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– cieszymy się ogromnie, że po raz kolejny udało 
się uzyskać rekordowy wynik. 17 procent to 
ogromny wzrost, który świadczy o tym, że moda 
na Gdańsk trwa –  mówi łukasz wysocki, prezes 
Gdańskiej organizacji turystycznej.

Złoty jubileusz legendarnego lidera Kombi
Sławomir Łosowski, wirtuoz instrumentów 
klawiszowych i mistrz elektronicznych 
brzmień, założyciel i lider Kombi, obchodzi  
w 2019 roku złoty jubileusz pracy artystycznej.

Nowe pracownie i budynki dydaktyczne
Już niebawem powstanie w Gdańsku m.in. nowy 
budynek dydaktyczny, elektrownia wiatrowa, a kilka 
pracowni i warsztatów szkolnych zostanie wyremon-
towanych i wyposażonych. 

5 dni atrakcji dla seniorów i wnuków
Kilkadziesiąt atrakcji m.in. warsztaty, pokazy, wykłady, 
koncerty, festyny, spotkania międzypokoleniowe, ak-
tywności sportowe to propozycje na aktywny tydzień w 
ramach Sopockich Dni Seniora.

Bajki edukacyjno-integracyjne
Od trzech lata funkcjonuje Stowarzyszenie Dwie Strony 
Medalu, które działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. 
Ostatnim dzieckiem stowarzyszenia jest książka i audiobook, w 
której zawartych jest ponad 30 bajek edukacyjnych.
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ponad 3 miliony turystów odwiedziło Gdańsk
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REKORD Z 2017 ROKU ZOSTAŁ POBITY

wczesną wiosną poznajemy dane dotyczące ruchu turystycznego za 
ubiegły rok. statystyki pokazują, że wiele powodów do zadowolenia ma 
Gdańsk. w 2018 roku został bowiem pobity rekord liczby turystów, którzy 
odwiedzili stolicę pomorza. według statystyk w ubiegłym roku Gdańsk od-
wiedziło 3 110 755 osób, a więc o 17 proc. więcej niż w roku 2017.
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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
•	23 maja (czwartek), Old Breakout, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

•	24-25 maja (piątek-sobota), Delfinalia 
2019,  Molo Południowe w Gdyni

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

•	26 maja (niedziela), Basia Kawa, godz. 
18.00, Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata 
Jacka Rybińskiego 25

•	1 czerwca (sobota), Chris Botti,  
godz. 20.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12

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

•	2 czerwca (niedziela), Gran Fondo Gdynia 
2019, godz. 08:00, skwer Kościuszki  
w Gdyni 

•	7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), Festiwal 
Polskich Filmów Animowanych Young 
Animation 2019, Akademia Sztuk Pięknych 
i Uniwersytet Gdański

•	8 – 9 czerwca (sobota – niedziela), Regaty 
o Puchar Mariny Gdańsk

•	9 czerwca (niedziela), III Zlot Mercedes 
Sopot Trójmiasto, godz. 13.00, Stadion 
Energa Gdańsk

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

•	23 czerwca (niedziela), Grand Prix Sopotu 
im. Janusza Sidły, Stadion Leśny w Sopocie, 
ul. Wybickiego 48/50

•	23 czerwca (niedziela), Queen 
Symfonicznie, godz. 20.00,  
Opera Leśna w Sopocie

•	27 czerwca (czwartek), Maluma,  
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

•	12 – 13 lipca (piątek – niedziela), Baltic 
Beer Fest, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

•	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. Zamkowa Góra 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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KATOwIcE

Most sobieszewski z nagrodą
Gdański projekt znalazł się 
wśród najlepszych, nagrodzo-
nych podczas 8. Edycji plebiscy-
tu, towarzyszącej XI Europej-
skiemu Kongresowi Gospodar-
czemu w Katowicach.
 – Budowa zwodzonego mostu 
w Sobieszewie stanowiła jedną 
z kluczowych inwestycji infra-
strukturalnych w ostatnich la-
tach, o wartości ponad 64 mln zł 
– informuje Mateusz Piotrowski 
z gdańskiego magistratu. – Jest 
to inwestycja o szczególnej wa-
dze dla miasta.

Alan Aleksandrowicz, zastępca 
prezydent ds. inwestycji mówi, 
że w ten sposób udało się uhono-
rować 100-lecie niepodległości.
 – Przede wszystkim jednak 
skomunikowaliśmy i realnie 
połączyliśmy z centrum miasta 
dużą dzielnicę. Udało nam się 
uruchomić procesy gospodar-
cze, społeczne, zwiększyć zna-
cząco aktywność inwestorów 
w tej części miasta – dodaje Alan 
Aleksandrowicz.

(GR)

  westerplatte to jedno z chętniej odwiedzanych miejsc 
w Gdańsku

NasZE spraWY

UmOwA PODPISANA

Bajpas 
kartuski
Podpisano umowę na opra-
cowanie przygotowywanej 
przez PKM SA koncepcji 
„Rewitalizacji fragmentu li-
nii kolejowej nr 234 z budo-
wą przystanku Gdańsk Kar-
czemki wraz z budową in-
frastruktury towarzyszącej”.
„Bajpas kartuski” to ko-
lejowa trasa objazdowa 
z Gdańska do Kartuz przez 
Gdańsk Kokoszki i Starą 
Piłę, w śladzie dawnych li-
nii kolejowych nr 234 i 229.  
– Ma ona powstać do koń-
ca 2021 roku w związku 
z przygotowywaną przez 
PKP PLK elektryfikacją 
i budową drugiego toru na 
linii 201 linii Gdynia – Ko-
ścierzyna – Maksymiliano-
wo. Z powodu tej inwesty-
cji ruch kolejowy do Kartuz 
i w kierunku Kościerzyny 
– jaki od ponad 3 lat jest 
systematycznie rozwijany 
na linii PKM – może zostać 
nawet całkowicie wstrzy-
many i zastąpiony komu-
nikacją zastępczą – mówi 
nam Ryszard Świslki, wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego.
Aby zminimalizować zwią-
zane z tym utrudnienia dla 
pasażerów korzystających 
z kolejowych połączeń po-
między Kaszubami a Trój-
miastem, powstał pomysł 
reaktywacji dawnej linii 
kolejowej z Gdańska przez 
Starą Piłę do Kartuz i wy-
korzystania jej jako kolejo-
wego objazdu na czas mo-
dernizacji linii 201. Dzięki 
powstaniu tzw. „bajpasa 
kartuskiego” i przy odpo-
wiednim etapowaniu przez 
PKP PLK prac na linii 201, 
mieszkańcy powiatów kar-
tuskiego i kościerskiego 
mieliby cały czas zapew-
nione połączenia kolejowe 
z Gdańskiem.
Przygotowana w ramach 
podpisywanej umowy do-
kumentacja uwzględniać ma 
m.in. analizę możliwych 
wariantów wyjścia z linii 
kolejowej nr 248 (PKM), 
wskazanie optymalnej lo-
kalizacji dla przystanku 
Gdańsk Karczemki oraz 
niezbędnych obiektów in-
żynierskich. Powstanie też 
projekt infrastruktury to-
warzyszącej przystankowi 
Gdańsk Karczemki, w tym 
m.in.: drogi dojazdowej, 
ścieżki rowerowej, ciągów 
pieszych parkingu i zatoki 
autobusowej, których reali-
zacja – podobnie jak w przy-
padku tego typu infrastruk-
tury towarzyszącej na całej 
linii PKM – będzie po stro-
nie Miasta Gdańska.

(GR)

BEZPŁATNA POmOc PRAwNA

także dla odwiedzających Gdańsk
Nie tylko mieszkańców, ale 
także osoby odwiedzające 
Gdańsk zachęcamy do ko-
rzystania z nieodpłatnej po-
mocy prawnej, świadczonej 
w 19 punktach m.in. przez 
radców prawnych oraz ad-
wokatów. To forma wspar-
cia dostępna dla każdej oso-
by, która złoży oświadcze-
nie o niemożności pokrycia 
kosztu wizyty u prawnika.
Dziewięć punktów prowa-
dzi gdański Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie, 
dziesięć organizacje poza-
rządowe na terenie miasta. 
Oferta obejmuje zarówno 
pomoc prawną, jak i porad-
nictwo obywatelskie. Mię-
dzy innymi adwokaci, rad-
cowie prawni wspierają po-
trzebujące osoby w zakresie 
spraw rodzinnych, zawodo-
wych, podatkowych, ubez-
pieczeniowych czy spad-
kowych. Pomagają osobom 

zadłużonym, w kryzysie 
ekonomicznym czy życio-
wym. Wspierają poradniczo 
w przypadku nagłych zda-
rzeń losowych, utraty doku-
mentów, bagażu czy innych 
kłopotów, jakie mogą się 
przydarzyć np. turyście. Do-
radzają z zakresu zabezpie-
czenia społecznego.
W przypadku poradnictwa 
obywatelskiego, działania są 
szczególnie zindywidualizo-
wane i zmierzają do podnie-
sienia świadomości prawnej 
potrzebującej osoby. Punkty 
MOPR i organizacje poza-
rządowe oferują też pomoc 
w sporządzaniu pism urzędo-
wych, wszczynających postę-
powanie sądowe czy zwalnia-
jących z kosztów sądowych. 
 – Dbamy o to, by ta for-
ma wsparcia była dostępna 
dla każdego uprawnionego 
i potrzebującego człowie-
ka. Dotyczy to także osób 

odwiedzających Gdańsk 
–  mówi Piotr Kowalczuk, 
zastępca prezydenta Gdań-
ska ds. edukacji i usług 
społecznych.
Na porady prawne obowią-
zują zapisy (m.in. pod nu-
merem tel. 58 342 31 88, 
w godzinach od 10.00 do 
14.00, od poniedziałku do 
piątku – MOPR) lub e-ma-
il: pomocprawna@mopr.
gda.pl. Rejestracja na wizy-
tę jest także możliwa przez 
formularz online, dostępny 
na stronie: www.mopr.gda.
pl (w zakładce: nieodpłatna 
pomoc prawna – rejestra-
cja). Na stronie ośrodka są 
też informacje m.in. o ad-
resach i kontakcie do punk-
tów nieodpłatnej pomocy 
prawnej w mieście oraz dru-
ki oświadczeń.

Sylwia Ressel

Liczba turystów odwiedzają-
cych Gdańsk jest imponująca. 
W tej ponad 3-milionowej gru-
pie największą część stanowią 
oczywiście Polacy (69 proc.). 
Najwięcej z nich przybyło do 
nas z województwa pomorskie-
go (28 proc.), a także mazowiec-
kiego (12,4 proc.) oraz warmiń-
sko-mazurskiego (8,5 proc.). 
Wśród turystów zagranicznych 
na pierwszej pozycji wciąż po-
zostają Niemcy (31,4 proc.). Co 
ciekawe coraz chętniej gród nad 
Motławą odwiedzany jest przez 
Skandynawów (30,2 proc.). 
Trzecie miejsce wśród zagra-
nicznej nacji stanowią miesz-
kańcy Wielkiej Brytanii (18,4 
proc.).
Dodać jeszcze trzeba, że na 
liczbę ponad 3,1 mln składa 
się ponad 2 mln turystów (czyli 
osób, które spędziły w grodzie 
Neptuna minimum jedną noc) 
oraz blisko 1,1 miliona odwie-
dzających, czyli osób, które nie 
nocowały.
 – Cieszymy się ogromnie, że 
po raz kolejny udało się uzyskać 
rekordowy wynik. 17 procent to 
ogromny wzrost, który świad-
czy o tym, że moda na Gdańsk 
trwa –  mówi Łukasz Wysocki, 
prezes Gdańskiej Organizacji 
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ponad 3 miliony turystów 
odwiedziło Gdańsk
wczesną wiosną poznajemy dane dotyczące ruchu turystycznego za ubiegły rok. statystyki pokazują, że 
wiele powodów do zadowolenia ma Gdańsk. w 2018 roku został bowiem pobity rekord liczby turystów, 
którzy odwiedzili stolicę pomorza. według statystyk w ubiegłym roku Gdańsk odwiedziło 3 110 755 osób, 
a więc o 17 proc. więcej niż w roku 2017.

Turystycznej. – Dodatkowy po-
wód do dumy to bardzo wysokie 
oceny wystawiane przez gości 
Punktom Informacji Turystycz-
nej i ogólnie pobytowi w Gdań-
sku. Wiemy też, że turyści bar-
dzo chętnie do nas wracają.
Goście niezmiennie wy-
soko oceniają swoje wra-
żenia z pobytu – na 8,72 

punktu w 10-stopniowej skali. 
Ich główny cel przyjazdu to wy-
poczynek, a najczęściej odwie-
dzane miejsce – i tu kolejne nie-
spodzianka – molo w Brzeźnie. 
Bardzo chętnie są też odwie-
dzane Westerplatte oraz Park 
Oliwski.

(GR)
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Każdy dzień ma charakter tema-
tyczny dedykowany konkretne-
mu obszarowi z zakresu polityki 
senioralnej: aktywność obywa-
telska, bezpieczeństwo, eduka-
cja, aktywność fizyczna, zdrowie 
i kultura. Wiele z tych propozycji 
ma charakter międzypokolenio-
wy, na te szczególnie zapraszamy 
dziadków wraz z wnukami. Swo-
ją ofertę zaprezentują m.in. Domy 
Sąsiedzkie, Muzeum Sopotu czy 
Grodzisko. W ramach Sopockich 
Dni Seniora odbędzie się również 
uroczyste zakończenie roku aka-
demickiego Sopockiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.
Rozpoczniemy w poniedziałek, 
10 czerwca, w Urzędzie Miasta 
Sopotu od uroczystej sesji So-
pockiej Rady Seniorów, a za-
kończymy w piątek 14 czerwca, 
koncertami na molo. Na więk-
szość wydarzeń wstęp jest wolny, 
oprócz trzech spotkań, na któ-
re obowiązują zaproszenia. To 

SOPOcKIE DNI SENIORA

5 dni atrakcji dla 
seniorów i wnuków
kilkadziesiąt atrakcji m.in. warsztaty, pokazy, wykłady, koncerty, 
festyny, spotkania międzypokoleniowe, aktywności sportowe oraz 
stoiska wystawiennicze z ofertami dla seniorów, to propozycje na 
aktywny tydzień w ramach sopockich dni seniora. wydarzenie od-
będzie się w dniach 10–14 czerwca w różnych punktach miasta.

RUSZAmY w SOPOT!

sopockie dni seniora 10.06-14.06.2019 
PONIEDZIAŁEK 10.06.2019 
Aktywność obywatelska
13:00-15:00 Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 25/27 (obowiązują zaproszenia)
Uroczysta Sesja Rady Seniorów z udziałem władz 
Miasta Sopotu oraz zaproszonych gości
- wykład prof. UG Henryka Olszewskiego
- prezentacja Budżetu Obywatelskiego 
- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sopot 
w moich oczach” 
Imprezy towarzyszące:
15:00-17:00 „Kwiat w makramie” — warsztaty mię-
dzypokoleniowe, Dom Sąsiedzki „Miejsce”, ul. Boha-
terów Monte Cassino 11A
15:30-16:15 „Zmiany w ochronie zdrowia, m.in. E-re-
cepta” — Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia, Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14
16:30-17:30 „Wolontariat — aktywność dla seniora”, 
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, So-
poteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14
17:00-19:00 „Pasty kanapkowe”, warsztaty z dietety-
kiem, Dom Sąsiedzki przy Filii „Koc i Książka” Bi-
blioteki Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14
17:30-18:45 Qigong — gimnastyka dla duszy i ciała, 
Dom Sąsiedzki „Potok”, ul. Józefa Kraszewskiego 31
18:30 Teatr przy Stole: „Szach mat” — komedia S. 
Vögla ze słodkim wstępem, Towarzystwo Przyjaciół 
Sopotu, Dworek Sierakowskich, ul. Józefa Czyżew-
skiego 12

WTOREK 11.06.2019
Bezpieczeństwo
11:00–14:00 Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14
11:05 „Sopocki System Wsparcia Osób Starszych”, 
prezentacja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sopocie
11:20 „Jak nie dać się oszukać przy zawieraniu umów 
konsumenckich”, Miejski Rzecznik Konsumentów
12:15 „Wolontariat sąsiedzki — bezpieczeństwo 
w sąsiedztwie”, Sopockie Centrum Organizacji 
Pozarządowych
13:15 „Bezpieczny Senior” — wykład z zakresu prawa 
rzeczowego, rodzinnego i spadkowego,  
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Słoboda 
•	po	każdym	wykładzie	czas	na	pytania,	indywidualne	
konsultacje oraz poczęstunek
Imprezy towarzyszące:
10:00-15:00 Dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14
12.00-14.30 Zdrowy senior to aktywny senior, gimna-
styka usprawniająca, Dom Sąsiedzki „Potok”, ul. Kra-
szewskiego 31
13:00-13:45 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
„Cisza przed burzą. Lato 1939 w Sopocie”, Muzeum 
Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
16:00-17:00 Joga na trawie, Dom Sąsiedzki przy Filii 
„Koc i Książka” Biblioteki Sopockiej, ul. Kazimierza 
Wielkiego 14
18:00-19:30 Akademia Dobrych Relacji: wykład pt. 
„Jak być lubianym”, Dom Sąsiedzki „Centrum” Filia 
Dworek Sierakowskich, ul. Józefa Czyżewskiego 12

ŚRODA 12.06.2019
Sport i rekreacja
11:00-16:00 Festyn Sportowy, Dom Pomocy Społecz-
nej, ul. Adama Mickiewicza 49
występy na scenie, atrakcje dla dzieci, młodzieży i se-
niorów, gry i zabawy, turniej szachowy, część wysta-
wiennicza – oferty dla seniorów, poczęstunek 
13:00-14:00 pokazy sportowe aktywnych sopockich 
seniorów
14:00-16:00 potańcówka z muzyką na żywo
Imprezy towarzyszące:
12:00-13:30 Warsztaty plastyczne dla seniorów, ogród 
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
15:00-17:00 „Komiks o babci, komiks o wnuczku”, 
warsztaty międzypokoleniowe tworzenia komiksów, 
Dom Sąsiedzki „Miejsce”, ul. Bohaterów Monte Cas-
sino 11 A
17:00-18:30 Warsztaty herbaciane dla seniorów, Dom 
Sąsiedzki „Dwie zmiany”, ul. Bohaterów Monte Cas-
sino 31

CZWARTEK 13.06.2019
Edukacja
11:00-13:00 Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojo-
wy 2 (obowiązują zaproszenia)
Uroczyste zakończenie roku akademickiego Sopoc-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem Pre-
zydenta Jacka Karnowskiego oraz zaproszonych gości, 
wykład Joanny Mruk z Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Bluszcz” na temat mody kurortowej, w nawią-
zaniu do wystawy w Muzeum Sopotu „Cisza przed 
burzą. Lato 1939 roku w Sopocie”.
Imprezy towarzyszące:
10:00-13:30 Spotkanie z archeologią, Skansen Arche-
ologiczny — Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego 
Haffnera 63 
10:00 Ludzie epoki kamienia — prelekcja z pokazem 
wykonywania narzędzi krzemiennych
11:00 Uzbrojenie Słowian i wikingów — prelekcja 
z pokazem uzbrojenia
12:00 Ognisko i strzelanie z łuku (kiełbaski we wła-
snym zakresie)
13:00 Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Ostrów 
Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy”
15:00-17:30 „Piknik na Grodzisku” Sopockiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (obowiązują zaproszenia)
Skansen Archeologiczny — Grodzisko w Sopocie, ul. 
Jana Jerzego Haffnera 63 
- warsztaty otwarte dla uczestników, ognisko, kuchnia 
polowa
18:00-19:00 Czwartkowy Wieczór Muzyczny: kon-
cert kameralny z nutą słodyczy, Towarzystwo Przyja-
ciół Sopotu, Dworek Sierakowskich, ul. Józefa Czy-
żewskiego 12

PIĄTEK 14.06.2019
Zdrowie i kultura
12:00-15:00 Muszla koncertowa na Molo
Koncerty, występy i pokazy na scenie: zumba, taniec 
country, taniec hiszpański; 
„Jak wykorzystać owoce i warzywa – soki”, pokaz + 
degustacja, warsztaty tańca hiszpańskiego, fotobudka
12:15 - koncert zespołu Kobiety Duo
14:15 - koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot 
Imprezy towarzyszące:
9:00-10:00 Poranny stretching, Park Północny
10:00-11:00 Mindfulness — relaksacja i uważność, 
Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, poziom 
III
11:00-12:00 "Młoda, młodsza, coraz młodsza — czyli 
jak zatrzymać proces starzenia skóry", Państwowa Ga-
leria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, poziom III
13:00-14:30 Warsztaty plastyczne dla seniorów, ogród 
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
14:30-16:00 Trening pamięci i koncentracji, Dom Są-
siedzki przy Filii „Broadway” Biblioteki Sopockiej, ul. 
Oskara Kolberga 9
15:00-17:30 „Ukwiecamy nasz świat”, warsztaty wie-
lopokoleniowe tworzenia papierowych kwiatów, Dom 
Sąsiedzki „Potok”, ul. Józefa Kraszewskiego 31
15:00-17:15 „Kwartet" w reż. Dustina Hoffmana, se-
ans filmowy oraz dyskusja po filmie, Państwowa Ga-
leria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, poziom III
17:00-18:30 „Od nowa czas mi służy” — warsztat 
wizażu, Pracownia Artystyczna Sztuka Odnowa ul. 
Władysława IV 17
17:30-19:00 „50-tka dookoła świata” — spotkanie 
z autorką książki Katarzyną Kozłowską, Państwowa 
Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, poziom III
 
Wystawy stałe:
•	„Cisza	przed	burzą.	Lato	1939	roku	w	Sopocie”,	Mu-
zeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, go-
dziny otwarcia Muzeum, wtorek–piątek 10:00-17:00.
•	„Realizm	magiczny”	—	wystawa	malarstwa	Anny	
Malinowskiej (5.06-3.07). Dworek Sierakowskich, ul. 
Józefa Czyżewskiego 12, galeria czynna codziennie 
w godz. 12:00-18:00.

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, oprócz ozna-
czonych „obowiązują zaproszenia”.

Program może ulec niewielkim zmianom.

zarówno imprezy kameralne, jak 
również duże plenerowe otwarte 
dla wszystkich chętnych.
W środę, 12 czerwca, w godz. 
11.00–16.00 zapraszamy na fe-
styn na boisko Domu Pomocy 
Społecznej w Sopocie przy ul. 
Mickiewicza. Dla uczestników 
przewidziano mnóstwo atrakcji, 
m.in. warsztaty artystyczne, za-
jęcia ruchowe, pokazy makijażu, 
degustację sopockiej solanki, wy-
stępy na scenie a na zakończenie 
potańcówkę z muzyką na żywo. 
Nie zabraknie również stoisk so-
pockich instytucji i organizacji, 
gdzie będzie można uzyskać in-
formacje oraz porady, m.in. Stra-
ży Miejskiej, ZUS, Urzędu Pracy, 
MOPS, Domu Pomocy Społecz-
nej, czy rzecznika praw konsu-
menta. Będzie można wymienić 
się książkami, w sklepie charyta-
tywnym nabyć modną odzież za 
niewielką cenę, a także wykonać 
badanie słuchu oraz poznać ofertę 

zabiegów rehabilitacyjnych.
Natomiast w piątek, 14 czerwca 
w godz. 12.00–15.00 zapraszamy 
na sopockie molo, gdzie w mu-
szli odbędzie się koncert Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot 
oraz zespołu Kobiety Duo, a tak-
że pokazy taneczne w wykonaniu 
seniorów. Zaprosimy do degu-
stacji i pokazu jak przygotować 
zdrowe soki z warzyw i owoców, 
do wspólnej zumby, nauki tańca 
hiszpańskiego oraz wykonania 
pamiątkowych zdjęć w fotobudce.  
Sopockie Dni Seniora to wyda-
rzenie organizowane przez Urząd 
Miasta Sopotu, Sopockie Cen-
trum Seniora, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sopocie, 
Sopocki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku we współpracy z innymi 
miejskimi instytucjami oraz or-
ganizacjami pozarządowymi.

(AN)

Flash
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Niektóre trójmiejskie spółdziel-
nie mieszkaniowe wprowadziły 
już program wymiany pionów 
kanalizacyjnych. Na terenie na-
szej spółdzielni problem ten nie 
jest jeszcze na tyle poważny, ale 
i w budynkach PSM „Przymo-
rze” tego typu prace trzeba bę-
dzie realizować.
– Jeszcze zupełnie niedawno 
mieliśmy dość nietypowy pro-
blem. Niektórzy mieszkań-
cy wysypywali do kanalizacji 
żwirek dla kotów. W rurach 
zaczął on nasiąkać, pęcznieć i je 
zatykać. Usunięcie tego proble-
mu nastręczało nam wiele pro-
blemów – mówi „Panoramie” 
Władysław Wojtkiewicz, za-
stępca prezesa ds. technicznych 
PSM „Przymorze” na szczęście 
obecnie takie awarie są bardzo 
rzadkie – Od kilku lat prowa-
dzone są wymiany instalacji 
wodociągowej, ale za jakiś czas 
wymieniać trzeba będzie piony 
kanalizacyjne Będzie to trud-
ne zadanie, ponieważ gros prac 
prowadzonych będzie w miesz-
kaniach. Obecnie prowadzone 
są w przypadkach awaryjnych 
wymiany pionów kanalizacyj-
nych ewentualnie ich odcinków. 
Profilaktycznie czyszczone są 
metodą chemiczną i mecha-
niczną piony w których nastę-
pują częste zatory.
W budynku przy ulicy Opol-
skiej 10 w dwóch klatach  mu-
siano wymienić poziom i sześć 
pionów kanalizacyjnych. Zada-
nie nie było ujęte w planie re-
montowym, ale ze względu na 
awaryjność przeprowadzenie 
tych prac było konieczne. War-
to przy tym powiedzieć, że nie 
było to tanie przedsięwzięcie.
– Różne rzeczy mieszkańcy 
wyrzucają do kanalizacji. Naj-
większe zagrożenie stanowią 

ZAPcHANE RURY TO wIELKI PROBLEm

kanalizacja sanitarna to nie śmietnik

nawilżane chusteczki, które 
z czasem zapychają rury. Sta-
ramy się je udrażniać własny-
mi sposobami, ale nie zawsze 
przynosi to oczekiwany efekt. 
W budynku przy Rzeczypospo-
litej 9 specjalistyczna firma przy 
wykorzystaniu kamer zdiagno-
zowała, w jakim stanie są piony 
kanalizacyjne, po oczyszczeniu 
instalacji kanalizacji sanitarnej 
okazało się, że jest potrzeba wy-
miany przykanalika, którą ad-
ministracja wykonała – mówi 
nam Małgorzata Siwek, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 1 PSM „Przymorze”.
Na terenie Administracji 
Osiedla nr 4 problem zatka-
nej kanalizacji nie pojawia się 
nagminnie.
– Nasze piony ściekowe są dość 
szerokie, a jeśli zdarzy się jakieś 
zatkanie, to nasi konserwatorzy 
radzą sobie z tym problemem 
na bieżąco – dodaje Andrzej 
Narkiewicz, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”.
Podobnie sytuacja się ma w bu-
dynkach Administracji Osiedla 
nr 3.
Z kolei na terenie Administra-
cji Osiedla nr 2 regularnie, choć 
na szczęście nieczęsto, docho-
dzi do zapychania się pionów 
kanalizacyjnych.
– Nasi pracownicy wyciąga-
ją z kanalizacji najróżniejsze 
przedmioty – od pieluch, połó-
wek kurczaka, po części mebli. 
Ich miejsce jest w śmietniku, 
a nie w kanalizacji. Kupiliśmy 
właśnie kamerę, dzięki której 
znacznie szybciej będziemy mo-
gli zlokalizować zator, ale bę-
dziemy też wiedzieć, czym jest 
on spowodowany – tłumaczy 
Maria Safaryn, zastępca kie-
rownika Administracji Osiedla 

budynki powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” mają już ponad pół wieku. nic więc dziwnego, że prac remonto-
wych jest co niemiara. wymieniane są instalacje wodociągowe, ale za kilka lat potrzeba będzie przeprowadzać znacznie poważ-
niejsze prace – wymianę pionów kanalizacyjnych.

nr 2 ds. technicznych. – Kana-
lizacja w naszych budynkach 
jest żeliwna i w niektórych bu-
dynkach rury przekorodowały, 
dlatego też pewne odcinki były 
wymieniane. Takich zadań po-
dejmujemy się przede wszyst-
kim na Małym Przymorzu, 
gdzie kanalizację wymieniamy 
przy okazji wymiany instalacji 
wodociągowej.
Jeśli zdarzy się już zator i kana-
lizacja jest zapchana, to admini-
stratorzy budynku wywieszają 
na klatkach schodowych infor-
mację o tym, aby nie wrzucać 
do sedesu, zlewu czy umywa-
lek tego, co powinno znaleźć się 
w koszu na śmieci.
Nie wrzucajmy do urządzeń 
sanitarnych (umywalek, zle-
wozmywaków, ubikacji i kratek 
ściekowych):
– włosów, nawilżanych chus-
teczek, wacików, materiałów 
opatrunkowych, patyczków do 
uszu, rajstop, bandaży, szmat 
oraz ręczników papierowych, 
gazet, pieluch, podpasek, tam-
ponów oraz innych nierozpusz-
czających się w wodzie mate-
riałów – zbijają się w rurach 
w zwartą masę, tamując prze-
pływ ścieków;
– igieł, które zalegając w sieci 
kanalizacyjnej, stanowią za-
grożenie dla pracowników sie-
ci. Jeśli igła przebije rękawicę 
ochronną, może nie tylko bole-
śnie ukłuć, ale powoduje ryzyko 
zakażenie np. żółtaczką bądź 
wirusem HIV;
– niedopałków papierosów, le-
karstw, farb oraz chemikaliów 
innych niż powszechnie używa-
ne środki czystości;
– materiałów budowlanych, 
które opadając na dno przewo-
dów kanalizacyjnych, tworzą 
zatory;

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

 
 

ZAPRASZA NA 
DZIEŃ DZIECKA 

Mega zamek, zamek z piłkami, bramka radarowa 
i celnościowa, mega piłkarzyki, 

gry i konkursy z animatorem, malowanie buzi, 
pokazy fryzjerskie, pokaz wizażu                                                                                                    

oraz kiełbaski z grilla, popcorn,  
 wata cukrowa, kawa i herbata. 

– tłuszczów i olejów - początko-
wo ciepłe, pod wpływem zimnej 
wody tężeją, zamykając średnice 
w rurach. Oleista konsystencja 
sprzyja również osadzaniu się 
i łączeniu z innymi śmiecia-
mi, tworząc nieprzepuszczającą 
wody bryłę;
– nakrętek, korków, gum do 
żucia, plastikowych torebek 

foliowych, prezerwatyw, gu-
mowych rękawiczek – wszyst-
kie nie rozpuszczają się i tworzą 
zatory;
– kości, odpadów kuchennych 
– resztki jedzenia przyciąga-
ją gryzonie, które osiedlają się 
w kanalizacji i mogą być nosi-
cielami groźnych chorób.
Odpady te wcześniej czy później 

i tak muszą zostać usunięte, przy 
czym koszt usunięcia z sieci ka-
nalizacyjnej lub w oczyszczal-
ni ścieków jest bardzo wysoki. 
W najgorszym wypadku – jeśli 
rura jest już zatkana maksymal-
nie – trzeba podjąć się wymiany 
całego pionu, co na pewno nie 
jest tanim przedsięwzięciem.

Krzysztof Lubański
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cZŁONKOwIE Sm „POŁUDNIE” wYBIORĄ NOwĄ RADę NADZORcZĄ

Nowoczesna szkoła demokracji z doskonałym 
trendem dla budowania integracji społecznej
spółdzielnia mieszkaniowa „południe” w Gdańsku to społeczność oparta na stabilnym fundamencie. ten stan sukcesywnie utrwalany 
był przez ponad 27 lat. sukces gwarantowało odpowiedzialne zarządzanie, w którym następuje równoważenie potrzeb członków 
z możliwościami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi spółdzielni.

W tym roku członkowie spół-
dzielni wybierać będą radę 
nadzorczą, której 3-letnia ka-
dencja właśnie się skończyła.
 – Przy wyborach należy kiero-
wać się merytorycznym przygo-
towaniem kandydatów do pra-
cy w radzie nadzorczej. Należy 
wybrać osoby, które mają przy-
najmniej minimalne doświad-
czenie z prawem, ekonomią 
czy sprawami budowlanymi. 
Spółdzielnia mieszkaniowa to 
przecież swego rodzaju przed-
siębiorstwo, dlatego znajomość 
pewnych tematów jest wręcz 
wskazana. Ci, którzy niewiele 
wiedzą w tej materii, będą mie-
li spory problem, aby odnaleźć 
się w spółdzielczej rzeczywi-
stości. Przy wyborach nie mo-
żemy kierować się sympatiami 
czy rodzinnymi koligacjami – 
mówi nam Maria Ciepłucha, 
przewodnicząca Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Południe”, która w wybo-
rach nie będzie startować, ale 
ma nadzieję, że pałeczkę przej-
mą od niej osoby młode, z no-
wym i świeżym spojrzeniem na 
sprawy spółdzielni.
Młodzi ludzie interesują się 
spółdzielczym życiem, ale 
jest ich stosunkowo niewielu. 

Zdaniem przewodniczącej 
rady jest to jasny sygnał, że 
spółdzielnia jest dobrze zarzą-
dzana, a mieszkańcy nie mają 
większych problemów.
 – Dowodem na potwierdze-
nie moich słów niech będzie 
fakt, że na dyżury rady, które 
organizowane były co miesiąc 
w poniedziałek, przychodziła 
znikoma liczba mieszkańców 
przedstawiająca swoje proble-
my. Stwierdziłam więc, że lu-
dzie są zadowoleni, ponieważ 
gdyby było inaczej, to na na-
szych dyżurach pojawiałyby 
się tłumy – tłumaczy Maria 
Ciepłucha.
Wprawdzie SM „Południe” 
spełnia warunki umożliwiające 
odstąpienie od badania bilansu 
za rok 2018, jednak rada nad-
zorcza, kierując się mądrą za-
sadą „ufaj i kontroluj”, zleciła 
badanie biegłemu rewidentowi. 
Badania postanowiono zlecić 
z jeszcze innego powodu.
 – Jest to przełomowy okres, po-
nieważ niebawem pracować bę-
dzie nowa rada. Bilans, mimo 
że sytuacja finansowa naszej 
spółdzielni jest dobra, ma po-
kazać, że wszystko jest w po-
rządku, działania prowadzone 
przejrzyście i transparentnie 

– podkreśla przewodnicząca.
W ciągu minionych trzech 
lat, bo tyle trwa kadencja rady 
nadzorczej, podjęto wiele bar-
dzo ważnych działań – część 
z nich musiano wprowadzić 
w związku ze zmianą przepi-
sów prawnych.
 – Bardzo często działaliśmy 
z wyprzedzeniem w stosun-
ku do uregulowań prawnych. 
Tak było na przykład z decyzją 
o podziale i ewidencji kosztów 
oddzielnie dla każdej nieru-
chomości. Nie zaskoczyły nas 
także nowelizacje prawa w za-
kresie ochrony danych osobo-
wych, czyli RODO. Nasz dzia-
łający system wymagał jedynie 
koordynacji działań. W szero-
kim zakresie wykorzystujemy 
zintegrowany system informa-
tyczny – ostatnio rozszerzony 
o moduł windykacji należności. 
Wdrożony regulamin wskazu-
je drogę do korzystania z sys-
temu. Po zalogowaniu członek 
spółdzielni niemal natychmiast 
uzyskuje informację dotyczącą 
jego rozliczeń ze spółdzielnią 
oraz stanu konta.
Idąc z duchem czasu, niektóre 
budynki włączyliśmy do sys-
temu umożliwiającego bieżące 
internetowe sprawdzanie zu-
życia wody i energii cieplnej. 
Utrwalany obraz spółdzielni 
daje satysfakcję i poczucie, że 
warto podejmować wyzwania – 
mówi Maria Ciepłucha.
Osiedle Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe” nie należy 
do najstarszych, ale jej władze 
za cel nadrzędny stawiają sobie 
utrzymanie stworzonej struk-
tury na odpowiednim pozio-
mie technicznym. Na pewno 
nie trzeba tworzyć nowych pla-
ców zabaw dla dzieci, ponieważ 
w tej chwili jest już ich ponad 
20. Większy nacisk kładzie się 

natomiast na poprawienie ich 
atrakcyjności, bezpieczeństwa 
czy wprowadzenie nowej kolo-
rystyki. Podobnie jest z zielenią. 
12 hektarów na pewno oczaro-
wuje tych, którzy mogą je obej-
rzeć, co nie oznacza, że władze 
spółdzielni spoczęły na laurach. 
Każdego roku dosadzane są 
nowe rośliny, ale przede wszyst-
kim doskonale pielęgnowana 
dotychczasowa zieleń.
 – Nowe miejsca zielone two-
rzymy oczywiście tam, gdzie 
realizujemy przyjęty program 
inwestycyjny. Przypomnę, że 
w ostatnich latach oddaliśmy 
do użytkowania dwa wieloro-
dzinne budynki, a w trakcie jest 
kolejna inwestycja, dzięki której 
powstanie budynek z 68 miesz-
kaniami. W kwietniu tego 
roku rada nadzorcza przyjęła 
założenia organizacyjno-tech-
niczne dla kolejnego budynku 
– informuje przewodnicząca. – 
Nowym doświadczeniem było 
wybudowanie i przekazanie do 
użytkowania 19 domów jedno-
rodzinnych w zabudowie szere-
gowej. Przypomnę jeszcze, że 
w ostatnich latach spółdzielnia 
wybudowała budynek socjalny 

dla naszych obiektów spor-
towych. Obiekt jednak służy 
także do organizacji różnego 
rodzaju zajęć, w których bar-
dzo chętnie i licznie uczestni-
czą mieszkańcy osiedla, młodzi 
i dorośli.
Efekty działań wszystkich or-
ganów spółdzielni są  widoczne 
już od dobrze skonstruowane-
go planu rzeczowo-finansowe-
go, przez zbilansowanie po-
trzeb w zakresie posiadanych 
środków finansowych i dosto-
sowanie ich do struktury or-
ganizacyjnej. Te warunki są 
zapewnione dla każdego okre-
su sprawozdawczego na etapie 
tworzenia planu.
Jednak w ostatnich latach za-
uważalne są negatywne zjawi-
ska, którym mimo starań spół-
dzielnia nie może zapobiec. To 
przede wszystkim kurczący się 
rynek wykonawców. Firmy nie 
są zainteresowane remontami 
elewacji balkonowych czy in-
nymi pracami remontowymi 
o mniejszym zakresie. Prze-
kłada się to na wzrost kosztów 
spółdzielni, opóźnienia, prze-
suwania terminów i zwielo-
krotnienie ilości przetargów.

Drugim trudnym dla naszej 
spółdzielni zjawiskiem jest 
pozyskiwanie pracowników 
w miejsce starzejącej się ka-
dry odchodzącej na emeryturę. 
Ujawnia się problem dla pra-
cowników wykonujących prace 
porządkowe, gospodarzy bu-
dynków, konserwatorów, a tak-
że kadry inżynierskiej. Kon-
kurencyjność na rynku pracy 
i ograniczenia finansowe środ-
ków przeznaczonych na wyna-
grodzenia pogłębia to zjawisko.
 – Każde rozwiązanie problemu 
może być lepsze od rozstrzy-
gnięcia poprzedniego. Korzy-
stając z okazji, nowej radzie 
nadzorczej życzymy, by kiero-
wała się i stosowała właśnie tę 
zasadę, a członkowie spółdziel-
ni to dostrzegli i docenili – ży-
czy Maria Ciepłucha.
Na wszystkich forach Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Połu-
dnie” może być dowodem na 
to, że ta forma organizacji to 
nie relikt przeszłości, ale no-
woczesna szkoła demokracji 
z doskonałym trendem dla bu-
dowania integracji społecznej.

Grzegorz Rudnicki
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kolejne toalety na plaży
Dwie nowe toalety staną na 
gdańskich plażach. Tym ra-
zem będą one usytuowane przy 
plażowych wejściach nr 75 i 78 
w pobliżu ul. Jantarowej. 
W ostatnich latach w Gdańsku 
zainwestowano w cztery nowe 
toalety na plażach – o czym już 
informowaliśmy na naszych 
łamach.
Ogłoszono już przetarg na bu-
dowę toalet publicznych przy 
wejściach nr 75 i 78, wraz 
z uzbrojeniem i urządzeniem 
terenu. Będą to obiekty partero-
we o charakterze całorocznym. 

Z uwagi na prowadzone prace 
i obowiązek zabezpieczenia te-
renu budowy, w trakcie trwania 
robót dostęp do poszczegól-
nych wejść na plażę może być 
utrudniony. Inwestycja obejmu-
je również przebudowę ciągów 
pieszych umożliwiających doj-
ście zarówno do budynku toale-
ty, jak i w pobliże plaży osobom 
niepełnosprawnym.
W parterowych budynkach 
mieścić się będą dostępne z wy-
dzielonych umywalni dwie ka-
biny sanitarne przeznaczone dla 
kobiet i mężczyzn oraz toaleta 
dla osób niepełnosprawnych. 
Na zewnątrz znajdować się 
będą stanowiska prysznicowe, 
które na okres zimy będą de-
montowane. Do nowych toalet 
dostosowane zostaną również 
dojścia zarówno do budynków, 
jak i w pobliże plaży. Budowa 
nowych toalet ma zakończyć się 
w listopadzie 2019 roku. 
Nowe obiekty będą miały takie 
same parametry, jak te, które 
wybudowano przy wejściach 
na plażę między Jelitkowem, 
a Brzeźnem (wejścia nr 46, 48, 
50 i 63). Obecnie trwa procedu-
ra przygotowawcza do ogłosze-
nia przetargu dla budowy bliź-
niaczego obiektu przy wejściu 
nr 60.

(GR)

BRęTOwO, STRZYŻA

dla młodych i dorosłych
Wkrótce zakończą się prace 
związane z zagospodarowa-
niem terenu rekreacyjnego 
przy ul. Leśna Góra w Brę-
towie. Rozpoczęły się właśnie 
procedury odbiorowe. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 
około 900 tys. zł. 
To pierwsze tego typu miej-
sce w naszym mieście, które 
ma służyć nie tylko najmłod-
szym, ale także dorosłym 
mieszkańcom. Przy ul. Leśna 
Góra powstał teren rekreacyj-
ny, który ma zachęcać do spę-
dzania wolnego czasu w lesie 
i w jego pobliżu. Takie roz-
wiązanie ma się przyczynić 
m.in. do ochrony
miejscowej przyrody i zwięk-
szyć świadomość gdańszczan 
na temat ekologii. 
W ramach inwestycji po-
wstał m.in. drewniany gaj dla 
najmłodszych. Mieszkańcy 
wkrótce będą mogli spędzać 
czas pod altaną, do której pro-
wadzą nowe ścieżki dla pie-
szych. Ponadto w ramach za-
dania doposażono istniejący 
plac zabaw o nowe zabawki. 
Miejsce zyskało także nowe 
ławki, kosze na śmieci i sto-
ły do gry w szachy. W Bręto-
wie pojawiły się urządzenia 
typu „siłownia pod chmur-
ką”. Niemal każdy z nowych 

elementów wykonany jest 
z naturalnych surowców. 
Zagospodarowanie tzw. stre-
fy buforowej lasów Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowe-
go to wspólny projekt Gminy 
Miasta Gdańska, Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Gdańsku oraz Po-
morskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. Lokalizacje 
nowych terenów rekreacyj-
nych wybrano w trakcie kon-
sultacji społecznych.
Niebawem powstanie po-
dobne miejsce na gdańskiej 
Strzyży, dla budowy którego 
procedowane jest postępo-
wanie przetargowe. W po-
bliżu wejścia do lasu przy ul. 
Ludowej zaplanowano budo-
wę placu zabaw, na którym 
pojawią się także miejsca do 
piknikowania, stojaki na ro-
wery i ławeczki. Ponadto wy-
konawca wybuduje schody 
terenowe.
W planach jest także utwo-
rzenie miejsc rekreacji 
w trzech innych lokaliza-
cjach: w pobliżu ul. Micha-
łowskiego, ul. Abrahama 
i ul. Niedźwiednik. Dla tych 
zadań została już pozyskana 
dokumentacja projektowa. 

(AN)

Pierwszy z pakietów – ten do-
tyczący zwiedzania – umożli-
wia bezpłatne wejścia do po-
nad 20 atrakcji turystycznych 
i niezmiennie od kilku lat cie-
szy się największą popularno-
ścią wśród kupujących. Z kolei 
Pakiet Rodzina & Zabawa to 
propozycja dla całych rodzin, 
dla których wybrano specjal-
ne obiekty i usługi im dedy-
kowane. Jak mówi Michał 
Brandt, oba warianty dostępne 
są w trzech przedziałach czaso-
wych, a więc 24-, 48- i 72-go-
dziny. Ostatni Pakiet, Komu-
nikacja z Biletem Metropoli-
talnym, to opcja dla osób pla-
nujących regularne korzystanie 
ze środków komunikacji miej-
skiej w Trójmieście.
 – Warto dodać, że użytkow-
nicy Pakietu Zwiedzanie i Pa-
kietu Rodzina & Zabawa także 
mogą skorzystać z Biletu Me-
tropolitalnego, doładowując go 
do swoich kart – informuje Mi-
chał Brandt.
Po raz pierwszy w ofercie Karty 
Turysty znajdzie się Muzeum 

Dwie strony medalu – bajki edukacyjno
-integracyjne to jeszcze ciepłe wydawnic-
two, które na rynku ukazało się zaledwie 
miesiąc temu.
 – Można powiedzieć, że właśnie od 
tego projektu rozpoczęła się działalność 
stowarzyszenia. Najpierw zrodził się po-
mysł, ale żeby go zrealizować musieliśmy 
utworzyć stowarzyszenie – mówi „Pano-
ramie” Magdalena Kulczewska, prezes 
Stowarzyszenia Dwie Strony Medalu.
Bajki opowiadają o niepełnospraw-
nych sportowcach i mają pokazać dzie-
ciom pełnosprawnym, że mimo pew-
nej dysfunkcji można realizować swoje 
marzenia.
 – Chcieliśmy też pokazać, że niepełno-
sprawny nie jest osobą gorszą, którą trze-
ba odizolować od środowiska, ale wręcz 
przeciwnie. Można się z taką osobą za-
przyjaźnić i razem bawić się – podkreśla 
Magdalena Kulczewska.
Ilustracje do bajek stanowią kolorowanki; 
dzięki temu każdy mały czytelnik może 
pokolorować obrazki według własnego 
uznania. Co ciekawe bajki, na potrzeby 
stworzenia audiobooka, czytały osoby 

wIELE cIEKAwYcH I ATRAKcYjNYcH NOwOŚcI

ZNANI AKTORZY cZYTAjĄ NAjmŁODSZYm

Nowa edycja Gdańskiej karty turysty!

dwie strony medalu – bajki 
edukacyjno-integracyjne

 – zgodnie z niepisaną tradycją, wraz z rozpoczęciem majówki, do rąk turystów trafiła nowa 
oferta karty turysty. w ramach tegorocznej edycji, turyści mają do wyboru trzy pakiety: 
pakiet zwiedzanie, pakiet rodzina & zabawa oraz pakiet komunikacja – informuje michał 
brandt z Gdańskiej organizacji turystycznej. 

od trzech lat działa w trójmieście stowarzyszenie dwie strony medalu, które działa na rzecz inte-
gracji osób niepełnosprawnych. organizacja realizuje przede wszystkim projekty edukacyjne, ad-
resowane nie tylko do osób niepełnosprawnych. ostatnim dzieckiem stowarzyszenia jest książka 
i audiobook, w której zawartych jest ponad 30 bajek edukacyjnych.

Poczty Polskiej w Gdańsku.
Łukasz Wysocki, Prezes Za-
rządu Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej,
cieszy się, że do grona part-
nerów tego projektu dołą-
czył kolejny oddział Muzeum 
Gdańska.
 – Dzięki temu za pośrednic-
twem karty aż 22 atrakcje tury-
styczne oferują turystom bez-
płatne wejście w ramach po-
szczególnych pakietów – mówi 
Łukasz Wysocki.
To jednak nie koniec nowo-
ści. Od początku maja można 
zwiedzać Gdańsk z perspekty-
wy piętrowych autobusów glo-
balnej marki Citysightseeing 
Hop-On Hop-Off. Warto 
również wspomnieć o rejsach 
Holiday Boat Gdańsk czy co-
dziennych wycieczkach rowe-
rowych oferowanych przez Po-
land by Locals.
Gdańska Organizacja Tury-
styczna sukcesywnie wprowa-
dzać będzie nowe funkcjonal-
ności w ramach Karty Turysty.
 – W czerwcu turyści będą 

mogli korzystać z bezpłatnej 
aplikacji mobilnej, która bę-
dzie alternatywą dla tradycyj-
nych kart. Kart, których naj-
nowsza szata graficzna będzie 
nawiązywała do 30. rocznicy 
częściowo wolnych wyborów 
z 4 czerwca 1989 roku oraz do 
80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. W ofercie pojawi 
się także drugi wariant Pakie-
tu Komunikacja z biletem na 
środki transportu publicznego 
w obrębie samego Gdańska, 

a w ramach wszystkich pakie-
tów turyści zyskają możliwość 
podziwiania uroków Gdańska 
z wysokości tarasu widoko-
wego w biurowcu Olivia Star 
– wysokiego na 156 metrów – 
mówi Łukasz Wysocki.
Kartę Turysty można nabyć 
w Informacji Turystycznej 
w Gdańsku, w kilkunastu ho-
telach partnerskich oraz na 
portalu sprzedażowym www.
kartaturysty.visitgdansk.com.

(GR)

znane i lubiane. Na długiej, składa-
jącej się z 33 nazwisk liście, znaleźć 
można: Bożenę Stachurę, Piotra Po-
lka, Katarzynę Dąbrowską, Magda-
lenę Różczkę, Grażynę Wolszczak, 
Adama Ferencego czy Wojciecha 
Mecwaldowskiego.
 – Wszyscy artyści, którzy włączyli 
się do realizacji tego projektu, zrobili 
to za darmo. Udało się nam również 
znaleźć wydawnictwo, które za dar-
mo podejmie się wyzwania wydania 
projektu. Jest to gdańskie wydaw-
nictwo „Harmonia”. Książkę wraz 
z audiobookiem można kupić m.in. 
w sklepie internetowym wydawnic-
twa „Harmonia” – informuje Magda-
lena Kulczewska.
Stowarzyszenie planuje również 
szereg spotkań w pomorskich szko-
łach, gdzie prezentowane będą bajki 
z książki, ale prowadzone też będą 
rozmowy z dziećmi na temat niepeł-
nosprawności. Spotkania będę orga-
nizowane w przedszkolach i szkołach 
podstawowych, a chętni mogą kon-
taktować się z Magdaleną Kulczewską 

(tel. 793 983 833).
To nie jedyne działania Stowarzy-
szenia Dwie Strony Medalu. Or-
ganizacja szykuje się bowiem do 
cyklu warsztatów adresowanych 
do rodziców dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami.
 – Jego celem jest swego rodzaju od-
blokowanie rodziców od nadopie-
kuńczości. Jest to paradoks, bo z jed-
nej strony rodzice chcą, aby ich dzieci 
były samodzielne, ale znów staramy 
się je wyręczać je w najprostszych 
czynnościach – dodaje Magdalena 
Kulczewska.
Warsztaty będą organizowane na 
terenie całego Trójmiasta i okoli-
cach, a chętni mogą kontaktować się 
z Magdaleną Kulczewską.

(lubek)
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oGłosZENiE rsMBĄDŹ NA BIEŻĄcO. INfORmAcjE Z PIERwSZEj RęKI

Walne Zgromadzenie – warto być 
i uczestniczyć w życiu spółdzielni
wielkimi krokami zbliża się najważniejsze spółdzielcze zebranie – walne zgromadzenie. w tym roku w spółdzielni mieszkaniowej 
„suchanino” odbędzie się ono w dwóch częściach. pierwsze zaplanowano na 23, a drugie na 27 maja. na miejsce zebrania tradycyjnie 
już wybrano szkołę podstawową nr 42 przy ul. czajkowskiego 1.

Od kilku lat obserwujemy, że 
frekwencja na spółdzielczych 
zebraniach jest niska i to nie 
tylko w naszej spółdzielni. 
Problem ten dotyczy tak na-
prawdę całego kraju.
– Zachęcam członków naszej 
spółdzielni do udziału w Wal-
nym Zgromadzeniu. Przy-
kro mi, że frekwencja, a tym 
samym zainteresowanie ży-
ciem spółdzielczym, jest coraz 
mniejsze. Chociaż z drugiej 
strony można domniemywać, 
że spółdzielcy czują komfort 
życia i stabilność spółdzielni. 
Nie czują niepokoju, dlatego 
też nie uczestniczą w Walnym 
Zgromadzeniu – mówi nam 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Do udziału w najważniejszym 

zebraniu spółdzielczym gorąco 
namawia także przewodniczą-
ca rady nadzorczej – Agniesz-
ka Serba-Chrzanowska.
– Warto przyjść i dowiedzieć 
się o sytuacji spółdzielni, kie-
runkach działania, jakie sobie 
wytyczyliśmy na najbliższe 
lata. Warto posiadać bieżące 
wiadomości na temat działal-
ności spółdzielni, bo nie dość, 
że są one ważne, to jeszcze 
z pierwszej ręki – pozbawione 
wszelkich plotek i niedomó-
wień – podkreśla Agnieszka 
Serba-Chrzanowska.
Mieszkaniec Suchanina Kazi-
mierz Król przyznaje, że zain-
teresowanie życiem spółdziel-
czym jest niewielkie.
– Warto poświęcić swój czas 
i wziąć udział w walnym. To 
najlepsze źródło informacji 

dotyczących naszej spółdziel-
ni, pozbawione wszelkich 
niedomówień – mówi Kazi-
mierz Król.
Podczas Walnego Zgroma-
dzenia członkowie spółdziel-
ni zostaną zapoznani ze spra-
wozdaniami dotyczącymi 
działalności zarządu i rady 
nadzorczej, czy też spra-
wozdania finansowego SM 
„Suchanino”.
– Wynik zamknięcia roku 
2018 okazał się dobry. Ta-
kie też wnioski zawarte są 
w bilansie sporządzanym 
przez biegłego rewidenta. 
W jego ocenie w wyniku dzia-
łalności zarządu nie występu-
ją zagrożenia dla możliwości 
kontynuowania przez spół-
dzielnię działalności w roku 
następnym po roku badanym. 

Biegły dodał, że rok 2018 był 
kolejnym ugruntowującym 
stabilizację finansową spół-
dzielni – informuje Leonard 
Wieczorek. – Jest to po pro-
stu wynik ostrożnej polityki 
zarządu, kontroli wydatków, 
dyscypliny w realizacji planu 
gospodarczego i pełnego wy-
korzystania posiadanych za-
sobów lokali użytkowych.
Podczas Walnego Zgroma-
dzenia będą również oma-
wiane inne ważne sprawy do-
tyczące osiedla. Mamy tu na 
myśli chociażby długo ocze-
kiwany przez mieszkańców 
remont ulicy Liszta czy też 
plan zagospodarowania tere-
nu przy spółdzielczych warsz-
tatach. Pobliska szkoła widzi 
w tym miejscu halę sportową 
(balon sportowy), a władze 

spółdzielni chciałyby zreali-
zować inwestycję mieszka-
niową z halami garażowymi 
i miejscem na żłobek.
To oczywiście tylko naj-
ważniejsze tematy. Szcze-
gółowy program Walnego 

Zgromadzenia wywieszo-
ny jest na tablicy ogłoszeń 
w klatkach schodowych. Jest 
on również dostępny na stro-
nie internetowej smsuchani-
no.pl.

(lubek)

FESTYN RODZINNY 2019
organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” w Gdańsku
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ZAPRASZAMY NA MOC BEZPŁATNYCH ATRAKCJI:
ZJEŻDŻALNIA DŻUNGLA
ACTIVE CENTRE PARTY

BASEN DELFINY
MALOWANIE BUZIEK 

BROKATOWE TATUAŻE
WALKA NA PODUSZKI

ZABAWA BAŃKAMI MYDLANYMI
GRY I ZABAWY RODZINNE, KONKURSY Z NAGRODAMI

FOTOBUDKA

15:30 GRILLOWANIE Z FIRMĄ KUMMER I PIEKARNIĄ SAMOPOMOC CHŁOPSKA KOLBUDY 
19:00 GROCHÓWKA SPONSOROWANA PRZEZ RADNEGO PIOTRA DZIKA 

OD GODZINY 20:00 DYSKOTEKA

SPONSORZY GŁÓWNI:
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USTAwODAwcA DAjE ODETcHNĄĆ SPÓŁDZIELcOm

W spółdzielni na oruni zaczyna 
dominować gospodarka remontowa
wiosna, a szczególnie czerwiec, to wyjątkowo gorący okres w spółdzielniach mieszkaniowych. w tym czasie organizowane są walne 
zgromadzenia. spółdzielnia mieszkaniowa „orunia” organizuje je w drugiej połowie czerwca.

Każdego roku, tuż przed wal-
nym zgromadzeniem, każdy 
członek oruńskiej spółdzielni 
otrzymuje szczegółową infor-
mację dotyczącą działalności 
SM „Orunia”.
 – Nasza spółdzielnia jest sto-
sunkowo niewielka, dlatego 
walne zgromadzenie, które 
w tym roku będzie miało cha-
rakter sprawozdawczy, będzie 
składało się tylko z jednej czę-
ści. Wybory do Rady Nadzor-
czej przeprowadzone będą do-
piero za rok – mówi nam Tade-
usz Dorobek, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Orunia”.
1 stycznia tego roku weszła 
w życie ustawa dotycząca wie-
czystego użytkowania. Zmiany 
te nie dotyczą budynków SM 
„Orunia”, ponieważ spółdziel-
nia wykupiła już swoje grunty 
ponad 10 lat temu i wszystkie 
działki, których budynki stoją, 
są własnością spółdzielni. We 
wieczystym użytkowaniu spół-
dzielnia posiada tereny zielone 
oraz działki, na których znaj-
dują się drogi wewnętrzne oraz 
lokale użytkowe.
 – W naszej działalności do-
minować zaczyna gospodarka 
remontowa. Nic w tym dziw-
nego, ponieważ nasze budynki 
są coraz starsze i prac remon-
towych jest coraz więcej. Nie-
które z nich są bardzo istotne. 
Mam tu na myśli chociażby 
wymiany pokrycia dachowego. 
Nasze budynki pokryte są papą 
termozgrzewalną i jest to zde-
cydowanie najlepsze rozwiąza-
nie. Ich gwarancja ma 20 lat. 
Sukcesywnie kolejne budyn-
ki pokrywane są nową papą. 
Według naszego planu prace 

te będą zakończone w przy-
szłym roku – informuje Tade-
usz Dorobek.
Kosztownym przedsięwzię-
ciem są naprawy dróg i chod-
ników. Piesze ciągi komuni-
kacyjne powstawały w latach 
90., a budowane były według 
starych technologii. Ich jakość 
pozostawiała wiele do życze-
nia, dlatego wszystkie ciągi 
komunikacyjne zostały zmo-
dernizowane. Miasto z kolei 
zajmuje się naprawą miejskich 
ulic. Remontu wymagają jesz-
cze dwa fragmenty ulicy Emilii 
Hoene i Uranowej.
 – Mam nadzieję, że jeszcze 
w tym roku uda się wykonać 
fragment ulicy przy szkole. 

Wszystko zależy od tego, czy 
znajdą się chętne firmy, aby 
podjąć się tego zadania. Od 
pewnego czasu zauważamy bo-
wiem problem ze znalezieniem 
przedsiębiorstw, które chciały-
by podjąć się prac remontowych 
– przyznaje prezes Dorobek.
Od jakiegoś czasu na terenie 
osiedla remontowane są rów-
nież balkony, które nie wyglą-
dają zbyt estetycznie i psują wi-
zerunek całego budynku. Prace 
te prowadzoną są już od 10 lat, 
ale dzięki nim balkony stają się 
nie tylko bardziej estetyczne, 
ale przede wszystkim bezpiecz-
ne. Z roku na rok rośnie jednak 
koszt tych prac. Do zakoń-
czenia całego procesu zostało 

wyremontowanie balkonów 
kilku budynków.
 – Wymienione zostały wszyst-
kie okna na klatkach schodo-
wych i w piwnicy. Warto w tym 
miejscu jeszcze powiedzieć, bo 
być może nie wiedzą o tym 
wszyscy nasi mieszkańcy, że 
spółdzielnia w 15 procentach 
dofinansowuje wymianę sto-
larki okiennej w mieszkaniach. 
Nie wszystkie spółdzielnie 
udzielają takiego wsparcia, dla-
tego namawiam do skorzystania 
z naszej propozycji osoby, które 
chciałby wymienić okna w swo-
im mieszkaniu – zachęca prezes.
Nie lada wyzwaniem – rów-
nież finansowym – jest ter-
momodernizacja budynków, 
szczególnie tych budowanych 
w technologii wielkiej płyty. 
Docieplenie tylko jednego bu-
dynku kosztować może nawet 
150 tysięcy złotych, a poza tym 
po kilkunastu latach trzeba od-
nowić (pomalować) elewację, 
co kosztuje ponad 50 tys. zł.
 – Prace termomodernizacyjne 
prowadzić będziemy tam, gdzie 
mieszkańcy zgodzą się w pełni 
pokryć koszty. Nie będziemy 
nikogo przymuszać. Właśnie 
na czerwcowym walnym zgro-
madzeniu mieszkańcy będą 
mogli wypowiedzieć się na ten 
temat i podjąć konkretną decy-
zję. Muszę jednak powiedzieć, 
że w ramach procesu termo-
modernizacyjnego wymienio-
ne zostały drzwi wejściowe do 
budynków, docieplono stropo-
dachy i zmodernizowano węzły 

cieplne. Według szacunków po 
dociepleniu ścian można zaosz-
czędzić około kilkanaście pro-
cent ciepła. Według naszych 
wyliczeń na zwrot kosztów ter-
momodernizacji można czekać 
– w niektórych przypadkach 
– nawet 30 lat. Prace docieple-
niowe – jeśli oczywiście zgo-
dzą się mieszkańcy – chcemy 
zawrzeć w planie remontów 
obejmującym najbliższe pięć lat 
– tłumaczy Tadeusz Dorobek.
Ważnym zadaniem jest wy-
miana pionów kanalizacyjnych, 
które zapychają się w kuch-
niach. W czasie budowanie 
osiedla stosowano rury żeliw-
ne, które w wyniku używania 
tłuszczy po prostu się zapy-
chają. W związku z tym trze-
ba montować rury pcv. Do tej 
pory w budynkach SM „Oru-
nia” wymieniono już 128 pio-
nów, a kolejne 100 czeka na 
swoją kolej. Z prac, które wpły-
nęły korzystnie na eksploata-
cję zasobów naszej spółdzielni, 
warto wymienić modernizację 
dobudówek, które nie dość że 
były nieestetyczne, to jeszcze 
zapadały się. Zmodernizowa-
no również wszystkie place 
zabaw, a dla dorosłych udo-
stępniono siłownię na świeżym 
powietrzu. Władze spółdzielni 
dbają również o tereny zielone, 
które są pielęgnowane i syste-
matycznie uzupełniane o nowe 
nasadzenia.
 – Do niedawna nasze śmiet-
niki umieszczone były m.in. 
w pasach dróg gminnych. 

Aby nie ponosić dodatkowych 
kosztów z dzierżawy tych pa-
sów – w skali roku nawet 100 
tysięcy złotych – musieliśmy 
zmienić ich lokalizację. Śmiet-
niki stać będą nie tylko w no-
wych miejscach, ale będą one 
w połowie schowane pod zie-
mią, dzięki czemu będą one 
bardziej przyjaźne dla oka –  
kontynuuje prezes.
Od wielu lat na osiedlu funk-
cjonuje monitoring, co spo-
wodowało, że odnotowuje się 
znacznie mniej aktów wanda-
lizmu. Na początku były oczy-
wiście obawy i niektórzy żarto-
wali nawet, że teraz do sąsiadki 
nie będzie można iść po sól albo 
cukier. Teraz okazuje się, że 
było to dobre rozwiązanie, bo 
może pomóc nie tylko w zna-
lezieniu osób, które dopuściły 
się wandalizmu, ale i sprawców 
zdarzeń drogowych.
Ważną zmianą w życiu spół-
dzielczym były przekształcenia 
własnościowe. W SM „Orunia” 
około 40 procent członków za-
mieniło spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu na od-
rębną własność. Sporo zamie-
szania wprowadziły też zmiany 
do Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, które we-
szły w życie we wrześniu 2017 
roku. Na szczęście w ostatnim 
czasie ustawodawca „uspokoił 
się”, dzięki czemu spółdzielcy 
mogą zająć się swoją bieżącą 
działalnością.

Grzegorz Rudnicki
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„PODcZEP SIę”

Wypożycz 
i przetestuj

DLA RODZIN Z DZIEĆmI

jUUL LABS EmEA w GDAŃSKU

spacery śladami lwów
amerykanie zainwestują 15 milionów  

Gdańska Organizacja Tury-
styczna oraz portal iBedeker 
organizują spacery śladami 
lwów. Spacer zaplanowano 
na sobotę 25 maja.
 – Zapraszamy do udziału ro-
dziny z dziećmi w wieku 5–9 
lat na dwie wędrówki, które 
rozpoczną się o godz. 11.00 
i 12.30. Podczas spaceru, 
wszyscy uczestnicy – także 
dorośli opiekunowie – będą 
skakać, ryczeć, drapać i robić 
dziwne miny – ostrzega Mi-
chał Brandt z Gdańskiej Or-
ganizacji Turystycznej.
Wędrówki rozpoczną się 
od wizyty u Gdańskiego 
Lwa Heweliona w Bramie 
Wyżynnej (miejsce zbiór-
ki), a następnymi punktami 
na trasie będą m.in. Wiel-
ka Zbrojownia, Stara Apte-
ka, Plac Kobzdeja i Wielki 
Młyn. Koniec trasy zapla-
nowano przy Galerii Han-
dlowej Madison, u kolejnego 
Heweliona. Przewidywany 
czas wędrówek to 60 minut. 
Każdy z uczestników otrzy-
ma lwie upominki.
 – W rolę przewodni-
ków wcieli się wyjątkowy 
duet damsko-męski. Mowa 
o Ewie Kowalskiej – autorce 

Pierwsze centrum usług 
biznesowych powstanie 
w Pomorskiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Decyzję 
o wsparciu inwestycji otrzy-
mała amerykańska firma 
JUUL Labs, która w gdań-
skiej Alchemii otwiera re-
gionalne centrum finansowo
-księgowe na Europę, Bliski 
Wschód i Afrykę
 – Amerykański inwestor za-
mierza w Gdańsku zatrudnić 
jeszcze w 2019 roku ponad 50 
osób i zainwestować prawie 
15 mln zł. Oficjalne otwar-
cie zaplanowano na wrzesień, 
a rekrutacja pracowników już 
ruszyła. To będzie pierwsze 
takie centrum JUUL Labs 
poza Stanami Zjednoczony-
mi. Początkowo będzie zaj-
mować się głównie obsza-
rem finansowo-księgowym 
podmiotów wchodzących 
w skład firmy w krajach re-
gionu EMEA, czyli Europa, 
Bliski Wschód oraz Afryka – 
informuje Marcin Grzegory 
z Invest in Pomerania.
 – We wstępnej fazie jego 
działalności zatrudnimy 50 
osób, zaś inwestować będzie-
my do 12 milionów złotych 
rocznie. Wybraliśmy Polskę 
i Gdańsk między innymi ze 

serwisu iBedeker, inicjatorce 
i edukatorce realizowanego 
przez Fundację Wspólnota 
Gdańska projektu dla przed-
szkoli „Młody Przewodnik” 
oraz Wojciechu Krakusie 
– wieloletnim edukatorze 
w Muzeum Gdańska i Pała-
cu Młodzieży, będącego od 
niedawna uczestnikiem pro-
jektu dla przedszkoli – doda-
je Michał Brandt.
Udział w spacerze jest bez-
płatny, natomiast liczba 
uczestników ograniczona, 
dlatego warto zapisać się już 
teraz. Zapisy prowadzone są 
pod adresem spacery@vi-
sitgdansk.com lub telefonicz-
nie (58 301 43 55). Zgłosze-
nia przyjmujemy do piątku, 
24 maja, do godz. 14.00 lub 
do wyczerpania miejsc.
 – W przypadku złych wa-
runków atmosferycznych, 
w trosce o najmłodszych 
uczestników, termin spaceru 
zostanie zmieniony. Oczy-
wiście, w takim przypad-
ku, uczestnicy zostaną po-
informowani o ewentualnej 
zmianie – podkreśla Michał 
Brandt.

(GR)

Chcąc promować aktywny styl 
życia i bezpieczną jazdę rowe-
rem, magistrat zakupił przy-
czepki rowerowe, które zostaną 
przekazane przedszkolom do 
bezpłatnego testowania w ra-
mach kampanii „Podczep się”. 
Trzy przyczepki – dwie jedno-
osobowe i jedna dwuosobowa 
– będą bezpłatnie użyczane ro-
dzicom i opiekunom prawnym 
przedszkolaków uczęszczają-
cych do placówek samorządo-
wych. Na początek trafią one 
do 11 placówek położonych 
w tzw. Centralnym Paśmie 
Usługowym, obejmującym 
między innymi Wrzeszcz, Oli-
wę czy Śródmieście, będącym 
obszarem pilotażowym projek-
tu. Dzięki tej akcji rodzice będą 
mogli przetestować przyczepki 
i przekonać się, czy najmłodsi 
członkowie rodziny polubią ten 
sposób podróżowania.
Akcja trwa do października 
i w tym czasie chętne przed-
szkola mogą zgłaszać się do 
udziału w projekcie. Warun-
kiem uczestnictwa przed-
szkola jest wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego 
poprzez stronę forms.gle/
RyxBpLzcYSX3RJX79.

(GR)
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względu na potencjał i wysokie 
kwalifikacje polskich pracow-
ników. Dodatkowo Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oraz Gdańsk oferują świetne 
warunki i gościnność – mówi 
Camilla Dormer dyrektor ds. 
komunikacji w JUUL Labs 
EMEA. 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego 
podkreśla, że dzięki sprawnie 
działającemu systemowi ob-
sługi inwestora, koordynowa-
nemu przez Invest in Pomera-
nia, firma JUUL Labs mogła 
liczyć na odpowiednie wsparcie 

w procesie wyboru lokalizacji.
 – Wiemy, że inwestorzy lokują 
się w miejscach, gdzie znajdu-
ją przyjazne otoczenie i dobre 
warunki do rozwoju. Invest in 
Pomerania przekonała kolejną 
firmę, że takim miejscem jest 
właśnie województwo pomor-
skie, a współpraca przy tym 
projekcie z Pomorską Strefą 
Ekonomiczną, która uzupeł-
niła ofertę regionu zachętami 
strefowymi, przypieczętowała 
ten sukces – dodaje Mieczy-
sław Struk.
JUUL Labs to start-up z Doliny 
Krzemowej, który w ostatnich 

latach zdominował rynek 
elektronicznych inhalatorów 
nikotyny w USA i obecnie 
rozszerza swoją działalność 
o kolejne kraje. Firma za-
trudnia ponad 1500 osób. 
W Europie jest już obecna 
we Francji, Niemczech, Rosji, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech i w Hiszpanii. Mi-
sją firmy JUUL Labs jest po-
prawa jakości życia dorosłych 
palaczy poprzez eliminację 
papierosów.

(GR)

  Firma jUUl labs emea na swoją siedzibę wybrała gdańską alchemię.

   w szkołach okrętowych i ogólnokształcących conradinum 
trwają tam prace w pięciu salach dydaktycznych

wYKONAjĄ PRAcE ZA 43 mILIONY

Nowe pracownie i budynki 
dydaktyczneremontowa
już niebawem powstanie w Gdańsku m.in. nowy budynek dydaktyczny, elektrownia wiatrowa, a kilka 
pracowni i warsztatów szkolnych zostanie wyremontowanych i wyposażonych. te wszystkie prace mają 
kosztować blisko 43 mln zł.

– W Gdańsku, przy wsparciu 
funduszy unijnych, realizowa-
ny jest program Gdańsk Mia-
stem Zawodowców, który ma 
na celu podniesienie jakości 
edukacji zawodowej w mieście. 
W ramach tego programu zo-
stanie wybudowany budynek 
dydaktyczny na terenie Ze-
społu Szkół Energetycznych 
na potrzeby kształcenia w za-
wodach związanych z branżą 
energetyczną. Budynek bę-
dzie jednopiętrowy, wyposa-
żony we wszystkie niezbędne 
instalacje. Pracownie, z któ-
rych korzystać będą uczniowie 
szkolący się w zawodach tech-
nik energetyk, technik urzą-
dzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik elektryk, 
elektryk w branży budownic-
twa, powstaną w 8 miesięcy 
od daty podpisania umowy – 
informuje Aneta Niezgoda z 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

Dodajmy, że w budynku bę-
dzie mieściła się sala egzami-
nacyjna, dwie sale zajęć, a tak-
że pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, pomocnicze i maga-
zyn. Na dachu budynku zosta-
ną zamontowane urządzenia 
energetyki odnawialnej. W 
sąsiedztwie budynku powsta-
nie również niewielka elek-
trownia wiatrowa. Przewiduje 
się montaż dwóch wiatraków o 
wysokości ok. 13–14 m.
 – Podpisano właśnie umo-
wę na realizację tego zadania. 
Koszt budowy to ponad 2,6 
mln złotych. Wykonawca ma 
zrealizować wszystkie prace w 
ciągu 8 miesięcy od daty pod-
pisania umowy. Na tym nie 
koniec, ponieważ podpisano 
także umowę na wyposażenie 
warsztatów szkolnych i pra-
cowni szkolnej w budynku Ze-
społu Szkół Samochodowych. 
Szkoła zyska wyposażenie do 
stanowisk badań systemów 

wtryskowych. Ich koszt to nie-
mal 358 tysięcy złotych – do-
daje Aneta Niezgoda.
To nie jedyna inwestycja prze-
widziana na terenie ZSS. 
Trwają prace związane z mo-
dernizacją warsztatów szkol-
nych oraz pracowni. Budynek 
będzie ocieplony. Ponadto 
zyska nowe posadzki i okna. 
Koszt inwestycji to ponad 10,6 
mln złotych.
 – W ramach programu 
Gdańsk Miastem Zawodow-
ców prowadzone są także ro-
boty w Szkołach Okrętowych 
i Ogólnokształcących Con-
radinum. Trwają tam prace w 
pięciu salach dydaktycznych. 
W części gmachu zostaną wy-
mienione okna i drzwi. Wyko-
nawca zajmie się również wy-
mianą grzejników, wentylacji 
i instalacji kanalizacyjnej. W 
ramach zadania przewidziano 

także osuszanie
ściany budynku i izolacja ze-
wnętrzna. Koszt inwestycji to 

ponad 879 tys. złotych – kon-
tynuuje Aneta Niezgoda.

(GR)
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”

Program Walnego Zgromadzenia 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani” w Gdańsku – Oliwie”

I część – 10 czerwca 2019r. – poniedziałek - Klub OKO ul. Grunwaldzka 611
II część – 11 czerwca 2019r. – wtorek – Klub OKO ul. Grunwaldzka 611

III część – 12 czerwca 2019r. – środa – Klub AD – REM ul. Czyżewskiego 12
IV część – 13 czerwca 2019r. – czwartek- Klub AD – REM ul. Czyżewskiego 12

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 a) Mandatowo – Skrutacyjnej
 b) Wnioskowej.
5. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy pełnomocnictw udzielonych przez człon-
ków Spółdzielni poprzez podanie:
	 •	Imienia	i	nazwiska	członka	Spółdzielni	oraz	jego	adresu,
	 •	Imienia	i	nazwiska	pełnomocnika	oraz	datę	zebrania	Walnego	Zgromadzenia,	na	którym		 	
    pełnomocnik ma reprezentować członka Spółdzielni.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności obrad.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 1 ust.2 oraz § 6 ust. 1 
    ( dot. podziału Walnego Zgromadzenia na części ) Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
    RSM ,,Budowlani”.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018.
9. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem 
    Niezależnego Biegłego Rewidenta.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
11. Dyskusja nad punktami 8, 9 i 10.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018,
 b) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 c) Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
 d) udzielenia absolutorium za rok 2018.
	 	 •	Zbigniewowi	Kopińskiemu	–	Prezesowi	Zarządu	–	za	okres	od	01.01.2018	r.	
                                   do 31.12.2018 r.
	 	 •	Joannie	Hanus	–	Zastępcy	Prezesa	–	za	okres	od	01.01.2018	r.	do	31.12.2018	r..
	 	 •	Józefowi	Turkowi	–	Zastępcy	Prezesa	–	za	okres	od	01.01.2018	r.	do	31.12.2018	r.
13. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy 
      zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2019.
14. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r..
15. Informacja Komisji Wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad wyłożoną będą do wglądu członków Spółdzielni od dnia 27 maja 
2019 r. w siedzibie Spółdzielni w Oliwie przy Al. Grunwaldzkiej 569 – pok. nr 15 w godzinach od 9.00 
do 14.00, w Klubie AD – REM w Oliwie przy ul. Czyżewskiego 12 w godz. od 15.00 do 18.00 oraz 
w Klubie OKO w Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 611 w godzinach od 16.00 do 19. 00.

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

Porządek obrad:
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DOwIEDZ SIę, cO DZIEjE SIę w SPÓŁDZIELNI NAjLEPSI GOSPODARZE

przyjdź na walne zgromadzenie piłkarska majówka w oliwie

Walne zgromadzenie to najważ-
niejsze zebranie w każdej spół-
dzielni mieszkaniowej. W tym 
roku w Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani” 
walne podzielone będzie na czte-
ry części i odbędzie się w dniach 
10 – 13 czerwca.
Przypomnijmy, że jeszcze kilka 
lat temu walne zgromadzenie 
odbywało się czterech częściach.
 – Można powiedzieć, że już 
przywykliśmy, że frekwencja 
na walnym zgromadzeniu jest 
niska. Kiedy przeprowadzane 
są wybory do rady nadzorczej, 
to zainteresowanie zebraniem 
nieco wrasta, ale też nie powa-
la. Według naszych wyliczeń 

Z okazji przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej i rocz-
nicy uchwalenia konstytu-
cji rozegrano w Oliwie tur-
niej piłki nożnej. Amatorzy 
futbolu walczyli o puchary 
ufundowane przez europosła 
Jarosława Wałęsę i Gdański 
Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego.
Jak informuje nas Ryszard Ri-
viera, kierownik osiedlowe-
go klubu „Ad-Rem”, zawody 
przeprowadzono na boisku 
szkoły Fregata. To właśnie 
oliwski klub i miejscowa rada 
dzielnicy byli organizatorami 
turnieju.frekwencja na walnym zgroma-

dzeniu nie przekracza 5 procent. 
Zdecydowaliśmy się więc zmniej-
szać ilość części walnego. Aby 
plan wcielić w życie, musieliśmy 
oczywiście zmienić statut, który 
potem został zarejestrowany przez 
sąd – mówi Zbigniew Kopiński, 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Przypomnimy, że w RSM „Bu-
dowlani” walne zgromadzenie 
organizowane było w pięciu czę-
ściach. Jednak już w tym roku – 
uchwałą podjętą przez członków 
spółdzielni w ubiegłym roku – 
walne zostało podzielone tylko na 
cztery części.
 – Frekwencja na walnym 

Bezkonkurencyjna okazała 
się ekipa „Ad-Remu”, grająca 
w składzie: Jan Niekrasz, Ka-
mil Belecki, Sebastian Fogt, 
Damian Belecki, Oliwer Hop-
pe, Marcin Bokun, Patryk 
Winikajtys.
 – Zwycięzcy wygrali wszyst-
kie finałowe mecze. 2. miejsce 
w naszym turnieju wywalczyła 
reprezentacja Rady Dzielnicy 
Oliwa. Na najniższym stop-
niu podium stanęli zaś piłka-
rze DCS GZSiSS. Warto jed-
nak zaznaczyć, że zawodnicy 
tej drużyny byli najmłodszymi 
w całym turnieju – mówi Ry-
szard Riviera.zgromadzeniu nie jest duża, dla-

tego – z punktu widzenia orga-
nizacyjnego – zmniejszenie jego 
części nie stanowić będzie żad-
nego problemu. Mam nadzieję, 
że członkowie naszej spółdzielni 
poświęcą swój wolny czas, aby 
z pierwszej ręki dowiedzieć się to 
tym, co dzieje się w RSM – do-
daje Zbigniew Kopiński.
Tegoroczne walne zgromadze-
nie nie powinno trwać długo, 
ponieważ w programie przewi-
dziano m.in. przyjęcie sprawoz-
dania zarządu i rady nadzorczej, 
udzielenie absolutorium dla 
członków zarządu czy podziele-
nie nadwyżki bilansowej.

(lubek)

Najlepszym snajperem został 
zdobywca siedmiu goli Ma-
teusz Szkoda, natomiast naj-
lepszym bramkarzem – Mar-
cin Bokun, który szczególnie 
swoją klasę pokazał w meczu 
finałowym. Nagrodę fair play 
przyznano zaś Damianowi 
Beleckiemu.
Organizatorzy – za naszym 
pośrednictwem – dziękują 
wszystkim sponsorom tur-
nieju, a przede wszystkim 
władzom Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.

(GR)
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KONIEcZNY KOmPLEKSOwY REmONT

odnowią pomnik sobieskiego
Renowacji poddany będzie po-
mnik króla Jana III Sobieskie-
go na Targu Drzewnym. Wy-
konano już potrzebne eksper-
tyzy i badania, które określiły 
stan techniczny pomnika – za-
równo cokołu, jak i samej figu-
ry króla. Gotowy jest również 
plan renowacji monumentu.
Pomnik króla Jana III So-
bieskiego liczy sobie 120 lat. 
Jego pierwotną lokalizacją był 
Lwów, zaś po II Wojnie Świa-
towej, kiedy miasto znalazło się 
w granicach ZSRR, obiekt zo-
stał przeniesiony do Polski. Od 
1950 roku stał przed pałacem 
w Wilanowie, a w 1965 roku 
trafił ostatecznie do Gdańska 
i stał się jednym z najbardziej 
charakterystycznych monu-
mentów grodu nad Motławą.
 – Konieczność wykonania 
kompleksowego remontu spo-
wodowana jest złym stanem 
technicznym pomnika. Zo-
stał on szczegółowo opisany 
w sporządzonej dokumenta-
cji – mówi Magdalena Kiljan, 

rzecznik prasowy Gdańskie-
go Zarządu Dróg i Zieleni. – 
W ekspertyzie wykazano, iż 
elementem, który najbardziej 
wymaga prac renowacyjnych, 
jest kamienny cokół z piaskow-
ca. Występują na nim liczne 
zniszczenia o różnym stopniu 
zaawansowania. Dotyczą one 
łuszczenia się powierzchni ka-
mienia, które prowadzą do jego 
dezintegracji. Spowodowane są 
one czynnikami atmosferycz-
nymi, intensywnymi wysole-
niami, a także uszkodzeniami 
mechanicznymi.
W kilku miejscach widoczne są 
też ślady dewastacji pomnika, 
m.in. zacieki po farbie. Cokół 
monumentu nie oparł się rów-
nież negatywnemu oddziały-
waniu czynników biologicznych 
– na fragmentach powierzchni 
znajdują się mchy oraz porosty. 
Cokół pokryty jest ponadto za-
nieczyszczeniami powierzch-
niowymi – kurzem oraz pyłem.
 – Działania konserwatorskie 
i restauratorskie obejmą m.in. 

oczyszczenie powierzchni po-
mnika z zanieczyszczeń, od-
solenie części kamiennych co-
kołu, naprawę pęknięć i ubyt-
ków, a także dokonanie korekt 
i poprawek po nieprawidłowo 
wykonanych pracach renowa-
cyjnych w przeszłości. Grun-
townie oczyszczony zostanie 
również posąg króla, ponad-
to usunięta zostanie korozja. 
Dzięki tym zabiegom pomnik 
odzyska swoją autentyczną ko-
lorystykę powierzchni brązu 
z oryginalną, charakterystycz-
ną patyną – dodaje Magdalena 
Kiljan.
Wykonawca prac na wykona-
nie renowacji ma 4 miesiące. 
Ostateczny termin uzależniony 
będzie od warunków atmosfe-
rycznych. Kolejnym etapem, 
który planowany jest w przy-
szłym roku, będzie naprawa 
kamiennych schodów, na któ-
rych stoi pomnik.

(GR)

50 LAT SŁODKIEGO ARTYSTYcZNEGO ŻYcIA SŁAwOmIRA ŁOSOwSKIEGO

Złoty jubileusz legendarnego lidera kombi
wirtuoz instrumentów klawiszowych i mistrz elektronicznych brzmień, założyciel i lider kombi, twórca rozpoznawalnego stylu 
zespołu, kompozytor i klawiszowiec, twórca wielkich przebojów ze „słodkiego miłego życia” na czele, obchodzi w 2019 roku złoty 
jubileusz pracy artystycznej.
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Łosowski, osobnik z artystycz-
nym DNA, dorastający w klima-
tycznej pracowni ojca rzeźbiarza 
na Mariackiej w Gdańsku, po 
raz pierwszy stanął przy elek-
tronicznych klawiszach w... 1969 
roku i już tam pozostał, odkła-
dając na bok kredki, pędzle i far-
by, z którymi spędził dzieciń-
stwo (tylko czarny pisak i białe 
kartki zostały w sąsiedztwie 
instrumentów).
Postawił wszystko na muzykę 
i założył autorski zespół. Swo-
imi niepowtarzalnymi barwami 
muzycznymi, samplami, aranża-
cjami i sposobem gry na synte-
zatorach wypracował charakte-
rystyczny styl zespołu. Sam zaś 
stał się głównym elementem wi-
zerunku Kombi.
Sławomir Łosowski założył ze-
spół 50 lat temu jako licealista 
i do dzisiaj niezmiennie go pro-
wadzi. Przez pierwsze siedem lat 
zespół grał pod nazwą Akcenty, 
a od 1976 r. jako Kombi.
– Skład zespołu na przestrzeni 
tak wielu lat oczywiście zmieniał 
się – mówi artysta. – Niewiele 
jest zespołów, które grają 50 lat 

w tym samym składzie. Nie żyje 
3 perkusistów. Grzegorz i Wal-
dek odeszli z Kombi 27 lat temu. 
A ja gram dalej z kolejnymi mu-
zykami. Dopóki żyję i funkcjo-
nuję, dopóty zespół Kombi bę-
dzie istniał.
Najczęściej wymieniane doko-
nania Sławomira Łosowskie-
go to m.in. stworzenie stylu 
i brzmienia Kombi, rozpozna-
walnych i bliskim kilku pokole-
niom słuchaczy. Artysta zasłynął 
własną paletą barw muzycznych 
i grą na przerabianych przez sie-
bie syntezatorach.
– Jego gra na instrumentach kla-
wiszowych stała się inspiracją dla 
muzyków kilku pokoleń – mówi 
Wojciech Korzeniewski, mana-
ger zespołu. – Skomponował po-
nad 80 utworów, spośród których 
wiele stało się przebojami z pio-
senką „Słodkiego miłego życia” 
na czele, zaliczaną do najwięk-
szych polskich hitów. Istotną 
część jego twórczości stanowią 
utwory instrumentalne, z któ-
rych wiele stało się przebojami, 
by wspomnieć „Wspomnienia 
z pleneru”, „Taniec w słońcu”, 

„Bez ograniczeń energii – 5-10-
15” czy „Przytul mnie”. Utwory 
te stanowią znaczącą część pro-
gramu koncertów zespołu, co 
jest ewenementem na polskiej 
scenie muzycznej – zauważa 
Korzeniewski. – Sławek kon-
sekwentnie dba o technikę sce-
niczną – był prekursorem w tym 
zakresie – oraz wizualną oprawę 
koncertów i wykorzystuje do 
tego celu najnowsze rozwiązania 
techniczne. Dość powiedzieć, 
że w swojej karierze estradowej 
przeszedł drogę od oświetlenia 
zrobionego chałupniczo z ba-
niek na mleko po lasery i piro-
technikę oraz światła najnowszej 
generacji.
Sławomir Łosowski na uboczu 
muzyki uprawia także rysunek, 
do którego talent rozwijał pod 
okiem ojca artysty rzeźbiarza. 
Miał już kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych.
Najbliżsi fani Kombi za jedno 
z największych dokonań Sławo-
mira Łosowskiego uważają jego 
powrót do koncertowania po 
12 latach nieobecności na sce-
nie, i to w sytuacji, gdy od roku 

działał zespół o łudząco podob-
nej do Kombi nazwie, założony 
przez byłych muzyków zespołu 
Łosowskiego (i z wielkim hu-
kiem reklamowany jako  reakty-
wacja Kombi). Przez lata trwała 
próba wymazania Sławomira 
Łosowskiego z historii zespołu 
Kombi i „zakopania go żywcem”. 
Ale – jak śmieje się sam lider – 
„mumia powróciła”.
Sławomir Łosowski jest laure-
atem wielu nagród i wyróżnień, 
m.in. I nagrody Festiwalu Mło-
dzieżowej Muzyki Współczesnej 

w Kaliszu w 1973 r. i głównej 
nagrody indywidualnej festiwa-
lu Jazz nad Odrą w 1974 r. Ze-
spół – pod jego kierownictwem 
– dwukrotnie wygrał głosami 
publiczności konkursy KFPP 
w Opolu za piosenki jego kom-
pozycji: „Słodkiego miłego ży-
cia” w 1984 r. (konkurs „Prze-
boje”) i „Polska drużyna” w 2018 
r. (konkurs „Przebój na Mun-
dial”). Łosowski realizuje wciąż 
nowe projekty artystyczne, jed-
nym z ważniejszych z ostatnich 
miesięcy był koncert Kombi 

„Jaki jest wolności smak” z Or-
kiestrą Symfoniczną Filharmo-
nii w Szczecinie. Obecnie arty-
sta pracuje nad nowym miksem 
kompozycji „Bez ograniczeń 
energii”, szerokiej publiczności 
bardziej znanej pod tytułem „5-
10-15” z programu TVP, którego 
przez 25 lat była muzyczną czo-
łówką. Utwór „Bez ograniczeń 
energii: 5-10-50” to muzyczny 
leitmotiv złotego jubileuszu Sła-
womira Łosowskiego.

(wK)

ZAPRASZAmY NA fESTIwAL

psy opanują Ergo arenę
„Dzień Psa” w Ergo Arenie 

to wydarzenie, które organi-
zowane jest 16 czerwca, a do-
cenią je zarówno miłośnicy, 
jak i sami nasi czworonożni 
przyjaciele.

 – Impreza będzie miała 
charakter festiwalu, w ramach 
którego będzie można wziąć 
udział w spotkaniach o tema-
tyce kynologicznej oraz wy-
kładach z zakresu bezpieczeń-
stwa i profilaktyki zdrowia 
psów. Zaproszeni do udzia-
łu wystawcy będą promować 
i oferować swoje wyroby, pro-
dukty i usługi, a osoby zain-
teresowane adopcją psa będą 
miały możliwość pozyskania 
informacji w tym zakresie od 
wolontariuszy schronisk dla 
bezdomnych zwierząt „Pro-
myk” i „Sopotkowo”. Dodat-
kowo podczas „Dnia Psa” od-
będą się ogólnopolskie zawody 
„Rally-Obedience”, czyli po-
słuszeństwa „na luzie” – in-
formuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy Ergo Areny.

Organizatorzy zaprasza-
ją całe rodziny, dużych i ma-
łych, tych młodszych i tych 
starszych mieszkańców Trój-
miasta i okolic oraz naszych 
czworonożnych przyjaciół 
– przedstawicieli ras i kun-
delki, seniorów i szczeniaki,  

sportowców i kanapowców.
 – Zapraszamy także obec-

nych i przyszłych właścicieli 
psów, amatorów i tych, którzy 
na co dzień zajmują się branżą 
kynologiczną. Każdy znajdzie 
interesujące zagadnienie, pro-
dukt lub usługę dla siebie i swo-
jego pupila – zachęca Bartosz 
Tobieński.

W programie festiwalu zapla-
nowano m.in. liczne konkursy 
dla publiczności – także z udzia-
łem czworonogów, ale również 
bezpłatne chipowanie dla wła-
ścicieli psów z Gdańska i So-

potu. Odbędą się też pokazy 
psów pracujących. Skorzystać 
będzie można z darmowych 
konsultacji weterynaryjnych 
i porad z zakresu pielęgnacji 
psów. Podczas imprezy w Ergo 
Arenie prowadzona będzie 
zbiórka pieniędzy oraz licyta-
cja zdjęć psów do adopcji na 
rzecz gdańskiego i sopockiego 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.Dodajmy, że wstęp 
na imprezę jest darmowy.

(GR)
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współdziałają w różnych akcjach zagrażających bezpieczeństwu i życiu. strażacy 
wspomagają energetyków przy kataklizmach pogodowych, gdy przewalone 
drzewa zrywają linie energetyczne. energetycy wspomagają przy pożarach, 
kiedy konieczne są interwencje związane z bezpieczeństwem dopływu energii 
elektrycznej. spółki Grupy energi współpracującą ze strażą, wspierają 
w pozyskiwaniu najnowocześniejszego sprzętu gaśniczego. strażacy szkolą 
energetyków w zakresie pierwszej pomocy.

Niewiele jest grup zawodowych 
połączonych tak ścisłą i wie-
lopłaszczyznową współpracą. 
Współdziałanie holdingu ener-
getycznego Energa i Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku jest najlep-
szym przykładem nowoczesne-
go myślenia o bezpieczeństwie 
– nie tylko przeciwpożarowym.
Energa Wytwarzanie zatrudnia 
przeszło 1500 osób. Ogromna 
większość to robotnicy, naraże-
ni na różnego rodzaju nieprze-
widziane, często bardzo poważ-
ne zagrożenia. Nic dziwnego, 
że zarząd spółki przywiązuje 
tak ogromną wagę do bezpie-
czeństwa i higieny pracy swoich 
pracowników. Aby poziom ten 
podnieść jeszcze bardziej, wła-
dze spółki Energa Wytwarzanie 

BRANŻOwA wSPÓŁPRAcA PRZYNOSI OcZEKIwANE OwOcE

Wspólne szkolenie strażaków 
z energetykami

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

DLA EmERYTÓw I RENcISTÓw
otrzymali pierwsze 
„trzynastki”
29 kwietnia pierwsi świadcze-
niobiorcy otrzymali swoją eme-
ryturę lub rentę wraz z „trzy-
nastką”. Przyniósł ją listonosz 
lub wpłynęła ona na konto.
– W maju emeryci i renciści do-
staną więcej pieniędzy. Wszyst-
ko dzięki jednorazowemu 
świadczeniu pieniężnemu, tzw. 
trzynastej emeryturze. Dodat-
kowe świadczenie dostaną oso-
by, które w dniu 30 kwietnia 
miały ustalone prawo do eme-
rytur i rent, pod warunkiem, 
że pobierały to świadczenie. 
Dotyczy to zarówno świadczeń 
w systemie powszechnym, 
emerytur i rent rolników, służb 
mundurowych, emerytur po-
mostowych, świadczeń i zasił-
ków przedemerytalnych, rent 
socjalnych, nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych, 
rent inwalidów wojennych 
i wojskowych, a także rodzi-
cielskich świadczeń uzupeł-
niających z programu „Mama 
4 plus”. Świadczeniobiorcy 
otrzymają ją w standardowym 
terminie, w którym co miesiąc 
pobierają świadczenie – infor-
muje Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych wo-
jewództwa pomorskiego.
Co ważne, trzynastą emery-
turę dostaną też osoby, które 
obecnie pobierają świadczenie 

niższe niż minimalna emery-
tura – nawet jeśli jest to kilka 
złotych. „Trzynastka” będzie 
także zwolniona od egzekucji 
komorniczych i innych potrą-
ceń. Będzie wypłacana „z urzę-
du”, więc nie trzeba składać 
żadnych wniosków.
– Kwota świadczenie dla wszyst-
kich będzie taka sama i wyniesie 
1100 zł brutto,  czyli tyle, ile naj-
niższa emerytura po marcowej 
waloryzacji. Po pomniejszeniu 
o zaliczkę na podatek docho-
dowy i składkę na ubezpiecze-
nie zdrowotne, emeryt otrzyma 
„na rękę” najczęściej kwotę 888 
złotych – dodaje Krzysztof Cie-
szyński. – Decyzję w sprawie 
jednorazowego świadczenia pie-
niężnego będą wydawać i wy-
płacać je właściwe organy eme-
rytalno-rentowe – w tym ZUS, 
KRUS i Zakład Emerytalno
-Rentowy Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.
W naszym województwie trzy-
nasta emerytura wypłacana 
przez ZUS trafi do  blisko 480 
tysięcy osób – ok. 338 tys. stano-
wią emeryci, a 134 tys. renciści, 
w tym blisko 15 tys. renciści so-
cjalni. Otrzyma ją także ponad 
3,8 tys. matek, które korzystają 
z programu „Mama 4 plus”.

(GR) wraz z Komendą Miejską PSP 
w Gdańsku przygotowały kolej-
ny cykl szkoleń dla pomorskich 
energetyków.
Zajęcia odbyły się w Straszynie 
i Pruszczu Gdańskim. W ra-
mach szkolenia strażacy przy-
gotowali dla energetyków ćwi-
czenia z udzielania pierwszej 
pomocy. Akcję poprowadzili 
profesjonalni ratownicy me-
dyczni z Państwowej Straży Po-
żarnej w Gdańsku.
Historia współpracy Energi 
z Państwową Strażą Pożarną 
z Gdańska sięga lat 90. ubie-
głego wieku. W tamtym okresie 
strażacy i energetycy dokony-
wali wspólnych kontroli insta-
lacji elektrycznych w gospodar-
stwach domowych. I to właśnie 
wtedy między obiema grupami 
zawodowymi narodziły się wię-
zy opierające się nie tylko na 
wspólnym gaszeniu pożarów.
Jak silne są to relacje, okazało 
się latem 2017 roku. Podczas 
nawałnicy, która przeszła nad 
Kaszubami w nocy z 11 na 12 
sierpnia, pomorscy energetycy 
otrzymali od strażaków wiel-
kie wsparcie przy usuwaniu 
skutków tornada. Komendant 
Wojewódzki PSP w Gdańsku, 
nadbrygadier Tomasz Komo-
szyński skierował wtedy do po-
mocy około tysiąca strażaków 
z OSP i PSP. Kilka miesięcy 
później Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej 
gen. brygadier Leszek Suski, 
nazwał to partnerstwo „funda-
mentem ochrony przeciwpo-
żarowej”, a dofinansowanie za-
kupu sprzętu dla straży pożar-
nej przez Grupę Energa – „nie 

tylko realizacją zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz 
koncepcyjnej polityki dobro-
czynności”, lecz czymś znacznie 
więcej – „znakomitym przykła-
dem dobrego myślenia o współ-
czesnym bezpieczeństwie”.
– Sukces w walce z pożarami 
zależy nie tylko od profesjona-
lizmu strażaków, lecz także od 
szybkich reakcji energetyków, 
na przykład w zakresie wyłą-
czeń infrastruktury energe-
tycznej spod napięcia – podkre-
śla brygadier Adam Jastrzęb-
ski, Komendant Miejski PSP 
w Gdańsku. – W latach 2017-
2018 na Poligonie Energetycz-
nym w Straszynie prowadzone 
już były szkolenia strażaków 
PSP i OSP z zakresu bezpiecz-
nej pracy w pobliżu infrastruk-
tury energetycznej. Z zagroże-
niami wynikającymi ze specy-
fiki pracy w pobliżu strefy pod 
napięciem zapoznało się wów-
czas 127 strażaków.
– Ćwiczenia strażaków na poli-
gonie w Straszynie okazały się 
tak owocne, że razem z komen-
dantem Adamem Jastrzębskim 
postanowiliśmy kontynuować 
naszą współpracę. Pan komen-
dant zaproponował naszym 
pracownikom profesjonalne 

szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy. Co istotne, przed-
sięwzięcie o takiej skali odbyło 
się po raz pierwszy w historii 
naszej spółki. Zajęcia miały 
wymiar nie tylko praktyczny, 
lecz także symboliczny. Dzię-
ki ogromnej wiedzy i praktyce 
strażaków instruktorów-ratow-
ników medycznych, pracownicy 
naszej spółki mieli możliwość 
zapoznać się z najważniejszy-
mi aspektami udzielania po-
mocy przedmedycznej. Należy 
przy tym zaznaczyć, iż szkole-
nie, które przygotowali dla nas 
gdańscy strażacy, było bezpłatne 
i wpisuje się we wzorcową i wie-
loletnią współpracę z Państwo-
wą Strażą Pożarną – podkreśla 
Krzysztof Kurt, wiceprezes za-
rządu Energa Wytwarzanie.
W ratownictwie istotnym ele-
mentem jest pierwsza pomoc 
udzielona potrzebującym. Zna-
jomość podstaw pozwala oce-
nić stan zdrowia osoby poszko-
dowanej oraz przeprowadzić 
czynności ratunkowe w sposób 
adekwatny do zagrożenia. To są 
istotne argumenty, aby pracow-
nicy spółki zostali przeszkoleni 
z zakresu pierwszej pomocy.

(AN)

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście
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DZwONY wRAZ Z fONTANNĄ

koncerty wyjątkowego duetu
Do końca września gdańskiej 
Fontannie Heweliusza akom-
paniują dzwony. Występuje ona 
razem z ważącym ponad sie-
demnaście ton carillonem ko-
ścioła św. Katarzyny.
– Gdańsk to pierwsze europej-
skie miasto, które wykorzystu-
je takie oryginalne połączenie. 
Wieczorne pokazy wody, światła 
i dźwięku odbywają się w każdy 
piątek, sobotę i niedzielę o godz. 
21.45 – informuje Andrzej 
Gierszewski, rzecznik prasowy 
Muzeum Gdańska, przypomi-
nając jednocześnie, że Fontan-
na Heweliusza to nowoczesne 
urządzenie, które umożliwia 
tworzenie różnorodnych, cieka-
wych wizualnie obrazów wod-
nych i świetlnych. – Zapewnia 
letnie orzeźwienie oraz miły wy-
poczynek gdańszczanom i tu-
rystom. Do tego kameralnego 
widowiska w 2016 roku dołączył 
unikatowy gdański instrument – 
carillon kościoła św. Katarzyny.
Instrument został odbudowany 
w latach 1989-2006. Posiada 50 
dzwonów i jest największym ca-
rillonem koncertowym w Polsce 
i w Europie Środkowej. Najpo-
tężniejszy dzwon o imieniu „Ka-
tarzyna” waży dokładnie 2835 
kg. Carillon posiada dwa syste-
my gry: automatyczny i ręczny, 
co czyni z niego pełnowartościo-
wy instrument muzyczny.
– Polskie Stowarzyszenie 

Carillonowe wraz z Muzeum 
Gdańska i Gdańską Infrastruk-
turą Wodociągowo-Kanaliza-
cyjną przygotowało komplekso-
wy program koncertów na cały 
sezon – od maja do końca wrze-
śnia – dodaje Andrzej Gierszew-
ski. – Jeszcze przed wakacjami 
w każdy majowy i czerwcowy 
weekend będzie można usłyszeć 
utwór „Opowieści Fontanny 
Heweliusza”. Muzyczne pokazy 
fontanny wzbogacone zostaną 
także świetlną iluminacją ko-
ścioła św. Katarzyny.
Przypomnijmy, że od roku 1999 
w lipcu i sierpniu organizowany 
jest Gdański Festiwal Carillono-
wy, podczas którego występują 
najwięksi światowi wirtuozi tego 
instrumentu. W tym roku festi-
wal wystartuje 28 czerwca i po-
trwa do końca sierpnia. W każ-
dy lipcowy i sierpniowy piątek 
o godz. 21.00 zagrają artyści na 
żywo. Do Gdańska zaproszono 
m.in. carillonistów z Litwy, Ho-
landii, Francji.
Inauguracja festiwalu będzie 
także okazją do rozszerzenia 
cyklicznych pokazów fontanny 
o nowe utwory.
W repertuarze pokazów spe-
cjalnych znajdą się m.in. „Echa 
Gdańska” Jakuba Nikiela oraz 
„Płynna materia” Beniamina 
Baczewskiego.

(GR)

ZAPRASZAmY NA OPOLSKĄ 2

Gdańsk pełen skrzydeł 
andrzeja kowalczysa
przymorska biblioteka przy opolskiej 2 zaprasza na wiele ciekawych wydarzeń 
organizowanych w najbliższych kilku tygodniach.
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Do końca miesiąca można oglą-
dać wystawę tkactwa Elżbiety 
Janeckiej, a już 23 maja (godz. 
17.00) odbędą się bezpłatne 
warsztaty artystyczne „Ozdabia-
my upominki na Dzień Matki”. 
Materiały zostaną zapewnione 
przez organizatorów.
 – Dzień później, 24 maja, rów-
nież o godz. 17.00 zapraszamy 
na spotkanie przyrodnicze z An-
drzejem Kowalczysem „Gdańsk 
pełen skrzydeł”. Korzystając 
z gościnnych łamów „Panora-
my”, zachęcam wszystkich mi-
łośników skrzydlatych przyja-
ciół do udziału w pasjonującym 
spotkaniu z Andrzejem Kowal-
czysem, który opowie o ptakach 
spotykanych w Gdańsku. Opo-
wieść będzie połączona z pre-
zentacją pięknych zdjęć ptaków 
autorstwa Małgorzaty Spierzak, 
która specjalizuje się w tym cie-
kawym temacie. Podczas spo-
tkania oprócz ornitologicznych 
tematów poruszone będą też 

inne, bo Andrzej Kowalczys to 
bardzo ciekawa postać – mówi 
Katarzyna Dettlaff-Lubiejew-
ska, kierownik biblioteki przy 
ulicy Opolskiej.
Andrzej Kowalczys jest radnym 
Gdańska, który zwraca uwagę 
na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, reprezentują-
cymi sprawy seniorów, osób za-
grożonych uzależnieniem i wy-
kluczeniem społecznym, a także 
zajmującymi się pomocą nie-
pełnosprawnym i najmłodszym 
mieszkańcom Gdańska.
 – Stawia na wdrażanie progra-
mów, które służą zapewnieniu 
bezpieczeństwa dzieciom i mło-
dzieży w ich czasie wolnym oraz 
podczas zajęć szkolnych. Za-
angażowany jest w realizację 
licznych inwestycji sportowych, 
a także inicjatywy remonto-
we gdańskich szkół i klubów 
sportowych. W licznych inter-
pelacjach zwraca się o nowe in-
westycje drogowe. Jego hobby 

jest ornitologia oraz organizacja 
imprez sportowych dla dzie-
ci i młodzieży. Uprawia piłkę 
nożną, tenis, jeździ z rodziną 
na rowerach. Kibicuje gdańskiej 
Lechii. Od 1990 r. do dnia dzi-
siejszego jest kapitanem drużyny 

piłkarskiej „Politycy i Przyjacie-
le”. Chętnie słucha Pink Floyd, 
Led Zeppelin, Yes, Ewangelisa, 
a czasem Eminema – dodaje Ka-
tarzyna Dettlaff-Lubiejewska.

(GR)
reklama

Koło PZW nr 4 
Gdańsk-Portowa 

Zaprasza w dniu 
1.06.2019

Na zawody wędkarskie z nagrodami 
dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Zawody organizowane będą na zbiorniku retencyjnym przy 
ulicy Wileńskiej. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00 

a planowane zakończenie godz. 12:00. 

Zbiórka wszystkich chętnych 
w miejscu wyznaczonym do 

godz. 9:30 każdy  
z uczestników musi posiadać 

własny sprzęt.

Obsługa medialna: Telewizja Regionalna TVP
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mTB POmERANIA 

Gratka dla 
kolarzy
Kolejna odsłona MTB Po-
merania Maraton odbędzie 
się w sobotę 8 czerwca, a jej 
start i meta usytuowane będą 
w Domachowie w gminie 
Trąbki Wielkie. Miastecz-
ko zawodów zlokalizowane 
będzie przy świetlicy. Nato-
miast trasa będzie prowadzić 
po pięknych zalesionych tere-
nach, na których nie zabrak-
nie podjazdów i urzekających 
widoków. 
Na wszystkich czekają cztery 
trasy do wyboru: Junior (do 5 
km), Speed (ok. 30 km), Mega 
(ok. 60 km) oraz turystyczny 
Rajd Rodzinny (ok. 15 km).
Wszelkie informacje o impre-
zie można znaleźć także na 
stronie organizatora (www.
mtbpomerania.pl). Zapisów 
dokonywać należy przez for-
mularz na stronie zapisy.po-
merania-sports.pl. Bieżących 
informacji o wyścigach można 
szukać na fanpage’u organiza-
tora, a podczas zawodów war-
to zajrzeć na profil na Insta-
gramie, na którym będą nada-
wane relacje video live.
Dodatkowe atrakcje dla 
uczestników i kibiców plano-
wane są także w miasteczku 
zawodów podczas imprezy.

(GR)

NAjLEPSZE NA ZAPLEcZU EKSTRAKLASY

aZs Uniwersytet Gdański 
w Energa Basket Lidze
Gdańsk ma kolejny zespół, który będzie walczył w najwyższej klasie rozgrywkowej. 
do grona najlepszych koszykarek dołączyła niedawno reprezentacja azs 
Uniwersytet Gdański, które pod wodzą włodzimierza augustynowicza okazały się 
bezkonkurencyjne w i lidze.

Monika Rogo z Biura Rzecz-
nika Prasowego Uniwersytetu 
Gdańskiego przypomina, że jest 
to historyczny sukces uniwersy-
teckiej drużyny.
 – Drużyna pod wodzą trene-
ra Włodzimierza Augustyno-
wicza została Mistrzem I Ligi 
i tym samym uzyskała awans do 
Energa Basket Ligi – najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. De-
cydujące starcie gdańszczanki 
wygrały z zespołem Panattoni 
Europe Lider Pruszków – infor-
muje Monika Rogo.
Szkoleniowiec gdańskich ko-
szykarek podkreśla, że droga do 
tego sukcesu była bardzo długa.
 – Już w sezonie zasadniczym 
moje zawodniczki pokazały, że 
będą jednym z czołowych ze-
społów w rozgrywkach. W 20 
meczach odniosły 18 zwycięstw 
i doznały tylko dwóch pora-
żek. Ten bilans dał drużynie 
1. miejsce po pierwszej fazie 

mISTRZOSTwA wOjEwÓDZTwA

Gdańsk był gospodarzem 
Mistrzostw Województwa 
Pomorskiego w Mini Pił-
ce Koszykowej Dziewcząt. 
O trofeum walczyło sześć 
zespołów.
Organizatorem koszykar-
skiej imprezy byli: Gdański 
Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego, a mecze odbywa-
ły się w halach Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Szkoły Pod-
stawowej nr 8. Jak informują 
organizatorzy mistrzostw, 
drużyny uczestniczące w tur-
nieju zostały podzielone na 
dwie grupy, w których zagra-
ły systemem „każdy z każ-
dym”, a zwycięzcy każdej 
grupy mieli w kolejnym eta-
pie zmierzyć się w pojedynku 
o złote medale, a drużyny z 2. 
miejsc w swoich grupach za-
grały o brązowe medale.

W wielkim finale spotkały się 
ekipy z Kartuz i Kolbud. Spo-
tkanie, mimo początkowej 
przewagi kartuskiego teamu, 
miało nerwową końcówkę. 
Ostatecznie jednak mistrzo-
stwo Pomorza wywalczyła re-
prezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 5 z Kartuz. Srebrnymi 
medalami musiały zadowolić 
się młode adeptki koszyków-
ki z Kolbud.
Natomiast w finale pocie-
szenia zmierzyły się ekipy 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 
z Sopotu i słupskiej „dziesiąt-
ki”. Lepsze okazały się na-
sze zawodniczki, zdobywając 
tym samym brązowe medale. 
Barw Gdańska broniła ekipa 
ze Szkoły Podstawowej nr 46, 
która sklasyfikowana została 
na 6. pozycji.

(GR)

 koszykarki z sopotu (żółte koszulki) zdobyły brązowe medale 
w mistrzostwa województwa pomorskiego.
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Brąz dla sopotu

rozgrywek – mówi Włodzi-
mierz Augustynowicz.
W fazie play-off, w drodze do 
finału, koszykarki AZS Uni-
wersytet Gdański pokonały ko-
lejno: Golden Tulip, Politech-
nikę Gdańską, Tęczę Leszno 
i SMS PZKOSZ Łomianki. 
W finale nasze zawodniczki 

dwukrotnie pokonały zespół 
Panattoni Europe Lider Prusz-
ków. Na własnym parkiecie za-
wodniczki UG pokonały prze-
ciwniczki 88:77 (27:17, 26:14, 
22:17, 13:29). W drugim meczu 
w Pruszkowie – rywalizacja to-
czyła się do dwóch zwycięstw 
– zespół AZS zwyciężył 60:50 

(19:15, 17:10, 17:12, 7:13).
To wielki sukces gdańskiego 
teamu. Koszykarkom życzymy, 
aby w najwyższej lidze pozosta-
ły jak najdłużej i aby nie walczy-
ły o utrzymanie, a o nieco wyż-
sze cele. 

(GR)



Jagatowo, ul Wrzosowa 14

726 726 780

biuro@jagatowewzgorze.pl

Dogodne położenie Jagatowego Wzgórza daje 
pensjonariuszom ciszę i spokój, a rodzinie oraz 
przyjaciołom możliwość szybkiego dotarcia

Architektura budynku i przestrzeni wokół niego, 
jak również wyposażenie zostały dostosowane 
do potrzeb osób starszych o różnym stopniu 
sprawności

Dysponujemy siłownią integracyjną dedykowaną 
dla seniorów

Zapewniamy specjalistyczną opiekę 
rehabilitacyjną

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, 
doświadczonych i oddanych opiekunów

W równym stopniu troszczymy się o zdrowie 
fizyczne, psychiczne jak i społeczne

Oferujemy zdrowe, zbilansowane posiłki, 
przygotowane we własnej kuchni

Ofertę kierujemy dla seniorów samodzielnych, 
odczuwających brak aktywności fizycznej 
i społecznej, jak również do osób chorych 
somatycznie, niepełnosprawnych fizycznie czy 
osób cierpiących na Alzheimera

CENTRUM REHABILITACJI I REGENERACJI


