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Na wody wracają Galery Gdańskie
Rejsy Galarem Gdańskim, cumowanie w  Przystani 
Cesarskiej i  odkrywanie Gdańska z  kajaka od strony 
Młodego Miasta – na terenie Stoczni Cesarskiej powstały 
nowe miejsca, które pokochają miłośnicy wodnej rekreacji. 

Jak informuje Anna Iwanowska z gdańskiego 
magistratu, dobiega końca jeden z kluczowych 
etapów budżetu obywatelskiego – okres weryfikacji 
złożonych przez mieszkańców propozycji.

Termin prac zespołu konsultacyjnego został 
przedłużony do 10 sierpnia. Wtedy zostanie 
przekazana ostateczna liczba projektów do 
głosowania, które zaplanowano w dniach 10–24 
września – mówi Anna Iwanowska z gdańskiego 
magistratu.

Nowe i komfortowe pociągi na Pomorzu  
Samorząd województwa pomorskiego podpisał umo-
wę na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych pocią-
gów. Będą to pojazdy najnowszej generacji, komfor-
towe, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Szkoła w Kowalach gotowa na wrzesień  
Wielkimi krokami zbliża się początek nowego 
roku szkolnego. Wiele osób z niepokojem zasta-
nawia się, czy wraz z początkiem września swo-
ją działalność rozpocznie szkoła w Kowalach.

Nowa rada ostro zabrała się do pracy
Na początku lipca wybrano nową Radę 
Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”. Mimo wakacji rada zabrała się 
ostro do pracy. Odbyły się już dwa zebrania.
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

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

• 18 sierpnia (sobota), Rockblu Przywidz Festiwal 
(Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska), 
Bulwar im. Czerwonych Gitar w Przywidzu

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

• 19 – 25 sierpnia (niedziela – sobota), 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
„Mozartiana”, Dom Uphagena, Park Oliwski, 
Archikatedra Oliwska

• 24 – 26 sierpnia (piątek – niedziela), Festiwal 
Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego 
Widza FOTEL w Juszkowie

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

• 28 – 30 sierpnia (wtorek – czwartek), Magda 
Umer, Teatr Atelier w Sopocie, ul. Mamuszki 2

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

• 2 września (niedziela), Zagi, godz. 19.30, Blues 
Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 9 września (niedziela), Rodzinny Rajd 
Rowerowy „Kociewie Kółeczkiem”, godz. 7.30, 
Chwaszczyno, ul. Chopina 13

• 12 – 16 września (środa – niedziela), Festiwal 
Kultury Żydowskiej „Zbliżenia” (Nowa Synagoga, 
Galeria Wnętrz City Meble, Biblioteka 
Manhattan, Galeria Otwarta) w Gdańsku

• 23 września (niedziela), 56. Bieg Westerplatte 
w Gdańsku

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

• 5 października (piątek), Krzysztof Cugowski  
i Bracia, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 7 października (niedziela), Garmin MTB 
Series, godz. 9.00, ul. Polna w Rumi

• 11 października (czwartek), Artur Andrus,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

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

• 20 października (sobota), Pod Budą, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 21 października (niedziela), Fish, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 27 – 28 października (sobota – niedziela), 
AmberExpo Półmaraton Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
w Gdańsku

• 17 listopada (sobota), Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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PAMIĘTAJ O WNIOSKU

Obiad dla ucznia 
 – Gdańskich rodziców, którzy 
od września chcą dożywiać dzie-
ci w przedszkolach lub szkołach, 
zapraszamy do dzielnicowych 
Centrów Pracy Socjalnej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie. Trzeba bowiem złożyć wnio-
sek na nowy rok przedszkolny lub 
szkolny. Rodzina musi jednak 
spełniać kryteria uprawniające do 
przyznania świadczenia – mówi 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
W przypadku ubiegania się o po-
moc polegającą na dożywianiu 
dzieci w  przedszkolu lub szkole 
wniosek w tej sprawie rodzic skła-
da w  Centrum Pracy Socjalnej 
w dzielnicy zamieszkania (adresy 
na stronie: www.mopr.gda.pl). 

Do podania (forma dowolna) 
trzeba dołączyć m.in.: 
 – dokumenty potwierdzające 
wysokość dochodów netto za 
miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku (zaświad-
czenie od pracodawcy, odcinek 
renty, odcinek emerytury), 
 – w  przypadku, gdy w  rodzi-
nie są osoby niepełnosprawne 
lub długotrwale chore, aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści lub aktualne zaświadczenie 
o stanie zdrowia, 
 – osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą – oświad-
czenie o  uzyskanym docho-
dzie, zaświadczenie z  Urzędu 
Skarbowego. 

(GR)
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Głosowanie tuż po wakacjach 
Jak informuje Anna Iwanowska z gdańskiego magistratu, dobiega końca jeden 
z kluczowych etapów budżetu obywatelskiego – okres weryfikacji złożonych przez 
mieszkańców propozycji.

– Dzięki niemu będziemy mo-
gli określić listę projektów do 
głosowania, a  także wskazać, 
które projekty z  różnych przy-
czyn nie są możliwe do reali-
zacji – mówi Anna Iwanowska. 
Na początku lipca wydziały 
gdańskiego urzędu i  jednost-
ki miejskie zakończyły spraw-
dzanie, które ze zgłoszonych 
projektów mogą zostać zreali-
zowane w  latach 2019–2020. 
Ponad 250 projektów otrzy-
mało już pozytywną ocenę pod 
względem możliwości wyko-
nania, natomiast w  przypadku 
wielu projektów trwają jeszcze 
rozmowy z  wnioskodawcami 
na temat zmian, które należy 
wprowadzić, by projekt mógł 
być zrealizowany.
 – Najczęściej rozmowy te do-
tyczą zmiany kosztu projektu 
czy możliwego do wykonania 
zakresu. Termin prac zespołu 
konsultacyjnego został prze-
dłużony do 10 sierpnia. Wtedy 
zostanie przekazana ostatecz-
na liczba projektów do gło-
sowania, które zaplanowano 
w dniach 10–24 września. Jesz-
cze przed jego rozpoczęciem, 

zgodnie z  rekomendacjami ze-
społu powołanego do wypraco-
wania działań zwiększających 
bezpieczeństwo, przeprowa-
dzimy wraz z  mieszkańcami 
test systemu elektronicznego, 
przygotowany przez firmę As-
seco Data Systems S.A. Po od-
daniu głosu każda osoba gło-
sująca otrzyma potwierdzenie 
przyznania swoich punktów 

– tłumaczy Anna Iwanowska.
Dodajmy w  tym miejscu, że 
ubiegłoroczny operator syste-
mu obsługującego głosowanie 
– firma Implyweb, na mocy 
pozasądowej ugody z  Gmi-
ną Miasta Gdańsk, wpłaciła 
na konto Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku kwotę 71 009,35 zł.
 – Jest to równowartość kosztu 
wszystkich działań podjętych 

w  celu przeprowadzenia do-
datkowego głosowania w  tym 
m.in. nowego systemu elektro-
nicznego, przeprowadzenia do-
datkowej kampanii promocyj-
nej i wiadomości SMS wysyła-
nych do mieszkańców – wyja-
śnia Anna Iwanowska.

(GR)

UTWORZYLI ZAKĄTEK ZAKOCHANYCH

Gdańskie zoo z dwoma wodospadami
 – W 2016 roku Gdańsk na-
wiedziła potężna ulewa, która 
spowodowała szkody i zalania 
w całym mieście. Zniszczeniu 
uległy również rozległe tereny 
oliwskiego ogrodu zoologicz-
nego. Zalane zostały wyspy 
gibbonów, pelikanów, podto-
pione domki tapirów, hipo-
potamów; zniszczony został 
także domek jeleni. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników 
ogrodu udało się zabezpieczyć 
zwierzęta oraz ich wybiegi 
i  naprawić powstałe szkody. 
Pozostał jednak jeszcze jeden 
obszar do naprawy: skarpa 
w  pobliżu wybiegu wielbłą-
dów i  bawołów – przypo-
mina Malwina Spandowska 
z gdańskiego ZOO.
Wtedy to Lesław Czeremań-
ski, brygadzista działu zieleni 
ogrodu zoologicznego, za-
proponował przekształcenie 
tego terenu w urokliwy zaką-
tek do wypoczynku, zadumy 
i rekreacji.
Malwina Spandowska przy-
znaje, że zadanie nie było pro-
ste, gdyż priorytetem w ogro-
dzie zoologicznym zawsze są 
wybiegi zwierząt i  alejki dla 
zwiedzających. Ponadto teren 
był bagnisty, nierówny i grzą-
ski, zniszczony przez rwącą 
wodę. Zespół działu zieleni 

pod wodzą Lesława Czere-
mańskiego poświęcił każdą 
wolną chwilę, by zrealizować 
ambitny pomysł.
 – Zależało nam na rewitali-
zacji tego miejsca i  ułatwieniu 
dostępu osobom niepełno-
sprawnym oraz wózkom dzie-
cięcym. Nawieźliśmy około 
400 ton betonowego gruzu do 
wzmocnienia skarpy, kilkaset 
metrów kwadratowych geosyn-
tetyków, ponad 1500 metrów 
sześciennych ziemi i ponad 40 
ton kamieni zbieranych z  pól 
i wykopów – opowiada Lesław 
Czeremański.
W  efekcie powstał piękny 

zaułek z  dwoma wodospada-
mi (w tym jeden o długości 7,5 
metrów), umocnione kamienia-
mi zbocza, jeziorko porośnięte 
wodną roślinnością oraz łąka 
z  ławkami wypoczynkowy-
mi. Pomysłowo rozlokowano 
rośliny, takie jak bluszcz, irgi 
płożące, hortensje, tulipanow-
ce, budleje, robinie akacjowe, 
rajskie jabłonie i odmiany dere-
ni. Wybudowana została drew-
niana wiata ze stołami i  ława-
mi, w której można zjeść swój 
prowiant i odpocząć. Powstała 
zupełnie nowa infrastruktu-
ra drogowa: szerokie chodni-
ki i  podjazdy, po których bez 

problemu mogą się poruszać 
osoby niepełnosprawne oraz 
wózki dziecięce.  
 – Bardzo doceniam inicjaty-
wę pracowników i ich zaanga-
żowanie w realizację projektu 
– chwali Michał Targowski, 
dyrektor Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego. – Ogród zy-
skał nowy, wzbogacający kra-
jobraz obszar i zupełnie nową 
trasę zwiedzania dla naszych 
gości. W  zakątku tworzy się 
nisza ekologiczna; już teraz 
można zauważyć, że ptactwo 
zakłada tam swoje gniazda.

(GR)

DO KOŃCA SIERPNIA

Wypełnij ankietę

  Ankieta dotyczy nadwodnych lokalizacji, które lubimy 
odwiedzać i chcielibiśmy, aby miejsca te zostały 

odpowiednio zagospodarowane

Biuro Rozwoju Gdańska 
przeprowadza badanie do-
tyczące zagospodarowania 
gdańskich nabrzeży. Za wy-
tyczne posłużą wyniki ankie-
ty, którą można wypełnić do 
końca sierpnia.
 – Znasz miejsca nad wodą, 
gdzie warto zamontować 
nowe ławki, wytyczyć ścież-
ki, zbudować pomost? Zapra-
szamy do wypełnienia ankie-
ty, której wyniki posłużą jako 
wytyczne do zagospodarowa-
nia gdańskich nabrzeży – za-
chęca Monika Domachowska 
z Biura Rozwoju Gdańska.
Jak podkreśla dyrektor biu-
ra Edyta Damszel-Turek, 
celem badania jest określe-
nie, w których miejscach nad 
wodą mieszkańcy Gdańska 
najchętniej spędzają czas wol-
ny i  jakiego wyposażenia ich 
zdaniem tam brakuje.
Ankieta składa się z  siedmiu 
pytań. Respondenci są w niej 
proszeni o  wskazanie nad-
wodnych lokalizacji, które 
lubią odwiedzać (w  pobliżu 
miejsca zamieszkania i  nieco 
dalej od domu). Pytania do-
tyczą też wyposażenia, które 
powinno się pojawić w  tych 
miejscach. Uczestnicy bada-
nia mogą wskazać np. małą 
architekturę, oświetlenie, 

toalety czy infrastrukturę 
rowerową lub podać własne 
propozycje urządzenia ulu-
bionych miejsc. 
W  badaniu można wziąć 
udział do końca sierpnia. Do-
dajmy, że ankieta znajduje się 
na stronie https://survey123.
arcgis.com/share/cb345c-
4 61c 2 2 4 5 d 9 a e 6 f 5 4 e 5 d-
d25e225.
-  Wyniki ankiety posłużą 
jako jedne z wytycznych pod-
czas sporządzania opracowa-
nia urbanistycznego Gdańska 
Polityka Wodna. Jego pierw-
szy etap, dotyczący nabrzeży 
w całym mieście, został opu-
blikowany w  czerwcu. Prze-
analizowano w nim uwarun-
kowania dotyczące jakości 
przestrzeni na styku z  wodą 
i  zagospodarowania nabrze-
ży. W  Gdańskiej Polityce 
Wodnej określono kierunki 
docelowego urządzenia te-
renów nadwodnych. Kolejne 
części opracowania będą sku-
piać się na konkretnych frag-
mentach gdańskich nabrzeży 
– terenach nad Wisłą, Mo-
tławą, potokami oraz Zatoką 
Gdańską – tłumaczy Monika 
Domachowska. 

(GR)
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UDOGODNIENIA W KURORCIE

Rower dla niepełnosprawnego
W Sopocie osoby niepełnosprawne mogą za darmo korzystać ze specjalnych 
trójkołowych rowerów. Fundacja Eco Textil od Was dla Was, w ramach programu 
„Rower dla Niepełnosprawnego”, nieodpłatnie przekazała Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji cztery pojazdy.

Trójkołowe rowery dostęp-
ne będą od 23 lipca, będzie je 
można bezpłatnie wypożyczyć 
na maksymalnie 2 tygodnie.
– Wypożyczalnia znajduje się 
w  siedzibie naszego ośrodka 
w  Sopocie przy ulicy Bitwy 
pod Płowcami 67 C – przy 
wejściu na plażę nr 40, a czyn-
na jest od poniedziałku do 
piątku w  godz. 8.00 – 15.00. 
Rowery – również dla dziec-
ka – bezpłatnie można wypo-
życzyć maksymalnie na dwa 
tygodnie – informuje Anetta 
Konopacka z sopockiego urzę-
du miasta.
O  szczegóły zapytać można 
dzwoniąc pod numer telefonu 
58 550 12 15.
Korzystając z  okazji Anetta 
Konopacka przypomina, że 
nie jest to jedyne udogodnienie 
dla niepełnosprawnych osób 
mieszkających w  trójmiejskim 
kurorcie.
– W  czerwcu tego roku mia-
sto kupiło także sprzęt umoż-
liwiający osobom niepełno-
sprawnym wjazd do wody 

MISTRZ PROFILAKTYKI

OBLEGANI PRZEZ TURYSTÓW

Badania cytologiczne

Dodatkowy punkt Straży Miejskiej

Copernicus Podmiot Leczniczy 
wraz z organizacją „Pracodawcy 
Pomorza” rozpoczynają pierw-
szą edycję konkursu „Mistrz 
Profilaktyki” w kategorii Cyto-
logia. Pomorskie firmy mają czas 
do 31 października na zgłoszenie 
w nim swojego udziału i wspar-
cie promocji bezpłatnych badań 
profilaktycznych wśród swoich 
pracowników.
Konkurs skierowany jest do firm, 
instytucji i  organizacji, które 
w swojej działalności wykraczają 
poza zakres obowiązków nakła-
danych ustawowo na pracodaw-
cę. Celem konkursu jest eduka-
cja, zachęcanie i  umożliwianie 
zatrudnionym w  firmie kobie-
tom w  wieku 25-59 lat wzięcia 
udziału w  badaniu cytologicz-
nym w godzinach ich pracy.
Mimo że rak szyjki macicy znaj-
duje się w  gronie najczęstszych 
nowotworów w  Polsce, tylko 
niecałe 30 procent kobiet w wo-
jewództwie pomorskim zgłasza 
się na badania cytologiczne. Jed-
nak to właśnie badania profilak-
tyczne, wykonywane regularnie 
przynajmniej raz na trzy lata, po-
zwalają na wykrycie stanu prze-
drakowego i prawie stuprocento-
wą szansę na uchronienie przed 
rakiem szyjki macicy. Konkurs 
ma za zadanie dotrzeć z  tymi 
informacjami do jak najszerszej 
grupy pracowników w  woje-
wództwie pomorskim.
Zainteresowane podmioty go-
spodarcze mają czas do 31 paź-
dziernika, by wypełnić i przesłać 
deklarację udziału w  konkursie 
na adres cytologia@copernicus.
gda.pl. Pracodawcy, po zgło-
szeniu udziału w  konkursie, 
prześlą swoim pracownikom 
informację o możliwości skorzy-
stania z bezpłatnych badań w ra-
mach krajowych programów 
profilaktycznych.
W następnym kroku pracownicy 

Nie od dziś wiadomo, że 
Trójmiasto, a w tym również 
Sopot, jest jednym z najchęt-
niej odwiedzanych miejsc 
przez turystów. Każdego lata 
trójmiejski kurort oblegany 
jest nie tylko przez Polaków, 
ale również przez turystów 
z zagranicy.
 – Sopot przeżywa już od 
kilku tygodni, szczególnie 
w  weekendy, prawdziwe ob-
lężenie turystyczne. Niestety, 
część gości parkuje w  sposób 
utrudniający wyjazd miesz-
kańcom, a  nawet uniemożli-
wiający przejazd autobusom 
miejskim. Od 30 czerwca 

mogą zgłosić udział w  badaniu 
poprzez jeden z trzech kanałów:
 – wypełnienie formularza na 
stronie internetowej cytolo-
gia-pomorze.pl w  zakładce 
konkurs,
 –  wypełnienie formularza do-
starczonego przez pracodawcę 
i przesłanie go na adres cytolo-
gia@copernicus.gda.pl,
 – kontakt z  infolinią pod nu-
merem 58 727 01 30 (podczas 
rozmowy należy zaznaczyć, że 
pracodawca bierze udział w kon-
kursie i podać jego nazwę).
Po otrzymaniu formularza lub 
zgłoszenia telefonicznego pra-
cownik spółki Copernicus PL 
skontaktuje się bezpośrednio 
z  zainteresowaną osobą w  celu 
potwierdzenia kryteriów oraz 
umówienia na badanie.
Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty przez kapitułę w trzech kate-
goriach: mikro i małe przedsię-
biorstwo (do 50 pracowników), 
średnie przedsiębiorstwo (do 
250 pracowników) oraz duże 
przedsiębiorstwo (powyżej 250 
pracowników).
O  zwycięstwie decyduje ilość 
wykonanych badań przez pra-
cowników zgłoszonych firm. Na 
ich przeprowadzenie pracownicy 
mają czas do końca grudnia 2018 
roku. Lista zwycięzców zostanie 
ogłoszona do 31 stycznia 2019 
roku.
Deklarację, szczegółowy regu-
lamin konkursu oraz wszystkie 
dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie cytologia-po-
morze.pl w zakładce „konkurs”.
Konkurs organizowany jest 
w ramach projektu „Profilaktyka 
raka szyjki macicy szansą na wy-
dłużenie aktywności zawodowej 
mieszkańców województwa po-
morskiego”, współfinansowane-
go przez Unię Europejską

(KB)

działa bezpłatny eko parking 
przy Ergo Arenie, niestety wie-
lu kierowców nadal chce wje-
chać do centrum miasta czy 
pod samą plażę – mówi Marek 
Niziołek z  sopockiego urzędu 
miasta.
Nic zatem dziwnego, że naj-
więcej sygnałów o źle zaparko-
wanych samochodach sopocka 
Straż Miejska otrzymuje z rejo-
nu dolnego Sopotu (szczególnie 
rejonu ulicy Haffnera). Dlatego 
powstał dodatkowy stały punkt 
Straży Miejskiej w  budynku 
hali tenisowej Korneluków, ul. 
Tenisowa 2–4 (wjazd od ul. Po-
wstańców Warszawy).

  Rowery dla niepełnosprawnych można wypożyczyć 
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie

  W rejonie dolnego Sopotu trudno znaleźć wolne miejsce do zaparkowania. W sezonie letnim 
graniczy to niemal z cudem.

ZAPRASZAMY

Sopot
Non-Fiction
 – Serdecznie zapraszamy na 
VII Festiwal Teatru Doku-
mentalnego i Rezydencję Ar-
tystyczną Sopot Non-Fiction 
2018, które odbędą się mię-
dzy 25 sierpnia a 1 września 
– zachęca Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy 
Teatru Wybrzeże.
Sopot Non-Fiction to uni-
kalny przegląd poświęcony 
teatrowi dokumentalnemu. 
Podczas rezydencji artystycz-
nej reżyserzy, dramaturdzy 
i  aktorzy pracują nad projek-
tami teatralnymi, do których 
bazą są reportaże, wywiady, 
artykuły prasowe i inne mate-
riały dokumentalne. 
 – Ich pracę zakończy Mara-
ton Non-Fiction – dwudnio-
wy pokaz w formule work in 
progres zaplanowany na 31 
sierpnia i 1 września. Oprócz 
rezydencji artystycznej Sopot 
Non-Fiction to również pre-
zentacje spektakli, które po-
wstały jako efekt poprzednich 
edycji festiwalu oraz przed-
stawień autonomicznych, re-
prezentujących nurt teatru 
dokumentalnego – informuje 
Grzegorz Kwiatkowski.
Szczegółowy program festi-
walu znajduje się na stronie 
www.sopotnonfiction.pl.

(GR)

i kąpiel. Specjalny wózek-am-
fibia jest wyposażony w szero-
kie koła i pływaki, co pozwa-
la na unoszenie się na wodzie. 
Wózek jest wciągany do wody 
pod nadzorem Sopockiego 
Wodnego Pogotowia Ratun-
kowego, na terenie miejskiego 
kąpieliska strzeżonego przy 

 – Posterunek zaczął dzia-
łać dzisiaj, 1 sierpnia, i  bę-
dzie czynny w  godzinach od 
10.00 do 18.00, czyli w  go-
dzinach tzw. szczytu plażo-
wego – mówi Tomasz Dusza, 
komendant sopockiej Straży 
Miejskiej. – Będziemy sta-
nowczo reagować na wszel-
kiego rodzaju wykroczenia, 
szczególnie te uciążliwe dla 
mieszkańców, jak blokowa-
nie chodników, zastawianie 
wjazdów na posesje czy nisz-
czenie zieleni.

(GR)

STAWIAMY NA EKOLOGIĘ 
Pojazdy i punkty ładowania
Na początku sierpnia otwarty 
został nowy punkt postoju i ła-
dowania rowerów elektrycz-
nych będących na wyposażeniu 
sopockiego magistratu. Punkt 
znajduje się od frontu budynku 
urzędu, przy ul. Kościuszki.
 – Dotychczas do poruszania się 
po mieście w sprawach służbo-
wych używano dwóch rowerów, 
ale rosnące zapotrzebowanie 
sprawiło, że liczba ta przestała 
wystarczać. Miasto dokupiło 
trzy kolejne pojazdy. W  week-
endy rowery wykorzystywane są 
przez Straż Miejską. Jednoślady 
są wspomagane elektrycznie, 
zasięg jazdy sięga nawet 80 ki-
lometrów. Rowery mogą rozwi-
jać bezpieczną w mieście pręd-
kość 25 km/h – informuje Anna 
Dyksińska z  Urzędu Miasta 
Sopotu, która podkreśla przy 
okazji, że zakup rowerów wpi-
suje się w długofalową strategię 

eko-mobilności w Sopocie. 
Przypomnijmy, że tylko w tym 
roku miasto poczyniło kilka za-
kupów z myślą o ekologii.
 – Prócz rowerów elektrycznych 
na potrzeby magistratu i Policji 
zakupione zostały rowery elek-
tryczne z  wózkami jako lotne 
brygady porządkowe do Za-
kładu Oczyszczania Miasta. 
W skład taboru ZOM w lipcu 
weszły dwa nowe pojazdy elek-
tryczne typu melex ze skrzynią 
ładunkową i kabiną. Są one wy-
korzystywane do odbioru nie-
czystości z koszy ulicznych oraz 
odpadów zielonych. W  maju 
urząd zakupił do służbowego 
wykorzystania również elek-
tryczny samochód. Przy w pełni 
naładowanej baterii jego zasięg 
wynosi 274 km – przypomina 
Anna Dyksińska.

(GR)

wejściu nr 23.
Korzystanie ze sprzętu jest 
bezpłatne – przypomina Anet-
ta Konopacka.
Aby skorzystać z amfibii, nale-
ży wcześniej ją zarezerwować. 
Można to zrobić telefonicznie 
(609 680 820 lub 58 550 12 
15) do godz. 17.00. Z amfibii 

można korzystać codziennie 
w godz. 10.00 – 17.30.
Z kolei wejście nr 23 na miej-
ską strzeżoną plażę wyposażo-
ne jest również w  podest dla 
wózków – osób z  niepełno-
sprawnością oraz niemowląt 
i dzieci.

(GR)
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LIPIEC W „PIASTUSIU”

WAKACJE Z DOMEM KULTURY

NIE BYŁO CZASU NA NUDĘ

AKCJA LATO W „MACIUSIU I”

Plecak pełen przygód

Pogoda nie pokrzyżowała planów

Wakacje z „Bolkiem 
i Lolkiem”

Królewskie przygody

Przez cały lipiec najmłodsi 
mieszkańcy Przymorza mo-
gli skorzystać z  wakacyjnych 
atrakcji przygotowanych 
przez klub „Piastuś”.
 – Przez cztery tygodnie wa-
kacji dzieci odwiedziły pole 
golfowe w Sopocie, Muzeum 
Etnograficzne, gdzie brały 
udział w zajęciach „Bałtyckie 
inspiracje”. Z  kolei w  Trój-
miejskim Parku Krajobrazo-
wym poznawały tajniki czy-
tania mapy. Organizowali-
śmy także zajęcia ceramiczne 
i taneczne. W parku w Oliwie 
dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach przyrodniczych, 

Dla wszystkich dzieci spę-
dzających tegoroczne waka-
cje w mieście zajęcia – w ra-
mach Akcji Lato – organizo-
wał w lipcu także Dom Kul-
tury PSM „Przymorze” przy 
ul. Śląskiej 66 B.
 – Chyba zdecydowanie naj-
większą atrakcją była wy-
cieczka do parku zabaw 
Nowa Holandia koło Elblą-
ga. Tu na nasze dzieci cze-
kała moc różnych atrakcji. 
Pogoda czasami psuła nam 
szyki, ale byliśmy goto-
wi na każdą ewentualność. 
Bardzo interesujące okaza-
ły się warsztaty ceramiczne, 

Jak co roku zajęcia w  czasie 
wakacji dla gdańskich dzie-
ci z Przymorza zorganizował 
klub osiedlowy „Bolek i  Lo-
lek”. Tradycyjnie już dla ma-
luchów przygotowano szereg 
ciekawych zajęć, które odby-
wały się w różnych miejscach 
Trójmiasta i okolic.
 – Każdego dnia zaplano-
waliśmy wycieczkę w  inne, 
interesujące miejsce. Na 
koniec dnia, o  ile oczy-
wiście pozwalała na to 

W tym roku w klubie „Maciuś 
I” na Przymorzu Akcja Lato 
przebiega pod hasłem „Waka-
cyjne przygody z Królem Ma-
ciusiem”. Gwarantowana jest 
dobra zabawa z nutką edukacji. 
 – W  muzeum Narodowym 
w Gdańsku dzieci wzięły udział 
w warsztatach „Diabły, Anioły 
i Piraci”. Zajęcia związane były 
ze słynnym tryptykiem Han-
sa Memlinga. Zaproszono je 
też do stworzenia niezwykłe-
go autoportretu – narysowania 
siebie jako anioła albo diabła. 
W Spichlerzu Opackim w Oli-
wie zaproponowano dzieciom 
trzy propozycje odkrywania 
Gdańska: jako Wilk Morski, 

a w parku nadmorskim w grze 
terenowej „Bioróżnorodność – 
poznajemy by zachować” – re-
lacjonuje Ewa Abramowska, 
kierownik „Piastusia”. 
Niewątpliwymi atrakcjami 
były dwie wycieczki: do Parku 
Ewolucji w Sławutówku i zam-
ku w  Malborku. W  Muzeum 
Narodowym dzieci uczestni-
czyły w  warsztatach „Diabły, 
anioły i  piraci” oraz  „W  pra-
cowni malarza”. 
 – Dzięki Ośrodkowi Deba-
ty Międzynarodowej maluchy 
brały udział w  zajęciach „Baj-
kowa podróż po świecie”, nato-
miast w bibliotece na Żabiance 

w czasie których dzieci wspól-
nie z  Mariolą Sarbiewską – 
studentką Międzywydziało-
wych Studiów Doktoranckich 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku – wykonały oprawę 
mozaikową do lustra. Artystka 
zaproponowała uczestnikom 
nietypowe i  rzadko spotykane 
materiały – upcykling, kamie-
nie, płytki ceramiczne, gres, 
porcelanę – relacjonuje Barbara 
Imianowska, kierownik przy-
morskiego Domu Kultury.
Dodajmy jeszcze tylko, że lu-
stro zdobi teraz hall przymor-
skiego Domu Kultury.
Dzieciaki mogły także wybrać 

pogoda, zażywaliśmy kąpieli 
na gdańskich plażach – mówi 
nam Joanna Bożyk z  klubu  
„Bolek i Lolek”.
Dzieci miały okazję odwiedzić 
m.in. Operę Bałtycką, Ergo 
Arenę, Twierdzę Wisłoujście, 
Muzeum Baśni Kaszubskich 
w Gdyni czy Muzeum Sopotu. 
Brały udział w warsztatach eko-
logicznych zorganizowanych 
w  Muzeum Etnograficznych, 
warsztatach ceramicznych 
w  Gdańskiej Galerii Miejskiej 

Leśny Duszek albo Mieszczuch. 
W  spichlerzu na Ołowiance 
mogły wziąć udział w  warszta-
tach „Gdy marynarze nie znali 
hamaków”, a  w  Domu  Upha-
gena zagrać w  „Poszukiwanie 
skarbu, który ukryła rodzina 
Uphagenów” – informuje Ur-
szula Lisowska, kierownik klubu 
z Przymorza. 
Maluchy zwiedzały grodzisko 
w Sopocie, faktorię w Pruszczu 
Gdańskim, muzeum w Żurawiu. 
 – Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej przygotował 
dla nas interaktywne warsztaty 
„Bajkowa podróż po świecie”. 
Wybraliśmy się też do Parku 
Ewolucji w Sławutówku. Odbył 

  Niebywałą atrakcją było zwiedzanie malborskiego zamku

 Pamiątkowe zdjęcie w Nowej Holandii

uczestniczyły w  warsztatach 
origami i  uczyły się modelo-
wania balonów. W sopockim 
grodzisku poznawały życie 
średniowiecznej osady, bra-
ły udział w  konkursach i  za-
wodach. Dzieci zwiedzały 
również Teatr Szekspirowski 
i  park sensoryczny, latarnię 
Morską oraz pływały tram-
wajem wodnym. Dziękuje-
my wszystkim dzieciom za 
udział w  naszych zajęciach, 
a  korzystając z  okazji życzy-
my udanych wakacji i  zapra-
szamy za rok – życzy Ewa 
Abramowska.

(GR)

się w  rejs na Wyspę Sobie-
szewską, wziąć udział w tur-
nieju minigolfa w  Sopocie 
lub też zwiedzić latarnię 
morską w  Nowym Porcie 
albo oliwską katedrę, a  przy 
okazji wysłuchać koncertu 
organowego.
 – Zorganizowaliśmy rów-
nież warsztaty taneczne, 
a  nasza instruktor Karolina 
Rutkowska przeprowadziła 
warsztaty krawieckie, w cza-
sie których dzieci wykony-
wały T-shirt na lato – dodaje 
Barbara Imianowska.

(KL)

albo warsztatach plastycznych  
w sopockiej minitece.
 – Chętni mogli również wy-
brać się z  nami na pole mi-
nigolfowe do Sopotu, na 
Westerplatte albo do Parku 
Łeba. Odważniejsi podziwia-
li Gdańsk z  koła widokowe-
go. Myślę, że nikt nie żałował 
wakacyjnego czasu spędzone-
go na zajęciach zorganizowa-
nych przez nasz klub – dodaje 
Joanna Bożyk.

(GR)

się Dzień Bańki Mydlanej, 
podczas którego nasi pod-
opieczni mieli okazję wykonać 
gigantyczne bańki. Nasze za-
jęcia będą trwać do 24 sierp-
nia, czeka nas jeszcze wiele 
atrakcji, takich jak: zwiedzenie 
Twierdzy Wisłoujście, Latar-
ni Morskiej w  Nowym Porcie 
połączone z  lekcją muzealną, 
Piwnicy Romańskiej, Domu 
Przyrodników czy Muzeum 
Bursztynu w  Gdańsku. Nie 
zabraknie konkursów plastycz-
nych, zajęć kreatywnych, wyjść 
do kina i zabaw integracyjnych 
– dodaje Urszula Lisowska.

(GR)

 Pamiątkowe zdjęcie w Parku Łeba 

 Dzieci odwiedziły już muzeum w oliwskim spichlerzu. 
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BĘDZIE DROGOWY PARALIŻ?

Szkoła w Kowalach gotowa na wrzesień

Przypomnijmy, że szkoła 
w Kowalach składa się z dwóch 
3-kondygnacyjnych budyn-
ków: dydaktycznego (A) oraz 
sali gimnastycznej wraz z  za-
pleczem socjalno-sportowym 
i częścią edukacyjną (B).
 – W  budynku dydaktycznym 
obecnie zakończyły się już 
prace wykończeniowe i  obiekt 
przygotowywany jest do rozpo-
częcia procedury odbiorowej. 
Jednocześnie rozpoczęło się 
wyposażanie budynku w  me-
ble. Ta część szkoły zostanie 
udostępniona na otwarcie roku 
szkolnego 2018/2019. Nato-
miast budynek sali gimnastycz-
nej, ze względu na konieczność 
wykonania dodatkowych prac 
polegających na odpowied-
nim przygotowaniu gruntu, 
zostanie udostępniony na po-
czątku 2019 roku – informuje 
Agnieszka Zakrzacka, rzecz-
nik prasowy Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska.
Przesunięcie terminu realizacji 
budynku B związane jest także 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za
 

   3 września rozpocznie swoją działalność pierwsza w Polsce szkoła budowana  
przez trzy samorządy.

Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku szkolnego. Wiele osób z niepokojem zastanawia się, czy wraz 
z początkiem września swoją działalność rozpocznie szkoła w Kowalach. Uspokajamy nastroje i zapewniamy, że  
3 września inauguracja roku szkolnego rozpocznie się w pierwszej w Polsce szkole metropolitalnej, którą zbudowały 
trzy samorządy. Ale nie wiadomo, czy Kowal nie czeka drogowy paraliż.

ZBIORNIK WODNY STARA ORUNIA

Wartościowe siedlisko nietoperzy
Historyczny Zbiornik Wody 
Stara Orunia znajdujący się 
w  pobliżu parku oruńskie-
go (wejście od ul. Nowicy) to 
drugi obiekt, po Zbiorniku 
Wody Kazimierz, udostępnia-
ny na trasie Gdańskiego Szla-
ku Wodociągowego. Jest on 
jednym z  największych i  naj-
bardziej wartościowych sie-
dlisk nietoperzy w wojewódz-
twie pomorskim.
Jak informuje Monika Pio-
trowska-Szypryt, rzecznik 
prasowy spółki Gdańska In-
frastruktura Wodociągowo-
-Kanalizacyjna, po włączeniu 
Zbiornika Wody Stara Oru-
nia do Gdańskiego Szlaku 
Wodociągowego, co nastąpi 
w  2019 roku, obiekt będzie 
można zwiedzać od maja do 
końca sierpnia.
 – Start sezonu jednak będzie 
każdorazowo uzależniony od 
terminu opuszczenia obiektu 
przez nietoperze, co zwykle 

z wprowadzoną reformą szkol-
nictwa, która zastała projekt 
już w fazie realizacji. W związ-
ku z  reformą konieczna była 
zmiana projektu budynku 
szkolnego i  pozyskanie dodat-
kowych uzgodnień. W  związ-
ku z  reformą zrezygnowano 
również z  funkcji przedszko-
la oraz zmienił się pierwotnie 
zakładany system klas I–VI na 
klasy w podziale I–VIII.
 – Równolegle na terenie bu-
dowy kontynuowane są jeszcze 
prace związane z  zagospoda-
rowaniem terenu, w tym m.in. 
układem drogowym oraz in-
frastrukturą sportowo-rekre-
acyjną obejmującą m.in. dwa 
boiska – jedno wielofunkcyjne 
oraz do piłki nożnej, a  także 
plac zabaw. Również ta część 
szkoły zostanie udostępnio-
na na otwarcie roku szkolnego 
2018/2019 – dodaje Agnieszka 
Zakrzacka.
Rozpoczęciem roku szkolne-
go szczególni zaniepokojeni są 
mieszkańcy Kowal. Wszystko 

przez wzmożony ruch samo-
chodów, który może sparali-
żować i  tak już zakorkowaną 
miejscowość. Do tej pory ani 
Gdańsk ani gmina wiejska 
Pruszcz Gdański nie poczyniły 
żadnych drogowych inwestycji, 
które odciążyłyby ulice Kowal.
Dopiero teraz (chociaż o  bu-
dowie szkoły wiadomo od kil-
ku lat) Miasto Gdańsk zleci-
ło opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy układu 
drogowego od ul. Świętokrzy-
skiej w Gdańsku do szkoły przy 
ul. Apollina.
 – Obecnie trwa postępowa-
nie przetargowe mające na celu 
wyłonienie projektanta, który 
opracuje kompletną dokumen-
tację projektową umożliwia-
jącą realizację tego przedsię-
wzięcia. Jeśli prace projektowe 
przebiegać będą zgodnie z  za-
łożeniami, dokumentacja go-
towa będzie we wrześniu 2019 
roku. Głównym założeniem 
zleconego projektu jest prawi-
dłowe skomunikowanie szkoły 

oraz przyległych terenów. Pla-
nowana inwestycja obejmować 
będzie budowę drogi  łączącej 
obecne skrzyżowanie ul. Świę-
tokrzyskiej z  ul. Guderskie-
go ze szkołą przy ul. Apollina 
oraz powiązania z  istniejącym 
i  planowanym układem ulicz-
nym – wyjaśnia Agnieszka 
Zakrzacka.
Gmina Kolbudy wybudowała 
rondo w ciągu ulicy Zeusa pro-
wadzącej w stronę Borkowa.
 – Nowe skrzyżowanie o  ru-
chu okrężnym, które powsta-
nie w  Kowalach, zapoczątkuje 
budowę nowej ulicy Glazuro-
wej, wraz z  dojazdem do ron-
da – mówi Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 

i Remontów UG Kolbudy. – Na 
razie nawierzchnia ul. Glazu-
rowej i  dojazd wykonane będą 
w  podbudowie z  kruszywa. 
Jednak nawet takie rozwiąza-
nie powinno znacznie uspraw-
nić ruch w  tym miejscu i  uła-
twić życie mieszkańcom.
 – Wraz z  rondem kierowcy 
zyskają nową alternatywę dro-
gową. W kierunku obwodnicy, 
a  potem stacji paliw, popro-
wadzi nowa ulica Glazurowa. 
Jej zadanie jest proste –  ma 
rozproszyć ruch – dodaje Ma-
rek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy.
Z kolei gmina wiejska Pruszcz 
Gdański, jak przyznaje zastęp-
ca pruszczańskiej gminy Daniel 

Kulkowski, prowadzi szereg 
działań drogowych w  samym 
Borkowie, które mogą wpłynąć 
na upłynnienie ruchu kołowego 
w całej okolicy.
 – Gdańsk i  gmina Kolbudy 
mają znacznie większy wpływ 
na upłynnienie ruchu samocho-
dowego w  samych Kowalach. 
Zrealizowaliśmy już kilka bar-
dzo istotnych zadań w Borko-
wie. Poza tym wprowadziliśmy 
kilka usprawnień. To wszystko 
powinno spowodować, że ruch 
na wszystkich okolicznych dro-
gach powinien być znacznie 
płynniejszy – mówi „Panora-
mie” Daniel Kulkowski.

Krzysztof Lubański

przypada na okres od połowy 
kwietnia do połowy maja. Na 
czas zimowej hibernacji zado-
mowionych tam ssaków zbior-
nik będzie nieczynny. Z  uwa-
gi na zbliżający się okres hi-
bernacji, w  tym roku możemy 
udostępnić obiekt wyłącznie 
w  sierpniu – wyjaśnia Monika 
Piotrowska-Szypryt.
Chęć zobaczenia obiektu będzie 
można zgłosić przy wykorzysta-
niu formularza elektronicznego, 
który jest dostępny na stronie 
internetowej www.giwk.pl. Do-
celowo możliwa będzie również 
rejestracja telefoniczna.
Ze względu na niską tempera-
turę panującą wewnątrz, która 
wynosi ok. 10°C, oraz wilgot-
ność, dla komfortu wizyty na-
leży zabrać okrycie wierzchnie 
oraz nałożyć wygodne obuwie. 
Zwiedzający będą przemiesz-
czać się po specjalnie przygoto-
wanych pomostach.
 – Pochodzący z  1869 roku 

zbiornik znajduje się na wzgó-
rzu, w  pobliżu parku Oruń-
skiego. Jest to jednokomorowa 
budowla terenowa, która choć 
głęboko pod ziemią, paradok-
salnie pełniła rolę wieży ci-
śnień, zaopatrując mieszkań-
ców Gdańska w  wodę pitną 
z  jedynego wówczas, drena-
żowego ujęcia wody w Pręgo-
wie. Ze względu na klasyczną 
konstrukcję, złożoną z 11 naw 
spoczywających na łukach 8 
arkad, wymurowaną z  czer-
wonej cegły, obiekt może bu-
dzić skojarzenia sakralne. Zo-
stał wybudowany na planie 
kwadratu o  boku 40 metrów, 
a jego wysokość wynosi ponad 
5 metrów. Do budowy zbior-
nika użyto cegieł wytworzo-
nych w  cegielni w  Kolibkach 
– przybliża historię zbiornika 
Monika Piotrowska-Szypryt.

(GR)

BISKO 100 TAKICH OBIEKTÓW

Powstają kolejne boiska

Miasto ogłosiło właśnie prze-
targ na budowę kompleksu 
sportowego przy ul. Kościusz-
ki 111 we Wrzeszczu przy 
Szkole Podstawowej nr 52.
 – Inwestycja obejmować bę-
dzie budowę boiska do pił-
ki nożnej oraz boiska wie-
lofunkcyjnego o  nawierzchni 
poliuretanowej wyposażo-
nego w  urządzenia sporto-
we. Oprócz tego w  ramach 
prac powstanie m.in. bież-
nia, skocznia w  dal, siłownia 
zewnętrzna oraz plac do gry 
w  tenisa stołowego. Pojawią 
się tam również nowe chod-
niki, ławki i  kosze na śmieci, 

a  teren objęty inwestycją  zo-
stanie oświetlony oraz zago-
spodarowany w zakresie zieleni. 
Wykonawców ubiegających się 
o  możliwość realizacji zadania 
poznamy w  połowie sierpnia. 
Realizacja inwestycji potrwa 
około 9 miesięcy – informuje 
nas Martyna Wolak z Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
Warto w tym miejscu zauważyć, 
że właśnie teraz trwają ostatnie 
prace przy budowie boisk przy 
ulicy Krasickiego 10 oraz Rada-
rowej 26. 
 – Pod koniec sierpnia powinno 
być również gotowe boisko przy 
ul. Otomińskiej 72. Natomiast 

na realizację obiektu sporto-
wego przy Czyżewskiego 31 
wykonawca ma czas do wrze-
śnia – dodaje Martyna Wo-
lak, która, korzystając z  oka-
zji, przypomina, że od 2006 
roku w Gdańsku powstało już 
98 boisk przyszkolnych i osie-
dlowych. – Boiska budowane 
są ze środków pochodzących 
z  różnych programów, m.in. 
Junior Gdańsk 2012, Moje 
boisko ORLIK 2012, jak rów-
nież z  budżetu obywatelskie-
go oraz środków własnych 
miasta.

(GR)
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DYŻURY BĘDĄ RAZ W TYGODNIU

Nowa rada ostro zabrała się do pracy

W  radach nadzorczych zasia-
dają przede wszystkim osoby 
starsze. Rzadko zdarza się, że 
młodzi ludzie chcą pracować 
w  organach samorządowych 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Spółdzielnia na Suchaninie na-
leży do wyjątków, gdyż wśród 
osób starszych, doświadczonych 
spółdzielców, są też ludzi mło-
dzi, a  wśród nich Agnieszka 
Serba-Chrzanowska, którą wy-
brano na przewodniczącą rady.
 – Spółdzielczość mieszkanio-
wa nie jest mi obca. Nie tylko 
jestem członkiem spółdzielni; 
moja praca również związana 
jest ze spółdzielczością. Świad-
czę pomoc prawną dwóm gdań-
skim spółdzielniom. Właśnie to 
doświadczenie chciałabym wy-
korzystać na Suchaninie. Moim 
zdaniem więcej osób powinno 
pracować na rzecz swoich spół-
dzielni mieszkaniowych. Ża-
łuję jednocześnie, że tak mało 
młodych ludzi angażuje się 
w spółdzielcze życie, we wspól-
ne działanie dla dobrej sprawy 
– mówi „Panoramie” Agnieszka 

Na początku lipca wybrano nową Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. Mimo wakacji rada zabrała się ostro do pracy. 
Odbyły się już dwa zebrania.

Serba-Chrzanowska, która 
po raz pierwszy zasiada w  ra-
dzie nadzorczej, ale jak sama 
podkreśla, nie boi się nowych 
wyzwań.
Szefowej rady nadzorczej nie są 
obce problemy osiedla, ponie-
waż jeszcze do niedawna praco-
wała również w Radzie Dzielni-
cy Suchanino.
 – Chcemy kontynuować przed-
sięwzięcia, które realizowa-
ła poprzednia rada nadzorcza. 
Poza tym założyliśmy sobie, że 
będziemy bardziej otwarci na 
członków naszej spółdzielni. 
Do tej pory dyżury rady nie cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Postanowi-
liśmy, że będziemy dyżurować 
raz w  tygodniu. Chcielibyśmy, 
aby towarzyszyli nam przedsta-
wiciele np. policji, straży miej-
skiej, a może i prawnicy, abyśmy 
mogli poruszać ważne dla na-
szych mieszkańców sprawy. Są-
dzimy bowiem, że dzięki temu 
więcej osób byłoby zaintereso-
wanych dyżurami rady – wyja-
śnia przewodnicząca.

Dyżury członków rady nadzor-
czej odbywać się będą w ponie-
działki w  godz. 16.00–17.00. 
Korzystając z  okazji, serdecz-
nie zapraszamy do korzystania 
z możliwości rozmowy ze swo-
imi przedstawicielami w  radzie 
nadzorczej SM „Suchanino”.

Rada spotkała się już dwu-
krotnie, dzięki czemu udało się 
ustalić plan pracy na następne 
sześć miesięcy.
 – Jesteśmy organem kole-
gialnym i  wspólnie podej-
mujemy wszelkie działania. 
Chcemy kontynuować bardzo 
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dobrą współpracę z  zarządem, 
a  przy okazji działać w  intere-
sie wszystkich członków naszej 
spółdzielni. Mam nadzieję, że 
sprostamy naszym obowiąz-
kom, a  mieszkańcy SM „Su-
chanino” będą zadowoleni z na-
szej pracy – dodaje Agnieszka 

Serba-Chrzanowska.
O  działaniach Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” będziemy oczywi-
ście informować na łamach „Pa-
noramy Pomorza”.

(lubek)
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ZNIŻKI NAWET DO

-50%
POWRÓT DO SZKOŁY

WARTO KOCHAĆ DOBRY CHLEB

WYPRZEDAŻ PLECAKÓW 
Z LICENCJAMI

NASZA TRADYCJA 
SZTUKI CUKIERNICZEJ 

TO WCIELENIE CENNYCH 
UCZUĆ W SMAKU

CUKIERNIA CYMES OFERUJE TORTY 
OKOLICZNOŚCIOWE W WIELU SMAKACH  

I INDYWIDUALNYCH DEKORACJACH

FLAMAST RY I KREDKI BIC DO KAŻDEGO 
OPAKOWANIA KOLOROWANKA

WKŁADY DO PIÓRA 
WYMAZYWANEGO FRIXION

-25%

GRAT IS

 WYPRZEDAŻ DO 

NA KOLEKCJĘ LETNIĄ

3 SZT. ZA 19,99ZŁ

– 50 % 

DO SWOICH SKLEPÓW ZAPRASZAJĄ RÓWNIEŻ

SKWER 
HANDLOWY
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RUSZAJĄ OD WRZEŚNIA

OTRZYMALI PONAD 6 MILIONÓW

Propozycje Domu Kultury

Samodzielność i nowe życie

Lato to czas odpoczynku od stałej 
oferty, jaką ma do zaproponowa-
nia przymorski Dom Kultury. Za 
to od września ponownie ruszają 
zajęcia we wszystkich sekcjach 
oraz spotkania w  klubie seniora 
czy związkach kombatanckich.
 – Od września startują zajęcia 
plastyczne dla dzieci od 3 do 6 lat. 
Odbywać się one będą we wtorki 
między 16.15 a  18.15. W  środy 
w tych samych godzinach prowa-
dzone będą warsztaty plastyczne 
dla dzieci w wieku 7–10 lat. Z ko-
lei poniedziałki zarezerwowane 
będą na zajęcia dla młodzieży, 
która chce przygotowywać się 
do szkół plastycznych. Zaję-
cia prowadzić będzie Karolina 
Rutkowska – informuje Barbara 
Imianowska, kierownik Domu 
Kultury przy ul. Śląskiej 66 B.
Poza tym już od października 
będzie można uczestniczyć w za-
jęciach plastycznych i  tkackich 
prowadzonych przez Henryka 

Ponad sześć milionów zło-
tych dofinansowania z  Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego przyznano projektowi 
„GPS – Gotowość Praca Sa-
modzielność II” Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku. Dzięki jego reali-
zacji kolejni mieszkańcy m.in. 
zagrożeni ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym mają 
szansę na poprawę sytuacji, na 
aktywniejsze i lepsze życie.
Realizacja projektu rozpocz-
nie się w  październiku i  po-
trwa do 2020 roku, w  part-
nerstwie z  organizacjami 
pozarządowymi. Wsparciem 
objętych ma być 480 osób 
z  różnych przyczyn zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, które nie 
są aktywne zawodowo – mają 
np. niskie kwalifikacje, są nie-
pełnosprawne lub zadłużone. 
Adresatami są również gdań-
szczanie borykający się z uza-
leżnieniami, nie mający mo-
tywacji do zmiany biernej po-
stawy życiowej i  zawodowej. 
Projekt obejmie też najuboż-
sze potrzebujące rodziny po-
zostające w najtrudniejszej sy-
tuacji na rynku pracy. Uczest-
nicy będą mogli skorzystać 
nie tylko ze szkoleń i  staży, 
ale także doradztwa zawodo-
wego, wsparcia terapeutów, 
psychologów, prawników. 
W  trudniejszych zdrowotnie 
przypadkach przewidziane są 
także konsultacje psychiatry 
lub innych specjalistów.
Rodziny wspierać będą na 
co dzień pracownicy socjalni 
MOPR w Gdańsku. Treningi 
motywacji, podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych według 

Sokalskiego. Pracownia dzia-
łać będzie od poniedziałku do 
piątku.
 – W  tej chwili miłośnicy foto-
grafii i turystyki mogą podziwiać 
wystawę zdjęć. Jej autorami są 
podróżnicy, mieszkańcy Przy-
morza – Elwira Stasiuk, Tomasz 
Sauer i  Andrzej Gryboś. Poza 
tym od września startujemy z or-
ganizacją koncertów, które cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. Powrócimy rów-
nież do spotkań z historią. Są to 
oczywiście bezpłatne propozycje 
dla naszych mieszkańców – do-
daje Barbara Imianowska.  
To tylko część propozycji ofe-
rowanych przez przymorskim 
Dom Kultury. O wszelkie szcze-
góły pytać można bezpośrednio 
w  jego siedzibie mieszczącej się 
przy ulicy Śląskiej 66 B. Można 
też dzwonić (58 553 40 21).

(GR)

zainteresowań uczestnika pro-
jektu, aktywizacja społeczna 
to tylko niektóre elementy za-
łożeń „GPS – Gotowość Praca 
Samodzielność II”. 
 – Udział w  tym projekcie to 
kolejna szansa dla gdańszcza-
nek i gdańszczan zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
na poprawę jakości życia, na 
wyjście z marazmu i być może 
odzyskanie poczucia własnej 
wartości. To szansa na aktyw-
ność w  rodzinie i  społeczeń-
stwie. Na pokonanie słabości, 
także naprawienie stosunków 
rodzinnych. Bo człowiek, 
który zyskuje pracę, popra-
wia i umacnia więzi. Czuje się 
silniejszy i  lepszy. Życzę, by 
taki efekt osiągnęło jak naj-
więcej uczestniczek i  uczest-
ników projektu – mówi Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezy-
denta Gdańska ds. polityki 
społecznej.
Dodajmy, że to przedsięwzię-
cie jest niejako kontynuacją 
projektu „GPS Gotowość – 
Praca – Samodzielność”, któ-
rego realizacja rozpoczęła się 
w  marcu 2016 roku i  potrwa 
do października 2018. W tym 
projekcie udział wzięło już po-
nad 680 potrzebujących, po-
zostających bez pracy miesz-
kańców. Ponad 280 z  nich 
znalazło pracę. Pozostali be-
neficjenci m.in. wzięli udział 
w  szkoleniach i  warsztatach, 
podejmują aktywność w  ro-
dzinie, środowisku lokalnym. 
Pracują nad poprawą relacji 
z  bliskimi, otoczeniem. Chcą 
wyjść na prostą. 

(SR)

CZEKAJĄ NA PAMIĄTKI

Prezent dla 
muzeum
Muzeum Gdańska otrzy-
mało w  darowiźnie od ano-
nimowego mieszkańca trzy 
przedwojenne zdjęcia miesz-
kanki Gdańska – Gretchen 
Drügenmüller. Akcja pozy-
skiwania pamiątek związa-
nych z  historią miasta trwa 
cały najbliższy rok. Jak mówi 
Andrzej Gierszewski, rzecz-
nik prasowy Muzeum Miasta 
Gdańska, swój wkład w pozy-
skiwanie pamiątek po Gdań-
sku może zaznaczyć każdy, 
kto dysponuje przedmiotami 
związanymi z jego historią.
Dyrektor gdańskiego mu-
zeum Waldemar Ossowski 
informuje, że na sprezento-
wanych ujęciach wykonanych 
w  gdańskich atelier fotogra-
ficznych widnieje ta sama 
dziewczynka – Gretchen 
Drügenmüller.
Pamiątki do muzeum może 
przekazać do końca tego roku 
każdy, kto nimi dysponuje 
i wyraża chęć podzielenia się 
nimi z  gdańskim muzeum, 
które przyjmie je w  depozyt 
albo wykona kopię cyfrową 
i  umieści je w  internecie na 
portalu www.dziedzictwo-
-gdansk.pl.
 – Najciekawsze przekazane 
eksponaty mogą znaleźć się 
na wystawie w  planowanym 
Muzeum Gdańska, które ma 
powstać przy ulicy Rycerskiej.
Informacje o projekcie i dane 
kontaktowe do pracowni-
ków koordynujących ak-
cję pozyskiwania pamiątek 
znajdują na stronie interne-
towej muzeumgdansk.pl/
przekaz-gdanskie-historie/.

(GR)
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  Przystanek - Park Naukowo Technologiczny - przy ulicy Schuberta

JESZCZE W TYM ROKU

Nowe wiaty przystankowe
Osowa, Suchanino, Brętowo i Matarnia to tylko niektóre z dzielnic 
Gdańska, które zyskają nowe wiaty przystankowe. Tydzień 
temu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i postawienie 30 
nowych wiat. Niebawem ma być ogłoszony kolejny przetarg na 
budowę kolejnych 34 obiektów – informuje Olimpia Schneider  
z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W  drugiej połowie września 
poznamy oferty w  przetargu 
na zaprojektowanie i  wybudo-
wanie 30 nowych wiat przy-
stankowych. Pasażerowie będą 
mogli skorzystać z  nowych 
przystanków m.in. na ul. Sta-
rogardzkiej, Leszczynowej, 
Wodnika czy Leśnej Górze. 
 – W  pierwszej części zamó-
wienia wykonawca zaprojektu-
je wiaty, na co będzie miał 105 
dni od daty podpisania umowy. 
Gdy projekt zyska wymaga-
ne zgody, rozpocznie się mon-
taż elementów. Na wykonanie 
tej części wykonawca będzie 

miał 56 dni. Jest to pierwszy 
etap programu budowy wiat 
w Gdańsku, który łącznie obej-
muje 64 przystanków. W dru-
gim etapie powstaną kolejne 34 
nowe wiaty – tłumaczy Olim-
pia Schneider.
Dodajmy, że oba etapy reali-
zowane są w  ramach projektu 
„Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej – Etap IV A”. Całko-
wita jego wartość to 540 mln 
zł, z  czego maksymalne dofi-
nansowanie ze środków UE 
może wynieść 286 mln zł. 
– Oprócz budowy wiat przy-
stankowych realizowana jest 

budowa nowej linii tramwa-
jowej Nowa Bulońska, która 
zakończyć się ma w czwartym 
kwartale 2019 roku. Trwają 
także prace przy przebudowie 
infrastruktury tramwajowej 
w  ul. Budzysza, Stryjewskie-
go i  Nowotnej. Zakończenie 
tej inwestycji planowane jest 
w drugim kwartale 2019 roku. 
Ze środków programu za-
kupiono również 15 nowych 
tramwajów. Ogłoszony został 
także przetarg na budowę 84 
tablic informacji pasażerskiej – 
dodaje Olimpia Schneider.

(GR)
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WAKACYJNE ZAGROŻENIA CZYTELNICY PROSZĄ O INTERWENCJĘ

Chrońmy młodzież przed dopalaczami Schody do przychodni będą 
remontowane w 2019 rokuW czasie wakacji nasze dzie-

ci są szczególnie narażone na 
kontakt z różnego typu używ-
kami. W ostatnim czasie coraz 
częściej słyszy się w  mediach 
oraz w  najbliższym otocze-
niu o  zatruciach dopalacza-
mi, które powodują trwałe 
uszczerbki na zdrowiu, a nie-
stety coraz częściej ich zażycie 
kończy się śmiercią. 
Dopalacze to narkotyki, któ-
re są wyjątkowo niebezpiecz-
ne. To potoczne określenie 
dla grupy różnych substancji 
lub ich mieszanek o działaniu 
psychoaktywnym. Przyczyny 
zażywania narkotyków przez 
młodzież wynikają z potrzeby 
akceptacji przez grupę, chęci 
zaspokojenia ciekawości oraz 
często z  nudy, dlatego ważne 
jest, abyśmy zwrócili szcze-
gólną uwagę na zmianę zacho-
wania, nawyków oraz nowych 
znajomych naszych dzieci. 
Jakie zachowania dzieci po-
winny wzbudzić szczególnie 
naszą czujność? Gdy dziec-
ko oddala się od nas, staje się 
obce, mimo że wcześniej było 
z nami blisko. Unika kontak-
tu, a podczas rozmów z nami 
jest pobudzone, nie utrzymuje 
kontaktu wzrokowego, a jego 
mowa jest nienaturalnie przy-
spieszona bądź zwolniona. 

Ma przekrwione oczy, zwężo-
ne albo rozszerzone źrenice, 
przewlekły katar. Zauważamy, 
że dziecko jest niecierpliwe, 
rozdrażnione, na zmianę pobu-
dzone bądź ospałe. Ma bardzo 
wzmożony apetyt albo nie ma 
go wcale, nieregularnie sypia. 
Wraca bardzo późno lub bez 
uzgodnienia nocuje poza do-
mem. Należy zwrócić uwagę 
na pojawienie się wśród rzeczy 
dziecka nowych przedmiotów 
i  produktów mogących służyć 
do przyjmowania substancji 
psychoaktywnych, takich jak 
np. fifki, zapalniczki, bibułki, 
kawałki okopconej folii alum-
iniowej, igły i  strzykawki, pa-
czuszki w foliowych opakowa-
niach, kleje, tabletki, proszek, 
sproszkowane zioła, bryłki, 
bibułki do skrętów, biały pro-
szek, pastylki nieznanego po-
chodzenia, leki bez recept, nie-
znane chemikalia itp., zwłasz-
cza w sytuacji, gdy z domu zni-
kają pieniądze i  wartościowe 
przedmioty. 
Objawy zatrucia, takie jak 
m.in.: utrata przytomności, za-
burzenia świadomości, zatrzy-
manie oddechu czy nadmierne 
pobudzenie psychoruchowe 
z  zachowaniami agresywny-
mi i  autoagresywnymi są bez-
względnymi wskazaniami do 

Czytelnicy naszej gazety re-
gularnie zwracają się do nas 
z  różnymi sprawami i  proble-
mami. Ostatnio zadzwoniła do 
nas starsza pani, która skarżyła 
się na zdewastowane i nieprak-
tyczne schody wiodące do przy-
chodni na Morenie.
 – Mieszkam na Morenie. Nie 
jestem już pierwszej młodości, 
dlatego dokuczają mi różne do-
legliwości, co sprawia, że regu-
larnie muszę odwiedzać naszą 
przychodnię. Problemem są 
dla mnie schody. Nie pamię-
tam, kiedy ostatni raz były re-
montowane. Są zbyt szerokie, 
a do tego w bardzo złym stanie 
technicznym. Miasto powinno 
je wyremontować. Dzwoniłam 
w  kilka miejsca, ale najzwy-
czajniej w  świecie zbywano 
mnie – mówi nam nasza Czy-
telniczka z Moreny.
Schody przed przychodnią 
faktycznie mogą straszyć i na-
stręczać problemów osobom 
starszym, ale od strony ulicy 
Piecewskiej jest łatwiejsze wej-
ście, z  którego korzystają oso-
by niepełnosprawne i  matki 
z wózkami.
Remont schodów był rów-
nież jednym z projektów w ra-
mach budżetu obywatelskiego. 

Zadanie to przepadło jednak 
w  głosowaniu. Sprawdziliśmy 
jednak w  Dyrekcji Rozbudo-
wy Miasta Gdańska, czy ist-
nieje jakakolwiek szansa, by 
w najbliższym czasie schody do 
przychodni były wyremonto-
wane. Tu jednak nie ma w pla-
nach tego typu prac, więc spra-
wą zainteresowaliśmy Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni.
– Mam dobrą wiadomość dla 
mieszkanki Moreny. Scho-
dy wejściowe do przygodni 

na Morenie z  całą pewno-
ścią będą wyremontowane 
w  przyszłym roku. Jedyną 
niewiadomą jest to, z  jakiego 
budżetu będzie finansowane 
to przedsięwzięcie – nasze-
go, czy w  ramach budżetu 
obywatelskiego – mówi nam 
Magdalena Kiljan, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Zarzą-
du Dróg i Zielni.

(lubek)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

wezwania pogotowia ra-
tunkowego. Do czynników 
chroniących nasze dzieci 
przed sięgnięciem po dopa-
lacze zalicza się pozytywny 
wpływ środowiska oraz do-
bry kontakt z rodzicami. Na-
leży mówić i okazywać dziec-
ku, że jest dla nas najważniej-
sze i  zależy nam, aby było 
szczęśliwe i zdrowe. Dobrze 
jest poznać jego przyjaciół, 
zainteresowania i  sposoby 
spędzania wolnego czasu po-
przez rozmowy z dzieckiem. 
Pytajmy dzieci o  ich zda-
nie, uważnie słuchajmy, co 
mają nam do powiedzenia, 
i  liczmy się z  ich uczuciami. 
W walce z dopalaczami waż-
ne jest postawienie dzieciom 
jasnych granic – wyraźmy 
zdecydowany sprzeciw wobec 
używania narkotyków i alko-
holu, ustalmy z  nastolatkiem 
godziny powrotów do domu 
i podczas rozmowy dowiedz-
my się, jakie zdanie na temat 
używek ma nasze dziecko. 
Przekazując dzieciom dobry 
wzór, a  przede wszystkim 
uświadamiając, jak niebez-
pieczne są dopalacze, jesteśmy 
w  stanie uchronić je przed 
nimi i uniknąć tragedii. 

(pau)

REKLAMA

  W przyszłym roku remontowane będą schody do przychodni.  

OGŁOSZENIE RSM „BUDOWLANI” 
ZASOBY LOKALI UŻYTKOWYCH

POWIERZCHNIE POD REKLAMĘ:

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gdańsku - Oliwie
przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Czyżewskiego 12 - pawilon I piętro (na gabinet kosmetyczny)
21,21 m2 ze stawką 11,72 zł/m2

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

4. Lokal przy ul. Czyżewskiego 16 (pawilon, I piętro)
59,17 m2 ze stawką 11 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 
gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni reklamowej na
terenie Spółdzielni “Budowlani”
Bliższych informacji udziela się

pod nr tel. (58) 552-00-08 wew. 50, w dniach:
Pon. od 8.00 do 17.00,

Wt.-Pt. od 7.15 do 15.00.
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PODPISANO UMOWĘ Z NAWAGIEM

RODZICU! BĄDŹ CZUJNY NA TO CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W SZKOŁACH – APELUJĄ CZŁONKOWIE INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

Nowe i komfortowe pociągi na Pomorzu

Odpowiedzialny Gdańsk

Samorząd województwa pomorskiego podpisał umowę na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych pociągów. Będą 
to pojazdy najnowszej generacji, komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców 
z dziećmi i rowerzystów.

Przed wakacjami Rada Miasta Gdańska przyjęła Model na rzecz równego traktowania – kontrowersyjny dokument, 
przeciwko któremu licznie protestowali rodzice, nauczyciele i eksperci.

W jedny z poprzednich wydań 
„Panoramy” publikowaliśmy 
wywiad z  wicemarszałkiem 
Ryszardem Świlskim, który 
mówi, że pomorskie jest wy-
jątkowym województwem pod 
względem inwestycji realizo-
wanych na kolei. Dowodem 
na poparcie tych słów niech 
będzie chociażby podpisana 
niedawno umowa. Nic więc 
też dziwnego, że to właśnie 
mieszkańcy naszego woje-
wództwa najchętniej w Polsce 
korzystają z kolei. 
 – Cieszymy się, że już wkrót-
ce do dyspozycji mieszkańców 
zostaną oddane nowoczesne 
pociągi Impuls, dostosowane 
do potrzeb pasażerów XXI wie-
ku, czyli odpowiednie dla osób 
z  niepełnosprawnościami, po-
dróżujących z dziecięcymi wóz-
kami czy rowerzystów. Pociągi 
będą szybkie oraz zostaną wy-
posażone w  innowacyjne syste-
my, które zapewnią pasażerom 
komfortowe warunki podróży. 
Zamówione przez samorząd 
pociągi to zupełnie nowa jakość 

Model na rzecz równego trak-
towania został okrzyknięty 
Koniem Trojańskim, ponieważ 
wśród ważnych i  potrzebnych 
zapisów dot. min. wsparcia se-
niorów i osób z niepełnospraw-
nościami przemycono treści go-
dzące w  rodzinę. Np. w  doku-
mencie, w części wstępnej, mo-
żemy przeczytać „Nie ma po-
wodu, dla którego inaczej mamy 
traktować sytuację, w  której 
znajomy przedstawia nam swo-
jego partnera, a dziecko na pla-
cu zabaw swoje dwie mamy. ”. 
To nie pierwszy raz, kiedy Mia-
sto Gdańsk podważa prawdę 
o  człowieku – przypomnijmy, 
w wydanej pół roku temu ulotce 
ZdrovveLove znalazł się zapis 
„Większość z nas rodzi się jako 
mężczyzna lub kobieta, ale nie 
zawsze tak jest.”.
Model na rzecz równego trak-
towania to stu stronicowy do-
kument, wypracowany przez 
osoby w  ok. 90%, o  lewico-
wym światopoglądzie, głow-
nie przedstawiciele organiza-
cji LGBT i  feministycznych. 
Dzięki życzliwości władz 
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na pomorskich torach. Do tej 
pory inwestowaliśmy w  tabor 
spalinowy. Teraz czas na składy 
elektryczne – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Według zapewnień Zbigniewa 
Konieczka, prezesa spółki Na-
wag, pociągi będą dostarczone 
szybciej niż zakładano to po-
czątkowo. Zdaniem prezesa 
może to nastąpić na początku 
przyszłego roku.
Jak informuje z  kolei Emi-
lia Stawikowska z  Biura Pra-
sowego pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego, pojazdy 
zostaną skierowane do obsłu-
gi kolejowych przewozów pa-
sażerskich w  województwie 
pomorskim na liniach: Słupsk 
– Lębork – Wejherowo – Gdy-
nia Główna, Elbląg – Malbork 
– Tczew – Gdańsk Główny 
– Gdynia Główna, z  możli-
wością obsługi połączeń na 
zelektryfikowanej linii Po-
morskiej Kolei Metropolital-
nej: Gdańsk Główny/Gdańsk 
Wrzeszcz – Gdańsk Port 

miasta, mimo braku diagnozy 
potrzeb społeczności, a jedynie 
opierając się na domysłach au-
torów rekomendowano działa-
nia, które miały kosztować 12 
mln zł rocznie. 
FOTO Protesty w  czasie gło-
sowania 28.06.2018 zgroma-
dziły głownie rodziców
W obronie dzieci
Zapisy Modelu wprost uderzają 
w  prawo rodziców do wycho-
wania dzieci. Rekomendacja 
finalnie brzmiąca: „Opraco-
wanie i  wdrożenie w  szkołach 
zajęć dostarczających rzetelną 
wiedzę o  orientacji seksual-
nej i  tożsamości płciowej” jest, 
jak wiele innych sformułowań 
niejasna, nieostra. Urzędni-
cy przyznali, że treści, które 
w tym trybie będą przekazywa-
ne to Standardy edukacji seksu-
alnej w Europie WHO (Świa-
towa Organizacja Zdrowia), 
zawierające min. dla grupy 
wiekowej 0-4 „radości i  przy-
jemności dotykania własnego 
ciała, masturbacji w  okresie 
wczesnego dzieciństwa”, grupa 
wiekowa 6-9 „różnych metod 

Lotniczy – Gdańsk Osowa – 
Gdynia Główna, Kościerzyna 
– Gdańsk – Gdynia, Kartuzy 
– Gdańsk, a  także Kartuzy – 
Somonino w  przypadku mo-
dernizacji linii do Kartuz oraz 
linii 201 z  Kościerzyny przez 
Gdańsk Osowę do Gdyni 
oraz sfinansowania dokumen-
tacji przygotowawczej w  po-
staci Studium Wykonalności 
przedmiotowego projektu.
 – Zakupione nowe pojazdy 
będą sukcesywnie zastępo-
wać wyeksploatowane i  nie-
spełniające oczekiwań miesz-
kańców pojazdy serii EN57. 
Nowe pociągi są pojazdami 
niskopodłogowymi z  jedno-
przestrzennym wnętrzem, 
wyposażonym m.in. w  pełny 
monitoring wnętrza, klima-
tyzację i  nowoczesny system 
informacji pasażerskiej. Niska 
podłoga umożli-wiać będzie 
łatwe wsiadanie i  wysiadanie. 
Wnętrze zostanie dostosowa-
ne do przewozu osób o ograni-
czonej możliwości poruszania 
się – przewidziano podjazdy, 

antykoncepcji”, „seksualnych 
praw dzieci”. 
Grupa skupiona w  Stowa-
rzyszeniu Odpowiedzialny 
Gdańsk brała udział w tworze-
niu Modelu. Dzisiaj domagają 
się eliminacji tego dokumentu 
z  obiegu prawnego. –  Oso-
by zarządzające pracami nad 
Modelem, w  tym urzędnicy, 
manipulowali nami, dorosły-
mi ludźmi, specjalistami. Nie 
chcemy, żeby podobnie obe-
szli się z  dziećmi i  młodzieżą 
– mówi osoba, która od po-
czątku uczestniczyła w spotka-
niach. – Pojawiają się zarzuty, 
że odrzucenie Modelu będzie 
zmarnowaniem 10 miesięcy 
pracy wielu osób oraz 100 tyś 
zł poniesionych kosztów. Jed-
nak na szali po drugiej stronie 
jest przede wszystkim zdrowie 
i  przyszłość naszych dzieci, 
a  finansowo perspektywa do 
2023 roku 60 mln zł z naszych 
podatków.
Czerwona lampka
- Bądźcie obecni w  szkołach 
– zgłaszajcie się do trójek kla-
sowych i Rad Rodziców - tam 

wysuwane stopnie, szero-
kie przejazdy oraz miejsce do 
przewozu wózków i  rowerów. 
Wysoki komfort podróżowa-
nia zapewniony będzie dzięki 
nowoczesnemu układowi bie-
gowemu oraz wydajnej kli-
matyzacji i  ogrzewaniu z  au-
tomatyczną regulacją, a  opty-
malne właściwości trakcyjne 
możliwe będą dzięki zastoso-
waniu silników trójfazowych 
asynchronicznych i  zwrotowi 
energii do sieci trakcyjnej pod-
czas hamowania – informuje  
Emilia Stawikowska.
Zamówiony przez wojewódz-
two pojazd powinien rozwi-
jać prędkość co najmniej 160 
km/h. Z  łatwością pomieści 
ponad 500 osób, w tym 225 na 
miejscach siedzących oraz co 
najmniej 20 rowerów.
Całkowity koszt zakupu pięciu 
Impulsów to około 123 mln 
zł. Ponad 92 mln zł unijne-
go dofinansowania zł pocho-
dzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego.

macie możliwość nadzorowa-
nia kto i  co będzie przekazy-
wał dzieciom – zachęcają spo-
łecznicy z  Odpowiedzialnego 
Gdańska. - Nie podpisujcie na 

 – W  umowie mamy również 
zapis, że możemy domówić 
jeszcze pięć dodatkowych 
składów. Ich zakup zależeć 
będzie jednak od pozyska-
nia środków finansowych. Co 

pierwszej wywiadówce zgody 
na szkolenia, zanim nie dowie-
cie się kto i  jak je poprowadzi 
– radzą.  - Na hasła „równość, 
tolerancja, antydyskryminacja” 

ważne, jeśli zdecydujemy się 
skorzystać z  tej opcji, nie bę-
dzie trzeba przeprowadzać ca-
łej procedury przetargowej – 
zaznacza Ryszard Świlski.

(GR)

powinna zapalić się czerwo-
na lampka alarmowa – do-
dają i  zapraszają na stronę 
po szczegóły i  wzory pism  
www.odpowiedzialnygdansk.pl
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STWORZYLI LINIĘ KREMÓW

W farmaceutkę uwierzył syn
Historia tej firmy przypomina scenariusz filmu. Farmaceutka, która przez 40 lat dopracowywała recepturę kremu, 
razem z synem stworzyła firmę farmaceutyczną, która podbija rynek prawdziwie naturalnym kremem, niosącym 
ulgę noworodkom. Po latach okazuje się, że krem ma swoje zastosowanie również w przypadku blizn po tatuażach, 
urazach skóry u sportowców, a także przy atopowym zapaleniu skóry.

Farmaceutka Stefania Stachow-
ska zaczęła swoją pracę w szpitalu 
na gdańskiej Zaspie w 1985 roku 
i  pomysł na stworzenie kremu, 
który łagodziłby podrażnienia de-
likatnej skóry niemowląt, powstał 
właśnie w tutejszej aptece. Jednak 
receptura w tamtym okresie dale-
ka była od doskonałości, dlatego 
przez kolejne kilkadziesiąt lat była 
dopracowywana. 
 – Wiadomo, że latach 80. to były 
zupełnie inne czasy – nie bez 
wzruszenia opowiada pani Ste-
fania. – Dzisiaj można się z  tego 
śmiać, ale wtedy nie było profesjo-
nalnego sprzętu do produkcji ma-
ści, nawet na szpitalnych oddzia-
łach. W  pierwszych latach maść 
produkowaliśmy w  moździerzu. 
Mimo dużych trudności z  two-
rzeniem i pozyskaniem produktu 
zapotrzebowanie na niego było 
ogromne. Efekty były widoczne 
niemalże w  mgnieniu oka, więc 
nie oglądaliśmy się na warun-
ki i  produkowaliśmy każdą ilość 
maści. Zbyt był natychmiastowy. 
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Przez lata maści używano wyłącz-
nie do użytku wewnątrzszpital-
nego. Z czasem zyskiwała ona na 
jakości, gdyż po dodaniu do niej 
nowych składników można było 
zaobserwować jeszcze lepsze efek-
ty. W ten sposób na przykład za-
mieniliśmy kwas borowy na wodę, 
dzięki czemu maść nie powodo-
wała uczuleń i lepiej się wchłania. 
Po ponad trzech dekadach prób 
gdański szpital stał się słynny nie 
tylko dzięki doskonałej opiece po-
łożnych i lekarzy, ale również ma-
ści, o której młode mamy nierzad-
ko rozpisywały się na forach inter-
netowych, szukając możliwości 
zakupu produktu, którego używa-
ły, leżąc po porodzie na oddziale. 
Historia nie zmieniłaby zapewne 
swojego biegu, gdyby nie decy-
zja władz szpitala, aby ograniczyć 
produkcję maści do niezbędnego 
minimum. 
– Z  początku nie mogłam się 
z tym pogodzić. Tyle lat doświad-
czenia, dopracowana receptura, 
tyle zapytań mam, które do tej 

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

pory otrzymywały maść po uro-
dzeniu dziecka i opuszczeniu szpi-
talnego oddziału – żali się pani 
Stefania. 
Jej syn Michał, który swoją smy-
kałkę do interesów wykorzystywał 
dotychczas w  innych branżach, 
natychmiast postanowił wspólnie 
z mamą i siostrą stworzyć nową li-
nię kremów, opierającą się na wie-
dzy i umiejętnościach wieloletniej 
farmaceutki. W ten oto sposób po-
wstała grupa w pełni naturalnych 
produktów łagodzących otarcia, 
skaleczenia, oparzenia i odparze-
nia. Dzięki wspólnemu zamiłowa-
niu do niesienia pomocy, determi-
nacji i zdobytej przez lata wiedzy, 
założyli rodzinny biznes.       
40-letnie doświadczenie Stefanii 
Stachowskiej i  jej umiejętności 
związane z  prawidłowym dobo-
rem składników pomogło wypeł-
nić lukę, która powstała na rynku 
specyfików dla dzieci i dorosłych. 
Liczne prośby pacjentów, zmobi-
lizowały rodzinę Stachowskich do 
stworzenia linii Kremów Zaspa, 

REKLAMA

czyli: kremu pieluszkowego – na 
odparzenia dla dzieci i dorosłych, 
hipoalergicznego – dedykowa-
nego osobom ze skórą atopową,  
active – przeznaczonego dla spor-
towców i soft skin – dla miłośni-
ków tatuaży. 

Na rynku istnieje wiele podobnych 
maści pieluszkowych czy hipoaler-
gicznych, jednak Kremy Zaspa 
bazują na tradycyjnych receptu-
rach, są w 100 procentach natural-
ne i nie zawierają konserwantów. 
Tajemnica ukryta jest w sposobie 

ich wykonywania, w  sercu wło-
żonym podczas pracy nad nimi 
i  właściwościom poszczególnych 
składników, dzięki którym linia 
kremów stała się wyjątkowa. 

Aleksandra Majewska
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WRZEŚNIOWA PROPOZYCJA 

Zapraszamy do klubu przy Opolskiej 
Mimo że do końca wakacji pozostały nam jeszcze dwa tygodnie, Urszula Lisowska, kierownik klub 
„Maciuś I” z Przymorza zaprasza już na wrześniowe imprezy.

11 września (wtorek) o  godz. 
16.00 odbędzie się konkurs 
plastyczny „Wspomnienia 
z wakacji” (rysowanie kredą na 
asfalcie). 
 – 14 września zapraszamy 
najmłodsze dzieci na godzinę 
16.00 na wyścigi na hulajno-
gach. Obowiązkowo proszę za-
brać kask i ochraniacze. Z kolei 
22 września, a  więc w  sobotę, 
o  godz. 10.00 wystartuje 41. 
Uliczny Bieg Przymorski o pu-
char Przewodniczącego Rady 
Osiedla nr 1 „Przymorze Ślą-
ska” dla dzieci i  młodzieży ze 
szkół podstawowych – zaprasza 
Urszula Lisowska.
23 września o godz. 12.00 (nie-
dziela), wspólnie z  Gdańskim 
Klubem Fantastyki, „Maciuś 
I” zaprasza miłośników fanta-
stycznych gier planszowych na 
tzw. „Planszówkarium”. Na-
tomiast 28 września (piątek) 
o godz. 10.00 odbędzie się za-
bawa integracyjna dla najmłod-
szych z okazji zakończenia lata. 
Udział we wszystkich impre-
zach jest bezpłatny. 

REKLAMAREKLAMA

 – Od 1 września klub wzna-
wia zajęcia w  Maciusiowym 
Klubie Malucha dla dzieci od 
2,5 do 5 lat, w ramach którego 
prowadzone będą zajęcia edu-
kacyjne, plastyczne, rytmiczne, 
zabawy ruchowe, korekcyjne 
i integracyjne. Swoje spotkania 
wznawiają też członkowie Koła 
Seniora „Pogodna Jesień” i sek-
cji brydżowej. Rozpoczną się 
zajęcia Wing Tsun Kuen Kung 
Fu, Yoga i fitness dla pań. Wy-
startuje także Szkoła Gitarowa, 
rytmika dla maluchów „Do-
bry Start”, warsztaty nauko-
we, nauka języka angielskiego 
dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów oraz spotkania 
Gdańskiego Klubu Fantastyki 
– informuje Urszula Lisowska.
Prowadzone będą również za-
pisy dzieci od 5 do 10 lat do 
zespołu tańca nowoczesne-
go „MINI MIX” prowadzo-
nego przez Joannę Ciecho-
lewską. Zespół ma na swoim 
koncie wiele sukcesów m.in. 
III miejsce na ogólnopolskim 
konkursie tańca „Talenty”. 

Prowadzone będą też zapisy 
do sekcji plastycznej dla dzie-
ci w wieku od 5 do 12 lat i na 
zajęcia kreatywne dla wszyst-
kich pokoleń (prowadzone 
przez Elżbietę Petrykowską), 
nauki gry na pianinie dla dzieci 
oraz do Studia Piosenki pro-
wadzonego przez Małgorzatę 
Szczepańską-Stankiewicz. 
 – Dzieci i  młodzież ze stu-
dia piosenki mają na swoim 
koncie sukcesy na ogólnopol-
skich i  międzynarodowych 
festiwalach piosenki. Korzy-
stając z  okazji, chciałabym 
nadmienić, że nasi wokaliści 
w II Ogólnopolskim Festiwalu 
Pieśni i  Piosenki Patriotycz-
nej w  Kielcach zdobyli wiele 
nagród. W najmłodszej grupie 
wiekowej III miejsce zdobyła 
Iga Kasperowicz, w  katego-
rii powyżej 16 lat II  miejsce 
zdobył Jakub Maślak, nato-
miast III miejsce Anna Stan-
kiewicz, a  wyróżnienie Joan-
na Ciecholewska. W  kategorii 
powyżej 40 lat I miejsce i wy-
jazd do Brukseli przyznano 

  Laureaci festiwalu w Kielcach 

ZAPRASZAMY NA OPOLSKĄ 3

Lato 
w bibliotece
Gdańskie biblioteki nie robią 
sobie przerwy w czasie waka-
cji. Organizują chociażby za-
jęcia dla młodych osób, które 
letni czas spędzają w naszym 
mieście.
Dla przykładu w  miniony 
poniedziałek w  Filii nr 14 
Wojewódzkiej i  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy 
ul. Opolskiej 3 na Przymo-
rzu zorganizowano waka-
cyjne spotkanie z  kulturą 
hiszpańską. 
– W  programie nie brako-
wało tradycyjnych tańców 
hiszpańskich, zajęć plastycz-
nych, ale była też i  fotobud-
ka – mówi nam Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska, kie-
rownik Filii nr 14.
Natomiast w  każdą środę 
o  godz. 12.00 w  bibliotece 
przy ulicy Opolskiej 3 orga-
nizowane są warsztaty pla-
styczne dla dzieci, podczas 
których można rozwinąć 
swoją kreatywność, zdolno-
ści manualne i poznać różne 
ciekawe techniki plastyczne 
(decoupage, scrapbooking, 
tworzenie kaboszonów czy 
też kartek trójwymiaro-
wych). Dodajmy, że udział 
w warsztatach jest darmowy. 

(KL)

Małgorzacie Stankiewicz – do-
daje Urszula Lisowska.
Szczegółowych informacji na 
temat działalności klubu moż-
na uzyskać telefonicznie (58 

556 51 41) lub drogą mailową 
(klub.macius1@go2.pl) albo 
na stronie facebookowej klubu 
„Maciuś I”.

(GR)
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BIEGOWO W PARKU ORUŃSKIM 

RUSZA I RUNDA

Grand Prix Dzielnic Gdańska

Puchar Polski 

Już za miesiąc odbędzie się 
jesienna, piąta edycja Biego-
wego Grand Prix Dzielnic 
Gdańska, która dedykowane 
jest wszystkim miłośnikom 
Gdańska i okolic.
Jak informują organizatorzy 
sportowej imprezy, zawody 
mają formę cykliczną, i  od-
bywają się od maja do paź-
dziernika w różnych dzielni-
cach Gdańska. 
 – Podczas każdej edycji 
przygotowujemy dla na-
szych biegaczy zróżnicowa-
ne technicznie trasy, jednak 
zawsze mierzą one w  gra-
nicach 5 km. Jest to dystans 
biegu głównego przeznaczo-
ny dla biegaczy dorosłych. 

Turniej tysiąca drużyn rusza 
już za tydzień. Mowa oczy-
wiście o  piłkarskim Pucha-
rze Polski, którego pierwsza 
wstępna runda odbędzie się 22 
sierpnia. 
Na pierwszy bój pójdą zespo-
ły niezrzeszone w  piłkarskim 
związku oraz drużyny wal-
czące na co dzień w  B kla-
sie. I  tak w pierwszej rundzie 
zmierzą się m.in. Nadmorska 

Dystanse dla dzieci i  mło-
dzieży są zmienne w  zależ-
ności od edycji, jednak za-
wsze mieszczą się w  prze-
dziale 900–1300 metrów. 
Maluchy mają do pokonania 
około 400-metrowy odcinek 
– informują organizatorzy. 
Organizatorem imprezy jest 
Klub Lekkoatletyczny Le-
chia Gdańska, a poszczegól-
ne biegi wspierane są przez 
rady dzielnic.
Jesienna edycja odbędzie 
się w  sobotę 22 września, 
a  „centrum dowodzenia” 
znajdować się będzie w  Par-
ku Oruńskim.

(GR)

Liga Szóstek z  rezerwami Ja-
guara, Kolegium Sędziów Po-
morskiego ZPN zmierzy się 
natomiast z  Moreną Gdańsk, 
a  Wiking Gdańsk podejmo-
wać będzie KS Wocławy. 
To oczywiście pary spotkań, 
w który zagrają nasze drużyny. 
W  pierwszej rundzie za-
gra 45 drużyn. LZS Bytonia  
ma wolny los.

(GR)

ATRAKCJA DLA MIŁOŚNIKÓW WODNEJ REKREACJI

Na wody wracają Galery Gdańskie
Rejsy Galarem Gdańskim, cumowanie w Przystani Cesarskiej i odkrywanie Gdańska z kajaka od strony Młodego Miasta –  
na terenie Stoczni Cesarskiej powstały nowe miejsca, które pokochają miłośnicy wodnej rekreacji. 

Nowością, a  zarazem powro-
tem do tradycji, są rejsy Ga-
larem Gdańskim. Cumujące 
przy nabrzeżu Stoczni Cesar-
skiej łodzie są replikami staro-
dawnych drewnianych jedno-
stek typu galar, które w XVIII 
wieku wpływały na wody Mo-
tławy. Wykorzystywano je do 
transportu towarów, m.in. soli, 
wapna, cynku, mydła i  zboża. 
Galary spływały w  dół rze-
ki, do Gdańska przypływały 
głównie z  górnej części Wisły 
oraz Sanu. Ówczesne łodzie 
miały 18 metrów długości i  8 
metrów szerokości. A  miały 
nośność aż na 25 ton towarów. 
Te, którymi dziś można pływać 
mają 9 metrów długości i 3 me-
try szerokości. Łodzie zosta-
ły specjalnie zaprojektowane 
i wykonane w polskiej rodzin-
nej firmie „Tartak Witkowscy” 
przez najwybitniejszego szkut-
nika wiślanego – Wacława 
Witkowskiego z Wielunia.
– Historyczne polskie łodzie, 
a  do nich zalicza się również 
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 Urokliwe zakątki Gdańska poznać można również z perspektywy kajaka.

galary, są dziedzictwem kul-
turowym Polski, które nale-
ży pielęgnować – mówi Piotr 
Kozłowski, prezes zarządu 
Fundacji Galar Gdański. – 
Chcemy pokazać naszą pięk-
ną gdańską historię. Podczas 
90-minutowych rejsów, na 
które już teraz zapraszamy, 
zobaczymy m.in. Zieloną Bra-
mę i  Zielony Most, Wyspę 
Spichrzów, Żuraw Gdański, 
Ośrodek Kultury Morskiej, 
Narodowe Muzeum Mor-
skie oraz Polską Filharmonię 
Bałtycką.
Przedstawiciele Fundacji Ga-
lar Gdański, chcą organizo-
wać staże zawodowe dla osób 
wykluczonych społecznie oraz 
młodzieży wychodzącej z  do-
mów dziecka. Podczas pro-
wadzonych zajęć podopieczni 
poznają rzemiosło stoczniowe 
oraz szkutnicze. 
 – W  ramach prowadzonej 
działalności będziemy ini-
cjować szereg przedsięwzięć 
społecznych, w  tym np. rejsy 

edukacyjne galarami dla dzieci 
i młodzieży, plenery artystycz-
ne dla uzdolnionej młodzieży, 
a  także sprzątanie rzek i  te-
renów zielonych – zaznacza 
Piotr Kozłowski. 
 – Decyzja o  podjęciu współ-
pracy z  Fundacją była na-
tychmiastowa – mówi Gerard 
Schuurman, dyrektor projektu 
Stoczni Cesarskiej. – Bardzo 
spodobał nam się powrót do 
tradycji w połączeniu z nowy-
mi historiami, które chcemy 
tutaj wspólnie tworzyć z ludź-
mi. Ta idea w  połączeniu ze 
wspaniałą wizją aktywizacji 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym nie pozosta-
wiały wątpliwości, że to inicja-
tywa warta wsparcia.
Rejsy odbywają się codziennie. 
Galary wypływają z Przystani 
Cesarskiej, czyli kolejnego no-
wego miejsca na terenie Stocz-
ni Cesarskiej. 
Rejsy historycznymi łodziami 
to jednak nie jedyne atrak-
cje, na które mogą liczyć 

odwiedzający tę część Mło-
dego Miasta. Równocześnie 
uruchomiona została wspo-
mniana Przystań Cesarska. To 
w pełni funkcjonalna przystań 
jachtowa u  brzegu Martwej 
Wisły, gdzie oprócz miejsc do 
cumowania i pełnego zaplecza 
dla żeglarzy znajduje się także 
ogólnodostępna część rekre-
acyjna i gastronomiczna, gdzie 
można napić się kawy czy her-
baty i zjeść smaczne przekąski. 
Przystań przystosowana jest 
również do drobnych napraw, 
a  zimą oferować będzie także 
miejsca do dokowania jachtów 
i innych łodzi.
Z  pewnością największym 
zaskoczeniem dla gdańsz-
czan będzie nowa lokalizacja 
bardzo popularnego projektu 
„Gdańsk z kajaka”. To właśnie 
z  Przystani Cesarskiej zorga-
nizowane grupy miłośników 
tego sportu będą wyruszać 
na przygotowane przez orga-
nizatorów trasy. Jedną z  nich 
będzie spływ wzdłuż tere-
nów stoczniowych, po Starej 
Motławie, przy Wyspie Spi-
chrzów, Baszcie Kotwiczni-
ków, Krowiej Bramie, przez 
Zielony Most, po Ołowiankę, 
Targ Rybny i Most Siennicki. 
Druga wycieczka prowadzi 
aż do Wyspy Sobieszowskiej. 
Kolejną gratką będą spływy 
organizowane po gdańskich 
wodach przy zachodzie słońca. 
Na miejscu powstał specjalnie 
przygotowany dla kajakarzy 
pomost, a  na brzegu będą na 
nich czekały miejsca na odpo-
czynek, a  także drobne prze-
kąski i napoje.
Otwarcie akwenów w  tej czę-
ści Gdańska to spora nowość. 
Dostęp do tych terenów przez 
lata był niemożliwy. Dopie-
ro obecny właściciel – spół-
ka Edonia – postanowił 

udostępnić je zwiedzającym. 
 – Budynki to tylko część 
wartości tych terenów. To lu-
dzie nadają miejscom znacze-
nie. Naszym priorytetem jest 
stworzenie miejsca, gdzie na 
nowo ma szansę utworzyć się 
społeczność lokalna, która 

nada temu terenowi znacze-
nie, tworząc nowe historie. 
Otwarcie terenu i  współpracę 
z partnerami, którzy wprowa-
dzają działania miastotwórcze, 
uważam za konieczne – dodaje 
Gerard Schuurman.

Krzysztof Król
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