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STR. 7

Z książką na plaży
Kolejny raz odpoczywający na plażach mogą 
wypożyczyć książki. Wszystko dzięki projektowi 
„Biblioteka na Plaży”, który wspólnie z Gdańskim 
Ośrodkiem Sportu realizuje gdańska biblioteka. 

W 2017 roku województwo pomorskie odwiedziło około 
9 milionów turystów. Działania promocyjne Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej skupione na wydłużaniu 
sezonu były strzałem w dziesiątkę. Branża turystyczna naszego 
regionu jest bardzo dobrze przygotowana na każdą porę roku.

– W minionym roku gdańskie lotnisko obsłużyło 
ponad 4,6 mln pasażerów, a z połączeń 
promowych Stena Line i Polferies skorzystało 
blisko milion pasażerów – mówi Marta 
Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego.

Wybrano radę nadzorczą    
W poniedziałek, 9 lipca, odbyło się kolejne Wal-
ne Zgromadzenie SM „Suchanino”. Tym razem 
członkowie spółdzielni przyjęli zmiany do statu-
tu oraz wybrali członków rady nadzorczej. 

Więcej stref płatnego parkowania  
Strefą Płatnego Parkowania w Gdańsku obję-
te zostały nowe miejsca postojowe w  Oliwie, 
na Głównym i  Starym Mieście, w  dzielnicy 
Aniołki oraz, na czas wakacji, w Jelitkowie.

Ponownie będą szukać „Orła” 
To już pewne, pod koniec września po raz piąty 
wyruszy ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła”, 
której celem jest odnalezienie wraku okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł”. 
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INFORMATOR PANORAMY

Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

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

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

• 20 – 22 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk 
Dźwiga Muzę, Plac Zebrań Ludowych

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

• 22 lipca (niedziela), Hunter, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 8

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

• 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

• 28 lipca – 5 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowy Turniej Tenisowy Sopot 
Open, ul. Ceynowy 5

• 28 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 5 sierpnia (niedziela), Kabareton ( Jerzy 
Kryszak, Piotr Bałtroczyk, Łowcy. B), godz. 
19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Zastawna 8

• 4 – 5 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Sopot Hipodrom 

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

• 12 sierpnia (niedziela), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 18.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 12 sierpnia (niedziela), Lech Janerka, godz. 
20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim, 
ul. Zastawna 8

• 18 sierpnia (sobota), Międzynarodowy 
Festiwal Iluzjonistów, godz. 18.00, Scena NOT 
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 19 sierpnia (niedziela), Parkowisko – 
Family&Friends Festival, godz. 10.00,  
Park Brzeźnieński 

• 26 sierpnia (niedziela), Lipali & Illusion, 
godz. 19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim, 
ul. Zastawna 8

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

• 7 września (piątek), Ricky Martin, godz. 
20.00, Ergo Arena

• 27 września (czwartek), Urszula Dudziak, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 14 października (niedziela),Tulia, klub 
Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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 Remontowany ma być m.in. chodnik przy ulicy Jagiellońskiej 

REKLAMA

Gdańsk, ul. Kołobrzeska 46 
Pon.-Pt.: 07:00-20:00 
Sobota: 08:00-14:00
Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33 
Pon.-Sob.: 09:00-21:00 
Niedziela: 11:00-20:00
Gdańsk, ul. Wajdeloty 12 
Pon.-Ndz.: 08:00-20:00
Gdańsk, ul. Wałowa 27a 
Pon.-Pt.: 07:30-19:00 
Sobota: 08:00-14:00
Gdańsk, ul. Gałczyńskiego 2 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 08:00-16:00
Gdańsk, ul. Chałubińskiego 29 
Pon-Pt.: 07:30-20:30 
Sobota: 08:00-16:00

Gdańsk, ul. Szeroka 21-22 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 09:00-16:00
Gdańsk, ul. Ostrołęcka 3 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 08:00-20:00
Gdańsk, ul. Karmelicka 1 
Pon.-Sob.: 08:00-21:00 
Niedziela: 09:00-20:00
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 49 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 08:00-14:00
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 83 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 09:00-18:00
Gdańsk, ul. Kartuska 17 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 08:00-16:00

Gdańsk, ul. Burzyńskiego 1/2 
Pon.-Pt.: 08:00-19:00

Gdańsk, ul. Gospody 3a 
Pon.-Pt.: 08:00-20:00 
Sobota: 08:00-16:00

Gdańsk, ul. Żwirki i Wigury 6/1 
Pon.-Pt.: 08:00-19:00 
Sobota: 09:00-15:00

Gdańsk, ul. Żwirki i Wigury 12 lok. 16 (Lotnia)  
Pon.-Pt.: 08:00-17:00 
Sobota: 09:00-13:00

Gdańsk, ul. Wawelska 23/3c 
Pon.-Pt.: 09:00-18:00 
Sobota: 09:00-13:00

Gdańsk, ul. Gdyńska 3a 
Pon.-Pt.: 08:00-19:00 
Sobota: 09:00-14:00
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PRZEZNACZONO 18 MILIONÓW

Wyremontują kolejne chodniki
Lada dzień powinny rozpocząć się remonty trzech ulic: Gałczyńskiego, Obrońców 
Wybrzeża i Jagiellońskiej. Umowa z wykonawcą została podpisana tydzień temu. Koszt 
prac, które do końca października mają być zakończone, wynosi ponad 3 mln zł. 

– Dla poszczególnych lokali-
zacji realizowanych w  ramach 
programu chodnikowego, 
w  pierwszej kolejności pozy-
skiwana jest dokumentacja pro-
jektowa, a  następnie, po uzy-
skaniu niezbędnych pozwoleń, 
zlecane jest prowadzenie robót. 
Przetargi na poszczególne ulice 
ogłaszane są w  pakietach, aby 
maksymalnie zwiększyć tem-
po prac, każda ze startujących 
w przetargu firm mogła złożyć 
ofertę tylko na jeden obszar – 
informuje Olimpia Schneider 
z  Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
W  tym roku ogłoszono już 
przetargi dla 19 ulic, z których 
3 uzyskały pozytywny wynik 
i  zostały rozstrzygnięte. W tej 
chwili roboty prowadzone są 
na 15 ulicach. 
– W Śródmieściu trwa moder-
nizacja ciągu pieszego w  ul. 
Tartacznej, a na Oruni Górnej 
modernizacja ul. Hoena. W ra-
mach programu zmodernizo-
wane zostaną również chod-
niki ul. Sienkiewicza, Sobótki 
we Wrzeszczu, Słonecznikowej 
i Altanki. W najbliższym czasie 

poprawi się stan nawierzchni 
w  ul. Czajkowskiego, Chod-
kiewicza i Łukasiewicza – do-
daje Olimpia Schneider.
To nie koniec zaplanowa-
nych prac drogowych na ten 
rok. W najbliższym czasie po-
znamy oferty na opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
dla pakietu 23 kolejnych ulic: 
Barniewickiej, Hestii, Westy, 

Woźnicy, Przy Torze, Rów-
nej, Sandomierskiej, Uranowej, 
Karłowicza, Żelińskiego, Rey-
monta, Malborskiej, Wenedy, 
Porębskiego/Dulina, Gosz-
czyńskiego, Zakopiańskiej, 
Wesołej, Tęczowej, Siennej, 
Sówki, Asesora, Stolnika i  Za 
Murami. Modernizacja tych 
chodników planowana jest na 
2019 roku. 

– Gdański program chodni-
kowy jest realizowany od 2014 
roku. W  latach 2014 - 2017 
wyremontowano łącznie ponad 
63 km chodników. Natomiast 
na tegoroczną edycję progra-
mu przeznaczono blisko 18 mi-
lionów złotych – przypomina 
Olimpia Schneider.

(GR)

KOLEJNY PREZES
Rada Nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu Arkadiusza 
Siwko na  prezesa zarządu gdańskiego giganta energetycznego. 
Na stanowisku zastąpił on Alicję Barbarę Klimiuk, która pełniła 
obowiązki prezesa od lutego.  W skład zarządu Energa SA wcho-
dzą również: Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyj-
nych, Jacek Kościelniak, wiceprezes zarządu ds. finansowych oraz 
Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

ZLOT ZHP GDAŃSK 2018 
Prawie 15 000 osób weźmie udział w  największym harcerskim 
przedsięwzięciu ostatnich lat. Czeka na nich przygoda ukryta 
w sześciu modułach: Źródło, Dziedzictwo, Natura, Służba, Roz-
wój, Cywilizacja i Kalejdoskop. Ceremonie otwarcia i zamknięcia 
oraz Dzień Regionów będą kulminacją święta harcerstwa, jakim 
jest Zlot ZHP. Od 6 do 16 sierpnia harcerskie życie skoncentruje 
się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOŻYWIANIE DZIECKA 
Rodzice, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszko-
lach lub szkołach i spełniają kryteria uprawniające do tego świad-
czenia, winni zasygnalizować taką potrzebę pracownikowi socjal-
nemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Muszą 
bowiem złożyć wniosek na nowy rok przedszkolny lub szkolny. 

WIĘKSZY SZPITAL NA ZASPIE
Na początku lipca wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę 
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.  Rozbudowa  o trzykondygna-
cyjne skrzydło Szpitala św. Wojciecha  obejmuje między innymi: 
wyposażenie medyczne i  niemedyczne bloku operacyjnego i  sal 
wybudzeń, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału 
urologii – w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, 
aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabie-
gowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, 
respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, 
diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły 
operacyjne mobilne i materace grzewcze. Projekt przewiduje rów-
nież przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunika-
cyjnego o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz 
miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstanie łącznie 75 
bezpłatnych miejsc parkingowych. Koszt inwestycji to 83 mln zł.

W SKRÓCIE
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NIE ZAŚMIECAJ, PRZESTRZEGAJ ZASAD

Mandat za nielegalne 
wystawki
– By nielegalne wystawki nie zamieniły ulic naszego miasta 
w śmietnisko, sopockie służby miejskie przygotowały specjalne 
ulotki, dedykowane poszczególnym kwartałom miasta – 
informuje Anna Dyksińska z Urzędu Miasta Sopotu.

Na nielegalnie pojawiających 
się wystawkach odpadów wiel-
kogabarytowych naklejane są 
kartki informujące o  fakcie 
nieodebrania śmieci oraz ka-
rach, które grożą tym, którzy 
je podrzucają. Nieterminowe 
wystawianie odpadów wiąże się 
z  nałożeniem kary finansowej. 
Nieprzestrzeganie regulaminu 
grozi nałożeniem przez sopocką 
Straż Miejską mandatu karnego 
nawet do 500 zł.
– Można również ustalić indy-
widualnie termin wystawienia 
do odbioru odpadów poza har-
monogramem. W tym celu pro-
simy o  kontakt z  działem Ob-
sługi Klienta Zakładu Oczysz-
czania Miasta w Sopocie – tłu-
maczy Anna Dyksińska.
Odbiór odpadów zgłaszać moż-
na telefonicznie (tel. 58 551 38 
27) lub drogą mailową (obslu-
ga@zom.sopot.pl).
Odpady wielkogabarytowe od-
bierane są od mieszkańców mia-
sta generalnie raz w  miesiącu, 
zgodnie z  terminami określo-
nymi w  harmonogramie, który 
znaleźć można na stronie www.
zom.sopot.pl. Tym, którzy nie 
wiedzą, przypominamy, że od-
pady wielkogabarytowe należy 
wystawić nie wcześniej niż po 
godzinie 18.00 dnia poprzedza-
jącego termin wywozu lub naj-
później do godziny 6.00 w dniu 

RÓWNIEŻ DLA SOPOCIAN

NOWOCZESNY I ELEGANCKI 

SOPOCKI BUDŻET OBYWATELSKI 

Bezpłatne szczepienia

Dom pogrzebowy gotowy

Głosowanie we wrześniu

– Trzy tysiące mieszkańców 
Pomorza powyżej 65. roku ży-
cia skorzysta z  bezpłatnych 
szczepionek. W  urzędzie mar-
szałkowskim podpisano poro-
zumienia o  współfinansowanie 
zastrzyków. To pilotaż na Pomo-
rzu i pierwszy program realizo-
wany z  powiatami – informuje 
Dorota Patzer z Biura Prasowe-
go Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Na zakażenia pneumokokami 
narażone są szczególnie osoby 
powyżej 65. roku życia.
– Ich stan zdrowia, w  szcze-
gólności przewlekłe choroby, 
na które cierpią, powoduje, że 
stają się bardziej podatni na za-
chorowania. Dlatego też samo-
rząd wojewódzki podjął decyzję 
o  jego wsparciu finansowym 
w 50 proc., czyli w takiej samej 
wysokości jak powiaty. Przypo-
minam, że województwo po-
morskie przeznacza też środki 
na takie programy, jak: wcze-
sne wykrywanie nowotworów 

Zakończyła się budowa, wy-
czekiwanego przez miesz-
kańców, Domu Pogrzebo-
wego w  Sopocie. Rodziny 
zmarłych mogą żegnać swo-
ich najbliższych w  godnych 
i eleganckich warunkach. 
– Obiekt został wybudowa-
ny na sopockim Cmentarzu 
Komunalnym. Nowocze-
sny i  elegancki budynek sta-
nął w  miejscu poprzedniego 
domu, z  tym, że jest o  wie-
le bardziej przestronny, jest 
również przystosowany do 
potrzeb osób z  niepełno-
sprawnością ruchową. Prócz 

– Zakończyła się weryfika-
cja wniosków do sopockie-
go Budżetu Obywatelskie-
go. Mieszkańcy mieli czas 
na składanie odwołań od 
wstępnej decyzji komisji od 
11 do 24 czerwca. Na piśmie 
wpłynęło ich sześć, kilkoro 
mieszkańców skorzystało też 
z możliwości bezpośredniego 
przedstawienia swojego sta-
nowiska komisji. Po ponow-
nym rozpatrzeniu, w  przy-
padku 13 wniosków komisja 
zmieniła decyzję – informuje 
Anetta Konopcka z sopockie-
go magistratu.
Jak dowiadujemy się 

– rak piersi, szyjki macicy i  je-
lita grubego, czynniki ryzyka 
w miejscu pracy, cukrzyca typu 
2 oraz rehabilitacja kardiologicz-
na – wyjaśniał Paweł Orłowski, 
członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego.
Do tej pory porozumienie pod-
pisały powiaty: wejherowski, 
bytowski, chojnicki, kościer-
ski, kwidzyński oraz tczewski. 
Niedługo zostaną też zawarte 
kolejne porozumienia na szcze-
pienia z  powiatami: człuchow-
skim, kartuskim, malborskim, 
puckim, a  także z  Gdynią, 
Sopotem i  Słupskiem. W  pro-
gramie uczestniczy łącznie 13 
powiatów.
– Samorząd województwa po-
morskiego podjął też decyzję 
o utworzeniu Regionalnego Pro-
gramu Polityki Zdrowotnej – 
Szczepienia przeciwko pneumo-
kokom dla osób 65 + z grupy ry-
zyka – dodaje Dorota Patzer.

(GR)

kaplicy pogrzebowej w obiek-
cie znajduje się: chłodnia, 
pomieszczenie do ubierania 
zwłok, kameralne miejsce po-
żegnania ze zmarłym, miej-
sce sprzedaży trumien i  urn, 
toaleta dla żałobników oraz 
zaplecze socjalne z  wiatą dla 
konia i miejscem na sprzęt – 
informuje nas Anna Dyksiń-
ska z Urzędu Miasta Sopotu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
budowa trwała ponad rok, 
a koszt inwestycji wyniósł 5,3 
mln zł.

(GR)

z  komunikatu prasowego so-
pockiego urzędu miasta, osta-
tecznie 181 wniosków z  285, 
które wpłynęły od mieszkań-
ców trójmiejskiego kurortu, 
zostało pozytywnie zweryfiko-
wanych i mogą zostać dopusz-
czone do głosowania. 
– W  przypadku kilku wnio-
sków konieczne jest uzyskanie 
opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Dotyczy to in-
westycji, które miałyby zostać 
zlokalizowane na gruncie bę-
dącym w użytkowaniu wieczy-
stym przez spółdzielnie miesz-
kaniowe. Wnioski te warun-
kowo zostały zweryfikowane 

  Za wystawkę z ulicy Chrobrego osoba, która zaśmieciła miasto, 
otrzymała dziś mandat karny w wysokości 100 zł.

  Nawet maluchy wiedzą, że Budżet Obywatelski tworzą mieszkańcy Sopotu

NASI Z NAGRODĄ

POGOTOWIE

Róża Ekologii 
2018

Nowa karetka 

Przedszkole nr 10 w  Sopocie 
otrzymało Oskara Ekologii – 
Różę Ekologii 2018.
– Jest to wyróżnienie, które 
przyznawane jest za wybitne 
osiągnięcia w  edukacji ekolo-
gicznej, realizowane we współ-
pracy z Komunalnym Związ-
kiem Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” – wyjaśnia Anet-
ta Konopacka z  sopockiego 
urzędu miasta. – Przedszkolni 
koordynatorzy wraz z pozosta-
łymi nauczycielami i  pracow-
nikami, każdego roku realizują 
wiele działań proekologicz-
nych. Obok zbiórki nakrętek, 
makulatury czy elektroodpa-
dów, w ramach projektu „Lider 
Lokalnej Ekologii” prowadzą 
spotkania ze specjalistami, 
warsztaty, a  nawet zajęcia la-
boratoryjne, które pozwalają 
przedszkolakom zgłębić tema-
ty ochrony środowiska.
Kapituła nagrody, oceniając 
działania Przedszkola nr 10 
w  Sopocie, była pod ogrom-
nym wrażeniem efektów eko-
logicznych osiągniętych przez 
placówkę w ciągu ostatnich 5 
lat, dzięki czemu miasto Sopot 
to nie tylko kurort, lecz także 
centrum edukacji ekologicznej 
dla nowych pokoleń.

(GR)

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Miejska Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 
z  Przychodnią w  Sopocie 
wzbogacił się o nową karet-
kę ratunkową. 
Pojazd kosztował 399 tys. 
zł, z  czego sopocki magi-
strat dofinansował zakup 
w  kwocie 250 tys. zł, po-
zostałą część pogotowie 
wyasygnowało z  własnego 
budżetu.
Nowa karetka jest bez wy-
posażenia medycznego – 
wyposażenie będzie prze-
niesione z  pojazdu, który 
ta karetka zastąpi. Ambu-
lans ten jest z  pełną zabu-
dową wraz z  lawetą i  no-
szami, miejscami na mon-
taż aparatury medycznej. 
Karetka zastąpi ambulans 
paramedyczny.

(GR)

wywozu.
Duży sprzęt AGD może 
być odbierany bezpośrednio 
z  mieszkań przez Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki” po uprzednim zgło-
szeniu telefonicznym (58 624 
66 11) lub online przez formu-
larz dostępny na stronie www.
kzg.pl. Odpady należy wysta-
wić przed posesję przy krawędzi 
jezdni w  sposób umożliwiający 
przejście lub przejazd. Dla bu-
dynków wielolokalowych przy 
zasieku śmietnikowym przy 
nieruchomości, z  której mają 
zostać odebrane.
Wystawić można: 
– wyposażenie mieszkania: sto-
ły, biurka, szafki, regały, szafy, 

krzesła, fotele, łóżka, materace, 
odzież i  tekstylia, kołdry, po-
duszki, pierzyny, drzwi, dy-
wany, wykładziny, żyrandole, 
wózki dziecięce, rowery, narty, 
duże zabawki,
– duże AGD: kuchenki, lodów-
ki, pralki, zmywarki, suszarki, 
okapy, kuchenki mikrofalowe,
– małe AGD: telewizory, od-
biorniki radiowe, magnetofony, 
sprzęt komputerowy, telefony,
– zużyte opony.
Nie można wystawić:
– poremontowych odpadów 
budowlanych,
– odpadów niebezpiecznych,
– elementów karoserii i wyposa-
żenia samochodów.

(GR)

pozytywnie – tłumaczy 
Anetta Konopacka.
Warto dodać, że tegoroczna 
edycja Sopockiego Budżetu 
Obywatelskiego jest rekordo-
wa pod względem liczby zło-
żonych przez mieszkańców 
wniosków. W  zeszłym roku 
zgłoszonych było ich 171.
Ostateczne wyniki weryfi-
kacji są już opublikowane 
na stronie www.sopot.pl/
bosopot. Głosowanie w  so-
pockim Budżecie Obywatel-
skim odbędzie się od 10 do 24 
września.

(GR)
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OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 2 PSM "Przymorze"  

wynajmie lokal:

1. Lokal użytkowy o pow. 11 m2 znajdujący się przy  
ul. Piastowskiej 100 D (pod schodami) 

2. Lokal użytkowy o pow. 45,7 m2 znajdujący się przy  
ul. Krzywoustego 25 (wolny od dnia 01.09.2018 r.)

Sczegółowych informacji udziela Administracja 
Osiedla nr 2, Gdańsk Piastowska 90E tel. 58 553-26-31
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CORAZ MNIEJ TERENÓW NA NOWE PARKINGI

60 lat temu nie myślano, że 
każdy będzie miał samochód 
Przymorze – jedna z największych gdańskich dzielnic, projektowana i budowana była 60 lat temu. Wtedy nie zdawano sobie 
sprawy, jak wielki czeka nas rozwój motoryzacji i z tego, że każda rodzina posiadać będzie co najmniej jeden, a nawet dwa lub 
trzy samochody. Parkingi planowano na ówczesne potrzeby, dziś wykorzystuje się każdy wolny kawałek działki, aby udostępnić 
mieszkańcom chociażby kilka dodatkowych miejsc postojowych.

Przymorze to przede wszystkim 
budynki należące do Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”, która już za rok ob-
chodzić będzie 60-lecie. W latach 
50. ubiegłego wieku rzadkością 
była rodzina, która nie posiada-
ła samochodów. Dziś niemal nie 
spotyka się rodziny bez auta.
– Miejsc parkingowych przybyło 
nam na Małym Przymorzu. Par-
king miał być gotowy już w ze-
szłym roku, ale nikt nie przystąpił 
do przetargu. Zadanie zostało już 
wykonane, a ponad 20 miejsc po-
stojowych wygospodarowaliśmy 
wzdłuż szczytów budynków przy 
ulicy Piastowskiej 68, 72 i  76. 
Myślę, że wszyscy z tej części na-
szego osiedla są zadowoleni, po-
nieważ powstały nie tylko nowe 
miejsca postojowe, a  co również 
ważne, kierowcy nie będą już 
zastawiać wjazdów do garaży – 
mówi nam Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymorze”.
Administracja „dwójki” otrzymy-
wała coraz więcej sygnałów, że na 
parkingach spółdzielczych par-
kują kierowcy sąsiednich osiedli. 
W  związku z  tym – dla miesz-
kańców AO2 PSM „Przymorze” 
– zdecydowano się wprowadzić 
identyfikatory. 
– Zostały one wprowadzone 30 
czerwca i  jeszcze nie wiemy, czy 
zdają one egzamin. To rozwiąza-
nie może przynieść oczekiwany 
efekt przy dobrej współpracy ze 
Strażą Miejską. Identyfikato-
ry wprowadzono chociażby na 

sąsiedniej Żabiance i tam w pew-
nym stopniu problem udało się 
rozwiązać – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.
Identyfikatory wprowadzono 
w  okolicach ulic: Dąbrowszcza-
ków 2 – 10, Piastowskiej 106 
i  Małym Przymorzu. Z  czasem 
pojawią się one również w  po-
zostałych częściach osiedla. Jed-
no mieszkanie może „otrzymać” 
dwa identyfikatory z  numerem 
rejestracyjnym samochodu i  je-
den dla gościa (na okaziciela). Do 
początku lipca wydano kilkaset 
identyfikatorów.
– Nasze osiedle jest najstarsze, 
dlatego też mamy już niewiele 
miejsca, gdzie moglibyśmy wygo-
spodarować jakiekolwiek dodat-
kowe miejsca postojowe. Niewiel-
ki problem stanowią z kolei auta, 
które stoją nawet do 3 lat i nie są 
używane i nie wyglądają jak wra-
ki. Takich aut nie możemy się 
pozbyć, a blokują parking. Z wra-
kami nie mamy problemów, gdyż 
we współpracy ze Strażą Miejską 
usuwamy je z  naszego osiedla – 
tłumaczy kierownik Byczkowski.
Na terenie Administracji Osiedla 
nr 3 dostępnych jest blisko 900 
miejsc postojowych. Utworzone 
zostały trzy parkingi społeczne, 
gdzie za parkowanie auta kie-
rowcy wnoszą jedynie opłatę na 
utrzymanie parkingu. 
– Ilość miejsc parkingowych nie 
ulegnie znaczącemu wzrostowi, 
ponieważ nasza administracja 
nie dysponuje miejscem do ich 
tworzenia – tłumaczy Stanisław 

Kołaciński, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 3 PSM „Przy-
morze”. – Owszem, co roku stara-
my się wygospodarować miejsca 
na dodatkowych kilka, kilkana-
ście miejsc postojowych. W  cią-
gu dwóch najbliższych miesięcy 
zostaną zakończone prace przy 
tworzeniu kilku miejsc postojo-
wych przy barze mlecznym, przy 
Jagiellońskiej 12. 
Mieszkańcy osiedla dowiedzieli 
się niedawno o likwidacji parkin-
gu prywatnego przy Jagiellońskiej 
w sąsiedztwie gimnazjum i przy-
chodni, gdzie można było zapar-
kować nawet 120 samochodów. 
Teren jest miejski, a  urzędnicy 
zdecydowali się, że w tym miej-
scu zamiast parkingu powstanie 
szkoła. 
– W pewnym stopniu ratuje nas 
parking wzdłuż Dąbrowszcza-
ków, ale zimą – z obawy na swoje 
samochody – kierowcy nie chcą 
tam parkować. Mieszkańcy na-
szego osiedla zostawiają też auta 
na parkingu Galerii Przymorze. 
Staramy się sobie radzić. Będzie-
my szukać kolejnych miejsc, gdzie 
można zrobić dodatkowe miejsca 
postojowe, ale nie za wszelką 
cenę. Nie możemy likwidować 
zieleni, żeby zrobić parking – 
mówi Stanisław Kołaciński. 
Na terenie „czwórki” ostatnie 
miejsca postojowe wygospodaro-
wano w sąsiedztwie Szkoły Pod-
stawowej nr 79. 
– Miejsc dla samochodów bra-
kuje przede wszystkim przed 
falowcem przy ulicy Obrońców 

Wybrzeża. Jesteśmy ograniczeni 
terenowo, brakuje nawet miejsc 
zielonych, które można byłoby 
zamienić na parking – mówi nam 
Andrzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”. 
Na terenie osiedla działają trzy 
parkingi społeczne, na których 
nie ma już wolnych miejsc. Jest 
też jeden parking komercyjny 
przy ulicy Kołobrzeskiej. 
– Niewielki problem stanowią 
wraki stojące na naszych parkin-
gach, ale staramy się je szybko 
usuwać. Identyfikatorów jeszcze 
nie wprowadzamy. Na razie bę-
dziemy podpatrywać, jak funk-
cjonuje to na terenie „dwójki”. 
Jeśli pomysł się sprawdzi, to rów-
nież na naszym osiedlu wprowa-
dzimy tego typu rozwiązanie – 
dodaje Andrzej Narkiewicz. 
Najlepsza sytuacja z  wolnymi 

miejscami, na których można by-
łoby jeszcze budować dodatkowe 
parkingi, jest na terenie Admini-
stracji Osiedla nr 1. Nie dotyczy 
to jednak Małego Przymorza, 
gdzie okolice ulicy Śląskiej, czy 
Bora Komorowskiego są dość gę-
sto zabudowane i  tu znalezienie 
terenu przeznaczonego na miej-
sca postojowe graniczy już niemal 
z cudem.
– Tylko w tym roku udało nam - 
Tylko w tym roku udało nam się 
wykonać blisko 50 dodatkowych 
miejsc postojowych. Pojawiły się 
one przy ulicach: Rzeczypospo-
litej 9, Olsztyńskiej 4 i 8, Opol-
skiej 4, Chłopskiej 7 oraz Ślą-
skiej 80, 82. Kolejne miejsca wy-
budujemy również w przyszłym 
roku. Już teraz przyglądamy się, 
gdzie jest natężenie samocho-
dów i  czy istnieje możliwość 
wykonania parkingu w  tym 

miejscu. Obserwujemy też zwy-
czaje kierowców, dzięki czemu 
wiemy, w którym miejscu zapla-
nować miejsca postojowe – in-
formuje Łucja Seredzińska, kie-
rownik Administracji Osiedla nr 
1 PSM „Przymorze”.Również 
na tym osiedlu zorganizowano 
parkingi społeczne, które cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem 
kierowców. Na terenie „jedynki” 
działa sześć takich parkingów, 
wszystkie miejsca są na nich 
zajęte, a  mieszkańcy z  niecier-
pliwością czekają na zwolnienie 
chociażby jednego miejsca.
Widać zatem, że znalezienie 
wolnego miejsca postojowego na 
Przymorzu nie jest aż tak kar-
kołomne, jak na innych gdań-
skich – nawet nowo powstałych 
– osiedlach. 

Grzegorz Rudnicki

OGŁOSZENIE PSMOGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie lokal:

1. Lokal usytuowany na XI p. w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 6A o pow. 7,95 m2, 

instalacja elektryczna, c.o..

2. Lokal usytuowany na I p. w Pawilonie Handlowo-Usłu-
gowym przy ul. Obrońców Wybrzeża 12, o pow.14,00 m2,

instalacja elektryczna, c.o., wspólne w.c. .

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3  w godz. 7 - 15 lub 

pod nr tel. 553-04-13 wew. 41, 667-629-555

Administracja Osiedla Nr 1 PSM "Przymorze"  
wynajmie lokal:

Lokal o powierzchni 28m2 na parterze budynku miesz-
kalnego przy ul.

Rzeczypospolitej 11.

Wyposażony w z.w., c.w. c.o.

Przeznaczony na działalność: Biuro, gabinet.

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 1 
przy ul. Opolskiej 3, tel. 58 556 49 29
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PARKING NADMORSKI ZA 5 ZŁOTYCH

Więcej stref płatnego parkowania

– Od 1 lipca obszar pobo-
ru opłat w  Oliwie obejmuje, 
oprócz dotychczasowych ulic, 
także miejsca parkingowe na 
ulicach Majkowskiego, Cey-
nowy, Poczty Gdańskiej, Licz-
mańskiego, Leśnej i  Podha-
lańskiej. Z  kolei na Głównym 
i Starym Mieście opłatą zostały 
objęte ulice: Pachołów, Pod-
stoczna, Stępkarska, Sukien-
nicza i  Wiosny Ludów. Na 
Aniołkach parkometry stoją na 
ulicy Dębowej, a  we Wrzesz-
czu na ul. Sosnowej – informu-
je Magdalena Kiljan, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni.
Gdańska Strefa Płatnego Par-
kowania obejmuje 7 sekto-
rów: Główne Miasto, Stare 
Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, 
Oliwa, Przymorze. Siódmy 
sektor, Jelitkowo, obowiązuje 
w  miesiącach lipiec i  sierpień. 
Magdalena Kiljan przypomi-
na natomiast, że opłata za po-
stój samochodów w  sektorach: 
Główne Miasto, Stare Mia-
sto i  Wrzeszcz pobierana jest 
w dni powszednie w godz. 9.00 
– 17.00. 
– W sektorach Aniołki, Oliwa 
oraz Przymorze parkowanie 
w Strefie Płatnego Parkowania 
płatne jest w  dni powszednie 
w godz. 9.00 – 15.00. Parkowa-
nie w  sektorze Jelitkowo płat-
ne jest od 1 lipca do 31 sierpnia 
w dni powszednie w godz. 9.00 
– 17.00. Parkowanie w  Strefie 
Płatnego Parkowania w  sobo-
ty, niedziele i  święta jest bez-
płatne, niezależnie od dzielni-
cy – dodaje Magdalena Kiljan. 
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   Od 1 lipca obszar poboru opłat w Oliwie obejmuje m.in. ulicę Liczmańskiego,

Strefą Płatnego Parkowania w Gdańsku objęte zostały nowe miejsca postojowe w Oliwie, 
na Głównym i Starym Mieście, w dzielnicy Aniołki oraz, na czas wakacji, w Jelitkowie.

PAMIĄTKOWE TABLICEWSPÓLNE POMORSKIE

Przejrzyście i czytelnie Nasi na targach 
w stoczniowych W Gdańsku rozpoczyna się pro-

ces wprowadzania ujednolicone-
go systemu tablic z informacjami 
o najważniejszych osobach i wy-
darzeniach związanych z  mia-
stem. Grono postaci upamiętnio-
nych w ten sposób otworzą dzie-
więtnastowieczny nadburmistrz 
Leopold von Winter oraz artysta 
Frank Meisler. 
Jak informuje nas Anna Iwanow-
ska z gdańskiego magistratu, ta-
blice będą umieszczane w miej-
scach, które odegrały ważną rolę 
w  wydarzeniach historycznych 
bądź są związane z urodzeniem, 
pobytem, prowadzoną działalno-
ścią lub śmiercią znaczących dla 
Gdańska osób. 
 – W  odróżnieniu od tradycyj-
nych tablic pamiątkowych sys-
tem ten będzie sygnalizował 
ważność danego miejsca, nie bę-
dzie natomiast zawierał obszer-
nych biografii. Podobne systemy 
identyfikacji są wdrażane w naj-
większych miastach europejskich 

Pomorskie firmy z branży stocz-
niowej mają okazję zaprezen-
tować oferty na wspólnym sto-
isku województwa pomorskiego 
podczas Międzynarodowych 
Targów Budowy i Wyposażenia 
Statków, Maszyn i Technologii 
Morskich, które odbędą się 4 – 7 
września w Hamburgu. 
- Targi SMM są największą 
i  najważniejszą imprezą świa-
towego przemysłu okrętowego. 
Co dwa lata gromadzą świato-
wych liderów budowy i remontu 
statków, produkcji najnowocze-
śniejszego wyposażenia okrę-
towego, technologii i  inżynierii 
morskiej oraz decydentów sze-
roko rozumianej gospodarki 
morskiej. W czasie każdej edycji 
targów kilkadziesiąt wiodących 
firm ogłasza wprowadzenie do 
swojej oferty nowych, innowa-
cyjnych produktów i prezentuje 
najnowsze rozwiązania techno-
logiczne. Impreza to nie tylko 

na przykład Berliner Gedenktafel 
czy blue plaque w  Londynie – 
wyjaśnia Anna Iwanowska. 
Tablice są owalne, koloru ciem-
nografitowego. Zastosowano 
krój czcionki Servus Slab przy-
gotowany przez Michała Jaro-
cińskiego. Teksty będą dostępne 
w  języku polskim i  angielskim. 
W  przypadku wyjątkowo cie-
kawych postaci i  miejsc będzie 
również dostępne tłumaczenie na 
trzeci język. Projekt tablicy przy-
gotowała Anita Wasik z Akade-
mii Sztuk Pięknych. 
Tablice wymieniane będą 
sukcesywnie. 
 – Zaczniemy od informacji o von 
Winterze i  Meilserze. A  potem 
będziemy uzupełniać kolejne 
miejsca. Obecne tablice, które 
będą wymagały naprawy, będzie-
my zastępować wprowadzaną 
identyfikacją – mówi Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska. 

(GR)

zapoznawanie się z prezentowa-
nymi produktami i usługami, ale 
również miejsce nawiązywania 
stałej międzynarodowej współ-
pracy – informuje Katarzyna Ka-
perska z  Agencji Rozwoju Po-
morza, organizator wspólnego 
udziału w hamburskich targach.
Ubiegłoroczna edycja zgroma-
dziła ponad 2100 wystawców 
oraz 50000 odwiedzających 
profesjonalistów z  całego świa-
ta. Agencja Rozwoju Pomorza 
organizuje dla pomorskich firm 
z  branży stoczniowej wspól-
ny udział w  Targach SMM 
w Hamburgu w ramach projek-
tu Pomorski Broker Eksporto-
wy. Koszt udziału w targach dla 
jednego przedsiębiorcy wynosi 
prawie 20 tys. zł, ale dzięki do-
finansowaniu w ramach realizo-
wanego przez Agencję Rozwoju 
Pomorza projektu, firma ponie-
sie tylko niewielki wkład własny.

(GR)

– Mieszkańcom będziemy 
przypominać jednocześnie 
o  możliwości zaopatrzenia się 
w  Kartę Opłaty Zryczałtowa-
nej Mieszkańca. Jej miesięczny 
koszt to 10 złotych. 
Dodajmy jeszcze tylko, że opła-
tę za postój samochodu można 
uiścić gotówką lub kartą płat-
niczą w  parkomacie oznaczo-
nym logo Gdańskiego Zarządu 
Dróg i  Zieleni. Opłaty można 
również dokonać za pośrednic-
twem systemu opłat mobilnych 
w  Gdańsku (do wyboru): Ci-
tyParkApp, ePark, moBILET, 
mPay, Pango, SkyCash. 

To nie koniec informacji dla 
kierowców. 
Kolejny raz, na okres waka-
cji, uruchomione zostały par-
kingi nadmorskie w  Gdańsku. 
Tak jak w ubiegłym roku będą 
funkcjonowały w  czterech lo-
kalizacjach (do 31 sierpnia). 
Opłata za parkowanie nie ule-
gnie zmianie i będzie wynosiła 
5 zł. 
Parkingi zlokalizowane są przy 
ulicach Błękitnej i  Kaplicznej 
w  Jelitkowie, Czarnym Dwo-
rze w  Brzeźnie i  Nowotnej na 
Stogach. Jednorazowy wjazd 
na parking będzie kosztował 

5 zł, niezależnie od czasu po-
stoju. Parkingi będą płatne 7 
dni w  tygodniu w  godzinach 
od 9.00 do 17.00. Po godzi-
nie 17.00 do dnia następnego 
do godziny 9.00 postój będzie 
bezpłatny. Opłata dodatkowa 
za nieopłacony postój będzie 
wynosiła 50 zł. 
Co ciekawe w 2017 roku, mimo 
niesprzyjającej pogody do od-
bywania kąpieli słonecznych 
i  wodnych, z  parkingów nad-
morskich skorzystało blisko 
50000 kierowców.

(GR)

NOWE ŚWIADCZENIE

Nabór wniosków 
o 500+
Gdańskie Centrum Świad-
czeń prowadzi już akcję 
przyjmowania wniosków in-
ternetowych o  świadczenie 
500+, świadczenia rodzin-
ne, świadczenie z  funduszu 
alimentacyjnego oraz nowe 
świadczenie „Dobry start”. 
Wnioski w  formie tradycyj-
nej przyjmowane będą od 1 
sierpnia. 
– Do nowego okresu świad-
czeniowego pracownicy cen-
trum przygotowywali się 
od wielu miesięcy. Przyjęcie 
i  rozpatrzenie tysięcy wnio-
sków o  świadczenia każdego 
roku stanowiło duże wyzwa-
nie organizacyjne. Rok 2018 
będzie pod tym względem 
wyjątkowo pracowity, po-
nieważ do dotychczasowych 
ponad 45 tysięcy wniosków 
o  inne świadczenie realizo-
wane przez centrum, dojdzie 
blisko 40 tysięcy wniosków 
o  nowe świadczenie „Dobry 
start”. W  konsekwencji pra-
cownicy centrum staną przed 
trudnym zadaniem, jakim jest 
obsłużenie prawie 85 tysięcy 
wniosków o świadczenia – in-
formuje Arkadiusz Kulewicz, 
kierownik działu organiza-
cyjnego Gdańskiego Cen-
trum Świadczeń.
Świadczenie „Dobry start” 
wypłacane będzie po raz 
pierwszy. Jak szacują gdań-
scy urzędnicy skorzysta z nie-
go około 54000 gdańskich 
dzieci. 
– Świadczenie przysługuje raz 
w  roku na każde rozpoczy-
nające rok szkolny dziecko, 
uczące się w szkole podstawo-
wej i  ponadpodstawowej, do 
ukończenia przez nie 20. roku 
życia. Osoby legitymujące się 
orzeczeniem o  umiarkowa-
nym bądź znacznym stopniu 
niepełnosprawności, będą 
mogły otrzymać wsparcie 
do 24. roku życia. Wypłata 
świadczenia „Dobry start” nie 
jest uzależniona od dochodu. 
Programem nie zostały ob-
jęte dzieci w  zerówce – tłu-
maczy Arkadiusz Kulewicz, 
który dodaje, że aby otrzymać 
świadczenie należy złożyć 
wniosek. – Może to zrobić ro-
dzic dziecka, opiekun prawny 
lub opiekun faktyczny dziec-
ka. W przypadku dzieci prze-
bywających w  pieczy zastęp-
czej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
składają wnioski w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie. 
Wnioski o  świadczenie „Do-
bry start” można składać do 
30 listopada. 
Podobnie jak w  ubiegłym 
roku, istnieje możliwość zło-
żenia wniosków w  formie 
elektronicznej, m.in. za po-
średnictwem Portalu Infor-
macyjno-Usługowego Emp@
tia (empatia.mrpips.gov.pl). 

Dodatkowo, w  przypadku 
świadczeń 500+ i  „Dobry 
start”, wnioski będzie moż-
na składać za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej 
wybranych banków. W ubie-
głym roku z  elektronicznej 
formy złożenia wniosku sko-
rzystało ok. 50 proc. osób 
ubiegających się 
o świadczenie 500+. 
– Aby zachować ciągłość wy-
płat, nowy wniosek o  świad-
czenie 500+ oraz świadczenie 
alimentacyjne należy złożyć 
najpóźniej do 31 paździer-
nika, a  w  przypadku zasiłku 
rodzinnego najpóźniej do 30 
listopada. Z  końcem listopa-
da mija również termin zło-
żenia wniosków o  świadcze-
nie „Dobry start” – wnioski 
złożone po tym terminie nie 
będą rozpatrywane – przypo-
mina Arkadiusz Kulewicz.
Dodajmy przy okazji, że oso-
by, które z różnych względów 
nie zdecydują się na złożenie 
wniosku on-line, będą mogły 
zrobić to osobiście w  jednym 
z  ośmiu punktów przyjmo-
wania wniosków, rozloko-
wanych w  różnych dziel-
nicach Gdańska. W  punk-
tach tych będą przyjmowa-
ne wnioski o  świadczenie 
500+, świadczenie „Dobry 
start”, świadczenia rodzinne 
oraz świadczenia z  funduszu 
alimentacyjnego. 
Wnioski można składa w:
– Gdańskim Centrum Świad-
czeń, ul. 3 Maja 9 
– Szkole Podstawowej nr 8 – 
Filia, ul. Dragana 22 
– Klubie Osiedlowym „Pia-
stuś”, ul. Piastowska 98 A 
– Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, ul. Wod-
nika 57 
– SP nr 39, ul. Obywatelska 1 
– SP nr 16, ul. Ubocze 3 
– SP nr 61, ul. Sienna 26 
– Pozytywnej Szkole Podsta-
wowej, ul. Azaliowa 18 
Szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych 
świadczeń dostępne są na 
stronie internetowej Gdań-
skiego Centrum Świadczeń 
www.gcs.gda.pl. 
Informacje dotyczące składa-
nia wniosków on-line dostęp-
ne są na stronie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej www.mrpips.gov.
pl. 
Natomiast ewentualne py-
tania można kierować do 
pracowników: Punktu In-
formacyjnego Gdańskiego 
Centrum Świadczeń (tel. 58 
326 79 89) lub pisząc na adres 
info@gcs.gda.pl oraz Gdań-
skiego Centrum Kontaktu 
(w zakresie świadczenia 500+ 
oraz świadczenia „Dobry 
start”), tel. 58 524 45 00, 58 
764 00 00, e-mail: kontakt@
gdansk.gda.pl.

(GR)
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INWESTYCJE W OSOWEJ

Budują zbiornik retencyjny  
Od kilku tygodni w Osowej pro-
wadzonych jest kilka inwestycji. 
Jedną z nich jest budowa zbior-
nika retencyjnego. Prowadzony 
jest też remont ul. Planetarnej. 
W  najbliższym czasie powsta-
nie tutaj miasteczko rowero-
we, a kolejne ulice zyskają nowe 
oświetlenie. 
Rozpoczął się kolejny etap prac 
przy zbiorniku retencyjnym 
Osowa II. W tym czasie powsta-
ną układy drogowe wraz z kana-
lizacją deszczową oraz zbiorni-
kiem retencyjnym o pojemności 
retencyjnej ok. 15 tys. m³. 
 – Zbiornik zostanie zagospo-
darowany jako staw miejski 
tak, aby mógł służyć miesz-
kańcom jako miejsce spacerów 
i  rekreacji. Dobiegają koń-
ca prace związane z  koryto-
waniem zbiornika, a  na jego 
ścianach układane są kosze 
gabionowe. Wykonany zo-
stał także jeden z dwóch wlo-
tów do zbiornika – informuje 
Olimpia Schneider z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Na początku lipca zakończy-
ła się budowa 200-metrowe-
go odcinka ul. Wodnika wraz 
z rondem, na którym do poło-
żenia została jedynie warstwa 
ścieralna nawierzchni. Na 
ukończeniu są również prace 
związane z  układaniem sieci 

kanalizacji wodociągowej, sa-
nitarnej i deszczowej, a  także 
oświetlenie. Na tę inwestycję 
Gdańsk przeznaczył blisko 20 
mln złotych. 
 – Dzięki prowadzonym pra-
com poprawi się stan na-
wierzchni jezdni i chodników, 
przebudowany zostanie rów-
nież przejazd kolejowy. Uli-
ca zyska też nowe oświetlenie 
oraz kanalizację deszczową. 
Prace potrwają do grudnia. 
Koszt inwestycji to około 4,5 
miliona złotych. W  związku 
z budową zamknięto ul. Plane-
tarną na odcinku od ul. Satur-
na do skrzyżowania ulic Nowy 
Świat–Barniewicka. Taka or-
ganizacja ruchu potrwa około 
3 miesięcy – dodaje Olimpia 
Schneider. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w  ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2018 zostanie wyko-
nane oświetlenie przejścia dla 
pieszych w  okolicach Przed-
szkola i  Szkoły Podstawowej 
Happy Kids. Na terenie SP 
81 przy ul. Siedleckiego 14 
powstać ma także rowerowe 
miasteczko ruchu. Pomoże ono 
w  doskonaleniu jazdy na ro-
werze po drogach publicznych 
i  w  nauce wykonywania róż-
nych manewrów.

(GR)

W PLANIE CHEŁM, ŁOSTOWICE I STOGI

Mobilny Dom Kultury 
zawitał na Przymorze

Ogródek jordanowski, obok 
klubu „Bolek i Lolek”, to drugi 
przystanek Mobilnego Domu 
Kultury. Dwudniowa impreza 
rozpoczęła się koncertowo od 
recitalu Teatru Poza Sztuką, wy-
stępem Agaty Walczak & Live 
Band oraz folkowym brzmie-
niem Jazgotek. Z  kolei już na-
stępnego dnia do uczestnictwa 
w warsztatach zaproszeni zostali 
mali i duzi mieszkańcy Przymo-
rza. Dzieci mogły zaś obejrzeć 
spektakl Teatru A3 „Furetko 
z  obłoków”, a  potem posłuchać 
bajek i  opowieści z  muzyką na 
żywo w  wykonaniu Katarzyny 
Jackowskiej-Enemuo. Tego dnia 
nie brakowało gier planszowych, 
czytania na trawie, poetyckich 
zabaw oraz wystaw.
– Na naszym osiedlu bardzo 
prężnie działa klub osiedlowy. 
Mimo to pomysł z  Mobilnym 

Podobnie jak w ubiegłym roku, Gdański Archipelag Kultury w wakacyjne weekendy zaprasza do 
udziału w wydarzeniach Mobilnego Domu Kultury. Pierwszy w tym roku przystanek był w Nowym 
Porcie, a drugi – tydzień później – w ogródku jordanowskim Klubu Osiedlowego „Bolek i Lolek” 
na Przymorzu. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach, spektaklach, koncertach i zabawach

Domem Kultury uważam za 
bardzo dobry. Nie zawsze mamy 
czas, żeby wyjść na koncert. Zda-
rza się też, że dzieciaki nudzą się 
w wakacje. Tym razem – jeśli ktoś 
miał ochotę – prawie cały weekend 
mógł spędzić z  kulturą. Bardzo 
dobrze, że udział w imprezach był 
darmowy, bo zapewne nie wszyst-
kich byłoby stać, aby posłać swoje 
dzieciaki na takie zajęcia – mówi 
nam Karolina Piceluk.
Dodajmy tylko, że Mobilny Dom 
Kultury zawita jeszcze do trzech 
dzielnic. 
– Boisko Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ulicy Zielonogór-
skiej na Chełmie to przystanek 
nr 3. Mobilny Dom Kultury 
zawita tu między 27 a 28 lipca. 
Zaczynamy w  piątek, 27 lip-
ca plenerowym widowiskiem 
teatralnym „Wyspa” Teatru 
Snów, po nim usłyszymy znaną 

gdańskim słuchaczom Almo-
ust Jazz Group. W sobotę przez 
cały dzień będą się odbywa-
ły różnorodne warsztaty: m.in. 
decoupage’u, cyjanotopii czy 
warsztaty ceramiczne. Dla dzie-
ci przygotowano także występy 
teatralne, wśród których Łow-
cy Słów zaprezentują „Karawa-
nę baśni” arabskich – informuje 

Anna Iwanowska z  gdańskiego 
magistratu.
W  sierpniu zaś Mobilny Dom 
Kultury odwiedzi Łostowice (3 
sierpnia) oraz Stogi (wieczór 3 i 4 
sierpnia). W programie znajdzie-
my m.in. malowanie ludzi, kon-
certy, wielkie bańki mydlane, 
a także kino nieme z muzyką.

(KL)
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POMAGAJ Z GŁOWĄ

Nie dawaj pieniędzy 
żebrzącym 
Niemal codziennie w świetli-
cy dla dzieci żebrzących, także 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, pozostających 
podczas wakacji bez opie-
ki rodziców, ciekawe zajęcia 
i  dobre wsparcie ma nawet 
kilkanaścioro dzieci. Urucho-
mienie placówki przy ul. Za-
kopiańskiej 40 w Gdańsku to 
jeden z elementów prowadzo-
nej w  mieście akcji pomoco-
wej, edukacyjnej i prewencyj-
nej przeciwko żebractwu.
W tym roku w placówce pro-
wadzonej na zlecenie miasta 
przez CWII i Fundację
Wsparcia i  Inicjatyw Spo-
łecznych (FWIS) bezpłatną 
opiekę, program wakacyjno-
-wypoczynkowo-aktywizu-
jący, śniadania, obiady za-
pewnione mają także dzieci 
z rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
liczyć latem na uwagę i wła-
ściwe zaopiekowanie przez 
rodziców. Najmłodsi z  peda-
gogami, opiekunami byli już 
m.in. w kinie, parkach zabaw, 
odwiedzają gdańskie muzea.
W  ramach akcji „Okaż ser-
ce. Nie dawaj pieniędzy oso-
bie żebrzącej na ulicy, bo tam 
zostanie! Pomagaj mądrze!” 
streetworkerzy, pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w  Gdańsku prze-
kazali już edukacyjne, te-
matyczne ulotki i  plakaty do 
restauracji, kawiarni, hoteli 
i barów w Śródmieściu i
Wrzeszczu. Przypominali 
o adresach i kontakcie do in-
stytucji udzielających w mie-
ście kompleksowego wspar-
cia. Pracownicy MOPR prze-
kazali też ulotki w  czterech 

wersjach językowych do 
tramwajów wodnych. Plakaty 
akcji pojawią się w gdańskich 
autobusach. Akcja eduka-
cyjna i  pomocowa z  wyko-
rzystaniem tych materiałów 
prowadzona będzie także 
m.in. podczas Jarmarku św. 
Dominika. Przez całe wa-
kacje m.in. Straż Miejska, 
Policja patrolują najbardziej 
turystyczne i  przez to atrak-
cyjne dla osób proszących 
o  datki punkty miasta – ze 
szczególnym naciskiem na 
interwencje przeciwdziałają-
ce problemowi społecznemu. 
Działania prewencyjne na 
ulicach prowadzić też mają 
funkcjonariusze Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej 
w Gdańsku. 
– Apeluję, by bezmyślnie nie 
dawać pieniędzy osobom na-
gabującym na ulicach, ale 
wspierać je choćby informacją 
o  adresie instytucji udziela-
jących kompleksowej pomo-
cy – mówił Piotr Kowalczuk, 
zastępca prezydenta Gdańska 
ds. polityki społecznej. – Już 
kupienie potrzebującemu 
człowiekowi kanapki,
soku, rozmowa z nim, pochy-
lenie się nad problemem jest 
właściwsze. 

Sylwia Ressel

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

Jeżeli zauważymy osoby 
żebrzące, należy zgłosić 

fakt dzwoniąc pod nume-
ry alarmowe: Policji – 997 
lub Straży Miejskiej – 986. 

Pomoc także pod numerami 
tel. MOPR: 58 342 31 50 lub 

58 522 38 20.
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WYRUSZAJĄ WE WRZEŚNIU

Ponownie będą szukać „Orła”

Tegoroczne poszukiwania 
skoncentrowane będą w rejonie 
położonym 100 mil od Szkocji 
i  200 mil od wybrzeży Danii 
i kontynuowane w ramach we-
ryfikacji hipotezy tzw. „friendly 
fire”, według której 3 czerw-
ca 1940 roku okręt padł ofiarą 
bratobójczego ataku lotnictwa 
brytyjskiego.
Tym razem ekipa po raz pierw-
szy rozpocznie wyprawę wy-
ruszając z  wybrzeży Danii. 
Nie bez znaczenia jest fakt, 
iż członkom ekipy udało się 
dotrzeć i  nawiązać kontakty 
z  duńskimi rybakami, którzy 
są najbardziej aktywną grupą 
na Morzu Północnym. Ich wie-
dza może okazać się znacząca 
w poszukiwaniach na obranym 
obszarze. 
– W  tym roku poszerzyliśmy 
nasz obszar poszukiwań, pole-
cieliśmy do Danii, gdzie wiele 
czasu spędziliśmy z  rybakami, 
szukając informacji, które mo-
głyby rzucić nowe światło na 
nasze działania – komentuje 
Tomasz Stachura, szef projektu.
Załoga wypłynie na kutrze, 

To już pewne, pod koniec września po raz piąty wyruszy ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła”, której 
celem jest odnalezienie wraku okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 

który odpowiednio dostoso-
wany i  wyposażony przez In-
stytut Morski w  Gdańsku, 
zostanie przekształcony na 
czas trwania wyprawy w statek 
badawczy. 
– Dysponujemy światowej kla-
sy sprzętem, mamy odpowied-
nie zaplecze techniczne, jeste-
śmy bardzo zdeterminowani, 
musi nam się udać – komen-
tuje dr Benedykt Hac, szef ze-
społu hydrograficznego.
„Santi Odnaleźć Orła” to 
długoterminowy projekt. Jest 
prywatną inicjatywą grupy 
kilkunastu osób – profesjo-
nalnych nurków, ekspertów 
w  dziedzinie hydrografii oraz 
historii, którzy w tym celu po-
wołali z  prywatnych środków 
fundację o  nazwie „Odnaleźć 
Orła”. Projekt będzie prowa-
dzony nie tylko do momen-
tu odnalezienia miejsca spo-
czynku wraku „Orła”, ale do 
chwili wyjaśnienia przyczyny 
zatonięcia okrętu. Przedsię-
wzięcie, którego sponsorem 
tytularnym jest gdyńska firma 
„Santi”, zakłada sukcesywne 

badanie dna Morza Północ-
nego w  rejonach, w  których 
– wedle przyjętych hipotez – 
z  największym prawdopodo-
bieństwem może zalegać wrak 
ORP „Orzeł”.
Istotą funkcjonowania pro-
jektu jest prowadzenie badań 
zarówno podczas ekspedycji 
morskich, jak również w  po-
zostałych miesiącach na lą-
dzie, dlatego ekipa poświęca 

znaczną część czasu na poszu-
kiwanie różnych źródeł infor-
macji, nie tylko tych znajdują-
cych się w archiwach. 
– Nadal uważam, że konse-
kwencja jest źródłem każdego 
sukcesu, stąd liczę, że nasza de-
terminacja doprowadzi w końcu 
do odkrycia „Orła – dodaje To-
masz Stachura, szef projektu.

Katarzyna Piątek
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SIERPNIOWE ATRAKCJE NA OSIEDLU

Niezapomniana wizyta w Zatorzu

Za nami pierwsze dwa tygo-
dnie wakacji.
 – Odwiedziliśmy już Kraków. 
W związku z niesprzyjającą po-
godą musieliśmy nieco zmienić 
program wycieczki. Zwiedzili-
śmy za to kopalnię w  Bochni, 
gdzie nasi młodzi podopieczni 
oczarowani byli przygotowany-
mi tam lekcjami edukacyjnymi. 
Jednak zdecydowanie najwię-
cej emocji dostarczył młodym 
gdańszczanom park zabaw 
w  Zatorzu, gdzie spędziliśmy 
cały dzień. Tam nie było cza-
su na nudę – mówi nam Fran-
ciszek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.
Dodajmy, że zajęcia odbywają 
się również na terenie osiedla. 
Tu zdecydowanie największą 
popularnością cieszą się kręgle. 
Chętnych nie brakuje również 
na wyjścia do kina. Sporo osób 
przychodzi na zajęcia arty-
styczne i umuzykalniające.  
W  poprzednim wydaniu „Pa-
noramy” podawaliśmy program 
lipcowych zajęć. Tych, którzy 
nie wiedzą, co będzie się działo 

Wakacje w pełni. Pogoda dopisuje, więc młodzi gdańszczanie korzystają z możliwości kąpieli 
wodnych i słonecznych nad zatoką. Niektórzy mieszkańcy Oruni Górnej wybrali za to ofertę letnich 
zajęć przygotowaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe”.

na ich osiedlu, odsyłamy na na-
szą stronę www.panoramapo-
morza.pl, gdzie w  zakładce 
e-gazeta znaleźć można ostat-
nie wydanie, a  w  nim lipco-
wy rozkład jazdy zajęć w  SM 
„Południe”.
W  przyszłym miesiącu zaję-
cia prowadzone będą od 20 

sierpnia. Turnieje piłki nożnej 
zaplanowano na 20 sierpnia 
(klasy I–III, godz. 11.00) oraz 
30 sierpnia (klasy IV–VI, godz. 
11.00). Zajęcia umuzykalniają-
ce odbywać się będą 20, 27 i 30 
sierpnia (godz. 16.00). Z kolei 
turnieje w kręgle zorganizowa-
ne będą 21 i 28 sierpnia (godz. 

13.30). 23 sierpnia zaplano-
wano wyjazd do kina Krewet-
ka (godz. 9.15 – zbiórka przy 
Biedronce, zapisy prowadzone 
są w  sekretariacie spółdzielni), 
natomiast 27 sierpnia o  godz. 
11.00 rozpocznie się turniej 
tenisa. 

(GR)

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście
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WYBORCZA DOGRYWKA W SM „SUCHANINO”

Wybrano radę nadzorczą i przyjęto zmiany do statutu
W poniedziałek, 9 lipca, odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. Tym razem członkowie 
spółdzielni przyjęli zmiany do statutu oraz wybrali członków rady nadzorczej na kolejne 3 lata. 

Przypomnijmy, że podczas 
czerwcowego walnego zgro-
madzenia, nie przyjęto zmian 
do statutu, ale też nie wybrano 
wszystkich, dziewięciu człon-
ków rady nadzorczej. Wymaga-
ną liczbę głosów uzyskała wów-
czas jedynie Krystyna Traczyk.
– W  związku z  tym potrzeb-
na była dogrywka, druga tura 
wyborów. Nasz statut mówi, że 
w drugiej turze nie może uczest-
niczyć więcej kandydatów niż 
podwojona liczba wolnych miejsc 
w radzie. W naszym przypadku 
było to 16 kandydatów – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
To właśnie wybory były głów-
nym punktem obrad poniedział-
kowego walnego zgromadzenia. 
Członkowie rady wybrani zo-
stali zwykłą większością gło-
sów. W  jej strukturach, przez 
kolejne trzy lata, zasiadać będą: 
Krystyna Traczyk, Piotr Majt-
kowski, Zbigniew Kowalczyk, 
Agnieszka Serba-Chrzanow-
ska, Marek Dyktyński, Do-
rota Kujawska oraz Mateusz 
Niżegorodzki, Jerzy Orłowski 
i  Kazimierz Trawicki. Wczoraj 

odbyło się już zebranie, na któ-
rym ukonstytuowała się nowa 
rada nadzorcza. Funkcję prze-
wodniczącego powierzono …. 
Rada Nadzorcza kadencja  
2018 - 2021
1. Przewodniczący Rady Nad-
zorczej – Agnieszka Serba – 
Chrzanowska (członek Komisji 
Rewizyjnej)
2. Zastępca Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej – Jerzy Orłow-
ski + Przewodniczący Komisji 
Technicznej
3. Sekretarz – Kazimierz Trawic-
ki (członek Komisji Technicznej)
4. Członek – Piotr Majtkow-
ski + Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej
5. Członek – Krystyna Traczyk 
(członek Komisji Technicznej)
6. Członek – Dorota Kujawska 
(członek Komisji Rewizyjnej)
7. Członek – Mateusz Nie-
żygorodzki (członek Komisji 
Technicznej)
8. Członek – Marek Dyktyński 
(członek Komisji Rewizyjnej)
9. Członek – Zbigniew Ko-
walczyk (członek Komisji 
Technicznej).
Zdaniem Ewy Okuniewskiej, 
mieszkanki osiedla, pierwsza 

tura wyborów nie została do koń-
ca rozstrzygnięta, ponieważ była  
zbyt duża liczba kandydatów.
– W  związku z  tym głosy po-
rozkładały się na wszystkich 
kandydatów. Teraz była tylko 
dogrywka, po której poznali-
śmy ostateczny skład rady. My-
ślę, że sposób wyboru członków 
rady nadzorczej jest sprawdzony 

i nie warto go zmieniać – mówi  
nam Ewa Okuniewska.
– Trzy osoby z nowej rady nad-
zorczej pracowały już w  po-
przedniej kadencji rady, trzy ko-
lejne jeszcze wcześniej działały 
w  tym organie spółdzielczego 
samorządu, a  trzy są zupełny-
mi nowicjuszami, ale jestem 
przekonany, że bardzo szybko 
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PLAN	ZLOTU	
Piątek	20	lipca	2018	r.:	
-	przyjęcie	uczestników,	
-	rekreacja	wodna,	drezyny,		
-	20:00	DJ	Krzycki	
-	22:00	koncert	imBeer	
(funky/rock/rap)	
	
Sobota	21	lipca	2018	r.:	
-	rano:	zabawy	dla	dzieci,	rekreacja	
wodna,	drezyny	
-	13:00	–	parada	aut	
-	14:30	–	rajd	na	orientację	
-	17:00	–	konkurencje	zlotowe,	
rekreacja	wodna	
-	20:00	DJ	Krzycki	
-	22:00	–	koncert	Warsaw	Gun	
(rock/postpunk/reagge/rock&roll/
swing)		
	
Niedziela	22	lipca	2018	r.:	
-	rano:	rekreacja	wodna,	drezyny	
-	12:00:	ogłoszenie	wyników	i	
zakończenie	zlotu	

zapoznają się i  oswoją z  nowy-
mi wyzwaniami – mówi prezes 
spółdzielni.
Po wybraniu członków rady, na 
dwóch oddzielnych częściach wal-
nego zgromadzenia członkowie 
spółdzielni podjęli także uchwałę 
dotyczącą zmian w statucie, które 
będę obowiązywały po ich zareje-
strowaniu przez KRS. 

– Bardzo chciałbym podzię-
kować mieszkańcom za tak 
liczny – mimo sezonu urlopo-
wego – udział w walnym zgro-
madzeniu i  przyjęcie zmian 
w  statucie. Dzięki temu każ-
da nieruchomość, która liczy 
więcej niż 50 mieszkań, ma 
gwarancję wprowadzenia swo-
jego przedstawiciela do rady 
nadzorczej. Ale i  bez tego za-
pisu w  statucie okazało się, że 
w  obecnej radzie każda nieru-
chomość będzie mieć swojego 
reprezentanta – mówi prezes 
Wieczorek, który korzystając 
z  okazji dziękuje wszystkim 
osobom, które odważyły się 
kandydować do rady nadzor-
czej. – Mam do nich wielki 
szacunek, ponieważ wykonali 
niemałą pracę. Już samo zebra-
nie podpisów było dla nich nie 
lada wyzwaniem. Cieszę się, 
że aż tyle osób bierze aktywny 
udział w  życiu spółdzielczym. 
Chciałbym, aby ci, którzy nie 
zostali wybrani, w  dalszym 
ciągu dzieli się z nami swoimi 
pomysłami. Wszystkich chęt-
nych zapraszam do konstruk-
tywnej współpracy i  otwarcia 
na wszystkie nowe głosy. 
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SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH BADAŃ ATRAKCYJNIEJSZY JAR WILANOWSKA

Video mapping również 
w Gdańsku

Tunel do końca wakacji

Spektakularne przedsta-
wienie multimedialne, 
składające się ze specjalnie 
zaprojektowanych wizu-
alizacji i  trójwymiarowych 
animacji, będzie można 
zobaczyć już dziś 13 lipca 
w centrum Pruszcza Gdań-
skiego, a  miesiąc później 
w Gdańsku.
Wyjątkowe widowiska łą-
czące ze sobą muzykę, świa-
tło i dźwięk są częścią akcji 
„Rzeczywistość zaskakuje. 
Nie daj się zaskoczyć – zrób 
cytologię”, realizowanej 
przez spółkę Copernicus 
Podmiot Leczniczy.
Pokaz w  Pruszczu Gdań-
skim na budynku Starostwa 
Powiatowego rozpocznie 
się punktualnie a  godzinie 
23.00. Wstęp jest bezpłatny.
  – Tylko niecałe 30 procent 
mieszkanek województwa 
pomorskiego zgłasza się na 
prof ilaktyczne badania cy-
tologiczne. Powiat gdański 
należy do obszarów „bia-
łych plam”, a  to znaczy, że 
te wyniki należą do naj-
niższych w  województwie. 

Edukacyjny video mapping to 
niestandardowe rozwiązanie 
promocyjne, ale wierzymy, 
że właśnie takie innowacyj-
ne podejście pomoże zwrócić 
uwagę na ten problem – pod-
kreśla Marek Białonoga, ko-
ordynator projektu.
Do końca września na terenie 
województwa pomorskiego 
odbędzie się jeszcze 5 video 
mappingów w ramach projek-
tu. Jeden z nich zaplanowano 
na 24 sierpnia  w  Ratuszu 
Staromiejskim w Gdańsku. 
Akcja jest częścią projek-
tu „Prof ilaktyka raka szyjki 
macicy szansą na wydłuże-
nie aktywności zawodowej 
mieszkańców województwa 
pomorskiego”. Jest on współ-
f inansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020.
Celem projektu jest zwięk-
szenie świadomości spo-
łecznej odnośnie wysokiej 
skuteczności i  potrzeby wy-
konywania badań cytolo-
gicznych. Rak szyjki macicy 

Już od miesiąca trwają prace 
związane z budową tunelu pod 
ulicą Wilanowską, który połą-
czy dwie części Jaru Wilanow-
ska. Park zyska również nową 
przestrzeń rekreacyjną. Koszt 
obecnie realizowanego etapu 
zagospodarowania jaru wynosi 
5,7 mln zł, a  budowa samego 
tunelu to 1,8 mln zł.
– Jar Wilanowska to najpopu-
larniejszy zieleniec w południo-
wej części miasta. W  ramach 
realizacji zadania związanego 
z jego zagospodarowaniem, ak-
tualnie budowany jest 33-me-
trowy tunel dla pieszych, któ-
ry będzie stanowił połączenie 
dwóch części parku. Z  tunelu 
skorzystają zarówno piesi, jak 
i  rowerzyści. W  ramach jego 
budowy wykonano już rozbiór-
kę istniejącej nawierzchni jezd-
ni oraz chodników i ścieżki ro-
werowej. Wykonano również 
wykop na potrzeby montażu 
elementów tunelu – informu-
je Aneta Niezgoda z  Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
W  związku z  tym, że budowa 
tunelu wymagała w  pierwszej 
kolejności wykonania głębo-
kiego wykopu, konieczne było 
zamknięcie ulicy Wilanowskiej. 
Na wysokości Jaru, ul. Wila-
nowska jest nieprzejezdna i nie-
dostępna dla pieszych. 

82 DRUŻYNY W WIOSENNO-LETNIEJ EDYCJI TURNIEJU 

„Do przerwy 0:1” – lokalny turniej z renomą
Ostatniego dnia czerwca 566 uczestniczek i uczestników m.in. z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Straszyna, 
Pelplina i Kartuz wybiegło na boisko. Wszystko za sprawą Andrzeja Kowalczysa oraz Gdańskiej Fundacji Dobroczynności, 
organizatorów turnieju dzikich drużyn „Do przerwy 0:1”, który tradycyjnie odbywał się na boiskach przy ulicach Meissnera 
i Opolskiej na pograniczu gdańskiego Przymorza i Zaspy.   

– Rozgrywane w  Rosji Mi-
strzostwa Świata w Piłce Noż-
nej wchodzą właśnie w  decy-
dującą fazę, a  my tymczasem 
postanowiliśmy rozegrać nasz 
lokalny, ale mający już długo-
letnią tradycję i renomę turniej 
dzikich drużyn „Do przerwy 
0:1”  – mówił Andrzej Kowal-
czys, pomysłodawca i współor-
ganizator zawodów.
Do udziału w  tegorocznych 
rozgrywkach zaproszone zo-
stały 6-osobowe drużyny 
piłkarskie, w  tym dziewczę-
ce, rocznik 2006 i  młodsi, 
rocznik 2003/2005, rocz-
nik 2000/2002, rocznik 1999 
i starsi.  
Najmłodszą drużynę turnie-
ju miała ekipa Brazylia Gola 
(rocznik 2006 i młodsi) w skła-
dzie: Zuzanna Taras, Jaś Le-
wandowski, Szymon Lesz-
czyński, Wiktor Kołodziej-
czak, Jaś Mystkowski i  Adam 
Osik – średnia wieku 7,5 roku. 
Pomimo to, dzielnie walczy-
li ze starszymi zawodnikami, 

– Objazd wszystkich pojazdów 
wyznaczony został przez al. 
Vaclava Havla. Prace przy budo-
wie tunelu potrwają jeszcze do 
końca wakacji, a  przywrócenie 
stałej organizacji ruchu przewi-
dziane jest na początku wrze-
śnia – zapowiada Aneta Niezgo-
da. – Oprócz poprawy dostępu 
do Jaru, dzięki budowie tunelu 
dużo zmieni się również na te-
renie samego parku. Istniejąca 
część rekreacyjna zostanie uzu-
pełniona o nowe miejsca zabawy 
i rekreacji, łąki i nowe trawniki. 
Nie zabraknie nasadzeń drzew 
i  krzewów. Zbudowane zostaną 
ścieżki, po których będzie moż-
na wygodnie spacerować i  bie-
gać, zainstalowane zostanie tak-
że oświetlenie i monitoring. 

To nie wszystko, ponieważ 
na terenie Jaru zaplanowano 
skwer ze stawkiem, miejsce 
do ćwiczeń Tai Chi, a nawet 
place sąsiedzkie. W  rejonie 
placu sąsiedzkiego usytu-
owanego od strony ul. Ma-
dalińskiego wykonany został 
chodnik. Najmłodsi goście 
Jaru Wilanowska zyskają 
nowy plac zabaw, a  trochę 
starsi plac sprawnościowy 
oraz linowy. Nie zabraknie 
również małej architektu-
ry. Dodatkowo zaplanowa-
no budowę budek lęgowych, 
domków dla owadów i  kar-
mników dla ptaków.

(GR)

strzelając nawet kilka bramek.
Podczas turnieju, równolegle 
do rozgrywanych meczów, od-
były się warsztaty dla młodzie-
ży w wieku 14–17 lat z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii, 
które cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Zawodnicy 
mieli do pokonania tor prze-
szkód w narkogooglach (dzięki 
współpracy z  Gdańskim Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień), 
a  także mieli okazję porozma-
wiać z  psychologiem zajmują-
cym się tematyką uzależnień. 
Warsztaty odbędą się także 
przy okazji jesiennej i zimowej 
edycji „Do przerwy 0:1”. 
– Zależy nam, aby oprócz 
świetnej zabawy, jaką jest gra 
w  piłkę nożną, zaoferować 
uczestnikom turnieju rów-
nież inne ciekawe propozycję. 
Hasło zawodów „Nie biorę, 
wybieram piłkę!” ma zwrócić 
uwagę naszych zawodników, 
a  przede wszystkim ich opie-
kunów, że problem wszelkiego 
rodzaju używek tj. narkotyków, 

papierosów czy alkoholu, do-
tyczy także dzieci i młodzieży. 
Zadaniem dorosłych jest prze-
konać młodych ludzi, że war-
to trzymać się od tych rzeczy 
z  daleka – tłumaczył Andrzej 
Kowalczys.

Zwycięzcy w  poszczególnych 
kategoriach:
W kategorii Zespoły dziewczę-
ce wygrała drużyna Akademia 
Piłkarska LG. Kolejne miejsca 
na podium zajęły: Buntownicz-
ki i GKS Żukowo.  
W Roczniku 2006 i młodszych 
pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna Dzikie Koty. Pozostałe 
miejsca zajęły ekipy: KP Zaspa, 
FC Zaspa, GKS Żukowo, Bra-
zylia Gola i Oko. 
Wśród zespołów z  rocznika 
2003/2005 najlepszy okazał 
się zespół o  nazwie Kambod-
ża. Miejsce drugie zajęła eki-
pa o  nazwie Kawał Drużyny, 
miejsce trzecie zespół Afryka 
United. 
Zwycięzcą z  rocznika 

2000/2002  został zespół o na-
zwie FC Barki, który wyprze-
dził kolejno zespoły: Orły Na-
wałki oraz AC Pajace.
W  tzw. kategorii open, czyli 
rocznik 1999 i starsi  zwycięży-
ła ekipa Coco Chanel. Na dru-
gim miejscu podium znalazła 

się drużyna Zajezdnicy, a  na 
trzecim ekipa Kalashnikow 
z Gdyni.
Nagrodę Fair Play, którą 
ufundował Bogdan Oleszek, 
przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, otrzymały drużyny: 
Sporting Gdynia, FC Chełm 

i Leszcze z Matarni oraz indy-
widualnie Adriana Suchanek 
(Tolerado) oraz Denis Styszyń-
ski z KP Zaspa. 
Następna, jesienna edycja „Do 
przerwy 0:1” w październiku.

(SL)
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jest obecnie szóstym pod 
względem częstości za-
chorowań nowotworem 
u kobiet w Polsce. Choro-
ba zwykle wykrywana jest 
zbyt późno, co  powoduje, 
że umieralność z  powodu 
tego nowotworu jest w na-
szym kraju o  50 procent 
wyższa niż przeciętna dla 
krajów Unii Europejskiej. 
Dlatego niezbędna jest 
edukacja w  zakresie po-
trzeby badań prof ilaktycz-
nych, szczególnie wśród 
kobiet w  wieku 25–59 lat, 
które są aktywne zawodo-
wo oraz kobiet, które ni-
gdy nie wykonały badań 
cytologicznych.
By skorzystać z  darmo-
wych badań, wystarczy 
zapisać się poprzez formu-
larz zgłoszeniowy na stro-
nie www.cytologia-pomo-
rze.pl lub zadzwonić pod 
numer 58 727 01 30.

(GR)
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KONTROLUJĄ TEŻ GNIAZDA

PRZYJĘTO ZMIANY DO STATUTUATRAKCYJNIEJSZY JAR WILANOWSKA

Kończą obrączkować 
bociany

Walne zgromadzenie 
w RSM „Budowlani”

Tunel do końca wakacji

Energetycy i  ornitolodzy za-
kończyli już prawie wspólną 
akcję obrączkowania bocia-
nów. Dzięki ich pracy możli-
we będzie śledzenie wędrówek 
i  losów konkretnych osob-
ników. Zdobyte w  ten spo-
sób informacje pozwolą na 
lepsze poznanie zwyczajów 
i życia tego gatunku, jak rów-
nież zagrożeń, na jakie jest on 
narażony. 
Niekwestionowanym rekor-
dzistą wśród obrączkarzy 
jest Tomek Królak, pracow-
nik spółki Energa Operator. 
W ramach kontynuacji zaini-
cjowanego w  2009 roku pro-
jektu „Energetyczni obrącz-
karze Grupy Energa” oznako-
wał on już ponad 500 boćków. 
W  tym unikalnym na skalę 
Europy programie dzięki za-
angażowaniu energetyków 
udało się łącznie zaobrączko-
wać ok. 5 tys. ptaków.
Bociany znakowane są na 
przełomie czerwca i lipca, gdy 
mają za sobą kilka tygodni ży-
cia, ważą 2–3 kilogramy, a ich 
dzioby nie są krótsze niż 7 cm 
i dłuższe niż 12 cm. Osobniki 
w tym wieku nie zachowują się 
agresywnie przy zakładaniu 
obrączki, a jednocześnie są już 
na tyle duże, że nie stanowi to 
dla nich zagrożenia.
 – Bocianie pisklęta są bardzo 
grzeczne i  nie robią żadnych 
problemów – mówi Tomek 
Królak. – W naturalnym śro-
dowisku większość drapieżni-
ków szuka żywych ofiar. Dla-
tego w chwili zagrożenia mło-
de bociany zastygają w bezru-
chu, pozorując śmierć. Dzięki 

Bez większych emocji odbyło 
się Walne Zgromadzenie Ro-
botniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”. Przy-
jęto sprawozdania zarządu 
i  rady nadzorczej, udzielono 
absolutorium i  podjęto dwie 
ważne uchwały.
Przypomnijmy, że w  RSM 
„Budowlani” walne zgroma-
dzenie organizowane było 
w sześciu częściach. Jednak już 
w  przyszłym roku – uchwałą 
podjętą przez członków spół-
dzielni – walne zostanie po-
dzielone tylko na cztery czę-
ści. Frekwencja na walnym 
zgromadzeniu nie jest duża, 
dlatego – z  punktu widzenia 
organizacyjnego – zmniejsze-
nie ich części nie stanowić bę-
dzie żadnego problemu.
– Zmiana ta została wpro-
wadzona do naszego sta-
tutu. Poza tym wprowa-
dzono jeszcze kilka innych 
zmian, które są odpowiedzią 
na wprowadzone we wrze-
śniu ubiegłego roku zmiany 
do Ustawy o  spółdzielniach 
mieszkaniowych, Ustawy 
prawo spółdzielcze i Kodeksu 
Postępowania Administra-
cyjnego. Wszystkie poprawki 
zostały naniesione, a wniosek 

temu możemy sprawnie doko-
nać wszelkich pomiarów oraz 
bezpiecznie założyć obrączkę 
na nogę ptaka.
Dzięki obrączkowaniu wiemy, 
że średnia długość życia bociana 
wynosi ok. 10 lat. Znamy pre-
cyzyjne miejsca żerowania tych 
ptaków zimą w  Afryce, trasy 
wędrówek, a  latem miejsca ich 
gniazdowania w Europie.
W  trakcie akcji obrączkowa-
nia pracownicy Energi spraw-
dzają i usuwają z gniazd sznur-
ki rolnicze stanowiące ogrom-
ne niebezpieczeństwo dla 
młodych osobników. Bociani 
rodzice znoszą je do gniazd, 
traktując jak każdy inny na-
turalny budulec. W  gnieź-
dzie pisklę łatwo zaplątuje 
się w  sznurek i  zazwyczaj nie 
jest w  stanie uwolnić się sa-
modzielnie. Z  czasem linka 
zaczyna się zaciskać i  wrasta 
w  nogę, powodując groźne 
urazy, a w konsekwencji nawet 
śmierć młodego boćka.
– Co roku podczas kontroli 
bocianich gniazd znajduje-
my martwe pisklęta zaplątane 
w sznurki. I chociaż w trakcie 
znakowania wszystkie je usu-
wamy, to ochrona młodych 
bocianów powinna zaczynać 
się znacznie wcześniej, kie-
dy sznurek leży jeszcze na 
polu czy łące – mówi Tomek 
Królak. – Będąc na spacerze 
pamiętajmy, żeby porzuco-
ne sznurki zbierać i wyrzucać 
do śmieci. Dzięki tej prostej 
czynności możemy ocalić kil-
ka bocianich żyć.

(AK)
złożony do sądu rejestracyj-
nego. Zmiany do statutu zo-
staną wprowadzone, jeżeli sąd 
zarejestruje dokument – mówi 
nam Zbigniew Kopiński, pre-
zes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Niewielka ilość osób zjawiła 
się na walnym zgromadzeniu. 
Z jednej strony fakt ten może 
dziwić, ponieważ mieszkańcy 
powinni być zainteresowani 
tym, co dzieje się na ich osie-
dlu. Z  drugiej jednak strony 
może to też świadczyć o tym, 
że spółdzielnia jest dobrze za-
rządzana, nie trzeba wszczy-
nać alarmu, a  udział w  wal-
nym jest zbędny, ponieważ 
mieszkańcy są zadowoleni.
– Frekwencja osiąga nieco po-
nad pięć procent w roku, kiedy 
wybierana jest nowa rada nad-
zorcza. W pozostałych latach 
oscyluje ona wokół 3-5 procent 
i  z  każdym rokiem jest coraz 
mniejsza – dodaje Zbigniew 
Kopiński.
Co ciekawe po raz pierwszy 
w  historii walnego zgroma-
dzenia wykorzystano możli-
wość uczestniczenia w  zebra-
niu poprzez pełnomocnika.

(GR)

IMPREZA, KTÓRA ZBLIŻA LUDZI

Sąsiedzki festyn w klubie „OKO”

Dariusz Lulewicz, kierownik 
oliwskiego klubu mówi nam, 
że podstawowym celem czerw-
cowej imprezy było spotkanie 
i poznanie swoich sąsiadów.
– Chociaż widzimy się często, 
mijamy na schodach i  spoty-
kamy w  osiedlowym skle-
pie, nie zawsze zwracamy na 
siebie uwagę i  rzadko mamy 
okazję bliżej się poznać. Fe-
styn odbył się na placu zabaw 
pomiędzy budynkami przy 
alei Grunwaldzkiej 607 i  609, 
który specjalnie na ten dzień 
udekorowano, dzięki pomocy 
Instytutu Kultury Miejskiej, 
głównego inicjatora Gdańskich 
Dni Sąsiadów – mówi Dariusz 
Lulewicz. – Mimo nie zawsze 
sprzyjającej pogody (kilka razy 
miał miejsce przelotny deszcz 
i wiał dość silny wiatr), w sumie 
w  festynie wzięła udział spo-
ra grupa mieszkańców, wśród 
których nie brakowało dzieci, 
ale też i osób starszych. 
Klub „OKO” specjalnie na tę 
okazję przygotował przysma-
ki z  grilla, ale również sami 
mieszkańcy przynosili wła-
sne posiłki i napoje, a  impreza 
przybrała formę pikniku. 
– W  czasie trwania festynu 
zorganizowano dla dzieci licz-
ne gry i  zabawy podwórkowe, 
dzięki czemu spędziły one czas 
bardzo aktywnie. We wszyst-
kich grach z  chęcią brali też 
udział dorośli mieszkańcy osie-
dla. Zorganizowano również 

W ramach Gdańskich Dni Sąsiadów Klub Osiedlowy „OKO” zorganizował – już po raz trzeci – festyn 
sąsiedzki połączony z zakończeniem roku szkolnego i przywitaniem wakacji. 

konkurs talentów, w czasie któ-
rego dzieci prezentowały różne 
umiejętności: śpiewanie, recy-
tacja wierszyków, gimnastyka, 
czy żonglerka piłką. Poza tym 
wśród wszystkich uczestników 
zabaw rozlosowano drobne 
nagrody, więc mam nadzie-
ję, że każdy wrócił do domu 
zadowolony – dodaje Dariusz 
Lulewicz.
Sąsiedzki festyn po raz ko-
lejny okazał się sukcesem, co 
jest dowodem, że nawet nie-
wielkim nakładem finanso-
wym można stworzyć imprezę, 

  Na sąsiedzkim festynie dobrze bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli 

która zbliży do siebie ludzi, 
pomoże nawiązać sąsiedzkie 
kontakty, a  przede wszyst-
kim pozwoli miło spędzić czas 
i dobrze się bawić. Dlatego też 

można wierzyć, że klub „OKO” 
w  przyszłym roku zorganizuje 
kolejny festyn sąsiedzki.

(GR)
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MUZEUM SZUKA PAMIĄTEK

Jak powstawały gdańskie 
kościoły?
Muzeum Gdańska prowadzi zbiórkę relacji i pamiątek dotyczących 
powstawania gdańskich kościołów w latach 1945-1989. Akcja w ramach 
projektu „Kościół obywatelski. Budowa gdańskich świątyń w okresie Polski 
Ludowej” potrwa do końca roku.

Poprzez trudności w wydawaniu 
zezwoleń, w  pierwszych trzech 
dekadach po wojnie w Gdańsku 
rozpoczęto budowę zaledwie 
czterech nowych świątyń. W tym 
czasie liczba ludności miasta 
wzrosła o  blisko 200 tysięcy 
w stosunku do stanu z 1939 roku.
Waldemar Ossowski, dyrektor 
Muzeum Gdańska przypomina 
– szczególnie młodym ludziom, 
że władze PRL dążyły do ogra-
niczania budownictwa sakralne-
go w całym kraju.
– Jednak w  momencie rozpo-
częcia budowy nowego kościoła, 
proces ten stawał się często fe-
nomenalnym ruchem społecz-
nym, integrującym wspólnoty 
mieszkańców nowych dzielnic 
Gdańska. Poprzez nasz projekt 
chcemy przypomnieć o osobach 
tworzących, uczestniczących 
i  obserwujących ten proces, 
a  tym samym włączyć ich per-
spektywę do narracji o  historii 
Gdańska – mówi Waldemar 
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Ossowski.
Projekt składa się z  trzech ele-
mentów: gromadzenia relacji 
oraz pamiątek, wystaw na Przy-
morzu, Zaspie i  Stogach doty-
czących tamtejszych kościołów 
i parafii oraz wykładów. 
– Zapraszamy do dzielenia się 
wspomnieniami dotyczącymi 
budowy gdańskich kościołów 
po wojnie, jak i  życia w  dziel-
nicach, gdzie nowe świątynie 
powstawały, np. na Przymorzu, 
Zaspie czy Stogach. Cały czas 
poszukujemy osób, które ze-
chciałyby podzielić się swoją 
historią. W tym roku planujemy 
zarejestrować 14 takich relacji – 
zachęca Andrzej Hoja, koordy-
nator projektu.
Dzięki przekazanym ekspona-
tom i  pamiątkom na Przymo-
rzu, Stogach i  Zaspie będzie 
można zobaczyć jesienią wysta-
wę o  powstawaniu tamtejszych 
kościołów. Wystawy uzupełnią 
dwa wykłady.

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

ZAGRAJĄ W GDYNI

Turniej odwołany
Zaplanowany na koniec 
czerwca turniej „3CityTen-
nisCup” na kortach w  So-
pocie, z  przyczyn niezwią-
zanych z  organizatorem, 
nie doszedł do skutku. Za-
wody, o  których informo-
waliśmy w poprzednim wy-
daniu „Panoramy”, zostały 
przeniesione do Klubu Te-
nisowego Arka i odbędą się 
1 oraz 2 września.
W  zawodach mogą wziąć 
udział panowie i  panie 
w  grze pojedynczej oraz 
podwójnej w  dwóch kate-
goriach wiekowych: open 
i +45, które rozgrywane
będą w  systemie pucha-
rowym. W  zależności od 
liczby zgłoszeń, możliwe 
jest zwiększenie liczby ka-
tegorii wiekowych, a  tak-
że zmiana systemu roz-
grywek. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 25 sierp-
nia. Wszelkie pytania nale-
ży kierować drogą mailowa 
na adres 3citytenniscup@
gmail.com. Można też 
dzwonić (tel. 606 603 416). 
Telefonicznie lub też ma-
ilowo można zgłaszać swój 
udział we wrześniowych 
zawodach. 
Do dyspozycji uczestników 

będzie 12 odkrytych kortów 
na wyjątkowym, tenisowym 
obiekcie Klubu Tenisowe-
go Arka. Siłą Arki jest wy-
jątkowo urokliwe położenie 
kortów, jednych z  najpięk-
niejszych w Europie. Obiekt 
klubu zawsze wywołuje za-
chwyt odwiedzających, nie 
wyłączając zagranicznych 
tenisistów. Od południa 
i  zachodu Arkę otacza re-
zerwat leśny, a  od wschodu 
brzeg Morza Bałtyckiego. 
Naturalna i  bogata zieleń 
parkowa stwarza niepowta-
rzalny klimat dla wypo-
czynku po trudach treningu.
Klub Tenisowy Arka Gdy-
nia to wspaniałe miejsce dla 
relaksu, spacerów i  przede 
wszystkim gry w tenisa. Jest 
ozdobą pięknego miasta 
i jego wizytówką.
W  trakcie „3CityTenni-
sCup” zaplanowano im-
prezy towarzyszące. Po 
pierwszym dniu rozgrywek 
uczestnicy oraz zaprosze-
ni goście spędzą wieczór 
na tzw. players party, któ-
re odbędzie się na terenie 
kortów. W programie są też 
mecze pokazowe.

Aleksandra Staruszkiewicz

PIERWSZY SAMODZIELNY 

Wyjazd dziecka na 
wakacje
Rozpoczęły się długo wycze-
kiwane i  zasłużone wakacje. 
Jest to czas odpoczynku od 
szkoły, lekcji i  obowiązków. 
Dzieci mają dwa miesiące 
wolnego, niestety rodzice czę-
sto nie wiedzą, jak zorganizo-
wać im opiekę przez tak długi 
czas lub nie mają możliwości. 
Wówczas najlepszym pomy-
słem jest wyjazd dziecka na 
kolonie albo pobyt młodszych 
dzieci u rodziny. 
Każda z  tych możliwości jest 
bardzo dobrym rozwiązaniem 
zarówno dla nas, ale przede 
wszystkim dla dzieci, któ-
re nauczą się samodzielności 
i  odpowiedzialności. Zmie-
nią otoczenie, poznają nowe 
osoby i  przeżyją przygodę. 
Ekscytacja z powodu wyjazdu 
zawsze jest dla najmłodszych 
wielkim przeżyciem. War-
to więc odpowiednio przy-
gotować dzieci do wakacyj-
nej podróży i  nowej sytuacji, 
w której wielu znajdzie się po 
raz pierwszy. Decydując się 
na biuro turystyczne i  ofertę 
obozu, dobrze wcześniej roze-
znać się, czy ktoś z najbliższe-
go otoczenia dzieci również 
nie planuje takiego wyjazdu. 

Dziecko poczuje się o  wie-
le raźniej i  pewniej, jeśli na 
pierwszą w życiu samodziel-
ną wycieczkę wybierze się 
z  najlepszym kolegą. Nie 
można bowiem ,,wysyłać’’ 
dziecka na wakacje same-
go, szczególnie kiedy wie-
my, że tego nie chce albo jest 
zbyt nieśmiałe, by odnaleźć 
się wśród nowych osób. Na 
pewno wielką przyjemność 
sprawi dziecku, jeśli razem 
z  nim spiszemy listę naj-
potrzebniejszych rzeczy na 
wakacyjny wyjazd, wspólnie 
wybierzemy się na zakupy 
oraz damy mu wybór podczas 
wspólnego pakowania się. 
Gdy decyzja o  wysłaniu 
dziecka na obóz jest już 
podjęta, a  dziecko jest za-
dowolone, pozostaje jeszcze 
zapewnić mu bezpieczny 
i  udany pobyt. Warto więc 
wybrać znane biuro podró-
ży, a nie punkt, który istnieje 
od niedawna. Decydując się 
na zaufaną firmę, możemy 
mieć pewność, że wyciecz-
ka nie zostanie w  ostatniej 
chwili odwołana, a na miej-
scu nasze dzieci będą pod 
profesjonalną opieką anima-
torów. A gdy wybór kierun-
ku na wakacyjny pobyt pada 
na najbliższą rodzinę, po-
winniśmy pamiętać o  kilku 
ważnych szczegółach pod-
czas planowania wczasów 
np. u dziadków. W pierwszej 
kolejności musimy ustalić 
z  rodziną szczegóły pobytu, 
takie jak czas, na który mają 
zabrać nasze dziecko oraz 
plan pobytu na ten okres. 
Różne środki transportu to 
dla dzieci wielka atrakcja, 
a  podróż np. pociągiem bę-
dzie początkiem przygody, 
w którą dziecko chętnie wy-
ruszy. Powinniśmy uniknąć 
sytuacji, kiedy maluch jest 
zabierany do rodziny, z któ-
rą ma bardzo słaby kontakt 
albo w miejsce, gdzie nie bę-
dzie miał zajęcia lub poczu-
je się jak nieproszony gość. 
Ten wspólnie spędzony czas 
powinien być przyjemnością 
zarówno dla dziecka, jak 
i dla rodziny, do której jedzie 
w odwiedziny. 
Wakacje są po to, żeby od-
począć, naładować baterie 
i  nabrać siły na nowy rok 
szkolny. Pamiętajmy, że 
zmiana otoczenia, pozna-
nie nowych ludzi i  miejsc 
jest najlepszym pomysłem 
na ciekawe i  pouczające 
wakacje. A  dzieci na pew-
no na długo zapamiętają 
swój pierwszy samodzielny 
wyjazd i będą z dumą opo-
wiadać w  szkole o  swoich 
przygodach. 

(pau.)

Szczegółowe informa-
cje otrzymać można dzwo-
niąc pod numer 531 077 692 
lub 694 923 146. Można 

też pisać na adres mailowy  
moja.historia@muzeumgdansk.pl. 

(GR)

  Budowa Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku - 1974 r.
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BIBLIOTECZKI NA KĄPIELISKACH

Z książką na plaży
Kolejny raz odpoczywający na gdańskich plażach mogą wypożyczyć książki. Wszystko dzięki projektowi 
„Biblioteka na Plaży”, który wspólnie z Gdańskim Ośrodkiem Sportu realizuje Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Dla wszystkich miłośników książek przygotowano specjalne biblioteczki, 
które będzie można znaleźć przy wybranych gdańskich kąpieliskach. 

– Lato nad morzem nieodłącz-
nie kojarzy się z plażowaniem. 
Gorące słońce, piasek, a wokół 
szum morza. W  dodatku na 
gdańskich plażach nie braku-
je też ciekawych atrakcji. Jed-
ni wolą spędzać czas w sposób 
bardziej aktywny, inni preferu-
ją bardziej tradycyjne plażowa-
nie i  odpoczynek. Jednak obie 
te grupy będą mogły tego lata 
umilić swój wypoczynek lek-
turą – mówi Przemysław Czaja 
z Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gdańsku.
Na gdańskich kąpieliskach sto-
ją już specjalnie oznaczone re-
gały, z  których będzie można 
wybrać interesujący nas tytuł. 
Tych – jak zapewnia Przemy-
sław Czaja – jest sporo.
– Można znaleźć książki: od 
literatury pięknej, poprzez po-
wieści obyczajowe, romanse, 
wciągające thrillery, po zapie-
rające dech w  piersi przygody 

REKLAMAREKLAMA

z  pogranicza fantasy i  science 
fiction. Znajdzie się też coś dla 
młodszych czytelników – dla 
dzieci i  młodzieży także zo-
stał przygotowany odpowiedni 
katalog tytułów. Dodatkowo 
przygotowane zostały książki 
dla turystów zagranicznych. 
Pojawiły się pozycje napisa-
ne w języku Szekspira, a także 
książki niemiecko- i  rosyjsko-
języczne – mówi Przemysław 
Czaja.
Regały i  same książki mają na 
sobie specjalne naklejki z  logo 
akcji. Wybrany przez nas ty-
tuł będziemy mogli swobod-
nie wziąć i przeczytać, a potem 
książkę odłożyć z powrotem na 
swoje miejsce. Chętni mogą też 
dokładać na półki własne po-
zycje. Gdańska biblioteka bę-
dzie na bieżąco monitorować 
sytuację i  uzupełniać zbiory 
nowymi tytułami.
Przypomnijmy, że plażowe 

dawno już nie 
dotykałem plaży 
nie siedziałem na 
granicy z morzem 
nie chodziłem by 
na piasku marzyć 
a na niebie 
pisać pamiętniki 
teraz stoję tu 
z dystansem 
trochę obcy 
albo zagubiony 
w szumie fali 
i ogólnym chaosie 
słyszę stare 
romanse lub 
zamorskie pieśni 
lecz nie jestem 
uspokojony

Piotr  
Szczepański

biblioteczki pojawiły się już 
w  roku ubiegłym i  cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.
– Czytelnikom udostępniono 
niemal tysiąc tytułów. Na plaży 
zorganizowane zostało także 
spotkanie autorskie. Tegorocz-
ne lato zapowiada się równie 
ciekawie dla czytelników. Te-
goroczna edycja „Biblioteki na 
Plaży” potrwa do końca sierp-
nia – informuje Przemysław 
Czaja.

(GR)

Jelitkowo, wejście nr 72 – Bar plażowy
Jelitkowo, wejście nr 65 – Tawerna Klipper
Jelitkowo, wejście nr 63 – Bar plażowy
Molo Brzeźno, wejście nr 52 – Bar plażowy
Dom Zdrojowy Brzeźno, wejście nr 41 – Tawerna Dom Zdrojowy
Stogi, wejście nr 26 – Obiekt Służb Ratowniczych
Sobieszewo, wejście nr 16 – Obiekt Służb Ratowniczych
Orle, wejście nr 11 – Obiekt Służb Ratowniczych

BIBLIOTECZKI NA PLAŻY
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ERGO ARENA

DLA NIEPODLEGŁEJ

Rolkowisko w Ergo Arenie

56. Bieg Westerplatte 

– Niepowtarzalna okazja dla 
miłośników rolek. Ponownie 
oddaliśmy do dyspozycji płytę 
areny głównej o powierzchni 
4000 metrów kwadratowych. 
Do hali na granicy Gdańska 
i  Sopotu zapraszamy każde-
go, niezależnie od umiejętno-
ści jazdy na rolkach – zapra-
sza Bartosz Tobieński, rzecz-
nik prasowy Ergo Areny.
W  trójmiejskiej hali na mi-
łośników rolek czeka aż pięć 
stref jazdy, a  także instruk-
torzy. Na rolkowisku spo-
tykać się będziemy w  każdą 
niedzielę lipca w godz. 16.00 
– 19.00. Wejście do hali (A1) 
od godz. 15.45. Wstęp jest 
bezpłatny.
– Warsztaty pod okiem in-
struktorów odbędą się tra-
dycyjnie z  podziałem tema-
tycznym. W pierwszej strefie 
będzie można uczyć się od 
podstaw jazdy na rolkach, 
a uczyć będą instruktorzy. Tu 
także prowadzone będą za-
jęcia w  szkółce wrotkarskiej. 
W  strefie freestyle slalom 
prowadzona będzie z  kolei 
nauka jazdy między kubecz-
kami dla początkujących 

Już od dwóch tygodni trwa-
ją zapisy do tegorocznej edycji 
najstarszego biegu ulicznego 
w Polsce. 56. Bieg Westerplat-
te dla Niepodległej odbędzie się 
23 września.
– W tym roku dla upamiętnie-
nia setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
wydarzenie zyskało okolicz-
nościową symbolikę zawartą 
w  logo biegu. Taka też będzie 
trasa, która obrazuje drogę od 
wojny do wolności. Start na-
stąpi na Westerplatte, zaś metę 
uczestnicy przekroczą przy Eu-
ropejskim Centrum Solidarno-
ści – informuje Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy Gdań-
skiego Ośrodka Sportu.
Zapisy i informacje: biegwester-
platte.pl. Warto jednak już teraz 
zaplanować sobie udział w bie-
gu. Organizatorzy wydarzenia 
– Gdański Ośrodek Sportu oraz 
Radio Gdańsk – przewidzieli 

i  zaawansowanych rolkarzy 
– pod nadzorem instruktora – 
informuje Bartosz Tobieński.
Zorganizowano także stre-
fę nauki jazdy agresiv/urban 
dla średniozaawansowanych 
rolkarzy, którzy będą chcieli 
podnieść swoje umiejętności. 
Zajęcia będą prowadzone na 
podstawowych przeszkodach 
(poręcz, hopka, podest) – też 
pod nadzorem instruktora. 
Z  kolei w  strefie jazdy szyb-
kiej i  rekreacyjnej na obwo-
dzie płyty głównej utworzono 
tor, po którym rolkarze będą 
jeździć w  kółko w  jednym 
kierunku (rotacyjnie). W  tej 
strefie jazda odbywa się bez 
instruktora w rytmie muzyki.
– Jest jeszcze strefa hokeja na 
rolkach. Jest to plac otoczony 
bandami do unihokeja, do-
datkowo odgrodzony płotka-
mi. Odbywają się tu zajęcia 
dla dzieci z instruktorem. Do 
dyspozycji dzieci będą kije 
hokejowe – dodaje rzecznik 
Ergo Areny. – Po warszta-
tach zapraszamy do wspólnej, 
swobodnej jazdy po płycie na-
szej hali do godz. 19.00.

(GR)

4000 miejsc startowych.
– Start tradycyjnie będzie zlo-
kalizowany na Westerplatte, 
nieopodal pomnika upamięt-
niającego polskich obrońców 
Wybrzeża września 1939 roku. 
Po drodze do mety biegacze 
pokonają m.in. nową kładkę na 
Ołowiance. Sama meta znajdzie 
się przy Europejskim Centrum 
Solidarności. Trasa 10-kilome-
trowego biegu będzie posiadała 
atest PZLA – dodaje Grzegorz 
Pawelec. – Koszt rejestracji wy-
nosi 30 zł. Przy zapisach każ-
dy z  uczestników będzie mógł 
dodatkowo zakupić wyjątkową 
koszulkę techniczną. Na mecie 
zaś, na każdego, kto ukończy 
zawody, będzie czekał pamiąt-
kowy, odlewany medal z miej-
scem na wygrawerowanie osią-
gniętego wyniku.

(GR)

OGŁOSZENIE
 Uczniowski Klub Sportowy „Oruniak” 
informuje o likwidacji Klubu z dniem

29.12.2017 roku. 

Dziękujemy zawodnikom  
i ich Rodzicom za wieloletnią współpracę.

SUPERCROSS

Mistrzostwa 
w Trójmieście 

W  dniach 23–25 listopada 
Ergo Areną zawładną moto-
cykle. Trzy dni wypełnione 
będą wydarzeniami odbywa-
jącymi się zarówno w, jak i na 
zewnątrz trójmiejskiej hali, 
wyścigami na plaży i impreza-
mi towarzyszącymi, które bez 
wątpienia zapewnią ogromną 
dawkę emocji. Wszystko to 
za sprawą Mistrzostw Europy 
w  Supercrossie, które wracają 
na Pomorze w nowej odsłonie 
przygotowanej z myślą o chcą-
cych spędzić nad morzem na-
prawdę epicki weekend.
W piątek 23 listopada w Ergo 
Arenie odbędzie się pierwsza 
runda Mistrzostw Europy 
w Supercrossie, gdzie na linii 
startu zobaczymy zarówno 
najlepszych polskich zawod-
ników, jak i  europejską czo-
łówkę. W sobotę 24 listopada 
już od godziny 11.00 odbywać 
się będą imprezy towarzyszą-
ce mistrzostwom. Będzie to 
giełda Moto Expo w  arenie 
i na parkingach przy hali oraz 
zawody Skijoring na plaży na 
granicy Gdańska i Sopotu.
Więcej o listopadowej impre-
zie już w  kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(GR)

DERBY W PAŹDZIERNIKU

Jagiellonia na 
początek

W  weekend poznamy mi-
strza świata w piłce nożnej. 
Mimo że wakacje w  pełni, 
to piłkarskich emocji nie 
będzie brakowało, bo już 
20 lipca startuje piłkarska 
ekstraklasa. 
Na inauguracji Lechia 
Gdańsk zagra na wyjeździe 
z  białostocką Jagiellonią. 
Po bardzo kiepskim sezo-
nie biało-zieloni zapewne 
będą chcieli tym razem po-
walczyć o nieco wyższe cele 
niż tyko utrzymanie. Jednak 
kolejne mecze zweryfikują 
wszystko. Mecz z  Jagiello-
nią rozpocznie się o  godz. 
20.30.
Tydzień później, 27 lipca, 
Lechia podejmować bę-
dzie Śląsk Wrocław. Po-
czątek spotkania o  godz. 
20.30. W  pierwszy week-
end sierpnia Lechia powal-
czy o  punkty z  mistrzem 
Polski – Legią Warszawa, 
natomiast wielkie derby 
Trójmiasta zaplanowano na 
ostatni weekend paździer-
nika. Gospodarzem meczu 
będzie Lechia.

(GR)

NIEGOŚCINNI GOSPODARZE

Viva Oliwa po piłkarsku
Przy okazji Święta Oliwy – Viva Oliwa, zorganizowano turniej 
piłkarski. Jego organizatorami – tradycyjnie już – był klub osiedlowy 
„Ad-Rem” oraz miejscowa rada dzielnicy.

Jak podaje nam Ryszard Rivie-
ra, kierownik oliwskiego klubu, 
bezkonkurencyjna okazała się 
ekipa gospodarzy – Ad-Rem 
Oliwa, która w finałowym star-
ciu wygrała dwa pojedynki, po-
konując DCS Oliwa (11:0) oraz 
ZSAK i HU 3:1. Barw zwycię-
skiej drużyny bronili: Mateusz 
Szkoda, Mariusz Chmielewski, 
Marcin Machaliński, Sebastian 
Fullbrandt, Maciej Gąsiorow-
ski, Filip Żmijewski, Kevin Ol-
szewski (król strzelców).
– Na drugim miejscu 

sklasyfikowany został zespół 
ZSAK i  HU, który 7:2 poko-
nał DCS Oliwa. Na najlepszego 
bramkarza wybrano Mikoła-
ja Paździora z  drużyny ZSAK 
i HU, który popisywał się wie-
loma wspaniałymi paradami, 
zatrzymując napastników-prze-
ciwników – relacjonuje Ryszard 
Riviera, który dodaje jeszcze, że 
pechowo turniej zakończył się 
dla Jacka Stolarza – podpory ze-
społu DCS Oliwa, którego kon-
tuzja wyeliminowała z  udziału 
w turnieju.

Ekipy i  najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, medale oraz 
drobne upominki ufundowane 
przez Radę Dzielnicy Oliwa, 
Urząd Miejski w Gdańsku, Ro-
botniczą Spółdzielnię Mieszka-
niową „Budowlani”. Dodajmy, 
że opiekę medyczną zapew-
nił Gdański Zespół Schronisk 
i  Sportu Szkolnego, a  boisko 
udostępniła szkoła „Fregata”, 
za co serdecznie dziękują orga-
nizatorzy piłkarskich potyczek.

(GR)
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKARSKI

Medal Marko-GOL i SAP Sopot
Koniec roku szkolnego oznacza dla młodych piłkarzy jedno – turniej 
w Osicach. Impreza, która organizowana jest od 8 lat, zyskała już 
swoją renomę. W ostatniej edycji z dobrej strony pokazały się 
drużyny z Gdańska i Sopotu.

Turniej w  Osicach w  powie-
cie gdańskim rozgrywany był 
w  trzech kategoriach wieko-
wych (rocznikach: 2010, 2009 
i 2008), gdzie drużyny rozegra-
ły turniej systemem ligowym 
każdy z każdym.
– W  zawodach uczestniczyło 
około 220 młodych adeptów fut-
bolu. W tym roku rywalizowały 
drużyny z  4 województw: po-
morskiego, zachodnio-pomor-
skiego, kujawsko-pomorskiego 
i  warmińsko-mazurskiego – 
mówi nam Wojciech Kozłowski 

z  Osiczanki Osice, organizator 
turnieju VIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Gdańskiego Exclusive 
Sport Cup.
Wśród piłkarzy rocznika 2009 
na najniższym stopniu podium 
stanęła drużyna SAP Sopot. 
Z  kolei w  kategorii rocznika 
2010 bezkonkurencyjna okazała 
się ekipa Marko-Gol Gdańsk. 
W  najstarszej grupie wiekowej 
(rocznik 2008) zwyciężył zespół 
SAP Sopot.
Poza nagrodami i  pucharami 

dla najlepszych zespołów, przy-
znano także wyróżnienia indy-
widualne. Michał Rydzewski 
(SAP Sopot) został najlepszym 
bramkarzem w  roczniku 2009, 
a  jego klubowy kolega Michał 
Chabowski najlepszym piłka-
rzem rocznika 2008. Z  kolei 
Cezary Młyński został kró-
lem strzelców rocznika 2008, 
a Tomasz Gibała – obaj z Mar-
ko-Gol Gdańsk – najlepszym 
bramkarzem.

(GR)

  Puchar za zwycięstwo odbierają młodzi piłkarze SAP Sopot
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PRZYGOTOWANI NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

Pomorskie w krajowej turystycznej czołówce
W 2017 roku województwo pomorskie odwiedziło około 9 milionów turystów. Działania promocyjne Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej skupione na wydłużaniu sezonu były strzałem w dziesiątkę. Branża turystyczna naszego regionu jest bardzo dobrze 
przygotowana na każdą porę roku.

Województwo pomorskie 
uznawane jest za jeden z na-
jatrakcyjniejszych regio-
nów w  Polsce. Szacuje się, 
że w  ubiegłym roku nasz 
region odwiedziło około 9 
milionów turystów. Jeste-
śmy najchętniej wybieranym 

regionem na wakacje, ale 
zeszłoroczne chłodne i  ka-
pryśne lato również nie od-
straszyło turystów. Szacuje 
się, że na niepogodzie naj-
więcej zyskali restauratorzy, 
a  także instytucje kultu-
ry i  obiekty z  biletowanym 

wstępem. Najwięcej gości 
odwiedziło molo w  Sopocie 
(1,07 mln osób), Europej-
skie Centrum Solidarności 
(920 tys. osób) oraz Mu-
zeum Zamkowe w  Malbor-
ku (638 tys. osób).
Kilka ostatnich lat to 

znaczny wzrostu przyjazdów 
do naszego regionu nie tyl-
ko w sezonie letnim. Branża 
turystyczna na Pomorzu jest 
bardzo dobrze przygotowana 
na każdą porę roku. Rozbu-
dowują się bazy noclegowe 
i  gastronomiczne, powstają 

nowe oferty i  atrakcje tury-
styczne. Celem nadrzędnym 
jest sukcesywne wydłużanie 
sezonu.
 – Działamy na wielu po-
lach, a  każdy pomysł przy-
czyniający się do przyjazdu 
i  pobytu turystów, również 
poza okresem wakacyjnym, 
jest przez nas rozwijany 
i  wspierany. Stąd działania 
w zakresie turystyki aktyw-
nej, przyrodniczej czy slow 
life dopełniającej agrotury-
stykę – mówi Marta Cheł-
kowska, dyrektor Depar-
tamentu Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego.
Czyste powietrze to nie-
kwestionowany atut regio-
nu pozwalający skutecznie 
zwrócić uwagę turystów 
w  sezonie zimowym. Bar-
dzo dobre rezultaty w  tym 
zakresie przyniosła m.in. 
kampania internetowa pod 
hasłem „ferie bez smogu”. 
Pomorskie stało się trzecim 
najchętniej wybieranym wo-
jewództwem w  Polsce pod-
czas ferii zimowych.
Promocja zagraniczna to 
niezmiennie jeden z k luczo-
wych obszarów działalności 
PROT.
 – Przekłada się to bezpo-
średnio na wzrost rozpozna-
walności marki regionu, a co 
za tym idzie, stale rosnący 
ruch przyjazdowy – doda-
je dyrektor Chełkowska. – 
W minionym roku gdańskie 
lotnisko obsłużyło ponad 

4,6 mln pasażerów, a  z  po-
łączeń promowych Stena 
Line i  Polferies skorzystało 
blisko milion pasażerów.
Wśród turystów zagranicz-
nych dominują Niemcy, 
Brytyjczycy oraz Skandyna-
wowie. Znaczący jest rów-
nież udział gości z  Izraela 
czy Holandii. Jeszcze dwa 
lata temu rynek izraelski był 
praktycznie niezauważalny 
w  statystykach przyjazdo-
wych, aktualnie jest jednym 
z  najszybciej rosnących. 
Natomiast uruchomienie 
połączenia lotniczego Am-
sterdam – Gdańsk stało się 
jednym z  najważniejszych 
wydarzeń 2017 roku.
Obserwowany jest także 
stały wzrost zainteresowa-
nia Gdańskiem i  Pomo-
rzem turystów z  dalekiej 
Azji. Nasz region przycią-
ga zarówno chińskich, jak 
i  japońskich wczasowiczów 
nie tylko wspaniałymi za-
bytkami czy unikalnymi 
wyrobami z  bursztynu, ale 
także wyjątkową przyrodą. 
Rozpoznawalność całego 
regionu na arenie między-
narodowej buduje silna mar-
ka Gdańska. Stolica woje-
wództwa pomorskiego zna-
lazła się w  pierwszej trójce 
rekomendowanych miejsc 
do odwiedzenia w  ramach 
konkursu European Best 
Destination 2017, deklasu-
jąc takie miasta, jak Barce-
lona czy Londyn.

Michał Piotrowski

REKLAMA

TURYSTYKA/REKLAMA


