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Ma być szybsza i sprawniejsza pomoc medyczna

str. 9

TYLKO DWIE DYSPOZYTORNIE NA POMORZU

dwa rejony operacyjne i dwie dyspozytornie w województwie pomorskim zapewnią szybszą i sprawniejszą po-
moc medyczną. karetki będą wysyłane do najbardziej potrzebujących z większą częstotliwością. to m. in. efekty 
nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. co zmieniło się od 1 kwietnia?
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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
•	17	–	21	kwietnia	(środa	–	niedziela),	Actus	
Humanus;

•	19	kwietnia	(piątek),	V	Nocne	Misterium	
Krzyża,	godz.	21.45,	Gdańsk,	Bastion	św.	
Gertrudy;

•	22	kwietnia	(poniedziałek),	Trójmiejskie	
Klasyczne	Rozpoczęcie	Sezonu	2019,	godz.	
12.00,	Ergo	Arena;

•	27	kwietnia	(sobota),	Black	River,	klub	B90	
w	Gdańsku,	ul.	Elektryków;

•	28	kwietnia	(niedziela),	Garmin	MTB	
Series	Sopot	2019,	godz.	11.00,	ul.	
Moniuszki;	

•	28	kwietnia	(niedziela),	Chris	Norman,	
godz.	20.00,	Ergo	Arena;

•	2	maja	(czwartek),	dEUS,	godz.	19.00,	Klub	
B90	w	Gdańsku,	ul.	Elektryków;	

•	5	maja	(niedziela),	Aquathlon,	godz.	9.00,	
basen	AWFiS	w	Gdańsku,	ul.	Kazimierza	
Górskiego	1;

•	11	maja	(sobota),	MTB	Pomerania	
Maraton,	godz.	10.00,	Bąkowo,		
ul.	Otomińska;

•	13	maja	(poniedziałek),	Stray	Dogg,	godz.	
19.30,	Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	17	maja	(piątek),	Codex	Empire,	godz.	
23.00,	S.F.I.N.K.S	700	w	Sopocie,		
al.	Franciszka	Mamuszki	1;

•	17	–	19	(piątek	–	niedziela),	Targi	„Wiosna	
w	ogrodzie”,	Gdańsk	ul.	Wodnika	50;

•	18	maja	(sobota),	KSW	49,		
godz.	19.00,	Ergo	Arena;

•	23	maja	(czwartek),	Old	Breakout,	godz.	
19.30,	Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	24	kwietnia	(środa),	TGD,	godz.	19.00,	
Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	Słowackiego	23;

•	25	maja	(sobota),	Bezpłatna	Konferencja	
dla	kobiet	w	ciąży	i	rodziców,	godz.	10.00,	
Bałtycki	Port	Nowych	Technologii	w	Gdyni,	
ul.	Czechosłowacka	3;

•	2	czerwca	(niedziela),	Ørganek,	godz.	21.00,	
Opera	Leśna	w	Sopocie,	ul.	Moniuszki	12;

•	21	czerwca	(piątek),	Bryan	Adams,	godz.	
20.00,	Ergo	Arena;

•	30	czerwca	(niedziela),	Ucho	Prezesa	czyli	
Scheda,	godz.	20.00,	Opera	Leśna	w	Sopocie,	
ul.	Moniuszki	12;

•	11	lipca	(czwartek),	Mark	Knopfler,	Ergo	Arena;

•	11	–	14	lipca	(czwartek	–	niedziela),	
Festiwal	Teatrów	Plenerowych	i	Ulicznych	
FETA;

•	13	–	21	lipca	(sobota	–	niedziela),		
Sopot	Film	Festiwal;

•	19	lipca	(piątek),	Sebastian	Riedel	i	Cree,	
godz.	20.00,	tarasy	przy	Aquaparku		
w	Sopocie,	ul.	Góra	Zamkowa	5;

•	1	sierpnia	(czwartek),	Los	Lobos,		
godz.	20.00,	Dolina	Charlotty	;

•	2	sierpnia	(piątek),	Artur	Andrus,		
godz.	20.00,	tarasy	przy	Aquaparku	Sopot,		
ul.	Zamkowa	Góra	5.
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konferencja ekoGmina to wyjątkowe forum branżowe, które stworzono, by umożliwić praktykom i ekspertom sektora wod-kan 
efektywną wymianę wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami w branży. 

Spotkanie	 skierowane	 jest	
głównie	 do	 przedstawicieli	
samorządów	 małych	 i	 śred-
nich	 gmin,	 przedsiębiorstw	
komunalnych	oraz	wykonaw-
ców	i	przedsiębiorców	branży	
sanitarnej.
Pozytywny	 odbiór	 pierwsze-
go	 Forum	 Praktyków,	 które	
odbyło	 się	 w	 ubiegłym	 roku	
w	 Gdańsku,	 utwierdził	 or-
ganizatora	 w	 przekonaniu,	
że	 inicjatywa	 forum	 prak-
tyków	 jest	 branży	 niezwy-
kle	 potrzebna	 i	 należy	 ją	
kontynuować.	 Tym	 razem	

EKOGMINA	 -	 II	 Forum	
Praktyków	 odbędzie	 się	 6	
czerwca	 w	 Hotelu	 Warsza-
wianka	w	Jachrance,	a	Hono-
rowym	 Partnerem	 wydarze-
nia	 została	 spółka	Wodociąg	
Marecki,	 obchodzący	 jubile-
usz	20-lecia	istnienia.	
Do	 współtworzenia	 meryto-
rycznego	programu	konferen-
cji	 zaproszono	 wielu	 wybit-
nych	 ekspertów,	 naukowców	
i	praktyków	branży	wod-kan.	
Wśród	 prelegentów	 wystąpi	
m.in.	 pani	 Anna	 Czyżew-
ska	 –	 Narodowy	 Fundusz	

Ochrony	 Środowiska	 i	 Go-
spodarki	Wodnej,	pani	Marta		
Wojnowska	 -	 Izba	 Gospo-
darcza	 „Wodociągi	 Pol-
skie”,	 prof.	 dr	 hab.	 n.	 chem.		
Lidia	Wolska	-	Gdański	Uni-
wersytet	 Medyczny,	 prof.	 dr	
hab.	 inż	 Zbigniew	 Heidrich	
-	 Politechnika	 Warszawska,		
dr	Jędrzej	Bujny	–	SMM	Le-
gal,	dr	hab.	inż.	Marek	Gro-
miec	-	profesor	nadzwyczajny	
Politechniki	 Warszawskiej	
oraz	wielu		innych	wybitnych	
ekspertów	 i	 praktyków	 z	 ca-
łej	Polski.	W	trakcie	czterech	

sesji	 poruszone	 zostaną	 za-
gadnienia	 związane	 z	 roz-
wojem	systemów	wodociągo-
wych	 i	 kanalizacyjnych,	 spe-
cyf iką	 działalności	 w	 gmi-
nach	około	metropolitalnych,	
efektywną	 eksploatacją	 	 oraz	
aspekty	 związane	 z	 ochroną	
środowiska.	
Druga	 edycja	 konferencji	
potrwa	 dwa	 dni.	 Podążając	
za	 sugestiami	 uczestników	
I	 edycji,	 organizator	 posta-
nowił	 rozszerzyć	wydarzenie	
o	 część	 warsztatową,	 któ-
ra	 odbędzie	 się	 5	 czerwca	

również	 w	 Hotelu	 Warsza-
wianka.	 Rejestracja	 uczest-
nictwa	w	konferencji	dostęp-
na	 jest	 przez	 portal	 www.
ekogmina.biopro.pl.	 War-
to	 skorzystać	 z	 trwającej	 do	
końca	 kwietnia	 oferty	 wcze-
snej	rejestracji,	zapewniającej	
20%	rabatu.	
Organizatorem	 cyklu	
EKOGMINA	 jest	 f irma	
BIOPRO	 Sp.	 z	 o.o.,	 skupia-
jąca	w	 swym	zespole	 eksper-
tów	 i	 praktyków	 z	 zakresu	
oczyszczania	wody	i	ścieków,	
a	 także	 neutralizacji	 odorów	

i	 substancji	 toksycznych.	
BIOPRO	oferuje	komplekso-
wą	obsługę	w	zakresie	badań,	
analiz,	 koncepcji,	 projekto-
wania	i	wdrażania	rozwiązań	
technicznych.	 Od	 2018	 roku	
BIOPRO	 organizuje	 rów-
nież	 cykl	 pn.	 EKOGMINA	
-	konferencje	poświęcone	za-
rządzaniu	gospodarką	wodno	
–	kanalizacyjną	w	gminach.

Więcej	 informacji	 o	 konfe-
rencji	 na	 stronie	 wydarzenia	
www.ekogmina.biopro.pl.

EKOGMINA 2019 - II FORUM PRAKTYKÓW WOD-KAN

Zrównoważone zarządzanie gospodarką 
wodno-kanalizacyjną w gminach

II FORUM PRAKTYKÓW
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE

GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
W GMINACH

www.ekogmina.biopro.pl

5 – 6  CZERWCA 2019
HOTEL WARSZAWIANKA

JACHRANKA 77, 05-140 SEROCK

Organizator Partner honorowy
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o PUcHar Prezydenta soPotU

integracja przy tenisowych stołach
W	 sali	 gimnastycznej	 III	 Li-
ceum	 Ogólnokształcącego,	
przy	 ul.	 Oskara	 Kolberga	 15,	
odbył	się	Jubileuszowy	XV	In-
tegracyjny	Turniej	Tenisa	Sto-
łowego	 o	 Puchar	 Prezydenta	
Miasta	 Sopotu.	 Turniej	 roz-
grywany	był	w	ramach	Pomor-
skiej	 Ligi	 Tenisa	 Stołowego	
Osób	 Niepełnosprawnych	 or-
ganizowanej	 w	 województwie	
pomorskim	od	kilkunastu	lat.
W	 turnieju	 udział	 wzięło	
30	 drużyn	 ze	 środowisko-
wych	 domów	 samopomocy,	

warsztatów	 terapii	 zajęciowej	
oraz	domów	pomocy	społecznej	
z	 całego	 województwa	 pomor-
skiego.	 W	 trzech	 grupach,	 in-
dywidualnie	 i	 grupowo,	 rywa-
lizowało	 ok.	 100	 sportowców	
z	 różnymi	 rodzajami	 niepeł-
nosprawności,	 w	 szczególności	
z	 niepełnosprawnością	 intelek-
tualną,	 należących	 do	 Pomor-
skiej	 Ligi	 Tenisa	 Stołowego	
Osób	 Niepełnosprawnych	 oraz	
kilku	sportowców	Sekcji	Tenisa	
Stołowego	Uczniowskiego	Klu-
bu	Sportowego	Skoczek.

W	grudniu	ubiegłego	roku	So-
pot	dołączył	do	akcji	mobilnej	
„Autobus	 SOS”	 prowadzonej	
przez	Gdańsk.	Usługę	tę	reali-
zowało	Towarzystwo	Wspiera-
nia	Potrzebujących	 „Przystań”,	
natomiast	 Miasto	 Sopot	 dofi-
nansowało	kursowanie	autobu-
su	na	terenie	kurortu.	Specjalny	
autobus,	w	którym	można	było	
otrzymać	 gorącą	 zupę,	 czystą,	
ciepłą	odzież,	a	w	razie	potrze-
by	 również	 pomoc	 ratownika	
medycznego,	 zatrzymywał	 się	
w	 górnej	 części	 ul.	 Bohate-
rów	Monte	Cassino	 codzienne	
w	 godz.	 19.15–19.45.	 Następ-
nie	autobus	wyruszał	do	Gdań-
ska,	gdzie	miał	kilka	postojów,	
by	 zakończyć	 swoją	 trasę	 przy	
noclegowni	w	Gdańsku	 na	 ul.	
Mostowej.
	–	Taka	mobilna	forma	wspar-
cia	 bardzo	 się	 sprawdziła	
w	okresie	zimowym	–	podkre-
śla	 Andrzej	 Czekaj,	 dyrektor	
Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	w	 Sopocie.	 –	Mia-
sto	Sopot	przez	cały	rok	oferuje	
wiele	 form	 wsparcia	 i	 pomaga	
w	 wyjściu	 z	 bezdomności,	 za-
pewnia	 schronienie	 oraz	 cie-
pły	 posiłek.	 W	 okresie	 zimo-
wym	 jednak	 takie	działania	 są	
intensyfikowane,	 stąd	 dodat-
kowe	 bezpośrednie	 wsparcie	

udzielane	 codziennie	 w	 auto-
busie	 to	 zwiększenie	 bezpie-
czeństwa,	zdrowia	i	życia	osób	
bezdomnych.	 Dzięki	 szerokiej	
akcji	 wsparcia	 prowadzonej	
w	 Sopocie	 w	 ciągu	 ostatnich	
kilku	lat	żadna	osoba	bezdom-
na	nie	zmarła	z	wyziębienia.
Pracownicy	 socjalni	 sopockie-
go	MOPS	wspólnie	ze	służba-
mi	miejskimi	 (Strażą	Miejską,	
Policją)	 systematycznie	 pro-
wadzą	 monitoring	 i	 patrolują	
miejsca,	w	których	mogą	prze-
bywać	osoby	bezdomne,	propo-
nując	tym	osobom	różne	formy	
wsparcia.	 Patrole	 odbywają	 się	
również	w	godzinach	wieczor-
nych	 i	 nocnych,	 aby	 jeszcze	
skuteczniej	docierać	z	informa-
cją	na	temat	możliwości	pomo-
cy.	 Sopocki	MOPS	 opracował	
specjalną	 ulotkę	 z	 informacją,	
gdzie	 osoby	 bezdomne	 mogą	
otrzymać	 wsparcie.	 Ulotka	
wręczana	jest	osobom	bezdom-
nym	 podczas	 patroli,	 a	 także	
dystrybuowana	wraz	z	plakata-
mi	„Nie	bądź	obojętny”	w	spół-
dzielniach	 mieszkaniowych,	
kościołach,	 urzędach	 oraz	 in-
nych	miejscach	publicznych.
	 –	 Szczególną	 troską	 otacza-
my	 bezdomne	 matki	 z	 dzieć-
mi.	 Staramy	 się,	 aby	 dzieć-
mi	 mogły	 wychowywać	 się	

PodsUmoWano zaKoŃczony sezon

autobus sos przestał kursować, ale wsparcie 
udzielane jest przez cały rok
zakończył się pierwszy sezon funkcjonowania autobusu sos w sopocie. w okresie od 1 grudnia do 31 marca z tej 
formy wsparcia skorzystało narastająco ponad 1600 osób, wydano 3800 posiłków, a 173 osoby pojechały do ogrzewalni 
w Gdańsku gdzie autobus kończył swoją trasę. codziennie z mobilnej oferty pomocy korzystało średnio 14 osób. nie 
wszystkie te osoby pochodziły z sopotu.

w	 bezpiecznych	 domowych	
warunkach,	 a	 nie	 w	 placów-
kach	–	dodaje	Andrzej	Czekaj.	
–	 Pomagamy	 im	 w	 wynajęciu	
mieszkania	 oraz	 wspieramy	
w	 uzyskaniu	 samodzielności	
poprzez	 systematyczną	 pracę	
socjalną,	 wsparcie	 psycholo-
giczne	czy	asystenta	rodziny.
W	ramach	treningu	samodziel-
ności	 osoby	 bezdomne	 objęte	
Indywidualnym	 Programem	
Wychodzenia	 z	 Bezdomności	
(IPWzB)	przebywają	w	miesz-
kaniach	 chronionych	 na	 tere-
nie	 Sopotu,	 gdzie	 prowadzona	
jest	 intensywna	 praca	 socjalna	
oparta	 o	 metodę	 indywidual-
nych	przypadków,	przy	wspar-
ciu	asystenta	osoby	bezdomnej	
oraz	koordynatora	mieszkania.
	 –	 Sekcja	 ds.	 Osób	 Bezdom-
nych	 sopockiego	 MOPS	 od	
kilku	 lat	 prowadzi	 również	
działania	edukacyjne.	Spotyka-
my	 się	 z	 młodzieżą	 sopockich	
szkół	 średnich	 i	 rozmawiamy	
o	 bezdomności,	 informujemy	
ich,	co	należy	robić	w	przypad-
ku	spotkania	osoby	bezdomnej	
–	podkreśla	Maciej	Azarewicz,	
koordynator	Sekcji.
Pracownicy	 socjalni	 uczestni-
czą	 także	 na	 spotkaniach	 in-
formacyjnych	 na	 terenie	 spół-
dzielni	 mieszkaniowych	 czy	
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z	 seniorami	 na	 Uniwersytecie	
III	Wieku.
	–	Najlepszą	formą	pomocy	oso-
bie	bezdomnej	jest	poinformo-
wanie	o	 jej	 sytuacji	odpowied-
nich	 służb	 lub	 skierowanie	 do	
ośrodka	pomocy	społecznej	czy	
np.	 organizacji	 pozarządowej,	
która	 pomaga	 osobom	 potrze-
bującym.	Tam	mogą	 otrzymać	
profesjonalną	 i	 długofalową	

 autobus sos w tym sezonie kursował również przez sopot

pomoc,	 która	 da	 im	 szansę	 na	
wyjście	z	bezdomności	–	dodaje	
Maciej	Azarewicz.
Wszelkie	 niepokojące	 sygna-
ły	 można	 kierować	 do	 służb	
miejskich:	Miejskiego	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Sopocie,	
Policji	 lub	 Straży	 Miejskiej.	
Można	 również	 zadzwonić	 na	
numer	interwencyjny	112.
Wsparciem	 osób	 bezdomnych	

zajmuje	 się	 Sekcja	 ds.	 Osób	
Bezdomnych	 w	 Dziale	 Pra-
cy	 Socjalnej	 MOPS	 Sopot,	
al.	 Niepodległości	 759	 a,	 tel.	
58	 551	 40	 54,	 godziny	 przy-
jęć	 interesantów:	 poniedziałek	
13.00	–	15.00,	wtorek	–	piątek	
8.00-10.00.

(AN)

–	 Dla	 wszystkich	 uczestników	
turnieju	 słodki	 poczęstunek	
oraz	ciepły	posiłek	przygotowali	
uczestnicy	Pracowni	Kulinarnej	
Środowiskowego	 Domu	 Samo-
pomocy	 –	 Ośrodka	 Adapta-
cyjnego	 MOPS	 Sopot	 –	 mówi	
Krystyna	 Kalańska,	 kierownik	
tego	 Ośrodka.	 –	 Dodatkowo	
uczestniczki	 Grupy	 Kulinarnej	
Sekcji	Rodzin	przy	Dziale	Pracy	
Socjalnej	MOPS	w	Sopocie	 na	
miejscu	przygotowywały	czeko-
ladowe	andruty.
Zwycięzcy	 turnieju	 otrzymali	
medale,	puchary	oraz	upominki,	
które	 wręczył	 Andrzej	 Czekaj,	
dyrektor	 Miejskiego	 Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Sopocie.
	 –	 Integracyjny	 Turniej	 Teni-
sa	 Stołowego	 to	 piękna	 idea,	
która	 już	 od	 15	 lat	 łączy	 oso-
by	 z	 niepełnosprawnościami	
i	 pełnosprawne	 –	 podkreślał	
dyrektor	 sopockiego	 MOPS.	
–	 To	 przełamywanie	 własnych	

indywidualnych	barier,	ale	rów-
nież	 stereotypowego	postrzega-
nia	osób	z	niepełnosprawnościa-
mi.	Dziękuję	wszystkim	zawod-
nikom	za	wspaniałą	rywalizację.	
W	 sposób	 szczególny	 pragnę	
podziękować	 młodzieży	 z	 III	
LO,	która	tak	aktywnie	włączy-
ła	 się	 w	 turniej	 i	 wspierała	 na-
szych	uczestników.
Integracyjny	 Turniej	 Tenisa	
Stołowego	 to	 inicjatywa	 mają-
ca	 na	 celu	 promocję	 zdrowego	
i	 aktywnego	 trybu	 życia	 wśród	
osób	 z	 niepełnosprawnościami,	
upowszechnianie	 sportu	 po-
przez	dyscyplinę,	 jaką	 jest	 tenis	
stołowy,	 integrację	osób	niepeł-
nosprawnych	 i	 pełnosprawnych	
na	 płaszczyźnie	 sportowej	 oraz	
przełamywanie	 barier	 społecz-
no–psychologicznych	w	zakresie	
uprawiania	 sportu	 przez	 osoby	
z	niepełnosprawnościami.
Organizatorem	 turnieju	 było	
Stowarzyszenie	 Na	 Drodze	

Grupa a
Drużynowo:	1.	WTZ	Kwidzyn	I,	2.	DPS	Ryjewo	I,	
3.	DPS	Rudo	I
Indywidualnie:	 1.	 Kajetan	 Rembal-
ski	 z	 UKS	 Skoczek	 Sopot,	 2.	 Konrad	 Stache-
wicz	 z	 DPS	 Ryjewo	 I,	 3.	 Klaudia	 Klonowska		
z	WTZ	Kwidzyn	I

Grupa B
Drużynowo: 1.	ŚDS	Wajdeloty	Gdańsk,	2.	DPS	Ryje-
wo	II,	3.	ŚDS	Czersk	II
Indywidualnie:	1.	Roman	Zbróg	z	DPS	Ryjewo	II,	2.	
Jacek	Kamiński	 z	UKS	 Skoczek,	 3.	Mariusz	Leoniak	
z	ŚDS	Wajdeloty	Gdańsk

Grupa C
Drużynowo:	 1.	 ŚDS	 Sopot	 II,	 2.	 DPS	 Rudno	 II,	 3.	
DPS	Rokocin	I
Indywidualnie:	 1.	Marcin	Krajnik	 z	DPS	Pelplin,	 2.	
Michał	Pniewski	z	ŚDS	Sopot	II,	3.	 Monika	 Łapiń-
ska	z	ŚDS	Nowiny	Gdańsk	II

WYNIKI

Ekspresji	 oraz	 Środowiskowy	
Dom	 Samopomocy	 –	 Ośrodek	
Adaptacyjny	Miejskiego	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej	w	Sopo-
cie,	 a	 wsparcia	 przy	 jego	 reali-
zacji	udzielili	m.in.:	III	Liceum	
Ogólnokształcące	 w	 Sopocie,	

Szkoła	Podstawowa	nr	8	w	So-
pocie,	Uczniowski	Klub	Spor-
towy	 „Skoczek”	 oraz	 Firma	
Gasport.

(AN)
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KoncertoWa Wiosna

Zapraszamy na Śląską 66B
Za	 nami	muzyczna	 niedziela	
w	Domu	Kultury	na	Przymo-
rzu.	Kolejne	spotkanie	z	mu-
zyką	 już	 niebawem,	 bo	 już	 3	
maja.	Gospodarzem	koncertu	
będzie	Teatr	Otwarty.
Koncerty	 organizowane	
w	 przymorskim	 Domu	 Kul-
tury	 są	 darmowe.	 Ciekawe	
propozycje	muzyczne	i	wolny	
wstęp	 powodują,	 że	 na	 każ-
dym	koncercie	frekwencja	jest	
bardzo	wysoka.
	 –	 Za	 nami	 koncert	 wiosen-
ny	„Raz	w	roku	kwitną	sady”.	
Na	 naszym	 proscenium	 za-
prezentowali	 się:	 Joanna	Na-
wrot	–	sopran,	Andrzej	Woj-
ciechowski	 –	 klarnet	 i	Paweł	
Zawada	 –	 fortepian	 –	 infor-
muje	 nas	 Barbara	 Imianow-
ska,	kierownik	Domu	Kultu-
ry.	 –	 3	 maja	 zapraszamy	 zaś	
na	 koncert	 „W	 waśni	 zguba,	
siła	w	zgodzie”	w	wykonaniu	
Teatru	 Otwartego	 Dariusza	
Wójcika,	 który	 zaprezen-
tuje	 muzykę	 i	 poezję	 polską	
z	przełomu	XIX	i	XX	wieku.
Teatr	 Otwarty	 działa	 już	 od	
ćwierć	wieku.	Gościem	przy-
morskiego	Domu	Kultury	jest	
od	 wielu	 lat.	 Organizuje	 też	
koncerty	edukacyjne	dla	dzie-
ci	i	młodzieży.
	–	W	tym	roku	swoje	60.	uro-
dziny	 obchodzi	 Powszechna	

Spółdzielnia	 Mieszkanio-
wa	 „Przymorze’.	 Nasz	 Dom	
Kultury	 jest	 tylko	 5	 lat	młod-
szy.	 Właśnie	 przy	 okazji	 tych	
dwóch	jubileuszy	na	naszej	sali	
widowiskowej	 można	 oglądać	
wystawę	 „Dziecięce	 spojrzenie	
na	Przymorze”,	na	którą	złoży-
ły	się	prace	dzieci	uczestniczą-
cych	 w	 naszej	 sekcji	 plastycz-
nej.	Ekspozycję	można	oglądać	
do	 końca	 kwietnia	 w	 godzi-
nach	 pracy	 –	 dodaje	 Barbara	
Imianowska.
Z	kolei	na	hallu	jeszcze	do	maja	

można	oglądać	wystawę	foto-
graficzną	 „Czerwcowe	 Alpy”	
Elwiry	Stasiuk	z	Galerii	Eta.		
	–	Korzystając	z	okazji,	zapra-
szam	 wszystkich	 chętnych	 –	
dzieci,	 młodzież	 i	 dorosłych	
–	 do	 pracowni	 plastycznej.	
Zajęcia	 dla	 dzieci	 odbywają	
się	we	wtorki	i	środy	w	godz.	
16.15	–	18.15.	Zapisy	po	nu-
merem	telefonu	domu	kultury	
58	553	40	21	–	zaprasza	Bar-
bara	Imianowska.

(GR)

  za nami koncert wiosenny „raz w roku kwitną sady”

  Justyna stefańska zajęła 1. miejsce w XV międzyszkolnym konkur-
sie piosenki marynistycznej „wśród morskich fal” w sobieszewie 
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Nim	 zaczniemy	 informować	
o	 imprezach	 organizowanych	
przez	klub	z	Opolskiej	2,	war-
to	powiedzieć,	że	klub	„Maciuś	
I”	 obchodzi	 w	 tym	 roku	 40.	
urodziny.
	 –	 Przy	 okazji	 naszego	 jubile-
uszu	 przygotowaliśmy	 wiele	
imprez,	 które	 zaplanowaliśmy	
na	maj.	Już	10	maja	o	godz.	9.00	
zapraszamy	dzieci	z	przedszko-
li	 i	 szkół	 podstawowych	 do	
wzięcia	 udziału	 w	 VI	 Przy-
morskim	 Festiwalu	 Piosenki	
o	Złotą	Nutkę	Króla	Maciusia.	
Celem	konkursu	jest	populary-
zacja	dziecięcych	 i	młodzieżo-
wych	 piosenek	 kompozytorów	
polskich,	 prezentacja	 dorob-
ku	 wokalnego	 solistów	 i	 du-
etów,	 upowszechnianie	 dzie-
cięcej	 i	 młodzieżowej	 kultury	
muzycznej	 oraz	 wymiana	 do-
świadczeń	 –	 zaprasza	 Urszula	
Lisowska,	kierownik	klubu.
Uczestniczy	 festiwalu	 rywa-
lizować	 będą	 w	 kilku	 katego-
riach	wiekowych:	dzieci	do	 lat	
6,	klasa	I	–	II,	III	–	IV,	V	–	VI	
i	VII	–	VIII.	Zapisy	prowadzo-
ne	będą	 tylko	do	26	 kwietnia.	
Regulamin	 i	 karta	 zgłoszenia	
umieszczone	są	na	Facebooku.
Znacznie	wcześniej,	 bo	 już	 19	
kwietnia	o	godz.	19.00,	Gdań-
ski	Klub	Fantastyki	zaprasza	do	
Klubu	 Filmowego,	 natomiast	
26	kwietnia	o	godz.	18.00	od-
będzie	się	Turniej	Tenisa	Stoło-
wego,	zaś	28	kwietnia	od	godz.	
12.00	 odbędzie	 się	 Planszów-
karium	 dla	 miłośników	 gier	
planszowych.
	 –	 Z	 okazji	 40-lecia	 naszego	
klubu	 i	 60-lecia	 PSM	 „Przy-
morze”	 organizujemy	 kon-
kurs	 plastyczny	 „Klub	 Moich	

myzycznie i sPortoWo

Wiosenne atrakcje 
w „Maciusiu i”

Marzeń”	 dla	 dzieci	 z	 przed-
szkoli	 i	 szkół	 podstawowych.	
Celem	 konkursu	 jest	 kształ-
towanie	 postawy	 otwartości	
w	wypowiedzi	 plastycznej,	 za-
chęcenie	dzieci	i	młodzieży	do	
twórczej	wypowiedzi	plastycz-
nej,	rozwijanie	wyobraźni,	roz-
budzenie	 ekspresji	 plastycznej	
oraz	zapoznanie	z	działalnością	
klubu	osiedlowego.	Prace	będą	
oceniane	 w	 różnych	 katego-
riach	 wiekowych,	 a	 należy	 je	
dostarczyć	 do	 17	 maja.	 Infor-
macje	o	konkursie	dostępne	 są	
na	 stronie	 facebookowej	 klubu	
–	informuje	Urszula	Lisowska.
14	maja	o	godz.	13.00	odbędzie	
się	 z	 kolei	 Turniej	 Brydżowy	
Parami	 o	 puchar	 kierownika	
klubu	 „Maciuś	 I”,	 zaś	 17	maja	
o	godz.	18.00	odbędzie	się	dla	
dorosłych	 Turniej	 Tenisa	 Sto-
łowego	 o	 puchar	 kierowni-
ka	Administracji	Osiedla	 nr	 1	
PSM	 „Przymorze”.	 Puchary	
i	nagrody	zostaną	wręczone	na	
festynie	z	okazji	Dnia	Dziecka	

wiosnę widać już na każdym kroku, coraz chętniej bierzemy 
udział w imprezach plenerowych. ale w klubie „maciuś i” wio-
sna to czas muzycznych imprez, które cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem mieszkańców przymorza.

(31	maja	o	godz.	17.00).
	 –	Przy	okazji	 chciałabym	po-
informować,	 że	 wokaliści	 ze	
Studia	Piosenki	prowadzonego	
przez	 Małgorzatę	 Szczepań-
ską-Stankiewicz	 zdobyli	 wiele	
nagród	 na	 festiwalach	 i	 kon-
kursach	piosenki.	W	XV	Mię-
dzyszkolnym	 Konkursie	 Pio-
senki	 Marynistycznej	 „Wśród	
morskich	 fal”	 w	 Sobieszewie	
1.	miejsce	zdobyła	Justyna	Ste-
fańska	 i	Aleksandra	Wróblew-
ska,	 zaś	 2.	 miejsce	 Zofia	 Ba-
sek.	Z	 kolei	 w	XI	 Pomorskim	
Przeglądzie	 Piosenki	 Polskiej	
organizowanym	 przez	 klub	
„Piastuś”	1.	miejsce	w	młodszej	
kategorii	 zdobyła	 Justyna	 Ste-
fańska.	 W	 Wojewódzkim	 Fe-
stiwalu	Piosenki	„Piosenka	jest	
dobra	na	wszystko”	w	kategorii	
klasa	0	–	I	wyróżnienie		otrzy-
mał	Oliwier	Ciecholewski,	zaś	
w	kategorii	klasa	II	i	III	drugie	
miejsce	zdobyła	Zofia	Basek	–	
relacjonuje	Urszula	Lisowska.

(GR)

przy ul. Śląskiej 66B na Przymorzu posiada do 
wynajęcia salę na uroczystości rodzinne. Sala 
posiada zaplecze 
kuchenne, 
do dyspozycji 
pozostaje również 
sprzęt muzyczny. 
Konkurencyjne ceny!!! 
 
Zapraszamy 
Kontakt tel. 58 553 40 21

Dom Kultury  

reklama
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sezon motocyKloWy

policja apeluje
Na	pomorskich	drogach	z	dnia	
na	 dzień	 przybywa	 miłośni-
ków	 motocykli.	 Aby	 wrażenia	
z	 jazdy	 były	 tylko	 pozytywne,	
nad	 bezpieczeństwem	 zmoto-
ryzowanych	czuwają	policjanci.	
Dzięki	 wykorzystaniu	 policyj-
nych	motocykli	mogą	skutecz-
nie	 reagować	na	przejawy	nie-
bezpiecznej	jazdy.
Warto	 pamiętać,	 że	 kierow-
cy	 jednośladów	 to	 szczególna	
grupa	 użytkowników	 ruchu.	
Specyfika	 motocykla	 sprawia,	
że	 ich	użytkownicy	 są	 częściej	
narażeni	na	poważniejsze	urazy	
czy	 obrażenia,	 jakie	 niosą	wy-
padki	czy	kolizje	drogowe,	niż	
kierowcy	 samochodów.	 Dla-
tego	niezmiernie	 istotne	są	za-
sady,	 jakimi	 powinni	 kierować	
się	 motocykliści.	 Odpowiedni	
ubiór,	 kombinezon	 to	 podsta-
wa,	 natomiast	 kask	 ochron-
ny	 to	 niezbędne	 minimum	
i	obowiązek.
Fundamentem	 bezpieczeństwa	

jak	 zawsze	 są	 przepisy	 prawa	
i	ich	przestrzeganie.	Stosowanie	
się	do	ograniczeń	prędkości,	za-
chowywanie	 odpowiedniej	 od-
ległości	między	pojazdami,	pra-
widłowe	manewry	wyprzedza-
nia	 czy	 wymijania	 oraz	 zwra-
canie	uwagi	na	znaki	 i	sygnały	
drogowe	 to	 elementy,	 dzięki	
którym	 jazda	 motocyklem,	 sa-
mochodem	 będzie	 bezpieczna	
nie	tylko	dla	zmotoryzowanych,	
ale	także	innych	użytkowników	
ruchu.
Policja	apeluje	też	do	kierowców	
samochodów,	 aby	 pamiętali	
o	jednośladach,	zwracali	na	nie	
uwagę,	chociażby	poprzez	przy-
słowiowe	„patrzenie	w	lusterko”.	
Wspólny	szacunek	 i	zrozumie-
nie	 między	 kierującymi	 samo-
chodami	i	motocyklami	z	pew-
nością	wpłynie	na	poprawę	bez-
pieczeństwa	na	drogach.

(KWP)

żYCiE Miasta/rEkLaMa

najWięKszy taKi system W eUroPie

tłumy chcą jeździć Mevo
system roweru metropolitalnego mevo w końcu działa. wielu miłośników rowerów 
czekało na ten dzień od listopada. rowery ze wspomaganiem elektrycznym można 
wypożyczyć na terenie 14 gmin. teoretycznie powinno ich być ponad 4 tysiące, a w tej 
chwili na pomorze dotarło ok. 30 procent zamówionych jednośladów. w dwa tygodnie 
rowery wypożyczane były ponad 110 tysięcy razy.

  niemal na każdym rogu spotkać można rowerzystów 
korzystających z systemu mevo

Dzięki	wbudowanemu	nadaj-
nikowi	 GPS	 i	 komputerowi	
na	 tylnym	kole,	 rower	można	
wypożyczyć	 nawet	 w	 15	 se-
kund	 i	 pozostawić	 w	 dowol-
nym	miejscu.
	 –	 Cieszymy	 się,	 że	 ten	 pro-
jekt	 dziś	 wystartował.	 Po-
dziękowania	należą	się	przede	
wszystkim	 podatnikom	 UE,	
bo	to	właśnie	dzięki	ich	wkła-
dowi	we	wspólnotę	mogliśmy	
dofinansować	 projekt	 kwotą	
ponad	 17	mln	 zł	 z	Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	 Pomorskiego	
na	 lata	 2014–	 2020.	 Spełniła	
się	 też	 idea	 Pawła	 Adamo-
wicza	 o	 wspólnej	 pomorskiej	
metropolii.	 Rowery	 to	 realne	
zbliżenie	 gmin	 –	 podkreśla	
Mieczysław	Struk,	marszałek	
województwa	pomorskiego.
Każdy	rower	wyposażony	jest	
w	 baterię,	 która	ma	 pozwolić	
przejechać	 60	km.	W	aplika-
cji	 Mevo	 możemy	 sprawdzić,	
jaki	jest	stan	naładowania	ba-
terii.	Gdy	 ten	 osiągnie	 pułap	
20	proc.,	 system	 automatycz-
nie	wyśle	do	obsługi	komuni-
kat	 o	 konieczności	 wymiany	
akumulatora.	To	właśnie	nie-
naładowane	 baterie	 stanowią	
największy	 problem,	 z	 któ-
rym	 borykają	 się	 mieszkańcy	
Trójmiasta.	Operator	systemu	
robi	jednak	wszystko,	aby	tym	
kłopotom	 przeciwdziałać.	

W	 tym	 celu	 zatrudniono	 do-
datkowych	pracowników	i	za-
kupiono	 dodatkowe	 ładowar-
ki	do	rowerów.	Dopiero	z	cza-
sem	przekonamy	 się,	 czy	wy-
starczy	to	do	tego,	aby	system	
Mevo	działał	bez	zakłóceń.
Aby	wypożyczyć	 rower,	 trze-
ba	 się	 zalogować	 w	 systemie.	
Dokładne	instrukcje	dotyczą-
ce	 rejestracji	 oraz	 zasady	wy-
pożyczenia	 roweru	 i	 cennik	
znaleźć	można	na	 stronie	 in-
ternetowej	 www.rowermevo.
pl.	 Co	 ciekawe,	 Mevo	 jest	
największym	 systemem	 elek-
trycznych	 rowerów	 publicz-
nych	w	Europie.

(GR)

PrzeBUdoWa alejKi W soPocie

remont ścieżki rowerowej
	–	Zgodnie	z	zapowiedzią	ru-
szyła	jedna	z	bardziej	spekta-
kularnych	 inwestycji	 rowero-
wych	w	Sopocie.	Mam	tu	na	
myśli	przebudowę	alejki	nad-
morskiej	 w	 ramach	 projektu	
budowy	 europejskiego	 szlaku	
rowerowego	 R-10.	 W	 czasie	
trwania	 przebudowy	 rowe-
rzyści	 będą	 mogli	 korzystać	
z	 oznakowanego	 objazdu	 –	
informuje	 Marek	 Niziołek	
z	sopockiego	magistratu.
Przed	 wakacjami,	 do	 15	
czerwca,	droga	zostanie	prze-
budowana	 na	 dwóch	 odcin-
kach	od	granicy	z	Gdańskiem	
do	 ul.	 Chopina.	 Przebudowa	
pozostałych	odcinków,	od	ul.	
Chopina	do	molo	oraz	od	ho-
telu	Sopot	Marriott	Resort	&	
Spa	do	ul.	Na	Wydmach,	ru-
szy	po	wakacjach.	W	ramach	
inwestycji	 wykonane	 zostaną	
również	3	miejsca	wypoczyn-
kowe	dla	rowerzystów	o	łącz-
nej	pojemności	80	rowerów.
	 –	 Inwestycja	 ta	 będzie	 się	
wiązała	niewątpliwie	z	utrud-
nieniami	w	ruchu	rowerowym	
na	 tych	 odcinkach.	 Na	 czas	

prowadzenia	 prac	 przewi-
dziano	 objazd	 umożliwiający	
bezpieczne	 ominięcie	 placu	
budowy.	 Na	 całej	 trasie	 ob-
jazdu	ustawione	zostały	znaki	
i	 tablice	 informacyjne	 –	 do-
daje	 Marek	 Niziołek,	 który	
przypomina,	 że	 trasa	 rowe-
rowa	R-10	 to	międzynarodo-
wy	szlak	sieci	Euro	Velo,	bie-
gnący	przez	 terytoria	państw	
basenu	 Morza	 Bałtyckiego	
i	 łączący	 najważniejsze	 nad-
morskie	 miasta.	 Łączna	 dłu-
gość	to	8539	km.	Polski	odci-
nek	trasy,	o	długości	588	km,	
przebiega	przez	województwa	
zachodniopomorskie,	pomor-
skie	i	warmińsko-mazurskie.
Do	 Sopotu	 należy	 5,5	 km	
fragment	 tej	 międzynarodo-
wej	 trasy.	 W	 ramach	 pierw-
szego	etapu	prac,	na	początku	
roku	 2018,	 wyremontowany	
został	 odcinek	 wzdłuż	 alei	
Mamuszki.	 Całkowity	 koszt	
przebudowy	 i	 oznakowania	
na	sopockim	odcinku	R-10	to	
9,6	mln	złotych.

(GR)
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do Wydania jest Ponad 320 tysięcy

pierwsza robocza sesja rady dzielnicy 
przymorze Wielkie
mieszkańcy Gdańska kolejny raz wzięli udział w wyborach. tym razem wybierano rady dzielnic. w całym mieście – poza letnicą – 
wybrano nowe rady dzielnic. drugą kadencję funkcjonować będzie też rada przymorza wielkiego.

  rada dzielnicy przymorze wielkie

Przez	 wiele	 lat	 mieszkań-
cy	 Przymorza	 Wielkiego	 nie	
potrafili	 sprostać	 wyzwaniu,	
jakim	 było	 utworzenie	 rady	
dzielnicy.
	–	Nasza	rada	jest	jedną	z	naj-
młodszych,	a	pierwsza	kaden-
cja	 trwała	 2,5	 roku.	 Później	
od	 nas	 utworzyła	 się	 jedy-
nie	 rada	 na	 sąsiednich	 Roz-
stajach.	 Myślę,	 że	 wcześniej	
nie	 było	 osób,	 które	 chciały	
się	 zaangażować	 w	 tworze-
nie	 rady	 dzielnicy.	 Były	 też	
trudności	 ze	 zgromadzeniem	
wymaganej	 –	 bardzo	 dużej	 –	
liczby	podpisów.	Na	Przymo-
rzu	 trzeba	 było	 zebrać	 ponad	
2000	podpisów	i	na	pozór	nie	
jest	 to	wcale	zadanie	proste	–	
mówi	 przymorski	 społecznik	
Krzysztof	Skrzypski.
Rada	 na	 Przymorzu	 Wielkim	
liczy	 21	 osób.	 2,5	 roku	 temu	
o	mandat	radnego	dzielnicowego	
ubiegały	się	23	osoby.	W	ostat-
nich	 wyborach	 startowały	 już	
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ruszają prace na trakcie konnym

	 –	 We	 wtorek,	 23	 kwietnia,	
o	 godz.	 6.00	 rano	 rozpoczną	
się	 prace	 związane	 z	 moder-
nizacją	Traktu	Konnego.	Od	
tego	też	dnia	wyłączony	z	ru-
chu	 będzie	 prawy	 pas	 jezd-
ni,	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Smo-
luchowskiego	 do	 ul.	 Chodo-
wieckiego	–	 informuje	Aneta	
Niezgoda	 z	 Dyrekcji	 Rozbu-
dowy	Miasta	Gdańska.	
Zawężenie	 ruchu	 na	 Trakcie	
Konnym	 utrzyma	 się	 przez	
co	 najmniej	 dwa	 miesiące.	
W	związku	z	wprowadzeniem	

tymczasowej	organizacji	ruchu,	
kierowcy	nie	będą	mogli	 skrę-
cać	 z	 Traktu	 Konnego	 w	 ul.	
Chodowieckiego,	 Traugutta	
i	 Śniadeckich.	 Wykonawca	
będzie	 w	 tym	 czasie	 prowa-
dził	 także	 remont	 chodni-
ka.	 Dojście	 do	 posesji	 będzie	
zapewnione.
	 –	 Trakt	 Konny	 zyska	 w	 tym	
roku	 nową	 nawierzchnię,	 na	
odcinku	liczącym	niemal	1	ki-
lometr.	 Oprócz	 nawierzchni	
jezdni,	drogowcy	wyremontują	
także	chodnik	po	stronie	Placu	

Zebrań	 Ludowych.	 Chodnik	
będzie	wykonany	z	kostki	ka-
miennej	 i	 brukowej.	 Ponadto	
wykonawca	 przez	 rok	 od	 za-
kończenia	 inwestycji	 będzie	
miał	 w	 obowiązku	 pielęgno-
wać	 trawnik	 wzdłuż	 trasy	 –	
dodaje	Aneta	Niezgoda.
Wszystkie	 prace,	 a	 tym	 sa-
mym	 utrudnienia,	 mają	 być	
zakończone	 do	 sierpnia.	
Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	
koszt	 inwestycji	 to	 niemal		
3,9	mln	zł.	

(GR)

 po świętach ruszy remont traktu konnego

34	osoby.	W	większości	były	to	
osoby	nowe.
	 –	 Moje	 oczekiwania	 doty-
czące	 frekwencji	 wyborów	
sprawdziły	się.	Wzięło	w	nich	
udział	 11,6	 proc.	 uprawnio-
nych	 do	 głosowania.	 Ow-
szem,	 życzylibyśmy	 sobie,	
żeby	 procent	 ten	 był	 wyższy.	
Powodów	 niskiej	 frekwencji	
jest	kilka.	Zbyt	częste	wybory,	
które	mamy	w	ostatnim	czasie	
w	Gdańsku,	oraz	zmniejszona	
ilość	punktów	do	głosowania.	
Niska	frekwencja	pokazuje,	że	
mamy	 jeszcze	 nad	 czym	 pra-
cować,	 bo	mieszkańcy	w	 cią-
gu	2,5	roku	nie	zauważyli	na-
szej	pracy	–	ocenia	Krzysztof	
Skrzypski.
Rada	 Dzielnicy	 Przymorze	
Wielkie	 już	 się	 ukonstytu-
owała.	 Przewodniczącym	
rady	został	Adam	Rozenberg,	
a	wiceprzewodniczącą	Karoli-
na	 Kneba,	 przewodniczącym	
zarządu	 dzielnicy	 Przymorze	

Wielkie	 Krzysztof	 Skrzyp-
ski,	 a	 jego	zastępcą	Grzegorz	
Ptaszyński.
Najbliższa	 sesja	 rady	 odbę-
dzie	się	w	czwartek,	25	kwiet-
nia	o	godz.	19.00	w	budynku	
Gimnazjum	nr	19	przy	ul.	Ja-
giellońskiej	5.
	 –	 Właśnie	 na	 tej	 sesji	 oma-
wiać	 będziemy	 sprawy	 bu-
dżetowe.	 Wpływają	 jesz-
cze	 wnioski,	 które	 będziemy	
rozpatrywać.	 Korzystając	
z	okazji,	zachęcam	mieszkań-
ców	 do	 przesyłania	 swoich	
wniosków.	 Można	 to	 uczy-
nić	 drogą	 mailową	 na	 adres	
rada@przymorzewielk ie.pl.	
Mogą	 też	 uczynić	 to	 osobi-
ście	w	czasie	najbliższej	 sesji,	
bo	ma	przecież	ona	charakter	
otwarty	i	może	w	niej	uczest-
niczyć	każdy	chętny	–	dodaje	
Krzysztof	Skrzypski.
Wnioski	 mogą	 dodać	 zarów-
no	zadań	związanych	z	infra-
strukturą,	 jak	 i	 organizacją	

festynów,	spotkań	sąsiedzkich	
czy	 warsztatów.	 W	 tym	 roku	
Rada	 Dzielnicy	 Przymorze	
Wielkie	 może	 wydać	 ponad	
320	tysięcy	złotych.

Krzysztof lubański

Krzysiek	 Skrzypski,	 Grzegorz	 Ptaszyński,	 Piotr	 Czapliński,	
Aleksander	 Babienko,	Mikołaj	Wysiecki,	 Bożena	Anna	Yates,	
Karolina	Kneba,	Andrzej	Chmielecki,	Zbigniew	Zielke,	Krzysz-
tof	 Kolatzek,	 Czermiński	 Michał,	 Rudnicak-Ciszek	 Halma,	
Mirek	 Jandy,	Adam	Rozenberg,	Agnieszka	Dolińska,	Ryszard	
Twerd,	Łukasz	Grelowski,	Wioleta	Umławska,	Daria	Gacoń

rada dzielnicy Przymorze WielKie 
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REKORD GONI REKORDręKodzieŁo i mUzyKa

10 milionów pasażerów pkMWieści z „Bolka i Lolka”

Pomorska	 Kolej	 Metropoli-
talna	przewiozła	już	10	milio-
nów	pasażerów.	Tak	wysokich	
statystyk	 nie	 spodziewał	 się	
chyba	nikt.
Ryszard	Świlski,	wicemarsza-
łek	województwa	pomorskie-
go	 przyznaje,	 że	 kiedy	 linia	
PKM	 powstawała,	 słychać	
było	 liczne	 głosy	 sceptyków,	
którzy	 mówili,	 że	 to	 się	 nie	
uda.	
	 –	 Ale	 jak	 widać	 udało	 się	

Tych,	 którzy	 w	 świątecznym	
natłoku	 obowiązków	 znaj-
dą	wolną	 chwilę,	 zapraszamy	
do	osiedlowego	klubu	 „Bolek	
i	Lolek”	na	Przymorzu,	gdzie	
można	 jeszcze	 oglądać	 wy-
stawę	 ozdób	 wielkanocnych.	
Prace,	 pod	 kierunkiem	 Asi	
Boużyk,	 przygotowały	 panie	
z	grupy	„Sprawne	ręce”.
To	nie	koniec	działań	tej	gru-
py,	 ponieważ	 trwają	 jeszcze	

i	 to	 bardzo	 dobrze.	 10-milio-
nowy	pasażer	to	święto	Pomor-
skiej	Kolei	Metropolitalnej,	ale	
przede	 wszystkim	 święto	 tych	
setek	tysięcy	Pomorzan,	którzy	
wybierają	kolej	–	mówi	Ryszard	
Świlski.	
Każdego	roku	z	pociągów	kur-
sujących	 linią	 PKM	 korzysta	
coraz	więcej	pasażerów.
	–	W	2016,	czyli	w	pierwszym	
pełnym	 roku	 funkcjonowania	
linii	pociągi	przewiozły	ponad	

zapisy	 chętnych	 do	 udziału	
w	 zajęciach	 rękodzieła	 „kufe-
rek	z	przydaśki”.	Chętni	mogą	
zgłaszać	 się	 jeszcze	 tylko	 do	
końca	kwietnia,	a	pierwsze	za-
jęcia	zaplanowano	na	13	maja.
	 –	 Miłośników	 piosenki	 fran-
cuskiej	 zapraszamy	 na	 kon-
cert	chóru	,	który	odbędzie	się	
w	piątek	26	kwietnia	o	godzinie	
18.00.	 Wstęp	 jest	 oczywiście	
darmowy	 –	 mówi	 nam	 Piotr	

2	miliony	pasażerów,	rok	póź-
niej	w	2017	było	ich	już	ponad	
3	miliony.	Rok	2018	zamknął	
się	rekordowymi	4	milionami	
pasażerów	–	 informował	Ry-
szard	 Świlski.	 –	 To	 niewąt-
pliwie	 efekt	 konsekwentnie	
wprowadzanych	 zmian,	 do-
skonalenia	 rozkładów	 jazdy,	
tak	 aby	 odpowiadały	 potrze-
bom	mieszkańców.	To	w	koń-
cu	dla	nich	ta	linia	powstała.

(GR)

Szczepański,	 kierownik	 klu-
bu	„Bolek	i	Lolek”.
Z	 kolei	 20	 maja	 z	 ramach	
cyklu	 „Muzyczne	 podróże”	
w	 klubie	 przy	 Kołobrzeskiej	
57	wystąpi	chór	z	Gruzji.	Już	
teraz	 zapraszamy	 wszystkie	
maluchy	 na	 Dzień	 Dziecka,	
który	w	„Bolku	i	Lolku”	orga-
nizowany	będzie	31	maja	(po-
czątek	o	godz.	14.00).

(GR)

 wernisaż wielkanocnej wystawy w „bolku i lolku”

oGłosZENiE rsM

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

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
24,01 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609B
19,70 m2 ze stawką 4,50 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.

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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TYLKO DWIE DYSPOZYTORNIE NA POMORZU

Ma być szybsza i sprawniejsza pomoc medyczna
dwa rejony operacyjne i dwie dyspozytornie w województwie pomorskim zapewnią szybszą i sprawniejszą pomoc medyczną. 
karetki będą wysyłane do najbardziej potrzebujących z większą częstotliwością. to m. in. efekty nowelizacji ustawy 
o państwowym ratownictwie medycznym. co zmieniło się od 1 kwietnia?

Zmiana	 funkcjonowania	Pań-
stwowego	 Ratownictwa	 Me-
dycznego	 (PRM)	od	1	kwiet-
nia	na	terenie	całego	kraju	jest	
efektem	 wdrożenia	 ustawy	
o	PRM	z	10	maja	2018	 r.	Na	
jej	podstawie	Narodowy	Fun-
dusz	Zdrowia	ogłosił	konkurs	
na	 wykonywanie	 czynności	
medycznych	w	zakresie	ratow-
nictwa	medycznego.
Zmiany	 od	 1	 kwietnia	 na	
nowo	definiują	rejon	operacyj-
ny,	 który	 jest	 tożsamy	 z	 rejo-
nem	 działania	 dyspozytorni	
medycznej	 (DM).	 W	 woje-
wództwie	 pomorskim	 są	 93	
zespoły	 ratownictwa	 medycz-
nego.	Dzięki	 temu,	 ze	wzglę-
du	 na	 większą	 liczbę	 zespo-
łów	ratownictwa	medycznego,	
skróci	się	czas	oczekiwania	na	
dotarcie	 tych	 służb	 do	 osób	
potrzebujących	 ich	 pomocy,	
czyli	 takich,	które	są	w	stanie	
nagłego	 zagrożenia	 zdrowia	
lub	 życia.	 Wpłynie	 to	 pozy-
tywnie	 na	 poziom	 zabezpie-
czenia	 medycznego	 miesz-
kańców	województwa	pomor-
skiego	 i	 odwiedzających	 nasz	
region	 turystów.	W	zmianach	
chodzi	 też	 o	 przetransporto-
wanie	 chorego	 bezpośrednio	
do	 szpitala,	 w	 którym	 otrzy-
ma	 niezbędną	 i	 kompleksową	
pomoc	medyczną	dostosowaną	
do	 stanu	 zdrowia	 (centra	ura-
zowe	 lub	 szpitalne	 oddziały	
ratunkowe).	Chodzi	 o	 to,	 aby	
zrobić	 to	 jak	 najszybciej,	 bez	
zbędnych	transportów	pośred-
nich,	co	też	skróci	czas	na	po-
stawienie	 diagnozy	 i	 wdrożo-
nego	leczenia.
Jednolity	 system	 odpowie-
dzialny	 za	 ratownictwo	 me-
dyczne	 w	 województwie	 po-
morskim	 działa	 od	 1	 kwiet-
na.	 Zmiany	 oznaczają,	 że	
w	 systemie	Państwowego	Ra-
townictwa	 Medycznego	 jeż-
dżą	 tylko	 publiczne	 karetki.	

W	 województwie	 pomorskim	
funkcjonują	 dwie	 dyspozytor-
nie	 medyczne	 –	 w	 Gdańsku	
i	 Słupsku,	 w	 ramach	 dwóch	
dużych	 rejonów	operacyjnych,	
zamiast	 wcześniejszych	 19	
rozdrobnionych	 rejonów	 (po	
2	 lub	 3	 zespoły	 ratownictwa	
medycznego).	Rejon	operacyj-
ny	 z	 dyspozytornią	 w	 Gdań-
sku	 obsługuje	 ponad	 1,8	 mln	
mieszkańców	 z	 15	 powiatów	
(Gdańsk,	 Sopot,	 Gdynia	 oraz	
powiaty:	 gdański,	 nowod-
worski,	 malborski,	 sztumski,	
kwidzyński,	 tczewski,	 staro-
gardzki,	 kościerski,	 kartuski,	
lęborski,	 wejherowski,	 pucki).	
Natomiast	 ten	w	 Słupsku	 ob-
sługuje	ponad	400	tys.	miesz-
kańców	z	5	powiatów.	System	
oparty	 jest	 na	 podwykonaw-
stwie,	 czyli	 współrealizacji	
kontraktu	 z	 NFZ,	 w	 którym	
dyspozytornie	 zlokalizowane	
są	w	Gdańsku	i	Słupsku.
Taki	system	będzie	funkcjono-
wał	do	końca	2020	roku.	Po	1	
stycznia	 2021	 r.	ma	 być	 tylko	
jedna	 DM	 w	 ramach	 jednego	
dużego	 rejonu	 operacyjnego	
(województwa)	 dla	 94	 ZR-
M-ów.	Dlatego	w	całej	Polsce	
będzie	 tylko	 18	 DM,	 po	 jed-
nej	 w	 każdym	 województwie,	
poza	 mazowieckim	 i	 śląskim,	
gdzie	 będą	 działały	 po	 dwie	
dyspozytornie.	 Ta	 zmiana	 ma	
ułatwić	 kierowanie	 pomocy	
w	przypadku	problemów	tech-
nologicznych	czy	awarii.	Cho-
dzi	 o	 dysponowanie	 większą	
liczbą	 ZRM-ów	 z	 sąsiednich	
województw,	 a	 w	 przypadku	
zdarzeń	 masowych	 z	 większą	
liczbą	 poszkodowanych	 do	
rozśrodkowania	 nie	 tylko	 re-
gionalnych	SOR-ów	i	centrów	
urazowych.
Pomimo	 że	 za	 system	 PRM	
odpowiada	 wojewoda,	 który	
nim	koordynuje,	to	Zarządowi	
Województwa	 Pomorskiego	

zależy	 na	 stworzeniu	 i	 utrzy-
mywaniu	sprawnie	funkcjonu-
jącego	 systemu	 PRM.	 Jest	 to	
wynik	 troski	 o	 dobro	 miesz-
kańców	regionu	 i	odwiedzają-
cych	województwo	turystów.
System	 Państwowego	 Ratow-
nictwa	 Medycznego	 powstał	
(ustawa	 z	 dnia	 8	 września	
2006	 r.	 o	 Państwowym	 Ra-
townictwie	 Medycznym),	 aby	
zapewnić	 pomoc	 każdemu	
w	 stanie	 nagłego	 zagrożenia	
zdrowia	 lub	 życia.	 Działa	 24	
godziny	 na	 dobę,	 7	 dni	w	 ty-
godniu,	 przez	 cały	 rok.	 Sys-
tem	ma	dwa	piony.	Pierwszym	
są	 wojewodowie,	 którzy	 od-
powiadają	 za	 organizowanie,	
planowanie,	 koordynowanie	
i	 nadzór	 realizacji	 zadań	 sys-
temu	 oraz	 częściowo	 finan-
sowanie	 jednostek	 systemu.	
Drugi	 pion	 to	 jednostki	 sys-
temu,	 czyli	 szpitalne	 oddziały	
ratunkowe	(SOR),	zespoły	ra-
townictwa	medycznego	to	ka-
retki	 typu	 S	 (specjalistyczne)	
i	P	(podstawowe)	oraz	lotnicze	

zUs informUje

kto ma dostęp 
do twoich 
danych?
Jeżeli	 nie	 czujemy	 się	 na	
siłach	 albo	 po	 prostu	 nie	
mamy	na	to	czasu,	możemy	
upoważnić	 inną	 osobę,	 aby	
dokonywała	 za	 nas	 wszel-
kich	 czynności	 w	 ZUS.	
Zakład	 Ubezpieczeń	 Spo-
łecznych	 przypomina	
o	 konieczności	 aktualizacji	
danych	 pełnomocników.	
Chodzi	 o	 to,	 aby	 informa-
cje	 o	 nas	 nie	 znalazły	 się	
w	 niepowołanych	 rękach.	
Praktyka	 pokazuje,	 że	 nie	
wszyscy	o	to	zadbali.
	 –	 Do	 kontaktów	 z	 ZUS	
przedsiębiorcy	 zazwyczaj	
upoważniają	 swoich	 pra-
cowników	 albo	 pracowni-
ków	 biura	 rachunkowego.	
Pełnomocnictwa,	 w	 zależ-
ności	 od	 woli	 mocodaw-
cy	 mogą	 dotyczyć	 m.	 in.	
wglądu	 w	 dane	 płatnika,	
odbierania	 korespondencji	
czy	 składania	 dokumen-
tów	 –	 informuje	 Krzysz-
tof	 Cieszyński,	 regionalny	
rzecznik	 prasowy	 Zakładu	
Ubezpieczeń	 Społecznych	
w	Gdańsku.
Gdy	 zmienia	 się	 osoba	 od-
powiedzialna	 za	 kontakt	
z	 ZUS,	 przedsiębiorca	 po-
winien	 odwołać	 nieaktu-
alne	 już	 pełnomocnictwo.	
Często	 jednak	 jest	 to	 za-
niedbywane.	 Powoduje	 to	
sytuacje,	 gdy	 jeden	 płatnik	

składek	ma	w	 danych	ZUS	
pełnomocnictwa	 dla	 kil-
ku	 osób,	 niekiedy	 z	 róż-
nych	 biur,	 z	 którymi	 praw-
dopodobnie	 od	 dawna	 nie	
współpracuje.
	 –	 Przedsiębiorca	 może	
przez	 internet	 sprawdzić,	
kogo	 upoważnił	 do	 kon-
taktu	 z	 ZUS.	 Wystarczy,	
że	 zaloguje	 się	 do	 Platfor-
my	 Usług	 Elektronicznych	
ZUS.	 Informacje	 o	 udzie-
lonych	 upoważnieniach	
znajdują	 się	 w	 zakładce	
„Ustawienia”.	 Pełnomoc-
nictwa	 może	 też	 zweryf i-
kować	 przy	 okazji	 osobistej	
wizyty	 –	 dodaje	 Krzysztof	
Cieszyński.	 –	 Przy	 nada-
waniu	 i	 odwoływaniu	 peł-
nomocnictwa	w	ZUS	moż-
na	 skorzystać	 z	 gotowego	
formularza	ZUS	PEL.	Jeśli	
przedsiębiorca	 ma	 podpis	
elektroniczny,	 może	 wy-
słać	 formularz	 przez	 Inter-
net	z	konta	PUE.	Pozostali	
mogą	 go	 dostarczyć	 trady-
cyjną	pocztą	albo	osobiście.
Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	
należy	 pamiętać,	 żeby	 we	
wniosku	 wskazać	 adres	 do	
korespondencji.	 Inaczej	 pi-
sma	będą	traf iać	do	miejsca	
zamieszkania	 naszego	 peł-
nomocnika,	 a	 nie	 do	 jego	
siedziby.	

(GR)

zespoły	 ratownictwa	 medycz-
nego,	które	mają	zawarte	umo-
wy	z	NFZ.	Zespoły	wysyła	do	
pacjenta	dyspozytor	medyczny	
po	przyjęciu	zgłoszenia	na	nu-
mer	alarmowy	112	lub	999.
Z	 PRM	 współpracują	 cen-
tra	 urazowe	 oraz	 oddziały	
szpitalne	 wyspecjalizowane	
w	 leczeniu	 nagłych	 stanów	
zagrażających	 zdrowiu	 i	 życiu	
m.in.	zawał	serca	czy	udar	mó-
zgu.	Z	systemem	na	Pomorzu	
współdziałają	 też	 służby	 ra-
townicze	m.in.:	Straż	Pożarna,	
Policja	 i	 Wodne	 Ochotnicze	
Pogotowie	Ratunkowe.
Pierwszą	 powołaną	 dla	 nie-
sienia	 pomocy	 w	 zespołach	
wyjazdowych	 instytucję	
utworzono	 na	 ziemiach	 pol-
skich	 w	 Krakowie	 6	 czerwca	
1891	 r.	 Ochotnicze	 Towa-
rzystwo	 Ratunkowe	 funkcjo-
nuje	 pod	 zmienioną	 nazwą	
jako	 Krakowskie	 Pogotowie	
Ratunkowe.

dorota Patzer/UWP w Gdańsku

 Gdańska dyspozytornia znajduje się przy 
ulicy beniowskiego na przymorzu
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dla mŁodzieŻy szKolnej

MASZ 5 LAT

program „18+ dla Zdrowia”

sprawdź, czy nie masz nadpłaty

W	 Gdańsku	 rusza	 nowy	
program	 „18+	 dla	 Zdrowia”,	
który	 realizowany	 będzie	
w	 gdańskich	 szkołach.	 Jego	
odbiorcami	 jest	 młodzież	
17,5–18,5-letnia	 uczęszcza-
jąca	 do	 gdańskich	 placówek	
oświatowych,	 ich	 opiekuno-
wie	 prawni	 oraz	 środowisko	
szkolne.	
Jak	 informuje	 Dariusz	 Wo-
łodźko	 z	 gdańskiego	 ma-
gistratu,	 Program	 „18+	 dla	
Zdrowia”	 został	 stworzony	
w	 celu	 umożliwienia	 identy-
fikacji	 zagrożeń	 dla	 zdrowia	
nastolatków	 wchodzących	
w	 dorosłość	 oraz	 wskazania	
możliwych	 do	 wdrożenia	
zmian	w	obszarze	ich	zacho-
wań	 zdrowotnych.	 Jest	 on	
realizowany	 przez	 Uniwer-
syteckie	 Centrum	 Kliniczne	
w	Gdańsku,	a	finansowany	ze	
środków	Miasta	Gdańska.	
Piotr	 Kowalczuk,	 zastęp-
ca	 prezydenta	 Gdańska	 ds.	
edukacji	 i	 usług	 społecznych	
mówi,	 że	 program	 umożliwi	
szersze	 spojrzenie	na	proble-
my	zdrowia	zarówno	w	kon-
tekście	 sytuacji	 obecnej,	 jak	
i	przyszłych	wyborów.
	–	Ułatwi	podejmowanie	de-
cyzji	sprzyjających	zdrowemu	
stylowi	życia	dzieci	i	młodzie-
ży.	 Dzięki	 niemu	 poddamy	
ocenie	 długofalową	 skutecz-
ność	 realizowanego	 w	 ostat-
nich	latach	Programu	„6–10–
14	dla	Zdrowia”	oraz	 innych	
programów	 skierowanych	 do	
dzieci	 w	 zakresie	 chorób	 cy-
wilizacyjnych	 poprzez	 ocenę	
stanu	zdrowia	gdańskiej	mło-
dzieży	 w	 latach	 2019–2020.	
Mieszkańcy	 naszego	 miasta	
powinni	wkroczyć	w	 dorosłe	

Ponad	 112	 tysięcy	 pomor-
skich	płatników	ma	nadpłaty	
na	 swoich	 kontach	w	Zakła-
dzie	 Ubezpieczeń	 Społecz-
nych.	Są	to	płatnicy	zarówno	
aktywni,	jak	i	nieaktywni.	Co	
zrobić,	 gdy	 okaże	 się,	 że	 na	
naszym	koncie	jest	nadpłata?
	 –	 Aktywni	 płatnicy	 mogą	
przeznaczyć	 nadpłatę	 na	 po-
krycie	 części	 bieżących	 skła-
dek,	a	w	razie	wyższej	kwoty	
można	 wystąpić	 o	 jej	 zwrot.	
Nieaktywni	 natomiast	 mają	
5	 lat	 na	wystąpienie	 o	 zwrot	
nadpłaconych	 składek.	 Po	
tym	 czasie	 ulegną	 przedaw-
nieniu.	 Decydując	 się	 na	 za-
mknięcie	 działalności,	 warto	
więc	skontaktować	się	z	ZUS	
i	 sprawdzić,	 czy	 na	 koncie	
nie	ma	 nadpłaty	 –	 informuje	
Krzysztof	 Cieczyński,	 regio-
nalny	 rzecznik	 prasowy	 Za-
kładu	 Ubezpieczeń	 Społecz-
nych	w	Gdańsku.
Nadpłata	 składek	 powstaje,	
gdy	płatnik	opłaci	 je	w	wyż-
szej	wysokości	niż	wynika	to	
z	 przepisów	 lub	 zadeklaruje	
w	 dokumentacji	 rozliczenio-
wej.	 Takie	 składki	 ZUS	 za-
licza	 w	 pierwszej	 kolejności	
na	pokrycie	zaległości.	 Jeżeli	
ich	nie	ma,	można	 otrzymać	
zwrot	 nadpłaconych	 środ-
ków	 lub	 zdecydować	 się	 na	

życie	 z	 dobrymi	 nawykami	
korzystania	z	badań	profilak-
tycznych	oraz	dbania	o	jakość	
i	długość	swojego	życia.	
W	 ramach	 programu	 prowa-
dzone	 są	 badania	 populacyj-
ne	 w	 kierunku	 wykrywania	
czynników	ryzyka	chorób	cy-
wilizacyjnych.	Badania	odby-
wają	się	na	terenie	gdańskich	
szkół	 ponadpodstawowych.	
Objęta	 jest	 nimi	 młodzież	
gdańska	 w	 grupie	 wiekowej	
17,5–18,5	lat.	
	 –	 Celem	 wykonywanych	
w	szkole	badań	jest	ocena	sta-
nu	 zdrowia	 młodzieży	 oraz	
przekazanie	 badanym	 pełnej	
informacji	 o	 stanie	 zdrowia	
wraz	 z	 indywidualnymi	 za-
leceniami	 do	 dalszego	 po-
stępowania.	 Zakres	 badań	
obejmuje	 oceny:	 krążeniowo
-oddechową	 poprzez	 prze-
prowadzenie	 testu	 określa-
jącego	 kondycję,	 pomiarów	
antropometrycznych	 oraz	
składu	ciała	 i	ciśnienia	tętni-
czego,	właściwego	 dla	wieku	
i	 płci.	 Poza	 tym	 przeprowa-
dzane	będą	badania	 ankieto-
we	 i	 pomiar	 poziomu	 gluko-
zy	 i	 cholesterolu	 całkowitego	
na	czczo	–	informuje	Dariusz	
Wołodźko.
Każdy	 przebadany	 otrzyma	
szczegółowe	 wyniki	 badań	
wraz	 z	 indywidualnymi	 za-
leceniami,	 niezbędnymi	 do	
wdrożenia	w	celu	wzmacnia-
nia	 potencjału	 zdrowotnego.	
W	 przypadku	 zdiagnozowa-
nych	deficytów	wskazana	zo-
stanie	ścieżka	postępowania.

(GR)
zaliczenie	 ich	 na	 poczet	 bie-
żących	lub	przyszłych	wpłat.
	–	Obecnie	na	kontach	ponad	
92,5	 tys.	 aktywnych	 pomor-
skich	 płatników	 znajduje	 się	
niemal	 154	 mln	 zł	 nadpłat.	
Jeśli	 planujemy	 zamknięcie	
działalności	 gospodarczej,	
najlepiej	 wystąpić	 z	 wnio-
skiem	o	zwrot	nadpłaty	 jesz-
cze	 przed	 zakończeniem	 ak-
tywności.	 Co	 ważne,	 nad-
płaty	 widnieją	 również	 na	
kontach	 ponad	 19,8	 tys.	 po-
morskich	 płatników,	 którzy	
wyrejestrowali	 działalność	
w	 ciągu	ostatnich	dwóch	 lat.	
Ich	 wysokość	 wynosi	 7	 mln	
zł.	 Jeżeli	 więc	 przedsiębiorca	
zakończył	 już	 prowadzenie	
własnego	 biznesu	 i	 nie	 ma	
pewności,	 czy	na	 jego	koncie	
nie	 ma	 nadpłaty,	 warto	 od-
wiedzić	 placówkę	 ZUS	 lub	
wejść	 na	 swój	 profil	 na	 Plat-
formie	 Usług	 Elektronicz-
nych	 –	 tłumaczy	 Krzysztof	
Cieszyński.
Zakład	 Ubezpieczeń	 Spo-
łecznych	 zwraca	 nadpłatę	
składek	 w	 ciągu	 30	 dni	 od	
złożenia	wniosku.	Nie	warto	
zwlekać,	gdyż	po	5	 latach	od	
dnia	 wpłaty	 lub	 otrzymania	
zawiadomienia	 z	 ZUS	 	 nad-
płata	się	przedawnia.

(GR)

BędĄ mandaty za Śmiecenie

Zadbajmy wspólnie o porządek
 – wzmożone kontrole sopockiej straży miejskiej, głównie terenów podwórek, 
placów, skwerów i ulic, przynoszą efekty. tylko w ostatnim tygodniu marca udało 
się zidentyfikować kilka osób zaśmiecających miejsca publiczne w kurorcie. 
w przestrzeni publicznej podrzucane były stare kanapy, zużyty sprzęt rtV, 
a także odpady ze sklepów spożywczych. wszystkie zaśmiecające osoby zostały 
ukarane mandatami karnymi w wysokości od 200 do 500 zł – informuje anna 
dyksińska z biura promocji i komunikacji społecznej Urzędu miasta sopotu.

Sopoccy	 municypalni	 nie	
pracują	 sami,	 ponieważ	
w	 pracy	 „pomagają”	 zaku-
pione	 2	 lata	 temu	 przeno-
śne	 kamery,	 które	 monto-
wane	 są	w	miejscach,	w	któ-
rych	najczęściej	 dochodzi	 do	
zanieczyszczania.
	 –	 Wytypowanych	 jest	 już	
kilka	kolejnych	miejsc,	gdzie	
takie	 urządzenia	 nieba-
wem	 zostaną	 zamontowane.	
O	 tych	miejscach	oczywiście	
informować	 nie	 będziemy	 –	
dodaje	Anna	Dyksińska.
W	ramach	wnoszonych	opłat	
za	 gospodarowanie	 odpada-
mi	 komunalnymi	 na	 terenie	
Sopotu	mieszkańcy	mają	 za-
pewniony	odbiór	odpadów:
	 –	 raz	w	 roku	 każdemu	wła-
ścicielowi	 nieruchomości	
przysługuje	prawo	do	przeka-
zania	 odpadów	 budowlanych	
i	 rozbiórkowych	 niezawiera-
jących	odpadów	niebezpiecz-
nych	(1	m³);
	 –	 raz	 w	 miesiącu	 istnieje	
możliwość,	 w	 ramach	 tzw.	
„wystawek”,	pozbycia	się	od-
padów	wielkogabarytowych;
	 –	 mieszkaniec	 może	 zgło-
sić	 nieodpłatny	 odbiór	

(bezpośrednio	 z	 mieszkania)	
sprzętu	AGD	 i	RTV	 (powy-
żej	20	kg);
	 –	 na	 terenie	miasta	 zainsta-
lowano	7	specjalnych	pojem-
ników	 do	 zbierania:	 drobne-
go	 sprzętu	 elektronicznego,	
baterii	i	żarówek;
	–	na	terenie	Zakładu	Oczysz-
czania	 Miasta	 (ZOM)	 funk-
cjonuje	 punkt	 selektywnego	
zbierania	odpadów	komunal-
nych	 (PSZOK),	 do	 którego	
mieszkańcy	 mają	 możliwość	
bezpłatnego	 przekazania	
wysegregowanych	 odpadów,	
których	 nie	 wystawili	 w	 ter-
minie.	Mogą	również	dostar-
czyć	 zużyte	 opony,	 odzież	
i	tekstylia,	sprzęt	elektryczny	
i	elektroniczny.
Zaśmiecanie	 miasta	 starymi	
kanapami,	sedesami	czy	tele-
wizorami	stanowi	naruszenie	
prawa	 i	 będzie	 przez	 Straż	
Miejską	 z	 ogromną	 konse-
kwencją	 ścigane.	 Wszyscy	
oczekujemy	 czystej	 prze-
strzeni	 miejskiej.	 Zadbajmy	
więc	o	nią	wspólnie.

(GR)
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Zjedz obiad z seniorem
kilkanaście samotnych, starszych osób między innymi ze Śródmieścia, wrzeszcza i przymorza raz w tygodniu zje obiad 
z wolontariuszem, który przyniesie posiłek z lokalnej restauracji. organizatorzy akacji liczą, że wspólne biesiadowanie 
zbliży parę, zaowocuje przyjaźnią. spowoduje, że seniorce lub seniorowi nie będzie już doskwierać samotność.

Tydzień	 temu	 ruszył	 projekt	
„Zjedz	obiad	z	seniorem”,	wy-
myślony	i	prowadzony	wspól-
nie	 przez	 Regionalne	 Cen-
trum	 Wolontariatu	 i	 Miejski	
Ośrodek	 Pomocy	 Rodzinie	
w	 Gdańsku.	 W	 jego	 ramach	
na	 razie	 do	 kilkunastu	 gdań-
szczan	 60+,	 objętych	 pomo-
cą	 społeczną,	 zawita	 raz	 w	
tygodniu	 miły	 gość	 z	 cie-
płym	jedzeniem.	Gdy	pierwsi	
uczestnicy	projektu	zapoznają	
się,	 mamy	 nadzieję,	 że	 osoby	
starsze	 zaakceptują	 swoich	
wolontariuszy.	 Pary	 zostały	
tak	 skojarzone,	 by	 seniora	 i	
wolontariusza	 łączyły	 m.in.	
wspólne	 pasje,	 zainteresowa-
nia	 zawodowe.	 Wszystko	 po	
to,	by	podczas	biesiady	dwoje	
ludzi	nawiązało	ze	sobą	głęb-
sze	 relacje.	 Ich	kontakt	prze-
rodził	 się	w	przyjaźń,	w	myśl	
zasady,	 że	 nic	 tak	 nie	 łączy	
ludzi	 jak	 wspólne	 spożywa-
nie	 posiłku.	 Dodajmy,	 że	 do	
udziału	 w	 projekcie	 zgłosi-
ło	 się	 już	 36	 społeczników	 w	

różnym	wieku.	Wszyscy	prze-
szli	 szkolenie	przygotowujące	
do	 kontaktu	 i	 pracy	 z	 osoba-
mi	 starszymi,	 potrzebujący-
mi	 wsparcia.	 Przeprowadzi-
li	 je	 pracownicy	 gdańskiego	
MOPR	i	RCW.	
Do	 projektu	 włączyło	 się	 też	
kilka	 lokalnych	 restauracji,	
które	 bezpłatnie	 co	 tydzień	
przekażą	 obiad	 dla	 wskaza-
nej	pary.	To	cenna	inicjatywa.	
Zaangażowanie	restauratorów	
odpowiedzialnych	 społecznie	
to	 niezbędny	 element	 „pro-
jektowej	 układanki”.	 Celem	
akcji	 jest	 bowiem	 nie	 tylko	
wsparcie
samotnych	osób	starszych,	ale	
także	społeczna	aktywizacja,a	
przy	okazji	pobudzenie	przed-
stawicieli	biznesu	do	niesienia	
pomocy,	w	myśl	zasady	odpo-
wiedzialności	społecznej.
	–	Ten	projekt	jest	świetną	ini-
cjatywą,	obok	której	nie	moż-
na	 przejść	 obojętnie	 –	 mówi	
Piotr	 Kowalczuk,	 zastęp-
ca	 prezydenta	 Gdańska	 ds.	

edukacji	 i	 polityki	 społecz-
nej.	 –	 Z	 serca	 zachęcam	 do	
włączenia	 się	 w	 nią	 zarówno	
młodych	ludzi,	studentów,	jak	
i	dorosłe	aktywne	osoby.	Klu-
czowe	 jest	 także	wsparcie	 re-
stauratorów,	 gastronomików.	
Wspólnie	 można	 sprawić,	 że	
samotny,	starszy,	często	scho-
rowany	 człowiek	 poczuje	 ra-
dość	 i	 odzyska	 chęć	 życia.	 I	
może	zyska	także	prawdziwe-
go	przyjaciela.
„Zjedz	obiad	z	seniorem”	naj-
pierw	 prowadzony	 będzie	 w	
Śródmieściu,	 Wrzeszczu,	 na	
Przymorzu	i	Morenie	(kolejno	
także	na	Chełmie	i	Ujeścisku)	
do	 końca	 czerwca.	 Następna	
odsłona	 projektu	 planowana	
jest	jesienią.	Natomiast	rekru-
tacja	do	udziału	trwa	w	trybie	
ciągłym.	 Do	 włączenia	 się	 w	
akcję	zachęcamy	także	właści-
cieli	restauracji	i	barów,	którzy	
mogą	 raz	w	 tygodniu	 przeka-
zać	 bezpłatnie	 ciepły	 posiłek	
dla	seniora	i	wolontariusza.	To	
naprawdę	wielka	sprawa.

Zainteresowanych	 uczestnic-
twem	 w	 projekcie	 –	 samot-
nych	 seniorów,	 społeczników	
oraz	 restauratorów	 –	 prosimy	

o	 kontakt	 z	 Anną	 Dunaj-
ską	 z	 MOPR,	 tel.	 797	 909	
119	 lub	 58	 691	 94	 25,	 e-ma-
il:	 wolontariat@mopr.gda.pl	

ByĆ Po stronie natUry

Listy dla Ziemi – apel najmłodszych
Rozpoczęła	 się	 kolejna	 edycja	
ogólnopolskiej	 akcji	 „Listy	 dla	
Ziemi”,	 podczas	 której	 dzieci	
i	młodzież	w	formie	listów	za-
chęcają	dorosłych	do	proekolo-
gicznych	 działań	 na	 rzecz	 na-
tury.	Autorem	i	organizatorem	
akcji	jest	Fundacja	ekologiczna	
ARKA.	 Listy	 dla	 Ziemi.	 Jej	
Partnerem	 jest	 Żywiec	 Zdrój,	
który	w	ramach	programu	„Po	
Stronie	 Natury”	 już	 od	 11	 lat	
angażuje	 Polaków,	 by	 dbali	 o	
środowisko	 –	 dla	 dobra	 obec-
nych	i	przyszłych	pokoleń.

Listy	 dla	 Ziemi	 to	 edukacyjna	
akcja	 proekologiczna	 zainicjo-
wana	przez	Fundację	Ekologicz-
ną	 ARKA	 w	 2013	 roku.	 Do-
tychczas	 w	 akcji	 wzięło	 udział	
1650	 gmin,	 14	 866	 gimnazjów,	
szkół	 podstawowych	 i	 przed-
szkoli	oraz	1	533	250		uczestni-
ków.	Założeniem	akcji	jest	pisa-
nie	 przez	 młodych	 ludzi	 listów	
do	dorosłych,	które	mają	zwrócić	
uwagę	 na	 problem	 związany	 ze	
środowiskiem,	 jednocześnie	 bę-
dąc	prośbą	o	troskę	o	nie.	Listy	
są	pisane	na	specjalnym	papierze	

wykonanym	z	makulatury,	 któ-
ry	–	wraz	z	materiałami	eduka-
cyjnymi	–	jest	przekazywany	do	
zgłaszających	 się	 gmin.	 Pisanie	
listów	jest	poprzedzone	lekcjami	
tematycznymi	 w	 szkołach.	 Na-
stępnie,	 dzieci	 przekazują	 listy	
dorosłym	(rodzicom,	dziadkom)	
i	razem	z	nimi	podejmują	proste	
działania	 proekologiczne,	 któ-
rych	opisy	przesyłają	do	fundacji.
	 –	 My,	 dorośli,	 często	 jesteśmy	
leniwi	 i	 sceptyczni	 –	w	naszym	
mniemaniu	są	ważniejsze	sprawy	
niż	 troska	o	 środowisko.	Dzieci	

na	to	lenistwo	nam	nie	pozwalają	
–	 przychodzą,	 pytają	 i	 oczekują	
reakcji.	Często	 ta	postawa	mło-
dych	 ludzi	 jest	 impulsem,	 który	
sprawia,	że	zaczynamy	zmieniać	
nasze	 nawyki	 –	 tłumaczy	Woj-
ciech	Owczarz,	prezes	Fundacji	
ekologicznej	 ARKA,	 pomysło-
dawca	 akcji	 „Listy	 dla	 Ziemi.”	
–	 Myślę,	 że	 to	 byłoby	 czymś	
niesamowitym,	 gdyby	 setki	 ty-
sięcy	 osób	 zmobilizowało	 się	 i	
postanowiło	 wprowadzić	 choć	
drobną	 zmianę	 w	 swoim	 życiu	
np.	 zacząć	 segregować	 śmieci,	

zamienić	 jednorazówkę	 na	 tor-
bę	 eko,	 posprzątać	 –	 chociaż-
by	 trawnik	niedaleko	domu.	To	
byłby	 doskonały	 pierwszy	 krok!	
Niech	 dziecięca	 wiara	 w	 to,	 że	
możemy	 wpłynąć	 na	 rzeczywi-
stość,	będzie	dla	nas	motywacją.
Żywiec	Zdrój	podjął	zobowiąza-
nie,	że	już	w	2020	roku	taka	sama	
ilość	plastiku,	jaką	wprowadzi	na	
rynek,	zostanie	zebrana	i	podda-
na	 recyklingowi.	Wynika	ono	z	
przekonania,	 że	 plastik	 nigdy	
nie	 powinien	 trafiać	 do	 środo-
wiska	 naturalnego.	 Dlatego	 nie	

tylko	 działa	 na	 rzecz	 bardziej	
efektywnego	 systemu	 zbiórki	
butelek	 PET	 i	 ich	 recyklingu	
w	 Polsce,	 ale	 również	wspiera	
akcję	 „Listy	 dla	 Ziemi”,	 wie-
rząc	w	siłę	i	znaczenie	edukacji	
dzieci	 i	 młodzieży	 w	 temacie	
recyklingu.
Więcej	 informacji	 na:	 www.
listydlaziemi.pl	 oraz	 www.po-
stronienatury.pl.

(AN)

Zgłoszenia	 przyjmowane	 są	
także	 pod	 adresem	 gdansk@
wolontariat.org.pl.

Sylwia Ressel
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Nowe miejsce do rekreacji
Plac	 zabaw	 z	 miejscem	 do	
piknikowania	 powstanie	
w	 pobliżu	 ul.	 Ludowej	 na	
gdańskiej	 Strzyży.	 Ogłoszo-
no	 przetarg	 na	 rozbudowę	
infrastruktury	 rekreacyjnej	
w	pobliżu	wejścia	 do	 lasu	na	
skrzyżowaniu	 ul.	 Ludowej	 i	
Gomółki.	
	 –	 W	 ciągu	 sześciu	 miesię-
cy	 od	 podpisania	 umowy	
na	 Strzyży	 powstanie	 nowe	
miejsce	 do	 odpoczynku.	 W	
pobliżu	 wejścia	 do	 lasu	 przy	
ul.	 Ludowej	 zaplanowano	
budowę	placu	zabaw,	na	któ-
rym	pojawią	się	także	miejsca	
do	 piknikowania,	 stojaki	 na	
rowery	 i	 ławeczki.	 Ponadto	
wykonawca	wybuduje	schody	

terenowe.	W	zakresie	zadania	
znalazła	 się	 także	 pielęgna-
cja	zieleni	–	 informuje	Aneta	
Niezgoda	 z	Dyrekcji	Rozbu-
dowy	Miasta	Gdańska.
Dodajmy,	 że	 przy	 ul.	 Leśna	
Góra	na	Brętowie	trwa	budo-
wa	małego	gaju.	Wykonawca	
zakończył	 prace	 przy	 budo-
wie	 drewnianych	 schodów	
oraz	chodników	wokół	terenu	
rekreacyjnego.	 Zrealizowano	
prace	 nasadzeniowe.	 Altana	
rekreacyjna	 została	 przykry-
ta	dachem.	Plac	zabaw	został	
doposażony	 w	 sprzęty	 zaba-
wowe,	ustawiono	już	huśtaw-
kę	podwójną.

(GR) 

UcHroniĄ roŚliny Przed sUszĄ

	–	Park	Oliwski,	Park	Brzeź-
nieński	 i	 Park	 Świętopełka.	
W	 tych	 trzech	 gdańskich	
parkach	do	podlewania	roślin	
używane	 są	 specjalne	 syste-
my	nawadniające.	Po	okresie	
zimowym	 wznowiliśmy	 ich	
działanie	 –	 informuje	 Mag-
dalena	 Kiljan,	 rzecznik	 pra-
sowy	 Gdańskiego	 Zarząd	
Dróg	i	Zieleni.
Jako	 pierwszy	 automatycz-
ny	 system	 nawadniania	 za-
instalowany	 został	 w	 Parku	
Brzeźnieńskim.	 Zamonto-
wany	został	w	 ramach	 rewa-
loryzacji	parku.	Swoim	zasię-
giem	 obejmuje	 2061	 m2	 te-
renu	parku.	W	2017	roku	do	
użytkowania	 oddane	 zostały	
dwa	kolejne	systemy	–	w	Par-
ku	Oliwskim,	 gdzie	 automa-
tycznie	podlewany	jest	obszar	
2800	m2	(na	Górnym	tarasie	
przed	Pałacem	Opatów)	oraz	
w	 Parku	 Świętopełka.	 Tam	
system	 odpowiada	 za	 podle-
wanie	2145	m2	parku.
	–	Po	okresie	zimowym,	kiedy	
woda	 spuszczana	 jest	 z	 całej	
instalacji	 dla	 ochrony	 przed	
zamarznięciem	 i	 uszkodze-
niem,	 w	 ostatnich	 dniach	
system	 nawadniania	 wzno-
wił	swoje	działanie.	Korzyst-
ne	 warunki	 atmosferyczne	
umożliwiły	 przygotowanie	
systemu	 do	 funkcjonowania	
jeszcze	 przed	 Wielkanocą	 –	
dodaje	Magdalena	Kiljan.
System	 nawadniania	 składa	

się	 ze	 zraszaczy,	 mikrozra-
szaczy	 i	 linii	 kroplujących.	
Są	one	odpowiednio	dobrane	
według	potrzeb	posadzonych	
roślin.	 Całością	 systemu	 ste-
ruje	 precyzyjnie	 ustawiony	
programator.	 Całość	 układu	
znajduje	się	pod	powierzchnią	
gruntu	–	na	 czas	podlewania	
pod	wpływem	ciśnienia	wody	
„wynurzają	się”	spod	niej	tyl-
ko	 zraszacze.	 Zastosowanie	
takiego	 rozwiązania	 ogra-
nicza	 możliwość	 kradzieży	
i	dewastacji.
Skąd	 system	 nawadniania	
wie,	 że	 należy	 rozpocząć	
podlewanie	 roślin	 w	 parku?	
–	 W	 układzie	 znajdują	 się	
specjalne	 czujniki	 wilgotno-
ści,	 które	 stanowią	 bardzo	
ważny	 element	 całego	 sys-
temu.	 Czujniki	 te	 przy	 opa-
dach	deszczu	nie	uruchamiają	
podlewania	roślin	–	wyjaśnia	
Ewelina	 Latoszewska,	 kie-
rownik	 Działu	 Utrzymania	
Zieleni	Gdańskiego	Zarządu	
Dróg	i	Zieleni.	–	Podlewanie	
obszarów	 parku	 za	 pomocą	
systemu	 nawadniania	 odby-
wa	 się	 w	 porach	 najkorzyst-
niejszych	dla	roślin.	W	czasie	
upałów	i	suszy	przeprowadza-
ne	jest	w	nocy	i	nad	ranem.	Są	
to	najchłodniejsze	pory	w	cią-
gu	 doby,	 kiedy	 nie	 ma	 obaw	
poparzenia	 roślin,	 a	 parowa-
nie	jest	najmniejsze.

(MK)

 system nawadniania działa m.in. w parku oliwskim

Gdańskie Żurawie i dom – tak wyglądać będzie nowe logo Fundacji społecznie 
bezpieczni. znak graficzny jest nowoczesny i minimalistyczny, jednak jego przekaz 
niesie ze sobą głębsze przesłanie, a nawiązuje do inicjatywy, którą fundacja wraz 
ze stocznią cesarską development uruchomią już niebawem.
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Przypomnijmy,	 że	 celem	 na-
wiązanej	w	październiku	 2018	
roku	współpracy	Fundacji	Spo-
łecznie	Bezpieczni	i	właściciela	
żurawia,	 Spółki	 Stocznia	 Ce-
sarska	Development,	jest	reali-
zacja	projektów	z	zakresu	eko-
nomii	społecznej	i	rewitalizacji	
społecznej	 na	 terenie	 Stoczni	
Cesarskiej.	 Jednym	 z	 najcie-
kawszych	 projektów	 będzie	
stworzenie	 z	 jednego	 z	 żurawi	
stoczniowych	 atrakcji	 tury-
stycznej,	 z	 której	 będzie	moż-
na	 podziwiać	 zapierającą	 dech	
w	 piersiach	 panoramę	 terenów	
stoczniowych,	 jak	 i	 panoramę	
Gdańska	 i	 Trójmiasta.	 Wejście	
na	 żuraw	 będzie	 biletowane,	 a	
dochód	 z	 biletów	 przeznaczo-
ny	zostanie	na	wsparcie	bieżącej	
działalności	 fundacji,	 która	 na	
co	dzień	zajmuje	się	aktywizacją	
osób	bezdomnych	i	zagrożonych	
bezdomnością,	 wyrównywa-
niem	 szans	 osób	 i	 rodzin	 znaj-
dujących	 się	 w	 trudnej	 sytuacji	
społecznej	oraz	pomocą	osobom	
niepełnosprawnym,	 dzieciom	 i	
młodzieży	 ze	 środowisk	 zagro-
żonych	patologią	społeczną.

Plejada GWiazd na faKtorii KUltUry

Wokalista Genesis w pruszczu Gdańskim
W	 poprzednim	 wydaniu	 in-
formowaliśmy	 kto	 wystąpi	
podczas	 czerwcowych	 Dni	
Pruszcza	 Gdańskiego.	 Tym	
razem	 spieszymy	 donieść,	
które	gwiazdy	wystąpią	w	te-
gorocznej	 odsłonie	 Faktorii	
Kultury.
	–	 Już	dziś	znamy	wykonaw-
ców,	 którzy	 stworzą	 niepo-
wtarzalny	 klimat	 w	 amfite-
atrze	w	Pruszczu	Gdańskim.	
Cykl	letnich	imprez	rozpocz-
nie	 się	 kabaretonem.	 Nie-
powtarzalny	 klimat	 stworzą	
zespoły	 i	 wykonawcy,	 którzy	
zostali	 zaproszeni	 do	 udzia-
łu	 w	 naszym	 kulturalnym,	
letnim	 projekcie,	 jakim	 jest	
Faktoria	Kultury.	Mali	i	duzi	
miłośnicy	 teatru	 również	 nie	
powinni	 mieć	 problemu	 ze	
znalezieniem	czegoś	ciekawe-
go	 dla	 siebie	 –	 mówi	 Janusz	
Wróbel,	 burmistrz	 Pruszcza	
Gdańskiego.
W	 kabaretonie	wystąpią	Ka-
baret	Chyba,	Czesuaf	i	Kaba-
ret	 Zachodni.	 Z	 kolei	 na	 li-
ście	muzyków,	którzy	w	lipcu	
i	 sierpniu	wystąpią	 na	 scenie	
pruszczańskiego	 amfiteatru	
znaleźć	 można:	 52	 Dębiec,	
Dwa	 Sławy,	 Janusza	 Radka,	
Lao	Che,	Sweet	Noise,	Edytę	
Geppert,	Kruka,	Fisz	Emade	
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Towarzystwo,	 Happysad,	 czy	
Marię	O’Furię.
	–	A	to	jeszcze	nie	jest	pełna	li-
sta.	W	sierpniu	w	festiwalowym	
dniu	 pojawi	 się	 Ray	 Wilson.	
Podczas	 koncertu	 zaprezentu-
je	 zarówno	 twórczość	 solową,	
jak	 i	 tę	 związaną	 z	 grupą	Ge-
nesis	–	od	utworów	sięgających	
początków	 istnienia	 zespołu	
poprzez	późniejsze,	przełomo-
we	 kompozycje,	 a	 zwłaszcza	
te,	które	współtworzył	na	kul-
towym	 albumie	 „Calling	 All	
Stations”.	 Co	 ciekawe,	 mija	
ponad	 20	 lat	 od	 pamiętnego,	

pierwszego	 koncertu	 Genesis	
w	Polsce,	promującego	właśnie	
album	 CAS.	 Szkocki	 wokali-
sta	 skupi	 się	 także	 na	 swoich	
solowych	 dokonaniach	 oraz	
twórczości	 grup:	 Guaranteed	
Pure,	 Stiltskin	 czy	 CUT.	 Na	
koncercie	 nie	 zabraknie	 wielu	
niespodzianek	 muzycznych	 –	
dodaje	Piotr	Pułkowski,	dyrek-
tor	Centrum	Kultury	 i	 Sportu	
w	Pruszczu	Gdańskim.
W	 tym	 samym	 dniu	 pojawi	
również	rewelacyjny	zespół	Ri-
verside.	Powszechnie	kategory-
zowany	jest	jako	przedstawiciel	

rocka	 lub	 metalu	 progresyw-
nego	 kwartet	 w	 swej	 twór-
czości	 odwołuje	 się	 ponadto	
do	takich	stylów	jak:	rock	al-
ternatywny,	 indie	 rock,	 hard	
rock,	post-rock,	heavy	metal,	
metal	alternatywny	oraz	rock	
eksperymentalny.
Szczegółowy	 program	 Fak-
torii	 Kultury	 w	 Pruszczu	
Gdańskim	 zamieszczać	 bę-
dziemy	 oczywiście	 na	 na-
szych	łamach.

(GR)

GdaŃsK Widziany z ŻUraWia

Nowa turystyczna atrakcja

W	ubiegłym	roku	fundacja	ob-
jęła	w	zarządzanie	parking	przy	
ul.	Lawendowej	w	Gdańsku,	z	
którego	 dochód	 przeznacza-
ny	 jest	na	 cele	 statutowe	orga-
nizacji.	 Dzięki	 tej	 inicjatywie	
fundacja	 pozyskała	 już	 kil-
kadziesiąt	 tysięcy	 złotych	 na	
wyposażenie	 schroniska	 dla	
osób	 bezdomnych.	 Stocznio-
wy	żuraw	ma	szansę	powtórzyć	
ten	 sukces	 i	 stać	 się	 żurawiem	

społecznie	odpowiedzialnym.
Jak	zaznaczył	autor	zwycięskiej	
pracy	Dawid	Estkowski	propo-
nowany	 znak	 graficzny	 swoją	
nowoczesną	 i	 minimalistycz-
ną	 formę	 zawdzięcza	 połącze-
niu	gdańskich	dźwigów	 stocz-
niowych	 i	 kształtu	 domu	 jako	
symbolu	bezpieczeństwa.
	 –	 Nowe	 logo	 podkreśla	 cele,	
które	chcemy	realizować.	Chce-
my	 jak	 najszybciej	 udostępnić	

żurawia	 mieszkańcom	 i	 tury-
stom,	 aby	mógł	 się	 stać	 atrak-
cją	 turystyczną	 jeszcze	 przed	
sezonem	 turystycznym	 tego	
roku,	a	dochód	przeznaczyć	na	
realizację	naszych	celów	statu-
towych	–	czyli	pomoc	osobom	
dotkniętym	 bezdomnością	 i	
zagrożonym	 wykluczeniem	
społecznym	 –	 mówi	 Dominik	
Kwiatkowski.

Krzysztof Król

  ray wilson z koncertem w pruszczu Gdańskim wystąpił m.in. w roku 2011

systemy nawadniania 
roślin uruchomione
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Wypożyczalnia sprzętu
W	Sopocie	ruszył	punkt	nie-
odpłatnego	pożyczania	sprzę-
tu	 dla	 niepełnosprawnych	
mieszkańców	 miasta.	 Sprzęt	
dla	 osób	 dorosłych,	 m.in.	
wózki	 inwalidzkie,	 chodzi-
ki	 czy	 podnośniki	 wannowe,	
można	 wypożyczać	 na	 czas	
nieokreślony.
Chęć	 wypożyczenia	 sprzętu	
należy	 zgłaszać	 telefonicz-
nie	 pod	 nr	 tel.	 570	 356	 992,	
w	 godz.	 8.00–17.00,	 w	 dni	
powszednie.	 Sprzęt	 można	

odbierać	w	budynku	Przychod-
ni	 Lekarskiej	 na	 Brodwinie	
przy	 ul.	 Kolberga	 7	 –	 wejście	
boczne	z	zewnątrz	do	piwnicy.
	–	Osoba	biorąca	sprzęt	w	uży-
czenie	 podpisuje	 umowę	 bez-
płatnego	 użyczenia	 na	 czas	
nieokreślony.	Obecnie	 do	 dys-
pozycji	 potrzebujących	 osób	
jest	sprzęt	dla	dorosłych:	wózki	
inwalidzkie	 ręczne,	 elektrycz-
ne,	 chodziki	 na	 kółkach,	 sto-
liki	 przyłóżkowe,	 podnośniki	
wannowe,	 toalety	 przenośne	

oferta programów muzycznych, które serwuje nam 
telewizja, sprawiła, że wśród młodego pokolenia znacznie 
wzrosło zainteresowanie piosenką. wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, już po raz Xi osiedlowy klub „piastuś” 
zorganizował pomorski przegląd piosenki polskiej.

W	 muzycznym	 przeglądzie	
wzięli	 udział	 młodzi	 artyści,	
którzy	niejednokrotnie	 stawia-
jąc	 pierwsze	 kroki	 w	 muzycz-
nym	 świecie,	marzą	 o	wielkiej	
karierze.
	 –	 Konkurs	 z	 każdym	 rokiem	
zdobywa	 coraz	 większą	 popu-
larność	–	zarówno	wśród	przy-
morskiej	 publiczności,	 która	
spragniona	 jest	 takich	 kultu-
ralnych	 wydarzeń	 na	 naszym	
osiedlu,	jak	i	przede	wszystkim	
wśród	 uczestników	 –	 mówi	
nam	 Ewa	 Abramowska,	 kie-
rownik	 „Piastusia”.	 –	 W	 tym	
roku	 swój	 udział	w	 konkursie,	
który	 przebiegał	 w	 dwóch	 ka-
tegoriach	 wiekowych,	 zgłosiło	
40	chętnych	z	17	szkół	i	placó-
wek	 oświatowych.	 Muzyczne	
zmagania	 młodych	 wykonaw-
ców	oceniało	profesjonalne	jury	
pod	przewodnictwem	Tomasza	
Klepczyńskiego,	 które	 jedno-
myślnie	 wyłoniło	 laureatów	
konkursu.
W	 kategorii	 wiekowej	 10–12	

mUzycznie W PiastUsiU

pomorski przegląd 
piosenki polskiej

reklama

Całoroczne Hale piłkarskie

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

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz, ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i hale do gry w koszykówkę siatkówkę i badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 

Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki czemu gra 

odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  
Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79

–	 informuje	 Anetta	 Kono-
packa	z	Biura	Promocji	i	Ko-
munikacji	Społecznej	Urzędu	
Miasta	Sopotu.
Sprzęt	 jest	 używany,	 lecz	 w	
bardzo	dobrym	stanie.	Gmina	
Miasta	 Sopotu	 otrzymała	 go	
od	 prywatnego	 darczyńcy	 z	
Niemiec.	 Prowadzenie	 zada-
nia	użyczania	sprzętu	zostało	
przekazane	Polskiemu	Komi-
tetowi	Pomocy	Społecznej.

(GR)

lat	pierwsze	miejsce	wyśpiewa-
ła	 Justyna	 Stefańska	 ze	 Szko-
ły	 Podstawowej	 nr	 44.	Drugie	
miejsce	 przyznano	 Katarzynie	
Staroście	z	SP	80,	a	trzecie	Ty-
monowi	 Placie	 z	 SP	 48.	 Wy-
różnienia	zdobyli	 reprezentan-
ci	 SP19	 –	 Nikodem	 Pawlak	 i	
Marcelina	Gwoździewicz	 oraz	
uczennica	SP	80	–	Hanna	Sa-
pała.	 W	 kategorii	 wiekowej	
13–16	 lat	 bezkonkurencyjna	 –	
z	 piosenką	 „Moje	 serce	 to	 jest	
muzyk”	–	okazała	się	Weronika	
Sikora	z	SP	19.	Drugie	miejsce	
zajęła	Karolina	Serkowska	z	SP	
89,	 a	 3.	Zuzanna	 Pałaszewska	
z	 Pomorskiego	 Studia	 Arty-
stycznego	 PULS.	 Wyróżnie-
nia	przyznano:	Łucji	Skibickiej	
oraz	 Gabrieli	 Ejsmont	 z	 Po-
morskiego	Studia	Artystyczne-
go	PULS.	Statuetka	za	trzecie	
wyróżnienie	 trafiła	 do	 Darii	
Potockiej	z	Gimnazjum	nr	19.	
	 –	 Jestem	 bardzo	 zadowolo-
na,	 że	nasz	przegląd	 cieszy	 się	
rosnącym	 zainteresowaniem,	

oraz	 że	 jego	 poziom	 wzrasta	
wraz	z	 ilością	uczestników.	To	
nie	 są	 przypadkowe	 dzieciaki	
wzięte	 z	 ulicy,	 ale	 prawdziwi	
młodzi	 artyści,	 którzy	 mimo	
tak	młodego	wieku	swoim	zna-
komitym	 warsztatem	 niejed-
nokrotnie	 dorównują	 wielkim	
gwiazdom	estrady	–	mówi	nam	
Jagoda	Wesołowska,	 pomysło-
dawczyni	przeglądu.
I	 trudno	 się	 z	nią	nie	zgodzić,	
bo	faktycznie	wysoki	i	wyrów-
nany	 poziom	 staje	 się	 powo-
li	 znakiem	 szczególnym	 tego	
konkursu.
	 –	 Dziękujemy	 wszystkim	
uczestnikom	 konkursu	 oraz	
osobom,	 które	 przygotowa-
ły	 młodych	 wykonawców	 do	
występów.	Przed	nami	kolejne	
zmaganie	 muzyczne,	 tym	 ra-
zem	 kierowane	 do	 przedszko-
laków.	 Już	w	maju	zapraszamy	
do	udziału	w	XVI	Przeglądzie	
Piosenki	 Przedszkolnej	 –	 za-
prasza	Ewa	Abramowska.

(GR)
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Promocja nietyPoWycH Wierszy

artystyczna dusza z serca Mazur

Zawodowo	 zajmuje	 się	 pro-
wadzeniem	 osiedlowego	 klu-
bu	 „Bolek	 i	 Lolek”	 na	 gdań-
skim	Przymorzu.	Każdą	wol-
ną	chwilę	poświęca	na	pisanie	
wierszy.	Robi	to	już	od	…	44	
lat.	 Niedawno	 w	 Bibliotece	
Oliwskiej	odbył	się	 jego	wie-
czór	poetycki.
Piotr	 Szczepański,	 bo	 o	 nim	
oczywiście	mowa,	pochodzi	z	
samego	serca	Mazur	–	z	Mi-
kołajek.	 Jego	 artystyczną	du-
szę,	dystans	do	siebie	i	poczu-
cie	 humoru	 dostrzec	 można	
na	każdym	roku.
	 –	 Od	 swojego	 literackiego	
debiutu	 próbuję	 napisać	 tren.	
Wiele	 osób	 mówi,	 że	 mam	

specyficzną	 technikę	 pisania,	
ale	 treny	mi	niestety	–	a	może	
i	 na	 szczęście	 –	 nie	wychodzą	
–	 żartuje	 Piotr	 Szczepański.	 –	
W	prozie	nie	mam	takich	osią-
gnięć,	 ponieważ	 wymaga	 ona	
pewnych	konsekwencji.	Nie	je-
stem	aż	tak	skrupulatny.
Prowadzony	 przez	 Gabrielę	
Szubstarską	 wieczór	 poetyc-
ki	 Piotra	 Szczepańskiego	 jak	
zwykle	 przyciągnął	 do	 oliw-
skiej	 biblioteki	 wielu	 fanów	
gdańskiego	poety.	Wśród	 licz-
nych	 gości	 dało	 się	 nawet	 za-
uważyć	Andrzeja	Stelmasiewi-
cza,	przewodniczącego	Komisji	
Kultury	i	Promocji	Rady	Mia-
sta	Gdańska.

	–	Teraz	nie	pracuję	nad	własną	
publikacją.	Swój	czas	poświęcam	
na	 przygotowanie	 książki	 „A	
jak	 po	 tym	 wszystkim	 wiersze	
pisać”.	 Zaangażowanych	 jest	 w	
to	 kilkudziesięciu	 poetów,	 któ-
rzy	 specjalnie	na	 tę	okoliczność	
przygotowali	wiersze	poświęco-
ne	 prezydentowi	Adamowiczo-
wi,	ale	także	tematyce	przemija-
nia,	śmierci	czy	przemocy	–	do-
daje	Piotr	Szczepański.
Dodajmy	 przy	 okazji,	 że	 pro-
mocja	 tej	 książki	 będzie	 miała	
miejsce	oczywiście	w	Bibliotece	
Oliwskiej	 (24	 kwietnia,	 godz.	
18.00).

(lubek)

 wieczór poetycki piotra szczepańskiego w bibliotece oliwskiej
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zjednoczeni W rÓŻnorodnoŚci

koncert z okazji 15 lat 
polski w UE
Grażyna łobaszewska & ajagore, maria peszek, natalia przybysz, Fisz emade 
tworzywo, muniek i przyjaciele, raz dwa trzy i Voo Voo na jednej scenie  
w ergo arenie!
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reklamareklama

W	koncercie,	który	organizowa-
ny	jest	z	okazji	15.	rocznicy	wstą-
pienia	 Polski	 do	 Unii	 Europej-
skiej,	udział	wezmą	również:	Jo-
anna	Marcinkowska	 (fortepian),	
Chór	 Kameralny	 441	 Hz	 oraz	
Polska	 Filharmonia	 Kameralna	
Sopot	 pod	 dyrekcją	 Wojciecha	
Rajskiego.	
	 –	 Pierwszego	 maja	 będziemy	
świętować	 15.	 rocznicę	 wejścia	
Polski	 do	 Unii	 Europejskiej.	
Przez	 te	 wszystkie	 lata,	 dzięki	
współpracy,	wymianie	 doświad-
czeń,	środkom	europejskim	oraz	
zaangażowaniu	 lokalnych	 spo-
łeczności	 wokół	 europejskich	
wartości,	nasz	kraj	przeszedł	nie-
samowitą	metamorfozę	 –	mówi	
Bartosz	Tobieński,	rzecznik	pra-
sowy	 Ergo	 Areny.	 –	 Pozytyw-
ne	 skutki	 członkostwa	 wyraź-
nie	 widać	 w	 polskich	 miastach.	
Muzyczne	 świętowanie	 roczni-
cy	 przystąpienia	 Polski	 do	 Unii	
Europejskiej	 uświetni	 obecność	

REKLAMA

REKLAMA

NaJtańsZa rEkLaMa W MiEŚCiE

kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash

wyrazistych	 na	 rynku	 muzycz-
nym	 osobowości	 artystycznych,	
które	 eksperymentują	 muzycz-
nie,	 czerpiąc	 inspiracje	 z	 wielu	
gatunków	muzycznych	oraz	ak-
tualnych	wydarzeń	na	świecie.
Podczas	 koncertu	 zaprezento-
wane	zostaną	utwory	odnoszące	

się	do	fundamentalnych	w	życiu	
każdego	człowieka	wartości,	ta-
kich	jak	miłość,	wolność,	szacu-
nek,	niezależność,	stanowiących	
artystyczny	 komentarz	 do	 ota-
czającej	nas	rzeczywistości.
Na	koncert	–	w	imieniu	organi-
zatorów	 –	 zapraszamy	 w	 środę,	

1	 maja	 o	 godz.	 20.00.	 Bilety	
w	cenie	20	zł	są	w	sprzedaży	od	
początku	kwietnia,	dlatego	war-
to	 się	 spieszyć,	 żeby	nabyć	wej-
ściówkę	na	to	niecodzienne	wy-
darzenia	kulturalne.

(GR)
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TURYSTYKA

orka z 
medalem
Sopocki	 ośrodek	 żeglarski	
ORKA	Sopot	–	Ośrodek	Wy-
poczynkowy	 Sopot34	 został	
nagrodzony	medalem	Mercu-
rius	 Gedanensis	 na	 Festiwalu	
Turystyki	 i	 Czasu	 Wolnego	
–	FREE	TIME	2019.	Ośro-
dek	 otrzymał	 medal	 w	 kate-
gorii	 oferta	 spędzania	 czasu	
wolnego:	 sport	 i	 aktywny	 styl	
życia.	Piąta	edycja	targów	od-
była	się	w	miniony	weekend	w	
Gdańsku.
W	piątej	edycji	FREE	TIME	
Festiwalu	wzięło	udział	ponad	
200	wystawców,	w	tym	sopoc-
kie	kluby	i	ośrodki	żeglarskie.	
To	 realizowany	 w	 nowocze-
snej,	dynamicznej	formule	pro-
jekt,	 który	 co	 roku	 odwiedza	
20	 000	 gości.	 To	 bank	 pełen	
pomysłów,	jak	twórczo	i	przy-
jemnie	 spędzać	 czas	 wolny.	
Każdy,	kto	nie	lubi	się	nudzić,	
kto	 aktywnie	 i	 twórczo	 spę-
dza	 czas	 lub	 poszukuje	 niety-
powych	 i	 ciekawych	 atrakcji	
turystycznych,	 kulturalnych,	
sportowych	 i	 rekreacyjnych,	
znajdzie	tu	coś	dla	siebie.	Sopot	
reprezentowały	 w	 tym	 roku:	
UKS	Navigo,	ORKA	Sopot	–	
Ośrodek	Sopot34	oraz	Akade-
mia	Żeglarstwa	Prestige.

(GR)

Bilety jUŻ W sPrzedaŻy

W sierpniu kibicujemy 
siatkarzom
w ostatnich dniach marca ruszyła sprzedaż biletów na interkontynentalny turniej 
kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich tokio 2020 w Gdańsku. Jedna z najbardziej 
wyczekiwanych siatkarskich imprez roku odbędzie się w dniach 9–11 sierpnia.
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	 –	 Interkontynentalny	 Tur-
niej	Kwalifikacyjny	 do	 Igrzysk	
Olimpijskich	 Tokio	 2020	 to	
najważniejszy	 turniej	 roku	
2019	 dla	 reprezentacji	 Polski	
seniorów.	 Mistrzowie	 świa-
ta	 chcą	 już	w	 pierwszej	 próbie	
awansować	do	 imprezy	cztero-
lecia	–	Igrzysk	Olimpijskich	w	
Tokio	i	udowodnić	swoją	domi-
nację	 na	 świecie	 –	 mówi	 Bar-
tosz	Tobieński,	rzecznik	praso-
wy	Ergo	Areny.
Przypomnijmy,	 że	 w	 Gdań-
sku	 polskich	 siatkarzy	 czeka-
ją	 mecze	 z	 Francją	 (9.	 miejsce	
w	 rankingu	 FIVB),	 Słowenią	
(17.	miejsce)	 oraz	Tunezją	 (22.	
miejsce).
Uruchomiono	 sprzedaż	 otwar-
tą	 dla	 wszystkich	 kibiców,	 za-
równo	w	kasie	nr	2	Ergo	Areny,	
jak	i	w	stacjonarnych	punktach	
www.ebilet.pl/punkty-sprze-
dazy/	 i	 w	 internecie.	 Bilety	
na	 mecze	 w	 Gdańsku	 będą	

sUKces UczniÓW z zasPy

Mistrzowie przełajów
Gdańsk	 potęgą	 młodzieżo-
wych	biegów	przełajowych	bie-
gów	jest	i	basta.	Udowodnili	to	
uczniowie	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	48	na	Zaspie,	którzy	dru-
gi	raz	z	rzędu	wywalczyli	złote	
medale	 mistrzostw	 wojewódz-
twa	pomorskiego.
Finał	 Wojewódzki	 w	 Druży-
nowych	 Biegach	 Przełajowych	
rozegrano	w	tym	roku	w	Człu-
chowie.	 Barw	 naszego	 miasta	
broniła	 ekipa	 szkoły	 z	 Zaspy.	
Młodzi	 biegacze	 nie	 zawie-
dli	 i	 pokonali	 rówieśników,	

zdobywając	 –	 podobnie	 jak	
w	roku	ubiegłym	–	mistrzostwo	
Pomorza,	 co	 jest	nie	 lada	osią-
gnięciem.	Warto	 zwrócić	 jesz-
cze	uwagę,	że	zwycięska	ekipa,	
to	 także	 część	 drużyny,	 która	
jesienią	 zdobyła	 złoty	 medal	
w	Sztafetowych	Biegach	Prze-
łajowych	w	Garczynie.		
Nasi	zawodnicy	będą	reprezen-
tować	 Gdańsk	 i	 województwo	
pomorskie	 w	 Finale	 Ogólno-
polskim	 w	 Kamionie	 w	 woje-
wództwie	mazowieckim.

Po 4 latacH PrzerWy

	 –	 Po	 czterech	 latach	 prze-
rwy	 wracamy	 do	 Biegu	 Go-
tów,	 imprezy	 odbywającej	
się	 w	 malowniczej	 scenerii	
Faktorii	 Rzymskiej	 położo-
nej	 w	 widłach	 rzeki	 Raduni	
i	 jej	 kanału.	 Jest	 to	wspania-
łe	miejsce	do	biegania	na	 te-
renie	 Pruszcza	 Gdańskiego,	
a	konkretnie	na	terenie	Mię-
dzynarodowego	 Bałtyckiego	
Parku	 Kulturowego	 Fakto-
ria	 –	 zachęca	 Piotr	 Pułkow-
ski,	 dyrektor	 Centrum	 Kul-
tury	 i	 Sportu	 w	 Pruszczu	
Gdańskim.		
Trasa	Biegu	Gotów	poprowa-
dzona	będzie	wzdłuż	 kanału	
Raduni	oraz	jej	koryta,	a	tak-
że	 przez	 Faktorię	 Rzymską.	
Dla	seniorów	przygotowano-
10-kilometrowy	odcinek.
	 –	 Dla	 dzieci	 i	 młodzieży	
mamy	 dodatkowo	 trzy	 trasy	
w	 zależności	 od	 wieku.	 Za-
wody	odbędą	się	28	kwietnia.	
Wybraliśmy	ta	datę	nie	przy-
padkowo,	 gdyż	 chcielibyśmy	
rozruszać	 wszystkich	 tych,	
którzy	 Święta	 Wielkanocne	
spędzili	 przy	 zastawionym	

stole.	 Lecz	 liczymy	 także	 na	
wszystkich	 innych	 miłośni-
ków	 biegania.	 Zapraszamy	
również	kibiców	do	dopingo-
wania	biegaczy	–	dodaje	Piotr	
Pułkowski.
Zapisy	do	Biegu	Gotów	oby-
wają	 się	 na	 stronie	 interne-
towej	 elektronicznezapisy.
pl/event/3702.html.	 Wyda-
wanie	 pakietów	 startowych	
rozpocznie	się	o	godz.	10.00.	
Natomiast	 pierwszy	 start	
(dzieci	w	grupie	wiekowej	do	
9	 lat)	 odbędzie	 się	 godzinę	
później.	 Na	 godz.	 11.30	 za-
planowano	start	dzieci	(10–13	
lat),	a	w	samo	południe	do	ry-
walizacji	 przystąpią	 biegacze	
w	 grupie	 lat	 14–16.	 Po	 jego	
zakończeniu	–	o	godz.	12.30	
–	zaplanowano	wręczenie	na-
gród,	by	punktualnie	o	godz.	
13.00	 wystartować	 zawod-
ników	 do	 biegu	 głównego.	
Zakończenie	 imprezy	 z	wrę-
czeniem	nagród	odbędzie	 się	
o	 godz.	 15.30.	 Dodamy,	 że	
start	 i	 meta	 zlokalizowane	
będą	na	terenie	faktorii.

(GR)

 bieg Gotów wraca do kalendarza sportowych 
imprez pruszcza Gdańskiego 
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Zapraszamy na 
Bieg Gotów

MISTrZOWIE WOJEWÓDZTWa
Seweryn	Olszewski,	Bartosz	Hawryszczak,	Kacper	Ignaczak,	
Kacper	 Wojtyszyn,	 Paweł	 Benedict	 Kleszczewski,	 Gracjan	
Szuran.	Opiekunowie:	Anna	Szapar,	Hanna	Nowakowska.

trener anastasi odchodzi z trefla

Włoski	 szkoleniowiec	 Andrea	
Anastasi	 żegna	 się	 z	 Treflem	
Sopot.	Były	 selekcjoner	 repre-
zentacji	 Polski,	 ale	 również	
Włoch,	 Hiszpanii	 czy	 Belgii,	
wybrał	 stolicę,	 gdzie	 trenować	
będzie	 zawodników	 Onico	
Warszawa.	Za	włoskim	szkole-
niowcem	zdecydowało	się	pójść	
również	 trzech	 siatkarzy	 Tre-
fla:	Piotr	Nowakowski,	Patryk	
Niemiec	i	Michał	Kozłowski.
Pod	wodzą	Włocha	Trefl	wy-
walczył	 m.in.	 srebro	 (2015)	 i	
brąz	(2018)	mistrzostw	Polski,	
dwukrotnie	 zdobył	 Puchar	

Polski	 oraz	Superpuchar.	Dwu-
krotnie	grał	w	Lidze	Mistrzów	–	
w	2016	roku	zakwalifikował	się	
do	czołowej	dwunastki,	a	w	tym	
sezonie	 awansował	 do	 ćwierćfi-
nału,	w	którym	stoczył	heroiczne	
boje	z	rosyjskim	Zenitem	Kazań,	
najlepszym	zespołem	na	świecie.	
W	Gdańsku	było	2:3,	a	Kazaniu	
3:2,	 złotego	 seta	 wygrał	 jednak	
zespół	z	Rosji.	
Na	 pożegnanie	 Włocha	 zor-
ganizowano	 mecz	 towarzyski,	
w	 którym	 zmierzyli	 się	 zawod-
nicy	 Trefla	 i	 kibice.	 Jednym	 z	
sędziów	 był	 Andrea	 Anastasi,	

a	 wspomagali	 go	 pozostali	
członkowie	 sztabu	 szkolenio-
wego.	Kibice	mieli	okazję
zdobyć	 pamiątkowe	 autogra-
fy,	porozmawiać	 i	zrobić	sobie	
wspólne	 zdjęcie	 z	 zawodnika-
mi	i	trenerami	Trefla.
Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	
wszystkie	znaki	na	ziemi	i	nie-
bie	wskazują	na	to,	że	nowym	
szkoleniowcem	ekipy	z	Gdań-
ska	 ma	 być	 35-letni	 Michał	
Winiarski.

(GR)

 trener andrea anastasi odchodzi z trefla sopot do onico warszawa

dostępne	 w	 serwisie	 eBilet.pl,	
pod	 linkiem:	 www.ebilet.pl/
sport/sporty-druzynowe/tur-
niej-kwalifikacyjny/.	 Podczas	
jednej	 transakcji	 możliwy	 bę-
dzie	 zakup	 maksymalnie	 10	
biletów.
Turniej	 w	 Ergo	 Arenie	 roz-
pocznie	 się	9	 sierpnia	 (piątek).	

Na	 początek	 biało-czerwoni	
zmierzą	 się	 z	 Tunezją	 (godz.	
17.00),	 a	 o	 godz.	 20.00	 Fran-
cja	 zagra	 ze	 Słowenią.	 W	 so-
botę	10	sierpnia	o	godz.	15.00	
odbędzie	 się	 prawdopodobnie	
mecz	o	 zwycięstwo	w	 turnieju	
pomiędzy	Polską	a	Francją,	na-
tomiast	o	godz.	18.30	Słowenia	

zmierzy	 się	z	Tunezją.	W	nie-
dzielę	(11	sierpnia)	w	samo	po-
łudnie	Francja	zagra	z	Tunezją,	
a	 o	 godz.	 15.00	 Polacy	 podej-
mować	będą	Słoweńców.
Trzymamy	 kciuki	 za	 naszych	
siatkarzy	 i	 ich	bilety	na	 japoń-
skie	igrzyska.

(GR)
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miejsce PeŁne radoŚci!

dom seniora Jagatowe Wzgórze oraz 
Centrum rehabilitacji i regeneracji
Jagatowe wzgórze to nowo-otwarty, nowoczesny dom spokojnej starości znajdujący się w cichej miejscowości niedaleko Gdańska 
– w Jagatowie. Jest to placówka, stworzona dla stałego, tymczasowego lub dziennego pobytu osób starszych oraz zapewnienie im 
godnych warunków życia. w ośrodku znajduje się również nowoczesne centrum rehabilitacji i regeneracji.

Misją	 Jagatowego	 Wzgórza	
jest	 zapewnienie	 wygodnej,	
całodobowej	 opieki	 oraz	 za-
spokajanie	 potrzeb	 bytowych,	
opiekuńczych	i	społecznych	na	
najwyższym	poziomie	jakości,	
w	atmosferze	przyjaźni	i	troski	
o	drugiego	człowieka.	

Jagatowe	 Wzgórze	 to	 miejsce	
zarówno	 dla	 aktywnych	 se-
niorów,	 jak	 również	 dla	 osób	
mających	problemy	z	porusza-
niem	 się	 i	 potrzebują	 opieki	
całodobowej.	

W	 chwili	 obecnej	 przygoto-
wanych	 jest	 dla	 seniorów	 48	
miejsc,	 ale	 docelowo	 urucho-
mionych	 zostanie	 kolejnych	
40	miejsc.	Seniorzy	do	wyboru	
mają	pokoje	dwuosobowe	oraz	
pokoje	 trzyosobowe	 typu	2+1.	
Pokoje	wyposażone	są	w	łóżka	
sterowane	 elektrycznie,	 sys-
tem	 przyzywowy,	 telewizor.	
W	każdym	pokoju	są	łazienki.	

W	 ofercie	 znajduje	 się	 rów-
nież	 pokój	 małżeński	 oraz	
apartament.	 Przestrzeń	 jaka	
panuje	 w	 domu	 daje	 możli-
wość	 poruszania	 się	 swobod-
nie	 na	wózkach	 inwalidzkich,	
a	 brak	 progów	 oraz	 uchwyty	

w	 łazienkach	 dla	 niepełno-
sprawnych	dały	możliwość	za-
kwalifikowania	 budynku	 jako	
dom	 bez	 babier	 architekto-
nicznych,	a	ciepłe	dla	oka	bar-
wy	ścian	zapewniają	przyjazną	
osobom	starszym	atmosferę.	

W	 trosce	 o	 bezpieczeństwo,	
jak	również	komfort	osób	star-
szych,	 w	 domu	 znajdują	 się	
sale	terapii	zajęciowej,	 rehabi-
litacji,	pokój	masażu	oraz	sala	
kinowa.	Do	dyspozycji	pensjo-
nariuszy	jest	również	bibliote-
ka,	 sala	 spotkań	 oraz	 kaplica.	
Posiłki	przygotowywane	są	we	
własnej	 kuchni,	 a	 spożywa-
ne	 w	 przestronnej	 restauracji.	
Wokół	 budynku	 znajduje	 się	
przestronny	 ogród	 z	 oczkiem	
wodnym	oraz	warzywniakiem.		
W	 domu	 znajduje	 się	 rów-
nież	 pokój	 zabiegowy		
oraz	izolatka.			

Centrum	 rehabilitacji	 i	 rege-
neracji,	 znajdujące	 się	 w	 bu-
dynku	 daje	 możliwość	 korzy-
stania	 z	 ciekawej	 oferty	 reha-
bilitacyjnej	 zarówno	 dla	 osób	
przebywających	w	ośrodku,	jak	
również	 dla	 osób	 z	 zewnątrz.	
Przygotowana	 oferta	 dedy-
kowana	 jest	 dla	 tych,	 którzy	

chcieliby	 skorzystać	 z	 rehabi-
litacji	 pourazowej,	 pozabie-
gowej	 czy	 ogólnoustrojowej.		
Z	Centrum	rehabilitacji	mogą	
korzystać	 osoby	 po	 kontu-
zjach,	 urazach,	 jak	 również	
po	 operacjach	 ortopedycz-
nych.	 Dzięki	 fachowej	 po-
mocy	 oraz	 nowoczesnemu	
wyposażeniu	 z	 oferty	 mogą	
również	 skorzystać	 osoby	

zmagające	 się	 z	 bólem	 krę-
gosłupa,	 stopy,	 barku	 czy	
kolana	 oraz	 osoby	 zmagające	
się	 z	 nietrzymaniem	 moczu,	
dzięki	 terapii	 wykorzystują-
cej	innowacyjny	sprzęt	dający	
możliwość	 bezinwazyjnego	
leczenia.	 W	 ofercie	 znajdują	
się	 również	 zabiegi	 hydrote-
rapii.	 Uzupełnieniem	 oferty	
jest	 basen	 z	 którego	 można	

korzystać	 zarówno	 pod	 ką-
tem	 rehabilitacji,	 jak	 rów-
nież	 czystego	 relaksu.	 Cen-
trum	 oferuje	 usługi	 zarówno	
dla	 osób	 chcący	 korzystać	
z	 rehabilitacji,	 jak	 również	
dla	 osób	 które	 chcą	 się	 zre-
generować	np.	po	aktywnych	
treningach	 sportowych,	 czy	
potrzebują	wyciszenia	po	 in-
tensywnym	 tygodniu	 pracy.	

Tworząc	 ośrodek	 postawio-
no	na	innowacyjność,	dlatego	
nie	mogło	zabraknąć	 siłowni	
wyposażonej	 w	 innowacyj-
ny	 sprzęt	 f irmy	HUR,	 który	
połączony	z	systemem	Smart	
Touch,	powoduje	że	z	 siłow-
ni	 może	 korzystać	 dosłow-
nie	 każdy.	 Cała	 oferta	 cen-
trum	 znajduje	 się	 na	 stronie		
www.jagatowewzgorze.pl							

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych 

Świąt Wielkanocnych życzy zespół 
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