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STR. 13

Załóż rodzinę zastępczą! 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
szuka osób zainteresowanych m.in. założeniem 
zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego 
domu dziecka.

Litwa to jedna z najlepszych europejskich drużyn w koszykówce. 
Reprezentacja Polski od wielu lat nie odniosła znaczącego sukcesu, 
a w rankingu FIBA plasuje się stosunkowo nisko. 28 czerwca 
obie drużyny zmierzą się w spotkaniu, które rozegrane zostanie  
w Ergo Arenie. Pojedynek rozegrany będzie w ramach eliminacji do 
Mistrzostw Świata w Chinach.

To będzie wielkie święto koszykówki. 
Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą – 
zespołem, który wywalczył srebrne medale 
na EuroBasketach w 2013 i 2015 roku, 
uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro w 2016 roku – mówi Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy Ergo Areny

Droga dojazdowa do końca roku   
Do końca roku wybudowana ma być droga do-
jazdowa do Centrum Edukacji przy ulicy Jabło-
niowej. Stosowną umowę z wykonawcą podpi-
sano 30 maja.

Chcą być szkołą z tradycjami  
Dziś, 13 czerwca, odbędzie się ostatnie spo-
tkanie rodziców dzieci, które będą się uczyć 
w  tworzonej właśnie Szkole Podstawowej 
w Kowalach.

Tenisowy ATP Challenger w Sopocie 
Pod koniec lipca rozpoczną się Międzynarodowe 
Mistrzostwa Sopotu w Tenisie Sopot Open. Turniej 
w  randze Challenger ATP odbędzie się na kortach 
ziemnych.
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Polska zagra z wicemistrzami Europy
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ŚWIĘTO KOSZYKÓWKI W ERGO ARENIE
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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
• 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

• 15 – 17 (sobota – niedziela),  
Dni Pruszcza Gdańskiego

• 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

• 23 – 24 czerwca (sobota – niedziela), Slow 
Fest Sopot, godz. 11.00, molo w Sopocie

• 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

• 4 – 8 lipca (środa – niedziela), 34. Festiwal 
Dźwięki Północy, Centrum św. Jana 
w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

• 6 – 8 lipca (piątek – niedziela), Dorszowe 
Żniwa, Zielona Brama w Przywidzu

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

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

• 22 lipca (niedziela), Ayo., godz. 20.00, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 25 – 29 lipca (środa – niedziela), Globaltica, 
Park Kolbki w Orłowie, al. Zwycięstwa 291

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

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

• 28 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 29 lipca (niedziela), Agnieszka Chylińska, 
godz. 20.30, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 10 sierpnia (piętek), IRA, godz. 20.00,  
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Góra Zamkowa 3/5

• 31 sierpnia (piątek), Grażyna Brodzińska, 
godz. 19.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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ZAPISY DO 17 CZERWCA

3City Tennis Cup

23 i  24 czerwca na kortach 
STK w Sopocie odbędzie się 
druga edycja turnieju teniso-
wego dla amatorów. Turniej 
dedykowany jest zarówno pa-
niom, jak i panom.
W  programie turnieju za-
planowano mecze w  grze 
pojedynczej oraz podwójnej 
w  dwóch kategoriach wie-
kowych: open i  +45, które 
rozgrywane będą w  systemie 
pucharowym. W  zależno-
ści od liczby zgłoszeń moż-
liwe jest zwiększenie liczby 

  Barbara Wasiołka, dyrektor szkoły podstawowej w Kowalach

  Organizatorzy turnieju i finaliści debla pierwszej edycji 3City Tennis Cup

kategorii wiekowych, a  także 
zmiana systemu rozgrywek. 
Zgłoszenia będą przyjmowane  
do 17 czerwca.
Ambicją organizatora jest 
stworzenie największego, cy-
klicznego turnieju amator-
skiego Trójmiasta. Do dys-
pozycji uczestników będzie 
12 odkrytych kortów na naj-
piękniejszym tenisowym  
obiekcie w Polsce. 
Tenis to sport niezwykle towa-
rzyski i  prestiżowy. W  Polsce 
najlepszym tego dowodem były 

REKLAMA

GDAŃSK

Forum 
strategii 
Ponad 800 polityków, na-
ukowców i  przedstawicie-
li biznesu przyjedzie do 
Gdańska rozmawiać o  roz-
woju regionu bałtyckiego.
– Już za rok, w  czerwcu, 
województwo pomorskie 
gościć będzie jubileuszowe 
10. Forum Strategii Unii 
Europejskiej dla Regio-
nu Morza Bałtyckiego. To 
właśnie na Pomorzu będzie 
podsumowane 10 lat współ-
pracy i rozwoju regionu Bał-
tyku. Omawiane będą też 
wyzwania, jakie stoją przed 
krajami regionu – informuje 
Michał Piotrowski, rzecz-
nik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.
10. Forum Strategii Unii 
Europejskiej dla Regio-
nu Morza Bałtyckiego od-
będzie się 12 i  13 czerwca 
2019 roku w  Polskiej Fil-
harmonii Bałtyckiej.
Głównym tematem pomor-
skich obrad jubileuszowego 
forum będą kwestie zwią-
zane z gospodarką w obiegu 
zamkniętym i  gospodarką 
współdzielenia z  uwzględ-
nieniem zmian demogra-
ficznych w  regionie Morza 
Bałtyckiego. 

(GR)
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PIERWSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Chcą być szkołą z tradycjami
Dziś, 13 czerwca, odbędzie się ostatnie spotkanie rodziców dzieci, które będą się uczyć w tworzonej właśnie 
Szkole Podstawowej w Kowalach. Dzisiejsze spotkanie, które odbędzie się w Zespole Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach, dedykowane jest rodzicom dzieci z klas V–VIII. Rozpocznie się o godz. 17.30.

Za nami spotkanie organiza-
cyjne rodziców, których dzieci 
chodzić będą do nowo two-
rzonej Szkoły Podstawowej 
w Kowalach.
 – Podczas spotkań podaliśmy 
rodzicom informacje dotyczące 
przydziału dzieci do poszcze-
gólnych klas i zapoznaliśmy ich 
z  wychowawcami. Przedstawi-
liśmy również nasze dotychcza-
sowe działania. Chcieliśmy rów-
nież poznać oczekiwania rodzi-
ców związane z  rozpoczęciem 
przez ich dziecko nauki w  na-
szej szkole – mówi nam Barbara 
Wasiołka, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Kowalach.
Osoby, które chcą zaczerpnąć 
informacji na temat nowej pla-
cówki oświatowej, mogą się 
kontaktować z  dyrekcją szkoły, 
której tymczasowe biuro znaj-
duje się w  Urzędzie Gminy 
Kolbudy (poniedziałki w  godz. 
15.00–17.00 oraz czwartki 
w  godz. 10.00–12.00, tel. 58 
691 05 61).
 – Chcemy być szkołą z tradycją, 
która wykształci wielu warto-
ściowych ludzi.                       To 
bezpieczne miejsce posiadają-
ce monitoring, położone z dala 

od zagrożeń miasta, w zaciszu. 
W  naszej szkole każdy uczeń 
będzie czuł się zauważony 
i  doceniony, otrzyma stosow-
ną pomoc i  wsparcie, dzięki 
którym będzie mógł w  przy-
szłości odnosić sukcesy w  róż-
nych dziedzinach, a  także od-
krywać i  rozwijać swoje pasje 
i  talenty. Od samego początku 
utworzymy klasy integracyj-
ne, które zapewnią uczniom 
niepełnosprawnym optymalne 
warunki rozwoju w  duchu to-
lerancji. Zaletą takiej klasy jest 
mniejsza liczebność: od 15 do 
20 uczniów, w  tym od 1 do 5 
uczniów niepełnosprawnych. 
W takiej klasie będzie pracować 
dwóch nauczycieli, ludzi cierpli-
wych i  wrażliwych, którzy nie 
boją się wyzwań i nietypowych 
problemów. Zapewnimy po-
moc pedagogów, psychologów, 
logopedów. Będziemy realizo-
wać wszystkie zalecenia Po-
radni Psychologiczno – Peda-
gogicznej – zapowiada Barbara 
Wasiołka.
Szkoła wykorzystywać będzie 
również dziennik elektronicz-
ny Librus, czyli system kon-
troli frekwencji i  postępów 

w  nauce. Dzięki niemu każdy 
rodzic będzie mógł na bieżąco 
sprawdzać frekwencję dziecka 
w szkole oraz będzie miał ciągły 
dostęp do ocen z  możliwością 
szczegółowej analizy postępów 

w  nauce. E-dziennik daje też 
możliwość szybkiej i  bieżącej 
wymiany informacji pomiędzy 
szkoła a domem rodzinnym.
Szkoła w Kowalach to na razie 
jeden wielki plac budowy, ale 

– jak zapowiada generalny wy-
konawca inwestycji – budowa 
powinna zakończyć się w termi-
nie, a pierwszy dzwonek powi-
nien zabrzmieć 3 września.

(KL)

zawsze korty w Sopocie, gosz-
czące najlepsze i  najbardziej 
elitarne rozgrywki, a  przy 
okazji skupiające niezwykle 
prestiżową publiczność.
W trakcie 3City Tennis Cup 
organizatorzy zaplanowali 
imprezy towarzyszące. 
Po pierwszym dniu rozgry-
wek uczestnicy oraz zaprosze-
ni goście spędzą wieczór na 
tzw. players party, który od-
będzie się na terenie kortów.

(AS)
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RONDO USPRAWNI RUCH

Skrzyżowanie przebudowane

– Zakończyły się prace zwią-
zane z  przebudową skrzyżo-
wania ulicy Łokietka z  ulicą 
Polną w  Sopocie. Na skrzy-
żowaniu obu ulic powstało 
rondo, które usprawni ruch 
w tym miejscu i spowoduje, że 
przejazd przez tę część miasta 
będzie bardziej płynny i bez-
pieczny – informuje nas Anna 
Dyksińska z  Biura Promo-
cji i  Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Sopotu.
Prace budowlane obejmo-
wały, oprócz wzniesienia 
ronda i  nowej nawierzchni, 
również przebudowę sieci 

podziemnych i  uzbrojenia. In-
westycja zrealizowana była 
w  ramach Budżetu Obywatel-
skiego i zamknęła się w kwocie 
265 tys. zł.
Anna Dyksińska przypomina 
jeszcze, że modernizacja skrzy-
żowania ul. Łokietka i  Polnej 
była projektem lokalnym. 
– Założeniem projektu było 
zmniejszenie prędkości jadą-
cych samochodów na ul. Ło-
kietka. Działania polegały na 
modernizacji skrzyżowania. 
Projekt służyć będzie nie tyl-
ko mieszkańcom pobliskich 
domów, ale i  całej okolicy, 

poprawiając bezpieczeństwo. 
Zadanie zaakceptowano, jed-
nak z uwagi na warunki tere-
nowe zamiast skrzyżowania 
wskazanego w  projekcie wy-
konane będzie ronda, które 
równie skutecznie spowolni 
kierowców przekraczających 
dozwoloną prędkość i  do-
datkowo rozwiąże problem 
tworzących się zatorów na 
tym skrzyżowaniu przy jed-
noczesnym zwiększeniu wi-
doczności – wyjaśnia Anna 
Dyksińska.

(GR)
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W OCZEKIWANIU NA TENISOWE ŚWIĘTO

Tenisowy ATP Challenger w Sopocie
Pod koniec lipca rozpoczną się na sopockich kortach Międzynarodowe Mistrzostwa 
Sopotu w Tenisie Sopot Open. Turniej w randze Challenger ATP odbędzie się na kortach 
ziemnych Sopot Tenis Klubu przy ul. Ceynowy 5. W puli nagród znajdzie się 64000 euro.

Tenisowa impreza zaplano-
wana została od 30 lipca do 5 
sierpnia. Turniej główny po-
przedzą eliminacje, które roz-
poczną się 28 lipca. 
– Gośćmi turnieju Sopot Open 
będą m.in. Tommy Robredo, 
hiszpański tenisista, olimpij-
czyk, zdobywca m.in. Pucha-
ru Davisa, a także utytułowani 
polscy gracze: Jerzy Janowicz 
i Kamil Majchrzak – informuje 
Marek Niziołek z  sopockiego 
magistratu.
Jeden z  najlepszych polskich 
deblistów Mariusz Fyrstenberg 
słusznie zauważył, że Sopot 
i  tenis to zawsze bardzo dobre 
połączenie i dobre skojarzenia. 
– Sopockie korty były dla mnie 
i Marcina Matkowskiego tram-
poliną do kolejnego, wyższego 
etapu sportowej kariery. Sopot 
ma także bardzo dobrą lokali-
zację i  silną tradycję tenisową 
– podkreśla Mariusz Fyrsten-
berg, dyrektor turnieju.
Warto zauważyć, że ranga tur-
niejów organizowanych w  So-
pocie rośnie. 
– To powód do zadowolenia, ale 
i nie przypadek. W Sopocie gra 
się w  tenisa od ponad 100 lat, 

nasze korty są wpisane do re-
jestru zabytków. Rozegrano tu 
wiele turniejów, wiele gwiazd 
światowego tenisa tu zaczynało 
swoje kariery. Mam nadzieję, 
że tak jak na hipodromie przez 
lata doszliśmy do najbardziej 
prestiżowych, pięciogwiazd-
kowych zawodów CSIO5*, tak 
i w tenisie, dzięki determinacji 
Mariusza Fyrstenberga, bę-
dziemy świadkami turniejów 
najwyższej rangi – mówi Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.
W  imprezie będą mogli wziąć 
udział nie tylko zawodowcy. 
Jak informuje Marek Niziołek 
podczas turnieju wyselekcjono-
wana grupa młodych zawodni-
ków, na zaproszenie Radosława 
Szymanika – kapitana polskiej 
reprezentacji w Pucharze Davi-
sa oraz Mariusza Fyrstenberga, 
będzie miała okazję do wyjąt-
kowego treningu z profesjona-
listami, a  także weźmie udział 
w  serii tematycznych warszta-
tów przygotowujących do ka-
riery zawodowego tenisisty.
– W pierwszą sobotę turnieju, 
równolegle do turnieju elimi-
nacyjnego, odbędzie się konfe-
rencja dla klubów tenisowych 
„Marketing w  służbie obiektu 
tenisowego”. Zaproszony eks-
pert poruszy tematy dotyczą-
ce m.in. rosnących wymagań 
rynku sportowego, nieustan-
nie zmieniającego się otocze-
nia marketingowego klubów 
tenisowych oraz konieczności 
dopasowania się do ery mediów 
społecznościowych – dodaje 
Marek Niziołek. 
To jednak nie koniec, ponieważ 
we wtorek, 31 lipca, na zapro-
szenie Mariusza Fyrstenberga, 
w  turniejowej strefie VIP go-
ścić będą obecni członkowie 
Sopot Tenis Klub. Będzie to 
okazja do wspólnego spotkania, 

rozmów i oczywiście oglądania 
meczów turniejowych.
– Z kolei w piątek, 3 sierpnia, 
na stanowisku turniejowym 
Sopot Open odbędzie się cykl 
specjalnych spotkań Mariusza 
Fyrstenberga z  kibicami teni-
sa, które będą kontynuowane 
w  godzinach popołudniowych 
w  strefie VIP turnieju. Będzie 
to okazja do bezpośredniej roz-
mowy, wspomnienia począt-
ków kariery pary Fyrstenberg/
Matkowski i wspólnego zdjęcia 
z polskim zawodnikiem – zapo-
wiada Marek Niziołek, dodając 
przy tym, że środa 1 sierpnia, 
będzie dniem dzieci na kortach 

tenisowych. Organizatorzy 
zaproszą dzieci na cały dzień 
pełen atrakcji tenisowych i nie 
tylko, przygotowanych specjal-
nie dla najmłodszych.
Dodajmy, że od czwartku 2 
sierpnia, do finałowej niedzieli 
5 sierpnia, na Placu Przyjaciół 
Sopotu będzie funkcjonować 
strefa mini kortów promują-
ca tenis wśród najmłodszych. 
Bezpłatne zajęcia będą dla 
dzieci okazją do pierwszych 
kroków na korcie. Animacje 
w  strefie przy okazji będą za-
chętą do wizyty na turnieju  
Sopot Open.

(GR)

ZAPRASZA SOPOCKI MDK

OBCHODZILI JUBILEUSZ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kuźnia talentów 

15-lecie uniwerku

Darmowa komunikacja 

Jeśli Wasze dzieci ładnie 
rysują, tańczą, wykazują się 
talentami, o które należy za-
dbać, warto pomyśleć o do-
datkowych zajęciach, które 
te uzdolnienia i predyspozy-
cje rozwiną.
Młodzieżowy Dom Kultury 
w  Sopocie rozpoczyna na-
bór do pracowni: plastycz-
nych, muzycznych, teatral-
nych, taneczno-ruchowych, 
s p o r t o w o -t e c h n i c z n y c h 
i językowo-terapeutycznych.
MDK zaprasza również na 
nowe zajęcia: taniec towa-
rzyski, jogę dla dzieci, balet 

Sopocki uniwerek skończył 
właśnie 15 lat. Mowa oczywi-
ście o Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku, który skupia wokół 
siebie blisko tysiąc słuchaczy.
Uczelnia dla osób starszych 
powstała w  2003 roku z  ini-
cjatywy radnych miasta So-
potu, przy wsparciu prezy-
denta Jacka Karnowskiego. 
Od tego czasu podejmuje sze-
rokie działania służące akty-
wizacji społecznej osób star-
szych w  trójmiejskim kuror-
cie. Celem jest stymulowanie 

Od 1 czerwca dzieci i mło-
dzież w  wieku do 20 lat 
będą korzystać za darmo 
z  komunikacji miejskiej na 
terenie Sopotu. 
– Podstawą do weryf ika-
cji prawa do darmowego 
przejazdu będzie legityma-
cja szkolna, a  w  przypadku 
młodszych dzieci dokument 
potwierdzający ich zamel-
dowanie w  Sopocie. Ulga 
obowiązuje na liniach auto-
busowych i  trolejbusowych, 
ale nie w  pociągach SKM 
– przypomina Magdalena 
Czarzyńska-Jachim, rzecz-
nik prasowy sopockiego 
magistratu, która dodaje, 
że procedowane są jeszcze 
zmiany w  porozumieniach 
międzygminnych z  Gdań-
skiem i  Gdynią tak, aby 
sopockie dzieci i  młodzież 
mogły korzystać z  darmo-
wych przejazdów także na 
liniach wyjazdowych na 

z rytmiką, naukę gry na per-
kusji, klub bajek. Warto się 
pospieszyć, bo zapisy już się 
zaczęły, a  potrwają do koń-
ca czerwca. Zapisy odbywa-
ją się osobiście w  placówce 
MDK przy al. Niepodległo-
ści 763.
Szczegółowe informacje 
i  dokumenty do pobrania 
dostępne są na stronie inter-
netowej www.mdk.sopot.pl 
lub pod linkiem
w w w.mdk.sopot.pl /index.
php/o-nas/rekrutacja.

(AD)

rozwoju osobowego oraz in-
telektualnej, psychicznej i  fi-
zycznej sprawności seniorów, 
a  także prowadzenie działal-
ności edukacyjnej w  zakresie 
ochrony i  promocji zdrowia. 
Od 15 lat Sopocki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku pro-
wadzi szereg działań umożli-
wiających ponad 900 osobom 
starszym odkrywanie i  roz-
wijanie swoich pasji.

(GR)

terenie sąsiednich miast.
Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu zwraca jedno-
cześnie uwagę, że miasto 
od dawna postulowało, aby 
wszystkie rozwiązania ko-
munikacyjne były ustalane 
metropolitalnie.
– Tylko wtedy będzie to 
realna ulga dla naszych 
mieszkańców. Przecież lice-
alna czy gimnazjalna mło-
dzież często wybiera szko-
ły na terenie innej gminy. 
Jeśli dążymy do rozwiązań 
bardziej ekologicznych, na-
stawionych na komunikację 
publiczną i ograniczenie ru-
chu samochodowego, to po-
winniśmy pomyśleć o  jed-
nym zarządzie komunikacji 
i  wspólnym bilecie dla me-
tropolii – podkreśla Jacek 
Karnowski.

(GR)

  Wybudowanie ronda na tym skrzyżowaniu na pewno usprawni ruch samochodów

  W konferencji prasowej wzięli udział m.in. prezydent Jacek Karnowski 
i Mariusz Fyrstenberg, dyrektor turnieju
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INTERNETOWA ANKIETA

Oceń gdańskie zoo

Gdańskie ZOO to ponad 1000 
zwierząt i  blisko 200 gatunków 
z całego świata. Urokliwe okolice 
Oliwy, specyficzny mikroklimat 
i  bliskość Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, zachęcają do 
odwiedzania Gdańskiego Ogro-
du Zoologicznego przez cały 
rok. 
– Prawie 400 tysięcy odwiedza-
jących rocznie jest dowodem na 
wyjątkowość tego miejsca i sym-
patię gości. Okres wiosenno-let-
ni to czas największej kumu-
lacji odwiedzających. Chcemy 
jednak, by gdańskie ZOO było 
atrakcyjne przez cały rok i  aby 
oferta ogrodu była jak najbar-
dziej dopasowana do odwiedza-
jących – dodaje Emilia Salach.
Dlatego wspólnie z  Urzędem 
Miejskim w Gdańsku opracowa-
no ankietę, która pomoże wska-
zać kierunki rozwoju. 
Michał Targowski, dyrektor 
gdańskiego zoo przypomina, że 
to obszarowo największy ogród 
zoologiczny w Polsce.
– Nasze 125 hektarów to kom-
fortowe warunki dla zwierząt, 
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  Gdański ogród zoologiczny odwiedza rocznie około 400 tysięcy osób

– Gdański Ogród Zoologiczny to jedna z najbardziej lubianych i najliczniej odwiedzanych 
atrakcji naszego regionu. Nie spoczywamy jednak na laurach. Chcemy się zmieniać, chcemy 
uatrakcyjniać naszą ofertę i zachęcamy do podpowiedzenia nam, jakie są oczekiwania 
odwiedzających – mówi Emilia Salach, rzecznik prasowy oliwskiego ogrodu zoologicznego.

REMONT TORÓW NA STOGI

Umowa podpisana 
Lada dzień rozpoczną się prace 
przy przebudowie infrastruktu-
ry tramwajowej w ul. Budzysza, 
Stryjewskiego i Nowotnej. Umo-
wa została podpisana, a  koszt 
inwestycji to ponad 110 mln zł, 
z czego ponad 46 mln zł to środki 
unijne. Prace mają być ukończone 
do połowy przyszłego roku. 
Istniejące torowisko tramwajo-
we zostanie przebudowane. Jest 
to odcinek o łącznej długości ok. 
3700 m. Przebudowane zosta-
ną także 2 pętle: tramwajowo-
-autobusowa „Pasanil” (ok. 350 
m) i  tramwajowa „Plaża Stogi” 
(ok. 450 m), na których pojawią 

się dodatkowo tory odstawcze. 
Aby mieszkańcom korzystają-
cym z komunikacji miejskiej było 
wygodniej, na odcinku tym prze-
budowane zostaną przystanki 
tramwajowe. Będą one włączone 
do monitoringu wizyjnego Sieci 
TRISTAR, a  także do systemu 
informacji pasażerskiej. 
Realizacja podzielona została na 
trzy odcinki. Pierwszy z nich obej-
muje prace na ul. Budzysza, na wy-
sokości od skrzyżowania z ul. Su-
charskiego do skrzyżowania z  ul. 
Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. 
Stryjewskiego, od skrzyżowania 
z  ul. Skiby do skrzyżowania ul. 

Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli 
„Pasanil”. Ostatni fragment bę-
dzie realizowany ul. Nowotną, od 
ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”. 
W  ramach inwestycji prze-
budowany zostanie również 
istniejący układ drogowy (ul. 
Wosia Budzysza, ul. W.Stry-
jewskiego, odcinek ul. Nowot-
nej) wraz ze skrzyżowaniami, 
zjazdami, chodnikami, ścieżka-
mi rowerowymi i  ciągami pie-
szo-rowerowymi. Łączna dłu-
gość przebudowywanych dróg  
wynosi ok. 2500 m. 

(GR)

które chronimy przed wyginię-
ciem, ale też olbrzymia prze-
strzeń do rekreacji. Mamy 
świadomość i  czujemy potrzebę 
zmian, ale żeby były one trafio-
ne, zapraszamy do podzielenia 

się swoimi opiniami na nasz te-
mat – dodaje Michał Targowski. 
Ankieta internetowa dostępna 
jest pod adresem: gdanskiezoo.
badanie.net/ 
– Wypełnienie jej zajmuje kilka 

minut i  udzielenie odpowiedzi 
będzie możliwe tylko do koń-
ca czerwca – informuje Emilia 
Salach.

(GR)

KOMIKS – INFORMATOR 

O przeciwdziałaniu przemocy 
W  ten nietypowy sposób So-
pocki Zespół Interdyscyplinar-
ny ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie chce zająć się 
profilaktyką przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie. W  for-
mie komiksu wydał informator, 
który zawiera 4 krótkie historie 
ukazujące różne formy prze-
mocy oraz dane do instytu-
cji, w  których osoby dotknięte 
przemocą mogą uzyskać pomoc 
i wsparcie. 
– Mamy nadzieję, że taka nie-
typowa, łatwa w  odbiorze for-
ma informatora zachęci do za-
poznania się z nim i tym samym 
zwiększy świadomość na temat 
zjawiska przemocy – mówi Ali-
na Cysewska, zastępca dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie.
Idea stworzenia informatora 
w  takiej formie powstała pod-
czas prac członków zespołu 
interdyscyplinarnego, który 
składa się z przedstawicieli róż-
nych instytucji. Pomysłodawcą 
był członek zespołu z ramienia 
sopockiej Policji, kierownik 
rewiru dzielnicowych Lesław 
Mackiewicz. Scenariusz napi-
sali psychologowie z  Punktu 
Interwencji Kryzysowej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie – Agnieszka 
Januszewska i Maja Woźnicka. 
W oparciu o swoje doświadcze-
nia zawodowe stworzyły histo-
rie, z  którymi mogą identyfi-
kować się odbiorcy na różnych 

poziomach – jako osoba do-
świadczająca przemocy, osoba 
stosująca przemoc czy świadek. 
Stąd nazwa informatora „Krót-
kie historie o życiu”. Stroną gra-
ficzną zajął się Adrian Lipiński. 
– Naszą intencją było, aby in-
formator trafił do różnych grup 
społecznych – od młodzieży 
po osoby starsze – mówi Woj-
ciech Boduszyński, zastępca 
przewodniczącego sopockiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. – Szczególnie jed-
nak zależało nam, aby poprzez 
komiksową formę dotrzeć do 
młodszych odbiorców. W  ra-
mach działań profilaktycznych 
w  sopockich szkołach ponad-
gimnazjalnych rozpoczął się 
cykl spotkań warsztatowych 
z  młodzieżą poświęcony prze-
ciwdziałaniu przemocy. 
Informator w  formie komiksu 
będzie dostępny m.in. w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie, Urzędzie 
Miasta Sopotu, Komendzie 
Miejskiej Policji, Sądzie Rejo-
nowym w Sopocie, Prokuratu-
rze, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej czy sopockich 
przychodniach lekarskich. 
Wersję elektroniczną informa-
tora – komiksu będzie moż-
na pobrać na stronach: www.
mopssopot.pl, www.sopot.pl, 
www.sopot.policja.gov.pl. 

(GR)
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Umowa podpisana 

NIE ZAPOMINAJĄ O SWOICH NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCACH

W CZERWCU RUSZA KOLEJNA INWESTYCJA MIESZKANIOWA

Wakacje w górach albo na osiedlu – nudno nie będzie!!!

Zmiany do statutu przyjęte, absolutorium 
dla zarządu i rady nadzorczej

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” znana jest z  tego, 
że każdego roku organizuje dla 
swoich młodych mieszkańców 
atrakcyjne wycieczki. Młodzi 
gdańszczanie byli chociażby 
w Legolandzie, Alpach, Bene-
luksie, czy na tropikalnej wy-
spie pod Berlinem. 
– Tego roku organizujemy wy-
cieczkę na południe Polski. 
Będzie to 5-dniowy wypad, 
w  czasie którego zawitamy 
w  Tatry, czy do Jaskini Bie-
lańskiej na Słowacji. Odwie-
dzimy oczywiście Zakopane, 
popłyniemy Dunajcem. Mam 
też dobrą wiadomość dla ama-
torów mocnych wrażeń. Prawie 
cały dzień spędzimy w  Parku 
Rozrywki Energylandia – in-
formuje Franciszek Wantuch, 
koordynator „Akcji Lato” 
w  Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. 
Zapisy są jeszcze prowadzone, 

O  jubileuszu pisaliśmy już 
w ubiegłym roku, dlatego tym 
razem zdecydowanie więcej 
miejsca poświęcimy na walne 
zgromadzenie, podczas któ-
rego podejmowano uchwały 
dotyczące materiałów spra-
wozdawczych i  absolutorium  
dla zarządu.
– Sprawozdania rady nadzor-
czej i  zarządu z  działalności 
w  minionym roku oraz spra-
wozdanie finansowe wskazu-
ją na to, że nasza spółdzielnia 
osiągnęła dobre wyniki we 
wszystkich sferach działalno-
ści, a przede wszystkim w go-
spodarowaniu majątkiem. 
Można również powiedzieć, że 
coroczne wygospodarowanie 
nadwyżki bilansowej w  naszej 
spółdzielni stało się już regułą 
– mówi nam Anna Gadomska, 
główna księgowa, członek za-
rządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Południe”.
Przyjęcie sprawozdań było for-
malnością, ale oklaski po gło-
sowaniach nad absolutorium 
dla zarządu to jednak zjawi-
sko w  spółdzielniach raczej 
niespotykane.
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ale warto się pospieszyć, po-
nieważ ilość miejsc jest ogra-
niczona. W  wycieczce, którą 
zaplanowano w  dniach 26 – 
30 czerwca, mogą uczestni-
czyć dzieci klas IV – VII oraz 
gimnazjum. 
O  szczegóły dotyczące wy-
cieczki pytać można oczywi-
ście w sekretariacie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” (ul. 
Strzelców Karpackich 1), gdzie 
prowadzone są również zapisy. 
Na tym jednak nie koniec 
atrakcji przygotowanych na te-
goroczne wakacje przez spół-
dzielnię. Już od 2 lipca ruszają 
zajęcia organizowane na osie-
dlu. W  pawilonie sportowym 
(ul. Nad Potokiem 13) pro-
wadzone będą zajęcia aktyw-
ności twórczej (2, 5, 9, 11 i 18 
lipca w  godz. 10.00 – 12.00). 
W  czasie wakacji swojej dzia-
łalności nie zaprzestaje szkółka 
piłkarska. Treningi na boisku 

sportowym zaplanowano na 
2 lipca (klasy I, II, III, godz. 
11.00 – 12.00). 
– Dla tych, którzy mają du-
szę artysty, proponujemy za-
jęcia umuzykalniające. Od-
będą się one 2, 9, 10, 12, 18 

i 19 lipca w godzinach 16.00 – 
17.30 w  pawilonie sportowym 
– informuje Franciszek Wan-
tuch. – 3 lipca zapraszamy do 
Centrum Sportowego przy Ku-
rierów Armii Krajowej na tur-
niej w kręgle. Podobne turnieje 

odbędą się jeszcze 10 i 17 lipca. 
Startujemy o godz. 13.30.
Podczas wakacji nie zabraknie 
również piłkarskich potyczek. 
Turnieje organizowane będą: 
5 lipca (klasy IV – VI, godz. 
10.30), 11 lipca (młodzież, 

godz. 11.00), 17 lipca (klasy III 
– V, godz. 10.30),18 lipca (mło-
dzież, godz. 10.30) i  19 lipca 
(O  – II, godz. 10.30). 9 lipca 
zapraszamy na turniej tenisa 
ziemnego (godz. 11.00). 
– 12 lipca wybierzemy się do 
kina Krewetka. Zapisy pro-
wadzimy w  sekretariacie spół-
dzielni, zbiórka o  godz. 9.00 
przy Biedronce. Zabrać trze-
ba legitymację. Z kolei 16 lip-
ca organizujemy wycieczkę do 
Parku Ewolucji w  Sławotów-
ku. Tu również zapisy prowa-
dzi sekretariat. Zbiórka o godz. 
7.45 przy ul. Dywizji Wołyń-
skiej 15. Koszt wyjazdu to 25 
złotych – dodaje Franciszek 
Wantuch.
Zajęcia odbywać się będą rów-
nież w drugiej połowie sierpnia, 
ale o tym poinformujemy w ko-
lejnym wydaniu „Panoramy”.

(lubek)

Najmłodsi mieszkańcy Oruni Górnej każdego roku z niecierpliwością czekają na zakończenie roku szkolnego. Ostatni dzwonek jest 
bowiem dla nich sygnałem, że niebawem rozpoczną się zajęcia, które przygotowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. Największym 
zainteresowaniem cieszą się oczywiście wycieczki.

Pod koniec maja w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” odbyło się walne zgromadzenie. Była to okazja do podsumowania efektów 
funkcjonowania spółdzielni w 2017 roku – roku jubileuszu, bowiem SM „Południe” obchodziła 25-lecie.

– Nadwyżkę bilansową jak co 
roku przeznaczono na zwięk-
szenie funduszu remontowego 
nieruchomości i  mienia spół-
dzielni. Na uwagę zasługuje 
przeznaczenie znacznych środ-
ków na działalność społeczną, 
kulturalną i  sportowo-rekre-
acyjną. Będą one pożytkowane 
w  przyszłym roku. Środki zo-
staną wydane przede wszyst-
kim na całoroczne zajęcia kul-
turalne dla dorosłych, dzieci 
i  młodzieży oraz zajęcia ak-
tywności twórczej dla wszyst-
kich grup wiekowych, ale także 
na zajęcia umuzykalniające dla 
dzieci i  młodzieży, prelekcje 
edukacyjne, klub seniora i  fe-
styny osiedlowe – zapowiada 
Sylwester Wysocki.
Znaczące środki finansowe 
spółdzielnia przeznacza co 
roku na pielęgnację i  wzboga-
canie terenów zielonych, na na-
sadzenia i  rabaty – co spotyka 
się z uznaniem członków i osób 
odwiedzających rodziny i  zna-
jomych na osiedlu.
– Ważną częścią walnego zgro-
madzenia była aktualizacja sta-
tutu spółdzielni, co musieliśmy 

zrobić w  związku z  noweliza-
cją Ustawy o  spółdzielniach 
mieszkaniowych. W  związku 
z  licznymi zmianami wynika-
jącymi z ustawy, mającymi cha-
rakter przepisów bezwzględnie 
obowiązujących oraz zmiana-
mi z  inicjatywy zarządu i  rady 
nadzorczej, uchawlono nowy 
statut. Przy sprzeciwie kilku 
członków, których poprawkę 
do uchwały zdecydowanie od-
rzucono, ponad 90 osób zaak-
ceptowało zarówno treść, jak 
i tryb dokonania zmiany statu-
tu – informuje prezes Wysocki.
Prezes spółdzielni omówił 
zmiany do statutu, podkreśla-
jąc, że generalnie nowelizacja 
ustawy wzmacnia prawa i  po-
zycję członka w  spółdzielni, 
a  ogranicza sprawność zarzą-
dzania i potwierdza możliwość 
zarządzania nieruchomościa-
mi budynkowymi na podsta-
wie ustawy o  spółdzielniach 
lub ustawy o  własności lokali 
w zależności od woli właścicieli 
mieszkań.
Podczas zebrania podjęto 
uchwały w  sprawie zbycia kil-
ku wynajmowanych miejsc 

postojowych w  wielostanowi-
skowych lokalach garażowych 
w  budynkach oddanych ostat-
nio do użytkowania oraz zby-
cia gminie Gdańsk niewielkich 
działek na cele drogowe i kilku 
drobnych wynikających z regu-
lacji stanu prawnego gruntów 
przygotowywanych do budo-
wy w  rejonie ulicy Dywizji 
Wołyńskiej.
– Dyskusja rozwinęła się w spra-
wie sprzedaży przydrogowego 
pasa gruntu, który do niczego się 
nam nie przyda. Zainteresowa-
ny nim jest inwestor, który chce 
w  tym rejonie podjąć się budow-
nictwa mieszkaniowego. Zdecy-
dowano, znaczną większością gło-
sów, o sprzedaży działki, a otrzy-
mane – niemałe – środki zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie 
działalności eksploatacyjnej spół-
dzielni w  najbliższych latach. To 
nie wszystko, ponieważ inwestor 
wykona szereg korzystnych dla 
spółdzielni przedsięwzięć, by po-
wiedzieć chociażby o  budowie 
chodnika łączącego ulicę Platyno-
wą z przedszkolem i ulicę Dywizji 
Wołyńskiej ze schodami do Parku 
Oruńskiego – dodaje prezes.

Hanna Ulewicz, zastępca pre-
zesa SM „Południe” poinfor-
mowała zebranych o  konty-
nuowaniu przez spółdzielnię 
inwestycji budownictwa miesz-
kaniowego, z czego skorzystają 
przede wszystkim członkowie 
naszej spółdzielni.
– Jeszcze w czerwcu rozpocznie 
się budowa budynku wieloro-
dzinnego przy ulicy Kurierów 
Armii Krajowej 14 – na tere-
nie dawnej fermy lisów. Będzie 
to budynek z  4 kondygnacja-
mi i  podziemną halą garażo-
wą. Planujemy, że inwestycja 
będzie ukończona w  czwar-
tym kwartale przyszłego roku. 
Wkrótce zostanie wybrana 
koncepcja zabudowy i  projek-
tant dokumentacji technicznej 
dla zespołu budynków wielo-
rodzinnych na terenie znajdu-
jącym się pomiędzy ulicą An-
toniego Antczaka i  Zygmunta 
Rumla. Będzie to kontynuacja 
zabudowy budynków przy ulicy 
Alojzego Bruskiego 1i 3. Inwe-
stycja realizowana będzie eta-
pami, a rozpoczęcie planowane 
jest w  2019 roku – informuje 
Hanna Ulewicz.

Walne zgromadzenie było 
też okazją do podsumowa-
nia ćwierćwiecza działalności 
spółdzielni z Oruni Górnej.
– Przez cały ten czas prowa-
dziliśmy inwestycje mieszka-
niowe, a  co więcej, posiada-
my jeszcze tereny na dalsze 
budownictwo mieszkaniowe. 
Posiadamy bogatą bazę spor-
towo-rekreacyjną, a  tym sa-
mym oferujemy szeroką i róż-
norodną działalność kultu-
ralną i  sportowo-rekreacyjną 
dedykowaną naszym miesz-
kańcom – przypomina Sylwe-
ster Wysocki. – Korzystając 
z  łamów „Panoramy”, jeszcze 
raz dziękuję wszystkim człon-
kom za twórczą oraz zgodną 
współpracę w  wytyczaniu 
i  realizacji zadań i  kierun-
ków rozwoju spółdzielni na 
rzecz coraz lepszego zaspo-
kajania potrzeb i  oczekiwań 
mieszkańców osiedla. Krajo-
wa Rada Spółdzielcza przy-
znała spółdzielni najwyższe 
odznaczenie „Za zasługi dla 
Spółdzielczości”.

Grzegorz Rudnicki 
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OD LIPCA BEZPŁATNA KOMUNIKACJA 

Dla uczniów z Gdańska
W  Gdańsku bezpłatne bile-
ty dla dzieci i młodzieży za-
czną obowiązywać od 1 lip-
ca. Opcja bezpłatnego biletu 
będzie zintegrowana z Kartą 
Mieszkańca, bowiem umoż-
liwia ona doładowanie na 
nośnik również bezpłatnego 
biletu. 
Aby korzystać z  takiej moż-
liwości trzeba być uczniem 
– podstawówki, gimnazjum 
lub liceum (do 24 lat), posia-
dać ważną legitymację szkol-
ną oraz mieć zweryfikowaną 
Gdańską Kartę Mieszkańca. 
– Zachęcamy do wypełniania 
wniosków o  Kartę Miesz-
kańca on-line na stronie in-
ternetowej lub w  Autory-
zowanych Punktach Sprze-
daży. Do tej pory wydano 
21627 Kart Mieszkańca 
dla osób w  wieku 4-24 lata, 
czyli uprawnionych do bez-
płatnych przejazdów, w  tym 
3500 ma już dodany pakiet 

darmowych przejazdów do 
swoich kart – informuje 
Alicja Bittner z  gdańskiego 
magistratu.
Projekt dotyczy także dzieci 
w wieku 4-7 lat. W ich przy-
padku niezbędne będzie po-
siadanie jedynie Gdańskiej 
Karty Mieszkańca. Podczas 
kontroli Karta Mieszkańca 
zostanie przyłożona do czyt-
nika kontrolera w  celu iden-
tyfikacji użytkownika karty. 
– Aby dziecko poruszało się 
wyłącznie z  Gdańską Kar-
tą Mieszkańca i  nie musiało 
wozić ze sobą również legi-
tymacji, uczniowie będą mo-
gli dodać zdjęcie do systemu 
i  dokonać weryfikacji waż-
ności legitymacji do 1 lipca, 
a  następnie do 30 września 
każdego roku – dodaje Alicja 
Bittner. 

(GR)

SPOSÓB NA MISTRZA

Jak pomóc w efektywnym uczeniu się?
Rok szkolny właśnie dobiega 
końca, oceny są już niemal 
wystawione i  czuć nadcho-
dzące wakacje. Większość 
rodziców jest dumna z  ocen 
i osiągnięć swoich dzieci.
Warto jednak zastanowić 
się, jak rodzice mogą pomóc 
swoim pociechom w  nauce 
w przyszłym roku szkolnym. 
Dotyczy to zarówno uczniów, 
którzy odnoszą sukcesy edu-
kacyjne, jak i  tych, którzy 
ponoszą porażki, czyli nie 
chcą bądź nie potrafią się 
uczyć. Warto zastanowić się, 
czy niepowodzenia w  nauce 
nie są objawem jakiejś przy-
czyny. Jest różnica między 
dzieckiem, które nie chce się 
uczyć, a  takim, które uczy 
się wolno i  nie jest w  stanie 
zrobić tego, co się od nie-
go wymaga. W  rozpoznaniu 
problemu może pomóc roz-
mowa z wychowawcą czy pe-
dagogiem szkolnym, a  także 
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ŻYCIE GDAŃSKA

PRZEDSZKOLE JUŻ OD WRZEŚNIA BĄDŹ GOTOWY NA LETNI ŻAR

Droga dojazdowa do końca roku Dobre rady na upały

– Inwestycja ma na celu sko-
munikowanie budowanego 
przedszkola i  szkoły w  ciągu 
ul. Nowej Bulońskiej z  osie-
dlem Lawendowe Wzgórze. 
Powstanie nowy układ drogo-
wy wraz z infrastrukturą. Po-
jawi się również nowe oświe-
tlenie, monitoring, tunel dla 
pieszych, a także nowe ławki 
i  kosze na śmieci. Teren ten 
zostanie również zagospoda-
rowany w  zieleń – informuje 
Olimpia Schneider z  Refera-
tu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w  Gdańsku, przypo-
minając jednocześnie, że przy 
ulicy Jabłoniowej powstaje 

Warto więc się przygotować 
na lejący się z  nieba ukrop, 
a  przede wszystkim przestrze-
gać kilka podstawowych zasad. 
Należy zadbać o  utrzymanie 
chłodu w  pomieszczeniach, 
gdzie przebywamy. Trzeba po-
zamykać okna po stronie nasło-
necznionej, a  otworzyć je do-
piero, kiedy będzie chłodniej. 
Nie wychodźmy z domu w naj-
gorętszej porze dnia, a  więc 
między godziną 15.00 a 17.00.
Przed upałami należy też chro-
nić najmłodszych. W  czasie 
takich dni nie wolno zosta-
wiać dzieci (również zwie-
rząt) bez opieki – szczególnie 

Do końca roku wybudowana ma być droga dojazdowa do Centrum Edukacji 
przy ulicy Jabłoniowej. Stosowną umowę z wykonawcą podpisano 30 
maja, a inwestycja kosztować będzie ok. 11 milionów złotych.

Od wielu dni mieszkańcy Pomorza cieszyć się mogą iście letnią pogodą. 
Niektórym doskwierać jednak mogą wysokie temperatury. Upały 
szczególnie niebezpieczne są dla dzieci, ale też i starszych oraz osób 
chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. 

Centrum Edukacyjne obej-
mujące szkołę i przedszkole. 
Obiekt szkolny obejmować 
będzie m.in.: salę gimna-
styczną, bibliotekę z  czytel-
nią dostępną dla mieszkań-
ców oraz kompleks boisk. 
Planowany termin otwarcia 
szkoły to wrzesień przyszłego 
roku. Obok szkoły realizo-
wane jest również przedszko-
le modułowe z placem zabaw, 
miejscami parkingowymi 
i  niezbędną infrastrukturą 
techniczną, z  którego dzieci 
będą mogły korzystać już we 
wrześniu. 
– Dodajmy również, że 17 

w  zamkniętych samochodach, 
zaparkowanych na słońcu. Je-
śli zauważymy taką sytuację, 
trzeba o niej niezwłocznie po-
wiadomić Policję lub Straż 
Miejską. 
Upał może doprowadzić do 
wystąpienia udaru słonecznego 
lub cieplnego, który jest stanem 
zagrażającym zdrowiu, a nawet 
życiu. Jego objawy to: zmęcze-
nie, silne bóle i  zawroty gło-
wy, nudności, gorączka, szum 
w  uszach, drgawki, wzrost 
temperatury ciała zagrażający 
życiu, większa częstotliwość 
bicia serca i oddechu. Wysokie 
temperatury mogą powodować 

kwietnia podpisana została 
umowa na budowę linii tram-
wajowej wraz z  infrastruk-
turą towarzyszącą w  ulicy 
Nowej Bulońskiej Północnej, 
która ma połączyć istniejącą 
ul. Bulońską z ulicą Jabłonio-
wą. Inwestycja zakłada budo-
wę linii tramwajowej, jezdni 
oraz ścieżki rowerowej wraz 
z  infrastrukturą towarzyszą-
cą od skrzyżowania ulicy Bu-
lońskiej z ulicą Myśliwską do 
skrzyżowania ulicy Jabłonio-
wej i  Warszawskiej – dodaje 
Olimpia Schneider.

(GR)

ospałość, zdenerwowanie, 
a  także wpływają na poziom 
koncentracji i  efektywność 
pracy. 
Sygnałem ostrzegawczym 
o  tym, że coś złego dzieje 
się z  naszym organizmem są 
dreszcze, przyspieszony od-
dech, nudności, zawroty gło-
wy, uczucie słabości i  poczu-
cie tego, że zaraz możemy 
zemdleć. Wtedy trzeba ko-
niecznie poszukać pomocy lub 
zadzwonić na ogólnopolski nu-
mer ratunkowy 112 lub numer 
pogotowia ratunkowego 999.

(GR)

  Nie wszyscy lubią upały i słoneczne kąpiele

badanie w  Poradni Psycholo-
giczno- Pedagogicznej. Jedną 
z  ważniejszych przyczyn nie-
pełnego wykorzystywania wła-
snych możliwości jest nieefek-
tywne przyswajanie wiedzy. 
Efektywności można się jed-
nak nauczyć! Organizacja cza-
su wolnego dziecka ma bardzo 
duże znaczenie dla jego prawi-
dłowego rozwoju. Bez pomocy 
rodziców we właściwym zapla-
nowaniu i zorganizowaniu dnia 
dziecko szybko się zniechęci, 
gdyż nie poradzi sobie z orga-
nizacją czasu. Zacznie mu się 
wydawać, że nauka zajmuje 
mu cały dzień i traci przez nią 
możliwość jakiejkolwiek zaba-
wy czy odpoczynku.
Dziecko powinno mieć zapew-
niony stały kącik dla swojej 
pracy, gdzie bez problemu bę-
dzie mogło rozłożyć przybo-
ry do nauki, książki i  zeszyty. 
Należy od początku przyzwy-
czaić dziecko do uczenia się 

w pewnych stałych godzinach, 
w  czasie gdy w  mieszkaniu 
panuje spokój i  cisza. Poma-
gając dziecku w  odrabianiu 
zadań domowych, nie należy 
go w  nich wyręczać. W  zada-
niach chodzi przecież właśnie 
o  to, aby dziecko samo odkry-
ło swoje błędy i  samodzielnie 
je poprawiło. Należy dziecko 
przyzwyczajać do podejmowa-
nia wysiłku, do pokonywania 
trudności, wtedy też uwierzy 
we własne możliwości, a  tak-
że nauczy się rozwijać swoje 
uzdolnienia, a  przede wszyst-
kim nauczy się odpowiedzial-
ności za swoje postępowanie.  
Pamiętajmy, że dziecko, ocze-
kując na powrót rodzica z wy-
wiadówki, przeżywa duży stres. 
Po powrocie do domu spróbuj-
my powstrzymać emocje. Ro-
dzice powinni być zaangażo-
wani i pytać, co ciekawego było 
dzisiaj w  szkole, podziwiać 
zapisy w  zeszycie czy prosić, 

aby dziecko przeczytało frag-
ment, którego się nauczyło. 
A gdy wszystko to będzie po-
parte pochwałami, dzieci po-
czują satysfakcję z  własnych 
osiągnięć i  chętniej będą po-
głębiać wiedzę, którą będą się 
z nami dzielić.
Rodzic powinien pamiętać, że 
nauczyciel jest jego sprzymie-
rzeńcem w wychowaniu, a nie 
wrogiem. Dlatego też rodzice 
muszą utrzymywać stały kon-
takt ze szkołą, współpracować 
z nauczycielami i wychowaw-
cą, bez względu na to, czy ich 
dzieci osiągają sukcesy czy też 
porażki. Jeśli rodzic jest obok, 
wspiera dziecko, pomaga mu 
rozwinąć swój potencjał, ono 
zaczyna być świadome tego, 
że wiele rzeczy zależy od nie-
go samego, a  jednocześnie 
potrafi rozgraniczyć to od 
tego, na co wpływu nie ma.

(pau.)
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MAJOWE GRANIE W OLIWIE

POMORSKIE DLA ZDROWIA

Walczyli o puchary europosła 

Darmowe badania lekarskie i porady

Osiedlowy Klub „Ad-Rem” 
był organizatorem turnieju pił-
karskiego, w którym głównym 
trofeum były puchary europo-
sła Jarosława Wałęsy. Impreza, 
tradycyjnie już, odbyła się na 
boisku szkoły Fregata przy ulicy 
Cystersów w Oliwie. 
Piłkarskie zmagania prowadzo-
ne były w  dwóch kategoriach 
wiekowych. Wśród seniorów 
bezkonkurencyjna okazała się 
ekipa Dzielnicowego Centrum 
Sportu z Oliwy, która w poko-
nanym polu pozostawiła druży-
ny ZSAK i HU oraz Ad-Rem. 
Barw zwycięskiej drużyny bro-
nili: Tomek Sroka, Mateusz 
Missa, Sebastian Gołębiewski, 
Adam Kruszyński, Grzegorz 
Staniszewski, Rafał Kowal-
ski, Kamil Gołębiewski, który 
strzelając 9 goli, został królem 
strzelców. Tytuł najlepszego 
zawodnika przypadł w udziale 
Sebastianowi Gołębiewskie-
mu, a najlepszym bramkarzem 

Badanie ciśnienia krwi, chole-
sterolu, oznaczenie wskaźnika 
BMI – tak zapowiada się tego-
roczne „Pomorskie dla Zdro-
wia”. Będzie nauka samoba-
dania piersi i szkolenie z zasad 
udzielania pierwszej pomo-
cy. Porad udzielą specjaliści, 
m.in. onkolodzy, kardiolodzy 
i dermatolodzy. 
– „Pomorskie dla Zdrowia” 
to letnia akcja organizowana 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskie-
go i podległe szpitale. W tym 
roku będzie to sześć wydarzeń 
w czerwcu i lipcu. Celem akcji 
jest upowszechnienie wiedzy 
z  zakresu profilaktyki nowo-
tworowej, rozwijanie postaw 
i  zachowań prozdrowotnych 
oraz kształtowanie zdrowego 
stylu życia. Będzie można od 
ręki przebadać się u kardiologa 
albo zbadać niepokojące zna-
miona u  dermatologa – infor-
muje Emilia Sławikowska.

wybrany został Adam Kruszyń-
ski. Janusz Kiełbratowski został 
uhonorowany nagrodą fair play.
– W  kategorii roczników 
2002/2005 zwyciężył zespół 
Turbo z Gimnazjum nr 24, grają-
cy w składzie: Dawid Ogrodow-
czyk, Eryk Białk, Krzysztof Prze-
piórka, Michał Młyński, Emil 
Szymczewski, Mikołaj Bittner, 
Patryk Dalewski i  Kuba Pazo-
wicz – informuje Ryszard Riviera, 
kierownik klubu „Ad-Rem”.
Na 2. miejscu sklasyfikowano 
drużynę DCS Oliwa, a  na naj-
niższym stopniu podium stanęła 
młodzież „Ad-Remu”. Królem 

Pierwsze spotkanie już za nami, 
a kolejne odbędą się 24 czerwca 
(niedziela, godz. 11.00 – 17.00) 
przed Ergo Areną, gdzie od-
będzie się festyn „Nowoczesna 
rehabilitacja dzieci i  dorosłych” 
(porad udzielać będą specja-
liści z  Pomorskiego Centrum 
Reumatologicznego im. J. Titz 
Kosko w  Sopocie) oraz 1 lipca, 
(niedziela, godz. 10.00 – 16.00) 
na plaży przy molo w  Brzeź-
nie (konsultacje będą przepro-
wadzać eksperci z  Copernicusa 
Podmiotu Leczniczego).
– Od lat obserwuje się sta-
ły i  dynamiczny wzrost liczby 
zachorowań na nowotwory. 
W  ramach projektu „Pomor-
skie dla Zdrowia” w  2017 
roku specjaliści przeprowa-
dzili prawie 3,5 tysiąca badań, 
konsultacji i  szkoleń. Wy-
kryto 548 nieprawidłowości. 
Świadczy to o  tym, jak waż-
na jest profilaktyka – wylicza  
Emilia Sławikowska.

strzelców został zdobywca 6 goli 
Andrzej Częścik z DCS Oliwa, 
najlepszym zawodnikiem został 
Adam Ogrodowczyk, a  bram-
karzem – Michał Młyński. 
Organizatorami turniejów byli: 
Klub „AD-REM”, Gdań-
ski Zespół Schronisk i  Spor-
tu Szkolnego, Rada Dzielni-
cy Oliwa przy pomocy Biura 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. W organizacji im-
prezy pomogli też Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowlani” i PZPN.

(KL)

Beata Lewkowicz z  Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Gdańsku 
mówi, że zainteresowanie ba-
daniami w  letnich przychod-
niach było ogromne. 
– Dla ludzi ważne było to, że 
specjaliści przyjmowali ich 
od ręki, bez wcześniejszej re-
jestracji czy oczekiwania na 
termin. W  sytuacji wykrycia 
jakichkolwiek nieprawidłowo-
ści, pacjenci byli niezwłocznie 
kierowani do specjalisty celem 
dalszej diagnostyki. U  ponad 
500 pacjentów zdiagnozowano 
zmiany, które wymagały dal-
szej diagnostyki. To dużo, ale 
też świadczy o  tym, że ludzie 
potrzebują takich akcji. Ponad 
70 proc. badanych, to miesz-
kańcy miejscowości, w których 
organizowane były akcje. Z ba-
dań korzystali też turyści – wy-
jaśnia Beata Lewkowicz.

(GR)

POMÓŻ W TRUDNYM, ŻYCIOWYM CZASIE

Pracuj z dzieckiem, 
załóż rodzinę zastępczą! 

Sylwia Ressel, rzecznik praso-
wy gdańskiego ośrodka przy-
pomina, że 30 maja obchodzo-
ny był Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego. Z  tej okazji od-
był się dzień otwarty w  gdań-
skim MOPR i  ośrodkach 
adopcyjnych.
– Między innymi specjaliści 
MOPR, psycholodzy rodzinni 
opowiadali o  możliwościach 
i  warunkach założenia zawo-
dowej rodziny zastępczej, szko-
leniach dla kandydatów oraz 
o udzielanym wsparciu – mówi 
Sylwia Ressel. – W  dalszym 
ciągu poszukujemy do współ-
pracy odpowiedzialnych, em-
patycznych ludzi, którzy chcą 
i mogą zapewnić dzieciom po-
zbawionym opieki biologicz-
nych rodziców właściwe, ro-
dzinne wsparcie. Dadzą im po-
czucie bezpieczeństwa i pomo-
gą w  trudnym, życiowym cza-
sie. Zapraszamy do współpracy 
przede wszystkim kandydatów 
na zawodowych rodziców za-
stępczych, chcących opiekować 
się m.in. dziećmi niepełno-
sprawnymi lub rodzeństwami, 
osoby chętne do założenia ro-
dzinnego domu dziecka. 
MOPR oferuje pełne wspar-
cie finansowe (m.in. wyna-
grodzenie za pracę, pokrycie 
kosztów utrzymania małych 

Praca z dzieckiem jest Twoim powołaniem? Z nią wiążesz swoją 
przyszłość zawodową i prywatną? Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku szuka osób zainteresowanych m.in. założeniem 
zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

podopiecznych, dofinansowa-
nie do wypoczynku), rzeczowe, 
asystenckie, psychologiczne 
czy prawne. 
– Zachęcamy również do za-
kładania rodzin zastępczych 
niezawodowych – dzieci cze-
kają na taką pomoc – zachęca 
pani rzecznik
Zainteresowani mogą kontak-
tować się z  Wydziałem Pieczy 
Zastępczej MOPR przy uli-
cy Leczkowa 1 A  (tel. 58 347 
82 77 lub 58 347 82 68). Te-
matyczne informacje są tak-
że na stronie www.mopr.gda.
pl (w  zakładkach: aktualności 
oraz dzieci i  rodzina/piecza 
zastępcza). Pracownicy WPZ 
są także do dyspozycji miesz-
kańców podczas cyklicznych 

spotkań prezydenta Gdańska 
w dzielnicach. 
– Gdańskie dzieci potrzebujące 
wychowują się w  32 zawodo-
wych rodzinach
zastępczych, ponad 300 ro-
dzinach zastępczych oraz 17 
rodzinnych domach dziecka. 
Przebywa w nich łącznie blisko 
600 dzieci – podsumowuje Syl-
wia Ressel.
W  sprawie adopcji kontakto-
wać się można z  Pomorskim 
Ośrodkiem Adopcyjnym przy 
al. Hallera 14 (58 341 46 07) 
lub Ośrodkiem Adopcyjnym 
Fundacji „Dla Rodziny” przy 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2 
(58 511 03 75).

(GR)
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CZAS TRWANIA AKCJI:
  I turnus  -  2 - 15.07.2018r  - II turnus- 1 –14.08.2018r 

Akcja prowadzona będzie na boisku ”Fregata” ul.Cystersów 13   

i SP Nr 23 ul.Opacka 7 a w przypadku złej pogody w sali klubowej „AD-REM”

W  programie turnieje: piłki noznej, siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego, „wypady” 

na turnieje plażowe, wyjscie do kina oraz gry i zabawy  świetlicowe.

WIEK UCZESTNIKÓW:  
 - GRUPA MŁODSZA -  szkoły podstawowe - klasy I - V

 - GRUPA ŚREDNIA - roczniki -  2005/2002 

- GRUPA STARSZA – roczniki -  2001 i starsi  

 ZAPISY  NA MIEJSCU  NA BOISKU W OKRESIE ZAJĘĆ  
I  POD NR TELEFONU (58)-559-76-34

DNI I GODZINY ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
NA BOISKU – PIŁKA NOŻNA:

WTORKI 10.00 – 12.00 /grupa  młodsza / 16.00 – 18.00 grupa  średnia /boisko SP Nr 23

WTORKI, ŚRODA  18.00 -  piłka  nożna/grupa  starsza/- boisko „Fregata”

CZWARTEK 10.00 – 12.00 /grupa młodsza/  16.00-18.00 grupa  średnia/

+ koszykówka /SP Nr 23/

GRY  ŚWIETLICOWE – TURNIEJE
ŚRODY – 11.00 - 12.00 /grupa młodsza/sala klubowa „AD-REM”

12.00 – 13.00 /grupa średnia/sala klubowa „AD-REM”

W czasie Akcji Lato w m-cu sierpniu   planowany  jest  tradycyjny IX Turniej Piłki 

Nożnej pamięci  Macieja Płażyńskiego -Wielkiego Przyjaciela Młodzieży /

Główni organizatorzy Akcji: Klub „AD-REM” i  RADA DZIELNICY  OLIWA

                                                                   „AD-REM” Ryszard  Riviera

SPORTOWE LATO 2018 
BEZ UZALEZNIEŃ
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DOBRA ZABAWA DZIECI I INTEGRACJA STARSZYCH 

Dzień Dziecka ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Suchanino”
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Takiej okazji do udziału w dobrej zabawie nie mógł przegapić chyba żaden młody mieszkaniec naszego osiedla. Z okazji Dnia Dziecka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” przygotowała festyn rodzinny, na którym nie brakowało konkursów, zabaw, ale też smakołyków 
z grilla czy tradycyjnej, polskiej grochówki.

Rodzinny festyn organizowany 
przez Spółdzielnię Mieszka-
niową „Suchanino” to wielolet-
nia tradycja. Na imprezę z nie-
cierpliwością czekają najmłod-
si, bo to właśnie z myślą o nich 
przygotowywane są wszystkie 
atrakcje, które dostępne były 
oczywiście za darmo. Orga-
nizatorzy tegorocznej imprezy 
przygotowali gry i  zabawy ro-
dzinne oraz konkursy, w  któ-
rych na najlepszych czekały na-
grody. Jak w roku ubiegłym, na 
placu przy ulicy Kamieńskiego, 
gdzie organizowany był festyn, 
ustawione zostało „miastecz-
ko” z dmuchanymi zabawkami. 
Specjalnie dla festynowych go-
ści przyjechali również gdań-
scy strażacy, którzy wszystkim 
chętnym – nie tylko chłopa-
kom – pokazali wóz gaśniczy.
– Bardzo lubię bajkę „Strażak 
Sam”. Nigdy nie widziałam 
z bliska auta strażaków. Szko-
da, że panowie nie gasili żad-
nego pożaru – mówiła 3,5-let-
nia Marysia.
Z  „dmuchańców” szczególnie 
ucieszony był 7-letni Mikołaj. 
– Nie musimy jeździć do in-
nych dzielnic, żeby pobawić 

się na zjeżdżalni. Tu możemy 
zjeżdżać, ile tylko chcemy – 
mówi Mikołaj.
Mali gdańszczanie z  duszą 
artysty mogli wziąć udział 
w konkursie plastycznym zor-
ganizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Aktywność”. Po 
takiej strawie duchowej, ciało 
zapewne również zapragnę-
ło strawy. Na zgłodniałych 
czekały smakołyki z  grilla, 
które można było przygoto-
wać dzięki pomocy Wytwór-
ni Wędlin Adama Kumera 
oraz piekarni Samopomoc 

Chłopska z  Kolbud. Można 
było również skosztować tra-
dycyjnej, polskiej grochówki, 
którą przygotowano dzięki 
wsparciu gdańskiego rad-
nego Piotra Dzika. Warto 
w  tym miejscu zauważyć, że 
radny Dzik od wielu lat po-
maga w  organizacji festynu 
przygotowywanego przez SM 
„Suchanino”.
Podobnie jak w  latach ubie-
głych, również i  w  tym roku 
na festynie bawiły się setki 
najmłodszych mieszkańców 
Suchanina. 



CZERWIEC 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 11SM „SUCHANINO”

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Niebawem wybory uzupełniające  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
Tego nie spodziewał się chyba nikt. W poniedziałek, 11 czerwca, odbyła się druga część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”. W tym roku wybierano nową radę nadzorczą. Wymaganą ilość głosów (50 proc. plus jeden głos) otrzymała... jedna osoba – 
Krystyna Traczyk. Nie przyjęto również zmian do statutu spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Suchanino” 
odbyło się w  dwóch częściach. 
Najważniejszymi punktami ob-
rad były wybory nowej rady nad-
zorczej i zmiany do statutu, które 
trzeba wprowadzić do 9 września. 
Nakazuje to zmieniona Ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
która weszła w  życie właśnie 9 
września 2017 roku. Każda spół-
dzielnia ma dokładnie rok czasu 
na wprowadzenie zmian i złożenie 
wniosku do sądu rejestracyjnego. 
Frekwencja na tegorocznym 
walnym zgromadzeniu nie była 
zbyt niska. Wszystko za spra-
wą wyborów. Mimo to głosy tak 
się rozłożyły na poszczególnych 
kandydatów, że tylko Krystyna 
Traczyk otrzymała wymaganą  
liczbę głosów. 
– Moim zdaniem udział w zebra-
niach spółdzielczych jest koniecz-
ny. Mieszkam tu i  chciałabym 
na bieżąco wiedzieć, co się dzieje 

na moim osiedlu. W radzie nad-
zorczej powinni zasiadać ludzie 
młodzi, kompetentni, którzy chcą 
naprawdę tutaj pracować i którzy 
mogą zmienić coś na lepsze. Nie 
oznacza to, że w naszej spółdzielni 
jest źle. Jestem bardzo zadowolo-
na z działań, które podejmuje na-
sza spółdzielnia i bardzo się cieszę 
z tego, że mieszkam na Suchaninie 
– mówi nam pani Mirosława, jed-
na z mieszkanek SM „Suchanino”.
Sytuacja w  spółdzielni jest sta-
bilna, a  kondycja finansowa do-
bra, to wszystko powoduje, że 
mieszkańcy dostrzegli, że spół-
dzielnia jest wiarygodna i dobrze 
zarządzana, dlatego udzielono 
absolutorium zarządowi, przyję-
to również sprawozdania zarządu  
i rady nadzorczej.
– Korzystając z okazji, chciałbym 
podziękować za udzielone popar-
cie. Dzięki temu wiemy, że kie-
runki naszych działań są słuszne 
i co najważniejsze, popierane przez 

samych mieszkańców. Postaramy 
się nie zawieść zaufania mieszkań-
ców i  dalej, skutecznie pracować 
na rzecz naszego osiedla – dodaje 
Leonard Wieczorek.
Zgodnie ze statutem zarząd jest 
zobowiązany w ciągu 90 dni zwo-
łać walne zgromadzenie, ale już 
w  jednej części. Jedynym punk-
tem będzie uzupełniający wybór 
członków rady nadzorczej. 
– Teraz wystarczy zwykła więk-
szość – tłumaczy Leonard Wie-
czorek, który apeluje do człon-
ków spółdzielni o  udział w  ze-
braniu, szczególnie, że będzie  
ono bardzo krótkie. 
W  roku ubiegłym weszły w  ży-
cie zmiany do Ustawy o  spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
W  związku z  tym spółdzielnie 
są zobowiązane wprowadzić 
zmiany do swoich statutów. Na 
Suchaninie zmiany nie zostały 
przyjęte na walnym zgromadze-
niu, a  termin zgłoszenia ich do 
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SPONSORZY 
GŁÓWNI:

SPONSORZY:
• Hipermarket CARREFOUR
• Biuro zamiany i sprzedaży nieruchomości "Twój Dom"
• GEPEC Sp. z o.o.

• Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
• Uslugi dekarsko-budowlane Krzysztof Tratowski
• Małgorzeat Formela Firma dekarska

• Panorama Pomorza Flash
• Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo 
• F.H. Lider  Marzena Peta

Sponsorem wędlin na grilla jest Wytórnia Wędlin Adam Kummer
Sponsorem grochówki jest Radny Miasta Gdańska Piotr Dzik
Sponsorem pieczywa jest Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa 
"Samoomoc Chłopska"   

UWAGA – NAGRODA DLA ZNALAZCY
- Impreza była przednia, ale w  ferworze prac przy przeprowa-
dzeniu festynu zapodziała się gdzieś chochla należąca do radne-
go Piotra Dzika. Nie robilibyśmy z tego wielkiego zamieszania, 
gdyby była to zwykła łyżka wazowa. Chochla jest nagrodą, którą 
nasz dobroczyńca otrzymał jako nagrodę w jednym z konkursów 
przeprowadzonych 30 lat temu. Dla Piotra Dzika ma ona szcze-
gólnie sentymentalny charakter, dlatego bardzo zależy nam na jej 
odnalezieniu. Wierzę, że mieszkańcy Suchanina pomogą nam ją 
odnaleźć. Znalazcę proszę o zwrot chochli i obiecuję nagrodę – 
mówi Leonard Wieczorek.

– Udział tak dużej ilości dzie-
ci w naszym festynie dobitnie 
pokazuje, że takie imprezy są 
potrzebne na naszym osiedlu. 
Cieszy też fakt, że przycho-
dzą również dorośli, którzy 
– jak wszyscy wiemy – nie 
mają zbyt wiele wolnego cza-
su, a  mimo to znajdują wol-
ną chwilę, żeby spotkać się 
ze swoimi sąsiadami – mówi 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Suchanino”.
Żal było kończyć fetowanie 
Dnia Dziecka, ale nie ma 
co się smucić, gdyż za rok 
nadarzy się kolejna okazja do 
świętowania, a  jak zapew-
niał nas prezes Wieczorek, 
wszyscy znów spotkamy się 
w czerwcu na festynie na pla-
cu przy Kamieńskiego. Do 
zobaczenia… 

(lubek)

Krajowego Sądu Rejestracyjnego  
upływa 9 września. 
– Jestem zaskoczony, że zmiany 
do statutu nie zostały przyjęte, 
ponieważ nie było merytorycz-
nych przesłanek do ich odrzu-
cenia. Jedna zmiana wzbudziła 
obawy mieszkańców, a dotyczyła 

wyborów członków rady nadzor-
czej. Zaproponowano bowiem, 
aby z  każdej nieruchomości był 
co najmniej jeden przedstawiciel 
w radzie nadzorczej. Część człon-
ków miała jednak odmienne zda-
nie – wyjaśnia prezes Wieczorek.
Zmiany do statutu muszą być 

zgłoszone do 9 września, dlatego 
zarząd na pewno do tego czasu 
zwoła kolejne walne zgromadze-
nie, na którym kolejny raz proce-
dowane będą zmiany do statutu.
Do tematu oczywiście wrócimy 
jeszcze w jednym z kolejnych wy-
dań „Panoramy”.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL   CZERWIEC 201812 REKLAMA



CZERWIEC 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 13ROZMAITOŚCIROZMAITOŚCI

RADY, Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ

Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską 
Funkcjonariusze 18 straży gminnych i miejskich z Pomorza realizować będą do końca sierpnia zadania, 
których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży spokojnego, letniego relaksu.

– W  akcji „Bezpieczne wakacje” 
uczestniczą straże miejskie m.in. 
z  Gdańska oraz straże gminne 
z  Kolbud i  Pruszcza Gdańskiego. 
Pierwsza część akcji potrwa do 
końca roku szkolnego i będzie po-
legała na edukacyjnych spotkaniach 
z  najmłodszymi. Podczas zajęć 
w  szkołach i  przedszkolach straż-
nicy mówią o tym, jak bezpiecznie 
spędzić wakacje, unikać zagrożeń 
i na co zwracać uwagę podczas ko-
rzystania z wolnego czasu – infor-
muje Wojciech Siółkowski, rzecz-
nik Straży Miejskiej w Gdańsku.
Podczas wakacji funkcjonariusze 
przeprowadzą z  kolei kontrole 
miejsc wypoczynku. Odwiedzą 
między innymi place zabaw, boiska, 
plenerowe siłownie, miejsca biwa-
kowe oraz kąpieliska, by sprawdzić 
stan infrastruktury wykorzysty-
wanej do rekreacji. Pod lupę we-
zmą też ścieżki rowerowe. Każda 
z  uczestniczących w  akcji straży 
wskazała zadania, którym poświę-
ci najwięcej uwagi. Dodajmy, że 
z  myślą o  nadchodzącym sezonie 
letnim, w czerwcu pomorscy straż-
nicy (także ich rodziny i przyjaciele) 
będą honorowo oddawać krew.
Również i  my przypominamy 
wszystkim o  podstawach bezpie-
czeństwa:
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nad wodą:
• kąp się tylko w miejscach wyzna-
czonych, zabezpieczonych przez 
ratownika i stosuj się do poleceń,
• do wody wchodź zawsze w obec-
ności innych osób, pod opieką do-
rosłych,
• nie przeceniaj swoich możliwości 
pływackich,
• nie wypływaj poza granice  
kąpieliska,
• przed rozpoczęciem kąpieli 
zmocz ciało, by dostosować jego 
temperaturę do temperatury wody,
• nie skacz do wody, jeśli ratownicy 
nie wyrażą na to zgody,
• nie pływaj w otwartych zbiorni-
kach po zmroku,
• wyjdź z wody, gdy czujesz, że jest 
Ci zimno,
• nie wrzucaj innych osób do wody,
• nie hałasuj na kąpielisku, bo 
możesz utrudnić ratownikowi do-
strzeżenie kogoś, kto potrzebuje 
pomocy,
• nie biegaj po pomostach,
• nie pływaj na sprzęcie bez atestu,
• korzystając z kajaka, roweru wod-
nego, pamiętaj o kamizelce ratun-
kowej,
• nie pływaj podczas burzy oraz sil-
nego wiatru,
• chroń głowę przed słońcem,
• podczas opalania stosuj  

kremy ochronne,
• nie wchodź do wody, jeżeli krem 
którego użyłeś, jeszcze nie wchło-
nął się w skórę,
• pilnuj swojego czworonoga, aby 
nie wałęsał się wśród wypoczywa-
jących,
• nie kąp psa tam, gdzie wchodzą 
do wody inne osoby,
• w obcym miejscu nie oddalaj się 
od swoich opiekunów.

w lesie i w górach:
• nie wychodź na wędrówkę samot-
nie, chyba, że bardzo dobrze znasz 
teren,
• uważaj, aby w  drodze nie zastał 
Cię zmrok,
• poruszaj się wyznaczonymi szla-
kami i ścieżkami,
• miej przy sobie telefon,
• przed wyjściem sprawdź pogodę,
• pamiętaj o ciepłej odzieży,
• w czasie burzy nie szukaj schro-
nienia pod drzewami, masztami, 
słupami i latarniami,
• nie dokarmiaj dzikich zwierząt,
• jeżeli spotkasz zwierzę, nie próbuj 
go drażnić, nie rzucaj kamieniami 
lub patykami, nie uciekaj, spokoj-
nie odejdź, dyskretnie obserwując 
czworonoga,
• nie puszczaj wolno swojego psa,
• nie rozpalaj grilla i nie pal ognisk 
w lesie (oraz w odległości mniejszej 
niż 100 metrów od granicy lasu),
• nie niszcz grzybów oraz innej ro-
ślinności,
• nie wchodź na drzewa,
• myj owoce runa leśnego przed 
spożyciem,
• nie zbieraj grzybów, jeżeli nie 
masz pewności, że są jadalne,
• nie wjeżdżaj do lasu po-
jazdem silnikowym  

(motorowerem, quadem),
• po powrocie z lasu sprawdź czy na 
Twoim ciele nie ma kleszczy.
na ulicy:
• idź zawsze lewą stroną drogi, jedź 
prawą,
• gdy chcesz dostać się na drugą 
stronę ulicy, upewnij się, że nie nad-
jeżdża żaden pojazd – jeśli jedziesz 
na rowerze, przeprowadź go przez 
jezdnię,
• jadąc na rowerze, sygnalizuj zmia-
nę kierunku ruchu i nie ścinaj za-
krętów,
• po zmroku noś elementy odbla-
skowe i pamiętaj o oświetleniu jed-
nośladu,
• korzystaj z  dróg dla rowerów, 
zwracaj uwagę na ich oznakowanie 
i stan techniczny,
• używaj sprawnego i w pełni wy-
posażonego roweru,
• gdy jedziesz rowerem (quadem, 
na deskorolce lub rolkach) zawsze 
zakładaj kask,
• unikaj jazdy na rolkach i deskorol-
ce po drogach, z których korzystają 
pojazdy,
• nie zostawiaj zwierząt w  za-
mkniętym pojeździe zaparkowa-
nym w nasłonecznionym miejscu.

Całoroczne Hale piłkarskie

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

AKADEMIA UMYSŁU

Zajęcia dla seniorów
Od połowy maja w Filii nr 14 
Wojewódzkiej i  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy uli-
cy Opolskiej 3 na Przymorzu, 
w  ramach działalności Gdań-
skiego Centrum Seniora, reali-
zowany jest projekt skierowany 
do osób starszych.
- Pamięć z  wiekiem zawodzi, 
ale można robić wiele, aby jak 
najdłużej zachować ją w dobrej 
formie! Sięgnij po nowoczesne 
rozwiązania i  rozpocznij gim-
nastykę umysłu z  wykorzy-
staniem komputerowych gier 
logicznych!
Akademia Umysłu SENIOR 
EDU to treningi pamięci z wy-
korzystaniem edukacyjnych 
programów komputerowych. 
To 100 skutecznych ćwiczeń 
rozwijających pamięć i koncen-
trację, z  możliwością wyboru 
spośród wielu opcji i  ustawień 
poziomu trudności realizowa-
nych na 9 spotkaniach. Kurs 
gwarantuje możliwość nauki 

obsługi komputera przy jedno-
czesnym wykorzystaniu go do 
celów edukacyjnych. Podczas 
zajęć seniorzy dowiadują się jak 
dbać o zdrowie i umysł, aby chro-
nić swój mózg przed starzeniem 
– wyjaśnia Katarzyna Dettlaff-
-Lubiejewska, kierownik Filii nr 
14 Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego.
Udział w  grupowych zajęciach, 
czyli wspólny trening pamięci, 
to także okazja do poznania no-
wych osób i nawiązania przyjaź-
ni. Każdy uczestnik po ukończe-
niu kursu otrzymuje certyfikat 

„Mistrza Umysłu”, potwierdza-
jący uczestnictwo w kursie oraz 
zdobycie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej w zakresie trenin-
gu umysłu.
– W  tej chwili przyjmujemy 
zapisy na drugą, wakacyjną 
edycję kursu. Zajęcia odbywać 
się będą w  sierpniu, dwa razy 
w tygodniu – dodaje Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska.
Zgłoszenia przyjmowane są 
telefonicznie (58 556 38 27) 
lub w  siedzibie biblioteki przy 
Opolskiej 3.

(GR)

NA CHEŁMIE 

Dom 
sąsiedzki 
Centrum Wsparcia Rodziny 
oraz Dom Sąsiedzki powsta-
nie w budynku przy ul. Bucz-
ka 16 na Chełmie. Do końca 
roku poznać mamy projekt. 
Aktualnie w  Gdańsku funk-
cjonuje trzynaście domów 
sąsiedzkich i  sześć klubów 
sąsiedzkich. 
Podczas przeprowadza-
nych w  ramach opracowania 
Gminnego Programu Re-
witalizacji konsultacji spo-
łecznych, mieszkańcy Sta-
rego Chełmu wielokrotnie 
wskazywali budynek przy ul. 
Buczka 16, jako przyszłą lo-
kalizację obiektu służącego 
lokalnej społeczności. Dzię-
ki przeprowadzonej przebu-
dowie ma powstać miejsce 
służące integracji i  wspól-
nym działaniom społecznym 
mieszkańców dzielnicy. 
Głównym celem utworze-
nia Domu Sąsiedzkiego jest 
stworzenie miejsca dla zwięk-
szenia aktywności i tożsamo-
ści mieszkańców wspólnoty 
lokalnej na Starym Chełmie. 
W  planach jest utworzenie 
m.in. sali tanecznej na około 
100 osób oraz studia muzycz-
nego i fotograficznego. 

(GR)

w podróży:
• nie zostawiaj swoich rzeczy bez 
opieki,
• pilnuj portfela, noś przy sobie 
jedynie niezbędną ilość pieniędzy,
• nie ufaj obcym,
• nie oddalaj się od opiekunów, za-
pisz numer telefonu do nich,
• dbaj, by bateria w Twoim telefo-
nie zawsze była sprawna.

w rolnictwie:
• nie przebywaj w pobliżu maszyn 
rolniczych lub w miejscu wykony-
wanych prac polowych bez opieki 
dorosłych,
• nie podróżuj traktorem, na przy-
czepie lub innej maszynie rolni-
czej, jeżeli nie posiadają one odpo-
wiednio zabezpieczonych miejsc 
siedzących,
• nie baw się narzędziami  
rolniczymi,
• nie wchodź do budynków 
gospodarczych, gdy nie masz 
doświadczenia w  kontaktach  
ze zwierzętami,
• nie dotykaj środków  
chemicznych,
• nie baw się w miejscach niewła-
ściwie zabezpieczonych.
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BĘDĄ PROMOWAĆ SWOJE KSIĄŻKI

W piątki zapraszamy 
do biblioteki 
Wielu naszych Czytelników ma 
nadmiar wolnego czasu, z którym nie 
wie co zrobić. Podpowiadamy, aby 
skorzystać chociażby z ciekawych 
propozycji przygotowanych np. 
przez Filię nr 14 Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
Opolskiej 3.

Za nami spotkanie z  dietety-
kiem Magdaleną Sałacką, któ-
ra mówiła o zasadach zdrowego 
odżywiania. Przy okazji można 
było skorzystać z  bezpłatnego 
badania słuchu. Z  kolei miło-
śnicy turystyki wzięli udział 
w  spotkaniu z  podróżnikiem – 
Stanisławem Wilgą, który pro-
mował przy okazji swoją książ-
kę „Dawne szlaki spacerowe 
w Lasach Oliwskich”.
– Już w  najbliższy piątek, 15 
czerwca o  godzinie 17.00, roz-
pocznie się natomiast spotkanie 
autorskie z  Anitą Scharmach, 
które będzie połączone z  pro-
mocją najnowszej jej książki 
„Sukces rysowany szminką”. 
Autorka napisała chociażby 

REKLAMAREKLAMA

„Mogę wszystko”, 
„Zaraz wracam”, czy 
„Smaki życia”. Warto 
dodać, że spotkanie 
odbędzie się dzięki 
finansowej pomo-
cy Rady Dzielnicy 
Przymorze Wielkie – 
informuje Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejew-
ska, kierownik Filii 
nr 14 Wojewódzkiej 
i  Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego.
Z  kolei tydzień później, 22 
czerwca o  godz. 17.00, roz-
pocznie się spotkanie autor-
skie z Anną Dolatowską, która 
promować będzie swoją książkę 

na mojej ulicy nie 
było latarni
ciemność nikogo nie 
straszyła
dzieciństwo było 
szczęśliwe
wieczór 
przeważnie do 
rana
kilku moich 
przyjaciół
takich od pajdy 
chleba
może od Tolka 
Banana
łaziło tam 
i z powrotem 
dzieląc się często 
jabłkami
a nawet inną 
radością
dziś nie ma mojej 
ulicy
spotyka mnie jeden 
staruszek
mój arcymistrz 
wzruszeń

Piotr  
Szczepański

„Pan idealny”. Dodajmy, że spo-
tkanie jest organizowane w  ra-
mach Klubu Powieści Kobiecej 
i  dzięki współpracy z  Wydaw-
nictwem „Oficynka”.

(GR)

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash
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RAJD NA ORIENTACJĘ 

Wakacyjny tułacz 
Miłośników rajdów na orienta-
cją zapraszamy na kolejną od-
słonę Wakacyjnego Tułacza. 
Tym razem impreza odbędzie 
się w Leśniewie w gminie Puck, 
a  rajd zaplanowano na najbliż-
szą sobotę, 16 czerwca.
– Dla uczestników przygoto-
wana została 50-kilometrowa 
trasa rowerowa oraz cztery tra-
sy piesze o długości 10, 20, 30 
i 50 kilometrów. „Sprawdź gra-
nice swoich możliwości” to ha-
sło przewodnie naszych imprez. 
Nie jest istotne, kto jak daleko 
dojdzie, lecz jak dobrze będzie 
się bawił w duchu sportowej ry-
walizacji – mówi Wojciech Su-
chy z gdańskiego Bractwa Przy-
gody Almanak.
Tułacz to rajd na orientację, 
którego celem jest odnalezienie 
w  terenie kilkunastu punktów 
kontrolnych, mając do dyspozy-
cji jedynie mapę, kompas i dużo 

wytrwałości. 
– To również znakomita oka-
zja, aby oderwać się od kom-
putera czy telewizora i  spędzić 
trochę czasu w  lesie, razem 
z  przyjaciółmi i  rodziną. Dla 
najwytrwalszych tułaczy przy-
gotowaliśmy specjalne niespo-
dzianki. Wszystkich chętnych 
– uczestników oraz kibiców, 
zapraszamy 16 czerwca o godz. 
6.30 do bazy imprezy, zlokali-
zowanej w Szkole Podstawowej 
w  Leśniewie – zaprasza Woj-
ciech Suchy.
Wszelkie informacje na temat 
rajdu otrzymać można dzwo-
niąc pod numer telefonu 502 
765 536. Znaleźć je można też 
na stronie www.tulacz.alma-
nak.pl, gdzie znajduje się rów-
nież formularz zgłoszeniowy. 
Do udziału w  imprezie zgłosić 
się można także w bazie rajdu. 

(GR)

ŚWIĘTO KOSZYKÓWKI W ERGO ARENIE

Polska zagra z wicemistrzami Europy
Litwa to jedna z najlepszych europejskich drużyn w koszykówce. Reprezentacja Polski 
od wielu lat nie odniosła znaczącego sukcesu, a w rankingu FIBA plasuje się stosunkowo 
nisko. 28 czerwca obie drużyny zmierzą się w spotkaniu, które rozegrane zostanie w Ergo 
Arenie. Pojedynek rozegrany będzie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Chinach.

– To będzie wielkie święto ko-
szykówki. Reprezentacja Polski 
zmierzy się z Litwą – zespołem, 
który wywalczył srebrne me-
dale na EuroBasketach w 2013 
i  2015 roku, uczestnikiem 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro w 2016 roku. A to tyl-
ko ostatnie wielkie osiągnięcia 
tej drużyny – mówi Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 
Ergo Areny. – Swoją obecność 
w  kadrze podczas tego okien-
ka reprezentacyjnego zapo-
wiada jedna z gwiazd Toronto 
Raptors, Jonas Valanciunas. 
Można więc spodziewać się, 
że nasi wschodni sąsiedzi za-
grają w bardzo silnym składzie. 
Trzeba również pamiętać, że 
trenerem tej reprezentacji jest 
doskonale znany w  naszym 
kraju Dainius Adomaitis.
Reprezentacja Polski jest obec-
nie na drugim miejscu w grupie 
C kwalifikacji do Mistrzostw 
Świata. To będzie już trze-
cie „okienko reprezentacyjne” 
w  tym cyklu. W  poprzednim, 
biało-czerwoni pewnie poko-
nali Kosowo we Włocławku 

i musieli uznać wyższość Węgier 
na wyjeździe.
W  dotychczasowym meczach 
Polska wygrała dwa mecze i po-
niosła dwie porażki. W  tabeli 
zajmuje 2. miejsce.
– Do kolejnej fazy kwalifikacji 
awansują trzy najlepsze druży-
ny z  grupy. W  drugim etapie 
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będziemy mieli tylko cztery sze-
ściozespołowe grupy – wyniki 
z  poprzednich meczów zostaną 
zachowane. Grupa, w której gra 
Polska łączyć się będzie z  gru-
pą D, gdzie grają Włochy, Ru-
munia, Holandia i  Chorwacja. 
Spotkania zostaną rozegrane we 
wrześniu, listopadzie i  grudniu 
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loraz lutym przyszłego roku. Me-

cze w  Polsce ponownie odbędą 
się w naszej hali. Do Mistrzostw 
Świata zakwalifikują się po trzy 
najlepsze drużyny w  grupie – 
łącznie 12 zespołów z Europy – 
wyjaśnia Bartosz Tobieński.

(GR)
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