzymali 3 po-
szukiwane osoby.

Dwa miesiące temu gdań-
ski sąd wydał nakazy do-
prowadzenia do aresztu dla 
kilkunastu mieszkańców po-
wiatu gdańskiego. Dwoje z 
nich już zniknęło z tej listy, a 
przy okazji jedna osoba z po-
wiatu nowodworskiego. To 
właśnie 49-letnia mieszkanka 
gminy Ostaszewo, która była 
poszukiwana za liczne oszu-
stwa, została zatrzymana na 
ulicy Wita Stwosza w Prusz-
czu Gdańskim. Tego samego 
dnia na ulicy Grunwaldzkiej 
zatrzymano 45-latkę, która 
była poszukiwana przez sąd za 
jazdę po pijanemu. Natomiast 
we wsi Sucha Huta w gminie 
Przywidz zatrzymany został 
50-latek, który w momencie 

spotkania z mundurowymi był 
„na gazie” (2 promile).

Policjanci przypominają 
przy okazji, że ukarane mogą 
zostać też osoby, które po-
magają przestępcom uniknąć 
odpowiedzialności karnej. Za 
taką „charytatywną pomoc” 
grozi 5 lat więzienia.

pijany Golf
Policjanci z pruszczańskiej 

drogówki zatrzymali w Gołę-
biewie Wielkim (gm. Trąbki 
Wielkie) kierowcę Volkswa-
gena Golfa. Miała to być je-
dynie rutynowa kontrola, ale 
okazało się, że od 30-letniego 
mężczyzny czuć zapach alko-
holu. Badanie potwierdziło, że 
kierowca – mieszkaniec gminy 
Trąbki Wielkie – był pijany, 
a w organizmie miał prawie 2 
promile alkoholu. Policjanci 
zabrali kierowcy prawo jazdy, 
a poza tym może on zostać też 
skazany na 2 lata pozbawienia 
wolności.

ostroŻnie za kierownicĄ
Powiat gdański to siatka 

dróg, którymi podróżują mi-
liony kierowców. Dlatego też 
właśnie na naszym terenie 
dochodzi dość często do wy-
padków drogowych. Sprzyja 
temu również ładna pogoda, 
bowiem kierowcy są rozluź-
nieni i mniej skupiają się za 
kierownicą.

Do takiego wypadku doszło 
niedawno przy stacji paliw w 
Kowalach. Właśnie tam kieru-
jąca samochodem marki Suba-
ru prawdopodobnie nie udzie-
liła pierwszeństwa i uderzyła 
w motocyklistę, jadącemu w 
kierunku Kolbud. Poszkodo-
wany, 24-letni mężczyzna zo-
stał przetransportowany śmi-
głowcem do szpitala na gdań-
skiej Zaspie. Tam też trafiła 
kobieta. Warto podkreślić, że 
oboje kierowcy byli trzeźwi.

(KL)

na syGnale

NASZA  KRZYŻÓWKA 

 1 
BEZPAŃSKI 
SAMURAJ 

2 
NIECHĘĆ, 
WAŚŃ 

3→ 
WARTOŚ- 
CIOWY KRĄ 
ŻEK W  
KASYNIE 

3↓ 
LOGICZ- 
NOŚĆ, 
TRAFNOŚĆ 

4 
ROSYJSKIE 
IMIĘ 
KOBIECE 

5→ 
OKRES W 
SZTUCE, 
ODRODZE- 
NIE 

1 2 

 5↓ 
MIEJSCE 
HODOWLI 
RÓŻ 

6 
SAMOTNIK, 
PUSTELNIK 

7 
DECYDUJĄ- 
CY CIOS 
W BOKSIE 

3→ 
↓ 

 4 

6 

 

8 
DAWNA 
FORMA 
BARWNE- 
GO DRUKU 

9 
NAZEW- 
NICTWO 
GÓRSKIE 

5→ 
↓ 

6 7  8   

1 
10 
PRZYRZĄD 
DO NAWI- 
GACJI 
MORSKIEJ 

11 
ZAPALENIE 
BŁONY ŚLU- 
ZOWEJ U NIE 
MOWLAKA 

9 

7 

 

3 

  

8 

 

12 
NIEPROFE- 
SJONA- 
LISTKA 

13 
OBLICZE, 
FACJATA 

10    

5 

  11 

14 
DRWINA, 
ŻART 

15 
JACQUELINE 
…, ZNANA 
DYKTATORKA 
MODY 

12 

10 

 13   14  

16 
CZARNA 
WODA 

17 
RODZAJ 
PILNIKA, 
RASZPLA 

15   16     

18 
NAJDŁUŻ- 
SZA RZEKA 
W AFRYCE 

19 
ROSYJSKI 
SAMOCHÓD 
TERENOWY 

  17   18   

20 
STAN 
UPADKU, 
ZNISZCZENIA 

21 
ŚCIĘCIE 
PIŁKI 
Z GÓRY 

19 

4 

 20 

9 

  

2 
22 
SZKOCKI 
ZWIĄZEK 
RODOWY 

21     22    

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/ szton, 5/ renesans, 9/ oronimia, 10/ sekstans, 12/ amatorka, 15/ Riu, 16/ Wda, 17/ tarnik,            
19/ UAZ,  20/ ruina, 21/ smecz, 22/ klan,  

PIONOWO 

1/ ronin, 2/ ansa, 3/ sens, 4/ Tamara, 5/ rosarium, 6/ eremita, 7/ nokaut, 8/ sitodruk, 11/ sapka,      
13/ twarz,  14/ kpina, 18/ Nil,  

HASŁO:  SANATORIUM 
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ZAPRASZAMY

Witamy
w naszym Żłobku
Twoje Dziecko znajdzie u nas:

bezpieczeństwo i akceptację
radość i zabawę

indywidualne podejście
edukację i rozwój

www.wesola-wyspa.pl
tel.: +48 692 068 069

GdaŃsk. wyspa skarbÓw

noc muzeów
Gdański Archipelag Kultury „Wyspa Skarbów” oraz Izba 

Pamięci Wincentego Pola zapraszają na Europejską Noc Mu-
zeów, która odbędzie się 18 maja (sobota).

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapraszam wszyst-
kich zwiedzających  już od godziny 12.00 w niezwykłą podróż 
po Wyspie Sobieszewskiej czy Żuławach Wiślanych – zachęca 
Kamil Leński z Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Program Nocy Muzeów:
„Tam, gdzie kończy się Wisła” – prezentacja archiwal-

nych fotografii ukazujących etapy budowy Przekopu Wisły;
„Kurort i kąpielisko Bohnsack” – prezentacja przewodni-

ka turystycznego na rok 1930/1931 dla kuracjuszy przebywa-
jących na Wyspie Sobieszewskiej;

„Wyspa Sobieszewska na starej fotografii” – pokaz 
archiwalnych fotografii prezentujących teren Wyspy Sobie-
szewskiej w okresie międzywojennym;

„Vincent by Vincent – czyli co wiem o Wincentym Polu” 
– prezentacja multimedialna przybliżająca sylwetkę wybitne-
go polskiego poety, geografa, twórcy nazwy Śmiała Wisła;

„Forsterówka – rezydencja Alberta Forstera” – prezen-
tacja multimedialna  niezwykłej historii kwatery Alberta For-
stera na Wyspie Sobieszewskiej;

„Tajemnica drewnianej skrzynki – ocalona pamięć” – 
multimedialna prezentacja zdigitalizowanych szklanych ne-
gatywów odnalezionych na Wyspie Sobieszewskiej.

– Poza tym będzie można zwiedzać Izbę Pamięci Win-
centego Pola. Odbędzie się również pokaz unikalnej kolekcji 
XIX-wiecznych wydań dzieł Wincentego Pola oraz prezen-
tacja kolekcji ekslibrisów. Wstęp jest oczywiście bezpłatny – 
dodaje Kamil Leński.

Tym, którzy nie wiedzą, podpowiadamy, że Wyspa Skar-
bów znajduje się przy ulicy Turystycznej 3 w Sobieszewie.

(Gr)

warszawa. dobry klimat

wyróżniony Gdańsk
Gdańskie Domy Sąsiedzkie 

znalazły się w  finale konkur-
su pary prezydenckiej „Dobry 
Klimat dla Rodziny”. Zwycię-
żyła gmina Dzierżoniów.

Prezydencki konkurs roz-
grywał się w  trzech katego-
riach. Nasze miasto rywalizo-
wało o zwycięstwo w kategorii 
„Inicjatywy Międzypokole-
niowe”, a  do finałowej piątki 
zakwalifikował się program 
Domów Sąsiedzkich, czyli 
centrów społecznościowych, 
których celem jest integro-
wanie i  aktywowanie miesz-
kańców lokalnej społeczności. 
Warto podkreślić, że do kon-
kursu samorządy zgłosiły 250 
projektów. Poza zwycięzcami 
i Gdańskiem, w finałowej piąt-
ce znalazły się również samo-
rządy z Lublina, Opola i Dą-
browy Górniczej.

Model „Domów” powstał 
w Gdańsku, jako oddolna ini-
cjatywa NGO wspierana przez 
samorząd lokalny, na bazie 

brytyjskich i  irlandzkich do-
świadczeń w  pracy społecz-
nej. Dom Sąsiedzki stanowi 
przestrzeń do działania dla 
mieszkańców społeczności lo-
kalnej i  pozwala generować 
pozytywne procesy społeczne, 
wspierając, a  nie wyręczając 
w zaspokajaniu potrzeb lokal-
nych. Ma charakter apolitycz-
ny oraz areligijny i otwarty jest 
na różnorodne, prorodzinne, 
międzygeneracyjne inicjatywy 
społeczne, kulturalne i  arty-
styczne – tłumaczy Magdalena 
Kuczyńska z  biura prasowego 
gdańskiego magistratu.

Wyróżnienie w Pałacu Pre-
zydenckim odebrała Mag-
dalena Skiba, kierownik Re-
feratu Integracji Społecznej 
i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, która po-
wiedziała, że obecność wśród 
najlepszych to wielki zaszczyt 
i  docenienie innowacyjności 
projektu, który realizowany 
jest w Gdańsku.

– Domy Sąsiedzkie są inicja-
tywą szczególnie wartościową 
ze względu na nietuzinkowy 
charakter i  inspirację. Nasz 
pomysł wywodzi się wprost 
z  lokalnej potrzeby społecz-
nej, a więc bycia razem, która 
została przekuta w konkretny, 
wdrażany na poziomie lokal-
nym model. Nasz model za-
korzenia się teraz w kolejnych 

miastach Polski – podkreśla 
Magdalena Skiba.

Obecnie w  różnych dziel-
nicach Gdańska funkcjonu-
je sześć Domów Sąsiedzkich, 
których działalność koordy-
nuje i prowadzi ponad 50 osób, 
w tym 7 wolontariuszy.

(Gr)

GDAŃSKIE DOMY SĄSIEDZKIE
• Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki, ul. Gościnna 
14, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
• Biblioteka Społeczna Domem Sąsiedzkim na 
Stogach, ul. Hoża 14, Stowarzyszenie Przyjazne 
Pomorze
• Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie, ul. Wyzwolenia 
49, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki
• Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim, Stary 
Rynek Oliwski 15, Stowarzyszenie Stara Oliwa
• Dom Sąsiedzki za Murami, ul. Ogarna 27/28, Fun-
dacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM
• Dom Sąsiedzki na Ujeścisku , ul. Przemyska 21, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio

GdaŃsk. doczekamy się remontU

drogowcy na Świętokrzyskiej
Mieszkańcy wszystkich gdańskich dzielnic chcieliby, aby ich ulice były w jak 
najlepszym stanie. Dobrą informację mamy tym razem dla mieszkańców po-
łudniowego Gdańska, bowiem niebawem rozpocznie się remont ulicy Święto-
krzyskiej.

Niedawno podpisana zosta-
ła umowa z firmą, która zajmie 
się modernizacją fragmentu 
ulicy Świętokrzyskiej od al. 
Havla w kierunku Kowal.

– Wychodząc naprzeciw po-
trzebom mieszkańców osie-
dli sąsiadujących z  węzłem 
integracyjnym Nowa Łódz-
ka, w  ramach dodatkowego 
dofinansowania, zakończo-
ne już zadanie pod hasłem 
„Budowa ulicy Nowej Łódz-
kiej w  Gdańsku” rozszerzono 
o  realizację kolejnych zadań. 
Pierwsze z nich obejmuje prze-
budowę ulicy Świętokrzyskiej, 
natomiast kolejne dotyczą bu-
dowy ciągów pieszo–rowero-
wych łączących pobliskie osie-
dla z  pętlą tramwajową przy 
ul. Świętokrzyskiej – wyjaśnia 
Marcin Dawidowski, dyrektor 
Wydziału Programów Roz-
wojowych Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

W  drodze przetargu wyło-
niono wykonawcę, który zaj-
mie się drogową inwestycją. 
Umowa została już podpisana, 
a  przekazanie terenu budowy 
nastąpi 22 maja.

Jak podaje Magdalena 
Kuczyńska z Biura Prasowego 
gdańskiego magistratu termin 

zakończenia prac budowlano–
montażowych wyznaczono na 
22 grudnia.

– Przebudowa ul. Święto-
krzyskiej polegać będzie na 
rozbudowie skrzyżowania oraz 
na poprawie stanu techniczne-
go drogi od skrzyżowania z ul. 
11 Listopada do al. V. Havla. 
Głównym złożeniem reali-
zacji inwestycji jest poprawa 
bezpieczeństwa i  warunków 
ruchu – mówi Włodzimierz 
Bartosiewicz, szef Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.

Zadowolenia z  planowanej 
inwestycji nie kryją na pewno 
kierowcy, którzy każdego dnia 
muszą korzystać z  tego ciągu 
komunikacyjnego.

– Każdego dnia jeżdżę do 
Kolbud, więc znam doskona-
le ulicę Świętokrzyską. Jest 
stan jest tragiczny, a co za tym 
idzie, nie ułatwia to podróży. 
Szczególnie zimą trzeba być 
bardzo skoncentrowanym, 
żeby nie spowodować wypad-
ku, bo dziur i kolein na jezdni 
nie brakuje – mówi Zbigniew 
Szychowski, kierowca jednej 
z firm transportowych.

(lubek)

>> Niebawem rozpocznie się remont ulicy 
Świętokrzyskiej w kierunku obwodnicy

ZADANIA DO WYKONANIA
- przebudowa ulicy Świętokrzyskiej (424,41 m),
- przebudowa ulicy Orląt Lwowskich (105,93 m),
- zjazdy,
- schody terenowe,
- ciągi pieszo – rowerowe,
- uzbrojenie i urządzenie terenu (w tym oświetlenie),
- chodniki.

Fo
t. M

arc
in 

Żu
rek



news@panoramapomorza.pl     maj 20134 wydarzenia

przymorze. imprezy w piastUsiU

Festyn dla sąsiadów
Wszystkich sympatyków piosenki polskiej zapraszamy na V 

Młodzieżowy Przegląd Piosenki, który odbędzie się 22 maja 
(godz. 11.00) w amfiteatrze klubu „Piastuś” na Przymorzu.

- Godzinę wcześniej rozpocznie się X Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej, który odbędzie się w  sali widowiskowej na-
szego klubu. Z kolei 9 czerwca o godz. 15.00 rozpocznie się 
festyn „Dzień sąsiada”, który odbędzie się w  Galerii Przy-
morze – informuje Ewa Abramowska, kierownik „Piastusia”. 
– Festyn organizowany jest we współpracy z  „Partnerstwem 
Przymorze”.

Z kolei 14 czerwca wszystkich milusińskich zapraszamy na 
„Spartakiadę dla Przedszkolaków”, która już od 10 lat organi-
zowana jest z myślą o przedszkolakach z Przymorza.

(Gr)

kokoszki. wypełnij ankietę

spotkanie z prezydentem
Za nami kolejne spotkanie Prezydenta Gdańska z miesz-

kańcami miasta. W  maju Paweł Adamowicz spotkał się 
z mieszkańcami Przymorza Małego, a już w czerwcu odwie-
dzi Kokoszki.

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca w Szkole Podstawowej 
przy ulicy Azaliowej i Kalinowej.

- Będzie to już 41. spotkanie obywatelskie z  prezyden-
tem Adamowiczem z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje 
miasto”. Tym razem spotkanie odbędzie się na Kokoszkach, 
a  w  celu poznania oczekiwań mieszkańców proponujemy 
udział w ankiecie i wskazanie konkretnych przykładów miejsc 
albo punktów wymagających podjęcia działań. Jej wyni-
ki przedstawimy podczas spotkania. Dzięki temu będziemy 
mogli lepiej poznać opinie mieszkańców i przygotować się do 
spotkania. Prosimy o  zaznaczenie maksymalnie trzech spo-
śród wymienionych tematów, które pozwolą na wskazanie 
kwestii priorytetowych – informuje Piotr Kowalczuk, kie-
rownik Referatu Komunikacji Społecznej gdańskiego urzędu 
miasta.

Wszystkie deklaracje powinny spłynąć do środy, 29 maja. 
Ankieta znajduje się na stronie urzędu www.gdansk.pl. Spo-
tkanie, które odbędzie się 12 czerwca, rozpocznie się o godz. 
17.00, ale już od godz. 16.00 dostępne będą stoiska informa-
cyjne urzędu oraz jednostek miejskich.

(Gr)

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 powierzch-
ni reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „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.

przywidz. stUdencki przeGlĄd

bazuna zawita do zielonej bramy
Zielona Brama w Przywi-

dzu kolejny raz gościć będzie 
uczestników Ogólnopolskiego 
Turystycznego Przeglądu Pio-
senki Studenckiej „Bazuna”. 
Tegoroczna impreza odbędzie 
się 28 – 30 czerwca.

„Bazuna” ma już swoją dość 
długą historię, bo jej początki 
sięgają roku 1971. Przegląd or-
ganizowany jest przez środo-
wisko studentów Politechniki 
Gdańskiej, reprezentowane 
przez Uczelniany Parlament 
Zrzeszenia Studentów Pol-
skich Politechniki Gdańskiej 
(obecnie: Parlament Studen-
tów Politechniki Gdańskiej).

Realizatorem imprezy od jej 
początków jest nieprzerwanie 
Studencki Klub Turystycz-
ny Politechniki Gdańskiej 
„FIFY”. Od roku 2005 w re-
alizacji imprezy uczestniczy 
także Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Artystyczne „Bazuna”.

Warto podkreślić, że jest 
to jedyna tego typu impreza 

w Polsce, z założenia wędru-
jącą – od pierwszych edycji 
w gdańskim klubie „ŻAK” 
poprzez tzw. cykl zamkowy 
(Gniew, Malbork, Kwidzyn) 
po przeglądy z lat ostatnich 
odbywające się w Trójmieście 
i jego okolicach.

Jak informują organizato-
rzy po raz pierwszy w historii 
studencki przegląd rozpocz-
nie się, w piątek 28 czerw-
ca o godz. 13.00. Ten dzień 
przeznaczony jest dla arty-
stów lokalnych, a więc swoją 
twórczość zaprezentują artyści 
gminy Przywidz.

Dodajmy, że poza Zielo-
ną Bramą i studenckim klu-
bem do organizacji imprezy 
włączył się też Urząd Gminy 
Przywidz. Więcej informa-
cji dotyczących czerwcowego 
przeglądu znaleźć można na 
stronie www.bazuna.art.pl.

(Gr)

>> Niedawno „Bazuna” obchodziła swoje  
40. urodziny. W czerwcu jej kolejna odsłona  

w Przywidzu

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pra

so
we

GdaŃsk. wyGraj w konkUrsie

pół bańki na place zabaw
Jeszcze do 17 czerwca składać można oferty w konkursie, w którym wygrać 
można pieniądze na budowę placu zabaw. Nagrodzonych zostanie 10 organi-
zacji pozarządowych, a każda z nich otrzyma po 50 tys. zł.

– Celem konkursu jest wyło-
nienie 10 organizacji pozarzą-
dowych, które na swoim lub te-
renie gminnym wybudują małe 
place zabaw. Konkurs zostanie 
rozstrzygnięty do końca lip-
ca, natomiast termin realizacji 
placów zabaw wyznaczono do 
połowy grudnia tego roku – in-
formuje Magdalena Kuczyń-
ska z Biura Prasowego Urzędu 
Miasta Gdańska.

Dodajmy, że do tej pory 
z  miejskiego budżetu wydano 
1,5 mln zł na budowę placów 
zabaw. Koordynatorem pro-
jektu jest Wydział Programów 
Rozwojowych, dlatego właśnie 
tam należy udać się po instruk-
cje i  pomoc, aby ubiegać się 
o miejskie wsparcie na budowę 
placów zabaw. Dodajmy, że wy-
dział mieści się przy ulic Kartu-
skiej 5 (tel. 58 526 80 00, fax 58 
526 80 01, adres do korespon-
dencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 
80–803 Gdańsk).

– Informacje i  niezbędne 
dokumenty do pobrania moż-
na znaleźć także na stronie 
w w w.gdansk.pl /nasze–mia-
sto,808,25239.html. Oferta 
zgłoszona do konkursu powin-
na zawierać zgodę rady osiedla, 
przedstawioną w formie uchwa-
ły rady jednostki pomocniczej, 

szkic sytuacyjny z oznaczonym 
miejscem posadowienia urzą-
dzeń zabawowych, pozytywną 
opinię Wydziału Urbanistyki, 
Architektury i  Ochrony Za-
bytków o  możliwości lokaliza-
cji placu zabaw na wskazanej 
działce. Oferta powinna też 
zawierać zdjęcia fotograficzne 
terenu, na którym planowa-
na jest budowa placu zabaw, 
a  w  przypadku, gdy teren, na 

którym ma powstać planowa-
ny plac zabaw nie jest terenem 
gminnym – zgodę właściciela 
działki na utworzenie placu za-
baw na okres co najmniej 3 lat. 
Udzielona zgoda przedstawiona 
jest w formie umowy – wyjaśnia 
Magdalena Kuczyńska.

Przypomnijmy, że w  roku 
ubiegłym place zabaw powsta-
ły przy ul. Miałki Szlak 74 
(teren Szkoły Podstawowej nr 

29), w  rejonie ulic Klonowi-
cza i  Mickiewicza, Parku nad 
Strzyżą, w rejonie ulic Nowot-
nej i  Stryjewskiego oraz Świę-
tokrzyskiej i Guderskiego, przy 
ul. Partyzantów i  Grunwaldz-
kiej – Park De Gaulle’a, przy 
ul. Niwki i  rejonie ul. Gdań-
skiej, ul. Gałczyńskiego oraz 
ul. Przemyskiej.

(kl)

>> Dzięki pieniądzom z miejskiej kasy powstał w ubiegłym roku plac zabaw  
w Parku De Gaulle’a
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mokry dwÓr. kwiatowe bajki

Święto tulipana
W najbliższy weekend  

(18 – 19 maja) w  Mokrym 
Dworze pod Gdańskiem od-
będzie się Święto Żuławskiego 
Tulipana.

Święto Żuławskiego Tuli-
pana jest organizowane od 4 
lat i zawsze na początku maja. 
W tym roku pogoda pokrzyżo-
wała plany organizatorów.

– Tam, gdzie się pojawiłem, 
pytano mnie, kiedy będzie 
Święto Tulipana. Nie chciałem 
obiecywać żadnej daty. Wszyst-
kie prace w gospodarstwie były 
opóźnione. A to właśnie dobra 
pogoda była nam potrzebna, 
byśmy mogli przygotować na-
szą tulipanową imprezę – mówi 
„Panoramie” Wiesław Zbroiń-
ski, sołtys Mokrego Dworu, 
jeden z organizatorów imprezy, 
który na co dzień zajmuje się 
uprawą tulipanów.

Wiesław Zbroiński zdra-
dził nam jednak, że podczas 
imprezy atrakcji nie będzie 
brakowało.

– Na naszej scenie wystąpi 
wiele zespołów. Prowadzimy 
jeszcze rozmowy z  gwiazdą, 
która miałaby uświetnić impre-
zę. Nie zabraknie konkursów 
z  wykorzystaniem oczywiście 
tulipanów. Odbędzie się też 
nasza wersja popularnego tele-
turnieju muzycznego, którą za-
tytułowaliśmy „Jaka to bajka”, 
gdzie uczestnicy będą musieli 
rozpoznawać melodie znanych 

bajek. O  godz. 19.00 przygo-
towaliśmy dużego kalibru nie-
spodziankę, natomiast o godz. 
22.00 odbędzie się pokaz fajer-
werków – dodaje sołtys Mokre-
go Dworu.

Tematem przewodnim te-
gorocznego święta będzie 
„Tulipanowy bajkowy świat”, 
a  przygotowaniem projektów 
zajął się jak zwykle Bogu-
sław Izdebski. Dodajmy, że 

w  sobotę impreza rozpocznie 
się o  godz. 12.00, natomiast 
w niedzielę o godz. 14.00.

(lubek)

>> Tak imponujące kwiatowe kompozycje można podziwiać tylko podczas 
Święta Żuławskiego Tulipana w Mokrym Dworze
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pomorze. tU majĄ prawdziwy dom

miłość czerpią pełnymi łyżkami
Dzieci trafiają do rodzin 

zastępczych w bardzo różnych 
sytuacjach. Zdarza się, że 
w przypadku nieszczęśliwych 
wypadków, tworzą ją najbliż-
si członkowie rodziny, kiedy 
małoletni tracą rodziców. Jed-
nak najczęściej jest to problem 
alkoholu i  przemocy w  natu-
ralnej rodzinie. W  sopockim 
domu dziecka przebywa na 
szczęście niewiele dzieci.

w ostatecznoŚci  
rodzina zastępcza

– Jeśli jest taka potrze-
ba staramy się je umieszczać 
w  rodzinach zastępczych. 
Jest ich tak wiele, że maluchy 
nie muszą czekać. Na tere-
nie naszego miasta funkcjo-
nują trzy, a  poza miastem aż 
osiem zawodowych rodzin 
zastępczych. Aby pełnić taką 
funkcję trzeba spełnić pewne 
warunki, w  naszym ośrodku   
kandydaci  przechodzą  szko-
lenie  i   kwalifikacje aby stać 
się rodziną zastępczą – mówi 
„Panoramie” Ewa Wielbińska 
z Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sopocie.

Na początku trzeba przejść 
wstępną kwalifikację. Jeśli ro-
dzina przejdzie ją pozytyw-
nie otrzymuje skierowanie na 
szkolenie, które przeprowadza 
MOPS. Trzeba udokumento-
wać też swoją sytuację mate-
rialną, a co istotne w przypad-
ku małżeństw jeden z  mał-
żonków musi pracować.

nie tylko małŻeŃstwa

– Nie oznacza to jednak, że 
tylko małżeństwa mogą peł-
nić rolę rodzin zastępczych. 
Mogą nimi być także pary, 
które nie są w  formalnym 
związku, jak również osoby 
samotne. Poza tym muszą to 
być osoby zdrowe i  które nie 
miały nigdy problemów z pra-
wem. Staramy się jednak ro-
bić wszystko, by dzieci trafi-
ły tylko w  ostateczności do 
pieczy zastępczej – tłumaczy 
Ewa Wielbińska, która przy 
okazji bardzo pochlebnie wy-
powiada się na temat rodzin 
zastępczych.

Jedną z  nich jest rodzina 
Anny i  Jarosława Jatczaków, 
w  domu których przebywa-
ło już 21 dzieci. W  tej chwi-
li swój dom znalazła u  nich 
czwórka rodzeństwa w wieku 
3, 8, 12 i 13 lat.

marzenie prawie się 
spełniło

– Wychowaliśmy trójkę 
swoich dzieci i  kiedy zamie-
rzaliśmy zostać rodziną za-

stępczą oczywiście zapyta-
liśmy nasze pociechy o  opi-
nię na ten temat. Marzyłam 
o  stworzeniu rodzinnego 
domu dziecka, ale nie pozwo-
liły na to warunki lokalowe. 
Dlatego postanowiliśmy zo-
stać zawodową rodziną za-
stępczą – mówi Anna Jatczak.

Jej mąż przyznaje, że po-
czątki bywają często bar-
dzo trudne, ponieważ dzieci 
przychodzą tu z dużym baga-
żem niemiłych doświadczeń 
i  na początku trudno jest się 
im przyzwyczaić do nowej 
rzeczywistości.

– Ustaliliśmy pewne zasady 
i obowiązki, do których każdy 
się musiał dostosować. Jedno-
cześnie uzgodniliśmy nagro-
dy i  po krótkim czasie nasza 
metoda okazała się skuteczna. 
Do każdego dziecka trzeba 
mieć indywidualne podej-
ście. Były jednak sytuacje, że 
niektórzy traktowali nas jak 
własnych rodziców – z uśmie-
chem wspomina Jarosław 
Jatczak.

dzieŃ cioci i wUjka

Opieka nad dziećmi nie 
należy na pewno do łatwych 
zadań i  czasami brakuje fi-
zycznych sił na dalszą pracę. 
Nigdy jednak w  rodzinie Jat-
czaków nie pojawił się mo-
ment zwątpienia.

– Daje nam to dużo rado-
ści i  satysfakcji, bo właśnie 
dzięki pobytowi w  naszym 
domu widzimy duże zmiany 
w  zachowaniu i  charakterze 
niektórych dzieci. Trudno 
jest się potem z nimi rozstać. 
Kiedy odchodziła pierwsza 
nasza podopieczna to przez 
kilka dni dochodziłam do sie-
bie, ale kontakt utrzymujemy 
do dziś, mimo że od tamte-
go dnia minęły już trzy lata. 
Dzieci, które u nas przebywa-
ły powiedziały, że jest Dzień 
Matki, Dzień Dziadka, ale 
nie ma Dnia Cioci i  Wujka, 
a  one postanowiły to zmie-
nić. Ogłaszam się więc wszem 
i wobec, że 13 grudnia obcho-
dzimy Dzień Cioci i Wujka – 
pół żartem, pół serio oznajmia 
Pani Ania.

Jak w  każdej rodzinie by-
wają trudne chwile, ale jak 
zauważają Jatczakowie pa-
mięta się tylko dobre sytuacje, 
a tych jest zdecydowanie wię-
cej i  dają siłę do dalszej pra-
cy. Wiele pociechy jest z naj-
młodszego podopiecznego, 
który mimo młodego wieku 
już wykazuje zdolności kuli-
narne, o czym mogliśmy prze-
konać się osobiście kosztując 
szarlotki przygotowanej przez 
8–latka i jego ciocię Anię.

– Pomagam sprzątać, kar-
mić królika i piec ciasto. Zo-
stałem też niedawno mini-
strantem – chwali się chłopiec.

Patrząc na Jatczaków aż 
trudno uwierzyć, że niektó-
re dzieci przyszły do tego 
domu z innych rodzin i są dla 
nich obce. Miłości, która za-
mieszkała w  tym sopockim 
domu mogłaby pozazdrościć 
niejedna rodzina. Nie nale-
ży mieć również obaw przed 
zakładaniem rodziny zastęp-
czej, bo mimo wielu obo-
wiązków i  wyrzeczeń, radość 
i  uśmiech dzieci jest najlep-
szym wynagrodzeniem.

krzysztof lubański

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Za-
stępczego – to święto jest podziękowaniem dla wielu wspaniałych 
ludzi, którzy opiekują się dziećmi opuszczonymi i  zaniedbanymi, któ-
rymi rodzice biologiczni z różnych powodów nie mogą lub nie potra-
fią się zająć.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie już od 10 lat orga-
nizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampanię Poda-
ruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą! Osoby, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą mogą zgłosić się do Działu Pieczy Zastęp-
czej sopockiego MOPS-u, tel. 58 555-10-22, dps@mopssopot.pl

>> Kilka chwil trzeba również poświęcić na odrabianie lekcji
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przymorze.  
koncertowe niedziele

szanty na Śląskiej
Mieszkańcy Przymorza przyzwyczaili się już chyba do kon-

certów, które odbywają się w Domu Kultury przy ul. Śląskiej 
66 B. Ostatnio można było wysłuchać utworów przy okazji 
3 maja, a kolejne spotkanie z muzyką zaplanowano już 16 
czerwca.

W przymorskim Domu Kultury można uczestniczyć w róż-
nych koncertach. Wcześniej wystąpił zespół Bryg – Brygada 
Sindbada w składzie: Łukasz Jabłoński (skrzypce, śpiew), To-
masz Pawlak (gitara akustyczna, banjo, śpiew), Jacek Loroch 
(gitara-Dobro), Szymon Zalewski (gitara basowa).

- Tym razem słuchaliśmy szant i pieśni marynistycznych. 
Jak mówią muzycy, jest to jedyny zespół szantowy w Polsce 
Północnej, który gra na tak oryginalnych instrumentach – 
mówi Barbara Imianowska z Domu Kultury na Przymorzu. 
- W czerwcu zapraszamy na koncert Teatru Otwartego Da-
riusza Wójcika „Muzyka lekka, łatwa i przyjemna”, który od-
będzie się 16 czerwca.

Koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
dzielnicy. Dość powiedzieć, że szantowej muzyki przyszło po-
słuchać blisko 100 osób.

(Gr)
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priorytetem instalacje wodociĄGowe

ruszyły prace remontowe
Na terenie wszystkich czte-

rech administracji osiedli Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze” rozpo-
częły się już prace remontowe. 
Zima nieco opóźniła ich start, 
ale teraz budowlańcy starają się 
nadrobić zaległości.

– Na terenie naszej admini-
stracji prowadzimy w tej chwi-
li budowę chodnika na Małym 
Przymorzu. Trwa również 
wymiana poziomów instalacji 
wodociągowej w budynku przy 
ulicy Jagiellońskiej 34. Poza 
tym malowana jest elewacja 
od strony klatek schodowych 
budynków przy ulicy Jagiel-
lońskiej 28 i 30 – informuje 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”.

Niewiele prac wykonanych 
zostało też na terenie Admini-
stracji Osiedla nr 2. Tu jednak 
rozpoczęto wymianę pionów 
zimnej i ciepłej wody w budyn-
ku przy ul. Piastowskiej 90b.

– Jest to kosztowne przed-
sięwzięcie, w które warto in-
westować. Dzięki temu pojawi 
się nie tylko instalacja, która 
nie będzie awaryjna, ale rów-
nież zaoszczędzimy na pie-
niądzach, które wydawaliśmy 
na ubytki wody. Przed waka-
cjami chcemy zakończyć pra-
ce w klatce b, a po wakacjach 
w klatkach c i d – tłumaczy 
Włodzimierz Byczkowski, kie-

rownik Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze”.

Poza tym, prowadzone są 
jeszcze drobne prace drogowe, 
a na czerwiec zaplanowano mo-
dernizację chodnika przy ulicy 
Piastowskiej 66.

Również na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze” wiodącym przed-
sięwzięciem jest wymiana in-
stalacji wodociągowej oraz 
wodomierzy.

– W pierwszym kwartale 
prace te udało się przeprowa-
dzić w budynku przy ulicy Dą-
browszczaków 32 oraz w falow-
cu przy Obrońców Wybrzeża, 

w klatce 8b. Tam również wy-
mieniliśmy wewnętrzne linie 
zasilania. To oczywiście nie są 
jedyne rzeczy, którymi zajmuje-
my się w tej chwili. Prowadzi-
my jednak wiele innych, drob-
niejszych robót – mówi Andrzej 
Narkiewicz, zastępca kierowni-
ka ds. technicznych AO 4.

W pierwszym kwartale tego 
roku na terenie Administracji 
Osiedla nr 1 zajęto się naprawą 
ulic i chodników (Śląska 29, 31, 
33, 76) zniszczonych podczas 
zimy. Wymieniano też piony 
zimnej i ciepłej wody oraz jej 
cyrkulacji.

– W pierwszym kwarta-

le zajmowaliśmy się przede 
wszystkim sprawami związa-
nymi z przetargami, ale nie ma 
obaw, byśmy nie zrealizowali 
zakładanego planu remon-
tów na ten rok – mówi Sta-
nisław Prus, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze.

W tej chwili w PSM „Przy-
morze” odbywają się zebrania 
Grup Członkowskich. O ich 
przebiegu i poruszanych tema-
tach poinformujemy w kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

>> Już w tym roku udało się odnowić elewację budynku przy  
ulicy Jagiellońskiej 28
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przymorze. plenerowo w „maciUsiU i”

przed nami wielki wyścig
Słoneczna pogoda sprawia, że coraz więcej imprez orga-
nizowanych w naszym mieście odbywa się w plenerze. 
Nie inaczej jest w Osiedlowym Klubie „Maciuś I”, działa-
jącym przy PSM „Przymorze”.

Za nami Turniej Tenisa Sto-
łowego o  Puchar Kierowni-
ka Administracja Osiedla nr 
1 PSM „Przymorze”, a  jego 
zwycięzców poznamy 29 maja. 
Wtedy to odbędzie plenerowa 
impreza z  okazji Dnia Dziec-
ka „W  krainie bajek”, która 
rozpocznie się o  godz. 16.00, 
ale już od południa bawić się 
będzie można na dmuchanym 
zamku. Dokładny program im-
prezy nie jest jeszcze znany, ale 
organizatorzy zapewniają, że 
każdy znajdzie coś dla siebie.

– Jednak znacznie wcześniej, 
bo już w  najbliższy piątek 17 
maja zapraszam na wyścig na 
łyżworolkach, który ma już 
kilkuletnią historię. Zawody 

rozpoczną się o  godz. 16.00, 
a  skierowane są dla dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy wyści-
gu muszą zabrać ze sobą kask 
oraz ochraniacze na ręce i nogi 
– informuje Urszula Lisowska, 
kierownik klubu „Maciuś I”.

Mimo że trasa wyścigu nie 
jest zbyt długo, to i  tak orga-
nizatorzy spodziewają się wie-
lu emocji. Znacznie spokojniej, 
ale za to kulturalnie zapo-
wiada się 23 maja (czwartek). 
W klubie przy ulicy Opolskiej 
2 o godz. 10.00 rozpocznie się 
przedstawienie teatralne przy-
gotowane przez dzieci z Przed-
szkola nr 62. Spektakl może 
obejrzeć każdy, a  wstęp jest 
wolny.

– Tego samego dnia zorga-
nizujemy Majową Dyskotekę. 
Jej początek o  godz. 10.45. 
Mogę zapewnić, że nie za-
braknie dobrej zabawy i  kon-
kursów z nagrodami – dodaje 
Urszula Lisowska. – Korzysta-
jąc z okazji zachęcam również 
do uczestniczenia w  sekcjach 
i  kołach zainteresowań, które 
działają w naszym klubie.

Przypominamy więc, że 
w  klubie działa: Maciusiowy 
Klub Malucha (zajęcia eduka-
cyjne i przedszkolne dla dzieci 
w wieku od 2,5 do 5 lat) sekcja 
plastyczna dla dzieci od 5 do 11 
lat, rytmika dla dzieci od 2 do 5 
lat, Studio Piosenki dla dzieci, 
młodzieży i  dorosłych, zespół 

taneczny „M I  X”. Poza tym 
prowadzone są zajęcia z  gim-
nastyki, pilatesu dla dorosłych, 
brydżowe, tenisowe, gry na 
pianinie i gitarze. Swoją siedzi-

bę ma tu tuż Koło Seniora.
Więcej informacji na temat 

działalności klubu „Maciuś I” 
można uzyskać na stronie www.
macius1.przymorze.gda.pl. Można 

też dzwonić (tel. 58 556 41 51) 
albo przyjść (ul. Opolska 2).

(Gr)

>> Największym zainteresowaniem ubiegłorocznej imprezy z okazji Dnia 
Dziecka cieszyły się oczywiście dmuchane zabawki

Fo
t. A

rch
iwu

m 
klu

bu
 „M

ac
iuś

 I”



maj 2013     news@panoramapomorza.pl 7wydarzenia

3.06.2013 - godz. 15.30 

 

                                       

W programie:
                      1. Arcyśmieszny spektakl w wykonaniu Teatru Kubika     pt.: 

"Operacja" z udziałem widzów
2.Rodzinne konkurencje sportowe „Akcja Rodzinna 

Operacja” (zabawy nawiązują do spektaklu). 
                                                         3. Pokaz gigantycznych baniek mydlanych 

                                                                                        - warsztaty „bańkarskie”. 
4. Stanowisko z malowaniem twarzy i włosów. 

5. Klauni na szczudłach wiążą 
baloniki w śmieszne 

figury. 

6. UBlok konkursów i zabawU

„Bajkowo - zagadkowo” 
zgadywanki 

dla dzieci z nagrodami.
                                                                                            Konkurs i nauka tańca 

Rewelacyjne zabawy z 
chustą Klanzy. 

"Wszyscy jesteśmy
aktorami" 

Rodzinne zadania 
cyrkowe.

Nauka i konkurs 
chodzenia na 

szczudłach 
     

                                                                                   Zamek do skakania i
zjeżdżalnia

Ciuchcia, wata cukrowa,
balony

 

DZIEŃ DZIECKA   
 

 

 

 

 

KLUB  OSIEDLOWY  PIASTUŚ 
ZAPRASZA DZIECI I RODZICÓW 

 

najtańsza 
rekLama 
w mieŚcie
Kontakt: reklama

@panoramapomorza.pl

sopot. na brodwino

łatwiejszy 
dojazd

Na wniosek mieszkańców osiedla Brodwino o wydłużenie 
czasu funkcjonowania linii autobusowej 187, nastąpiła zmiana 
rozkładu jazdy tej linii, ale również linii 177.

- Codziennie od początku maja realizowane są dwa dodat-
kowe kursy autobusów linii 187 w  godzinach wieczornych. 
Dzięki temu ostatni kurs jest realizowany około godz. 23.30 
– podaje Magdalena Jachim, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Sopotu.

W związku z koniecznością zachowania niezmienionej ilo-
ści realizowanych wozokilometrów (obowiązują umowy pod-
pisane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej z  realizatorami 
przewozów, wybranymi w ramach prowadzonych postępowań 
przetargowych) zmieniono rozkład linii 177 i 187 w  sposób 
polegający m.in. na likwidacji kursów linii 177 w godzinach 
popołudniowych i  wieczornych oraz zmniejszeniu częstotli-
wości funkcjonowania autobusów linii 187 w godzinach 15.00 
– 17.30 w dni powszednie (z 15 do 20 minut) i korekcie godzin 
odjazdów wybranych kursów.

- Zmienione rozkłady jazdy dla linii 177 i 187 są dostęp-
ne na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni pod adresem www.zkmgdynia.pl – dodaje Magda-
lena Jachim.

(kl)

GdaŃsk. drzewo miłoŚci

miasto 
zakochanych?

Ponad 700 osób, które podzieliły się swoimi uczuciami, wy-
jątkowy klon, kilkaset serc z wyznaniami, mnóstwo konkur-
sów i nagród, a do tego romantyczna muzyka i lody dla dwojga 
– warto było odwiedzić strefę Drzew Miłości Carte d’Or przy 
Zielonej Bramie.

Gdańsk ma szansę zwyciężyć w  rywalizacji o  tytuł „mia-
sta zakochanych”. Wyniki zabawy będą znane pod koniec 
czerwca, gdy zakończy się seria wydarzeń pod hasłem Drzewa 
Miłości.

Wyjątkową strefę Drzew Miłości Carte d’Or w Gdańsku 
odwiedziły 704 osoby. Czekało na nich żywe drzewko w do-
nicy, na którym każdy mógł powiesić specjalnie przygotowaną 
zawieszkę z  odręcznie zapisanym wyznaniem miłości. Klon 
symbolizujący siłę wiecznej miłości został następnie posadzo-
ny w Zieleńcu przy skrzyżowaniu ulicy Szerokiej i Grobla II.

Wśród uczestników zabawy można było spotkać młodych 
zakochanych, małżonków z wieloletnim stażem, świeżo upie-
czonych narzeczonych, a także rodziców z dziećmi czy grupy 
przyjaciół – wszyscy chętnie dzielili się z bliskimi pozytyw-
nymi emocjami. Wyznania, które gdańszczanie oraz odwie-
dzający miasto turyści zawieszali na gałęziach rozłożystego 
czerwonego klonu, zostały zamknięte w  ekologicznej drew-
nianej skrzynce, a  następnie, jako symboliczny kamień wę-
gielny, umieszczone w korzeniach drzewa w parku. Wszyscy 
odwiedzający strefę Carte d’Or mogli także odebrać opako-
wanie lodów dla dwojga.

Gdańsk był pierwszym miastem na trasie akcji Drzewa Mi-
łości Carte d’Or. Akcja zawita również do Krakowa, Wrocła-
wia, Warszawy, Poznania i Łodzi. W czerwcu, po zakończe-
niu wydarzeń pod hasłem Drzewa Miłości, zostanie ogłoszo-
ne, które miasto zdobyło tytuł „miasta zakochanych”.

Z myślą o tych, którzy nie będą mogli pojawić się na wy-
darzeniach osobiście, marka Carte d’Or przygotowała spe-
cjalną aplikację na portalu Facebook. Na fanpage’u Wieczory 
z Carte d’Or będzie można w zakładce konkursowej Drzewo 
Miłości zawiesić swoje wyznanie na wirtualnym drzewku. 
Autorzy najpiękniejszych wyznań otrzymają szansę zdobycia 
atrakcyjnych nagród: dwóch dwuosobowych pobytów w Bia-
łowieży – miejsca słynącego z długowiecznych drzew lub mi-
niaturowych drzewek z umieszczonymi na nich nagrodzony-
mi wyznaniami.

(Gr)

zaspa. wspÓlnie nakręcĄ film

dzień dziecka na sportowo
Na sportowo zapowiada się tegoroczny Dzień Dziecka na gdańskiej Zaspie. 
Stanie się tak za sprawą klubu sportowego Rozstaje oraz klubu fitness Spójnia, 
które przygotowują ciekawy program spotkania.

Impreza odbędzie się  
1 czerwca w  godzinach 9.00 
– 15.00 w  sąsiedztwie boiska 
przy ul. Żwirki i Wigury. Na-
tomiast na boisku dominować 
będą zmagania młodych piłka-
rzy z  rocznika 2000, dla któ-
rych zostanie zorganizowany 
turniej piłki nożnej. W zawo-
dach wezmą udział drużyny: 
Rozstaje Gdańsk, Karlikowo 
Sopot, Orzeł Gdynia, Sparta 
Gdańsk. Oprócz zawodników 
z  rocznika 2000 swoje umie-
jętności zaprezentują także 
zespoły gospodarza turnieju 
z roczników 2002 oraz 2004.

Tuż obok boiska powstanie 
scena, którą w  tym dniu za-
władną instruktorzy z  klubu 
fitness Spójnia. Przygotowa-
li oni bogatą ofertę, w  której 
każdy powinien znaleźć coś 
ciekawego dla siebie. Odbędą 
się bowiem zajęcia z  zumby, 
jogi oraz treningu funkcjonal-
nego. Scena wystartuje o godz. 
11.30. Wśród uczestników 
zajęć ruchowych rozlosowana 
zostanie nagroda – karnet na 
zajęcia w klubie Spójnia.

W programie imprezy prze-
widziano także zajęcia z  ani-
matorem gier i zabaw dla naj-
młodszych. Zabawy rozpocz-
ną się o godz. 11.00 i potrwają 
aż do 15.00. Główną atrakcją 
będzie kręcenie filmiku Har-
lem Shake (godz. 12.00 na 
boisku). Jest jednak jeden wa-
runek wzięcia udziału w  tym 
przedsięwzięciu – każdy chęt-
ny musi się przebrać, a  im 
dziwniej tym lepiej.

Specjalny konkurs odbę-
dzie się także za sprawą Sa-
lonu Fryzur Beaty Jankow-
skiej. Dzieci, które pojawią się 
o godz. 14.30 pod sceną i będą 
wyróżniać się ciekawą styli-
zacją uczesania będą mogły 
wygrać bon do wykorzystania 
w Salonie BJ.

Na Zaspie zapowiada się 
więc ciekawa impreza dla 
dzieci, którą najmłodsi będą 
wspominać jeszcze długo po 
powrocie do domów.

(Gr)

>> Najmłodsi mogą liczyć na wiele atrakcji podczas imprezy, która przygot-
owywana jest z okazji Dnia Dziecka
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przymorze. 
adoptUj zwierzaka

rodzina 
najważniejsza

W nadmorskim Parku im. Ronalda Reagana na Przymo-
rzu odbędzie się w sobotę 18 maja pierwszy wspólny piknik 
rodzin, które adoptowały zwierzęta z gdańskiego schroniska 
„Promyk”.

– Do udziału w  festynie zatytułowanym „Bo rodzina jest 
najważniejsza” zaproszeni zostali opiekunowie czworonogów 
wraz z całymi rodzinami. Spotkają się, by wspólnie się bawić, 
rozmawiać, ale też wymieniać doświadczeniami dotyczącymi 
odpowiedzialnej opieki nad swoimi pupilami. Będą też wspól-
nie przekonywać innych, że warto powiększyć ludzką rodzinę 
o psa lub kota – informuje Michał Piotrowski z Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.

Festyn rozpocznie się o godz. 10.00 w sąsiedztwie ulic Dą-
browszczaków i Jagiellońskiej.

– Gry, zabawy, konkursy, dyskusje i  pokazy potrwają do 
godz. 17.00. W imprezie w charakterze ekspertów i doradców 
wezmą udział również lekarze weterynarii, przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej, Pomorskiej Fundacji Rottka, Cen-
trum Edukacji Kynologicznej „Na Fali”, gdańskiego ZOO, 
Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
i schroniska „Promyk” – dodaje Michał Piotrowski.

(at)

kolbUdy. dęte Granie

swoje pokochajcie
Kontynuując zainicjowany w 2011 roku projekt „Swoje po-

kochajcie” Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku wraz 
z Gminą Kolbudy organizuje w  tym roku I Kaszubsko–Ko-
ciewsko–Powiślański Przegląd Orkiestr Dętych, który odbę-
dzie się na Gminnym Stadionie w Kolbudach. Impreza odbę-
dzie się w najbliższą niedzielę 19 maja.

Przegląd Orkiestr Dętych jest pierwszym wspólnym pro-
jektem realizowanym przez Gminę Kolbudy i  NCK przy 
współpracy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Od-
działu Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego.

Impreza rozpocznie się o  godz. 10.00 od przemarszu 
wszystkich orkiestr przez Kolbudy. Podczas parady każ-
da z  orkiestr zagra co najmniej jeden wybrany przez siebie 
utwór. Po przyjściu na stadion orkiestry wykonują razem 5 
hymnów: Zjednoczonej Europy, polski, kaszubski i kociewski 
oraz Pieśń Kwidzyniaków pod batutą Ireneusza Stromskiego 
– próba bicia rekordu Polski, a może nawet UE.

Potem odbędzie się przegląd uczestników konkursu, 
a w przewie zaplanowano koncert Big Band Gminy Kolbudy 
pod dyrekcją Jana Skałbani.

(kl)

PROGRAM FESTYNU
10.00 – uroczyste otwarcie festynu, zaproszenie do uczest-
nictwa w rodzinnym biegu „Pies szuka domu”, konkursie 
rysunkowym, grach i zabawach na terenie parku,
10.30 – Szkoła Tańca Love To Dance – pokazy i wspólna 
zabawa,
11.00 – Straż Miejska – prezentacja programu „Gdańsk mia-
stem przyjaznym zwierzętom”,
11.15 – historia prawdziwa, czyli Pik w domu – Agata Kę-
dziora–Graczyk opowie historię adopcji psa ze schroniska 
„Promyk”,
11.30 – Centrum Edukacji Kynologicznej „Na Fali” – pokazy 
tresury psów,
12.00 – POPR – nauka udzielania pierwszej pomocy dla 
najmłodszych,
12.30 – Chorągiew Ziemi Gdańskiej – pokazy walk rycerskich,
13.00 – Gdański Archipelag Kultury – dziecięce pokazy tańca,
13.30 – pokazy taekwondo,
14.00 – Pomorska Fundacja Rottka – pokazy tresury,
14.30 – prezentacja psów ze schroniska,
15.00 – Teatr Miniatura – spektakl pt. „Afrykańska 
Przygoda”.

GdaŃsk. innowacyjne rozwiĄzanie

nagrody dla energi
Pracownicy Grupy ENER-

GA zostali nagrodzeni przez 
premiera za wybitne osią-
gnięcia naukowo–techniczne. 
Wspólnie z naukowcami w ze-
spole pod kierownictwem prof. 
Jana Kicińskiego z  Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN 
w Gdańsku wdrażają w Żychli-
nie koncepcję gminy samowy-
starczalnej energetycznie.

Piotr Litwin, wiceprezes 
spółki Energa Invest, podmio-
tu odpowiedzialnego za pro-
wadzenie inwestycji w  Grupie 
Energa oraz Marek Laskow-
ski, kierownik Zespołu ds. 
Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w Energa SA nale-
żą do ośmioosobowego zespołu 
nagrodzonego za innowacyj-

ną technologię wytwarzania 
ciepła i  energii elektrycznej 
w gminach.

– W  swojej pracy skupiają 
się aktualnie m.in. na rozwi-
janiu technologii wytwarzania 
paliw i  energii z  biomasy oraz 
odpadów rolniczych. W  na-
grodzonym zespole odpowia-
dają za budowę innowacyjnych 
instalacji – informuje Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
energetycznego potentata.

Zespół pod kierownictwem 
prof. Kicińskiego na przykła-
dzie Żychlina (woj. łódzkie) 
pokazuje, jak w praktyce wdro-
żyć taki projekt.

– Prace prowadzone są w na-
leżącej do nas ciepłowni. Typo-
wa gminna siłownia o przesta-

rzałej instalacji jest modernizo-
wana zgodnie z  wypracowaną 
koncepcją. Obiekt po moder-
nizacji będzie korzystać z kilku 
niezależnych modułów, które 
z różnych paliw elastycznie wy-
twarzają energię. Specjalnie dla 
tej koncepcji zespół opracował 
innowacyjne w  Europie tech-
nologie, obejmujące np. wielo-
paliwowy kocioł na biomasę – 
dodaje Beata Ostrowska.

Zespół szacuje, że podobne 
prace można przeprowadzić 
w  ponad 300 niewielkich cie-
płowniach w  całej Polsce. Ko-
rzyści z potencjalnego szersze-
go wdrożeniu to oszczędności 
energii cieplnej, której latem 
jest zbyt dużo. Równie waż-
nym osiągnięciem może być 

ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych w Polsce.

– Wdrażając i  rozwijając 
koncepcję na szerszą skalę, re-
alne jest w przyszłości stworze-
nie samowystarczalnych regio-
nów energetycznych opartych 
na niskoemisyjnej energii od-
nawialnej. Powszechne wpro-
wadzenie proponowanych roz-
wiązań może dać Polsce szansę 
na znalezienie się w  światowej 
czołówce państw, które rozwi-
jają bezemisyjne i  energetycz-
nie samowystarczalne rejony. 
Takie inicjatywy można obser-
wować w Austrii, Szwecji, Ka-
nadzie i  Chinach – podsumo-
wuje rzecznik.

(Gr)

prUszcz GdaŃski. Gwiazdy na dni miasta

wilki i zakopower w pruszczu
Kolejny raz gwiazdy lśnić będą nad Pruszczem Gdańskim. Na Dniach Prusz-
cza, które odbędą się 8 i 9 czerwca, zagrają Wilki, Zakopower i Roan.  
To oczywiście tylko namiastka wielkich atrakcji, które czekają nas na święcie 
u naszych sąsiadów.

Na dokładny program tego-
rocznych Dni Pruszcza, które 
co ciekawe odbędą się już po 
raz 24., jest jeszcze za wcze-
śnie. Ale już teraz możemy 
powiedzieć, że impreza zapo-
wiada się niebiańsko, patrząc 
na gwiazdy, które mają u  nas 
zagrać.

– Muzyczną gwiazdą pierw-
szego wieczoru, w  sobotę  
8 czerwca, będzie Zakopower. 
Przed zespołem pojawi się co-
raz bardziej znana grupa Roan 
oraz Gentle Lady Note – mówi 
Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Równie ciekawie będzie 
dzień później. Na scenie wy-
stąpią bowiem zespoły Where 
is Jerry, The Postman, a gwiaz-
dą wieczoru będą Wilki. 

W  ramach obchodów, poza 
koncertami, zaplanowane są 
pokazy skoków spadochrono-
wych, przejazd zabytkowych 
aut czy pokaz sprzętu wojsko-
wego podczas święta 49 Bazy 
Lotniczej w  Pruszczu Gdań-
skim. Odbędzie się także po-
kaz niezwykłych samochodów, 
biorących udział w  rajdzie IV 
Rundy Mistrzostw Polski Po-
jazdów Zabytkowych. 

– Wzorem wcześniejszego 
Pucharu Bałtyku oraz kulty-
wując tradycję skoków spado-
chronowych, Aeroklub Gdań-

ski reaktywuje konkurencję, 
podczas której pruszczańskie 
niebo pochwali się niezwy-
kłym widokiem. Całe rodziny 
zapraszamy na niedzielny Fi-
nał Ogólnopolskich Zawodów 
w  Skokach Spadochronowych 
na Celność Lądowania o  Pu-
char Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego, Janusza Wróbla. 
Eliminacje będą odbywać się 

na lotnisku Aeroklubu Gdań-
skiego. Na finałowy pokaz 
skoków zapraszamy w niedzie-
lę na stadion Centrum Kultury 
i Sportu przy ul. Chopina 34 – 
zachęca Bartosz Gondek. 

Tradycyjnie, w  ramach ob-
chodów Dni Pruszcza Gdań-
skiego, organizatorzy zapra-
szają całe rodziny do udziału 
w licznych atrakcjach zaplano-

wanych na terenie Międzyna-
rodowego Bałtyckiego Parku 
Kulturowego Faktoria. 

Dokładny program Dni 
Pruszcza Gdańskiego można 
znaleźć na stronie naszej ga-
zety www.panoramaflash.pl 
oraz na www.ckis–pruszcz.pl, 
www.pruszcz–gdanski.pl.

(lubek)

>> Jedną z gwiazd tegorocznych Dni Pruszcza Gdańskiego będzie zespół 
Zakopower
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sopot. dla przewlekle chorych

otrzymali daryz kabaretem smile

Sopocki Dom Pomocy Spo-
łecznej otrzymał dary od To-
warzystwa Niemiecko–Pol-
skiego Hamburg z.T.

– Pomoc była możliwa dzię-
ki ostatniej woli Eberharda 
Schmeddinga, pochodzącego 
z Sopotu. Jego życzeniem była 
zbiórka pieniędzy – zamiast 
kwiatów na jego pogrzebie. 
Dzięki uprzejmości żony oraz 
członka towarzystwa Andrzeja 
von Borne projekt został zre-
alizowany. Ofiarowano nam 
wysokospecjalistyczne opa-
trunki nowej generacji hydro-
koloidowe z cząsteczkami sre-

bra do leczenia ran o wartości 
2100 euro – informuje Magda-
lena Jachim, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Sopotu.

Wykorzystanie opatrun-
ków jest jednym z  elementów 
systemu opieki nad osobami 
przewlekle chorymi. Ich sto-
sowanie podnosi komfort życia 
osób leżących i  poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, 
a w połączeniu z  laseroterapią 
oraz wysokobiałkowymi pre-
paratami skraca proces lecze-
nia, co jest długotrwałe i kosz-
towne. Tylko jeden opatrunek 
kosztuje 9 zł.

– Na miesięczną kurację po-
trzeba kilkanaście zabiegów. 
Strony złożyły deklarację roz-
winięcia współpracy i  stwo-
rzenia okazji do wymiany do-
świadczeń – dodaje Magdale-
na Jachim.

Dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej w  Sopocie po-
dziękował Towarzystwu 
oraz Andrzejowi von Borne 
i  wszystkim zaangażowanym 
w projekt.

(Gr)

>> Do Domu Opieki Społecznej w Sopocie trafiły dary  
od niemiecko-polskiego towarzystwa
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sopot. serca Gwiazd

Już 19 maja (sobota, godz. 
15.00) w Zatoce Sztuki w So-
pocie odbędzie się kolejne spo-
tkanie z cyklu Serca Gwiazd. 
Tym razem zawita do nas lu-
belski Kabaret Smile. 

Przypomnijmy, że spotkania 
charytatywne Serca Gwiazd 
organizowane są od jakiegoś 
czasu, a ich pomysłodawcą jest 
Przemysław Szaliński. Ak-
cja prowadzona jest z myślą o 
10-letnich bliźniakach spod 
Słupska. Do tej pory w spo-
tkaniach uczestniczyli: Kaba-
ret Limo, Leonard Pietraszak, 

Andrzej Grabowski, Krystyna 
Janda, Edward Hulewicz, Ma-
rek Siudym, Marzena Trybała, 
Krzysztof Tyniec, Tadeusz 
Ross, Kabaret Młodych Pa-
nów, a ostatnim gościem był 
Karol Strasburger.

– Podczas spotkania bę-
dzie można pomóc finansowo 
bliźniakom z porażeniem mó-
zgowym, padaczką i skoliozą. 
Mają problemy ze wzrokiem i 
słuchem – mówi Przemysław 
Szaliński. – Podczas spotka-
nia z Kabaretem Smile będzie 
możliwość zakupienia wielu 

zdjęć z autografami i płyt. Za-
planowana jest też licytacja, 
ale będzie także można wrzu-
cić datek na rzecz Daniela i 
Dawida do puszki znajdującej 
się w Zatoce Sztuki 

Informacje na temat działal-
ności Przemysława Szalińskie-
go znaleźć można na stronie 
www.przemek-dzieciom.pl. 

Wiadomo już, że kolejnym 
gościem w sopockiej Zatoce 
Sztuki będzie Ania Wyszkoni.

(kl)

>> Następnym gościem spotkań z cyklu Serca Gwiazd będzie  
Kabaret Smile z Lublina

sopot. sprawiedliwie opłaty za odpady

przygotowani do segregacji śmieci
Niemal w każdym domu i mieszkaniu tematem urzędowym ostatnich tygodni jest segregacja śmieci i stawki, jakie 
będą obowiązywać od 1 lipca, kiedy to wchodzi w życie nowa ustawa o gospodarce odpadami.

Sopoccy radni uchwali już 
stawki za wywóz śmieci oraz 
metodę naliczania opłat. Od 
1 lipca na terenie Sopotu 
obowiązywać będzie metoda 
powierzchniowa.

– Wybrana przez radnych 
metoda jest według mnie naj-
bardziej sprawiedliwa – uważa 
prezydent Sopotu Jacek Kar-
nowski. – Propozycja zgło-
szona przez Jarosława Kempę 
i  Wojciecha Fułka z  Kocham 
Sopot uderzała w  najuboż-
szych mieszkańców, rodziny 
wielodzietne oraz przerzu-
cała koszty wywozu śmieci 
z  mieszkań „pustych” (zaję-
tych przez niezameldowanych) 
na zameldowanych mieszkań-
ców. Niedopuszczalne jest, 
aby ciężar podwyżki poniosły 
osoby o  najniższym statusie 
majątkowym.

Do projektu zgłoszone-

go przez prezydenta Sopotu 
wprowadzona została jedna 
poprawka – stawka za odbiór 
odpadów zmieszanych za każ-
dy rozpoczęty m2 powierzchni 
lokalu mieszkalnego dla części 
powierzchni nieprzekraczają-
cej 110 m2 została obniżona 
z 1,04 do 0,78 zł.

Radni odrzucili projekt 
zgłoszony przez Jarosława 
Kempę i  Wojciecha Fułka 
z  Kocham Sopot, zakładający 
rozliczanie od osoby – 10 zł 
w  przypadku śmieci segrego-
wanych i  20 zł w  przypadku 
odpadów zmieszanych.

– Miasto wprowadza tak-
że do końca stycznia 2014 
roku system wsparcia dla osób 
najbardziej potrzebujących. 
Osoby prowadzące samotnie 
gospodarstwa domowe oraz 
rodziny wielodzietne 3+ otrzy-
mają 25 proc. kwoty od ewen-

tualnej podwyżki opłat za wy-
wóz śmieci – informuje Mag-
dalena Jachim, rzecznik praso-
wy sopockiego magistratu.

Reasumując, za odbiór od-
padów posegregowanych za-
płacimy w  Sopocie 55 groszy 
od m2 mieszkania, które swoją 
powierzchnią nie przekroczy 
110 m2, natomiast 10 groszy 
za kolejny metr mieszkania 
powyżej 110 m2. W  przy-
padku odpadów zmieszanych 
stawki te odpowiednio wyno-
szą 78 i 20 groszy.

Warto więc segregować 
śmieci, bo jest to korzystne 
nie tylko dla środowiska, ale 
przede wszystkich dla naszego 
portfela. Już od kilku tygodniu 
na terenie miasta odbywa się 
akacja informacyjna, która ma 
ułatwić segregowanie śmieci.

– Akcja informacyjna w So-
pocie odbywa się na kilku po-

ziomach. Podczas spotkań 
z  mieszkańcami przeprowa-
dzone zostały warsztaty, jak 
segregować śmieci. W  zaję-
ciach uczestniczyło kilkadzie-
siąt osób, które prócz niezbęd-
nej wiedzy, otrzymały również 
worki do segregacji. Do skrzy-
nek mieszkańców Sopotu do-
starczane są ulotki informujące 
o zmianach i o przykładowym 
segregowaniu odpadków – do-
daje Anna Dyksińska z  Biura 
Prezydenta Sopotu.

Poza tym spółdzielnie 
i  wspólnoty mieszkaniowe 
otrzymały już pojemniki do 
segregowania śmieci. Odpo-
wiednie pojemniki otrzymają 
również mieszkańcy domków 
jednorodzinnych.

– W  urzędzie dyżuruje 
pracownik Zakładu Oczysz-
czania Miasta, który udziela 
wszelkich wyjaśnień na temat 

segregowania śmieci i nowych 
przepisów prawnych, pomaga 
również wypełnić deklaracje. 
Zachęcam do zapoznania się 
z  nowymi zasadami – mówi 
Jacek Karnowski.

Dodajmy, że istnieje możli-
wości przeprowadzenia warsz-
tatów dotyczących segregacji 
śmieci dla sopockich wspól-

not mieszkaniowych. Chętni 
mogą zgłaszać chęć przepro-
wadzenia warsztatów w  sie-
dzibie ZOM ul. Niepodległo-
ści 723 A (godz. 7.00 – 15.00, 
tel. 58 551 38 27) lub bezpo-
średnio do pracownika ZOM 
w holu sopockiego magistratu.

(kl)

>> Na terenie Sopotu pojawiły się już nowe  
pojemniki na odpady
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GdaŃsk
konkurs 
dla szkół

W związku ze zmianą 
zasad polityki śmieciowej 
organizowany jest konkurs 
dla uczniów szkół podsta-
wowych w Gdańsku. Klasy 
0 – III muszą przygotować 
projekt maskotki, superbo-
hatera, który przekona, że 
warto segregować śmieci. 
Natomiast uczniowie klas 
IV – VI muszą z kolei przy-
gotować plakat, który po-
każe, jak segregować odpa-
dy. Każda z klas może przy-
gotować tylko jedną pracę, 
a  do wygrania są atrakcyj-
ne nagrody. Warunkiem 
uczestnictwa klasy w  za-
bawie jest zgłoszenie jej do 
konkursu przez nauczycie-
la prowadzącego na adres: 
marketing.gdansk@ikea.pl, 
w którym musi znaleźć się 
nazwa klasy, liczba uczniów 
oraz dane szkoły. Prace na-
leży przesłać do 31 maja 
na adres IKEA Retail Sp. 
z  o.o., Dział Marketingu, 
ul. Złota Karczma 26, 80-
298 Gdańsk, z  dopiskiem: 
„Konkurs” albo dostarczyć 
osobiście i  złożyć w  dziale 
obsługi klienta w  sklepie 
IKEA Gdańsk z dopiskiem 
„Konkurs”. Regulamin za-
bawy znajduje się na stro-
nie: www.ikea.pl/gdansk.

(kl)

GdaŃsk. otwarcie sezonU

Żeglarze z  niecierpliwością 
czekali na ten moment i już za 
kilkadziesiąt godzin uroczy-
ście zainaugurowany zostanie 
nowy sezon. W  naszym mie-
ście uroczyste Otwarcie Sezo-
nu Żeglarskiego odbędzie się 
już po raz 10.

– Dla wszystkich uczestni-
ków i  mieszkańców Trójmia-
sta przygotowaliśmy szereg 
atrakcji w  rejonie Targu Ryb-
nego i na Motławie. Oficjalne 
uroczystości z udziałem władz 
Gdańska i przedstawicieli śro-
dowisk żeglarskich rozpoczną 
się o  godzinie 14.00. W  ich 
trakcie odbędzie się wciągnię-
cie na maszt polskiej bandery 
przy dźwiękach hymnu na-
rodowego, granego przez or-
kiestrę Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej – informu-
je Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

Atrakcji nie będzie bra-
kowało, a  przygotowane są 
zarówno dla dorosłych, jak 
i  dzieci. Będzie można wziąć 
udział w  zabawach żeglar-
skich, animowanych przez 
drużynę dowodzoną przez 
gdańskiego Korsarza.

– Chętni będą mogli ścigać 
się na ergometrach. Najmłodsi 
adepci żeglarstwa wystartują 
w regatach na optymistach. Po 
ich zakończeniu zaprezento-
wane zostaną dodatkowe po-

kazy umiejętności żeglarskich 
zawodników tej klasy. Do 
rywalizacji przystąpią także 
osady smoczych łodzi. Wy-
ścig czołowych trójmiejskich 
uczelni wyższych jest corocz-
nym punktem otwarcia sezonu 
– podkreśla Grzegorz Pawelec.

Warto wiedzieć, że już od 
godz. 10.00 otwarte będzie 
miasteczko żeglarskie, ze sto-
iskami tematycznymi przybli-
żającymi odwiedzającym m.in. 
zagadnienia żeglarskie, ratow-
nicze oraz tegoroczne, wodne 
wydarzenia.

Natomiast przy nabrzeżu 
Targu Rybnego zacumuje Ge-
nerał Zaruski – jednostka fla-
gowa Gdańska, która właśnie 
wchodzi do czynnej służby na 
morzu. Wszyscy zaintereso-
wani będą mogli zapoznać się 
z jej historią, planami na przy-
szłość jak również zwiedzić ją 
pod opieką załogi i kapitana.

Kontynuowana będzie rów-
nież inicjatywa Gdańskiej 
Federacji Żeglarskiej, a  więc 
Regaty o  Puchar Gdańskiego 
Otwarcia Sezonu Żeglarskie-
go rozgrywane na trasie z Gó-
rek Zachodnich do Nowego 
Portu, w  których brać będą 
udział jednostki zmierzają-
ce na oficjalne uroczystości 
– dodaje rzecznik gdańskiego 
MOSiR. – Ciekawostką będą 
z  pewnością widowiskowe 
pokazy ratownictwa wodne-

go w  wykonaniu ratowników 
z  gdańskich kąpielisk mor-
skich oraz Grupy Ratownic-
twa Specjalnego PCK. Tra-

dycyjnie, jednym z najbardziej 
efektownych punktów imprezy 
będzie parada jachtów i pozo-
stałych jednostek na Motła-

wie, która rozpocznie się o go-
dzinie 15.20.

(Gr)

>> Wreszcie rozpoczyna się sezon żeglarski

żaglowa parada na motławie
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przymorze. sam zapał nie wystarcza

młodzież pomaga innym
Od kilku lat z powodzeniem działa przy Gimnazjum nr 21 na Przymorzu Szkolne Koło Caritas. Jak mówi jego opiekun-
ka Agnieszka Banasiak w akcjach uczestniczą już nie tylko uczniowie szkoły, ale też absolwenci, nauczyciele i rodzice.

– Aby zostać dobrym wo-
lontariuszem nie wystarczy 
być osobą wrażliwą i  pełną 
zapału do niesienia pomo-
cy innym, należy zdobywać 
potrzebne w  tej dziedzinie 
umiejętności. Dlatego nasza 
młodzież zawsze uczestniczy 
w  szkoleniach prowadzonych 
przez Caritas. Dzięki nim 
uczą się empatii, umiejętności 
reagowania na krzywdę ludz-
ką każdego dnia. Spotkania 
te dają możliwość wymiany 
doświadczeń, poszukiwania 
nowatorskich sposobów nie-
sienia pomocy. To również 
czas, dzięki któremu młodzież 
zdobywa nowe przyjaźnie – 
zauważa Agnieszka Banasiak.

Młodzi wolontariusze za-
czynają pracę pod koniec wa-

kacji w ramach akcji „Szkolne 
Ołówki Caritas”. Wtedy zbie-
rane są artykuły szkolne, któ-
re trafiają do potrzebujących 
dzieci.

– Uczestniczymy także 
w  zbiórkach żywności przed 
Bożym Narodzeniem i   Wiel-
kanocą. Uzyskana w  ramach 
akcji „Tak – Pomagam” żyw-
ność trafia do jadłodajni, któ-
rymi opiekuje się gdański Ca-
ritas. Przy tego rodzaju akcjach 
wolontariusze mają również 
okazje pomagać w  segregowa-
niu żywności, czy tworzeniu 
paczek w „centrali” na ul. Jesio-
nowej we Wrzeszczu. Wiosen-
ną akcją, propagującą solidar-
ność z ludźmi chorymi i u kre-
su życia są „Pola Nadziei”. Wo-
lontariusze chętnie włączają 

się do kwesty na rzecz Domu 
Hospicyjnego św. Józefa w So-
pocie, obdarowując uśmiechem 
i  żonkilem wszystkich tych, 
którzy chcą pomóc – przypo-
mina Agnieszka Banasiak.

Nieodłączną częścią dzia-
łalności koła jest współpraca ze 
szkolną parafią pw. Św. Brata 
Alberta. Dzięki proboszczowi 
ks. kanonikowi Grzegorzowi 
Stolczykowi zostały zorga-
nizowane dwa kiermasze, na 
których można było nabyć 
prace uczniów przygotowa-
ne pod kierunkiem Katarzy-
ny Kłosowskiej i  Małgorzaty 
Rzący. Zgodnie z  wcześniej 
założonym celem pozyskane 
fundusze przekazano na obia-
dy szkolne dla potrzebujących 
uczniów.

– Mieszkańcy osiedla jesz-
cze w  innej sytuacji mogą 
spotkać wolontariuszy z Gim-
nazjum 21. W ramach współ-
pracy z kościołem parafialnym 
uczniowie roznoszą potrzebu-
jącym parafianom paczki bo-
żonarodzeniowe i  wielkanoc-
ne, przygotowane przez księży. 
W czasie tej akcji młodzież ma 
okazję porozmawiać, poprze-
bywać z  osobami samotnymi 
– dodaje opiekunka koła.

Cieszyć możemy się z  po-
stawy gdańskiej młodzieży, ale 
smutno robi się kiedy widzimy 
tak wiele potrzebujących. Oby 
takich osób było coraz mniej, 
a  wolontariusze mieli jak naj-
mniej pracy.

(kl)

>> Wolontariusze z Gimnazjum nr 21 na Przymorzu 
z radością uczestniczą w akcjach charytatywnych
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GdaŃsk. fUtbolowy projekt

Liga dla młodzieży
Tydzień temu ruszyły zapisy do nowej ligi, która organi-

zowana jest w  ramach projektu „Futbolowy Gdańsk – Liga 
dla Młodzieży”. W rozgrywkach uczestniczyć mogą drużyny 
reprezentujące gdańskie gimnazja.

Liga dla Młodzieży startuje po raz pierwszy. Kto wie, może 
wśród uczestników rozgrywek znajdzie się osoba, która osią-
gać będzie sukcesy w dorosłym futbolu? Organizatorzy akcji 
chcą wypromować aktywne spędzanie wolnego czasu oraz za-
sad fair play, na których opierają się przecież każde rozgrywki 
sportowe. Sportowy projekt ma także integrować mieszkań-
ców różnych dzielnic naszego miasta.

Jan Ptach, który jest koordynatorem projektu, jest przeko-
nany, że zapowiada się fajna zabawa dla młodzieży, a spotka-
nia piłkarskie zaowocują nowymi znajomościami.

– Udział w młodzieżowej lidze jest bezpłatny, a mogą w niej 
uczestniczyć gimnazjaliści z  klas I  i  II. Młodzi zawodnicy, 
którzy wystartują w  rozgrywkach będą mogli także kibico-
wać gdańskim piłkarzom w meczach ekstraklasy – mówi Jan 
Ptach.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 17 maja do godz. 
15.00, a pierwsze mecze mają zostać rozegrane już 23 maja. 
Rozgrywki potrwają do 30 września. Karta zgłoszeniowa oraz 
szczegółowy regulamin piłkarskich zmagań znaleźć można 
na stronie www.gdansk.pl/organizacje.1721.html.

(Gr)

GdaŃsk. nordic walkinG

rusza sezon
Już w najbliższą sobotę, 18 maja, startuje w Gdańsku ko-

lejny sezon nordic walking. Impreza rozpocznie się na plaży 
w Brzeźnie.

Nordic walking to coraz bardziej popularna dyscyplina 
w Polsce, a szczególnie w Trójmieście, gdzie miejsc do space-
rów z kijkami nie brakuje.

– W  tym roku kontynuujemy formułę, która przyjęła się 
doskonale w poprzednim sezonie. Są to zmienione dystanse, 
jakie będą mieli do pokonania uczestnicy imprezy. Do wy-
boru będzie jedna z dwóch nowych tras, w nowej lokalizacji: 
6 i  12 kilometrowa, a więc odpowiednio 2 lub 4 pętle po 3 
kilometry, ze startem i metą na plaży w Brzeźnie – informu-
je Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku, który jest organizatorem spa-
cerów z kijkami.

Tym razem uczestnicy zawodów podzieleni zostaną na pięć 
kategorii wiekowych: do 16 lat, od 18 do 34 lat, od 35 do 49 
lat, od 50 do 64 lat i powyżej 65. roku życia. Zapisy prowa-
dzone są elektronicznie na stronie www.elektronicznezapisy.
pl/events/901/starts/new.

– Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody, 
a  wśród nich trzy tablety, których szansę wygrania będzie 
miał każdy, kto ukończy zawody – zachęca Grzegorz Pawelec.

Dodajmy jeszcze tylko, że o godz. 9.00 rozpocznie się reje-
stracja zawodników, a o godz. 11.00 nastąpi start na wszyst-
kich dystansach. 

(kl)

>> Spacery z kijkami stają coraz bardziej popu-
larne w naszym kraju
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sopot. rozpoczęła młodzieŻ

Letni sezon rozpoczęty
Po zimowej przerwie na 

stadiony powrócili nasi lek-
koatleci. W Sopocie tegorocz-
ny sezon otworzyły dwie im-
prezy – Energa Athletic Cup 
oraz Festiwal Sztafet Szkół 
Sopockich. 

To właśnie pomorskiej 
młodzieży przypadł zaszczyt 
otwarcia letniego sezonu lek-
koatletycznego na Stadionie 
Letnim w Sopocie. Jak mówi 
Paweł Rogalski, rzecznik pra-
sowy Sopockiego Klubu Lek-
koatletycznego, podczas za-
wodów padło nawet kilka war-
tościowych wyników.

 – Do rywalizacji przystą-
piło blisko 250 zawodniczek i 
zawodników. Tradycją cyklu, 
wspieranego przez energetycz-
nego potentata, stały się sprin-
terskie pojedynki Julii Okuń z 
Gdyni i Emilii Kusy z Sopotu. 
Dziewczyny, startujące w ka-
tegorii gimnazjalistek na 100 
metrów, stoczyły pasjonującą 
walkę, a o zwycięstwie mogła-
by rozstrzygać fotokomórka. Z 

czasem 13.11 tym razem górą 
była sopocianka, która finiszo-
wała o 0.02 sekundy przed ry-
walką. Trzecia na mecie Beata 
Labuhn straciła aż 0.6 – infor-
muje Paweł Rogalski. 

Bardzo dobrym wynikiem 
w biegu na 300 metrów popi-
sał się Mateusz Słowik z Kol-
bud, który pokonał ten dystans 
w czasie 38.07, a kolejnego na 
mecie Eryka Mellera wyprze-
dził o ponad 2 sekundy. Bie-
gacz z Kolbud wywarł duże 
wrażenie na sopockich szko-
leniowcach, a szczególnie na 
Krzysztofie Szałachu, który 
trenuje Patryka Dobka.

– Zaskakująco wysoki po-
ziom zafundowali sobie i swo-
im opiekunom skoczkowie 
wzwyż. Zwyciężył Jaromir 
Stromski z Sopotu przed Łu-
kaszem Fryczem z Kolbud. 
Obaj pokonali poprzeczkę za-
wieszoną na wysokości 1.75 m, 
a zaledwie pięć centymetrów 
niżej skoczył trzeci w klasyfi-
kacji Marcin Żmuda. W sumie 

podczas zawodów w Sopocie 
uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów rywalizo-
wali w trzydziestu konkuren-
cjach – dodaje Paweł Rogalski. 

W konkursie sztafet wśród 
podstawówek bezapelacyjnie 
najlepsza okazała się Sopocka 

Szkoła Autonomiczna, której 
uczniowie wygrali 3 z 4 bie-
gów, a w gronie gimnazjów 
mistrzostwo przypadło Gim-
nazjum nr 1. 

(kl)

>> Letni sezon lekkoatletyczny na Stadionie  
Leśnym w Sopocie otworzyła młodzież
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majowe granie z ad-remem
Tradycyjnie już, początek maja to turnieje piłkarskie organizowane przez 
osiedlowy klub Ad-Rem w Oliwie. W tym roku do ich organizacji przyłączył 
się również Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17.

Turniejowe rozgrywki po-
dzielone były na trzy katego-
rie wiekowe. Wśród seniorów 
zwyciężyła ekipa Klubu Ad-
-Rem, która wygrała wszyst-
kie mecze. W zwycięskiej dru-
żynie zagrali: Emil Przyżycki, 
Jacek Pepliński, Tomasz Sro-
ka, Michał Stojański, Marcin 
Wiesiołek, Mateusz Missa. 
Miejsca na podium zajęły jesz-
cze Fala Gdańsk i Praktiker 
Oliwa.

– Najlepszym bramkarzem 
wybrany został Emil Przy-
życki, a tytuł króla strzelców 
wywalczył strzelec 8 bramek, 
Marcin Wiesiołek. Poza tym 
do wyróżniających należeli: 
Marek Falkowski, Stanisław 
Mróz, Łukasz Rumiński i To-
masz Kowalewski – mówi Ry-
szard Riviera, kierownik klubu 
Ad-Rem.

W kategorii gimnazjów 
zwyciężył zespół Gimnazjum 
nr 24 z Oliwy (Bartek Kowa-
lewski, Kamil Jamiołkowski, 
Łukasz Wołkowicz, Krystian 
Graboś, Sylwek Derda, Jakub 
Lach i Przemek Dalecki). Ko-
lejne miejsca zajęły drużyny 
Kwadratu Wrzeszcz i Gim-
nazjum nr 1. W tej grupie 

wiekowej wyróżniono Bart-
ka Kowalewskiego (najlepszy 
bramkarz), Jakuba Lacha (król 
strzelców) oraz Przemka Da-
leckiego, Dawida Pałubińskie-
go, Dominika Jerzaka i Szy-
mona Lange.

– W najmłodszej grupie 
zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa nr 35, która zagrała w skła-
dzie: Dominik Kraszewski, 
Igor Markowski, Patryk Wi-
nikajtys, Octawian Durzyński, 
Adam Materny, Kamil Belec-
ki – dodaje Ryszard Riviera, 
który był też trenerem zwy-
cięskiego zespołu. – Wicemi-
strzami turnieju zostali piłka-
rze Szkoły Podstawowej nr 52 
z Wrzeszcza, a na najniższym 
stopniu podium stanęli zawod-
nicy DOS GOKF Oliwa.

Do wyróżniających się za-
wodników należeli: Artur 
Domański, Krzysztof Garnik, 
Jan Niekrasz i Olek Bulski, a 
najlepszym zawodnikiem wy-
brany został Adam Materny. 
Nagrodę fair play odebrali zaś 
Octawian Durzyński i Dawid 
Wojtasik.

Dodajmy, że organizato-
rów wsparli: Wydział Promo-
cji Urzędu Miasta Gdańsk, 

Rada Osiedla Oliwa, Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
oraz Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Budowlani”, 
Energa SA i KK Skok. Druży-
ny walczyły o puchary ufundo-
wane przez europosła Jarosła-
wa Wałęsę. 

– Korzystając z okazji, 

chciałbym podziękować za po-
moc w przygotowaniu imprezy 
instruktorowi rekreacji Ma-
riuszowi Pawłowiczowi oraz 
radnemu osiedla Oliwa Toma-
szowi Strugowi – dziękuje kie-
rownik oliwskiego klubu. 

(Gr)

>> Pamiątkowe zdjęcie młodych piłkarzy i 
Ryszarda Riviery na majowym turnieju, który 

rozgrywany był w Oliwie
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