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Saga rodu Grzeszczaków 
Podczas I  Międzynarodowych Targów Książki 
w Gdańsku wydawnictwo Marpress zaprezentowało, 
jako nowość, „Sagę rodziny Grzeszczaków” autorstwa 
Zofii Marii Smalewskiej z Bąkowa Gdańskiego.

– Nasz projekt to innowacja społeczna tworzona przez zespół Ciekawej 
Spółdzielni Socjalnej w Gdańsku – mówi Krzysztof Skrzypski, prezes 
organizacji. – cieKAWA kawiarnia w Gdańsku to miejsce tworzone razem 
z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dostrzegając 
ich potencjał tworzymy miejsce, w którym wyznaczamy nowe standardy 
i spełniamy marzenia o dorosłym i samodzielnym życiu.

Chcemy, aby mieszkańcy Trójmiasta stali 
się częścią naszego projektu. Zależy nam 
na tym, aby to miejsce było tworzone przez 
ludzi dla ludzi – mówi Krzysztof Skrzypski, 
prezes Ciekawej Spółdzielni Socjalnej.

W kogo uderza zakaz handlu?  
Duże sieci przystosowują się do ograniczeń han-
dlu w niedziele. Tracą ci, których ustawa miała 
chronić. Kwiecień będzie szczególnie trudny, bo 
aż cztery niedziele miesiąca są bez handlu.

Przejście przy Bramie Wyżynnej   
Zapadła decyzja o  utworzeniu przejścia naziemnego 
przez Wały Jagiellońskie na wysokości Bramy Wyżyn-
nej. Ma ono zastąpić dotychczasowy tunel, z którego ko-
rzystano przed rozpoczęciem budowy Forum Gdańsk.

Termomodernizacja kolejnych szkół 
Ponad 36 milionów złotych wydanych będzie na 
docieplenie 30 placówek oświatowych w Gdańsku. Na 
początku miesiąca ogłoszono przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowych dla kolejnych sześciu szkół. 
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (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
• 19 kwietnia (czwartek), Lady Pank 
Symfonicznie, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 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

• 24 kwietnia (wtorek), Joscho Stephan Quartet, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 28 kwietnia (sobota), Anita Lipnicka & The 
Hats, godz. 20.00, Atlantic w Gdyni, ul. 3 Maja 
28

• 29 kwietnia (niedziela), Postmodern Jukebox, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 2 maja (środa), Bolewski & Tubis-Lunatyk, 
godz. 21.00, Klub BOTO w Sopocie, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 54B

• 6 maja (niedziela), Żal, godz. 19.00, Teatr na 
Plaży w Sopocie, al. Franciszka Mamuszki 2

• 11 – 19 maja (piątek – sobota), Gdański 
Festiwal Muzyczny – Korzenie 

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

• 18 – 20 maja (czwartek – niedziela), Wiosna 
w ogrodzie, godz. 10.00, Renk w Gdańsku, ul. 
Wodnika 50

• 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

• 10 czerwca (niedziela), Hollywood Undead, 
godz. 18.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 15 – 16 czerwca (piątek – sobota), Fląder 
Festival, plaża w Brzeźnie 

• 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 (piątek – 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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NIE BĘDZIE WIĘKSZYCH UTRUDNIEŃ 

Będzie przejście przy Bramie Wyżynnej 

Za unijne pieniądze zrealizowałeś projekt, a może 
pomogłeś innym. Pochwal się mieszkańcom Pomorza. 
Weź udział w DOFE!

Zapadła decyzja o utworzeniu przejścia naziemnego przez Wały Jagiellońskie na wysokości Bramy Wyżynnej. Ma ono zastąpić 
dotychczasowy tunel, z którego korzystano przed rozpoczęciem budowy Forum Gdańsk. Jak informują gdańscy urzędnicy, same 
prace projektowe potrwają około roku, wiec będzie można z niego korzystać nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku.

Śpiesz się! Termin zgłoszeń projektów w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich upływa już 30 kwietnia 2018 r. To największe 
wydarzenie promujące projekty europejskie w Polsce. VI edycja DOFE odbędzie się 11-13 maja 2018 r. w całej Polsce.

Już we wrześniu ubiegłego roku 
przedstawiono cztery propozy-
cje stworzenia przejścia.
- W oparciu o jeden z warian-
tów przeprowadzone zostały 
wnikliwe analizy dotyczące 
wpływu wyznaczenia przej-
ścia dla pieszych w  rejonie 
Bramy Wyżynnej na ruch 
drogowy w  tej okolicy. Ana-
lizie poddano zarówno pro-
gnozowane warunki ruchu 
dla pojazdów, w tym tramwa-
jów oraz pieszych.
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polity-
ki komunalnej podkreśla, że 
powstanie tego przejścia jest 
elementem szerszego procesu, 
zarówno jeśli chodzi o  ulice 
Główne Miasta, jak i okolice. 
– W  tym roku będą realizo-
wane i  projektowane przej-
ścia naziemne na Podwalu 
Przedmiejskim. Zmiany 
również zachodzą na Wa-
łach Jagiellońskich i Hucisku, 
gdzie kilka lat temu także po-

Czemu warto wziąć udział w DOFE?
– Warto uczestniczyć w Dniach Otwartych, aby pokazać mieszkańcom, jak miliony zło-
tych z Unii Europejskiej zmieniają pomorski krajobraz. Każdego roku pojawiają się nowe 
projekty. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo ich życie zmienia się wraz z kolejny-
mi inwestycjami – mówi Martyna Sawicka z Departamentu Programów Regionalnych 
UMWP. – Udział w akcji to również bezpłatna promocja. Informacje z organizowanych 
wydarzeń będą szeroko prezentowane w mediach krajowych, lokalnych oraz w mediach  
społecznościowych – dodaje.

Jak zgłosić udział?
Zgłoszenie jest bardzo proste i odbywa się drogą elektroniczną. Wystarczy wypełnić 
specjalny formularz znajdujący się na stronie dniotwaerte.eu. Należy zaplanować cie-
kawą ofertę. Może to być na przykład zwiedzanie z przewodnikiem niedostępnych na 
co dzień miejsc czy wspólne warsztaty dla chętnych. Atrakcje mogą być bezpłatne lub 
biletowane ze zniżką. Czas na nadsyłanie zgłoszeń jest do 30 kwietnia 2018 r.

Czym są DOFE?
Jest to ogólnokrajowa akcja koordynowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
To również okazja do pokazania szerokiej publiczności projektów zrealizowanych przy 
wsparciu samorządu województwa pomorskiego za pomocą Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – DOFE to nie jest zwy-
kła akcja promocyjna. Są to setki wydarzeń w całym kraju, w których udział biorą tysiące 
mieszkańców – mówi Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regional-
nych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dni Otwarte są również 
elementem kampanii Europe in my region, która pokazuje mieszkańcom całej Unii 
Europejskiej korzyści płynące z członkostwa. Wszelkie dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

wstało przejście dla pieszych. 
Przy wytyczaniu tego przejścia 
kluczowym wyzwaniem było 
utrzymanie komunikacji miej-
skiej w  takim standardzie, jaki 
funkcjonuje obecnie, czyli aby 
dwa składy tramwajów zatrzy-
mywały się na przystanku – do-
daje Piotr Grzelak.
Alicja Bittner wyjaśnia z kolei, 
że za materiał wyjściowy do 
szczegółowej analizy posłużyła 
koncepcja lokalizacji nowego 
przejścia oraz dane dotyczą-
ce natężeń ruchu drogowe-
go w  Śródmieściu, zebrane 
z  detektorów ruchu funkcjo-
nujących w  ramach systemu  
TRISTAR oraz prognoz ruchu 
przygotowywanych w  związku 
z otwarciem Forum Gdańsk. 
– Wnikliwej analizie podda-
no także założenia dotyczące 
sterowania ruchem, wdrażane 
w  ramach przebudowywanego 
układu Śródmieścia. Korzystając 
z  narzędzi dostępnych w  opro-
gramowaniu systemu TRISTAR 
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  W tym miejscu w połowie przyszłego roku będzie można korzystać z przejścia naziemnego

stworzony został model ruchu 
dedykowany temu zagadnieniu 
i w opracowano o wnioski doty-
czące możliwości wpływu przej-
ścia dla pieszych na ruch drogo-
wy – dodaje Alicja Bittner.
Przejście dla pieszych będzie 
dwuetapowe, i  jak uspokajają 
gdańscy urzędnicy, tylko w nie-
wielkim stopniu wpłynie na 
warunki ruchu na ul. Okopowej 
i Wały Jagiellońskie.
Tomasz Wawrzonek, miejski 
inżynier ruchu z  Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni tłuma-
czy, że w jednym cyklu światło 
czerwone dla pojazdów trwać 
będzie ok. 23 sekund, zaś zielo-
ne 115-117 sekund. 
– Przeprowadzone będą dwa 
niezależne dojścia na perony 
tramwajowe od nowo wyzna-
czonego przejścia dla pieszych, 
co będzie miało bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo pie-
szych i  ograniczy wpływ na 
warunki ruchu na lewoskręcie 
w  ul. Hucisko. Analizy wy-

kazały również, że musi zo-
stać zachowana koordynacja 
pomiędzy nową sygnalizacją, 
a  sygnalizacją na Węźle Huci-
sko. Badając sytuację funkcjo-

nalności sygnalizacji świetlnej 
uznano również, że liczba dni 
w  których była wyłączana sy-
gnalizacja świetlna w Gdańsku, 
jest nieznaczna i  przejście nie 

będzie miało wpływu na warun-
ki ruchu na wyjeździe z tunelu  
z kierunku Oruni. 

(GR)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    KWIECIEŃ 20184 ŻYCIE SOPOTU

POWSTANIE ŻŁOBEK W SOPOCIE

Mieszkańcy zdecydują o lokalizacji 
– Od wielu lat jednym z prio-
rytetowych działań miasta 
jest wspieranie rodzin, czego 
efektem jest m.in. zapewnie-
nie każdemu dziecku miejsca 
w przedszkolu. Teraz przyszła 
kolej na najmłodszych sopo-
cian, bowiem w  kolejce na 
przyjęcie do żłobka oczeku-
je ok. 120 dzieci. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom i  ocze-
kiwaniom rodziców, władze 
Sopotu zdecydowały o  budo-
wie nowej placówki. Pod uwa-
gę brane są dwie lokalizacje: 
przy ul. Obodrzyców 18-20 
oraz Kolberga 8 – informuje 
Anna Dyksińska z Biura Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Sopotu.
W  mieście działa jeden pu-
bliczny żłobek – „Puchatek” 
przy ul. Armii Krajowej 58. 
Uczęszcza do niego 56 dzie-
ci. W  kurorcie funkcjonuje 
również 5 żłobków niepu-
blicznych, opiekujących się 
75 dzieci oraz 1 klub dzie-
cięcy. Miasto od 2012 roku 
wspomaga rodziców, których 
pociechy chodzą do żłobków 
niepublicznych, dofinanso-
wując pobyt każdego dziecka 
kwotą 300 zł miesięcznie.
– Potrzeba stworzenia no-
wego żłobka w  mieście jest 

duża, w  Sopocie mieszka 861 
dzieci w  wieku od 0 do 3 lat. 
Powstała mapa demograficzna, 
z  której wynikło, że najwię-
cej dzieci w wieku żłobkowym 
mieszka w północnej części So-
potu. A  tam najlepsze warun-
ki do budowy nowego obiek-
tu są w  dwóch wspomnianych 
już lokalizacjach – mówi Anna 
Dyksińska.
Teren przy ul. Obodrzyców 18-
20 znajduje się w  sąsiedztwie 
Przedszkola nr 4, ma dobry 
dojazd i  infrastrukturę. Te-
ren przy ul. Kolberga 8, przy 
Przedszkolu nr 12, jest również 
atrakcyjny, mimo dużo mniej-
szej działki i  konieczności 

zmiany zapisów Miejscowe-
go Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i  ewentu-
alnego przebiegu magistrali 
grzewczej.
– W  nowej placówce, która 
powinna mieć powierzchnię 
ok. 500 m kw., powstałoby 60 
miejsc dla maluchów. Budowa 
żłobka mogłaby się rozpocząć 
w  ciągu kilku najbliższych lat 
– w  zależności od tego, jaką 
lokalizację wybiorą mieszkań-
cy – dodaje Anna Dyksińska, 
która przypomina jednocze-
śnie, że na stronie internetowej 
miasta www.sopot.pl znajdu-
je się ankieta, w  której moż-
na oddać swój głos, wskazując 
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SOPOCKIE TARGI SENIORA ZA NAMI

Wiosna zakwitła na twarzach uczestników 
W słoneczny kwietniowy weekend ponad 4 tysiące osób z całego Trójmiasta i województwa odwiedziło Sopockie Targi Seniora. 
Seniorzy chętnie korzystali z licznych propozycji przygotowanych przez organizatorów.

– To był weekend pełen atrak-
cji, podczas którego seniorzy 
po raz kolejny udowodnili, że 
nie metryka jest ważna, lecz 
stan ducha i  to, co w  sercu – 
podsumowuje 8. edycję So-
pockich Targów Seniora Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, organizator targów. 
– Seniorzy aktywnie uczestni-
czyli w warsztatach ruchowych 
i  artystycznych, a  także chęt-
nie korzystali z  możliwości 
wykonania bezpłatnych badań 
czy makijażu. Na targach mie-
li okazję spróbować różnych 
form aktywności i  znaleźć coś 
dla siebie. W  tym roku mogli 
przekonać się, czy odpowiadają 
im np. zajęcia z  tańca, karate, 
tai-chi lub samoobrony, zapo-
znać się z ćwiczeniami wzmac-
niającymi kręgosłup, a  także 
wziąć udział w  warsztatach 
dietetycznych, ogrodniczych 
czy plastycznych. 
Jak podkreślają eksperci, naj-
lepszą receptą na dobrą starość 
jest brak czasu na starzenie się! 
Należy rozwijać swoje pasje, 
zainteresowania i  nowe umie-
jętności, a także dbać o relacje 

z  innymi ludźmi – wymieniają 
specjaliści.  
Seniorzy uczestniczący w tar-
gach podkreślali, że takie wy-
darzenia są bardzo potrzeb-
ne. W  jednym miejscu mogą 
zapoznać się z  różnorodną 
ofertą produktów i  usług po-
prawiających jakość ich życia 
jako osób starszych, wykonać 
bezpłatnie badania i  spędzić 
wspólnie czas. 
Zarówno badania wykonywane 
przed halą w  osteobusie, kar-
diobusie i słuchobusie, jak i po-
zostałe badania, m.in. wzroku, 
stóp, poziomu cukru czy ci-
śnienia licznie, cieszyły się spo-
rą popularnością wśród osób 
zainteresowanych stanem swo-
jego zdrowia. Na targach pre-
zentowana była również oferta 
przedstawiająca możliwości 
wsparcia osób niesamodziel-
nych, m.in. poradnik dla opie-
kunów, środki pielęgnacyjne, 
sprzęt rehabilitacyjny, a  także 
Sopockie Pudełko Życia.
 – Na Targi Seniora do Sopotu 
przyjeżdżam od kilku lat i za-
wsze znajdę tu dla siebie coś cie-
kawego – mówi pani Leokadia. 
– W  tym roku zainteresowały 

mnie urządzenia uławiające 
stosowanie leków, np. do prze-
cinania czy rozkruszania table-
tek i  wyciskania żelu z  tubki. 
Mam niesprawne ręce i  takie 
pomoce bardzo ułatwią mi 
życie. 
 – Nasza impreza ma też wy-
miar edukacyjny – podkreśla 
Agnieszka Niedałtowska, ko-
ordynator targów. – Przedsta-
wiciele sopockich służb mun-
durowych, Straży Miejskiej 
oraz Policji, rozmawiali z  se-
niorami na temat bezpieczeń-
stwa, opowiadając im m.in. 
o  tym, jak uchronić się przed 
oszustami. Straż Pożarna na-
tomiast prezentowała czujnik 
czadu i uświadamiała, jak waż-
ne jest to niewielkie urządze-
nie, które może uratować życie.
Osoby odwiedzające targi in-
teresowały się powstającym 
w  Sopocie Centrum Opieki 
Geriatrycznej, które już wkrót-
ce będzie jednym z  oddziałów 
Pomorskiego Centrum Reu-
matologicznego w  Sopocie, 
a  na swoim stosiku już teraz 
prezentowało bogatą ofertę za-
biegów i badań oraz możliwość 
wykonania krioterapii. 

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się także stoisko Stu-
denckiego Koła Geriatrii GU-
Med, gdzie studenci medycyny 
wykonywali badania przesie-
wowe w kierunku zespołu sła-
bości pod kątem ryzyka wystą-
pienia złamań i upadków.  
 – Takie spotkanie przyszłych 
lekarzy z seniorami jest bardzo 

ważne dla obu stron – podkre-
śla Anna Jarosz. – Studenci 
mieli możliwość rozmowy z se-
niorami, zapoznania się z  ich 
problemami i potrzebami, a se-
niorzy chętnie dzielili się swo-
im życiowym doświadczeniem. 
Uśmiech na twarzy, ogromną 
radość, a  także podziw wśród 
publiczności wzbudziły pokazy 

i występy na scenie, m.in. tań-
ce w  wykonaniu seniorów, 
jak również dzieci i  młodzie-
ży z  sopockiego MDK, po-
kaz karate seniorów czy pokaz 
mody z udziałem modelek 50+ 
oraz prezentacja wiosennych 
kapeluszy.

(AN)

DO SPRZĄTANIA MIASTA

Elektryczny rower 
Jak informuje Anna Dyksiń-
ska z  Biura Promocji i  Ko-
munikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Sopotu, tabor sopoc-
kiego Zakładu Oczyszczania 
Miasta wzbogacił się o nowy 
pojazd interwencyjny.
– Jest to trzykołowy, elek-
tryczny rower. Urządzenie 
testowane jest właśnie na uli-
cach miasta. Jeśli się sprawdzi, 
kierownictwo ZOM zakłada 
zakup kolejnych 4 pojazdów, 
tak by docelowo, przed wyso-
kim sezonem, było ich w So-
pocie 5 sztuk. Rower z  na-
pędem pozwala w  szybszym 

czasie na dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc, nie są mu 
straszne korki – mówi Anna 
Dyksińska. 
Kierujący nim może korzy-
stać zarówno z  siły swoich 
mięśni, jak i z zasilania elek-
trycznego. Bateria wystarcza 
na 8 godzin pracy. Na przy-
czepce znajdują się 2 kosze na 
śmieci oraz łopata do usuwa-
nia nieczystości. Jak podaje 
Anna Dyksińska rower wraz 
z wyposażeniem kosztował 5 
tys. zł.

(GR)

  Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta 
korzystać mogą z nowych rowerów elektrycznych

  Mieszkańcy mają do wyboru dwie lokalizacje, gdzie może być wybudowany żłobek

najbardziej dogodne miejsce 
na budowę nowego żłobka. 
Swój głos można oddać do 
końca kwietnia.
Dodajmy, że to właśnie 
mieszkańcy zdecydują, gdzie 
wybudowany zostanie żłobek. 
Nie wiadomo jednak, kiedy 
ruszy inwestycja. 
– Sam proces zmiany pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego w  przypadku te-
renu przy ulicy Kolberga 8 
zająłby kilkanaście miesię-
cy. Trudno jest więc podać 
w  miarę konkretną datę – 
mówi nam Anna Dyksińska. 

(GR)

ul.  Oskara Kolberga 8

ul. Obodrzyców 18-22
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KONCERTY I PRZEGLĄD DLA MŁODYCH 

Muzyka zawładnie 
„Piastusiem”

ZGŁOSZENIA TYLKO DO 30 KWIETNIA

Wielkie granie w klubie „Maciuś I”

  Pomorski Przegląd Piosenki ma już 10-letnią historię 

W kwietniu i maju w Klubie 
Osiedlowym „Maciuś I” za-
planowano wiele imprez roz-
rywkowych i sportowych. Już 
17 kwietnia o godz. 15.30 od-
będą się zajęcia kreatywne dla 
wszystkich pokoleń, podczas 
których wykonywane będą 
lampiony ogrodowe.
– Z  kolei 22 kwietnia w go-
dzinie 12.00 rozpocznie się 
„Planszówkarium” organizo-
wane wspólnie z  Gdańskim 
Klubem Fantastyki. Podczas 
imprezy dostępnych będzie 
ponad 150 tytułów gier. Za-
pewniamy naukę i wolne gra-
nie przez całą imprezę – za-
prasza Urszula Lisowska, kie-
rownik „Maciusia I”.
11 maja o  godz. 9.00 odbę-
dzie się V Przymorski Festi-
wal Piosenki o  Złotą Nutkę 
Króla Maciusia. Przypomnij-
my tylko, że zapisy prowa-
dzone są do 30 kwietnia.
– Konkurs powstał z  inicja-
tywy naszych wokalistów 
ze Studia Piosenki prowa-
dzonego przez Małgorzatę 
Szczepańską-Stankiewicz. 
W  tym roku we wrześniu 
mija 20 lat istnienia studia, 
a jego członkowie brali udział 
w  konkursach, festiwalach 
o  zasięgu ogólnopolskim czy 

międzynarodowym. Spotkali 
wielu ciekawych wykonawców 
i  chcieli zaprosić ich do klu-
bu. Przypomnę przy okazji, 
że nasi seniorzy od 1997 roku 
mają również swój Konkurs 
Piosenki Retro „O  Złoty mi-
krofon”, który cieszy się dużym 
zainteresowaniem osób z  całe-
go Trójmiasta – mówi Urszula 
Lisowska.
W ubiegłym roku „Złote nutki” 
otrzymali: Justyna Stefańska 
i  Zofia Płonecka, Aleksandra 
Wróblewska i  Beata Franiak, 

Wiktoria Rozenko i  Tymon 
Plata, Marcelina Gruchała, 
Sandra Stencel i Justyna Ste-
fańska, Natalia Weber i Beata 
Franiak, Róża Szmuda i  Ty-
mon Plata, oraz Daria Potoc-
ka i Julia Majewska.
Dodajmy tylko, że w  klu-
bie przy Opolskiej odbył się 
turniej wiedzy dla dorosłych 
„Najsłynniejsze Kobiety 
w Polsce i na Świecie”. Zwy-
ciężyła Zofia Narloch. 

(GR)

REKLAMAREKLAMA

Dom Kultury 
Gdańsk - Przymorze, ul. Śląska 66 B.  

    zaprasza w dniu 22.04 godz.17 
          na koncert poetycko-muzyczny 
   BARBARY BIAŁOWĄS I ZESPOŁU 
                  „ A MY TACY” 
 Pt.  „GOŚCIŃCE, ŚCIEŻKI, DROGI” 

 
 

     
               Barbara Białowąs pisze o konieczności zaprzestania biegu 
    za sukcesem, wygodami, korzyściami materialnymi i otwarcia się  

na ludzi i przyrodę, o cudzie życia i szczęściu przeżywania. 
         skomponowana do wierszy piękna muzyka znanych kompozytorów 
m.in. Mieczysława Jureckiego i Krzysztofa Podstawki .                 
„A MY  TACY”:Alicja Bendkowska-śpiew 

Krzysztof Podstawka – gitara akustyczna,  
Włodzimierz Tyl – instrumenty klawiszowe, 
Barbara Białowąs – recytacja wierszy. 
Będzie możliwość zakupu płyty i tomiku wierszy Autorki                    wstęp wolny 
 
 

oparty na poezji B. Białowąs 
przedstawia etos wędrowania 
po urokliwych polskich krajobrazach 
w różnych porach dnia i roku. 
Kontakt z przyrodą daje moc i energię 
do pokonywania trudów codzienności, 
budzi wrażliwość postrzegania świata 
i namysł nad sensem istnienia. 
Miłość do ziemi ojczystej daje  
poczucie swojego miejsca  
i swojej tożsamości. 

Z muzyką w tle upłyną najbliższe tygodnie w Osiedlowym Klubie 
„Piastuś” na gdańskim Przymorzu. Już 21 kwietnia o godz. 17.00 
odbędzie się koncert utworów z tekstami zmarłej w 1997 roku 
poetki Agnieszki Osieckiej „Osiecka chóralnie”, w wykonaniu Chóru 
Mundus Cantat z Sopotu.

– Jesteśmy przyzwyczajeni, że 
jej piosenki wykonują zespo-
ły lub wokaliści, a  21 kwiet-
nia, na koncercie poświęconym 
Agnieszce Osieckiej, będziemy 
mieli do czynienia z  nieco in-
nym przedsięwzięciem – zapo-
wiada Ewa Abramowska, kie-
rownik „Piastusia”.
Kolejna muzyczna impreza od-
będzie się 25 kwietnia. Będzie 
to X Pomorski Przegląd Pio-
senki Polskiej. Celem konkur-
su jest popularyzacja polskiej 
kultury muzycznej wśród dzieci 
i  młodzieży, ale i  rozbudzanie 
wrażliwości muzycznej oraz za-
chęcanie do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze.
– W konkursie mogą uczestni-
czyć dzieci w wieku 10 – 16 lat, 
które podzielone będą oczywi-
ście na kategorie wiekowe. Dla 
najlepszych przygotowaliśmy 
nie tylko pamiątkowe statu-
etki, ale i  nagrody rzeczowe 

– informuje Ewa Abramowska. 
Dodajmy, że na 28 kwiet-
nia (godz. 17.00) zaplano-
wano kolejny koncert w  ra-
mach XX Muzycznego Roku 
dla Przymorza „Zaczarowa-
ny Świat Musicalu”. W  pro-
gramie: przeboje światowych 

teatrów muzycznych w  wyko-
naniu artystów scen Wybrzeża: 
Agnieszki Skawińskiej, Dariu-
sza Wójcika i Michała Kalety.
Na wszystkie koncerty wstęp 
jest bezpłatny.

(GR)

  Justyna Stefańska, laureatka Złotej Nutki w kategorii klas 0 – I
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SOPOT PIERWSZY W POLSCE

Najwięcej wydali 
na kulturę 
Sopot zwyciężył w  rankingu 
wydatków na kulturę w  latach 
2015-2016, przygotowanym 
przez Narodowe Centrum Kul-
tury. W kategorii miast na pra-
wach powiatu miasto Sopot zdo-
było pierwsze miejsce.
– Bardzo nas cieszy ta wygrana, 
bo mocno na to pracowaliśmy. 
Dużą wagę przykładamy do 
współpracy z artystami i organi-
zacjami pozarządowymi. Wspie-
ramy ich poprzez system grantów 
miejskich oraz stypendiów, a tak-
że udostępniając na preferencyj-
nych warunkach lokale miejskie. 
To przynosi dobre efekty, nie 
tylko w  postaci ciekawych wy-
darzeń kulturalnych, ale także 
tworzenia środowiska i integracji 
z mieszkańcami – mówi Joanna 
Cichocka-Gula, wiceprezydent 
Sopotu. – Jeśli chodzi o flagowe 
sopockie wydarzenia kulturalne, 

ROZMOWA Z ANDRZEJEM KOWALCZYSEM, RADNYM MIASTA GDAŃSKA 

Z dala od wielkiej polityki, ale 
blisko spraw gdańszczan
– Co trzeba zrobić, aby 
zostać najlepszym radnym 
województwa pomorskiego? 
Przypomnę, że drugi rok 
z rzędu został Pan laureatem 
tego tytułu przyznawanego 
przez czytelników Portalu 
Samorządowego. Znalazł się 
Pan w prestiżowym gronie 
kilkunastu najlepszych sa-
morządowców w kraju. 
– Recepta jest prosta. Nale-
ży trzymać się z dala od wiel-
kiej polityki, a  większą uwagę 
skierować na to, aby na osiedlu 
stały ławki dla seniorów, pla-
ce zabaw dla dzieci i  boiska, 
na których młodzież może na 
sportowo spędzać wolny czas. 
Ważne jest, aby cały czas być 
z  mieszkańcami, dostrzegać 
ich potrzeby, być otwartym na 
ich pomysły i  w  miarę możli-
wości wcielać je w życie. Liczy 
się nie tylko obecność na se-
sjach rady miasta, ale codzien-
na aktywność i  konsekwentne 
działanie na różnych polach. 
Dla jednych ważna jest popra-
wa infrastruktury, a dla innych 
sprawy społeczne, seniorów czy 
edukacja najmłodszych. Dla 
mnie jako radnego istotne jest, 
aby równoważyć te potrzeby 
i  je skutecznie realizować. Nie 
czuję się najlepszym samorzą-
dowcem w  województwie po-
morskim. Znam wielu, którzy 
konsekwentnie pracują na rzecz 
naszego Gdańska, którym 
z  czystym sercem mógłbym 
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ten tytuł przekazać. To wyróż-
nienie jest na wyrost, ale nie 
ukrywam, bardzo mnie cieszy 
i jest dodatkowym bodźcem do 
jeszcze efektywniejszej pracy 
nie tylko dla Przymorza i  Za-
spy, ale dla całego Gdańska, co 
widać m.in. w moich interpela-
cjach, które dotyczą wszystkich 
dzielnic i ich mieszkańców. 
– Z jakimi problemami 
najczęściej się Pan spotyka 
w swojej dzielnicy?
– Mam wiele sygnałów od se-
niorów, którzy oczekują jeszcze 
korzystniejszej oferty ze strony 
miasta i  spółdzielni mieszka-
niowych dotyczącej sfery kul-
tury czy aktywnego spędza-
nia wolnego czasu, dlatego też 
z dużą nadzieją oczekuję powo-
łania Gdańskiej Rady Senio-
rów i  apeluję do mieszkańców 
Przymorza i  Zaspy o  aktywną 
działalność w  jej strukturach. 
Oczywiście przeważają spra-
wy związane z  infrastruktu-
rą drogową, na którą składają 
się m.in. bezpieczne przejścia 
dla pieszych, wyremontowane 
chodniki, niskie krawężniki 
lub całkowity ich brak, ławki 
w parku lub na przystanku au-
tobusowym czy dostęp do bo-
isk sportowych. W tej ostatniej 
kwestii wiele dobrego już się 
zadziało, powstały boiska przy 
ulicy Burzyńskiego, Kołobrze-
skiej, Meissnera, Opolskiej czy 
dzięki inicjatywie Rady Dziel-
nicy Zaspa Młyniec – boisko 

i bieżnia przy ulicy Startowej. 
– W lutym radni niemal 
jednomyślnie przegłosowali 
wprowadzenie darmowych 
przejazdów dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej w Gdańsku, 
od 1 lipca. 
– Darmowa komunikacja dla 
dzieci i  młodzieży szkolnej 
ma dać gdańskim rodzinom 
wymierne oszczędności, i  o  to 
nam przede wszystkim cho-
dziło uchwalając tę uchwałę. 
Liczymy też, że przynajmniej 
jakaś część mieszkańców obję-
tych tym projektem przesiądzie 

się z  samochodu do miejskiej 
komunikacji, a  w  takim przy-
padku skorzystają wszyscy, 
bo na drogach w  godzinach 
szczytu będzie mniej samo-
chodów. Dzisiaj niestety ro-
dzice zawożą swoje dzieci do 
żłobka, przedszkola czy szkoły 
właśnie autem, bo tak jest pro-
ściej, wygodniej, może w  nie-
których przypadkach szyb-
ciej. Darmowa komunikacja 
daje pewną alternatywę dla 
tej grupy mieszkańców, rów-
nież wymierną finansowo. Po-
mysł na darmową komunikację 

dla dzieci i  młodzieży nie jest 
oczywiście czymś nowym, był 
m.in. proponowany już przez 
różne ruchy miejskie i  stowa-
rzyszenia. Jako radny wysto-
sowałem dwa lata temu inter-
pelację, aby w Światowy Dzień 
bez Samochodu, w  którym 
w  Gdańsku kierowcy po oka-
zaniu dowodu rejestracyjnego 
mogą jechać za darmo komu-
nikacją miejską, również dzieci 
w wieku szkolnym mogły sko-
rzystać w  tym dniu z  darmo-
wego przejazdu. Uważałem, 
że w  takim przypadku więcej 

rodziców-kierowców zdecyduje 
się zostawić auto pod domem 
i pojedzie z dzieckiem do szko-
ły autobusem lub tramwajem. 
– Mieszka Pan na pograniczu 
Przymorza i Zaspy. Ta część 
Gdańska wciąż się rozwija, 
powstają nowe osiedla, 
nowe bloki. Tutaj trend jest 
taki, że im wyżej, tym lepiej. 
W Pana ocenie jako miesz-
kańca i radnego, jak powinny 
rozwijać się te dzielnice?
– Trzeba budować z  głową, 
przede wszystkim odpowied-
nie instytucje muszą zadbać 
o  to, aby nowe obiekty po-
wstawały zgodnie z  przyjętym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Jeśli miesz-
kańcy mają wątpliwości co do 
lokalizacji nowej inwestycji, 
to należałoby wziąć pod uwa-
gę ich sugestie, rozwiać ewen-
tualne wątpliwości. Musimy 
pamiętać, że mieszkańcy obu 
dzielnic oczekują także inne-
go rodzaju inwestycji, budowy 
dróg, chodników, parkingów, 
placów zabaw czy moderniza-
cji lub przebudowy kładki nad 
aleją Rzeczpospolitej. Wiele 
wskazuje na to, że ta ostania 
kwestia zostanie zrealizowana, 
o ile pojawi się koncepcja, która 
zadowoli mieszkańców Młyńca 
i Rozstajów.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki 

BĄDŹ ZDROWA. BADAJ SIĘ – W GDAŃSKU

Rusza kolejny program prozdrowotny 
Działania edukacyjne, promo-
cja postaw prozdrowotnych 
oraz refundacja pełnego cyklu 
szczepień dla dziewcząt to trzy 
moduły gdańskiego Programu 
Profilaktyki Wtórnej Chorób 
Nowotworowych dla Dziew-
cząt i Kobiet z elementami pro-
filaktyki pierwotnej HPV.
 – Proponujemy gdańszczan-
kom program „Bądź zdrowa. 
Badaj się”. Doszliśmy bowiem 
do wniosku, że po programie 
wspierającym prokreację, nale-
ży uruchomić drugi adresowany 
do kobiet. Jesteśmy zatroska-
ni o  przyszłość demograficzną 
Gdańska. Zdrowie kobiet, po-
tencjalnych matek, to sprawa 
fundamentalna. Dlatego wpro-
wadzamy rozwiązania, które 
zachęcą do prowadzenia regu-
larnych badań profilaktycznych, 
ale też uchronią od chorób no-
wotworowych. Dodatkowo 
wprowadzamy refundowanie 

szczepionek przeciwko HPV. 
Refundowane będą trzy dawki 
szczepionek, po przeprowadzeniu 
pełnego cyklu szczepień. W  ten 
sposób chcemy, by rodzice odpo-
wiedzialnie podejmowali decyzje 
dotyczące zdrowia ich dzieci – 
mówi Paweł Adamowicz, prezy-
dent Gdańska.
Program będzie składał się 
z trzech modułów: edukacyjnego 
(dotyczącego konieczności wyko-
nywania systematycznych badań 
ginekologicznych, cytologicznych 
oraz upowszechniania wiedzy na 
temat zakażeń HPV), promu-
jącego (postawę prozdrowotna 
i  bezpiecznych zachowań seksu-
alnych w dorosłym życiu) oraz re-
fundacji pełnego cyklu szczepień 
przeciwko HPV. 
 – Z edukacją, informacją i pro-
mocją ruszamy jeszcze w  tym 
roku, następne działania pro-
wadzone będą w  kolejnych la-
tach. Trzeba pamiętać, że prace 

nad programem trwają od kilku 
lat. W  zeszłym roku odbyły się 
burzliwe, bardzo owocne debaty, 
podczas których rodzice i eksper-
ci mogli wyrazić swoje zdanie. 
Wiele osób dopiero dowiadywa-
ło się, że sama szczepionka nie 
chroni przed rakiem. To jest klu-
czowa wiedza. Nie zapominajmy, 
jak ważna w walce z rakiem szyj-
ki macicy jest także profilaktyka. 
Na ten fakt także chcemy zwrócić 
uwagę gdańszczan – podkreślał 
Piotr Kowalczuk, zastępca prezy-
denta ds. polityki społecznej. 
W  ramach modułu pierwszego 
przygotowany zostanie informa-
tor wraz z wykazem przychodni 
zdrowia, które realizują kontrakty 
na badania cytologiczne, wyka-
zem gabinetów ginekologicznych 
oraz ginekologów. Będzie on 
dystrybuowany na terenie mia-
sta oraz za pośrednictwem strony 
internetowej. 
W  ramach drugiego modułu 

prowadzona będzie kampania 
promocyjna „Zdrowie kobiety” 
oraz „Jestem z Gdańska. Badam 
się regularnie”. 
Z  kolei w  ramach trzecie-
go modułu odbywać się bę-
dzie refundacja pełnego cyklu 
3 szczepień, które nastąpi po 
przedstawieniu faktur. Moduł 
ten obsługiwany będzie przez 
Gdańskie Centrum Świadczeń, 
a  przy wypłacie refundacji nie 
będzie obowiązywać kryterium 
dochodowe. 
Należy pamiętać, iż szczepienia 
przeciw HPV znajdują się na li-
ście szczepień zalecanych przez 
Ministra Zdrowia, ale nie są 
refundowane ani obowiązkowe. 
Udowodniona bieżącymi bada-
niami ochrona w postaci wystę-
powania przeciwciał HPV trwa 
około 10 lat. Decyzje o szczepie-
niu będą podejmować rodzice. 

Olimpia Schneider

to zdecydowanie stawiamy na ja-
kość oraz współpracę z uznanymi 
partnerami i artystami. Dla przy-
kładu dyrektorem artystycznym 
Sopot Jazz Festival jest znany 
muzyk Greg Osby, a  patronem 
tegorocznej edycji Festiwalu Lite-
racki Sopot, poświęconej literatu-
rze francuskojęzycznej – Minister 
Kultury Francji.
W  latach, które zostały wy-
szczególnione w  rankingu 
(2015-2016), miasto Sopot or-
ganizowało wiele prestiżowych 
wydarzeń kulturalnych, takich 
jak: Festiwal Literacki Sopot, 
Sopot Classic, Sopot Jazz Fe-
stival czy Sopot Non Fiction. 
Wydarzenia te finansowane 
były głównie z  budżetu mia-
sta, przy wsparciu grantów 
ministerialnych.

(GR)

  Radny Andrzej Kowalczys, Najlepszy Samorządowiec Województwa Pomorskiego za rok 2016 i 2017
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PORA NA REALIZACJĘ PLANU REMONTOWEGO

Większą uwagę poświęca terenom zielonym
Plan tegorocznych remontów w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” został zatwierdzony przez radę 
nadzorczą pod koniec ubiegłego roku. Teraz pora na przetargi, konkretne działania, a te już są prowadzone.

Jak przypomina nam Jerzy Tu-
rek, zastępca prezesa ds. tech-
nicznych, decyzją Rady Nad-
zorczej Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowla-
ni”, na posiedzeniu 11 grudnia 
2017 roku, została przyjęta 
uchwała w sprawie zatwierdze-
nia planu rzeczowo-finansowe-
go na ten rok.
– Jej ważną częścią są zadania 
dotyczące funduszu remonto-
wego. Uchwalenie planu re-
montów jest każdego roku po-
przedzone szeroką konsulta-
cją z  naszymi mieszkańcami. 
W  okresie poprzedzającym 
sporządzenie tego dokumentu 
spółdzielnia organizuje zebra-
nia z  mieszkańcami każdego 
budynku. Na takie spotkanie 
może przyjść każdy mieszka-
niec, zgłosić swoją propozycję 
zadania remontowego. Jeżeli 
zostanie ono zaakceptowane 
przez innych lokatorów i  służ-
by techniczne spółdzielni, jest 
duże prawdopodobieństwo 
wprowadzenia takiego zada-
nia do planu. Pierwszeństwo 
jednak mają prace remontowe 

związane z  bezpieczeństwem 
mieszkańców oraz wynikają-
ce z przeglądów budynków, co 
wynika z przepisów prawa bu-
dowlanego – tłumaczy Jerzy 
Turek. 
W  ostatnich 10 latach główne 
prace remontowe dotyczyły na-
prawy balkonów i  malowania 
elewacji. Zostały one zakoń-
czone na większości budyn-
ków. W  tym roku będą one 
prowadzone na trzech budyn-
kach – na dwóch będzie wy-
konane docieplenie, wcześniej 
już ocieplonych ścian (zgodnie 
z obecnie obowiązującymi nor-
mami). Na jednym z budynków 
planowany jest remont balko-
nów i  malowanie północnej 
elewacji.
– Podstawowym, tegorocznym 
zadaniem są remonty klatek 
schodowych. Poprzednio pra-
ce takie wykonywane były po-
nad 10 lat temu, dlatego obec-
nie roboty te przeprowadza-
my gruntownie, zachowując 
właściwą jakość, porządkując 
chociażby instalacje elektrycz-
ne. Dodatkowo zakładamy lub 

modernizujemy monitoring, 
zarówno wewnątrz budynków, 
jak i  na zewnątrz. Większość 
budynków ma połączenie sie-
ci monitoringu z  biurem spół-
dzielni, gdzie można np. zgrać 
obraz po zaistnieniu wykrocze-
nia czy przestępstwa. Działania 
takie podejmujemy jedynie na 
polecenie uprawnionych służb, 
np. policji. Obserwujemy na 
szczęście znaczny spadek de-
wastacji, wykroczeń w  budyn-
kach, gdzie zainstalowany jest 
monitoring. Nagrane materia-
ły niejednokrotnie przyczyniły 
się do ustalenia przez policję 
sprawców wykroczeń – infor-
muje wiceprezes Turek.
Zaplanowano, że remonty kla-
tek schodowych przeprowa-
dzone będą w  ośmiu budyn-
kach. Prace te już się rozpoczę-
ły. Po ich zakończeniu do wy-
remontowania pozostaną klatki 
schodowe w ostatnich siedmiu 
niskich budynkach, a  dodajmy 
przy okazji, że spółdzielnia po-
siada czterdzieści trzy budynki 
mieszkalne.
Każdego roku poprawiany 

jest stan naszych chodników 
i  miejsc postojowych. W  roku 
2018 również przeprowadzo-
ne będą takie prace, a  miej-
sca nowe wykonane będą przy 
dwóch budynkach. 
– Podsumowując stan zaawan-
sowania wykonanych remon-
tów w  budynkach na terenie 
spółdzielni należy stwierdzić, 
że dużo prac jest wykonanych. 
W  spółdzielni wszystkie bu-
dynki są docieplone, niektó-
re ściany powtórnie. Okna na 
klatkach schodowych są wy-
mienione. Klatki schodowe 
w  znacznej części wyremon-
towane. Dźwigi są po kapital-
nych remontach. Do wykona-
nia pozostaną remonty klatek 
schodowych na pozostałych 
budynkach, kilka szczytów bu-
dynków wysokich do pomalo-
wania. Największym zadaniem 
na lata następne będzie z pew-
nością wymiana instalacji. Na-
sze budynki zostały zbudowane 
głównie w  latach siedemdzie-
siątych, ale zarządzamy rów-
nież budynkami starszymi. 
Niektóre instalacje w  miarę 

potrzeb wymienialiśmy, ale 
zasadnicza część pozostaje do 
wymiany – podkreśla Jerzy 
Turek, który dodaje, że w tym 
roku spółdzielnia zajmować się 
będzie innymi pracami, któ-
re pozwolą na utrzymanie bu-
dynków w odpowiednim stanie 
technicznym. – Większą uwa-
gę chcemy poświęcić terenom 

zewnętrznym, szczególnie zie-
lonym. Mamy zamiar pomóc 
naszym mieszkańcom, którzy 
kosztem własnego czasu dba-
ją o  ogródki, o  tereny zielone 
wokół swoich posesji. Chce-
my, żeby byli doceniani i czuli 
wsparcie z naszej strony.

Grzegorz Rudnicki 

BUDŻET OBYWATELSKI

Złożono 410 wniosków 
 – Ostateczna liczba projek-
tów, które zostały przekazane 
do gdańskiego urzędu miej-
skiego w  wersji papierowej 
wraz z  podpisami mieszkań-
ców w  tegorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego, wynosi 
410 – informuje Joanna Kubik 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Te projekty zostały przeka-
zane zgodnie z  terminem, 
a  więc do końca marca. Na-
tomiast 10 projektów, które 
złożono już w  kwietniu, nie 
zostało przyjętych do dalsze-
go procedowania.
 – Spośród 410 wniosków 
57 projektów ma charakter 
ogólnomiejski, a  pozostałe 
dzielnicowy.
Sylwia Betlej z  gdańskiego 
magistratu podkreśla przy 
okazji, że liczba projektów 
ogólnomiejskich jest rekordo-
wa w stosunku do wszystkich 
poprzednich edycji.
 – Bardzo dużo projektów 
zostało złożonych w  dzielni-
cach, które dysponują dużymi 
kwotami np. na Chełmie zło-
żonych zostało 26 projektów, 
we Wrzeszczu Dolnym 23, 
a  na Jasieniu 20. Warto za-
uważyć, że mniejsze dzielni-
ce składają raczej stałą od lat 

liczbę projektów – 2, 3 lub 4. 
Tam mieszkańcy stawiają na 
kontynuację wcześniejszych 
projektów i  ważny jest dla 
nich zakres zadania, a nie licz-
ba – komentuje Sylwia Betlej, 
która zauważa również, że 
w projektach ogólnomiejskich 
widoczna jest tendencja zgła-
szania coraz większej liczby 
projektów tzw. „miękkich” 
czyli nieinwestycyjnych.
Dodajmy, że wszystkie pro-
jekty są cały czas do wglądu 
na stronie www.gdansk.pl/
budzet-obywatelski.
 – Różnica pomiędzy liczbą 
wniosków zarejestrowanych 
w  systemie elektronicznym, 
a  liczbą wniosków spełniają-
cych warunki formalne wyni-
ka przede wszystkim z  tego, 
że część wnioskodawców nie 
dostarcza do urzędu wersji 
papierowej wniosku. Poza 
tym niektóre wnioski są wie-
lokrotnie powtarzane w  sys-
temie elektronicznym. Od-
notowaliśmy przypadek pię-
ciokrotnego wprowadzenia 
jednego projektu do systemu, 
a ostatecznie jest to jeden do-
starczony do urzędu projekt – 
wyjaśnia Sylwia Betlej.

(GR)

UNIA POMAGA W DOCIEPLENIACH

Termomodernizacja kolejnych szkół 
Ponad 36 milionów złotych wydanych będzie na docieplenie 30 placówek oświatowych na 
terenie Gdańska. Na początku miesiąca ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji 
projektowych dla kolejnych sześciu szkół. 

Dotyczyć ma ona: Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 
przy ul. Na Zaspę 31A, Szko-
ły Podstawowej nr 42 przy ul. 
Czajkowskiego 1, Przedszkola 
nr 7 przy ul. ks. Józefa Zator-
-Przytockiego 7, Szkoły Pod-
stawowej nr 20 przy ul. Wczasy 
3, Szkoły Podstawowej nr 21 
przy ul. Na Stoku 43 i Przed-
szkola nr 74 przy ul. Magella-
na 3. 
– W  poszczególnych szkołach 
i  przedszkolach planowane 
są prace związane z  wykona-
niem ocieplenia ścian i  dachu, 
a także wymianą instalacji cen-
tralnego ogrzewania poprzez 
montaż nowych przewodów, 
grzejników i  armatury. Do-
kumentacja uwzględnić ma 
również wykonanie nowych 
instalacji elektrycznych oraz 
zastąpienie starych, niewymie-
nionych dotychczas okien, no-
wymi. W  celu ochrony przed 
dewastacją, szkoły zyskają po-
włoki antygrafitti na ścianach 
zewnętrznych obiektów. Ofer-
ty złożone w przetargu pozna-
my 16 maja. Jeśli procedury 

przetargowe przebiegać będą 
bez zakłóceń, dokumentacja 
projektowa dla wszystkich sze-
ściu placówek gotowa będzie do 
końca 2018 roku – informuje 
Anna Mizera-Nowicka z Refe-
ratu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Wcześniej ogłoszono podobny 
przetarg dla 6 innych placó-
wek (SP 92 przy ul. Startowej 
9, SP 24 przy ul. Lilli Wenedy 
19, Żłobek nr 1 przy ul. Mal-
czewskiego 33, SP 2 przy ul. 

Marusarzówny 10, SP 47 przy 
ul. Reformackiej 18 i  Przed-
szkole nr 1 przy ul. Włady-
sława IV 14). Dokumentacja 
projektowa dla tych placówek 
gotowa będzie w  IV kwartale 
2018 roku. 
– Inwestycja jest częścią pro-
gramu kompleksowej termo-
modernizacji placówek oświa-
towych w  Gdańsku, który zy-
skał dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej. Przedsięwzięcie po-
zyskało dotacje dla 29 placówek 
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  Prace termomodernizacyjne przeprowadzono już w hali sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej

oświatowych i jednej hali spor-
towej. Całkowite koszty reali-
zacji całego programu przewi-
dziano na ok. 36,2 milionów 
złotych. Łączny koszt dofi-
nansowania unijnego to ponad 
29,7 milionów złotych – dodaje 
Anna Mizera-Nowicka. 
Dodajmy na sam koniec, że 
w  ramach projektu zakończo-
no już termomodernizację hali 
sportowej przy ul. Kołobrze-
skiej, co kosztowało 738 tys. zł. 

(GR)
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Przeżyjmy to
jeszcze raz

sobota 28 kwietnia 2018 rokusobota 28 kwietnia 2018 roku

Przejedźmy na rowerachPrzejedźmy na rowerach

pod Martwą Wisłąpod Martwą Wisłą
TUNELEMTUNELEM

11.00  –  zbiórka na parkingu P5 przy Stadionie Energa Gdańsk 
               (wjazd od strony ul. Marynarki Polskiej)
12.00-12.30  –  start kolumny rowerowej
13.30  –  zakończenie przejazdu na parkingu P5

11.00  –  zbiórka na parkingu P5 przy Stadionie Energa Gdańsk 
               (wjazd od strony ul. Marynarki Polskiej)
12.00-12.30  –  start kolumny rowerowej
13.30  –  zakończenie przejazdu na parkingu P5



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    KWIECIEŃ 201810 ŻYCIE MIASTA/REKLAMA

NOWOCZESNE TOALETY NA PLAŻACH

Rok czkaliśmy na realizację inwestycji
Długo oczekiwane przez turystów i mieszkańców Trójmiasta nowoczesne toalety pojawią 
się wreszcie na gdańskich plaża. Inwestycja, która szumnie zapowiadana była już wiosną 
ubiegłego roku, w końcu ruszyła.

Aneta Niezgoda z  Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
informuje, że prace wystarto-
wały pod koniec marca.
 – Pierwsze roboty polega-
ły na wykonaniu wykopu 
pod obiekt, a  rozpoczęły się 
przy wejściu do plaży nr 50 
w  Brzeźnie. Podobne roboty 
przeprowadzono również przy 
wejściu nr 63 w Jelitkowie oraz 
wejściach nr 48 i 46 w Brzeź-
nie. W  dalszej kolejności re-
alizowane będą działania przy 
montażu prefabrykowanego 
fundamentu i  przyłączy in-
stalacji sanitarnych i  wodo-
ciągowych – informuje Aneta 
Niezgoda.
Planowany na połowę kwiet-
nia kolejny etap zakłada mon-
taż elementów konstrukcji bu-
dynku. Roboty wykończenio-
we przy budowie toalety 
zaplanowano na czerwiec.
 – Z  uwagi na prowadzone 
prace i  obowiązek zabezpie-
czenia terenu budowy, w trak-
cie trwania robót dostęp do  
poszczególnych wejść na 
plaże może być utrudniony. 

Wykonawca na wykonanie to-
alet ma czas do końca. W par-
terowych budynkach o  po-
wierzchni ok. 35 m² mieścić 
się będą dostępne z wydzielo-
nych umywalni dwie kabiny 
sanitarne przeznaczone dla 
kobiet i mężczyzn oraz toaleta 
dla osób niepełnosprawnych. 
Na zewnątrz znajdować się 
będą stanowiska pryszniców, 
które na okres zimy będą de-
montowane. Do nowych toalet 
dostosowane zostaną również 
dojścia zarówno do budynków, 
jak i w pobliże plaży – dodaje 
Aneta Niezgoda.
Nowe toalety miały stanąć już 
w  lipcu ubiegłego roku. Przy-
pomnijmy, że pierwszy prze-
targ ogłoszono wiosną 2017 
roku.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska zapowiada, że przed 
rozpoczęciem do czerwca 2019 
roku powstaną kolejny trzy to-
alety. Zlokalizowane mają być 
przy wejściach numer: 60, 75 
i  78. Nie wiadomo jednak, 
czy inwestycję uda się zre-
alizować w  terminie, bo jak 

zapowiada Włodzimierz Bar-
tosiewicz, dyrektor naczelny 
DRMG, przetarg na budowę 
toalet zostanie ogłoszony do-
piero po uchwaleniu zmia-
ny planów miejscowych. Nie 
wiadomo też, czy znajdzie się 
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  Budowa nowoczesnych toalet właśnie trwa

Całoroczne
Hale piłkarskie

OD MAJA NOWE NIŻSZE CENY!
SPRAWDŹ!

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

GDZIE ZNALEŹĆ 

Darmowa pomoc 
psychologiczna
Dla wielu rodziców problemy 
emocjonalne oraz rozwojowe ich 
dzieci to wciąż temat tabu. Nie-
stety sięganie po pomoc psycho-
logiczną obarczone jest lękiem, 
wstydem i stygmatyzacją ze stro-
ny najbliższej rodziny, otoczenia, 
przedszkola czy szkoły. A prze-
cież to właśnie wychowawca czy 
pedagog szkolny są osobami, 
które jako pierwsze powinny 
zwrócić uwagę na niepokojące 
zachowania oraz okazać wspar-
cie, dyskrecję i wskazać miejsca, 
gdzie możemy otrzymać pomoc. 
Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, co czwarta osoba na 
świecie zmaga się z  problema-
mi psychicznymi. Profilaktyka 
jest tutaj ważna, tak samo jak 
w przypadku chorób fizycznych. 
Zatem im wcześniej zdiagno-
zuje się problem i  rozpocznie 
terapię, tym większe szanse na 
to, że leczenie odniesie skutek. 
Gdańska Fundacja Wspiera-
nia Rodzin ,,Przystań” stanęła 
naprzeciw kilkumiesięcznym 
kolejkom do specjalistów i uru-
chomiła bezpłatną sieć pomocy 
psychologicznej. To bezpłat-
ne konsultacje psychologiczne 
i  psychoterapeutyczne w  pry-
watnych gabinetach, w  różnych 
lokalizacjach w  Gdańsku. Sieć 
Pomocy Psychologicznej to po-

nad 200 bezpłatnych konsultacji 
w  20 renomowanych prywat-
nych gabinetach.
By skorzystać z  pomocy, wy-
starczy zadzwonić lub napisać 
i umówić się na konsultację. Ze 
wsparcia bezpłatnie może sko-
rzystać praktycznie każdy miesz-
kaniec Gdańska – dzieci, dorośli, 
młodzież, rodziny i pary. Osoby, 
które przeżywają w życiu kryzy-
sy związane z dorastaniem dzie-
ci, stratą kogoś bliskiego, choro-
bą, rozwodem czy utratą pracy, 
bądź osoby, które chcą dokonać 
zmiany w swoim życiu. 
Fundacja Wspierania Rodzin 
„Przystań” mieści się przy ulicy 
Mickiewicza 9/11 w  Gdańsku. 
Aby umówić się na konsulta-
cję, trzeba zadzwonić do Kata-
rzyny Wieczorek tel. 505 034 
567 lub napisać mail na adres: 
kkwieczorek@gmail.com. Re-
jestracja odbywa się od ponie-
działku do piątku w  godzinach 
8.00 – 20.00. Warto skorzystać 
z konsultacji, które służą diagno-
zie dziecka czy sytuacji, w jakiej 
znajdują się dorośli, a następnie 
pozwala to pokierować do dal-
szej specjalistycznej diagnozy, 
dzięki której można rozpocząć  
proces terapeutyczny. 

(pau)

chętna firma, która podejmie 
się realizacji zadania, ponie-
waż ze znalezieniem wyko-
nawców mają teraz kłopoty 
niemal wszystkie pomorskie 
samorządy.

(lubek)



KWIECIEŃ 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 11ROZMAITOŚCI

PRZEJADĄ TUNELEM

Rowerzyści pod Martwą Wisłą 
23 kwietnia mija druga rocznica 
otwarcia tunelu pod Martwą Wi-
słą – ostatniego i  najważniejsze-
go elementu projektu drogowego 
łączącego port lotniczy z  portem 
morskim w Gdańsku. Z  tej oka-
zji odbędzie się uroczysty przejazd 
rowerowy na dystansie około 4500 
metrów. Chętni zbierają się 28 
kwietnia o godz. 11.00 na parkingu 
P5 przy Stadionie Energa Gdańsk. 
Chyba nikogo nie trzeba prze-
konywać, że tunel w  znacznym 
stopniu poprawił komunikację po-
między terenami przemysłowymi 
i  portowymi położonymi na obu 
brzegach Martwej Wisły.
 – Mieszkańcom i  turystom po-
zwolił także skrócić czas przejazdu 

z Dolnego Tarasu Gdańska w kie-
runku Warszawy i  Łodzi. Dzięki 
bezpośredniemu połączeniu z  Tra-
są Sucharskiego oraz Obwodni-
cą Południową Gdańska możliwe 
było wyprowadzenie poza ścisłe 
centrum ciężkiego ruchu tranzyto-
wego, co przełożyło się na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu oraz jakości 
powietrza w  mieście. Tunel, któ-
ry nosi obecnie imię abpa Tadeusza 
Gocłowskiego to jeden z najbardziej 
skomplikowanych obiektów inży-
nierskich w Polsce i pierwszy w kraju 
tunel drogowy wykonany w  tech-
nologii drążenia maszyną TBM – 
mówi Joanna Kubik z  gdańskiego 
magistratu.
Początek rowerowego przejazdu 

MIASTO PRZEKAŻE 500 KOPERT ŻYCIANIEDZIELA WOLNA OD HANDLU

Realna pomoc dla starszych 
i niepełnosprawnychW kogo uderza 

zakaz handlu? 500 Kopert Życia przekażą potrzebującym mieszkańcom pracownicy 
socjalni i opiekunowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku. Otrzymają je przede wszystkim samotni seniorzy, osoby 
w bardzo zaawansowanym wieku, także niepełnosprawne oraz 
przewlekle chore, objęte wsparciem. 

Intencją ustawodawcy było zapewnienie wolnych niedziel głównie 
pracownikom dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych, bez 
naruszania prawa do prowadzenia działalności rodzimym drobnym 
przedsiębiorcom. Duże sieci przystosowują się do ograniczeń 
handlu. Tracą ci, których ustawa miała chronić. Kwiecień będzie 
szczególnie trudny, bo aż cztery niedziele miesiąca są bez handlu.

Pracownicy socjalni w razie po-
trzeby pomogą odbiorcom wy-
pełnić druk koperty. Po uzupeł-
nieniu będzie on zawierał m.in. 
podstawowe informacje o  sta-
nie zdrowia, chorobach, aler-
giach, przyjmowanych lekach 
czy osobach do kontaktu. For-
mularz w  plastikowym, zamy-
kanym etui zostanie umiesz-
czony w lodówce podopieczne-
go. Zestaw uzupełnia nalepka 
na drzwi chłodziarki, która jest 
wskazówką dla ratownika me-
dycznego lub lekarza, że Ko-
perta Życia jest wewnątrz oraz 
dodatkowo karta ICE – do no-
szenia np. w portfelu (tam dane 
m.in. o zgodzie lub jej braku na 
pobranie narządów i nazwisku 
oraz numerze telefonu właści-
ciela). To świetne, bezpieczne 
rozwiązanie. Służby medyczne
przybyłe na pomoc, np. samot-
nemu seniorowi, natychmiast 
mogą zapoznać się z  danymi 
o stanie pacjenta. Podjąć decy-
zję, jak zadziałać, który lek po-
dać, by wsparcie było jak naj-
lepsze i  najskuteczniejsze. Ko-
perta bardzo dobrze sprawdza 
się szczególnie, gdy samotny, 
starszy pacjent stracił przytom-
ność – dane z formularza mogą 
być wówczas na wagę życia.
W  ramach tegorocznych dzia-
łań MOPR pozyskał bezpłat-
nie Koperty Życia z Gdańskie-
go Ośrodka Promocji Zdrowia. 
Ich ilość będzie zwiększana 
w  odpowiedzi na realne za-
potrzebowanie. Koordynato-
rem i  organizatorem kampanii 

W centrach handlowo-usługo-
wych, obok sklepów, działają 
także lokale świadczące usługi 
gastronomiczne, rekreacyjne, 
kulturalne, oświatowe, tury-
styczne i wypoczynkowe, takie 
jak restauracje, bary, kina, mu-
zea, boiska, place zabaw, siłow-
nie, tory kartingowe, a  nawet 
przychodnie lekarskie. W uza-
sadnieniu projektu ustawo-
dawca zaznaczył: „Zamknięcie 
sklepów wielkopowierzchnio-
wych i dyskontów nie oznacza 
zamknięcia galerii handlo-
wych. Na dotychczasowych 
zasadach będą w  nich działać 
sklepy prowadzone przez wła-
ścicieli, kina, restauracje, itp.”. 
Większość lokali usługowo-
-handlowych w centrach może 
być otwarta również w niedzie-
le objęte zakazem, dzięki 32 
wyjątkom w ustawie.
Czy jednak prywatnym wła-
ścicielom punktów usługowo-
-handlowych będzie się opła-
cać prowadzenie działalności 
w niedziele bez handlu? 
Zbiór wielu punktów han-
dlowo-usługowych w  jednym 
miejscu, jakim jest centrum 
handlowe, zapewnia ruch, któ-
ry z  kolei generuje sprzedaż. 
Sobota i  niedziela to najlepsze 
pod względem obrotów dni 
w  tygodniu. Niestety prywat-
ni przedsiębiorcy, prowadzący 
punkty handlowo-usługowe, 
którzy mają możliwość pra-
cy w niedziele bez handlu, już 
odnotowują znaczący spadek 

– programu „Gdańska Koperta 
Życia” jest GOPZ. Partnerami 
m.in. MOPR, Miejski Zespół 
ds. Orzekania o  Niepełno-
sprawności i  Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Gdańsku oraz 
Centrum Medyczne Synexus.
– Dbamy o  aktywizację, inte-
grację, ale i  szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo osób star-
szych, niepełnosprawnych, 
często samotnych, które nie 
mogą liczyć na pomoc rodzi-
ny czy znajomych – podkreśla 
Piotr Kowalczuk, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki 
społecznej. – Ochrona zdrowia 
mieszkańców jest działaniem 

  Sylwia Ressel prezentuje Kopertę Życia
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kwietnia. Jak informują organizato-
rzy imprezy, cykliści ruszą z parkingu 
P5, przejadą do łącznicy prowadzącej 
z ul. Marynarki Polskiej na wyjeź-
dzie z  tunelu przez rozpiętą barierę 
bezpieczeństwa i wrócą w kierunku 
stadionu drugą nitką tunelu. Rowe-
rzyści będą kontynuowali jazdę do 
harfy na skrzyżowaniu Al. Macieja 
Płażyńskiego z  ul. Pokoleń Lechii 
Gdańsk. Tu zjadą łącznicą w ul. Po-
koleń Lechii, a następnie przez par-
king P1 wrócą na parking P5, gdzie 
zakończy się przejazd. 
 – Trzeba zaznaczyć, że osoby, które 
pojawią się na miejscu startu po go-
dzinie 12.30, ze względu na orga-
nizację ruchu i bezpieczeństwo, nie 

zostaną dopuszczone do przejaz-
du. Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny, każdy może wziąć w nim 
udział. Należy jednak pamiętać, 
że rowerzyści poniżej 15 roku życia 
będą mogli przejechać tunel tylko 
i wyłącznie pod opieką osoby do-
rosłej. Szczegóły dostępne są w re-
gulaminie – przypomina Joanna 
Kubik. 
Dla uczestników przejazdu orga-
nizatorzy przygotowali dodatkowe 
atrakcje. Na parkingu P5 odbędzie 
się prezentacja rowerów nietypo-
wych, pokazy akrobatyczne i ćwi-
czenia ratownicze oraz konkursy 
z nagrodami. 

(GR)

priorytetowym. Koperty Ży-
cia mogą uratować człowieka. 
Ich kolportaż w  ramach naszej 
kampanii ma wymiar długo-
falowy, nie jest akcją, a  ciągle 
rozwijanym procesem, obejmu-
jącym nowe kręgi odbiorców.
Przypomnijmy też, że w  ubie-
głym roku w  partnerskiej akcji 
pracownicy GOPZ i  MOPR 
przekazali potrzebującym, 
głównie starszym, samotnym 
i  schorowanym mieszkańcom 
łącznie 3800 Kopert Życia (obie 
jednostki zakupiły wtedy odpo-
wiednio: 2300 i 1500 sztuk). 

Sylwia Ressel

sprzedaży – nie do odrobienia 
w inne dni tygodnia. Duże sie-
ci handlowe dostosowały się 
do nowego prawa, intensyfiku-
jąc sprzedaż online oraz prze-
kierowując ruch na inne dni. 
Natomiast sektory takie jak 
gastronomia czy punkty kiero-
wane przez ich właścicieli, np. 
na tzw. wyspach, wyraźnie tra-
cą na zamknięciu sąsiadujących 
z nimi punktów handlowych. 
– Centrum handlowo-usłu-
gowe to system naczyń połą-
czonych. Przychodzimy kupić 
buty, a przy okazji zatrzymuje-
my się na lunch albo wstępuje-
my na kawę. Najczęściej robimy 
tak w  weekendy, kiedy mamy 
trochę więcej czasu. Jeśli więc 
zamkniemy sklep z  butami, 
jego klienci nie kupią też kawy. 
W ten sposób ustawa najsilniej 
uderza w przedsiębiorców, któ-
rzy mieli nie odczuć jej skut-
ków – mówi Radosław Knap, 
dyrektor generalny Polskiej 
Rady Centrów Handlowych. 
Obecnie przedstawiciele bran-
ży obserwują skutki wprowa-
dzenia zakazu i  testują różne 
rozwiązania. Ważnym czyn-
nikiem wpływającym na ren-
towność firm jest również ko-
nieczność pokrycia kosztów 
funkcjonowania centrów tylko 
przez część lokali, które nie są 
objęte zakazem, co może być 
dla nich ciężarem trudnym do 
udźwignięcia. Dopiero po kil-
ku miesiącach od wprowadze-
nia nowego prawa dowiemy się, 

jakie będą jego następstwa oraz 
jak zmienią się zachowania 
konsumentów i najemców. 
Odwołując się do przykładów 
zagranicznych, warto przywo-
łać konsekwencje podobnego 
prawa np. na Węgrzech, gdzie 
po wprowadzeniu zakazu han-
dlu w niedziele zbankrutowało 
aż 5 tys. rodzinnych sklepów 
małopowierzchniowych! Wę-
gry zdecydowały się na libera-
lizację prawa. Pora, by również 
w  Polsce tak się stało – no-
welizacja ustawy wydaje się 
koniecznością.

Karolina Gontarek
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TYLKO DLA PAŃ

Kobiece spotkanie w „Ad-Remie”

„Ad-Rem” zajmuje się nie 
tylko organizowaniem spor-
towych imprez. Niedawno 
oliwski klub zorganizował 
muzyczny wieczór dla pań.
– Myślę, że takie wydarzenia 
powinny być organizowane 
znacznie częściej. Spotkanie 
miało nie tylko charakter mu-
zyczny. Przeprowadziliśmy 
także quiz o  znanych kobie-
tach. Odbyła się również lo-
teria fantowa, w której każdy 
los zwyciężał, a wygrać moż-
na było m.in.: czajniki elek-
tryczne, żelazka, radia, torby 
na zakupy na kółkach, zegary, 

latarki, kremy kosmetyczne czy 
albumy do zdjęć – informuje 
nas Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem”.
W  spotkaniu uczestniczyło 25 
przedstawicielek płci pięknej, 
a okazję wykorzystano również 
do promocji kilku ciekawych 
tematów, by wspomnieć cho-
ciażby o: samokontroli badania 
piersi, przyczynach nadciśnie-
nia tętniczego, czy postępo-
waniu w  trudnych sytuacjach 
życiowych.
Warto powiedzieć, że w quizie 
najlepszą okazała się Danu-
ta Czaja, która była lepsza od 

Ireny Hepka i Jolanty Proma. 
– Spotkanie było również 
okazją do przedyskutowania 
nurtujących wszystkich pro-
blemów oraz zastanowienia 
się nad interesującymi forma-
mi zajęć, w których mogłyby 
uczestniczyć panie, ale i  nasi 
seniorzy – dodaje Ryszard 
Riviera.
Dodajmy jeszcze tylko, że na-
grody ufundowała Robotni-
cza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Budowlani”, Urząd Miej-
ski w Gdańsku i „Ad-Rem”.

(KL)

POMORZE

Uwaga na oszustów 
Oszuści szukają każdej nada-
rzającej się okazji, żeby w łatwy 
sposób zarobić pieniądze, żeru-
jąc na ludzkiej naiwności. Nie-
dawno otrzymaliśmy informację 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku, że oszuści próbu-
ją wyłudzić pieniądze m.in. na 
dopłaty do kursów językowych, 
rzekomo współfinansowanych 
ze źródeł europejskich. 
Jak informuje Aleksander Olszak 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w  Gdańsku, w  ostatnim czasie 
w  mediach społecznościowych 
i na różnych stronach interneto-
wych pojawiły się oferty kursów 
językowych dofinansowanych ze 
środków unijnych. Za niewielką 
kwotę oferowana jest nauka języ-
ków obcych. 
Martyna Sawicka z  Departa-
mentu Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego ostrze-
ga, że to próba wyłudzenia. 
– Kursy językowe, ale i nie tyl-
ko, nawet z  dofinansowaniem 
są dużo droższe. Trzeba też pa-
miętać, że kursy finansowane 
ze środków unijnych nie są dla 
wszystkich. By wziąć w  nich 
udział trzeba spełnić różne wa-
runki, np. są projekty skierowane 
tylko dla bezrobotnych lub osób 
zagrożonych utratą pracy albo 
dla osób, które są zatrudnione 
i chcą zdobyć dodatkowe umie-
jętności czy kwalifikacje – mówi 
Martyna Sawicka.
Przed skorzystaniem z  oferty 
trzeba potwierdzić jej auten-
tyczność. Lista projektów, które 
uzyskały wsparcie w  programie 
regionalnym jest dostępna na 
stronie www.rpo.pomorskie.eu. 
Jeżeli pojawia się wątpliwość, 

co do tego czy dane szkolenie 
lub kurs współfinansowane jest 
ze środków europejskich, war-
to skontaktować się z  punk-
tami informacyjnymi fundu-
szy europejskich. Pracownicy 
punktów udzielą informacji czy 
projekt uzyskał wsparcie, czy 
też jest w  pełni komercyjnym 
przedsięwzięciem.
– Jest jeszcze sprawa opłat za 
składanie wniosków o dofinan-
sowanie. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego 
i  inne instytucje organizujące 
konkursy ze środków unijnych 
nigdy nie pobierają opłaty za 
złożenie wniosku o  dofinanso-
wanie. Wszystkie informacje 
dotyczące funduszy europejskich 
udzielane przez urząd i  punk-
ty informacyjne są bezpłatne. 
Wszelka pomoc w  wyjaśnianiu 
wątpliwości z  zakresu doku-
mentacji konkursowej udzielana 
przez urząd również jest bez-
płatna – informuje Aleksander 
Olszak, który dodaje, że wpro-
wadzające odbiorców w  błąd 
strony internetowe, które oferują 
„dotowane kursy”, zbierają też 
dane o  klientach. – Zgłaszając 
się do takiej firmy, trzeba podać 
swoje dane osobowe. Nie wiado-
mo jednak, kto jest administra-
torem tych informacji. Uwagę na 
to zwraca portal niebezpiecznik.
pl. W  większości przypadków 
administratorem jest „właściciel 
strony”, który jednak nigdzie nie 
jest konkretnie wskazany. Prze-
kazując dane osobowe, wyraża-
my zgodę na ich udostępnianie 
i przekazywanie innym podmio-
tom gospodarczym.

(AO)

PO BAGROWANIU PRZYJMĄ WIĘCEJ WODY

Odmulają zbiorniki retencyjne 
Spółka Gdańskie Wody prowadzi właśnie odmulenie, czyli usuwa nagromadzone 
osady w zbiornikach retencyjnych Srebrniki i Grunwaldzka. Zakończenie prac 
planowane jest w połowie czerwca. 

Ryszard Gajewski, prezes spół-
ki Gdańskie Wody tłumaczy, 
że zamulanie zbiorników re-
tencyjnych jest procesem na-
turalnym, który wpływa na 
zmniejszenie ich pojemności. 
Dlatego osad z  dna należy re-
gularnie wydobywać.
– Materia organiczna i  mine-
ralna dostaje się do zbiorników, 
spływając z  położonych wyżej 
terenów wraz z wodą opadową 
i osadza na dnie. Osad powstaje 
też wtedy, kiedy wodne rośliny 
i zwierzęta po obumarciu opa-
dają na dno. Proces wydobycia 
osadu nazywa się bagrowa-
niem lub odmulaniem. Poprze-
dza je badanie batymetryczne 
stwierdzające poziom zamule-
nia danego zbiornika. Średnio 
bagrowanie zbiorników od-
bywa się co kilka lat – tłuma-
czy Agnieszka Kowalkiewicz, 
rzecznik prasowy spółki Gdań-
skie Wody. 
Przed przystąpieniem do 
prac eksploatacyjnych za-
dbano o  mieszkańców zbior-
ników wodnych. Agniesz-
ka Kowalkiewicz mówi, że 
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przedstawiciele Polskiego 
Związku Wędkarskiego odło-
wili ryby. 
– Rozstawione zostały tak-
że specjalne płotki chroniące 
przed migracją żab do opróż-
nianych zbiorników retencyj-
nych. Część płazów też jest 
wyłapywana i  przenoszona do 
zbiornika Potokowa-Słowac-
kiego. Wszystko po to, by po 

przebudzeniu z  zimowej hi-
bernacji żaby i  ropuchy mogły 
w  spokoju zacząć swój okres 
godowy – wyjaśnia rzecznik 
spółki.
Niedawno zakończono proces 
opróżniania wody ze zbior-
ników retencyjnych. Teraz 
przyjdzie kolej na osuszanie 
obiektów, co może zająć nawet 
miesiąc. Kolejną czynnością 

  Zbiornik retencyjny przy ul. Słowackiego

jest zbieranie mułu, który po-
zostawia się na 2 – 3 tygodnie 
do odsączenia. Odpowied-
nio przygotowany urobek trafi 
do utylizacji. Prace związane 
z  bagrowaniem są silnie uza-
leżnione od warunków atmos-
ferycznych, ale ich zakończe-
nie przewiduje się w pierwszej  
połowie czerwca.

(GR)

GDAŃSK

Metropolitalne 
Targi Pracy
Nawet 3000 ofert pracy 
zaprezentują przedsię-
biorcy w  trakcie kolejnej, 
siódmej już edycji Metro-
politalnych Targów Pracy 
Pomorza, które 18 kwiet-
nia odbywają się w  Am-
berExpo (godz. 10.00 – 
16.00). Nowych pracow-
ników poszukiwać będzie 
blisko stu pracodawców, 
w  tym m.in. Lotos, Ke-
mira, State Street Bank 
czy Grupa GPEC. Ofertę 
wystawienniczą wzbogaci 
cykl warsztatów HR oraz 
tematyczne strefy dedy-
kowane m.in. rozwojowi 
zawodowemu, przedsię-
biorczości czy gamif i-
kacji. Wstęp dla wszyst-
kich odwiedzających jest 
bezpłatny. 
Metropolitalne Targi 
Pracy Pomorza to jedna 
z  obowiązkowych imprez 
nie tylko dla poszukują-
cych nowego zatrudnie-
nia. To także inspirująca 
propozycja dla osób, które 
myślą o założeniu działal-
ności gospodarczej lub są 
na wstępnym etapie plano-
wania kariery zawodowej. 

(GR)

  Miłe spotkanie w kobiecym towarzystwie w klubie „Ad-Rem”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku 
ul. Augustyńskiego 2.

Godziny pracy punktu: 
poniedziałek: 8.00 – 18.00

wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Telefony do konsultantów: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku 

(Olivia Business Centre – budynek Olivia Six, 
al. Grunwaldzka 472D

Godziny pracy punktu:
poniedziałek: 8.00 – 18.00 

wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Telefony do konsultantów: 58 323 31 06 i 58 323 32 28

WIELOSPECJALISTYCZNA 
PRZYCHODNIA W KOWALACH 

ZATRUDNI 

PIELĘGNIARKĘ

tel. 572 724 258
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ZAPRASZA DOM KULTURY

Historia, muzyka 
i podróże 
Dom Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66B zaprasza na zajęcia 
i  wydarzenia, które zorgani-
zowane będą w kwietniu.
W  każdy wtorek o  godz. 
18.30 rozpoczynają się za-
jęcia z  gimnastyki, w  któ-
rych może uczestniczyć 
każdy chętny. Z  kolei 
w  środy (godz. 16.15) 
dzieci mogą brać udział  
w zajęciach plastycznych.
– Tych, którzy lubią histo-
rię zapraszam w  piątek 20 
kwietnia o  godzinie 17.30 
na spotkanie z  cyklu „Spo-
tkania z  historią”. Tym 
razem gościć będziemy 
Bartosza Januszewskiego, 
który wystąpi z  wykładem 
„Od Unii Lubelskiej do 
rzezi wołyńskiej” – zapra-
sza Barbara Imianowska,  
kierownik Domu Kultury.

SAGA RODU GRZESZCZAKÓW AKCJA CROWDFUNDINGOWA

Nowa książka Zofii 
Marii Smalewskiej

Serce dla Ciekawej 

Podczas tegorocznych, bardzo udanych 
I Międzynarodowych Targów Książki w Gdańsku, które 
zorganizowano na terenie Filharmonii Bałtyckiej, gdańskie 
wydawnictwo Marpress zaprezentowało, jako nowość, 
„Sagę rodziny Grzeszczaków” autorstwa Zofii Marii 
Smalewskiej z Bąkowa Gdańskiego.

– Nasz projekt to innowacja społeczna tworzona przez 
zespół Ciekawej Spółdzielni Socjalnej w Gdańsku – 
mówi Krzysztof Skrzypski, prezes organizacji. – cieKAWA 
kawiarnia w Gdańsku to miejsce tworzone razem 
z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Książka od razu dostrzeżona zo-
stała przez czytelników, spośród 
których zainteresowani tego ro-
dzaju literaturą mogli podczas 
targów zdobyć ją z  jednocze-
snym autografem autorki. Publi-
kacja ta dla mieszkańców Trój-
miasta ma wyjątkowe znaczenie 
ze względu na zawarte w  niej 
treści dotyczące bezpośrednio 
miejsca akcji, jakim jest Gdańsk 
i jego okolice.
Autorka, pisząc sagę rodziny 
Grzeszczaków, posługiwała się 
materiałami o  szczególnej war-
tości historycznej, jakimi były 
zapiski ze starego dziennika jej 
prababki Laury oraz pamiętniki 
kilku innych członków rodziny, 
w  tym wuja Józefa Grzeszcza-
ka z Gdańska, który podczas II 
wojny światowej przeżył trzy ko-
lejne nazistowskie obozy śmier-
ci (Stutthof, Sachsenhausen, 
Nacwajler) i ciotki Jadwigi Mo-
żejewskiej opowiadającej wojen-
ne losy przesiedleńców z Gdań-
ska i Gdyni do Lublina.
Tło społeczne i  wspomnienia 
wojenne nieżyjących już człon-
ków rodziny autorki są tylko 
częścią sagi, w  której zaskaku-
jących wręcz historii jest o wiele 
więcej. Historii wyjątkowo po-
ruszających, a do tego opisanych 

Dostrzegając ich potencjał 
tworzymy miejsce, w  którym 
wyznaczamy nowe standardy 
i  spełniamy marzenia o  doro-
słym i samodzielnym życiu.
Pomysłodawcy przedsięwzięcia 
mówią, że to miejsce, w którym 
można się spotkać, rozmawiać, 
dzielić doświadczeniami, pyszną 
kawą i ciastem.
– Chcemy, aby mieszkańcy Trój-
miasta stali się częścią naszego 
projektu. Zależy nam na tym, 
aby to miejsce było tworzo-
ne przez ludzi dla ludzi, żeby 
w  jego powstawanie włączyli 
się ci, którzy chcą stać się czę-
ścią realizowanej misji, której 
celem jest przede wszystkim 
poprawa jakości życia dorosłych 
osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną – tłumaczy pre-
zes Skrzypski, który za naszym 
pośrednictwem prosi o  pomoc 
i  podzielenie się linkiem www.
wspieram.to, gdzie prowadzona 
jest zbiórka na realizację tego 
pomysłu.
Najbardziej potrzebne jest wła-
śnie wsparcie finansowe. Naj-
ważniejsze jest serce kawiarni, 
czyli ekspres do kawy, który 
kosztuje 25518 zł.
– W  przypadku powodzenia 
naszej akcji i  zebrania większej 
kwoty pieniędzy, nadwyżkę, 
w zależności od wysokości kwo-
ty, przeznaczymy m.in. na za-
kup materiałów pomocniczych 
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  Zofia Maria Smalewska z Bąkowa Gdańskiego podczas 
I Międzynarodowych Targów Książki w Gdańsku promowała swoją 

książkę „Saga rodziny Grzeszczaków”

REKLAMA

z  wyjątkową atencją twórczą, 
wyczuciem, wrażliwością i  lek-
kością pióra.
Ta literacka opowieść Zofii Ma-
rii Smalewskiej czekała na swą 
publikację ponad sto pięćdziesiąt 
lat. Jest historią o  niezwykłych 
losach zwykłych ludzi sięga-
jących rodowodem do korzeni 
węgiersko-polskich, ale jedno-
cześnie na wskroś pomorskich, 
chociaż… czas czynił swoje, 
wpływając rozmaicie na losy bo-
haterów. A mieli oni po drodze 
Wielką Wojnę, II wojnę świato-
wą, wypędzenia i liczne dramaty 
śmierci. Ale było i  wiele pięk-
nych miłości oraz romantycz-
nych zdarzeń, za którymi mimo 

dla naszych pracowników, czyli 
tabletów i oprogramowania uła-
twiających komunikację z klien-
tami kawiarni, zakup
dodatkowych młynków do mie-
lenia kawy, czy mobilnego sta-
nowiska baristycznego, by móc 
z naszą pyszną kawą odwiedzać 
eventy, spotkania i  wydarzenia 

swoich okrucieństw przebijało 
się życie.
Niezwykłości w  tej książce jest 
o  wiele więcej, a  ich znaczenie 
uwypukla fakt, iż losy autorki 
też zwykłymi nie są. Nieczęsto 
bowiem się zdarza, by ktoś miał 
dwie matki i dwóch ojców, i żeby 
inspiracją do napisania książki 
stały się odnalezione w  starym 
kufrze na strychu domu w Wi-
tominie zapiski dziennika pra-
babki. A  jeszcze do tego, żeby 
bezpośrednim inspiratorem tego 
jej literackiego sukcesu był mąż, 
znany autor książek o  żołnier-
zach wyklętych.

(JSS)

oraz na zakup samochodu – 
cafe mobile – i stworzyć kolejne 
miejsca pracy dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną – 
zapowiada Krzysztof Skrzypski.
Do tematu na pewno powróci-
my i  poinformujemy o  powo-
dzeniu akcji.

(GR)
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  Krzysztof Skrzypski, prezes Ciekawej Spółdzielni Socjalnej 
w Gdańsku

Już w  najbliższą niedzielę, 
22 kwietnia o  godz. 17.00 
rozpocznie się koncert poezji 
śpiewanej „Gościńce, ścieżki, 
drogi”. Tym razem dla gdań-
skiej publiczności w  przy-
morskim Domu Kultury 
wystąpi warszawski zespół 
„A my tacy”.
– Na piątek, 27 kwietnia, 
zaplanowaliśmy natomiast 
spotkanie z  podróżnikiem 
Michałem Kochańczykiem. 
Początek o godzinie 18.00 – 
dodaje Barbara Imianowska.
Wszelkie informacje na 
temat zajęć i  imprez or-
ganizowanych przez Dom 
Kultury przy ulicy Śląskiej  
66 B otrzymać można dzwo-
niąc pod numer telefonu  
58 553 40 21.

(GR)
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ENERGIA WYZWOLI SŁOWO

Oliwskie święto książki
 – W trzecią kwietniową so-
botę, w Oliwie, książki będzie 
można: czytać, kupić, napi-
sać, posłuchać, oddać, zabrać, 
a  nawet zrobić! To będzie 
gorący dzień, pełen dobrej 
energii, jaką wyzwala słowo 
– pisane, czytane, słuchane 
– zachęca Natalia Filipionek 
z Fundacji Wspólnota Gdań-
ska, która jest organizatorem 
imprezy.
Impreza, która organizowana 
jest 21 kwietnia, odbywa się 
ramach Międzynarodowego 
Dnia Książki i  Praw Autor-
skich. Tego dnia nie zabraknie 
wielu ciekawych wydarzeń, 

które odbywać się będą m.in. 
w Oliwskim Ratuszu Kultury 
przy ul. Opata Jacka Rybiń-
skiego 25 i w Parku Oliwskim. 
Z  kolei przy głównym ciągu 
komunikacyjnym Oliwy mię-
dzy godziną 12.00 a 18.00 od-
będzie się Kiermasz Wydaw-
nictw Tutejszych, czy wolna 
wymiana książek.
W  programie przewidziano 
również wiele warsztatów, 
w których uczestniczyć  mogą 
zarówno dzieci i  młodzież, 
jak i  dorośli. Odbędzie się 
również Błyskawiczny Kon-
kurs Literacki.

(KL)

BIBLIOTEKA PRZY OPOLSKIEJ

Warsztaty i promocja książki 
– 20 kwietnia, w piątek, o godzinie 17.00 w Filii nr 14 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy 
Opolskiej 3 na Przymorzu w ramach Gdańskiego Centrum 
Seniora odbędą się warsztaty z rękodzieła „Kolorowe 
zakładki z filcu” – informuje Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska, 
kierownik filii przy Opolskiej.

Zapisy chętnych prowadzone 
są telefonicznie (58 556 38 27). 
Materiały zostaną zapewnione. 
Uczestnictwo w  warsztatach 
jest bezpłatne.
Z  kolei 27 kwietnia, również 
o  godz. 17.00, rozpocznie się 
autorskie spotkanie z Grażyną 
Gołuchowską.
– Spotkanie odbędzie się w ra-
mach Klubu Powieści Kobiecej. 
Będzie to też promocja naj-
nowszej książki Grażyny Go-
łuchowskiej „Na Kubie nikt już 
nie czeka na śnieg”. Spotkanie 
zostanie zorganizowane przy 
współpracy z  Wydawnictwem 
„Oficynka”, a  wzbogacone bę-
dzie o  prezentację multime-
dialną – zachęca Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska.
W  imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy do udziału.

(KL)

REKLAMAREKLAMA

w strumieniu 
tylko niektóre 
wątpliwości
pozostawały bez 
echa
jeśli było możliwe
czekaliśmy do 
południa
w strumieniu
było wiele 
przeoczeń
ale nikt się nie 
dziwił
że woda jest zimna
a czas nieśmiało
pozostawał 
obojętny
nie pytaliśmy 
kto był bez grzechu
kamienie leciały 
same

Piotr  
Szczepański
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA

Medale przełajowców
Reprezentacja AZS Uni-
wersytet Gdański zdobyła 
srebrne medale podczas Aka-
demickich Mistrzostw Pol-
ski w  Biegach Przełajowych, 
które zorganizowane zostały 
w  Siemianowicach Śląskich. 
Mistrzynią Polski została We-
ronika Lizakowska, która oka-
zała się bezkonkurencyjna na 
3-kilometrowej trasie.
– Miło będziemy pamiętać 
Siemianowice Śląskie i  roz-
grywane w nich Akademickie 
Mistrzostwa Polski w biegach 
przełajowych. Nasze dzielne 
dziewczyny w  składzie: We-
ronika Lizakowska, Agata 
Stankiewicz, Alicja Misiak, 
Tatiana Kukiełko, Aleksandra 

Pochranowicz i  Joanna Kra-
wiec wybiegały drużynowe 
akademickie wicemistrzostwo 
kraju – relacjonuje Andrzej 
Cieplik, trener gdańskiej ekipy.
Co ciekawe, jest to jeden 
z  najlepszych wyników 
w  ostatniej dekadzie lekko-
atletycznej sekcji uniwersy-
teckiego AZS. Poza Weroniką 
Lizakowską na podium stanął 
również Wojciech Serkowski, 
który zakończył przełajowe 
zmagania na 3. miejscu. Do-
dajmy jeszcze tylko, że mę-
ska reprezentacja uplasowała  
się na 6. miejscu.

(GR)

XIII RODZINNY BIEG GDAŃSZCZAN

Zapisy tylko do 17 maja
Jeszcze przez miesiąc prowadzone będą zapisy do XIII Rodzinnego Biegu 
Gdańszczan, który tradycyjnie odbędzie się w ramach Święta Miasta. Elektroniczne 
zapisy indywidualne i grupowe do udziału w biegu zostały uruchomione niemal 
dwa tygodnie temu.

– Chęć udziału należy zade-
klarować na stronie interneto-
wej www.elektronicznezapisy.
pl w  wydarzeniu „XIII Ro-
dzinny Bieg Gdańszczan”. Na 
rejestrację biegacze mają czas 
do 17 maja – informuje Joanna 
Kubik z  gdańskiego magistra-
tu, która dodaje, że w tym roku 
start i meta zlokalizowane będą 
na Targu Węglowym, gdzie 
będzie odbywało się Święto 
Miasta. 
XIII Rodzinny Bieg Gdań-
szczan rozpocznie się 26 maja 
o godzinie 10.00. Trasa biegu, 
licząca ok. 2000 metrów, zo-
stała poprowadzona urokliwy-
mi uliczkami Gdańska. 
– Podstawową ideą biegu jest 
udział, nie ma podziału na ka-
tegorie wiekowe, nie ma klasy-
fikacji końcowej. Biegacze na 
mecie otrzymają pamiątkowe 
medale. Najliczniej reprezento-
wana szkoła uhonorowana zo-
stanie nagrodą, a  trzy najlicz-
niej reprezentowane dzielnice 
Gdańska otrzymają puchary 

oraz nagrody w postaci bonów 
na zrealizowanie dzielnico-
wych zajęć sportowych. Po bie-
gu będą rozlosowane nagrody 
wśród wszystkich, którzy go 
ukończą i  wrzucą kupon do 
urny na mecie trasy. Nagrodze-
ni zostaną również szczęśliwcy, 
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którzy dobiegną do mety np. na 
miejscu setnym czy tysięcznym 
– podkreśla Joanna Kubik.
Regulamin oraz aktualne in-
formacje o biegu można spraw-
dzić na stronie internetowej 
Gdańskiego Zespołu Schro-
nisk i Sportu Szkolnego (www.   Reprezentacja AZS Uniwersytet Gdański
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MAJORKA

Tarnowski  
z pucharem 

Na Majorce zakończyła 
się rywalizacja windsur-
ferów o  Puchar Księż-
niczki Zofii. W  klasie 
RS:X triumfował Paweł 
Tarnowski z  Sopockie-
go Klubu Żeglarskie-
go SKŻ ERGO Hestia. 
Było to drugie z  rzędu 
zwycięstwo Tarnowskie-
go w  tym prestiżowym 
wyścigu. W  ubiegło-
rocznym Trofeo Princesa 
Sofia sopocki zawodnik 
również zdobył złoto.
Paweł Tarnowski bardzo 
dobrze spisywał się we 
wszystkich wyścigach. 
Płynął równo, plasu-
jąc się wysoko w  tabeli. 
Cały czas utrzymywał 
też kontakt z  liderem 
wyścigu Louisem Giar-
dem z Francji. W wyści-
gu medalowym Tarnow-
ski pokazał prawdziwą 
klasę, zajmując pierwsze 
miejsce, co dało mu dwa 
punkty przewagi nad 
Francuzem i  ostateczne 
zwycięstwo.

(MN)

ERGO ARENA

Gala KSW 
w Trójmieście
Najsilniejszy człowiek świata 
Mariusz Pudzianowski i  Ka-
rol Bedorf, były mistrz KSW, 
zmierzą się 9 czerwca w hali 
Ergo Arena podczas wieczoru 
gali KSW 44.
– Karol Bedorf to najdłużej 
panujący mistrz wagi ciężkiej 
w  historii KSW. Szczecinia-
nin od stycznia 2012 roku 
był niepokonany w  ośmiu 
kolejnych pojedynkach. Re-
prezentant Berserkers Team 
wygrał między innymi z Da-
videm Olivą i  Olim Thomp-
sonem, czym zapracował 
sobie na starcie o  tytuł kró-
lewskiej kategorii wagowej. 
Na KSW 24: Starcie Gigan-
tów, Bedorf wszedł do ringu 
z  Pawłem Nastulą i  wygrał 
z  legendą sztuk walki nad 
Wisłą przez nokaut w drugiej 
rundzie. Podopieczny Piotra 
Bagińskiego siedział na tro-
nie wagi ciężkiej przez ponad 
3 lata i  bronił pasa w  star-
ciach z Rollesem Gracie, Mi-
chałem Kitą oraz Jamesem 
McSweeneyem. Dopiero Fer-
nando Rodrigues Jr znalazł 
sposób na Bedorfa i  odebrał 
mu tytuł na KSW 37: Circus 

of Pain – przypomina Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 
Ergo Areny.
Z kolei Mariusz Pudzianow-
ski debiutował w MMA pod-
czas gali KSW 12. Od tam-
tej pory pięciokrotny mistrz 
świata Strongman pokonał 
w  białym ringu i  okrągłej 
klatce KSW między innymi 
Boba Sappa, Seana McCor-
kle’a, Oliego Thompsona, 
Pawła Nastulę, Rollesa Gra-
cie, Popka Monstera i  Tybe-
riusza Kowalczyka. 
– Ostatnio, na KSW 40 
w Dublinie, „Pudzian” zmie-
rzył się z mocno bijącym Jay-
em Silvą i  pokazał, że wciąż 
jest w  stanie robić spore po-
stępy w swojej grze. Po trzech 
rundach wyniszczającego 
boju z zawodnikiem z Ango-
li, zawodnik z Białej Rawskiej 
mógł cieszyć się z  wygranej 
na kartach punktowych – do-
daje Bartosz Tobieński.
Jednego możemy być pew-
ni. Emocji podczas czerw-
cowej gali KSW 44 na  
pewno nie zabraknie.

(GR)

gzsiss.pl) oraz Gdańskiego 
Ośrodka Kultury Fizycznej 
(www.gokf.gda.pl). Organiza-
torem biegu jest Gdański Ze-
spół Schronisk i Sportu Szkol-
nego, przy wsparciu technicz-
nym Fundacji Gdańskiej.

(GR)
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