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Już niebawem rozpocznie się budowa wiaduktu w ciągu Traktu Św. Wojciecha na Biskupiej Górce. Uciążliwości spodziewać się mogą 
kierowcy. Inwestycja warta ponad 143 mln zł ukończona ma być do połowy przyszłego roku.
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INFORMATOR PANORAMY

Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 24 – 25 marca (sobota – niedziela), Festiwal 
Smaków Food Trucków, godz. 12.00 – 20.00, 
Galeria Metropolia w Gdańsku,  
ul. Kilińskiego 4

• 24 – 25 marca (sobota – niedziela), Jarmark 
Wielkanocny, Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 29 marca (czwartek), Requiem, godz. 19.00, 
Opera Bałtycka w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

• 31 marca (sobota), Trefl Sopot – Stal Ostrów 
Wielkopolski, godz. 17.00, Ergo Arena

• 4 – 6 kwietnia (środa – piątek), Social Media 
Show, Inkubator Starter w Gdańsku,  
ul. Lęborska 3B

• 5 kwietnia (czwartek), Taylor Moore, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 6 kwietnia (piątek), The Kelly Family,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 7 kwietnia (sobota), Tre Voci – The Tenors, 
godz. 17.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 8 kwietnia (niedziela), Garmin MTB Series, 
godz. 10.30, ul. Kościerska w Gdańsku

• 14 kwietnia (sobota), Christian Loffler, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 21 kwietnia (sobota), Koncert Charytatywny 
Grzegorza Turnaua, godz. 19.00, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury (Ratusz Staromiejski)  
w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

• 22 kwietnia (niedziela), Międzynarodowe 
Targi Zoologiczne Animal Baltic, godz. 10.00 
– 17.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 17 maja (czwartek), Czarny Pies, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 26 maja (sobota), Andre Rieu, godz. 20.00, 
Ergo Arena

• 27 maja (niedziela), KaszebeRunda, 
Kościerzyna 

• 3 czerwca (niedziela), Mazowsze 
Niepodległej, godz. 18.00, Ergo Arena

• 4 – 7 lipca (poniedziałek – sobota),  
Open’er Festival, lotnisko w Kosakowie 

• 14 – 18 czerwca (czwartek – niedziela), 21. 
Oficjalne Międzynarodowe Zawody  
w Skokach CSIO 5* w Sopocie

• 25 – 27 czerwca (poniedziałek – środa), 
Bałtyckie Targi Militarne, godz.10.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 12 – 15 lipca (czwartek – niedziela), 
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA

• 15 lipca (niedziela), Triathlon Gdańsk,  
godz. 9.00, Molo Brzeźno

• 27 lipca – 5 sierpnia (piętek – niedziela),  
22. Festiwal Szekspirowski

• 28 lipca (sobota), Maciej Maleńczuk, godz. 
20.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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INWESTYCJA WARTA 143 MILIONY

Rusza budowa wiaduktu
Już niebawem rozpocznie się budowa wiaduktu w ciągu Traktu Św. Wojciecha na Biskupiej Górce. 
Uciążliwości spodziewać się mogą kierowcy. Inwestycja warta ponad 143 mln zł ukończona ma być 
do połowy przyszłego roku.

Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska przypomina, że gdań-
scy urzędnicy już od 2007 roku 
starali się pozyskać unijne środ-
ki na realizację tej inwestycji. 
– Jak wszyscy pamiętamy, zro-
biliśmy wtedy tak duży „skok” 
na kasę z Unii Europejskiej, że 
kolejnych środków nie chciano 
nam już przekazać. Cieszę się, 
że z tej ostatniej, sowitej pomo-
cy finansowej dla naszego kraju, 
skorzysta również ten węzeł. 
Ma on kolosalne znaczenie dla 
naszego miasta, gdyż każdego 
dnia przejeżdża nim od 50 do 
60 tysięcy samochodów – mówi 
Paweł Adamowicz.
Chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać, że stan techniczny 
tego obiektu pozostawia wiele 
do życzenia.
– Gdybyśmy nie mogli z niego 
korzystać, to pół miasta miałoby 
ogromny problem z normalnym 
funkcjonowaniem. Taki sam 
problem mieliby nasi sąsiedzi 
z  powiatu gdańskiego. Korzy-
stając z okazji proszę wszystkich 
kierowców o wyrozumiałość, bo 
realizacja inwestycji na pewno 

przysporzy wielu kłopotów ko-
munikacyjnych – dodaje prezy-
dent Adamowicz.
Wykonawca inwestycji wybra-
ny został na drodze przetargu, 
który ma formę ograniczoną. 
W  pierwszej części postępo-
wania udział wzięło 11 firm, do 
kolejnego etapu postępowania 
zakwalifikowało się 5 wyko-
nawców. Ostatecznie w wyzna-
czonym terminie swoje oferty 
złożyło trzech wykonawców, 
z  których najkorzystniejszą 
ofertę złożyła spółka Budimex, 
która za realizację zadania za-
proponował kwotę 143,6 mln zł. 
– Wybudujemy wiadukt tak 
szybko, jak jest to możliwe. 
Dołożymy wszelkich starań, by 
inwestycje prowadzić w  sposób 
sprawny, tak, by nie utrudniać 
codziennego życia użytkow-
ników dróg. Na budowie po-
jawią się najlepsi specjaliści od 
budowy mostów i dróg na pół-
nocy Polski – zapewnia Jakub 
Długoszek, dyrektor regionu 
Budimexu. 
W  momencie składania tego 
numeru „Panoramy” nie były 

nam jeszcze znane terminy roz-
poczęcia prac. 
Dodajmy, że w ramach inwesty-
cji istniejący wiadukt zostanie 
rozebrany, zbudowane zostaną 
nowe wiadukty w  ciągu ulicy 
Trakt Św. Wojciecha, powsta-
nie też nowy układ drogowy do 

obsługi komunikacyjnej rejonu 
od ulicy 3 Maja do ulicy Augu-
styńskiego. Równocześnie bu-
dowany będzie parking wielo-
poziomowy przy ul. Okopowej. 
Realizacja inwestycji zakończy 
się w drugiej połowie 2019 roku, 
a jej koszt to ponad 143 mln zł. 

Miasto Gdańsk na przebudowę 
wiaduktu otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości ok. 113,9 
mln zł z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 

(lubek)

   Umowa na budowę wiaduktu podpisana została na początku marca

DRZWI OTWARTE 

W Teatrze 
Wybrzeże
– Z  okazji Międzyna-
rodowego Dnia Teatru 
serdecznie zaprasza-
my na Drzwi Otwarte 
w  Teatrze Wybrzeże. 
23, 24 i 25 marca po raz 
dwunasty odkryjemy 
przed Państwem na co 
dzień skrywane tajem-
nice sceny i  otworzymy 
podwoje teatralnych 
pracowni. W programie 
m.in. zwiedzanie Du-
żej Sceny, gry terenowe, 
Escape Room i  szyb-
kie kursy specjalizacji 
teatralnych – zaprasza 
Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik prasowy Te-
atru Wybrzeże.
Szczegóły dotyczące 
Dnia Otwartego Te-
atru znaleźć można na 
stronie www.bilety.te-
atrwybrzeze.pl. Ilość 
miejsc jest ograniczona, 
dlatego warto wcześniej 
wykupić wejściówki. 

(GR)
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A W SERCU CIĄGLE WIOSNA

Kolejna odsłona Sopockich Targów Seniora
Zapraszamy seniorów oraz ich rodziny do udziału w 8. edycji Sopockich Targów Seniora, które odbędą się w dniach 
14-15 kwietnia w godz. 10.00 – 16.00 w Hali 100-lecia Sopotu. Wstęp na targi oraz udział we wszystkich atrakcjach 
jest bezpłatny. 

Osoby odwiedzające targi będą 
mogły zapoznać się z  bogatą 
ofertą usług i produktów przy-
jaznych seniorom prezentowa-
nych zarówno przez przedsię-
biorców, jak i organizacje oraz 
instytucje. Seniorzy znajdą tu 
m.in. wyroby prozdrowotne, 
sprzęt rehabilitacyjny, ofer-
ty z  zakresu: pielęgnacji ciała 
i  urody, opieki nad osobami 
starszymi, rehabilitacji, zdro-
wego żywienia, wypoczyn-
ku i  podróży, edukacyjne oraz 
propozycje aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Jak co 
roku, targom towarzyszyć bę-
dzie bogaty program eduka-
cyjno-kulturalny, m.in. pokazy 
na scenie, warsztaty ruchowe 
i  artystyczne, wykłady na te-
mat zdrowego stylu życia. Bę-
dzie również możliwość sko-
rzystania z  bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.
– Tym razem spotkamy się 
wiosną, kiedy przyroda budzi 
się do życia, dzień jest dłuż-
szy i  słońce mocniej grzeje – 
mówi Anna Jarosz, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Sopocie, pomy-
słodawca i  organizator targów. 
– Hasło nawiązuje w tym roku 
do piosenki z  Kabaretu Star-
szych Panów „… a w sercu cią-
gle wiosna”. Chcemy pokazać 
seniorom, że warto zachować 
pogodę ducha niezależnie od 
wieku, zachęcić ich do aktyw-
ności i  zdrowego stylu życia. 
Jak mówią eksperci, to jaka 
będzie nasza starość, w  dużej 
mierze zależy od nas samych 
– nie tylko od genów, ale rów-
nież od stylu życia i  naszego 
nastawienia. 
Również warsztaty artystyczne 
będą nawiązywały do wiosny, 
np. będzie można nauczyć się 
jak ozdobić doniczki techniką 
decoupage czy wykonać kom-
pozycje kwiatowe w  naczyniu. 
Dietetyk pokaże jak zrobić 
smaczne i zdrowe pasty kanap-
kowe. Będzie można skorzystać 
z  porad wizażystki i  wykonać 
makijaż. Organizatorzy pole-
cają również warsztaty z  ob-
sługi laptopów, a  także zachę-
cają do zabrania wygodnego 

stroju oraz sportowego obuwia, 
aby w  pełni skorzystać z  bo-
gatej oferty zajęć ruchowych, 
m.in. warsztatów tańca, kara-
te, samoobrony czy ćwiczeń na 
zdrowy kręgosłup. 
– Na targach zaprezentujemy 
szeroki wachlarz ofert dla se-
niorów odpowiadających na ich 
zróżnicowane potrzeby – pod-
kreśla Agnieszka Niedałtow-
ska, koordynator Sopockich 
Targów Seniora. – Seniorzy są 
grupą zróżnicowaną. Ta młod-
sza starość chce być aktyw-
na i  poszukuje pomysłów na 
ciekawe spędzanie czasu, ale 
coraz więcej mamy osób w za-
awansowanym wieku, często 
schorowanych, niesamodziel-
nych, które wymagają wsparcia 
i opieki. 
Uczestnicy targów będą mo-
gli skorzystać z  bezpłatnych 
badań, m.in. wzroku, słuchu, 
gęstości kości, badania stóp, 
zmierzyć ciśnienie, poziom cu-
kru i tkanki tłuszczowej a tak-
że uzyskać informację na temat 
leczenia zaćmy. Przed halą 
staną specjalne busy: osteobus, 

słuchobus i  kardiobus, w  któ-
rych będzie można wykonać 
badania. Na Jarmarku Zdrowe-
go Żywienia będzie można ku-
pić żywność bez konserwantów 

i dodatków chemicznych. 
Program artystyczny na sce-
nie, to ciekawe pokazy i  wy-
stępy, m.in. wiosenny pokaz 
mody z udziałem modelek 50 +, 

recital szlagierów „Kiedy znów 
zakwitną białe bzy”, a  na za-
kończenie targów w  niedzielę 
o godz. 15.00 potańcówka. 

(AN)

PISANKI I KRASZANKI W OPERZE KOLEJNE UDOGODNIENIE DLA ROWERZYSTÓW

Warsztaty z jajkiem w tle Szybciej i wygodniej przez Sopot

– Pisanki, kraszanki i  inne 
zwyczaje wielkanocne, czy-
li polski świąteczny design to 
warsztaty plastyczne skiero-
wane do dzieci w  wieku 6-10 
lat, które 23 marca odbędą się 
na terenie Opery Leśnej w So-
pocie – informuje Mariusz 
Pszczółkowski z  Bałtyckiej 
Agencji Artystycznej BART.
Podczas zajęć, prowadzący za-
prezentują uczestnikom trady-
cyjne, polskie metody zdobie-
nia jajek (kraszanki, pisanki) 

Trójmiasto to jedno z  naj-
przyjaźniejszych rowerzystom 
miejsc. Każdego roku po-
wstają kolejne metry ścieżek 
rowerowych, budowane są 
specjalne parkingi. Niedaw-
no stanął w Sopocie pierwszy 
z  drogowskazów, który jest 
częścią rowerowego Systemu 
Informacji Miejskiej.
Jak mówi Marek Niziołek 
z  sopockiego magistratu sys-
tem pozwoli lepiej zoriento-
wać się mieszkańcom i  tu-
rystom w  układzie sieci dróg 
rowerowych w Sopocie. 
– Drogowskazy będą wska-
zywać kierunek nie tylko do 
dróg rowerowych, ale także 
kierować na optymalne trasy 
przejazdu drogami o  mniej-
szym natężeniu ruchu samo-
chodowego – tłumaczy Ma-
rek Niziołek. 
Pierwszy drogowskaz stanął 
na skrzyżowaniu al. Niepod-
ległości i ul. Armii Krajowej. 
W ich ciągu ustawionych zo-
stanie dodatkowych 7 dro-
gowskazów. Jeden stanie tak-
że przy ul. Bitwy pod Płowca-
mi, w okolicy ciągu pieszo-ro-
werowego prowadzącego do 
Ergo Areny. Niewykluczone, 
że kolejne pojawią się przy 
skrzyżowaniach w  centrum 
Sopotu.

oraz opowiedzą o historii zwy-
czajów wielkanocnych. 
Wykorzystując różnorodne 
techniki plastyczne, najmłodsi 
samodzielnie przygotują wła-
sne pisanki na wydmuszkach, 
ażurowe jajka i inne świąteczne 
ozdoby. 
– Wśród proponowanych dzie-
ciom technik plastycznych nie 
zabraknie tradycyjnego farbo-
wania jajek, malowania, stem-
plowania, wycinania z  papieru 
i bibuły, klejenia i wielu innych. 

Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu przyznaje, 
że rowerzyści z  przyzwycza-
jenia poruszają się na pamięć, 
chodnikami, podczas gdy obok 
przebiega droga rowerowa. 
– Drogowskazami chcemy po-
kazać szybszą, wygodniejszą 
i  bezpieczniejszą trasę na po-
pularnych kierunkach. Pro-
jekt ten zyskał spore poparcie 
mieszkańców w  głosowaniu 
do Budżetu Obywatelskie-
go, wpisuje się także w  naszą 
strategię związaną z  utrzyma-
niem i  rozwojem infrastruktu-
ry rowerowej. Rozpoczęliśmy 
remont sopockiego odcinka 

Wszystkich młodych miło-
śników świątecznych deko-
racji zapraszamy do wspólnej 
kreatywnej zabawy – zachęca 
Mariusz Pszczółkowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
koszt warsztatów to 15 zł, ale 
konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja, której można do-
konać pod numerem telefonu 
58 555 84 53. Warsztaty roz-
poczną się o godz. 10.00.

(GR)

R-10, międzynarodowej trasy 
rowerowej. Niebawem ruszą 
remonty tras leśnych, a także 
roboty na ciągu pieszo-rowe-
rowym do Sanatorium „Le-
śnik” – informuje wiceprezy-
dent Sopotu.
Marek Niziołek przypomi-
na jeszcze, że drogi rowero-
we liczą w Sopocie ponad 20 
km, co stanowi istotną część, 
niemal jedną trzecią ogółu 
ulic. Wokół miasta, na terenie 
Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego, jest też ok. 10 km 
dróg leśnych.

(GR)

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

   Takie drogowskazy spotkają rowerzyści 
podróżujący po Sopocie
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NEWSY Z MACIUSIA I

Zapisy na festiwal
Mimo że na dworze pa-
nuje jeszcze zimowa aura, 
to w  Osiedlowym Klubie 
„Maciuś I” marzec upływa 
w  wiosennym i  świątecznym 
nastroju. 
– Już 20 marca o  godzinie 
15.30 zapraszamy na zaję-
cia kreatywne dla wszyst-
kich pokoleń. Panie i  pa-
nowie z  dziećmi i  wnukami 
będą wykonywali świątecz-
ne ozdoby. Z kolei 22 marca 
o godzinie 16.30 odbędzie się 
Koncert Wiosenny w  wyko-
naniu pianistów, wokalistów 
i  członków Studia Piosenki 
prowadzonego przez Małgo-
rzatę Szczepańską-Stankie-
wicz oraz zespołu tanecznego 
„Mini MIX” prowadzonego 
przez Joannę Ciecholewską 
– zaprasza Urszula Lisowska, 
kierownik klubu.
Z kolei 23 marca o godz. 9.30 
zapraszamy dzieci na Wio-
senną Dyskotekę z  konkur-
sami i  nagrodami. W  trak-
cie dyskoteki planowana jest 
zabawa z  elementami edu-
kacji ekologicznej. 27 marca 
o  godz. 17.00 odbędzie się 
konkurs plastyczny dla dzieci 
„Wielkanocne dekoracje”, zaś 
10 kwietnia o godz. 17.00 za-
planowano konkurs plastycz-
ny „Kwiecień plecień”. 
– 11 maja o  godzinie 9.00 
zapraszamy młodych woka-
listów na V Przymorski Fe-
stiwal Piosenki o Złotą Nut-
kę Króla Maciusia. Celem 
konkursu jest popularyzacja 
dziecięcych i młodzieżowych 

piosenek kompozytorów pol-
skich, prezentacja dorobku 
wokalnego młodych wokali-
stów w języku polskim, a tak-
że upowszechnianie dziecię-
cej i  młodzieżowej kultury 
muzycznej oraz wymiana do-
świadczeń – dodaje Urszula 
Lisowska.
W  festiwalu mogą wziąć 
udział wokaliści i  duety ze 
szkół podstawowych i  gim-
nazjum po wypełnieniu kar-
ty zgłoszeń do 30 kwietnia, 
i przesłaniu jej na adres klub.
macius1@go2.pl lub dostar-
czeniu osobiście do placówki 
klubu.
Dodajmy jeszcze, że za nami 
kolejny turniej tenisa stoło-
wego dla dorosłych. Po zacie-
kłej, ale przyjaznej i  sporto-
wej walce wśród panów zwy-
ciężył Sebastian Dąbrowski, 
który okazał się lepszy od 
Wojciecha Zajdzińskie-
go i  Jacka Marczyńskiego. 
Wśród pań zwyciężyła Mał-
gorzata Jachimowicz przed 
Bożeną Deryngowską i Nata-
lią Atamańczuk.
Wokaliści ze Studia Piosenki 
wzięli udział w V Wojewódz-
kim Konkursie Wokalnym 
o  Żołnierzach Wyklętych 
w Gdańsku. W kategorii O – 
III trzecie miejsce zdobyła 
Justyna Stefańska, w katego-
rii klasa IV – VII drugie miej-
sce Aleksandra Wróblewska, 
trzecie Zuzanna Kotus, a wy-
różnienie Iga Kasperowicz.
 

(GR)
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OD 1 KWIETNIA WIELKIE ZMIANY

Przygotowania do nowego systemu 
segregacji odpadów komunalnych 
1 kwietnia zmieni się system segregacji śmieci i nie jest to wcale żart primaaprilisowy. 
Od początku nowego miesiąca zamiast odpadów mokrych, będą śmieci bio, zamiast 
suchych – odpady resztkowe. Poza tym trzeba będzie segregować makulaturę, 
tworzywa sztuczne i metale oraz szkoło. My sprawdziliśmy, jak do tych zmian 
przygotowały się administracje Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.

O  zmianach w  systemie se-
gregacji wiadomo było już od 
kilku miesięcy. W  tej chwi-
li firma, która wywozi śmie-
ci, zajmuje się oznakowaniem 
pojemników.
– Kilka lat temu, kiedy 
w Gdańsku wprowadzono sys-
tem segregacji na mokre i  su-
che, rozpoczęliśmy trzyletni 
proces rozbudowy naszych 
altan śmietnikowych. Sądzę, 
że nowy system segregacji 
nie powinien zmuszać nas do 
kolejnych inwestycji. Miejsc 
w  altanach powinno wystar-
czyć na wszystkie pojemniki. 
Wszystko jednak zweryfikuje 
życie. Dopiero pod koniec roku 
przekonamy się, czy rzeczywi-
ście nasze altany śmietnikowe 
są wystarczająco duże – mówi 
nam Andrzej Narkiewicz, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 4 Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
Na przymorskich osiedlach, 
jak zresztą i  w  całym mieście, 
od wielu lat spotkać można po-
jemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów.
– Miały one zniknąć z naszego 
osiedla, ale po przedstawieniu 
naszych argumentów pojem-
niki pozostaną na swoich miej-
scach. Mieszkańcy przyzwy-
czaili się do tych pojemników, 
a dzięki nim, przejście na nowy 
system segregacji odpadów bę-
dzie łatwiejsze – dodaje An-
drzej Narkiewicz. 
Wprowadzenia nowego syste-
mu segregacji odpadów obawia 
się z  kolei Łucja Seredzińska, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 1.

– Problem pojawia się już u sa-
mych mieszkańców. Miesz-
kania są po prostu zbyt małe, 
co utrudnia prowadzenie tak 
szeroko zakrojonej segregacji 
odpadów komunalnych. Już 
w  tej chwili segregacja śmieci 
pozostawia wiele do życzenia, 
a od 1 kwietnia może być jesz-
cze gorzej – mówi nam Łucja 
Seredzińska.
To nie jedyny problem, z jakim 
boryka się spółdzielnia.
– Od kilku lat, w miarę posia-
danych środków finansowych, 
prowadzimy program rozbu-
dowy altanek śmietnikowych. 
Takie prace prowadzone będą 
również i  w  tym roku. Altany 
będą rozbudowane przy bu-
dynkach wysokich przy ulicy 
Śląskiej i  Bora Komorowskie-
go. Jednak, ze względów fi-
nansowych i  lokalizacyjnych 
nie we wszystkich miejscach 
ich rozbudowa w  najbliższym 
czasie będzie możliwa, dlatego 
też w tych punktach część po-
jemników będzie musiała stać 
na zewnątrz, co nie podoba się 
mieszkańcom – dodaje Łucja 
Seredzińska.
Dodajmy jeszcze tylko, że na 
terenie osiedla prowadzona jest 
już kampania informacyjna do-
tycząca gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.
Przygotowania do nowego sys-
temu prowadzone są właśnie na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 2. 
– Na osiedlu pojawiły się pla-
katy z  informacją o  zmianach, 
które nastąpią 1 kwietnia. 
Każdy z  mieszkańców otrzy-
ma również ulotkę informującą 

o  nowym systemie segrega-
cji odpadów. Nasze altany są 
w tej chwili zbyt małe, aby po-
mieścić wszystkie pojemniki. 
Koszt ich rozbudowy jest zbyt 
duży, aby przeprowadzić takie 
inwestycje. W  związku z  tym 
będziemy zmuszeni zająć się 
utwardzeniem ziemi tuż przy 
altanach – mówi Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”. – Gdyby już kil-
ka lat temu wiadomo było, że 
będziemy prowadzić tak sze-
roko zakrojoną zbiórkę odpa-
dów komunalnych, to w  trak-
cie modernizacji altan śmiet-
nikowych, którą wykonaliśmy 
w  ostatnim czasie, przystoso-
walibyśmy je do zwiększonego 
zakresu segregacji. 
Od kilku tygodni odpowiednio 

oznakowane kontenery usta-
wione zostały już na terenie 
Administracji Osiedla nr 3. 
– Dodatkowe pojemniki stać 
muszą niestety przy altanach 
śmietnikowych, ponieważ 
w  środku nie ma już na nie 
miejsca. Ich rozbudowa nie jest 
możliwa. Mimo że nowy sys-
tem rusza dopiero od 1 kwiet-
nia, to wszystkie pojemniki – 
nie tylko na naszym osiedlu – 
są już pełne – dodaje Stanisław 
Kołaciński, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.
W  jednym z  kolejnych nume-
rów „Panoramy” sprawdzi-
my, jak mieszkańcy Przymo-
rza dostosowali się do nowych 
przepisów. 

(KL)
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SZKOŁA W KOWALACH

Zapisy do metropolitalnej 
Tydzień temu rozpoczął się 
nabór do Metropolitalnej 
Szkoły w  Kowalach. Zapisy 
potrwają jeszcze tylko do 28 
marca.
O  budowie szkoły w  Kowa-
lach napisaliśmy już chyba 
wszystko. Dla uspokojenia 
poinformujemy jednak jesz-
cze raz, że inwestycja realizo-
wana jest zgodnie z  harmo-
nogramem, i zgodnie z zało-
żeniami 1 września rozpocz-
nie się tu inauguracja roku 
szkolnego. Wiadomo już, 
że pierwszym dyrektorem 

szkoły metropolitalnej będzie 
Barbara Wasiołka. 
W  Kowalach uczyć się będą 
dzieci z  Gdańska oraz gminy 
Kolbudy i Pruszcz Gdański. 
– Aby jednak to było możliwe, 
rodzice wcześniej muszą zapi-
sać swoje dzieci. Przyjmowanie 
zgłoszeń od rodziców dzieci za-
mieszkałych na terenie obwodu 
Szkoły Podstawowej w  Kowa-
lach potrwa do środy, 28 mar-
ca. Zgłoszenia należy skła-
dać osobiście w pokoju nr 103 
w  Zespole Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 

w Kolbudach – informuje Anna 
Mizera-Nowicka z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Do obwodu nowej placów-
ki przy ul. Apollina 7 będą 

należały gdańskie ulice: Ba-
śniowa, Elfów, Legendy, 
Konrada Guderskiego do nr 
50, Jaworzniaków, Święto-
krzyska od nr 120 do nr 134.  

(KL)
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DOŁĄCZ DO AKCJI

„Weekend za pół ceny” 
Trwa rekrutacja partnerów ak-
cji „Rozsmakuj się w  Metro-
polii. Weekend za pół ceny”. 
Lokale gastronomiczne, salo-
ny beauty i SPA czy gdańskie 
instytucje kulturalne mają czas 
do 23 marca na zgłoszenie się.
– Co roku tłumy gdańszczan 
i  turystów odwiedzają miejsca 
za pół ceny. Jest to doskona-
ła promocja dla każdego, kto 
zechce przyłączyć się do akcji 
– tłumaczy Izabela Heidrich 
z gdańskiego magistratu. 
Dziesiąta gdańska edycja 
„Rozsmakuj się w  Metro-
polii. Weekend za pół ceny” 
odbędzie się w  weekend 7-8 
kwietnia. Szczegóły można 
znaleźć na stronie gdansk.pl/
rozsmakujsie. 
– Formuła „Weekendu” jest 

otwarta, do udziału zaprasza-
my więc wszystkie gdańskie 
lokale gastronomiczne, obiek-
ty noclegowe, salony beau-
ty i  SPA, miejskie instytucje 
kulturalne i  sportowe, które 
w  trakcie trwania akcji za-
deklarują obniżenie cen wy-
branych usług lub produktów 
o  50 procent – mówi Izabela 
Heidrich.
Aby się zgłosić, należy wy-
pełnić i  podpisać „deklarację”. 
Następnie należy ją dostarczyć 
osobiście do sekretariatu Wy-
działu Promocji i Komunikacji 
Społecznej, ul. Nowe Ogrody 
8/12, III piętro, pokój 337 lub 
wysłać skan na adres e-mail:  
hanna.wyszynska@gdansk.gda.pl.

(GR)
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PRZYWRÓCIĆ ŚRÓDMIEŚCIE PIESZYM

Przebudowują Podwale 
Przedmiejskie 
Referat prasowy gdańskie-
go magistratu informuje, że 
rozpoczęły się prace przy 
pierwszym etapie przebudo-
wy Podwala Przedmiejskiego. 
W planach jest budowa przej-
ścia naziemnego, przebudowa 
skrzyżowania wraz z  torami 
tramwajowymi na wysokości 
ul. Chmielnej oraz wymiana 
nawierzchni ul. Chmielnej. 
Drogowe roboty mają po-
trwać do jesieni.
Pierwszy etap inwestycji obej-
mować będzie trzy elementy: 
otwarcie skrzyżowania ul. 
Podwale Przedmiejskie z  ul. 
Chmielną, przebudowę ul. 
Chmielnej na odcinku od ul. 
Pszennej do ul. Spichrzowej 
oraz przebudowę sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej w  ul. 
Chmielnej. Realizacją inwe-
stycji zajmie się gdyńska fir-
ma MTM. 
– Prace pierwszego etapu fi-
nansowane są z dwóch źródeł; 
ze środków Gdańskiej Infra-
struktury Wodociągowo-Ka-
nalizacyjnej, która odpowia-
dać będzie za przebudowę 
sieci wod-kan. oraz ze środ-
ków miejskich. Łączny koszt 
inwestycji to blisko 16 mln zł, 

z czego ponad 12 mln to środ-
ki miejskie, w tym ok. 60 pro-
cent pochodzi z finansowania 
unijnego projektu. Pozosta-
łe środki, czyli ok. 4 mln zł, 
pochodzą z GIWK-u – infor-
muje Olimpia Schneider z re-
feratu prasowego. 
Ulica Podwale Przedmiejskie 
stanowi trasę przelotową, na 
całej swojej długości nie po-
siada skrzyżowań (z  wyjąt-
kiem ulic Pszennej i  Szopy, 
biegnących pod wiaduktem).
– Nie posiada także naziem-
nych przejść dla pieszych. 
Komunikację i  dojście do 
znajdujących się pomię-
dzy jezdniami przystanków 
tramwajowych zapewniają 
przejścia podziemne. Sytu-
acja zmieni się po zakończe-
niu realizacji prac na Podwalu 
Przedmiejskim. Inwestycja 
ma nie tylko zwiększyć bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
ale także „przywrócić” Śród-
mieście pieszym – dodaje 
Olimpia Schneider. 
Prace na odcinku ul. Chmiel-
nej mają zakończyć się 
jesienią. 

(GR)

   Barbara Wasiołka, 
dyrektor Szkoły Metropolitalnej w Kowalach
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BIAŁO-CZERWONY 
GDAŃSK 

Obchody 100-lecia odzy-
skania niepodległości trwają 
w  Gdańsku cały rok. Biało-
-czerwone barwy pojawią się 
nie tylko na flagach, które za-
wisną na nowych masztach, 
ale również w iluminacji krzy-
ża znajdującego się w punkcie 
widokowym na terenie Cen-
trum Hewelianum czy kwiet-
nikach ustawionych w  róż-
nych częściach miasta. Już 2 
maja Góra Gradowa rozbły-
śnie narodowymi barwami.
Tematyka niepodległościo-
wa będzie obecna podczas 
cyklicznych festiwali i konfe-
rencji, takich jak Gdański Ty-
dzień Demokracji, Zrozumieć 
Sierpień, cykl spacerów histo-
rycznych w ramach programu 
Metropolitanka czy przyzna-
nie Gdańskiej Nagrody Rów-
ności dla najaktywniejszych 
społeczników podejmujących 
działania na rzecz równości 
w  mieście, w  tym równości 
kobiet i mężczyzn.
Szczegóły i zapisy Gdańskich 
Debat Obywatelskich i kalen-
darium najbliższych wydarzeń 
znajdują się na stronie gdansk.
pl/niepodlegla.

(GR)

W SKRÓCIE

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

NIE MA NIC ZA DARMO

Od lipca bezpłatne bilety 
Radni Miasta Gdańska przyjęli uchwałę wprowadzającą bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających na terenie Gdańska. Będzie można z nich 
skorzystać już od 1 lipca. 

Jednak nie ma nic za darmo. 
Decyzja ta będzie sporo koszto-
wać, a odczują to zapewne po-
zostali użytkownicy komunika-
cji publicznej przez podniesienie 
cen biletów.
Jeszcze w  lutym dowiedzieli-
śmy się o  wprowadzeniu bez-
płatnych biletów dla gdańskich 
uczniów. Podobne rozwiązanie 
ma być wprowadzone w Gdyni 
i Sopocie. 
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska liczy, że dzięki wpro-
wadzeniu bezpłatnych przejaz-
dów coraz więcej uczniów bę-
dzie korzystało z  komunikacji 
publicznej, nie tylko w  drodze 
do szkoły czy na zajęcia po-
zalekcyjne, ale również w  co-
dziennym podróżowaniu po 
mieście. 
Alicja Bittner z  Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku tłumaczy, że z no-
wej oferty będą mogli skorzystać 
uczniowie posiadający Kartę 
Mieszkańca, która funkcjonuje 
w Gdańsku od kilku miesięcy. 
– Opcja bezpłatnego biletu 
będzie zintegrowana z  Kartą 

Mieszkańca, bowiem umożli-
wia ona doładowanie na nośnik 
również bezpłatnego biletu. 
Oferta zacznie obowiązywać 
już od 1 lipca, więc uczniowie 
będą mogli w  wakacje korzy-
stać z  bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską po Gdań-
sku. Dotyczy to wszystkich 
dzieci i młodzieży do ukończe-
nia szkoły średniej – również 
przedszkolaków – dodaje Alicja 
Bittner. 
Obecnie w Gdańsku jest niemal 
64 tys. uczniów, którzy mogliby 
skorzystać z  bezpłatnych bile-
tów na przejazdy komunikacją 
miejską. 
– Według szacunkowych wy-
liczeń koszt wprowadzenia 
bezpłatnej komunikacji dla 
uczniów szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych dla bu-
dżetu miasta będzie wynosił 
ok. 9 mln zł rocznie, w  tym 
szacunkowo strata z  wypły-
wów biletów okresowych wy-
nosić będzie ok. 6,38 mln zł. 
Pozostałe środki są szacowane 
na podstawie zakupów biletów 
papierowych. Realne koszty 

wprowadzenia bezpłatnych bi-
letów będzie można oszacować 
w  styczniu 2019 roku – podaje 
Alicja Bittner.
Pieniądze na ten szczytny cel 

trzeba będzie gdzieś znaleźć.
– Panie redaktorze, nic nie ma 
za darmo. W związku z wpro-
wadzeniem bezpłatnych prze-
jazdów dla młodzieży trzeba 

będzie zapewne podnieść ceny 
biletów komunikacji miejskiej – 
mówi nam jeden z radnych. 

(GR)

   Od 1 lipca dzieci i młodzież z Gdańska będą mogły jeździć za darmo miejską komunikacją

WIĘKSZE KOMPETENCJE URZĘDNIKÓW

Trzy kroki do integracji na Pomorzu
Samorząd województwa po-
morskiego przeznaczył 150 
tys. zł na podnoszenie kom-
petencji w  zakresie pomocy 
imigrantom. Centrum Wspar-
cia Imigrantów i  Imigran-
tek przez 10 miesięcy będzie 
uczyć pracowników urzędów 
gmin i  powiatów, jak poma-
gać obcokrajowcom na Pomo-
rzu. Celem jest ich integracja 
i usamodzielnienie. 
Marszałkowie Mieczysław 
Struk i  Paweł Orłowski pod-
pisali umowę z  wiceprezes 
Karoliną Stubińską i  Klaudią 
Iwicką, członkiem zarządu 
Centrum Wsparcia Imigran-
tów i Imigrantek na realizację 
zadania „Podnoszenie kom-
petencji jednostek samorządu 
terytorialnego z  terenu wo-
jewództwa pomorskiego na 
rzecz integracji imigrantów”. 
Dzięki temu urzędnicy mają 
lepiej radzić sobie z problema-
mi integracji imigrantów, po-
cząwszy od edukacji, poprzez 
ochronę zdrowia po szukanie 
pracy czy sprawy mieszka-
niowe. Program pilotażowy 
zacznie się w marcu, a zakoń-
czy w  grudniu. To pierwszy 
krok do powstania Pomor-
skiego Samorządowego Cen-
trum Kompetencji w  zakresie 
Wsparcia Imigrantów.

W  roku 2017 do urzędu skie-
rowano 130 tys. oświadczeń 
o  zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcom, a  od początku 
tego roku pracę podjęło już 17 
tys. imigrantów. Obcokrajow-
ców na Pomorzu jest z roku na 
rok coraz więcej. Niestety przez 
lata brakowało w województwie 
pomorskim spójnego systemu 
opieki nad cudzoziemcami.
Nowy program, na razie jako 
pilotaż, ma wypełnić tę lukę. 
Ułatwi imigrantom poruszanie 
się wśród zawiłości administra-
cyjnych, uzyskanie pozwoleń na 
pracę, szukanie mieszkania czy 
edukację dzieci. Dzięki wykwa-
lifikowanym urzędnikom cu-
dzoziemcy dowiedzą się, jakie 
mają prawa.
– Od szeregu lat na Pomorze 
przyjeżdżają cudzoziemcy, któ-
rzy chcą podejmować pracę – 
powiedział podczas konferencji 
prasowej marszałek Mieczysław 
Struk. – Korzystamy z ich kwa-
lifikacji i zaangażowania. W sy-
tuacji deficytu pracowników nie 
możemy pozwolić sobie na to, 
by po kilku miesiącach wyjeż-
dżali. Na terenie całego regionu 
brakuje pracowników, a  imi-
granci mogą nam pomóc w ich 
uzupełnieniu.
Opracowanie dobrego pla-
nu działań i  wyszkolenie 

urzędników w  zakresie ob-
sługi imigrantów na każdym 
szczeblu ułatwi cudzoziem-
com odnalezienie się w lokal-
nych społecznościach. Projekt 
„Trzy kroki do integracji na 
Pomorzu” jest programem pi-
lotażowym. Na jego podstawie 
samorząd województwa po-
morskiego podejmie decyzję, 
w jakim kierunku powinna iść 
polityka migracyjna regionu. 
– Po naszych doświadcze-
niach może dojedziemy do 
wniosku, że trzeba zwiększyć 
pulę finansową dla takich 
przedsięwzięć – zapowiedział 
Mieczysław Struk. – Już te-
raz zmieniane są Regionalne 
Programy Operacyjne, w tym 
„Aktywni Pomorzanie”. Po-
jawił się wątek zatrzymania 
imigrantów i  ich integracji ze 
wspólnotami lokalnymi, w ja-
kich funkcjonują.
Nowy program pilotażowy 
ma polepszyć jakość usług ad-
ministracji samorządowej dla 
imigrantów. Najważniejsze 
jest usamodzielnienie imi-
grantów w  życiu społecznym 
i zawodowym. A jednocześnie 
przygotowanie społeczności 
lokalnych do przyjęcia cudzo-
ziemców na swoim terenie. 

Aleksandra Chalińska 
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PARK OLIWSKI

Palmiarnia dostępna przed sezonem 
Już w czerwcu mają się zakoń-
czyć prace przy oliwskiej pal-
miarni, którą będzie można 
odwiedzać w czasie wakacji. 
– Konstrukcja rotundy pal-
miarni będzie mocniejsza, 
bardziej wytrzymała, a zatem 
i bardziej bezpieczna. Z uwa-
gi na występujące w ostatnich 
latach gwałtowne zjawiska at-
mosferyczne podjęto decyzję 
o  dodatkowym wzmocnieniu 
realizowanej obecnie palmiar-
ni – informuje Olimpia Sch-
neider z  Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku. – Z uwagi na nietypowy 
kształt palmiarni, projekt ro-
tundy poddano dodatkowym 
analizom wytrzymałości 
konstrukcji pod wpływem in-
tensywnego wiatru. Przepro-
wadzone na specjalnym mo-
delu ekspertyzy, opracowane 
przez Politechnikę Gdańską, 
wykazały, iż w  celach dodat-
kowego zabezpieczenia tak 
nietypowej bryły, wskazane 
jest wzmocnienie jej stalowej 
konstrukcji. Nie wpłynie ono 
na kształt i formę rotundy, za 
to nieznacznie wydłuży okres 
realizacji projektu. 
Prace w  rotundzie rozpoczę-
to od przesadzenia roślin do 
parkowych szklarni, a  aby 
ochronić pozostałą roślinność 

(w tym 180-letniego daktylow-
ca), wykonano specjalny, tym-
czasowy tunel z folii. 
– Po zabezpieczeniu roślin, wy-
konawca rozpoczął rozbiórkę 
starej rotundy, wykonano fun-
damenty pod nową konstruk-
cję i  przystąpiono do montażu 
stalowych słupów tworzących 
konstrukcję budynku palmiar-
ni. Po zamontowaniu dodatko-
wych wzmocnień konstrukcji, 
rozpocznie się obmiar w  celu 
zamówienia oszklenia dla 

nowego budynku rotundy – 
wyjaśnia Olimpia Schneider. 
Przypomnijmy, że jest to 
pierwszy etap prac realizowa-
nych w kompleksie palmiarni 
Parku Oliwskiego. Kolejne 
roboty obejmą budynek so-
cjalno-techniczny, oranżerię 
i szklarnię oraz zagospodaro-
wanie terenu, a  ich początek 
nastąpić ma w  drugiej poło-
wie tego roku.

(GR)
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MIEJSCA DLA KOLEJNYCH 400 DZIECI

Od września dwa nowe przedszkola 
Tydzień temu rozpoczęła się rekrutacja do gdańskich przedszkoli. Od września miejsc będzie 
więcej, ponieważ budowane są właśnie dwa nowe przedszkola, które będą mogły przyjąć 
400 maluchów. Od września przedszkolaki pójdą do nowych placówek przy ul. Kolorowej 
i przy ul. Lawendowe Wzgórze. 

Przedszkole nr 80, mieszczą-
ce się przy ul. Kolorowej 14 
na Chełmie, będzie sześcio-
oddziałowe i  zapewni miejsca 
dla 150 dzieci w  wieku od 3 
do 6 lat. Budynek przedszko-
la zaprojektowano jako jedno-
kondygnacyjny obiekt. Dwa 
wejścia główne do przedszkola 
zlokalizowane zostały od stro-
ny wschodniej, natomiast od 
zachodniej umieszczono dwa 
wyjścia ogrodowe oraz po jed-
nym wyjściu od strony połu-
dniowej oraz północnej. W ra-
mach inwestycji powstanie 
oczywiście sala zabaw, łazien-
ki, zaplecze na pomoce dydak-
tyczne i  leżaki oraz szatnia. 
Na zewnątrz powstanie plac 
zabaw oraz parking. Budynek 
w całości dostosowano do po-
trzeb osób z niepełnosprawno-
ścią. Lokalizacja tego przed-
szkola nie jest przypadkowa, 
bo jak podaje Joanna Kubik 
z  Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w  Gdańsku, we-
dług danych meldunkowych 

wielkość populacji dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat jest tam 
największa spośród wszystkich 
dzielnic w  Gdańsku (2789 
dzieci). 
– Drugie nowe przedszkole 
powstanie na Jasieniu, przy ul. 
Lawendowe Wzgórze 1. Dzie-
sięciooddziałowa placówka za-
pewni miejsca dla 250 dzieci. 

Jest ono elementem Centrum 
Edukacyjnego Jabłoniowa. 
Realizowane obecnie przed-
szkole modułowe, o konstruk-
cji drewnianej, posiadać bę-
dzie wspólną część żywienio-
wą, administracyjną, socjalną 
i ogólnorozwojową. W ramach 
inwestycji powstanie również 
plac zabaw oraz dojazd do 
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przedszkola, zagospodarowa-
ny zostanie także teren obiek-
tu – informuje Joanna Kubik.
Przypomnijmy przy okazji, że 
w  roku ubiegłym utworzono 
dwa przedszkola, które funk-
cjonują przy ul. Dąbka i  ul. 
Damroki. 

(GR)

  Nowe przedszkole przy ul. Kolorowej

STARTER postanowił spraw-
dzić, jak radzą sobie firmy, któ-
re zaczynały od inkubacji w jego 
przestrzeni. 
Szczegółowe informacje 
o  ofercie STARTERA do-
stępne są na stronie: www.
oferujemy.inkubatorstarter.pl/
powierzchnia-na-start.

(GR)

INNOWACYJNY PROJEKT

Zarządzaj projektem 
obligacyjnym 
Gdański Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie prowadzi na-
bór ofert, by wyłonić pośred-
nika do projektu „Zadłużeni 
w obligacjach”.
– Szukamy między innymi 
spółek kapitałowych prawa 
handlowego, które mają do-
świadczenie w  analizie doku-
mentów ofertowych, w zakre-
sie emisji papierów wartościo-
wych. Wyłoniony pośrednik 
będzie odpowiadać za zarzą-
dzanie projektem w  fazie jego 
testowania i  wdrażania w  ży-
cie. Oznacza to, że np. będzie 
prowadził przepływy finan-
sowe, przechowywał środki 
finansowe, czy też zapewni 
wsparcie prawne dla uczest-
ników obligacji społecznej, 
mając przy tym – z tytułu wy-
konywanych działań – okre-
ślone profity – informuje Syl-
wia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
Projekt MOPR zakłada po-
moc dla osób z  zadłużeniem 
czynszowym od 3 do 20 tysię-
cy złotych, powstałym w okre-
sie od sześciu miesięcy do roku. 
Przy czym dłużnik musi dekla-
rować chęć wyjścia z kryzysu. 
– Tworzony model obligacyj-
ny idzie w  tym kierunku, by 
w  działaniach uczestniczyli: 

właściciel długu, a więc Gdań-
ski Zarząd Nieruchomości Ko-
munalnych; inwestor gotowy 
wyłożyć środki finansowe na 
rozwiązanie problemu społecz-
nego; partner np. organizacja 
pozarządowa zajmująca się ak-
tywizacją społeczną, która bę-
dzie pracowała z  dłużnikiem, 
wdrażając pomysły i  działania 
na rzecz poprawy jego sytuacji. 
Kluczowy jest także pośrednik 
– najlepiej spółka, która będzie 
zarządzać projektem – tłuma-
czy Sylwia Ressel. 
Piotr Kowalczuk, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki 
społecznej 
ma nadzieję, że uda się wy-
pracować najefektywniejszy 
model rozwiązania kwestii za-
dłużeń czynszowych w Gdań-
sku, z  którego w  przyszłości 
skorzystają także inne ośrodki 
w Polsce.
Dofinansowanie projektu 
z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego wyniosło niespeł-
na 400 tysięcy złotych, a  jego 
realizacja potrwa do końca 
kwietnia. Dodajmy jeszcze tyl-
ko, że nabór zainteresowanych 
podmiotów prowadzony bę-
dzie do 26 marca.

(GR) 

Całoroczne
Hale piłkarskie

Hala do koszykówki, Siatkówki i badmintona
gdynia grabówek

ul. morska 79

e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

Hala piłkarska
gdynia grabówek

ul. morska 79

hala piłkarska
gdańsk oliwa

ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz

ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i  hale do gry w  koszykówkę siatkówkę i  badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 
Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w  niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W  okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki 
czemu gra odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  

Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

REKLAMA
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WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

„Gazela Biznesu” tylko dla jednej 
spółdzielni z Pomorza
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” uhonorowana została kolejną, cenną nagrodą. Tym razem naszą spółdzielnię 
wyróżniono tytułem „Gazela Biznesu”. Spółdzielnia została również nominowana do tytułu Pomorskiej Nagrody Jakości. 

„Gazela Biznesu” to nagro-
da, która przyznawana jest już 
od 18 lat. Na początku mar-
ca w  Europejskim Centrum 
Solidarności odbyła się gala, 
podczas której wręczono wy-
różnienia pomorskim przed-
siębiorstwom. Co istotne, SM 
„Suchanino” było jedyną spół-
dzielnią mieszkaniową, która 
znalazła się na liście nagrodzo-
nych firm.
– Nagrody same nie spadają na 
nas z nieba. Jest to zasługa całej 
kadry naszej spółdzielni. „Ga-
zela Biznesu” to rzadka forma 
oceny działalności spółdziel-
ni mieszkaniowych, bo tego 
typu nagrody przyznawane są 
zazwyczaj firmom reprezentu-
jącym prywatne biznesy. Tym 
razem to spółdzielnia z Sucha-
nina została dostrzeżona jako 
przedsiębiorstwo. Ten fakt 
nas na pewno cieszy i  jeste-
śmy z  tego niezmiernie dumni 
– mówi „Panoramie” Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
„Gazele Biznesu” to ranking 
najbardziej dynamicznych ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
organizowany przez „Puls Biz-
nesu”. Organizatorzy konkur-
su sprawdzają wyniki finan-
sowe oraz aktualną kondycję 

firmy. Co ciekawe, znaczący 
odsetek przedsiębiorstw, któ-
re otrzymały nagrodę, zało-
żonych zostało przed 1991 ro-
kiem. Nie inaczej jest zresztą 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Suchanino”, która w  kwiet-
niu obchodzić będzie swoje 27. 
urodziny.
– Nagroda cieszy nas jesz-
cze z  jednego powodu. Oce-
na naszej spółdzielni prowa-
dzona była przed zewnętrzny 
podmiot, dlatego jest bardzo 
obiektywna – dodaje prezes 
Wieczorek.
Spółdzielnia z  Suchanina zo-
stała również nominowana 
w  Konkursie o  Pomorską Na-
grodę Jakości. Jest ona przy-
znawana przez Pomorską Radę 
Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych Naczel-
nej Organizacji Technicznej 
w  Gdańsku oraz Polski Re-
jestr Statków. Weryfikuje to, 
co w wielu przedsiębiorstwach 
i  instytucjach jest codzienno-
ścią – wysoką jakość organiza-
cji pracy, świadczonych usług 
oraz produkowanych wyro-
bów. Pomorska Nagroda Jako-
ści przyznawana jest tym pod-
miotom, które prezentują swoje 
zaangażowanie w  zarządzanie 
jakością oparte na idei ciągłego 

doskonalenia, innowacyjno-
ści i zrównoważonego rozwoju 
oraz dążą do poziomu najlep-
szych organizacji w  Europie. 
W  tym konkursie konkuren-
cja była jednak bardzo moc-
na, mimo to prezes Wieczorek 
podkreśla, że już sama nomina-
cja jest dla spółdzielni wielkim 
wyróżnieniem. 
– Korzystając z  okazji chciał-
bym przypomnieć, że nasza 
spółdzielnia posiada już cer-
tyfikat ISO 9001. W  czerwcu 
przeprowadzana będzie w  na-
szej spółdzielni kolejna kon-
trola jakości. Dotyczyć ona 
będzie nie tylko wykonawstwa, 
ale i  usług. Z  coraz wyższego 
standardu pracy powinni być 
zadowoleni przede wszystkim 
członkowie naszej spółdzielni 
– zauważa Leonard Wieczorek.
Spółdzielnia Mieszkaniowa na 
przestrzeni tych prawie 30 lat 
otrzymała wiele nagród, i  jak 
podkreśla prezes Wieczorek, 
każda z  nich ma w  sobie coś 
wartościowego. Już same no-
minacje sugerują, że działa-
nia spółdzielni postrzegane są 
pozytywnie.
– Mieszkańcy naszego osiedla 
nie zawsze wiedzą o  tym, że 
spółdzielnia została wyróżnio-
na lub nagrodzona. Kiedy od-
wiedzają naszą siedzibę i  do-
strzegą otrzymane statuetki 
albo dyplomy, są bardzo mile 
zaskoczeni. Słyszę też głosy 
mieszkańców, którzy cieszą 
się, że SM „Suchanino” wy-
różnia się spośród innych trój-
miejskich spółdzielni miesz-
kaniowych. Aczkolwiek są 
też i  głosy skrajne – przyznaje 
prezes, który dodaje jednocze-
śnie, że dobra promocja po-
trzebna jest każdej spółdzielni 
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mieszkaniowej. – Sami prze-
cież tego doświadczyliśmy, kie-
dy prowadziliśmy jeszcze inwe-
stycje mieszkaniowe. Właśnie 
wtedy nasza jakość musiała być 
wiarygodna, abyśmy sprzedali 
mieszkania. Doskonale prze-
cież wiadomo, że klient chętnie 
nabywa mieszkania od przed-
siębiorstwa, które jest wiary-
godne na rynku.

Nagrody nagrodami, ale jak 
podkreśla Leonard Wieczo-
rek, nigdy nie jest na tyle do-
brze, aby nie mogło być jeszcze 
lepiej. Jak sam zauważa, nie 
można spoczywać na laurach.
– Można powiedzieć, że ży-
cie utrudnia nam ustawodaw-
ca. Bardzo dużo zamieszania 
w  naszym funkcjonowaniu 
wywołały chociażby zmiany 

do Ustawy o  spółdzielniach 
mieszkaniowych, które weszły 
w życie na początku września. 
Mamy wiele problemów z  sa-
mym przekazaniem i wytłuma-
czeniem zmian w  przepisach. 
Nie jest to jednak czas, żeby 
mówić na ten temat – mówi 
Leonard Wieczorek.

Krzysztof Lubański

Działania spółdzielni są pozytywnie postrzegane także przez nominowanie jej do
licznych wyróżnień m.in. w roku 2016/2017 uzyskała nominacje do tytułu lub nagrody :

•  Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 – ogólnopolski medialny program
promocyjny prowadzony przez redakcję/wydawcę „Monitora Rynkowego” dodatku

dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną”
• „Filar Spółdzielczości 2016” – program prowadzony przez Polską Agencję

Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie
Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

• Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP - II Ogólnopolski Konkurs im.
dr  R. Jajszczyka za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności i

propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej.
•  „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 r. oraz 2017 r.” organizowanym

przez Grupę Medium Sp. Z o.o., wydawcę miesięcznika „Administrator”.
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AKCJA SOPOCKIEGO MOPS

Kasetki na leki dla seniorów
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie zakoń-
czył właśnie badanie jakości 
usług opiekuńczych. Ankie-
terzy odwiedzali wybraną 
wcześniej grupę sopockich 
seniorów i przekazywali spe-
cjalne kasetki na leki oraz 
ulotki na temat różnych form 
wsparcia oferowanych senio-
rom przez miasto.
Celem badania była ocena 
jakości usług świadczonych 
w  ramach systemu pomocy 
społecznej, a  także przyjrze-
nie się sytuacji życiowej usłu-
gobiorców, jak również ocena 
pracy opiekunek świadczą-
cych usługi oraz pracowni-
ków socjalnych.
– Ankietę przeprowadza-
li studenci Uniwersytetu 
Gdańskiego, którzy odby-
wają praktyki zawodowe 
w  sopockim MOPS. An-
kieterzy przekazali również 
seniorom specjalne kasetki 
na leki oraz ulotki na temat 
różnych form wsparcia ofe-
rowanych seniorom przez 
miasto, np. dofinansowania 
do zakupu leków, zapewnie-
nia posiłku, w  tym również 
dowozu posiłku do domu, 
wizyty psychologa w  domu 
czy teleopieki, a  także o  re-
habilitacji społecznej dla osób 

z  niepełnosprawnościami. 
W  sytuacji, kiedy seniorzy nie 
mogą już samodzielnie funk-
cjonować w  swoich domach, 
czeka na nich miejsce w Domu 
Pomocy Społecznej w  Sopocie 
– mówi Alina Cysewska, za-
stępca dyrektora MOPS Sopot. 
W  Sopocie z  usług opiekuń-
czych w  miejscu zamieszkania 
korzysta średnio miesięcznie 
250 osób. Z  uwagi na spe-
cyfikę, m.in. podeszły wiek, 
niepełnosprawność, brak za-
ufania do osób obcych, pra-
cownicy socjalni wytypowali 

grupę osób, wśród których zo-
stało przeprowadzone badanie. 
Z  wyprzedzeniem przekazano 
informację na temat badania 
podmiotom świadczącym usłu-
gi w  mieście oraz seniorom, 
u  których ankieta zostanie 
przeprowadzona.
– Usługi opiekuńcze w  Sopo-
cie świadczy ok. 100 opieku-
nek zatrudnionych w  dwóch 
organizacjach pozarządowych. 
Organizacje wybierane są 
w  drodze konkursu grantowe-
go. Rekrutacją i naborem opie-
kunek zajmują się organizacje, 

które je zatrudniają. Pracę 
swoich opiekunek koordy-
nują i  kontrolują organizacje, 
sopocki MOPS, natomiast – 
z  ramienia miasta – kontro-
luje pracę organizacji i jakość 
usług świadczonych przez 
opiekunki – podkreśla Alina 
Cysewska. 
Zebrane wyniki zostaną za-
nalizowane, a  na przełomie 
maja i czerwca powstanie ra-
port. Dodajmy, że w Sopocie 
badania takie prowadzone są 
od 2008 roku.

POMOŻESZ DZIĘKI NAKRĘTKOM

Wkręć się i pomagaj
Kilkadziesiąt kilogramów ze-
branych nakrętek po plastiko-
wych butelkach przekazali ho-
spicjum pracownicy Centrum 
Pracy Socjalnej nr 7 MOPR 
w  Gdańsku. Zbiórka prowa-
dzona była w  ramach akcji 
„Wkręć się i pomagaj”.
– Korzystając z gościnności ła-
mów „Panoramy”, zachęcamy 
mieszkańców do włączenia się 
w tę akcję. Pozyskane nakręt-
ki trafiają bowiem do skupu, 
a  pieniądze z  ich sprzedaży 
wspomagają działania Fun-
dacji Hospicyjnej i  Funduszu 
Dzieci Osieroconych – za-
chęca Sylwia Ressel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Akcja służy małym pod-
opiecznym Domowego Ho-
spicjum dla Dzieci im. ks. 
Dutkiewicza oraz dzieciom 
chorym, wymagającym pełnej 
opieki i  troski, a  także ma-
luchom, których bliscy odeszli 

po etapie długiej i  ciężkiej 
choroby. 
– Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży nakrętek hospicjum prze-
kazuje m.in. na stypendia, 
zakup odzieży, podręczników 
czy wyjazdy wakacyjne dla 
małych
podopiecznych. Za kilogram 
plastikowych nakrętek moż-
na uzyskać w  skupie ok. 80 
– 90 groszy. Przy dużej skali 
zbiórki – pojawiają się większe 
sumy wsparcia. Zamiast wy-
rzucać nakrętki do śmieci, le-
piej umieścić je w koszu wysta-
wionym w  tym celu w  siedzi-
bie CPS 7 przy ul. Marynarki 
Polskiej 134 A – mówi Sylwia 
Ressel.
Placówka otwarta jest w  po-
niedziałek, wtorek i  czwartek 
w godz. od 7.30 – 15.30, środy 
w godz. 8.00 – 17.00, a w piąt-
ki w godz. 7.30 – 14.30.

(GR)

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Oni też lubią aktywnie spędzać 
wolny czas
Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, umożliwiająca rehabilitację społeczną i zawodową. To miejsce, w którym 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają szansę rozwijać swoje umiejętności 
i zainteresowania, poszerzać wiedzę i doświadczenia życiowe. 

– W  Gdańsku funkcjonuje 6 
takich placówek, które roz-
mieszczone są w  różnych czę-
ściach naszego miasta. Nasza 
placówka mieści się przy ul. 
Tysiąclecia 13 A  i  jest prowa-
dzona przez Polskie Stowarzy-
szenie na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną 
Koło w  Gdańsku z  siedzibą 
przy ul. Jagiellońskiej 11 na 
Przymorzu Wielkim – mówi 
Krzysztof Skrzypski, kierow-
nik WTZ. – Oferujemy zajęcia 
terapeutyczne dla 55 dorosłych 
osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną w  11 pracow-
niach tematycznych: technik 
różnych, witrażu i  malowania 
na szkle, prac biurowych i ma-
łej poligrafii, plastycznej, kra-
wieckiej i  wyrobu świec, sto-
larskich, ogrodniczo-porząd-
kowej, dydaktycznej, papieru 
czerpanego i  termosublimacji. 
Dodatkowo nasi uczestnicy 
korzystają z zajęć rehabilitacyj-
nych oraz pomocy psychologa.
Każda dorosła osoba, po 
skończonym obowiązkowym 
okresie edukacji może zostać 
uczestnikiem zajęć w  WTZ. 
Warunkiem, jaki musi speł-
nić, jest posiadanie orze-
czenia o  stopniu niepełno-
sprawności ze wskazaniem do 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

wypełnienie wniosku o przyję-
cie do WTZ i  złożeniu doku-
mentów w  Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w  Gdańsku 
w Wydziale Integracji i Reha-
bilitacji przy ul. Dyrekcyjnej 5. 
Uczestnikami WTZ mogą być 
osoby dorosłe z umiarkowanym 
i znacznym stopniem niepełno-
sprawności, które chcą rozpo-
cząć proces aktywizacji zawo-
dowej i społecznej. 
– Przychodzę do Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, ponieważ 
lubię spędzać aktywnie czas. 
Mam możliwość rozwijania się 
w różnych formach aktywizacji 
zawodowej, społecznej i współ-
pracy z ludźmi, a także nawią-
zywania prawidłowych relacji 

z  nowo poznanymi osobami – 
mówi Kasia, jedna z  uczestni-
czek WTZ.
Z  kolei Sebastian mówi, że 
lubi przychodzić do Warsztatu 
Terapii Zajęciowej bo panuje 
w nich miła atmosfera.
– Można tu nabyć coraz to 
nowsze doświadczenia i  mają 

dużo interesujących zajęć, ta-
kich jak zajęcia sportowe, ze-
spół przywarsztatowy, do 
którego przynależę o  nazwie 
Remont Pomp i  też oferują 
dużo wycieczek. Poznałem tu 
też bardzo dużo przyjaciół –  
dodaje Sebastian.

(KS)

SPOTKANIE Z ELKĄ NOLAND

Biblioteka to nie tylko 
wypożyczalnia 
Biblioteka to nie tylko miej-
sce, w  którym można wypo-
życzyć książkę. To także miej-
sce, w  którym organizowane 
są ciekawe spotkania z artysta-
mi, a  nawet różnego rodzaju 
warsztaty.
W  ubiegłym tygodniu w  Filii 
nr 14 Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Opolskiej odbyły się warsztaty 
rękodzieła „Wielkanocna kart-
ka z matematycznym wzorem”. 
Zajęcia organizowane były 
w  ramach działalności Gdań-
skiego Centrum Seniora. 
– Kartka wykonana haftem 
matematycznym nie jest trud-
na do wykonania i  wystarczy 
poznanie kilku prostych zasad, 
aby móc igłą malować piękne 
obrazki. Kartki można wy-
szywać nicią, wełną, muliną 
na kartonie, tekturce, plastiku. 
Technika jest bardzo przydat-
na przy rozwijaniu zdolności 
manualnych, myślenia prze-
strzennego, projektowania 
i  myślenia perspektywicznego. 
Chcąc stworzyć kartkę, trzeba 
mieć tylko plan i  pomysł jak 
przeciągnąć nici, aby osiągnąć 
zaplanowany efekt – mówi nam 
Katarzyna Dettlaff-Lubiejew-
ska, kierownik Filii nr 14.
Z  kolei już w  najbliższy pią-
tek (godz. 18.00) zapraszamy 
na spotkanie autorskie z  Elką 

Noland, autorką książki „Anna 
i lekarz”. Dodajmy, że spotkanie 
odbędzie się w  ramach Klubu 
Powieści Kobiecej. 
– Elka Noland to rodowita 
warszawianka, która po wielu 
latach życia w stolicy zdecydo-
wała się na realizację jednego ze 
swoich marzeń – zamieszkanie 
w  Gdańsku. Zaczęła pisać, bo 
„w Gdańsku tak bardzo powie-
trze pachnie wolnością...”. Zo-
diakalna Ryba, przekonana, że 
gotuje najlepszą zupę pomido-
rową, uwielbiająca tajski masaż 
stóp, spacery po uliczkach stare-
go Gdańska, wschód słońca na 
plaży i… dzień urlopu „na żąda-
nie” – przybliża sylwetkę boha-
terki piątkowego spotkania Ka-
tarzyna Dettlaff-Lubiejewska. 

(GR)
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CO NAS POWINNO ZANIEPOKOIĆ? 

O trudnych zachowaniach u dzieci
Dzieci przeżywają emocje 
całym swoim ciałem. Często 
niestety nie radzą sobie z nad-
miarem bodźców oraz kontro-
lą swoich uczuć. Jak reagować 
w  takich sytuacjach i  co zro-
bić, kiedy pojawią się te naj-
bardziej niepokojące trudno-
ści wychowawcze? 
Agresja jest zachowaniem, na 
które nie wolno przyzwalać 
niezależnie od wieku dziec-
ka. Jeśli nawet już kilkulet-
nie dziecko przejawia agre-
sję fizyczną i  werbalną lub 
jest nadpobudliwe, nie po-
winniśmy tego lekceważyć. 
Dopuszczenie do takich za-
chowań może w  przyszłości 
skutkować tym, że dziecko 
będzie popadać w  konflikty 
z  innymi, nie będzie potrafi-
ło respektować zasad i norm, 
a  tym samym zacznie zacho-
wywać się prowokacyjnie, bę-
dzie odmawiać wykonywania 
poleceń w  szkole i  może za-
cząć wagarować. Zawsze na-
leży zwrócić dziecku uwagę 
na jego niewłaściwe zachowa-
nie i  zmusić, aby je skorygo-
wało. Można również zapro-
wadzić młodsze dziecko na 
krzesełko, by się wyciszyło. 
Trzeba pamiętać, aby w  tym 
momencie nie rozmawiać 
z  nim, tylko dopiero wtedy, 

kiedy będzie spokojne. 
Kiedy starsze dzieci stają się 
agresywne i  sprawiają proble-
my wychowawcze, niezwłocz-
nie należy zasięgnąć pomocy 
psychologa. Warto wówczas 
nauczyć się rozpoznawać wraz 
z  dzieckiem jego emocje i  za-
cząć je nazywać. Rodzice po-
winni też zawsze zachować 
spokój i nie reagować gniewem 
na wybuchy złości. Rodzi-
ców dzieci, które nie skończy-
ły jeszcze trzech lat powinno 
zaniepokoić, kiedy dziecko 
nie gaworzy, a  następnie nie 
mówi, nie próbując kompenso-
wać mowy gestami. Niedosta-
tecznie wykorzystuje kontakt 
wzrokowy, bądź w  ogóle nie 
reaguje na swoje imię. 
Należy też zwrócić uwagę, 

czy dziecko potrafi bawić się 
funkcjonalnie, czyli czy jeź-
dzi autami, a  nie układa je 
w szereg oraz czy potrafi ba-
wić się w  udawanie lub na-
śladować role społeczne, jak 
np. zabawa w gotowanie. Do 
wizyty u  specjalisty powinno 
nas zmusić również zaobser-
wowanie u dzieci problemów 
z jedzeniem, szczególnie, gdy 
dziecko odmawia jedzenia, 
ma skrajną selekcję produk-
tów, a  dodatkowo traci wagę 
lub zachowuje się podczas po-
siłków agresywnie, krzyczy, 
pluje lub prowokuje wymioty. 
Pamiętajmy, że im szybciej 
zauważymy trudności, tym 
większa szansa, aby pomóc 
naszym dzieciom. 

(pau.)

REKLAMA
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 Spektakl „ White Dream” zespołu teatralno-muzycznego „A może…” 
działającego przy Fundacji „Sprawni Inaczej”

REKLAMA

SPEKTAKL WYSTAWIONY PRZEZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prawie 30 lat Fundacji „Sprawni Inaczej”
Niemal od 30 lat działa już gdańska Fundacja „Sprawni Inaczej”, która swoją siedzibę ma na 
Niedźwiedniku. Od 29 lat związani z organizacją ludzie: pracownicy, wolontariusze i przyjaciele 
starają się z pasją i zaangażowaniem nieść radość, wzbogacać o nowe doświadczenia, edukować, 
rehabilitować i pokazywać nowe możliwości poprzez różnorodne działania.

– W  codziennych zajęciach 
ujawniają się niezwykłe talen-
ty i  nieskończone możliwości 
w  różnych dziedzinach życia. 
Duże znaczenie w działalności 
fundacji ma sztuka. To właśnie 
dzięki niej wiele osób uwierzy-
ło w  siebie, dostarczając jed-
nocześnie otoczeniu głębokich 
przeżyć uświadamiających 
nam wszystkim, że niepełno-
sprawności nie ma, jest osoba, 
ze swym bogatym wnętrzem, 
przeżyciami, marzeniami i po-
czuciem piękna. Potrzebująca 
wsparcia i pomocy, by móc się 
tym bogactwem podzielić z in-
nymi ludźmi – mówi nam Ju-
styna Rogińska, prezes zarządu 
Fundacji „Sprawni Inaczej”.
W  historii Fundacji „Spraw-
ni Inaczej” często zdarzało 
się, że spontaniczne pomysły 
przeradzały się w  wieloletnie 
działania. Tak właśnie zda-
rzyło się między innymi z  ze-
społem teatralno-muzycznym 
„ A może”, który dynamicznie 
rozwija się od 2009 roku pod 
kierunkiem muzyka Tomasza 
Szwelnika. Początkowo był to 
zespól muzyczny, muzyce to-
warzyszyły niezwykłe nuty. 
Partytura zapisana pędzlem 
w  formie wyświetlanych ob-
razów graficznych, autorstwa 
artysty Pera Oskara Dahlberga 
była zrozumiała dla członków 
zespołu. Muzyka inspirowana 
dźwiękami morza, lasu czy uli-
cy miała charakter ilustracyjny.

Pierwszy koncert odbył się 
w  Radiu Gdańsk na 20-lecie 
fundacji, pięknym improwiza-
cjom muzycznym towarzyszyli 
podczas kilkunastu koncer-
tów gdańscy muzycy. W  2013 
r. zespół nabrał innego cha-
rakteru, do grupy dołączyła 
Aurelia Kurczyńska, psycho-
log i  psychoterapeutka, wzbo-
gacając dotychczasową formę 
artystyczną koncertów o  ele-
menty parateatralne i  panto-
mimę. Obecnie zespół liczy 12 
osób. Regularnie spotykamy się 
w  każde sobotnie przedpołu-
dnia, razem ćwiczymy, bawimy 
się i  jak się niedawno okazało 
również tańczymy i  śpiewamy. 
Zespół się zmienia, dojrzewa. 
Teraz to teatr improwizacji, te-
atr z muzyką na żywo.
– „White Dream” to spektakl, 
który toczy się we śnie. We śnie 
różne rzeczy są możliwe, róż-
ne rzeczy mogą się wydarzyć. 
Główna bohaterka budzi się we 
śnie, śni swój sen. Na począt-
ku słyszy proste dźwięki, szuka 
ich źródła, jeszcze nie wie, że 
to sen. Dostrzega proste formy, 
które wyłaniają się z cienia. To-
czy się sen. Najpierw czas sta-
je w  miejscu, potem cofa się. 
Magiczne lustro, przez które 
można przejść, taniec zegarów, 
lot ptaka, wszystko może się 
wydarzyć. A  to przecież tylko 
zwykły sen, a może raczej nie-
zwykłe marzenie senne. „Whi-
te Dream” to teatr z muzyką na 

żywo – opowiada nam Justyna 
Rogińska.
Pierwszy raz spektakl wysta-
wiany był we wrześniu na Fe-
stiwalu Teatrów Wspaniałych 
w  Tczewie, później w  Teatrze 
Na Plaży w  Sopocie podczas 
przeglądu teatralnego Ma-
ska, ostatnie przedstawienie 
miało miejsce w  Oliwskim  
Ratuszu Kultury. 
– Marzeniem naszym jest wy-
stawienie tego spektaklu na 
wszystkich scenach Gdańska, 
a  do tego potrzeba tylko od-
wagi i  trochę chęci. Wierzymy 
głęboko, że jest to osiągalne, tak 
jak wiele innych rzeczy, które 
wydawały się niemożliwe, a sta-
ły się rzeczywistością – wierzy 

prezes Fundacji „Sprawni Ina-
czej”, która zauważa, że przy po-
wołaniu organizacji wiedziano 
bardzo dużo o złej sytuacji osób 
niepełnosprawnych. – Mieliśmy 
też wielki zapał do zmiany ich 
niekorzystnej sytuacji, która do-
tyczyła niemal każdej dziedziny 
życia. Dziś, po prawie 30 latach, 
prowadzimy osiem ośrodków 
dziennych skupiających osoby 
z  różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami w  pięciu miej-
scowościach województwa po-
morskiego, obsługujemy w nich 
ok. 300 osób, w  tym 60 dzieci 
z  terenów wiejskich, które ko-
rzystają systematycznie z wielo-
profilowej rehabilitacji.
Gdańska fundacja ma też 

sukcesy w zakresie wprowadza-
nia swoich podopiecznych na 
rynek pracy, a  także w promo-
waniu twórczości plastycznej. 
Dużą popularnością cieszą się 
organizowane przez fundację 
kiermasze okolicznościowe, na 
których sprzedawane są przed-
mioty ceramiczne: misy, talerze, 
figury, biżuteria itp., tworzone 
z wielką pasją i radością w pra-
cowni ceramicznej Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Gdańsku. 
Dodajmy, że fundacja była kil-
kakrotnie nagradzana nagro-
dą Bursztynowego Mieczy-
ka, a  także nagrodą im. Lecha 
Bądkowskiego.

(AN)

wszystkie Hellady 
i mgławice 
w amfiladycznym 
nieporządku 
pod powiekami 
ukrywane 
czasami nawet 
bez początku 
czyli ciut starsze 
od wybuchu 
kiedy nie było 
niepewności ale 
pewności nadal 
nie ma więc 
patrzę poza 
krańce świata 
na ciemność 
z gwiezdnym 
pyłem gdzie 
rodzą się złote 
liryki jak 
bizantyjski 
poemat a tam 
jeszcze nie byłem

Piotr  
Szczepański

PROMOWALI ANTOLOGIĘ

„ASPEKTY 2017”

  W Bibliotece Oliwskiej odbyła się promocja książki 
„Aspekty 2017”. Jest to druga antologia członków 

Gdańskiego Klubu Poetów. Przypomnijmy, że publikacja 
ukazała się dzięki funduszom z gdańskiego magistratu. 
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA

Wicemistrzowie snowboardu
Zimowe sporty mogą być po-
pularne również w miejscach, 
gdzie nie ma warunków 
do zawodowego trenowa-
nia. Udowodnili to studenci 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
którzy startowali w  rozgry-
wanych w  Wiśle Akademic-
kich Mistrzostwach Polski 
w Snowboardzie.
– W  barwach AZS Uni-
wersytet Gdański najlepiej 
zaprezentował się Kosma 
Wilk i  Michał Kurant, któ-
rzy awansowali z  „półfinału 
zachód” do wielkiego finału, 
gdzie rywalizowało 60 naj-
lepszych zawodników. Z  ko-
lei nasza kobieca reprezentacja 

zajęła 7. miejsce wśród uni-
wersytetów – informuje Mo-
nika Rogo, rzecznik prasowy 
Uniwersytetu Gdańskiego.
W  klasyfikacji drużynowej 
snowboardziści AZS UG 
zdobyli wicemistrzostwo. Na 
ich sukces złożyły się wyniki 
trzech najlepszych zawodni-
ków. Poza Kosmą Wilkiem 
i  Michałem Kurantem swoją 
cegiełkę do wicemistrzow-
skiego tytułu dołożył także 
Michał Borys. Dodajmy, że 
trenerem naszych drużyn był 
Wojciech Oleszkiewicz. 

(GR)

MECZE PUCHARU DAVISA

Polska – Zimbabwe w Sopocie
Już za 15 złotych będzie można kupić bilet na mecz tenisowy, w którym Polska  
w Pucharze Davisa zmierzy się z drużyną Zimbabwe. Mecz odbędzie się 7 i 8 kwietnia 
w Hali 100-lecia w Sopocie.

Polscy tenisiści w  tym sezonie 
rywalizują w  Grupie II Stre-
fy Euroafrykańskiej. Na swo-
im koncie mają już zwycięstwo 
w  pierwszej rundzie, w  której 
pokonali faworyzowaną repre-
zentację Słowenii. Teraz przyj-
dzie kolej na Zimbabwe. Dodaj-
my w tym miejscu, że nasza re-
prezentacja zagra w Trójmieście 
po raz trzeci w  ciągu ostatnich 
czterech sezonów. Polscy tenisi-
ści na pewno liczą na znakomi-
ty doping pomorskich kibiców, 
których będzie mogło zasiąść na 
trybunach sopockiej hali blisko 2 
tysiące. Drużyna afrykańska po-
konała w pierwszej rundzie Tur-
ków. Najlepszymi zawodnikami 
w  zespole najbliższego rywala 
biało-czerwonych byli singliści, 
notowani w piątej setce rankin-
gu ATP Takanyi Garanganga 
i  Benjam in Lock. Z  kolei na-
szych barw bronić będą najlepsi 
polscy tenisiści: Łukasz Kubot 
(aktualny mistrz Wimbledo-
nu i  lider światowego rankingu 
deblowego), Kamil Majchrzak, 
Hubert Hurkacz, Michał Przy-
siężny i Marcin Matkowski. 

Polska w historii rozgrywek Da-
vis Cup rywalizowała już z Zim-
babwe. W  1985 roku przegrali 
na kortach warszawskiej Legi 
2:3, ale dwa lata później byli lep-
si w stosunku 3:2 w Harare. Jeśli 
Polska pokona zespół z  Afryki, 
to 15-16 września zagra na wy-
jeździe z  Rumunią lub Maro-
ko o  miejsce w  Grupie I  Strefy 
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ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA 

W Sopocie mistrzostwa Europy
W  ostatni weekend maja że-
glarze będą mieli okazję ak-
tywnie rozpocząć sezon w ra-
mach Żeglarskiego Pucharu 
Trójmiasta. Tegoroczna edy-
cja zostanie zainaugurowana 
w  Gdyni w  piątek, 25 maja. 
Wiadomo już, że w  sobotę 
zawodnicy będą rywalizowali 
na trasie Gdynia – Sopot, nie-
dzielne zakończenie odbędzie 
się w Gdańsku.
Bogusław Witkowski, pre-
zes Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego podkreśla, że 
można zaobserwować wzrost 
profesjonalizmu załóg i przy-
gotowania do sezonu. – Cie-
szy nas też, że armatorzy wy-
rabiają certyfikaty klasowe 
ORC. Żeglarski Puchar Trój-
miasta to idealna okazja do 
sprawdzenia zespołu i  jachtu 
przed letnimi wyzwaniami – 
mówi prezes Witkowski.
Jak co roku organizatorzy 
szukają sposobów na uatrak-
cyjnienie regat i  zaskoczenie 
uczestników. W  tym roku 
może to być nawet pięciuset 
żeglarzy. Jak podkreśla Ka-
sper Orkisz, koordynator re-
gat nie tylko żeglarze szykują 
się do sezonu.
– Gospodarze i  organiza-
torzy nie zostają w  tyle, 
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ugoszczenie prawie 80 jachtów 
i 500 zawodników jest sporym 
wyzwaniem logistycznym, dla-
tego w tym roku prace nad pu-
charem trwały całą zimę, a już 
wkrótce odsłonimy wszystkie 
niespodzianki i  nowości tego-
rocznej edycji – mówi Kasper 
Orkisz. – W  tym roku każda 
załoga może zamówić dedyko-
wane koszulki z nazwą zespołu 
i imieniem zawodnika. Z takiej 
możliwości skorzystało w ubie-
głym roku ponad 150 żeglarzy 
i liczymy, że będzie ich jeszcze 
więcej.
– Żeglarski Puchar Trójmiasta, 

Euroafrykańskiej Pucharu Da-
visa 2019.
W  tygodniu poprzedzającym 
rozgrywki, w  Hali 100-lecia 
przeprowadzony zostanie rów-
nież trening polskiej reprezenta-
cji z udziałem dzieci z sopockich 
szkół.
Mecze II rundy Pucharu Davi-
sa Polska – Zimbabwe odbędą 

  Duży wkład w zdobycie srebrnego medalu  
miał Kosma Wilk 
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to również świetna okazja dla 
młodych adeptów żeglarstwa 
do spróbowania swoich sił 
w nowych warunkach, na wie-
loosobowym, nowoczesnym 
jachcie, co dla wielu z nich bę-
dzie zupełnie nowym wyzwa-
niem. W tegorocznej edycji na 
starcie regat pojawi się sopoc-
ka załoga złożona z  młodzie-
ży uczestniczącej w  programie 
szkolenia żeglarskiego „Sopot 
pod żaglami”. Program, reali-
zowany od wielu lat i finanso-
wany przez miasto, adresowa-
ny jest do wszystkich uczniów 
– informuje Marek Niziołek 

z sopockiego magistratu.
Sopot po ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Świata Kata-
maranów, ponownie będzie 
miejscem regat najwyższej 
próby. W  drugiej połowie 
sierpnia Sopocki Klub Że-
glarski będzie gospodarzem 
Mistrzostw Europy w  kla-
sie RS:X, gdzie wśród fa-
worytów będzie kilkoro na-
szych rodaków, a wśród nich 
i sopocianie.

(MN)

PŁYWACKIE MISTRZOSTWA

Bezkonkurencyjna „dwójka”
Niedawno zapadły rozstrzy-
gnięcia w  pływackich, dru-
żynowych mistrzostwach 
Gdańska. Do rywalizacji 
przystąpiło 41 szkolnych re-
prezentacji dziewcząt i chłop-
ców. Każda z drużyn musiała 
wystartować w  4 konkuren-
cjach indywidualnych i  do-
datkowo w sztafecie złożonej 
z  8 uczestników. Organiza-
torem imprezy był Gdański 
Zespół Schronisk i  Sportu 
Szkolnego. 
– Pełną pulę zgarnęli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2, 
którzy we wszystkich katego-
riach sięgnęli po złoto. W ka-
tegorii dzieci najlepsze wśród 

dziewcząt były reprezentant-
ki „dwójki”, które wyprzedzi-
ły Pozytywną Szkołę Pod-
stawową i  III STO. Wśród 
chłopców srebrne krążki wy-
walczyli chłopcy z  II STO, 
a  brązowe medale przypadły 
w  udziale reprezentantom 
Szkoły Podstawowej nr 8 – 
informuje Wojciech Czuba-
szek z  Gdańskiego Ośrodka 
Kultury Fizycznej. 
W  kategorii Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej „dwójka” wy-
przedziła SP 85 i SP 3. Wśród 
chłopców za SP 2 sklasyfiko-
wane zostały zespoły II STO, 
a na trzecim III STO.

(GR)

się 7 i 8 kwietnia w Hali 100-le-
cia przy ul. Goyki 7. W sobotę, 
7 kwietnia, rozegrane zostaną 
2 pojedynki singlowe – począ-
tek o godzinie 14.00. Natomiast 
w  niedzielę, 8 kwietnia, od go-
dziny 12.00 zaplanowano mecz 
deblowy i maksymalnie dwa po-
jedynki singlowe.

(KL)
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