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Pomorzanie korzystają z kolei
Samorząd województwa pomorskiego był pierwszym 
w kraju, który w tej perspektywie unijnej rozpoczął 
inwestycje drogowe. Wszystkie niezbędne projekty 
zostały przygotowane wcześniej, by teraz budować.

Gdańsk jest prawdopodobnie pierwszym miastem w Polsce, 
w którym działa program dotyczące rozwiązywania problemu 
bezdomności. Co ciekawe, podczas jego przygotowania 
pracowali nie tylko urzędnicy i społecznicy, ale również sami 
bezdomni, przebywający w schroniskach i noclegowniach.

Kiedy spotkaliśmy się w kwietniu  
z bezdomnymi, rozmawialiśmy nie tylko  
o tym jak minęła im zima, ale również o tym 
jak możemy ich wspierać przez cały rok – 
mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta 
Gdańska ds. polityki społecznej.

Gedania tematem kampanii  
Na początku maja politycy przypomnieli sobie 
o zdewastowanych terenach Gedanii przy ul. Ko-
ściuszki 49 we Wrzeszczu. Najstarszy gdański klub 
sportowy stał się elementem kampanii wyborczej.

Sezon pełen wrażeń   
Sezon turystyczny na sopockim molo rozpo-
czął się w długi kwietniowo-majowy weekend. 
Podczas inauguracji nie zabrakło wielu cieka-
wych wydarzeń kulturalnych.

W SM „Suchanino” wybiorą radę  
Tego roku Walne Zgromadzenie SM „Suchanino” 
powinno szczególnie zainteresować mieszkańców 
osiedla. Członkowie spółdzielni wybierać będą 
członków do rady nadzorczej. 
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Bezdomni włączyli się w prace nad programem 
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• 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
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TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 14 – 20 maja (poniedziałek – niedziela), IX 
Festiwal Between. Pomiędzy

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

• 19 maja (sobota), Europejska Noc Muzeów

• 20 maja (niedziela), Golec uOrkiestra, godz. 
18.00, Ergo Arena

• 22 – 23 maja (wtorek – środa), InfoShare, 
Amberexpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 23 maja (środa), Gogol Bordello, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 25 – 27 maja (piątek – niedziela), Święto Miasta 
Gdańska, Targ Węglowy

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

• 27 maja (niedziela), Kaszebe Runda, 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

• 10 czerwca (niedziela), Wielki Rowerowy 
Przejazd

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

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

• 13 czerwca (środa), Orchestre Les Mangelepa, 
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 14 czerwca (czwartek), Sławomir, godz. 19.30, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

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

• 20 czerwca (środa), Lucky Chops, godz. 18.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 21 czerwca (czwartek), Mietek Blues Band 
& Romuald Sławiński, godz. 19.30, Blues Club 
w Gdyni, ul. Portowa 9

• 23 czerwca (sobota), Festiwal Kolorów, godz. 
15.00, Plac Zebrań Ludowych w Gdańsku

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

• 29 czerwca (piątek), Michał Szpak, godz. 20.00, 
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 
Góra 3/5

• 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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MAPY W ROLI GŁÓWNEJ

IX Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy
Jeszcze do niedzieli, 20 maja, 
potrwa Festiwal Literatury 
i  Teatru Between.Pomiędzy, 
którego tematem przewod-
nim są mapy. Organizowa-
ny od dziewięciu lat festiwal 
szkicuje własną geografię 
kulturową, która bezwiednie 
kieruje nas ku nieoczywi-
stym kontekstom, zapomnia-
nym traktom i  twórczym 
rubieżom.
W  trakcie festiwalu zapla-
nowano spotkania autorskie 
z pisarzami i poetami – Mo-
niką Sznajderman, Andrze-
jem Stasiukiem, Mieczysła-
wem Abramowiczem i  Mi-
chaelem Edwardsem. Odbędą 
się przedstawienia teatral-
ne: „Ostatnia taśma” Teatru 
ZAR, „Dziady. Noc druga” 
Teatru Wierszalin, „Mapa 
i terytorium” Teatru Wybrze-
że, „Uchodźcy. Testigo do-
cumentary” grupy DzikiStyl 
Company, BOTO czyta Sta-
siuka, „Krwawe gody” SWA 
im D. Baduszkowej, „Tod 
i Trauma Cricoteki” oraz po-
kaz pracy warsztatowej Com-
pany Teatru Máskara i Teatru 
Gdynia Główna. Nie zabrak-
nie też koncertów i dyskusji.
W  festiwalowym progra-
mie przewidziano także czas 

na spotkania z  badaczami – 
Przemysławem Czaplińskim, 
Olgą Kubińską, Małgorzatą 
Czermińską, Jeanem War-
dem, Moniką Szubą, Marią 
Fengler, Żanetą Nalewajk-Tu-
recką, Zbigniewem Benedyk-
towiczem, Arturem Blaimem, 
Bogusławem Żyłko, Stanisła-
wem Rośkiem. Nie zabraknie 
też warsztatów teatralnych, 

projekcji filmowych czy słu-
chowiska radiowego. Chętni 
będą mogli odwiedzić wystawy 
obrazów (Wojciech Zieliński) 
i fotografii (Zbigniew Kulik).
W  organizacji festiwalu biorą 
udział pracownicy, doktoran-
ci i  studenci Wydziału Filolo-
gicznego (Instytutu Anglistyki 
i Amerykanistyki oraz Katedry 
Dramatu, Teatru i  Widowisk) 
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ATRAKCJE OD MAJA AŻ DO WRZEŚNIA

Sezon pełen wrażeń na sopockim molo
Sezon turystyczny na sopockim molo rozpoczął się w długi kwietniowo-majowy 
weekend. Podczas inauguracji nie zabrakło wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. 
W kolejnych tygodniach również spodziewać się można sporej dawki wrażeń.

 – Rozpoczęliśmy serią kon-
certów w  trakcie długiego 
weekendu. W  maju czeka nas 
jeszcze chociażby pokaz old-
smobilów przygotowany przez 
sopockie  stowarzyszenie 
„Classic Moto Story”. Impreza 
odbędzie się 27 maja. Z  kolei  
czerwcu zapraszamy na „Tycz-
kę na Molo”, która odbędzie 
się już 3 czerwca – zapowiada 
Marcin Kulwas ze spółki Ką-
pielisko Morskie Sopot, które  
jest operatorem mola.
Miłośników dobrego jedzenia 
zapraszamy na wielkie goto-
wanie, czyli „Slow Fest Sopot”, 
które zaplanowano na 23 i  24 
czerwca. Z  kolei dla najmłod-
szych odbędzie się 30 czerwca 
festiwal „Baltic Souvenir”.
 – Z  początkiem lipca trady-
cyjnie startuje największy let-
ni festiwal filmowy w  Polsce, 
czyli „VISA Kino Letnie So-
pot – Zakopane”, który potrwa 
do końca  sierpnia. Lipiec to 
także czas na lekką rozrywkę; 
8 lipca przeprowadzone będą 
Wybory Bursztynowej  Miss 
Lata, a  między 21 a  29 lipca 
zapraszamy na obecną na na-
szym molo już od ponad 20 lat 

„Cepeliadę” – dodaje Marcin 
Kulwas.
W  dniach 3-5 sierpnia zapla-
nowano natomiast Sopot Molo 
Jazz Festival, zaś 8 września 
sezon imprezowy symbolicznie 
zakończy Sopocki Festyn Or-
ganizacji Pozarządowych.
 – To nie koniec planowanych 
atrakcji. Na 23 czerwca jest 
przygotowywana premiera 
„Molo 2018”. Są to spektakle 
plenerowe, łączące w  sobie te-
atr, muzykę i taniec, które będą 

prezentowane przez całe waka-
cje przy fontannie na Skwerze 
Kuracyjnym. Tegoroczne po-
kazy pod tytułem „Czerwony 
kapturek w  gotik stajlu” będą 
oparte na wątkach z  książ-
ki „Pieczeń dla Amfy”’ Salci 
Hałas – mówi Marcin Kulwas, 
który podkreśla jednocześnie, 
że nie należy zapominać też 
o  wydarzeniach żeglarskich 
związanych z sopocką przysta-
nią jachtową, dla których molo 
jest doskonałą widownią.

Już teraz możemy poinformo-
wać, że Żeglarski Puchar Trój-
miasta odbędzie się w  dniach 
25 – 27 maja, natomiast na 7 – 
10 czerwca zaplanowano Rega-
ty Reklamy, a 22 – 25 sierpnia 
Sopot Match Race.
Z tak bogatą ofertą kulturalną, 
rozrywkową i  sportową chyba 
nawet najbardziej wybredny 
mieszkaniec Trójmiasta znaj-
dzie coś dla siebie.

(GR)

AKCJA POLICJI

Bezpiecznie na wycieczkę 
Maj i  czerwiec to okres, 
w  którym szkoły organizu-
ją wycieczki w  różne zakątki 
naszego kraju. Często są to 
wyprawy autokarem. Pomor-
scy policjanci przypomina-
ją, że na stronie internetowej 
www.bezpiecznyautobus.gov.
pl można sprawdzić autobus, 
którym chcemy jechać na wy-
cieczkę lub którym pojadą na-
sze dzieci. 
Po wpisaniu numeru rejestra-
cyjnego autobusu wyświetla-
ne są takie informacje doty-
czące danych technicznych 
jak: ważność badań technicz-
nych, status rejestracji, ilość 
miejsc, przebieg, rok produk-
cji oraz ubezpieczenie OC. 
Można też umówić się na 
kontrolę autobusu w  Sopocie 
po wcześniejszym telefonicz-
nym uzgodnieniu tego z  po-
licjantami z  wydziału ruchu 

drogowego.  Zgłoszenie kon-
troli należy uczynić najlepiej 
na kilka dni przed planowa-
nym wyjazdem. Dzięki temu 
unikniemy potencjalnego 
oczekiwania związanego 
z  wykonywaniem przez po-
licjantów innych czynności 
służbowych. Taką potrzebę 
można zgłosić też osobiście 
lub pisemnie. Po sprawdze-
niu pojazdu policjanci wyda-
dzą stosowne zaświadczenie 
o  przeprowadzonej kontroli, 
które kierujący okaże organi-
zatorowi wycieczki. 
Wszyscy zainteresowani 
mogą się kontaktować z Wy-
działem Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Poli-
cji w  Sopocie przy ul. Armii 
Krajowej 112A (tel. 58 521 62 
69 lub 58 521 62 84). 

(GR, KWP)

  Sopoccy policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru 
m.in. na ul. Haffnera.

Uniwersytetu Gdańskiego. 
Festiwal współpracuje z koła-
mi studenckimi Brikolaż oraz 
Poetry Time.
IX Festiwal Between.Pomię-
dzy jest organizowany przez 
Fundację Between.Pomiędzy 
i  Uniwersytet Gdański we 
współpracy z  Teatrem Wy-
brzeże i Teatrem BOTO.

(GR)

ZAPRASZAMY NA PIKNIK
Trzecią majową niedzielę można już rezerwować na piknik rodzinny, 
który odbędzie się na Stadionie Leśnym w Sopocie. Będzie zdrowo, 
sportowo i smacznie. „Wielkie sąsiedzkie grillowanie” 20 maja to pro-
pozycja spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu.
W strefie zdrowotnej będzie możliwość zbadania poziomu ciśnie-
nia, cukru i pomiaru komponentów masy ciała, w gastronomicznej 
na chętnych czekać będzie m.in. ognisko i food trucki, a wszystko 
uprzyjemnią występy na żywo uzdolnionej sopockiej młodzieży.
Będzie też miasteczko lekkoatletyczne z atrakcjami sportowymi dla 
najmłodszych i trochę starszych. Zabawa rozpocznie się w niedzielę, 
20 maja, o godz. 11.00. 
Zaprasza Sopocki Klub Lekkoatletyczny.

ROWEROWY MAJ
W tym roku w Sopocie ruszyła trzecia edycja kampanii „Rowerowy 
Maj”, skierowana do sopockich uczniów i przedszkolaków. Kampania 
cieszy się rekordową popularnością nie tylko w Sopocie, ale i w całym 
kraju. W bieżącej edycji weźmie udział ponad 2 tysiące dzieci z sopoc-
kich placówek i ponad 150 tysięcy dzieci z całego kraju.
O miano najbardziej rowerowej placówki rywalizować będą solidarnie 
dzieci i nauczyciele. Zasady kampanii są proste: każdy przedszkolak, 
uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na 
rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejki do rowe-
rowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Jak co roku przewi-
dziano nagrody dla najlepszych placówek, klas i samych rowerzystów.

(GR)

W SKRÓCIE
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KAMERY I OCHRONA CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM 

Monitoring zmniejszył ilość dewastacji
Władze Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” dbają nie tylko o nieruchomości, ale również o bezpieczeństwo swoich 
członków. Od lat we wszystkich czterech administracjach gdańskiej spółdzielni wprowadzono system monitoringu. Dzięki niemu jest nie tylko 
bezpieczniej, ale spadła również ilość aktów wandalizmu.

System monitoringu najbar-
dziej rozbudowany jest na te-
renie Administracji Osiedla 
nr 2. Działania te zostały do-
strzeżone chociażby przez wła-
dze miasta, gdyż administracja 
otrzymała pierwsze miejsce 
w  konkursie „Bezpieczeństwo 
Wspólnoty Lokalnej”, a wyróż-
nienie to przyznano za szcze-
gólną dbałość o  bezpieczeń-
stwo mieszkańców. 
– Trudno jest mi jednoznacz-
nie powiedzieć, że dzięki mo-
nitoringowi poprawiło się po-
czucie bezpieczeństwa na na-
szym osiedlu. Nie ma bowiem 
możliwości, abyśmy zobaczyli, 
co byłoby, gdyby monitoringu 
w  ogóle nie było – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 2. – Przed wprowadzeniem 
monitoringu, kiedy przycho-
dziłem do pracy po weekendzie 
zastanawiałem się, które drzwi 
będą wyważone, a szyby powy-
bijane. Nie było miesiąca, żeby-
śmy nie odnotowywali różnego 
rodzaju aktów wandalizmu. Te-
raz są to sporadyczne wypadki.
Na terenie osiedla, w wejściach 
do falowców i  budynku przy 
Chłopskiej 34, zainstalowano 
po jednej kamerze. Monito-
rowane są również wszystkie 
windy. Dodatkowo na terenie 
osiedla pracuje jeszcze ponad 
20 kamer szybkoobrotowych. 
Policja wielokrotnie korzy-
stała z  nagrań spółdzielczego 
monitoringu. Bardzo często 

nagrania wykorzystywane są 
przy wykryciu sprawcy kolizji 
albo niszczenia samochodów 
zaparkowanych na osiedlu. 
Trzeba jednak pamiętać, że 
system składa się z  kamer ob-
rotowych i  nie zawsze uda się 
uchwycić moment zdarzenia. 
Dużo zdarzeń udało się wyja-
śnić, ale osiedlowy monitoring 
nie jest gwarantem bezpieczeń-
stwa dla kierowców, którzy 
parkują tu swoje auta.
– Monitoring to jedno, ale nad 
bezpieczeństwem mieszkań-
ców czuwa również pieszy pa-
trol firmy ochroniarskiej, z któ-
rą współpracujemy. Pracownicy 
tej firmy zajmują się również 
obsługą monitoringu. Warto 
jednak pamiętać, że mieszkań-
cy – jeśli zauważą coś niepoko-
jącego – powinni zadzwonić do 
firmy ochroniarskiej z  infor-
macją o  zdarzeniu. Na pew-
no zapewni to szybkość i  sku-
teczność działania – tłumaczy 
Włodzimierz Byczkowski.
Z kolei na terenie Administra-
cji Osiedla nr 4 system kamer 
zainstalowany został tylko na 
budynku falowca przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża. 
– Od momentu zainstalowania 
kamer ilość dewastacji radykal-
nie spadła. Mam tu na myśli 
przede wszystkim wybijanie 
szyb na klatkach schodowych 
czy malowanie ścian spre-
jem. Kamery znajdują się we 
wszystkich windach, przy wej-
ściach do klatek schodowych, 

ale też zainstalowaliśmy je na 
zewnątrz falowca – mówi nam 
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 
4. – Instalowanie kamer jest 
zbyt kosztownym przedsię-
wzięciem, dlatego też monito-
ring nie obejmuje budynków 
niskich. Wstępny kosztorys 
mówił, że przedsięwzięcie to 
może nas kosztować ponad pół 
miliona złotych. 
Dzięki kamerom na „czwór-
ce” policji udało się chociażby 
zatrzymać złodziei rowerów, 
dlatego jak podkreśla Andrzej 
Narkiewicz, monitoring osie-
dlowy zdaje egzamin.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 1 działa 59 kamer, z cze-
go 9 zewnętrznych.
– Monitoring zainstalowany 
został na parterach budynków 
wysokich oraz w  windach. 
Z kolei kamery zewnętrze  ob-
serwują teren osiedla – infor-
muje Łucja Seredzińska, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 1. – Od momentu zainsta-
lowania kamer, podobnie jak 
w  innych administracjach na-
szej spółdzielni, obserwujemy 
znacznie mniejsze dewastacje 
naszych budynków, dzięki cze-
mu mniej pieniędzy wydajemy 
na usuwanie skutków „dzia-
łalności” chuligańskiej. Widać 
zatem, że oko kamery działa 
deprymująco na pospolitych 
wandali..
Łucja Seredzińska mówi nam 
również, że gdańska policja 

– dzięki tutejszemu monitorin-
gowi – zatrzymała osoby, które 
dopuściły się przestępstw i wy-
kroczeń (oszustwa, kradzieże, 
rozboje). W wielu przypadkach 
udało się ustalić osoby włamu-
jące się do piwnic.
– Ubolewam jednak nad tym, 
że nie stać nas na rozbudo-
wanie istniejącego już syste-
mu monitoringu. Zdaję sobie 
sprawę, że bezpieczeństwo 
jest ważne, ale na plan pierw-
szy wysuwa się stan technicz-
ny budynków i dlatego właśnie 
na prace remontowe kładziemy 

największy nacisk – dodaje Łu-
cja Seredzińska.
Wymierne korzyści system 
monitoringu przynosi również 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 3, gdzie kamery pracują 
już od 13 lat.
– Kamery zainstalowane są 
we wszystkich klatkach scho-
dowych i  windach w  falowcu 
przy ulicy Jagiellońskiej. Za-
instalowaliśmy również mo-
nitoring zewnętrzny, którego 
kamery zlokalizowane są na 
dachu Jagiellońskiej 10A, 10G 
i  10K oraz w  przejściu przy 

Jagiellońskiej 10G – mówi nam 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3, 
który podkreśla, że dzięki temu 
znacznie zmniejszyła się ilość 
aktów wandalizmu. 
Jak widać monitoring był traf-
nym posunięciem władz przy-
morskiej spółdzielni. Mimo 
pojedynczych głosów krytyki, 
zdecydowana większość miesz-
kańców chwali sobie rozwiąza-
nie, dzięki któremu osiedla są 
bezpieczne i czyste.

Krzysztof Lubański

IMPREZY W KLUBACH OSIEDLOWYCH I DOMU KULTURY

Hucznie zapowiada się Dzień Dziecka na Przymorzu
Już za dwa tygodnie wielkie 
święto wszystkich dzieci. Z tej 
okazji wielu ciekawych atrakcji 
spodziewać się mogą najmłod-
si mieszkańcy, bo imprezy dla 
nich organizują trzy kluby osie-
dlowe i dom kultury, działające 
pod auspicjami Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.
Tegoroczne obchody Dnia 
Dziecka w  klubie „Maciuś I” 
(ul. Opolska 2) rozpoczną się już 
25 maja. Na ten dzień zaplano-
wano bowiem przedstawienie 
„Wesoły pociąg” Teatru Roz-
maitości w Gdańsku. Początek 
spektaklu o godz. 9.45, a wstęp 
jest oczywiście darmowy.
– Główna impreza zatytu-
łowana „Przygody pewnego 
misia” odbędzie się natomiast 
w  środę, 30 maja. Już od go-
dziny 12.00 na wszystkie dzie-
ciaki czekały będą dmuchań-
ce. Z  kolei od godziny 16.00 

rozpocznie się zabawa, której 
motywem przewodnim będzie 
oczywiście miś. Nasi mali goście 
będą mogli wziąć udział w licz-
nych konkursach i  zabawach, 
w których nie będzie brakowało 
nagród – informuje nas Elżbieta 
Petrykowska, instruktor klubu 
„Maciuś I”. – Odbędą się cho-
ciażby wyścigi stonogi, konkurs 
plastyczny „Mój pluszowy miś”. 
Nie zabraknie też dużych baniek 
mydlanych.
Jak co roku imprezę z  okazji 
Dnia Dziecka organizować bę-
dzie Dom Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66B. 
– Wszystkich mieszkańców – du-
żych i małych zapraszamy na fe-
styn rodzinny, który odbędzie się 
w  niedzielę, 3 czerwca. Początek 
czerwcowej imprezy zaplanowa-
liśmy na godzinę 13.30. Chętni 
będą mogli jeździć na kucyku. 
Poza tym będziemy przeprowa-
dzać różnego rodzaju gry oraz 

konkursy. Dla najmłodszych za-
planowaliśmy również teatrzyk, 
a  dla wszystkich naszych gości 
słodki poczęstunek. Atrakcji nie 
powinno zabraknąć również na 
stoiskach, które pojawią się spe-
cjalnie na naszej imprezie – zapo-
wiada Barbara Imianowska, kie-
rownik Domu Kultury.
Na 4 czerwca (godz. 14.00 – 
18.00) imprezę z  okazji Dnia 
Dziecka zaplanowano w  klu-
bie „Bolek i  Lolek” przy ulicy 
Kołobrzeskiej. 
– Prawdziwa zabawa nie mo-
głaby się odbyć bez potańcówki, 
na którą zapraszamy wszystkie 
maluchy. Zbędne kalorie będzie 
można stracić podczas zaba-
wy na dmuchańcach. Dla ma-
łych miłośników samochodów 
dostępne będą gokarty, a  dla 
smakoszy prażonej kukurydzy 
popcorn. Będzie też można po-
silić się kiełbaską z  rożna. Dla 
naszych gości wystąpią również 

aktorzy z  przedstawieniem te-
atralnym. Wszystkie atrakcje 
tego dnia dostępne będą oczywi-
ście za darmo – informuje Piotr 
Szczepański, kierownik „Bolka 
i Lolka”.
Indiański Dzień Dziecka 30 
maja (godz. 14.30 – 19.00) orga-
nizuje z kolei klub „Piastuś” (ul. 
Piastowska 98A).
– Specjalnie dla naszych milu-
sińskich przyjadą Indianie Hu-
u-Ska Luta, którzy zapoznają 
nas z  kulturą Indian Amery-
ki Północnej. Na terenie klu-
bu rozstawione będą trzy duże 
namioty tipi. W  jednym z nich 
prezentowana będzie broń, stroje 
oraz sprzęt codziennego użytku 
wykorzystywane przez Indian – 
mówi nam Ewa Abramowska, 
kierownik klubu „Piastuś”. 
Dla gości osiedlowego festynu 
zaplanowano wiele zabaw. Bę-
dzie można obejrzeć taniec po-
wwow, a potem samemu nauczyć 

się indiańskiego tańca. Chętni 
będą mogli zabawić się w  po-
szukiwaczy złota, nie zabraknie 
konkursów strzelania z  łuku, 
dmuchawki, a  nawet winche-
stera. Zaplanowano również in-
diańskie łowienie ryb. 
– Odbędą się także warsztaty 
ceramiczne oraz zajęcia plastycz-
ne, podczas których będziemy 
uczyć się robienia pióropuszy. 

Na miejscu pojawi się również 
dyliżans – zapowiada Ewa 
Abramowska.
Na zgłodniałych czekać będzie 
popcorn oraz grochówka, która 
jest nieodzownym elementem 
Dnia Dziecka, organizowane-
go od początku historii klubu 
z Piastowskiej. 

(lubek)
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POMOC PRZEZ CAŁY ROK

Bezdomni włączyli się 
w prace nad programem 

Twórcy programu zakładają, 
że w  2023 roku, gdy zostanie 
on już zrealizowany, wzrośnie 
poziom wiedzy wśród miesz-
kańców Gdańska w  zakresie 
pomocy bezdomnym, a  praca 
z  osobami bezpośrednio za-
grożonymi utratą miejsca za-
mieszkania będzie skuteczniej-
sza. Ma również wzrosnąć do-
stępność do miejsc pobytu dla 
różnych grup społecznych za-
grożonych bezdomnością, po-
szerzona zostanie oferta usług 
wsparcia specjalistycznego dla 
osób w  placówkach i  zwięk-
szy się skuteczność diagnozy 
i  podejmowanych interwencji. 
Duży nacisk kładzie się też na 
to, by nastąpił wzrost liczby 
osób wychodzących z  kryzysu 
bezdomności, które ukończyły 
udział w  projektach aktywiza-
cji społeczno-zawodowej lub 
ukończyły terapię uzależnień.
– Kiedy spotkaliśmy się 
w  kwietniu z  bezdomnymi, 
rozmawialiśmy nie tylko o tym 
jak minęła im zima, ale również 
o tym jak możemy ich wspierać 
przez cały rok. Osobom, które 
nie mają stałego miejsca za-
mieszkania pomagamy przez 
cały rok. Warto powiedzieć, 
że minionej zimy żadna oso-
ba bezdomna nie zamarzła na 
terenie Gdańska. Jest to za-
sługa osób i  podmiotów, któ-
re realizują zadania związane 
z pomocą bezdomnym. To też 
efekt autobusu SOS, który jeź-
dził po terenie miasta. W  au-
tobusie można było otrzymać 
ciepłą zupą, odzież, wsparcie 
ratownika medycznego i  pra-
cownika socjalnego, udziela-
jącego informacji o  wsparciu 
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  Dla bezdomnych grillował m.in. Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. społecznych (z prawej)

Gdańsk jest prawdopodobnie pierwszym miastem w Polsce, w którym działa program 
dotyczące rozwiązywania problemu bezdomności. Co ciekawe, podczas jego przygotowania 
pracowali nie tylko urzędnicy i społecznicy, ale również sami bezdomni, przebywający 
w schroniskach i noclegowniach.

KAMPANIA TRWA DO 20 MAJA

Skorzystaj z pomocy psychologicznej
Gdańskie Dni Pomocy Psycho-
logicznej „Zdrowie zaczyna się 
w  głowie” to już trzecia edycja 
kampanii społecznej, która potrwa 
do 20 maja. 
Inicjatywa ma na celu propago-
wanie troski o zdrowie psychicz-
ne, jako przejaw dbania o  siebie. 
Specjaliści zachęcają, by korzystać 
ze wsparcia nie tylko w  sytuacji 
ostrego kryzysu czy poważnych 
trudności emocjonalnych, ale tak-
że, gdy pojawiają się pierwsze nie-
pokojące sygnały: wahania nastro-
ju, trudności ze snem, brak radości 
z  dotychczas satysfakcjonujących 
sfer życia. „Zdrowie zaczyna się 

w głowie”, dlatego często zdarza się 
też, że to ciało daje znak, iż coś złego 
dzieje się w  sferze psychologicznej: 
pojawiają się bóle głowy, kręgosłupa, 
żołądka czy inne medycznie niewy-
tłumaczalne dolegliwości.
– Zwracanie się po wsparcie w sy-
tuacjach kryzysowych, ale także 
wtedy, gdy chcemy coś po prostu 
zmienić w swoim życiu, jest przeja-
wem dbania o siebie i dojrzałości – 
przekonuje Katarzyna Wieczorek, 
psychoterapeutka z Fundacji Wspie-
rania Rodzin Przystań, pomysło-
dawczyni Gdańskich Dni Pomocy 
Psychologicznej „Zdrowie zaczyna 
się w głowie”.

Gdańskie Dni Pomocy Psycholo-
gicznej są szansą na poznanie moż-
liwości uzyskania wsparcia specjali-
stów – psychoterapeutów, psycholo-
gów, pedagogów i  innych specjali-
stów w Gdańsku.
W  ramach tegorocznych Gdań-
skich Dni Pomocy Psychologicznej 
mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z  bezpłatnych konsultacji psycho-
logicznych, wziąć udział w  warsz-
tatach, wykładach i  seminariach. 
Planowana jest także debata na Uni-
wersytecie Gdańskim „DepresJa? 
Porozmawiajmy!” oraz konferencja 
popularnonaukowa dla rodziców 
„Mamo, Tato zobacz mnie! Jak 

z kontaktu zbudować więź?”.
Wszystkie działania są prowadzo-
ne nieodpłatnie przez specjalistów 
w ośrodkach, które zgłosiły się do 
akcji. Na wydarzenia oraz kon-
sultacje obowiązują wcześniejsze 
zapisy. Na konsultacje specjali-
styczne należy się umawiać bez-
pośrednio u  psychologów, psy-
choterapeutów, zaś na warsztaty 
bezpośrednio u  organizatorów. 
Lista ośrodków udzielających 
konsultacji psychologicznych oraz 
kalendarium wydarzeń dostępne 
są na stronie www.zdrowiezaczy-
nasiewglowie.pl.

(AN)

w  schroniskach i  noclegow-
niach – mówi Piotr Kowalczuk, 
zastępca prezydenta Gdańska 
ds. polityki społecznej.
Gdańsk nie poprzestaje tylko 
na zimowej pomocy, celem jest 
całkowite wyprowadzenie czę-
ści osób z bezdomności. 
– Ostatnim przystankiem au-
tobusu SOS jest wyjście z bez-
domności i znalezienie rozwią-
zania na dalsze życie, a nie do-
wiezienie do noclegowni – do-
daje Piotr Kowalczuk.
„Gdański Programu Rozwią-
zywania Problemu Bezdomno-
ści na lata 2018 – 2023” stwo-
rzył zespół m.in. przedstawi-
cieli instytucji miejskich dzia-
łających na rzecz osób w  kry-
zysie bezdomności, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
Wydziału Rozwoju Społecz-
nego UMG, służb munduro-
wych, organizacji pozarzą-
dowych, placówek dla osób 
potrzebujących. 

– Osoby w  kryzysie bezdom-
ności w  Gdańsku mogą liczyć 
na kompleksową pomoc Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie oraz organizacji poza-
rządowych. Aż osiem placówek 
na terenie miasta, noclegowni 
i  schronisk, udziela na zlece-
nie ośrodka wsparcia. Chodzi 
m.in. o nocleg, posiłki, pomoc 
rzeczową, aktywizację społecz-
ną i zawodową, opiekę asysten-
ta. W  placówkach jest łącznie 
ok. 750 miejsc, w  tym stałe, 
dostawki i  interwencyjne – in-
formuje Sylwia Ressel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 
która przypomina, że miasto 
prowadzi też remonty i moder-
nizacje w placówkach dla osób 
zagrożonych lub doświadczają-
cych bezdomności.
Warto również przypomnieć, 
że przy ul. Lawendowej uru-
chomiono w tym roku Parking 
Społecznie Odpowiedzialny 

– opłaty za parkowanie pobie-
rają tam podopieczni Towa-
rzystwa Pomocy Brata Alberta 
z Nowego Portu. 
– Dochód przekazany będzie 
na urządzenie noclegowni dla 
osób bezdomnych na Wyspie 
Sobieszewskiej. W kasie w par-
kingu, poza opłaceniem posto-
ju, można nabyć bon charyta-
tywny w  cenie 10 złotych, za-
pewniając w  ten sposób ciepły 
posiłek osobie potrzebującej. 
Łączny przychód z parkingu za 
okres dwóch miesięcy wyniósł 
ponad 20000 złotych. W  tym 
czasie zebrano także „do pusz-
ki” stojącej na parkingu blisko 
1300 złotych. Sprzedano tak-
że 60 bonów na obiad, które 
przekazywane są sukcesywnie 
osobom potrzebującym. Z par-
kingu skorzystało już 4700 
kierowców – informuje Sylwia 
Ressel.

(GR)
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WYGRAJ 5 TYSIĘCY

Pokoloruj tysiąclatkę
Do 1 czerwca przyjmowane 
będą zgłoszenia do konkur-
su ogłoszonego przez Zarząd 
Dróg i Zieleni w Gdańsku na 
wykonanie projektu koloryst-
ki budynków szkół tysiącla-
tek. Dla zwycięzcy przewi-
dziano nagrodę w  wysokości 
5 tysięcy złotych.
– Do udziału w konkursie za-
praszamy zarówno amatorów, 
jak i  profesjonalistów, mogą 
zgłaszać się tak osoby indywi-
dualne, jak i zespoły projekto-
we. Spośród nadesłanych prac 
wyłonione zostaną 3 projekty, 
z  których jeden będzie wzo-
rem modernizacji wszystkich 
szkół tysiąclatek w  naszym 
mieście – informuje Magda-
lena Kiljan, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg i  Zieleni 
w  Gdańsku. – „Tysiąclatka” 
to termin odnoszący się do 
budynków szkolnych wznie-
sionych w  ramach programu 
oświatowego realizowanego 
w  czasie jubileuszu Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego na 

przełomie lat 50. i 60.– przy-
pomina szczególnie młod-
szym mieszkańcom miasta 
Kiljan.  – Masowe, pospiesz-
ne budowy były odpowie-
dzią na wyż demograficzny. 
Wszystkie szkoły budowane 
były według jednego projek-
tu na kształt kilkupiętrowego 
pawilonu. Przy budowie kie-
rowano się walorami prak-
tycznymi, pomijając aspekt 
estetyczny. Tysiąclatek w  sa-
mym Gdańsku zostało wybu-
dowanych 8, zaś w całej Pol-
sce 1417. 
Do celów konkursu wytypo-
wano trzy gdańskie tysiąclat-
ki: Szkołę Podstawową nr 20 
w  Brzeźnie przy ul. Wcza-
sy 3, Szkołę Podstawową nr 
55 w Nowym Porcie przy ul. 
Wolności 6A i  Szkołę Pod-
stawowa nr 79 na Przymorzu 
przy ul. Kołobrzeskiej.
Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie internetowej 
Zarząd Dróg i Zieleni.

(GR)

 Jedna z tysiąclatek – Szkoła Podstawowa nr 79 na Przymorzu 

PIOSENKA AKTORSKA 

Koncertowo 
w Parku Oruńskim
Scena Muzyczna Gdańsk, kon-
certem Andrzeja Sikorowskiego, 
otworzyła w  miniony weekend 
cykl koncertów piosenki aktor-
skiej w Amfiteatrze Orana Parku 
Oruńskiego.
Park Oruński im. Emilii Hoene 
to jeden z  najstarszych parków 
i drugi co do wielkości park miej-
ski w Gdańsku. Położony nieda-
leko kanału Raduni, malowniczo 
otulony wzgórzami morenowy-
mi, zajmuje ok. 11 hektarów doli-
ny potoku oruńskiego. Jego histo-
ria sięga XVI wieku, gdzie w tym 
czasie istniał dworek myśliwski. 
W  XVII wieku rezydencja par-
kowa stała się miejscem spotkań 
artystów i elity. Scena Muzyczna 
GAK, tworząc projekt imprez 
w amfiteatrze oruńskim, chciała-
by nawiązać programem właśnie 
do takich spotkań. Amfiteatr 
Orana ma być miejscem spotkań 

mieszkańców Gdańska, gdzie 
wśród przyrody i muzyki można 
spędzić rodzinny czas.
W miniony weekend zagrał An-
drzej Sikorowski, lider grupy 
Pod Budą i twórca większości jej 
piosenek. 
Wstęp na wszystkie koncerty jest 
bezpłatny, a wszystkie koncerty 
rozpoczynają się o godz. 18.00

KALENDARZ KONCERTÓW:
3 czerwca – Urodziny Oruni 
oraz Gdańska Orkiestra Pro-
menadowa (godz. 19.00)
24 czerwca – Katarzyna 
Dąbrowska 
15 lipca – Sonia Bohosiewicz
4 sierpnia – Emilian Kamiński 
25 sierpnia – Stanisława 
Celińska
8 września – Zbigniew 
Zamachowski
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WALNE ZGROMADZENIE W RSM „BUDOWLANI”

Spada zadłużenie wobec spółdzielni

Przypomnijmy, że zmiany 
w  ustawie weszły w  życie 9 
września 2017 i  właśnie do 
tego dnia tego roku każda spół-
dzielnia musi zgłosić w  sądzie 
zmiany w  swoich statutach. 
Raz jeszcze powiedzmy, że 
ustawa m.in. znosi obowiązek 
wpisowego i  udziału człon-
kowskiego, ale też stwarza nie-
typową sytuację, że posiadacz 
spółdzielczego prawa do lokalu 
automatycznie staje się człon-
kiem spółdzielni – nawet jeśli 
tego nie chce, a osoba posiada-
jąca odrębną własność na swój 
wniosek może stać się człon-
kiem spółdzielni.
– Są to zmiany, które wynikają 
z ustawy. Poza tymi zmianami 
w  statucie będzie tylko jedna 
zmiana, która – jak sądzę – 
spotka się z aprobatą mieszkań-
ców. Chodzi bowiem o zmniej-
szenie liczby części walnego 
zgromadzenia – informuje nas 
Zbigniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. – Przy-
pomnę, że dwa lata temu ilość 
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części walnego zgromadzenia, 
decyzją mieszkańców, zmniej-
szona została z siedmiu do sze-
ściu. Natomiast teraz chcemy 
zaproponować cztery części, 
tak jak to było kilka lat temu, 
kiedy funkcjonowały grupy 
członkowskie. Takie życzenie 
wyrażali już w poprzednich la-
tach sami mieszkańcy.
Kwestia organizacji czterech, 
a  nie sześciu części walnego 
zgromadzenia nie powinna 
nastręczać wielkich kłopotów, 
bo jak zauważa prezes Kopiń-
ski, frekwencja na zebraniach 
nie jest aż tak duża, żeby sale, 
gdzie odbywają się zebrania 
(kluby „Ad-Rem” i „OKO”) nie 
mogły pomieścić wszystkich 
uczestników walnego.
Podczas walnego zgromadze-
nia podejmowane będą oczy-
wiście uchwały dotyczące przy-
jęcia sprawozdań: finansowych, 
działalności zarządu i  rady 
nadzorczej za ubiegły rok.
– Już od dłuższego czasu zna-
my wyniki przeprowadzo-
nego badania sprawozdania 

finansowego. Żadnych powo-
dów do niepokoju nie ma. Sy-
tuacja finansowa naszej spół-
dzielni jest bardzo dobra. War-
to podkreślić, że systematycz-
nie spadają zaległości członków 
wobec spółdzielni. Jeszcze 5 lat 

temu zaległości te kształtowa-
ły się na poziomie nawet 1,5 
miliona złotych. Teraz jest to 
kwota wahająca się wokół 900 
tysięcy złotych. Biegły rewi-
dent, który po raz pierwszy 
badał sprawozdanie finansowe 

i  sporządził raport z  badania 
naszej spółdzielni stwierdził, 
że wskaźnik zadłużenia nie jest 
wysoki. Średnia krajowa wyno-
si nawet 15 procent, natomiast 
w naszej spółdzielni zadłużenie 
mieszkańców jest na poziomie 

8,6 procenta. Jest to zatem wy-
nik bardzo dobry, szczególnie, 
że jest to tendencja spadkowa – 
podkreśla prezes Kopiński.
Tak dobre wyniki są efektem 
skutecznych działań rady nad-
zorczej i  zarządu oraz sku-
tecznej egzekucji zaległości 
długoterminowych. Właśnie 
te sprawy przed kilku lat stały 
w  martwym punkcie. Dłuż-
ników mobilizuje dopiero do 
działania informacja o licytacji 
mieszkania. Wtedy pieniądze 
się znajdują i  regulowane jest 
zobowiązanie. 
– Pierwsza część walnego 
zgromadzenia odbędzie się 4 
czerwca. Porządek obrad jest 
już ustalony. Mieszkańcy zo-
stali już poinformowani o  ze-
braniu. Natomiast od 21 maja 
w  siedzibie naszej spółdziel-
ni oraz w  klubach „Ad-Rem” 
i  „OKO” wyłożone zostaną 
materiały, dotyczące wszyst-
kich sprawozdań, jak również 
zmian do statutu – informuje 
Zbigniew Kopiński.

(lubek)

  Wszystkich członków RSM „Budowlani” zapraszamy do udziału w walnym zgromadzeniu 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”
Z A W I  A D O M I  E N I  E

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani” zawiadamia, że w dniu:
- 4 czerwca 2018 r.   (poniedziałek) o godz. 17.00  w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 w Gdańsku – Oliwie odbędzie się ZEBRANIE CZĘŚCI I WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie  § 29 Statutu Spółdzielni  - obejmującej budynki przy Al. Grunwaldzkiej 607, 609, Bitwy Oliwskiej 14, Bitwy Oliwskiej 15, Bitwy Oliwskiej 16.
- 5 czerwca 2018r.   ( wtorek ) o godz. 17.00  w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 w Gdańsku – Oliwie odbędzie się ZEBRANIE CZĘŚCI II WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie  § 29 Statutu Spółdzielni - obejmującej budynki przy Al. Grunwaldzkiej 573, Al. Grunwaldzkiej 579, Al. Grunwaldzkiej 583, Al. Grunwaldzkiej 593, Al. Grunwaldzkiej 595 i Al. Grunwaldzkiej 591
- 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie OKO przy Al. Grunwaldzkiej 611 w Gdańsku – Oliwie odbędzie się  ZEBRANIE CZĘŚCI III WALNEGO ZGROMADZENIA
Zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni - obejmującej budynki przy Al. Grunwaldzkiej 543, 553, 553 AB, 557, 559, 563, 571, 575, 577, 581, 585, Bitwy Oliwskiej 1, Pomorskiej 1 i 2, Krzywoustego 28, Beniowskiego 
66, Mściwoja 61/63, Droszyńskiego 5, 5A i 5B oraz członków posiadających członkostwo w Spółdzielni w związku z posiadaniem spółdzielczego prawa do garażu lub lokalu użytkowego.
- 7 czerwca 2018 r.   (czwartek) o godz. 17.00  w Klubie AD-REM ul. Czyżewskiego 12  w Gdańsku – Oliwie odbędzie się  ZEBRANIE CZĘŚCI IV WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni obejmującej budynki przy ul. Pawła Gdańca 4, Pawła Gdańca 6, Pawła Gdańca 10 i Tatrzańskiej 11
- 11 czerwca 2018 r.   ( poniedziałek ) o godz. 17.00  w Klubie AD-REM przy ul. Czyżewskiego 12 w Gdańsku – Oliwie odbędzie się ZEBRANIE CZĘŚCI V WALNEGO ZGROMADZENIA
zwołanego na podstawie § 29 Statutu Spółdzielni - obejmującej budynki przy ul. Karpackiej 2, Karpackiej 4, Karpackiej 6 i Karpackiej 8.
- 12 czerwca 2018r.  (wtorek) o godz. 17.00  w Klubie AD-REM przy ul. Czyżewskiego 12  w Gdańsku – Oliwie odbędzie się  ZEBRANIE CZĘŚCI VI WALNEGO ZGROMADZENIA 
zwołanego na podstawie  § 29 Statutu Spółdzielni - obejmującej budynki przy ul. Czyżewskiego 25, Bobrowej 5, Bobrowej 7 i Czyżewskiego 5 w Sopocie

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 a) Mandatowo – Skrutacyjnej
 b) Wnioskowej.
5. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy pełnomocnictw udzielonych przez   
 członków Spółdzielni poprzez podanie:
 • Imienia i nazwiska członka Spółdzielni oraz jego adresu,
 • Imienia i nazwiska pełnomocnika oraz datę zebrania Walnego Zgromadzenia, na którym pełno  
 mocnik ma reprezentować członka Spółdzielni.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2017.
8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017 wraz ze Sprawozdaniem   
 Niezależnego Biegłego Rewidenta. 
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.
10. Dyskusja nad punktami 7, 8 i 9 .
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017,
 b) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017, 
 c) Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

 d) udzielenia absolutorium za rok 2017.
  • Zbigniewowi Kopińskiemu – Prezesowi Zarządu – za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017.r. 
  • Joannie Hanus – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2017 r.  do 31.12.2017 r.. 
  • Józefowi Turkowi – Zastępcy Prezesa – za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
12.  Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni. 
13.  Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobo  
 wiązań,  jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w  roku 2018.
14.  Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.. 
15.  Informacja Komisji Wnioskowej.
16.  Zamknięcie obrad. 

Materiały będące przedmiotem obrad wyłożoną będą do wglądu członków Spółdzielni od dnia 21 maja 
2018 r.  w siedzibie Spółdzielni w Oliwie przy Al. Grunwaldzkiej 569 – pok. nr 15 w godzinach od 9.00 do 
14.00, w Klubie AD – REM w Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12 w godz. od 15.00 do 18.00 oraz w Klubie 
OKO w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 611 w godzinach od 16.00 do 19. 00. 

Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzie-
lone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Podpisanie listy uczestnictwa w  Walnym Zgromadzeniu możliwe będzie jedynie za okazaniem  
dokumentu tożsamości. 

z następującym porządkiem obrad: 

Do połowy czerwca odbywać się będzie Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, które podobnie jak 
w latach ubiegłych podzielone będzie na części. Podczas zebrań podejmowana będzie m.in. uchwała w sprawie zmian w statucie, które 
narzucają nowe przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.



Spółdzielnia Mieszkaniowa Orunia została powołana 1 czerwca 
1983 roku przez 50 członków założycieli na zebraniu w  Klubie 
Osiedlowym „Jota” Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Pierwsza Rada Nadzorcza (11 osób) wybrana w  1983 r.w  składzie: 
Jan Dawicki - przewodniczący, Bogdan Pałka - zastępca, Halina Ryżek 
- sekretarz oraz członkowie: Grzegorz Dudziak, Edward Rataj, Roman 
Sykutera, Kazimierz Urbański, Stanisław Dębski, Tadeusz Dworecki,  
Leon Brancewicz, Edward Nowosielski.

Aktualny skład Rady Nadzorczej (13 osób) wybranej w 2017 r.: Jan Szurek - 
przewodniczący, Wiesław Niechwiedowicz - zastępca, Leszek Wis - sekretarz 
oraz członkowie: Ewa Babińska, Małgorzata Bogumił, Roman Ciachorowski, 
Gabriela Eysymont, Jacek Hryhorowicz, Rafał Kopczyński, Paweł Piekarek, 
Magdalena Sawicka, Dorota Stasiłowicz, Bogumiła Wiśniewska. 

ROCZNICA 35-LECIA 
SM ORUNIA 1983-2017

1983

Pierwszy Zarząd Spółdzielni tworzyli: Tadeusz Dorobek - prezes, Czesław 
Mościanica - zastępca prezesa, Aleksander Sawicki - członek Zarządu-gł. 
księgowy. Obecny skład Zarządu: Tadeusz Dorobek - prezes, Bogdan Jasiński 
- zastępca, Teresa Wójcik - członek Zarządu-gł. księgowa.



STAN POSIADANIA SPÓŁDZIELNI:
42 budynki mieszkalne wielorodzinne, 5-kondygnacyjne, 1 mały dom 
mieszkalny, 37 lokali użytkowych, 1 klub osiedlowy „KOS”, 17 placów 
zabaw, 1 objekt rekreacyjno - sportowy z terenowymi urządzeniami 
do ćwiczeń fitness, 190 garaży,  parking strzeżony o 100 miejscach 
postojowych, 18 ha terenów podzielonych na 30 nieruchomości; 
1,4 tys. mieszkań z czego 40%  to odrębne własności lokali; 
tereny zielone  zajmują ok. 30% powierzchni osiedla, 
osiedle znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oruńskiego. 
Na osiedlu, wśród zasobów spółdzielni, są 2 wspólnoty mieszkaniowe 
posiadające 3 budynki mieszkalne. NA OSIEDLU FUNKCJONUJĄ: szkoła podstawowa + gimnazjum, przychodnia 

zdrowia, przedszkole, kościół, 3 centra handlowe, małe sklepy osiedlowe różnych 
branż, lokale użytkowe: placówka pocztowa, ubezpieczeniowa, 2 placówki 
bankowe, zakłady fryzjersko-kosmetyczne osiedle jest skomunikowane z centrum 
miasta i innymi dzielnicami Gdańska (autobusy, tramwaj).

2017

Wspomienia - dramatyczne chwile:
- Osiedle Spółdzielni powstawało na dziewiczych - pod względem budowlanym - terenach, oddalonych o 1,6 -3,4 km od sieci komunalnych: ciepłowniczej, kanalizacyjnej, 
wodociągowej, gazowniczej czy energetycznej. Budowa infrastruktury do osiedlowej, t.j. sieci komunalnej była wprawdzie poza kompetencjami Spółdzielni, ale Zarząd nieomal 
codziennie pilnował aby nie było przerw w jej realizacji. Trwała ona w latach 1985 -1989, t.j. w okresie upadającej gospodarki kraju, pogłębiającej się niepewności następnego dnia 
i poprzedzającej inflację; jej finał przypadł na przełom lat 1980/1990; szczęśliwie zbiegła się z terminem zasiedlenia pierwszego budynku we wrześniu 1989r. Zsynchronizowanie 
terminów budowy infrastruktury wewnątrzosiedlowej z terminami budowy infrastruktury zewnętrznej - do osiedlowej, a nadto z budową domów mieszkalnych i dróg dojazdowych 
do osiedla oraz dróg wewnętrznych w osiedlu do budynków, było wówczas - patrząc z perspektywy dzisiejszej - przedsięwzięciem mistrzowskim choć obarczonym olbrzymim 
ryzykiem. Tylko dzięki wiedzy i doświadczeniu ówczesnego szefa spółdzielczych inwestycji oraz wsparciu niektórych członków ówczesnej Rady Nadzorczej Spółdzielni, którzy mieli 
coś do powiedzenia na rynku inwestycyjnym w mieście i województwie, przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Sukcesem tym nie cieszyli się członkowie - pierwsi mieszkańcy, 
którzy musieli przeżyć gorycz związaną z wzrostem kosztów budowy i skutkami szalejącej inflacji. Członkowie i Zarząd Spółdzielni przeżywali ten koszmar. Że nie zakończyło się 
to katastrofą, to chyba zawdzięczać można tylko opatrzności, a na pewno uporowi i wytrwałości władz Spółdzielni.  Grozę sytuacji zapewne dobrze pamiętają  pierwsi mieszkańcy 
osiedla oraz osoby, które wówczas  pracowały w Spółdzielni.

- Mieszkańcy naszej Spółdzielni na Oruni doświadczyli lekcji ekonomii na temat inflacji. Powołując Spółdzielnię w 1983 roku przyjmowano do planów finansowo-inwestycyjnych 
jednostkowy spółdzielczy koszt budowy mieszkania w wysokości 28 tys. zł za 1m² . W maju 1989r., t.j. w roku planowanych pierwszych zasiedleń, koszty przeszacowano na kwotę 
56 tys. zł/m². Był to początek inflacji w kraju. Rzeczywisty koszt jednostkowy pierwszego zasiedlonego budynku we wrześniu 1989 roku wyniósł 203 tys. zł/m², następnego zasied-
lonego w końcu 1989r. - 300 tys. zł/m², kolejnego w połowie 1990 roku  800 tys. zł/m². W okresie szczytu  inflacyjnego, t.j. w połowie  ostatniej dekady ub. wieku  koszt jednostkowy 
przekroczył kwotę  6 milionów złotych za 1 m²  powierzchni (wszystkie wartości przed denominacją złotego).

SATYSFAKCJA
Od ponad 10 lat Spółdzielnia osiąga co roku nadwyżki bilansowe od 270 tys. zł do ponad milion zł dzięki prowadzonej działalności gospodarczej (wynajem lokali użytkowych), 
ale także z innych tytułów (zwrot za wybudowaną gminną infrastrukturę osiedlową, sprzedaż własnej sieci TV Kablowej, odszkodowania ubezpieczeniowe i.t.p.); dzięki temu 
zagwarantowane są stabilne “czynsze”, możliwe są wyższe wydatki na remonty niż wpływy z opłat za mieszkanie (odpisy remontowe) nawet o 1/3 rocznych nakładów, budowa 
własnych lokali użytkowych na wynajem i obiektów służących wszystkim mieszkańcom jak: place zabaw dla dzieci, plac fitness, boisko koszykówki; zapewniona jest płynność 
finansowa mimo zadłużeń w opłatach za mieszkanie, powtarzających się co miesiąc.

Zasługą SM Orunia jest to, że w połowie lat 80-tych , t.j.w latach kurczących się planów i upadającej gospodarki kraju, wyegzekwowała zbudowanie infrastruktury komunalnej  
do osiedlowej w terenie kompletnie nieuzbrojonym, ale dzięki temu, umożliwiła realizację budownictwa mieszkaniowego nie tylko sobie lecz również tysiącom mieszkań  
w osiedlach sąsiadujących.

Spółdzielnia zmodernizowała w okresie ostatniej dekady lat wszystkie wewnątrzosiedlowe ciągi piesze, przebudowała i zmodernizowała przybudówki - wejścia do budynków 
wykonanych z wielkiej płyty, modernizuje elewacje balkonowe w tych budynkach, odnawia elewacje w pozostałych, zmodernizowała wszystkie 17 placów zabaw przy budynkach, 
wymieniła trawniki w całych swoich zasobach. Prace te zostały wysoko ocenione i nagrodzone w 2016 r. w ogólnopolskim konkursie na wizerunek spółdzielni mieszkaniowej. 
Wskutek usilnych starań Spółdzielni, od 2016 r. prowadzone są remonty dróg gminnych wewnątrz osiedla.
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POTRZEBNI LUDZIE MŁODZI Z SZEROKIMI HORYZONTAMI

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” 
wybiorą nową radę nadzorczą

Kadencja rady nadzorczej trwa 
trzy lata. W  tym roku swoją 
pracę zakończy zespół, któremu 
przewodniczyła – związana od 
wielu lat z organami samorządo-
wymi SM „Suchanino” – Danu-
ta Kikoła.
– Kończy się właśnie trzeci rok 
naszej pracy. Był to okres łatwy, 
ale też i  trudny. Wiąże się to 
z tym, że do rady zostały wybra-
ne osoby, które dotychczas nie 
miały żadnej styczności z  taką 
pracą. Okres ten zmienił ich nie-
samowicie. Włączyli się w pracę 
na rzecz spółdzielni i niemal na 
każdym kroku widać ich zaan-
gażowanie. Nie mnie oceniać, 
czy nasza praca była dobra, czy 
też zła. Korzystając z  łamów 
„Panoramy” chciałabym jednak 
podkreślić, że zostawiamy na-
szą spółdzielnię w dobrej sytuacji 
finansowej. Na słowa pochwa-
ły zasługuje komisja rewizyjna, 
która w przeciągu tych trzech lat 
bardzo skrupulatnie pilnowała 
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spraw finansowych. Przy każ-
dym wydaniu pieniędzy zawsze 
prowadzona była szeroka dysku-
sja nad zasadnością ich wydawa-
nia – mówi nam Danuta Kikoła.
Dzięki dobrej współpracy rady 
nadzorczej z  zarządem udało 
się chociażby sprzedać ostat-
nie mieszkania, dzięki czemu 
zaciągnięty przez spółdzielnię 
kredyt przestał być aż tak wiel-
kim ciężarem. Potwierdzeniem 
słów przewodniczącej rady nad-
zorczej niech będzie chociażby 
ocena biegłego rewidenta, który 
sytuację finansową SM „Sucha-
nino” ocenił jako dobrą.
– Jest to już moja druga kaden-
cja w radzie nadzorczej, dlatego 
zgodnie z przepisami prawa, mu-
szę teraz zrobić sobie przerwę. 
Chciałabym jednak zachęcić 
mieszkańców naszego osiedla, 
aby wzięli udział w wyborach do 
rady nadzorczej, aby zaczęli dbać 
o  interesy spółdzielni, a  więc 
i ich własny interes. Szczególnie 

namawiam ludzi młodych, któ-
rzy mają szersze, bardziej no-
woczesne horyzonty myślenia. 
Spółdzielni potrzebne jest za-
angażowanie się ludzi młodych, 
a  tych na naszym osiedlu prze-
cież nie brakuje. Zakończyli-
śmy niedawno dwie inwestycje 
mieszkaniowe, które zostały za-
siedlone przede wszystkim przez 

młode rodziny. Rozumiem, że są 
zajęci swoimi obowiązkami, ale 
wierzę, że znajdą także czas na 
pracę w radzie nadzorczej – za-
uważa przewodnicząca. 
W  radzie nadzorczej powin-
ny się znaleźć osoby z  różnymi 
umiejętnościami i  kwalifika-
cjami, dzięki czemu ich praca 
będzie efektywniejsza. Dobrze 

więc byłoby, aby w  tym gronie 
znaleźli się ludzie z doświadcze-
niem technicznym, bądź budow-
lanym, czy też ekonomicznym. 
– Praca w  radzie nadzorczej 
jest w  niewielkim stopniu wy-
nagradzana finansowo. Nie są 
nam jednak potrzebni ludzie, 
którzy myślą, że jedynie przyj-
dą i  zainkasują dietę za udział 

w posiedzeniu rady lub komisji. 
W radzie nadzorczej powinni się 
znaleźć ludzie z charakterem do 
działalności społecznej, którym 
na sercu leży przede wszystkim 
dobro naszej spółdzielni, a  nie 
wygodny stołek i  dodatkowe 
źródło przychodu. Zachęcam 
również wszystkich mieszkań-
ców naszej spółdzielni, aby jak 
najliczniej wzięli udział w zebra-
niach, które są przed nami, bo 
ich głos również jest ważny, to 
oni zdecydują kto kierował bę-
dzie przez kolejne trzy lata radą 
nadzorczą – zachęca Danuta 
Kikoła.
Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Sucha-
nino” podzielone jest na dwie 
części. Dokładne informacje na 
ten temat zostały już przekaza-
ne mieszkańcom, a  wszystkie 
materiały dostępne są do wglądu 
w siedzibie spółdzielni.

(lubek)

  Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” wybiorą nową radę nadzorczą 

Tego roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” powinno szczególnie zainteresować mieszkańców osiedla. 
Członkowie spółdzielni wybierać będą bowiem członków do rady nadzorczej. 

FESTYN RODZINNY
ROZPOCZĘCIE: od godz. 15.00DATA: 01.06.2018r.  MIEJSCE: PLAC PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 5 

ZAPRASZAMY NA MOC BEZPŁATNYCH ATRAKCJI:  

DMUCHAŃCE: ZJEŻDZALNIA FLINSTONY, BUBGEE-RUN, 
BRAMKA CELNOŚCIOWA, TOR DO KRĘGLI 
MALOWANIE BUZI I KOLOROWE TATUAŻE 

ZABAWY BAŃKAMI MYDLANYMI
GRY I ZABAWY RODZINNE, KONKURSY Z NAGRODAMI

 FOTOBUDKA
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ORGANIZOWANY 

PRZEZ STOWARZYSZENIE „AKTYWNOŚĆ”

15:30 GRILLOWANIE Z FIRMĄ KUMMER I PIEKARNIĄ SAMOPOMOC CHŁOPSKA KOLBUDY 

19:00 GROCHÓWKA SPONSOROWANA PRZEZ RADNEGO PIOTRA DZIKA 

OD GODZINY 20:00 DYSKOTEKA

SPONSORZY GŁÓWNI:

organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” w Gdańsku
2018
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SPRZĄTANIE NIE PRZYWRÓCI KLUBOWI ŻYCIA

Gedania tematem kampanii wyborczej  
Na początku maja politycy przypomnieli sobie ponownie o zdewastowanych terenach Gedanii przy ul. Tadeusza Kościuszki 49 we Wrzeszczu. 
Niestety najstarszy gdański klub sportowy stał się elementem kampanii wyborczej. 

Nawiązuję tu do konferencji Kac-
pra Płażyńskiego, kandydata par-
tii Prawo i  Sprawiedliwość na 
fotel prezydenta Miasta Gdań-
ska. Spotkanie z  dziennikarzami 
i mieszkańcami zakończyło się za-
powiedzią posprzątania działki, na 
której działał klub. Jak można się 
domyślić, nie pomoże to rozwią-
zać i tak skomplikowanej sprawy, 
a  zadowolony może być jedynie 
prywatny właściciel tego terenu – 
firma Robyg, która w 18 kwietnia 
2017 roku za 16,5 mln zł kupiła od 
spółki aukcyjnej Gedania działkę 
przy ulicy Kościuszki.
– Doceniam zaangażowanie 
pana Kacpra Płażyńskiego, 
ale sprzątanie nie przywróci 
terenom Gedanii życia. Tutaj 
potrzebne są stanowcze dzia-
łania, zgodne z  obowiązujący-
mi w  Polsce przepisami prawa 
– mówi Andrzej Kowalczys, 
działacz społeczny i radny mia-
sta Gdańska, który od początku 
walczy o  to, aby terenom Ge-
danii przy ulicy Kościuszki 49 
w  Gdańsku przywrócić spor-
towy charakter. – Proszę pa-
miętać, że prezydent Gdańska 

w  maju 2017 roku złożył za-
wiadomienie o  uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przez przedstawicie-
li KKS Gedania (a  następnie 
Gedania SA). Został także 
złożony wniosek do Prokura-
torii Generalnej Skarbu Pań-
stwa o  rozwiązanie umowy 
użytkowania wieczystego tych 
terenów i  ich powrót do zaso-
bu gruntów Skarbu Państwa. 
Te sprawy są w  toku. Wierzę, 
że zakończą się po myśli tych, 
którym Gedania w  historycz-
nej lokalizacji leży na sercu – 
tłumaczy Andrzej Kowlaczys.
Rzeczywiście, Prokuratura Re-
jonowa w Gdańsku Wrzeszczu 
wszczęła śledztwo w  sprawie 
„doprowadzenia Prezyden-
ta Miasta Gdańska do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem stanowiącym wła-
sność Skarbu Państwa poprzez 
zawarcie w dniu 16 maja 2005 
roku w Gdańsku umowy o od-
danie Kolejowemu Klubowi 
Sportowemu Gedania Gdańsk 
w użytkowanie wieczyste dzia-
łek położonych w  Gdańsku 

przy ul. Kościuszki i ul. Legio-
nów i  sprzedaży znajdujących 
się na nich budynków, budowli 
i urządzeń, z pominięciem pro-
cedur przetargowych i na prefe-
rencyjnych warunkach, za po-
mocą wprowadzenia Prezyden-
ta Miasta w błąd co do plano-
wanego sposobu wykorzystania 
nieruchomości wyłącznie na 
cele sportowo-wychowawcze”. 
Z kolei drugi wspomniany or-
gan – Prokuratoria Generalna 
Skarbu Państwa – prowadzi 
sprawę o  rozwiązanie umowy 
użytkowania wieczystego tych 
terenów i powrót ich do zasobu 
gruntów Skarbu Państwa.
Przypomnijmy, że miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujący m.in. 
teren Gedanii został uchwa-
lony 29 stycznia 2009 roku 
przez Radę Miasta Gdańska. 
Zgodnie z  tym planem nieru-
chomość została przeznaczona 
pod zabudowę usługową, usłu-
gi sportu, rekreacji, turystyki 
oraz pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej z  trybunami. 
Ochronie podlega również 
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  Sprzątanie nie przywróci terenom Gedanii życia. Tutaj potrzebne są stanowcze działania, zgodne z obow-
iązującymi w Polsce przepisami prawa – mówi Andrzej Kowalczys, działacz społeczny i radny miasta Gdańska

historyczny sposób zagospoda-
rowania wnętrza terenu Klubu 
Gedania w postaci boiska spor-
towego. Zgodnie z  zapisami 
planu nie było i  nie jest więc 
możliwe wydanie decyzji po-
zwolenia na budowę budynków 
mieszkalnych, które chciałby 

wybudować deweloper Robyg.
– Pan Kacper Płażyński powi-
nien zapytać swoich kolegów 
z  partii, dlaczego zabiegali 
o  zmianę planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla te-
renów Gedanii tak, aby można 
było wybudować tam osiedle 

mieszkaniowe. Mam na my-
śli interpelację trzech rad-
nych Prawa i  Sprawiedliwości 
z  9 maja 2016 roku – dodaje 
Kowalczys.

(LEW)

Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
Z A W I  A D O M I  E N I  E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku na podstawie  
§ 78 ust. 2   Statutu Spółdzielni 

 z w o ł u j e

 WALNE ZGROMADZENIE 
które  odbędzie się w następujących częściach:

07 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 17.00 – Część I Walnego Zgromadzenia - 
Członkowie zamieszkujący w: 
Nieruchomości III obejmującej ulice: Kamieńskiego 5, 9, Paganiniego 9, 11, 13, 17.
Nieruchomości IV obejmującej  ulice: Kamieńskiego 1, 3, Noskowskiego 3, 5, 7, Powstańców Warszawskich 66, 68, 70. 
Nieruchomości V  obejmującej ulicę: Noskowskiego 9, 11, 13, 15, 17.

  
11 czerwca 2018 r.  ( poniedziałek)   godz. 17.00 – Część 2 Walnego Zgromadzenia - 
Członkowie zamieszkujący w:
Nieruchomości I  obejmującej ulicę: Kurpińskiego 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Nieruchomości II  obejmującej ulice: Liszta 1, 2, 4, Paderewskiego 1, 2, 4, 6, 8, Otwartą 2, 3, Czajkowskiego  2, 4,
Nieruchomości VI obejmującej ulicę: Czajkowskiego 3, 5, 7, 9.

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 
W GDAŃSKU PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO 1.

1. Informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach  wymienionych  w § 81  Statutu Spółdzielni. 
Projekty uchwał można składać do dnia 23.05.2018 r. 

Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno – prawnych, o czym stanowi § 78 ust. 16 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględnione w porządku 
obrad  Walnego Zgromadzenia.

Poprawki do projektów uchwał można składać do dnia 04.06.2018r. osobiście w  godzinach pracy  Spółdzielni.
2. Projekty uchwał oraz inne materiały informacyjne objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone  w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2  w godzinach  9.00-14.00 od dnia 24.05.2018 r. 

3. Wybór członków Rady Nadzorczej następuje zgodnie z zachowaniem postanowień § 84 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.  
 
 Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych i technicznych każda część  Walnego Zgromadzenia powinna zakończyć się do godziny 22.00.

Pełna treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad jest ogłoszona na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej spółdzielni.
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PROJEKTY DROGOWE WARTE 540 MILIONÓW

Pomorzanie najchętniej w kraju 
korzystają z kolei

Mieszkańców Trójmiasta czy po-
wiatu gdańskiego najbardziej inte-
resują oczywiście inwestycje reali-
zowane w pobliżu metropolii. 
– W  tej chwili przebudowywa-
na jest droga wojewódzka nr 222 
Gdańsk – Starogard Gdański, 
która kosztuje 90 milionów zło-
tych. Jest to kontrakt, który ma być 
zrealizowany do maja 2019 roku. 
Drogowcy działają w  tej chwili 
na ponad 30-kilometrowym od-
cinku drogi między Gdańskiem 
a  Starogardem Gdańskim. Przy-

pomnę tylko, że 2 lata prace na 
drodze wojewódzkiej prowadzone 
były w Trąbkach Wielkich i Go-
łębiewku. Już teraz widać zna-
czącą poprawę bezpieczeństwa 
w  tych miejscach, a  po zakoń-
czeniu wszystkich prac podobnie 
będziemy mogli mówić o  całej 
trasie – mówi nam Ryszard Świl-
ski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

GRA TOCZY SIĘ O KILKASET 
MILIONÓW
Inwestycja przysparza oczywiście 
wielu problemów kierowcom, ale 
warto zacisnąć zęby, żeby za kilka-
naście miesięcy jeździć w komfor-
towych warunkach. 
Wśród wielu dobrych informacji 
drogowych są również i złe.
– Musieliśmy niestety odstąpić od 
umowy i  realizacji przebudowy 
drogi wojewódzkiej 226, łączą-
cej węzeł Rusocin z  Przejazdo-
wem, włącznie z  ulicą Zastawną 
w Pruszczu Gdańskim. Nie jestem 
teraz w  stanie powiedzieć, kiedy 
wrócimy do tego tematu. Ceny in-
westycji drogowych poszybowały 
w górę. Zdarza się, że inwestorzy, 
z  którymi kilkanaście miesięcy 
temu podpisaliśmy umowy na wy-
konanie zadania, ze względów fi-
nansowych oraz problemem z bra-
kiem pracowników, odstępują od 
kontraktów. W efekcie ogłaszamy 

Samorząd województwa pomorskiego był pierwszym w kraju, który w tej perspektywie unijnej rozpoczął inwestycje drogowe. Wszystkie 
niezbędne projekty zostały przygotowane znacznie wcześniej, by teraz budować. W tej chwili realizowanych jest siedem dużych kontraktów 
transportowych – modernizacji ponad 100 km dróg wojewódzkich – których wartość wynosi 540 milionów złotych. Podobnych pieniędzy 
na inwestycje drogowe nie wydaje żaden inny polski samorząd wojewódzki. 

kolejne przetargi, a  wykonawcy 
i tak nie chcą podjąć się realizacji 
inwestycji – wyjaśnia wicemarsza-
łek Świlski. 
Nie oznacza to jednak, że samo-
rząd województwa pomorskiego 
odłożył tę inwestycję „do szufla-
dy”. Pomorze walczy o  Krajową 
Rezerwę Wykonania, a więc o do-
datkowe pieniądze, które muszą 
być wydane na przebudowy dróg. 
Pieniądze do pozyskania są nieba-
gatelne, bo gra toczy się o kilkaset 
milionów złotych. Wydaje się, że 

władze województwa są pewne 
tych środków i czekają jedynie na 
oficjalną wiadomość o  ich przy-
znaniu, szczególnie, że w  latach 
ubiegłych Pomorze otrzymywa-
ło pieniądze z Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Dodajmy tylko, że 
ostateczną decyzję w  tej sprawie 
poznamy na jesieni.

WOJEWÓDZKA DO KOŚCIE-
RZYNY MUSI POCZEKAĆ
W  znacznie odleglejszej per-
spektywie czasowej planuje się 
przebudowę drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Kościerzyna. Najważ-
niejszym elementem tego przed-
sięwzięcia jest przebudowa węzła 
w Kowalach.
– Teraz, wspólnie z  zaintereso-
wanymi samorządami, pracujemy 
nad przygotowaniem projektu, 
koncepcji przebudowy tego węzła. 
Poza tym należy działać wspólnie 
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Sama przebu-
dowa drogi nie wystarczy. Natęże-
nie ruchu na tym węźle jest bardzo 
duże. Jeszcze bardziej zakorkuje-
my trasę Gdańsk – Kościerzyna, 
jeśli nie będą wybudowane dodat-
kowe zjazdy, czy dodatkowe pasy 
ruchu na Obwodnicy Trójmiasta. 
Pod uwagę trzeba również brać 
plany związane z budową Obwod-
nicy Metropolitalnej – tłumaczy 
wicemarszałek.

WYJĄTKOWI NA SKALĘ KRAJU
Pomorski samorząd – jako jeden 
z  nielicznych w  Polsce – niema-
łe środki przeznacza również na 
poprawę transportu kolejowego. 
Mowa tu nie tylko o nowych tabo-
rze, ale również o infrastrukturze 
kolejowej. Można odnieść wraże-
nie, że mimo tych działań korków 
na pomorskich drogach nie uby-
wa, ale zgoła odmienną opinię na 
ten temat ma Ryszard Świlski.
– Każdego roku Urząd Trans-
portu Kolejowego przedstawia 
wyniki dotyczące ilości osób po-
dróżujących koleją. Z danych tych 
dowiadujemy się, że pomorskie 
jest absolutnym krajowym liderem 
w tych statystykach. Okazuje się, 
że mieszkańcy Pomorza odby-
wają statystycznie 27 kolejowych 
podróży w roku. Dla porównania 
mogę powiedzieć, że drugie w kla-
syfikacji województwo odnotowu-
je 15 podróży w roku. Nasz suk-
ces, to efekt rewitalizacji korytarza 
helskiego, kościerskiego i naszego 
sztandarowego produktu – Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej – 
podkreśla Ryszard Świlski.
Wiążą się z  tym coraz większe 
oczekiwania pasażerów, którzy 
szczególnie oczekują nowocze-
snych taborów. Nic zatem dziw-
nego, że w przeciągu trzech naj-
bliższych lat Szybka Kolej Miejska 
chce kupić nowe pociągi. Podobne 
inwestycje poczyni także pomor-
ski samorząd, który już ogłosił 
przetarg na 10 nowych pojazdów 
szynowych.
– Będziemy również elektryfiko-
wali Pomorską Kolej Metropoli-
talną. Przypomnę, że kręgosłu-
pem ruchu kolejowego jest linia 
201 Bydgoszcz – Kościerzyna 
– Gdynia, która będzie elektryfi-
kowana i  rozbudowywana przez 
PLK. Bez elektryfikacji wybudo-
wanego niedawno układu toro-
wego nie będziemy mogli w przy-
szłości wybudować drugiego, 
a nawet trzeciego toru. Dzięki obu 
tym przedsięwzięciom liczymy 
na częstszy i  liczniejszy przewóz 
pasażerów. Dążymy również do 
tego, żeby Polskie Linie Kolejo-
we przejęły trud budowy niezwy-
kle ważnego, leżącego na terenie 
Gdańska, odcinka linii 234, który 
jest bajpasem dla trasy 201. Dla-
czego jest to takie ważne? Jeśli roz-
pocznie się inwestycja na linii 201, 
to ruch kolejowy zostanie wstrzy-
many tam na co najmniej dwa 
lata. Nie możemy na to pozwolić, 
ponieważ PKM wozi w tej chwi-
li około 3 milionów pasażerów 

– wyjaśnia wicemarszałek. 
W nieco odleglejszej perspektywie 
jest również rewitalizacja linii 229, 
wiodącej z  Pruszcza Gdańskiego 
przez Straszyn, Kolbudy do Kar-
tuz, a dalej aż do Lęborka i Łeby. 
Znacznie szybciej spodziewać 
się można budowy dodatkowego 
toru SKM w  kierunku Pruszcza 
Gdańskiego i  Tczewa. Projekt 
miałby zakładać jego początek na 
stacji Gdańsk Śródmieście. 
– Znacznie intensywniej roz-
budowuje się jednak część pół-
nocna. Mam tu na myśli okolice 
Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go i właśnie na tym rejonie swo-
je siły powinna skoncentrować 
SKM, budując dodatkowy tor 
w kierunku Wejherowa – zauważa  
Ryszard Świlski.

ZA 3 LATA WSPÓLNY BILET?
Mamy jeszcze jedną, bardzo do-
brą wiadomość dla osób korzy-
stających ze środków komunika-
cji publicznej na terenie Pomorza. 
Samorząd naszego województwa 

pracuje właśnie nad wspólnym 
biletem dla całego pomorskiego. 
Dzięki temu, podróżując auto-
busem ze Starogardu Gdańskie-
go dalej przez Gdańsk i  Gdynię 
Szybką Koleją Miejską, autobu-
sem do Pucka pojedzie się na jed-
nym bilecie.
– Będzie to znaczne ułatwienie, 

dzięki któremu podróżny nie bę-
dzie się martwił, czy ma ważny 
bilet. System wyliczy i pokaże od-
powiednią cenę. Mam nadzieję, że 
wspólny bilet pojawi się na Pomo-
rzu w ciągu trzech lat – mówi wi-
cemarszałek Świlski.

Krzysztof Lubański

W CZERWCU OTWARCIE CIEKAWEJ

Mają pieniądze na ekspres 
W minioną niedzielę zakoń-
czyła się zbiórka pieniędzy, 
która przez ostatni miesiąc 
prowadzona była na stronie 
www.wspieram.to. Dzięki 
hojności wielu osób udało się 
zebrać niezbędne pieniądze 
na zakup ekspresu do kawy.
W poprzednim wydaniu in-
formowaliśmy o powstaniu 
CieKawej Spółdzielni Socjal-
nej, której prezesem zostały 
Krzysztof Skrzypski.
 – Akcja na wspieram.to trwa-
ła miesiąc. W tym czasie uda-
ło się zebrać dokładnie 33 660  
złotych. Przypomnę, że jest to 
kwota, która wystarczy nam 
na zakup ekspresu do kawy, 
a więc serca naszej kawiarni, 
bez którego nie moglibyśmy 
nawet wystartować. Sam eks-
pres kosztować będzie nieco 
ponad 25 tysięcy złotych. Po-
zostałą kwotę przeznaczymy 
m.in. na zakup materiałów 
pomocniczych dla naszych 
pracowników, czyli tabletów 
i oprogramowania, które uła-
twią komunikację z klientami 
kawiarni – mówi „Panoramie” 
Krzysztof Skrzypski.
Przypomnijmy, że CieKa-
wa kawiarnia w Gdańsku to 

miejsce tworzone razem z do-
rosłymi osobami z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
– Spółdzielnia jest już oficjalnie 
zarejestrowana w KRS. Nieba-
wem rozpocznie się remont 
obiektu, w którym znajdować 
się będzie nasza kawiarnia. Na 

początku czerwca wyruszamy 
na kilkudniowy kurs szko-
leniowy do Norwegii. Mam 
nadzieję, że CieKawa będzie 
otworzona do końca czerwca 
– dodaje Krzysztof Skrzypski.

(GR)

  Krzysztof Skrzypski, prezes CieKawej Spółdzielni Socjalnej 
w Gdańsku dziękuje wszystkim za pomoc w zbiórce pieniędzy.
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POPŁYŃ I TY

Żaglowcem po zatoce
– Do 22. Zlotu Żaglowców 
Baltic Sail Gdańsk zostało już 
niewiele dni. Tydzień temu ru-
szyliśmy ze sprzedażą biletów 
na rejsy żaglowcami. Mercedes, 
Kapitan Borchardt, Baltic Be-
auty, Ark, Ernestine, Bryza H, 
Libava, Baltic Star, Joanna Sa-
turna, Bonawentura, Hiorten, 
Sta Maria, czyli 12 żaglowców 
z Polski, Niemiec, Szwecji, Fin-
landii oraz Niderlandów. Łączna 
powierzchnia ich żagli to ponad 
3200 m². 38 rejsów i 4300 bile-
tów – takie możliwości czeka-
ją na uczestników zlotu Baltic 
Sail Gdańsk – zachęca Mile-
na Mieczkowska z  Fundacji 
Gdańskiej.
Zlot żaglowców to wydarzenie, 
które co roku przyciąga nie tylko 
dużą ilość żeglarzy i marynarzy, 
ale także tych, którzy dopiero 
marzą o morskiej przygodzie. 
– Specjalnie dla tych osób zo-
stała przygotowana oferta rejsów 
po wodach Zatoki Gdańskiej. 
Każdy rejs trwa około 3 godzin 
i  rozpoczyna się na nabrzeżu 
przy Targu Rybnym. W trakcie 

POMAGALI TEŻ HOSPICJUM 

Oliwski Dzień Poezji 
Park Oliwski opanowali w minioną sobotę poeci. W parkowych alejkach na sznurach 
do prania rozwieszone były kartki z wierszami. Czytały je setki, jeśli nie tysiące gości, 
którzy przybyli tego dnia na Oliwski Dzień Poezji.

Organizatorem poetyckiej im-
prezy, która odbyła się już po 
raz drugi, był Gdański Klub 
Poetów.
– Postanowiliśmy kontynu-
ować ubiegłoroczną akcję, 
która – moim zdaniem – cie-
szyła się bardzo dużą popular-
nością. Już w  roku ubiegłym 
kilka tysięcy osób odwiedziło 
Park Oliwski, żeby wysłuchać 
albo czytać poezję. Myślę, że 
w  tym roku było podobnie – 
mówi nam Piotr Szczepański 
z Gdańskiego Klubu Poetów.
Podczas imprezy można było 
nie tylko wysłuchać poezji, 
czy też ją czytać. Organizato-
rzy przygotowali również kilka 
koncertów. Wystąpili chociaż-
by Tomasz Olszewski, Marcin 
Żurawiecki, Duo Sopot, stu-
denci Akademii Muzycznej 
w Gdańsku.
– Nasza impreza miała tak-
że wymiar charytatywny, 
ponieważ zbieraliśmy pie-
niądze na Hospicjum Pomo-
rze Dzieciom. Wolontariusze 
przebrani za anioły zbierali 
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pierwszej części rejsu obserwo-
wać można niezwykle ciekawe 
życie portowe wraz z jego histo-
rycznymi elementami. Po opusz-
czeniu główek, jachty wypłyną 
na wody Zatoki Gdańskiej. Poza 
jednostkami pływającymi w rej-
sy, gośćmi Baltic Sail będzie jesz-
cze ponad 10 żaglowców – infor-
muje Milena Mieczkowska.
Baltic Sail odbędzie się w dniach 
5 – 8 lipca. Na Motławie pojawi 
się nowy żaglowiec – Mercedes, 
który jest jednym z najnowszych 
statków w  międzynarodowej 
flocie żaglowców. Ten pływają-
cy pod holenderską banderą ża-
glowiec to największa jednostka 
biorąca udział w zlocie, na jego 
pokładzie mieści się aż 140 osób. 
Liczy sobie 50 metrów długości, 
ma 18 żagli o łącznej powierzch-
ni 900 m². 
Cena biletów to 59 zł, a dla po-
siadaczy Karty Mieszkańca 
Miasta Gdańska 30 proc. zniż-
ki. Bilety są dostępne na stronie 
balticsail.pl.

(GR)

ROZKŁAD REJSÓW: 
Czwartek, 5 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00. 
Piątek, 6 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00. 
Sobota, 7 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00. 
Niedziela, 8 lipca: 9.00, 10.00, 14.00 – rejs z paradą.

REKLAMA

datki na hospicjum, a dodatko-
wo przeprowadzona została ak-
cja na jego rzecz – dodaje Piotr 
Szczepański.
Oliwski Dzień Poezji był 
również doskonałą okazją do 
promocji książki Sławomira 

Jerzego Ambroziaka „Pamięć”. 
Chętni miłośnicy poezji mogli 
z kolei wziąć udział w konkur-
sie „Podziel się wierszem”.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
współorganizatorami oliw-
skiego Dnia Poezji byli 

Wojewódzka i  Miejska Bi-
blioteka Publiczna w  Gdań-
sku oraz Oddział Etnogra-
ficzny Muzeum Narodowego 
w Gdańsku.

(KL)

Całoroczne Hale piłkarskie

OD MAJA NOWE NIŻSZE CENY! SPRAWDŹ!
e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

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

Hala do koszykówki, Siatkówki i badmintona
gdynia grabówek, ul. morska 79

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79
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MAJOWE WIECZORY W BIBLIOTECE

Hiszpański i operetka przy Opolskiej 3
Koniec maja bardzo ciekawie zapowiada się w bibliotece przy ulicy Opolskiej 3 na 
Przymorzu. Już w najbliższy czwartek, a więc 17 maja, odbędą się pierwsze bezpłatne 
zajęcia z nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku 7 – 10 lat w ramach cyklu 
„Język hiszpański dla najmłodszych”.

– Zajęcia odbywać się będą raz 
w tygodniu, w czwartki. O wolne 
miejsca pytać można jeszcze tele-
fonicznie – informuje Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska, kierownik 
Filii nr 14 Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Jo-
sepha Conrada-Korzeniowskiego.
Z kolei 25 maja (piątek) o  godz. 
17.00 rozpocznie się koncert 
„Operetka i  Musicale” w  wyko-
naniu Ewy Dorawy-Jurkiewicz 
(mezzosopran) i  Ewy Pralicz 
(akompaniament). Koncert zosta-
nie zorganizowany dzięki środ-
kom pieniężnym Rady Dzielnicy 
Przymorze Wielkie. Wstęp jest 
darmowy. 
– Ewa Dorawa-Jurkiewicz studia 
muzyczne rozpoczęła w  Akade-
mii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w  Gdańsku. Po stu-
diach związała się z zawodowymi 
teatrami muzycznymi, występując 
kolejno jako solistka na scenie Te-
atru Muzycznego w Gdyni, póź-
niej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, 
Opery Nova w Bydgoszczy, Ope-
ry i  Operetki w  Szczecinie. Do 
swoich największych osiągnięć 

REKLAMAREKLAMA

mój kamień 
rośnie na 
uroczysku przez 
wszystkie lata 
i krótkie chwile 
i niby nic coraz 
to trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa ja 
się starzeję 
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański

artystycznych Ewa Dorawa zali-
cza rolę Carmen, którą wykonała 
w Operze Nova w Bydgoszczy. Jej 
działalność obejmuje również mu-
zykę kantatowo-oratoryjną oraz 
występy z orkiestrami symfonicz-
nymi – przybliża sylwetkę artystki 
Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska.
Z  kolei Ewa Pralicz jest absol-
wentką Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w  Gdańsku. 
Zdobyła III nagrodę na Ogól-
nopolskim Konkursie Młodych 
Muzyków w Gdańsku w kategorii 
instrumentów dętych blaszanych. 
Po ukończeniu studiów koncer-
towała w  Sztokholmie, Bejrucie, 
Monte Carlo oraz w USA w Dal-
las, Los Angeles jako pianistka 
muzyki klasycznej i rozrywkowej, 
także akompaniowała skrzypkowi 
Hubertowi Pralicz.
To nie koniec kulturalnych wyda-
rzeń przygotowanych przez przy-
morską bibliotekę. Jeszcze do 30 
maja w filii przy Opolskiej 3 oglą-
dać można wystawę malarstwa 
Lidii Andrzejewskiej. 

(GR)
  W bibliotece przy ulicy Opolskiej 3 wystąpi 

Ewa Dorawa-Jurkiewicz 

ERGO ARENA

Gwiezdne 
wojny
– Już 12 października w Ergo 
Arenie odbędzie się premiera 
pierwszego filmu z sagi „Star 
Wars”. Na ogromnym ekra-
nie widzowie zobaczą „Nową 
Nadzieję”, która zapoczątko-
wała serię „Gwiezdne Woj-
ny”. Muzykę Johna Williamsa 
na żywo będzie wykonywać 
Praska Orkiestra Symfonicz-
na. Bilety są już dostępne w 
sprzedaży – informuje Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 
Ergo Areny.
Od premiery filmu „Star 
Wars” minęło już ponad 
40 lat. W tym czasie obraz 
stał się kultowym dziełem, 
prawdziwym przełomem w 
kinematografii. 
– Kreacje bohaterów, histo-
ria i sposób nakręcenia filmu, 
zmieniły postrzeganie sztuki 
filmowej. Ważną częścią filmu 
stała się także niezapomniana, 
rozpoznawalna przez wszyst-
kich muzyka Johna William-
sa. Fani w Polsce będą mieli 
możliwość obejrzenia dzieła 
na wielkim ekranie. Ścieżkę 
dźwiękową wykona Praska 
Orkiestra Symfoniczna pod 
batutą Christophera Eliota – 
mówi Bartosz Tobieński.

(GR)
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ZAGRAJĄ O PUCHAR KIEROWNIKA

Tenisowe potyczki 
w „Maciusiu I”
Osiedlowy Klub „Maciuś I” 
na Przymorzu będzie gospo-
darzem Turnieju Tenisa Sto-
łowego o Puchar Kierownika 
Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”. Zawody 
odbędą się 25 maja.
– Turniej organizowany jest 
od wielu lat i zawsze w maju. 
Tenisowe zmagania cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży i dorosłych. 
Od trzech lat o  zwycięstwo 
walczą również panie. W tym 
roku zapraszamy po raz pięt-
nasty. Zawody odbędą się 
25 maja, a  początek zmagań 
przewidzieliśmy na godzinę 
18.00. Zmagania odbywać 
się będą oczywiście w naszym 
klubie, mieszczącym się przy 
Opolskiej 2 – informuje Ur-
szula Lisowska, kierownik 
klubu. 
Dodać w tym miejscu warto, 
że tenisowe imprezy w przy-
morskim klubie odbywają 
się co miesiąc. W  ostatnich 
zawodach zwyciężył Seba-
stian Dąbrowski, który oka-
zał się lepszy od Wojciecha 
Zajdzińskiego oraz Jacka 

Marczyńskiego.
– Prowadzona jest rów-
nież klasyfikacja generalna. 
Punkty przyznawane są za 
poszczególne miejsca w  tur-
niejach organizowanych od 
września do kwietnia. W  tej 
chwili liderem tej klasyfika-
cji jest Sebastian Dąbrowski, 
który zgromadził 540 punk-
tów. Na 2. miejscu sklasyfiko-
wany jest Wojciech Zajdziń-
ski, który uzbierał dotychczas 
490 punktów. 410 punktów 
i trzecie miejsce zajmuje Jacek 
Marczyński – dodaje Urszula 
Lisowska.
Podsumowanie zmagań 
i  wręczenie nagród dla naj-
lepszych odbędzie się 30 maja 
na festynie z  okazji Dnia 
Dziecka. 
– Kilka tygodni temu orga-
nizowaliśmy turniej wiedzy 
dla dorosłych „Najsłynniejsze 
kobiety w Polsce i na świecie”. 
W  tej rywalizacji bezkon-
kurencyjna okazała się Zofia 
Kuropatwa – mówi Urszula 
Lisowska. 

(KL)

W SIERPNIU MISTRZOSTWA EUROPY

Najlepsi windsurferzy w Sopocie
W drugiej połowie sierpnia rozpoczną się w Sopocie Ergo Hestia Championships – 
Mistrzostwa Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RS:X juniorów i seniorów. Już 
teraz wiadomo, że przyjadą do Trójmiasta prawdziwe tuzy światowego windsurfingu. 

Gospodarzem żeglarskiej im-
prezy będzie SKŻ ERGO He-
stia Sopot, którego wspierać bę-
dzie Polski Związek Żeglarski. 
 – Na wodach Zatoki Gdań-
skiej będzie tłoczno nie tylko 
od najlepszych windsurferów 
z  Europy, ale także z  innych 
kontynentów, ponieważ im-
preza będzie miała charakter 
otwarty i  będą mogli wziąć 
w  niej udział także zawod-
nicy spoza Europy. Pierwsze 
wyścigi zaplanowane są na 21 
sierpnia – mówi Marek Ni-
ziołek z  sopockiego magistra-
tu, który słusznie zauważa, że 
Polacy od lat należą do ścisłej 
światowej czołówki i  najlep-
si z  nich na pewno stawią się 
na starcie tych prestiżowych 
regat rozgrywanych na „wła-
snym terenie”. – Na tegorocz-
nych mistrzostwach Europy 
nie powinno zabraknąć uty-
tułowanych wychowanków 
SKŻ ERGO Hestia Sopot, na 
czele z wicemistrzynią Europy 
z 2015 roku i mistrzynią świata 
z  2016 roku Małgorzatą Bia-
łecką oraz mistrzem Europy 
z  2015 roku i  brązowym me-
dalistą tej imprezy z 2016 roku 
Pawłem Tarnowskim.
To właśnie w  Sopocie swoje 
pierwsze kroki w  żeglarstwie 
stawiał Paweł Tarnowski, któ-
ry już od 14 lat broni barw So-
pockiego Klubu Żeglarskiego.
 – Obecnie startuję w  różne-
go rodzaju zawodach Pucharu 
Świata, Pucharu Europy czy 

imprezach mistrzowskich na 
całym świecie, ale zawsze bar-
dzo chętnie wracam do Sopo-
tu. Ze względu na pogodę nie 
trenujemy tam zbyt często, ale 
skoro w  tym roku tak szybko 
robi się w Polsce ciepło, liczy-
my na to, że w sierpniu będzie 
tam naprawdę pięknie. Będą to 
wspaniałe zawody, na których 
pojawią się najlepsi zawodnicy 
z całego świata, ponieważ będą 
to otwarte mistrzostwa Europy 
– mówi żeglarz.
Marek Niziołek prognozu-
je, że jedną z  kandydatek do 
końcowego triumfu będzie 
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także wielokrotna medalistka 
mistrzostw świata i  Europy, 
Zofia Klepacka (Legia War-
szawa), która ma w swoim do-
robku także brązowy medal 
igrzysk olimpijskich w Londy-
nie z 2012 roku.
 – Windsurfingowe mistrzo-
stwa Europy odbędą się w So-
pocie już po raz trzeci w histo-
rii. W  2004 roku zawodnicy 
rywalizowali w klasie Mistral, 
gdzie złoto wywalczył Prze-
mysław Miarczyński, a w 2010 
roku była to klasa RS:X i  tam 
brązowe medale zdobyli Zofia 
Klepacka oraz Piotr Myszka. 

  Łucja Seredzińska, kierownik Administracji Osiedla nr 
1 PSM „Przymorze” wręcza puchary i statuetki najlepszym 

zawodnikom ubiegłego roku

  Najlepsi zawodnicy świata walczyć będą w Sopocie 
w windsurfingowych mistrzostwa Europy.
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Bardzo dobrze spisała się tak-
że Małgorzata Białecka, która 
w świetnym stylu wygrała wy-
ścig medalowy i ostatecznie za-
jęła szóste miejsce. Taką samą 
pozycję w  klasyfikacji końco-
wej zajął Miarczyński. Myszka 
także w tegorocznych Mistrzo-
stwach Europy ERGO Hestia 
w  olimpijskiej klasie RS:X ju-
niorów i seniorów będzie liczył 
się w walce o  czołowe pozycje 
– zakłada Marek Niziołek. 
O  mistrzostwach będzie-
my jeszcze informować  
na naszych łamach.

(MN)

KOSZYKÓWKA

Poznaliśmy mistrzów 
Poznaliśmy najlepsze koszy-
karskie drużyny Gdańska 
wśród szkół podstawowych. 
Złote medale wywalczy-
ły w  tym roku reprezentacje 
Szkoły Podstawowej nr 46 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 48.
Dziewczęta rywalizowały na 
parkiecie chełmskiej „ósem-
ki”. Do ścisłego finału, po 
wcześniejszych eliminacjach, 
awansowały tylko cztery 
drużyny. Kolejny raz po mi-
strzowski tytuł sięgnęły mło-
de koszykarki Szkoły Pod-
stawowej nr 46 z  Przymorza. 
Tytułem wicemistrzowskim 
musiały zadowolić się zawod-
niczki szkoły De La Salle 
z  Niedźwiednika, natomiast 

brązowe medale zawisły na 
szyjach uczennic Szkoły Pod-
stawowej nr 12 z Ujeściska. 
Koszykarski finał chłopców 
rozegrany został z kolei w SP 
48 na Zaspie. Tu również 
o  prymat w  naszym mieście 
walczyły cztery ekipy. Gospo-
darze imprezy okazali się mało 
gościnni. Nie dali wydrzeć so-
bie zwycięstwa w  turnieju, 
dlatego mistrzowski tytuł zo-
stanie na Zaspie. Srebrne me-
dale wywalczyli koszykarze 
SP 2, natomiast na najniższym 
stopniu podium stanęli młodzi 
zawodnicy szkoły De La Salle. 

(GR)




