
Gdańsk/sopot             bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie: czerwiec 2019  —  nr wydania:  6 (79) — issn: 2392-2877  —  www.panoramapomorza.pl

FlashFlash

str.  15

wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych 
rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na 
bezpieczny dom, w którym znajdzie warunki do 
prawidłowego rozwoju – mówi andrzej czekaj, 
dyrektor sopockiego mops.

„Ostoja” świętowała 25. urodziny
W Dworze Artusa odbyła się gala z okazji ćwierćwiecza 
powstania i działalności DPS „Ostoja”. W uroczystości 
udział wzięli m.in. najaktywniejsi podopieczni 
placówki, jej pracownicy, szacowni goście i przyjaciele.

Ambitne plany władz SM „Suchanino”
Bez żadnych niespodzianek zakończyło się dwuczę-
ściowe Walne Zgromadzenie SM „Suchanino”. W tym 
roku w walnym – łącznie z pełnomocnikami – uczest-
niczyło ok. 2 procent wszystkich członków spółdzielni.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania?
W Gdańsku planuje się stworzenie Śródmiejskiej Strefy 
Płatnego Parkowania. Najpierw jednak przeprowadzo-
na będzie analiza, która określi rotację parkujących po-
jazdów w planowanej strefie.

Przebudują basen we Wrzeszczu
Podpisano umowę na przebudowę basenu przy ul. 
Reja we Wrzeszczu. Inwestycja pochłonie ok. 9 mln 
zł, a wszystkie prace mają być ukończone w ciągu 9 
najbliższych miesięcy.
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I ty możesz zostać rodziną zastępczą
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OPIEKA NAD DZIEĆMI WYMAGA OTWARTEGO SERCA

za nami kolejny dzień rodzicielstwa zastępczego. była to 
doskonała okazja do wyrażenia wyrazów uznania i podzię-
kowania dla wielu wspaniałych ludzi, którzy otworzyli swo-
je serce i swój dom dla dzieci.
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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
•	7 – 9 czerwca (piątek – niedziela), Dni 
Pruszcza Gdańskiego (Coma, Sławomir);

•	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;

•	10 – 14 czerwca (poniedziałek – piątek), 
Sopockie Dni Seniora;

•	15 czerwca (sobota), „Trąbki 
w Trąbkach” stadion w Trąbkach Wielkich 
(Golec uOrkiestra); 

•	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;

•	28 czerwca (piątek), 62. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej, godz. 20.00, Katedra Oliwska;

•	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;

•	17 – 21 lipca (środa – niedziela), 
Globaltica Festival, Park Kolibki 
w Orłowie; 

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

•	23 lipca (wtorek), Scorpions, godz. 
20.30, Ergo Arena;

•	24 lipca (środa), Beth Hart, godz. 20.00, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza  
Górskiego 8;

•	29 lipca – 4 sierpnia (poniedziałek – 
niedziela), BNP Paribas Sopot Open;

•	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;

•	4 sierpnia (niedziela), Michał Szpak, 
godz. 20.30, tarasy przy Aquaparku 
w Sopocie, ul. Góra Zamkowa 3/5;

•	10 – 11 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych i Myśliwskich, godz. 10.00, 
Hipodrom Sopot, ul. Polna 1.
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Teraz PiS, jak zwykle bez 
konsultacji, cichaczem wpro-
wadza zmiany do złej ustawy 
pozwalającej budować szyb-
ko i niechlujnie, nie licząc się 
z dobrem miasta i w konflik-
cie z planami zagospodaro-
wania przestrzennego. Bez 
dbałości o przestrzeń publicz-
ną i nie troszcząc się o jakość 
i dobro mieszkańców. 
Złe prawo ustawy o Krajo-
wym Zasobie Nieruchomo-
ści staje się jeszcze gorszym 
przez tę nowelizację. 
Ustawa nie przewiduje żadnej 
ochrony dla zieleni istnieją-
cej, nawet parków (!), ani dla 
zabytków.
Teraz już żaden samorząd nie 
będzie mógł sprzeciwić się in-
westycji mieszkaniowej. Na-
wet takiej, która realizowana 
będzie wbrew planom miasta, 
na terenach zielonych lub od-
dalonych od centrów gdzie 
w przyszłości gmina nie pla-
nowała zabudowy.

dewastacja polskich miast
sejm, na posiedzeniu w dniu 16 maja, głosami posłów pis przyjął nowelizację ustawy o krajowym zasobie nie-
ruchomości, czyli ustawy, która miała doprowadzić do realizacji słynnego już programu mieszkanie+. tylko nie 
doprowadziła… okazała się kompletną klapą.

Nie tylko gminy, ale nawet 
sam Premier wypowiadał 
się przeciwko szkodliwemu 
urbanistycznie i ekonomicz-
nie tzw. rozlewaniu się miast. 
I co? Teraz p. Premier to 
popiera?
Po tej nowelizacji mieszkań-
cy nigdzie nie będą mogli się 
odwoływać. Nie będą istotne 
zapisy planu miejscowego – 
bloki będą mogły powstać na 
terenie planowanej przestrze-
ni publicznej, rekreacyjnej 
albo szkoły.
Tak skonstruowane prawo po-
głębi problem korków, bra-
ku dostępu do komunikacji 
i usług publicznych.
Środowiska samorządowe, 
urbanistów, Kongres Ruchów 
Miejskich zdecydowanie 
sprzeciwiają się tej ustawie, 
a tym bardziej jej noweliza-
cji, która jeszcze pogłębia ten 
problem.
Niweczony jest cały dotych-
czasowy wysiłek planistyczny 

samorządów. W prakty-
ce oznacza to chaos prze-
strzenny kosztem mieszkań-
ców przyszłych i istniejących 
budynków.
Ta nowelizacja i tak już 
szkodliwej ustawy to kolej-
ne pozbawienie samorządów 
kompetencji.
Znika w niej obowiązek inwe-
stora uzyskania zgody od gmi-
ny na zabudowę, warunkowa-
nej możliwościami zapewnie-
nia miejsc w szkole i w przed-
szkolu. Czyli samorządy tracą 
jakąkolwiek możliwość wpły-
wu na zablokowanie np. wy-
sokiej zabudowy wśród dom-
ków jednorodzinnych.
Usunięcie tego bezpiecznika 
z tej ustawy pozbawia samo-
rządy kontroli nad tym gdzie 
będą powstawać osiedla. 
W Sejmie prowadziłam opi-
niowanie tej nowelizacji 
w imieniu Klubu Platfor-
ma Obywatelska – Koalicja 
Obywatelska. 

Jestem architektem, więc je-
stem czuła na problem ochro-
ny przestrzeni publicznej, czy 
przeciwstawianiu się rozlewa-
nia miast. 
Tym bardziej więc krytyko-
wałam te zapisy i oczywiście 

głosowaliśmy w trakcie kolej-
nych posiedzeń Komisji In-
frastruktury, jak również na 
posiedzeniu plenarnym Sej-
mu przeciw całej nowelizacji 
ustawy.
PiS przegłosował tę ustawę, 

przy braku poparcia całej 
opozycji.
To dewastacja polskich miast.

z poważaniem 
Małgorzata Chmiel,  

poseł, architekt

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash

KuLTuRALNY PIKNIK SĄSIEDZKI NA PRZYMORZu

Na dzikich podestach kultury
W czwartek, 6 czerwca, 
Świetlica Krytyki Politycz-
nej w Trójmieście wraz ze 
Stowarzyszeniem WAGA 

zapraszają do Parku obok klu-
bu przy Kołobrzeskiej 57 na 
wydarzenie kulturalne „Bolek 
i Lolek na dzikich podestach 

kultury”.
Inspiracją do pikniku jest eks-
peryment połączenia literatury 
z tańcem i książki (także dla 
dzieci) z zabawą w parku kulto-
wego klubu „Bolek i Lolek” na 
Przymorzu.
Dotkniemy kultury spoza „cen-
trum  metropolii” i odkryjemy 
uroki legendarnego peerelow-
skiego osiedla. Jakie książ-
ki i muzykę lubią mieszkań-
cy i mieszkanki Przymorza? 
Czy czytają powieść z falow-
cem w tle Moniki Milewskiej 
„Latawiec z betonu”? Jak ta-
niec łączy sąsiadów i sąsiadki, 
tych z jednej klatki schodowej 
i nieznajomych?
Kiedy myślimy o polskim osie-
dlu, przychodzi nam do głowy 
najczęściej blok: nowoczesny, 
peerelowski lub z wielkiej pły-
ty. My zapraszamy na BLOK 
LITERACKI z pisarką, po-
etką i performerką Barbarą 
Piórkowską.
Piknik zaczynamy od godz. 
16.30 Czytelnią Świetlicy 
Krytyki Politycznej w Trój-
mieście, dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.
Od godziny 17.00 spotykamy 
się na dyskusję o blibliotecz-
ce każdego blokersa. Dowie-
my się, co się w niej powinno 

Bolek i Lolek 
Na Dzikich 
Podestach 

Kultury

16.30  GALOPUJĄCE STRONY - CZYTELNIA LETNIA 
   ORAZ POETYCKIE PRANIE
17.00  DZIKIE KSIĄŻKI W WIELKIEJ PŁYCIE - ROZMOWY Z 
   BARBARĄ PIÓRKOWSKĄ O BIBLIOTECZCE BLOKERSA
18.30  DZIKI ZACHÓD NA PARKIECIE - NAUKA TAŃCA COUNTRY

Wydarzenie organizowane we współpracy z 
Klubem Bolek i Lolek oraz Radą Dzielnicy Przymorze Wielkie. 
Spotkanie wpisuje się w projekt "Podesty Kultury".

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

6 CZERWCA
Park przy Klubie Bolek i Lolek
ul. Kołobrzeska 57

znajdować (zrobimy przegląd 
literatury tematu), sprawdzi-
my, jak pisać o przestrzeni 
miejskiej, spojrzymy na to, jak 
wykorzystać specyficzną osie-
dlową topografię w tekstach.
Na spotkanie zapraszamy 
miłośników literatury i oso-
by piszące, chcące poszerzyć 
swoje umiejętności literackie. 
Rozmowy o tajnikach warsz-
tatu poprowadzi Barbara 
Piórkowska.
A na finał zapraszamy do 
tańca na Dzikim Zachodzie! 
Będzie z nami kowbojski DJ 
z muzyką, którą znacie i lubi-
cie. Pod okiem instruktorów 
nauczymy się podstawowych 
kroków tańca country. Potań-
cówka trwa do zachodu słoń-
ca – do godz. 21.00. (Kowboj-
skie stroje i przebrania mile 
widziane.)
Zachęcamy także do przynie-
sienia własnych koszy pikni-
kowych z jadłem i napojami.
Wydarzenie organizowane 
jest przez Świetlicę Kryty-
ki Politycznej w Trójmieście 
i Stowarzyszenie WAGA, we 
współpracy z klubem „Bolek 
i Lolek” oraz Radą Dzielnicy 
Przymorze Wielkie.

(AN)
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 – Rodzicielstwo zastępcze peł-
ni ważną rolę w sytuacji, gdy 
dzieci nie mogą przebywać pod 
opieką biologicznych rodzi-
ców. Daje szansę na dorastanie 
w ciepłej, przyjaznej atmosferze 
– podkreśla Urszula Szymań-
ska, kierownik Działu Pieczy 
Zastępczej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie.
Z tej okazji odbył się też Dzień 
Otwarty sopockiego MOPS, 
gdzie było można uzyskać 
wszelkie informacje dotyczące 
pełnienia roli rodziny zastęp-
czej, m.in. jakie warunki nale-
ży spełnić, jakie wsparcie mogą 
otrzymać rodzice zastępczy. 
Można było także osobiście po-
rozmawiać z zastępczą mamą.
Rodzina zastępcza przyjmuje 
dzieci na określony czas, po-
trzebny rodzicom naturalnym 
na rozwiązanie swoich pro-
blemów – np. podjęcie terapii 
uzależnień, znalezienie pracy, 
polepszenie warunków miesz-
kaniowych. Daje szansę na bez-
pieczne dzieciństwo dzieciom, 
które mają małe możliwości na 
adopcję, np. z powodu braku 

OPIEKA NAD DZIEĆMI WYMAGA OTWARTEGO SERCA

I ty możesz zostać rodziną zastępczą
za nami kolejny dzień rodzicielstwa zastępczego. była to doskonała okazja do wyrażenia wyrazów uznania i podziękowania dla wielu 
wspaniałych ludzi, którzy otworzyli swoje serce i swój dom dla dzieci.

uregulowania sytuacji prawnej.
Rodziny zastępcze objęte są sta-
łym wsparciem koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, po-
mocą psychologiczną, zarówno 
dla rodziców, jak i dla dzieci, 
tak pedagogiczną, jak i praw-
ną. Sopocki MOPS oferuje 
również udział w bezpłatnych 
szkoleniach, grupach wspar-
cia, możliwość dofinansowa-
nia do wypoczynku dzieci czy 
remontu mieszkania. Rodziny 
zastępcze otrzymują ustawowo 
comiesięczną pomoc pieniężną 
na pokrycie kosztów utrzyma-
nia dziecka, a rodziny zawo-
dowe dodatkowo comiesięczne 
wynagrodzenie.
 – Opieka nad powierzonymi 
dziećmi wymaga otwartego ser-
ca, zaangażowania i cierpliwo-
ści, ale przynosi rodzicom za-
stępczym satysfakcję i ogromną 
radość - dodaje Urszula Szy-
mańska. – Korzystając z okazji 
i gościnności łamów „Panora-
my”, zachęcamy do zapoznania 
się z tą piękną ideą i stworzenia 
dzieciom bezpiecznego domu.
Aby zostać rodzicem 

zastępczym, należy spełnić 
kilka wymogów, m. in. posia-
dać stałe miejsce zamieszkania 
w Polsce, odpowiednie warun-
ki mieszkaniowe, stałe źródło 
utrzymania. Kandydat zobo-
wiązany jest odbyć szkolenie, 
a także przedstawić zaświad-
czenie lekarskie o stanie zdro-
wia umożliwiającym odpowied-
nią opiekę nad dzieckiem. Waż-
na jest motywacja i predyspo-
zycje przyszłych rodziców oraz 
możliwość zapewnienia dziecku 
należytej opieki oraz możliwo-
ści rozwoju. Dzieci, które przy-
chodzą z bagażem trudnych ży-
ciowych doświadczeń, otoczone 
troskliwą opieką i miłością ro-
dziców zastępczych stają się ra-
dosne i szczęśliwe.
 – „Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą” – pod 
takim hasłem nasz ośrodek od 
2004 roku organizuje obchody 
święta rodzicielstwa zastępcze-
go – mówi Andrzej Czekaj, dy-
rektor sopockiego MOPS.
Coroczne spotkanie rodzin za-
stępczych jest okazją do inte-
gracji, wymiany doświadczeń, 

ZA ROK W NOWEj fORMuLE

oliwskie dni poezji

Kolejny raz poeci opanowali 
Park Oliwski. Plany organi-
zatora – Gdańskiego Klubu 
Poetów – storpedowała nieco 
zła pogoda, ale i tak Oliwskie 
Dni Poezji należy uznać  za 
udane.
Oliwskie Dni Poezji odby-
wają się już od 8 lat, ale od 
2015 roku imprezę organizu-
je Gdański Klub Poetów.
 – Bliźniacze imprezy już od 
28 lat organizuję w różnych 
polskich miastach. Oliwskie 
Dni Poezji trwały dwa dni, 
ale chcielibyśmy, aby w przy-
szłym roku nasza impreza 
odbywała się przez cały ty-
dzień – mówi „Panoramie” 

Piotr Szczepański z Gdań-
skiego Klubu Poetów.
Tradycyjnie już podczas im-
prezy można było zaczytać się 
w wierszach, które rozwieszo-
ne były na sznurach do prania. 
W tym roku zawieszono 250 
wierszy.
 – Specjalnie na naszą impre-
zę przyjechał z USA Tade-
usz Karmazyn, który mimo 
złej pogody oczarowany był 
naszym pomysłem, ponie-
waż w Stanach Zjednoczo-
nych podobnych imprez się 
nie organizuje. Swoje wiersze 
można zaprezentować jedynie 
na wieczorkach poetyckich, 
które maja bardzo oficjalną 

formę – tłumaczy Piotr 
Szczepański.
Zwieńczeniem Oliwskich 
Dni Poezji był Otwarty Ma-
jowy Konkurs „Podziel się 
wierszem”. Jury zdecydowało 
się przyznać dwie równorzęd-
ne pierwsze nagrody, którymi 
uhonorowano Arko van Ie-
perena i Zbigniewa Ignacego 
Brzostowskiego.
W tym roku w organizację 
imprezy włączyły się również: 
Stowarzyszenie Autorów Pol-
skich, Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna oraz 
Muzeum Etnograficzne.

(GR)
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a przede wszystkim do złożenia 
podziękowania za codzienny 
trud wychowania i opieki nad 
powierzonymi dziećmi.
 – Wszystkie dzieci potrzebują 
miłości i troskliwych rodziców, 
ale nie każde z nich ma szan-
sę na bezpieczny dom, w któ-
rym znajdzie warunki do pra-
widłowego rozwoju. Czasami 
rodzice nie mogą lub nie po-
trafią zaopiekować się swoimi 
dziećmi. Szansą na szczęśliwe 
i bezpieczne dzieciństwo jest dla 
tych dzieci rodzina zastępcza 

– dodaje dyrektor MOPS.
Rodziny, które chciałyby stwo-
rzyć rodzinę zastępczą, kontak-
tować się mogą z Działem Pieczy 
Zastępczej MOPS w Sopocie 
(al. Niepodległości 759 a. I pię-
tro, tel. 58 555-10-22).
Dodajmy jeszcze, że odbędzie 
się spotkanie sopockich rodzin 
zastępczych. Jak co roku, już od 
16 lat, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie organi-
zuje obchody święta rodziciel-
stwa zastępczego. Na wspólne 
świętowanie zaproszone zostały 

rodziny zastępcze wraz z dzieć-
mi, nad którymi sprawują opie-
kę. Coroczne spotkanie jest 
okazją do integracji rodziców 
zastępczych, którzy mogą wy-
mienić się doświadczeniami oraz 
porozmawiać na ważne dla nich 
tematy. To także okazja, aby po-
dziękować za miniony rok opieki 
nad powierzonymi dziećmi, za 
trud wniesiony w ich wychowa-
nie i rozwój.
W spotkaniu udział wzięło ok. 
80 osób.

(AN)
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Fotograficzny skrót  

z Dnia Dziecka na Przymorzu

Klub Maciuś I Klub Bolek i Lolek

Klub 

Piastuś
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WIęKSZY CMENTARZ  
W PRuSZCZu

otwarty dla 
każdego 
i taniej niż 
w trójmieście
Pruszczański cmentarz ko-
munalny, funkcjonujący 
już od 1995 roku, stał się 
„popularnym” miejscem 
pochówku mieszkańców 
miasta, powiatu gdańskie-
go, ale również południo-
wych osiedli sąsiedniego 
Gdańska. To spowodowa-
ło, że nekropolia stała się 
mała. Na szczęście gmina 
wiejska Pruszcz Gdański 
przekazało miastu 1,3 hek-
tara z przeznaczeniem na 
nekropolię.
Janusz Wróbel – burmistrz 
Pruszcza Gdańskie pod-
kreśla, że na pruszczańskiej 
nekropolii będzie można 
chować także mieszkańców 
sąsiednich wsi czy Gdań-
ska. Konkurencyjne będą 
również ceny.
 – Przekazany przez gmi-
nę teren sąsiaduje z nekro-
polią, dlatego tylko część 
ogrodzenia będzie rozebra-
na, a dojście będzie od stro-
ny obecnego cmentarza. 
Myślę, że w ciągu kilku 
najbliższych lat pozyskamy 
kolejne tereny, a miejsca na 
pochówki wystarczy na po-
nad pół wieku – dodaje Ja-
nusz Wróbel.
Teraz miasto daje sobie 
czas na zagospodarowanie 
otrzymanej działki. Pierw-
sze pochówki na rozbu-
dowanej części cmentarza 
mogłyby się odbyć za nieco 
ponad 2 lata.

(lubek)

 wyniki badań pozwolą na lepsze poznanie problemów parkingowych Śródmieścia oraz oczekiwań 
mieszkańców i osób przyjeżdżających do tej części miasta.

WYdarZENIa

OSTATECZNĄ DECYZję PODEjMĄ RADNI

powstanie Śródmiejska strefa płatnego parkowania?
w Gdańsku planuje się stworzenie Śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. najpierw jednak przeprowadzona będzie analiza, 
która określi rotację parkujących pojazdów w planowanej strefie, a także zakładany poziom rotacji parkujących aut w planowanej 
strefie z uwzględnieniem wysokości opłat za postój. analiza prowadzona będzie od 11 do 30 czerwca.

 – Śródmiejska Strefa Płatnego 
Parkowania może zostać wy-
znaczona w śródmieściu mia-
sta, które liczy powyżej 100 
tysięcy mieszkańców, w jego 
faktycznym centrum lub innej 

dzielnicy, jeśli występuje tam 
znaczny deficyt miejsc parkin-
gowych oraz istnieje potrzeba 
zwiększenia rotacji aut i pre-
ferencji dla komunikacji zbio-
rowej, a sama Strefa Płatnego 
Parkowania nie jest wystar-
czająca – tłumaczy Magdalena 
Kiljan rzecznik prasowy Gdań-
skiego Zarządu Dróg i Ziele-
ni. – W Śródmiejskiej Strefie 
Płatnego Parkowania opłaty 
mogą być pobierane oprócz dni 
powszednich, także w soboty 
niedziele i święta oraz w nocy. 
W takiej strefie opłaty za postój 
pojazdu mogą być wyższe niż 
w Strefie Płatnego Parkowania. 
Ich wysokość może być ustalona 
do kwoty 0,45 proc. minimal-
nego wynagrodzenia, czyli ok. 
10 złotych za pierwszą godzinę 
postoju.
Najpierw przeprowadzona bę-
dzie jednak analiza. Warunkiem 
utworzenia Śródmiejskiej Strefy 
Płatnego Parkowania (w tym 
ustalenia wysokości opłaty) jest 
przeprowadzenie analizy, któ-
ra określi rotację parkujących 

pojazdów w planowanej strefie, 
a także zakładany poziom ro-
tacji parkujących aut w plano-
wanej strefie z uwzględnieniem 
wysokości opłat za postój.
Analiza będzie przeprowadzona 
od 11 do 30 czerwca, a dodat-
kowo przeprowadzona zosta-
nie ankieta wśród parkujących, 
w celu określenia preferencji 
parkowania, celów podróży 
oraz akceptacji stawek za postój. 
Wyniki analizy dostępne będą 
w lipcu. Jak mówi Magdalena 
Kiljan, w oparciu o nie przygo-
towane zostaną rekomendacje 
dotyczące określenia maksy-
malnej stawki opłaty godzino-
wej będącej optymalną kwotą, 
w celu poprawy rotacji pojazdów 
na obszarze Śródmieścia.
Tomasz Wawrzonek, p.o. za-
stępcy dyrektora GZDiZ ds. 
zarządzania mówi, że wyniki 
badań pozwolą na lepsze pozna-
nie problemów parkingowych 
Śródmieścia oraz oczekiwań 
mieszkańców i osób przyjeż-
dżających do tej części miasta.
 – Analiza umożliwi określenie 

zakresu działań nie tylko z wy-
korzystaniem narzędzia fiskal-
nego, jakim jest Strefa Płatne-
go Parkowania, ale także np. 
takich jak korekty organizacji 
ruchu drogowego, przekształ-
cenia przestrzeni czy zmian 

zagospodarowania poszczegól-
nych fragmentów Śródmieścia 
– dodaje Tomasz Wawrzonek.
Ostateczną decyzję dotyczącą 
wprowadzenia Śródmiejskiej 
Strefy Płatnego Parkowania, 
rzeczywistej wysokości stawki 

za godzinę parkowania, okre-
su funkcjonowania tej strefy 
oraz godzin, w których będzie 
funkcjonować, podejmą miejscy 
radni.

(GR)

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

ZAPRASZA DCS I KLuB „AD-REM”

W oliwie wakacje na sportowo

Ci, którzy wakacje spędzać 
będą w Gdańsku, na pewno 
nie powinni narzekać na nudę. 
Szereg sportowych zajęć oraz 
turniejów organizuje osiedlo-
wy klub „Ad-Rem” i Dzielni-
cowe Centrum Sportu.
DCS Oliwa zaprasza od 1 do 
14 lipca oraz od 1 do 15 sierp-
nia na zajęcia piłkarskie, które 
organizowane będą z podzia-
łem na grupy wiekowe. Na 
boisku przy Szkole Podstawo-
wej nr 23 we wtorki i czwartki 

prowadzone będą zajęcia dla 
dzieci roczników 2006–2010 
(godz. 10.00–12.00, z opie-
kunami) oraz 2005 i starsze 
(godz. 17.00–19.00). Z kolei na 
boisku szkoły „Fregata” w po-
niedziałki i czwartki o godz. 
16.00 spotykać się będą gimna-
zjaliści, a o godz. 18.00 dorośli.
 – Na zajęcia zapraszamy rów-
nież do naszego klubu przy uli-
cy Czyżewskiego 12 na gry i za-
jęcia świetlicowe, gdzie na naj-
lepszych czekać będą nagrody. 

W poniedziałek i czwartek 
zajęcia odbywać się będą 
w godz. 16.00–18.00, a we 
wtorki i czwartki w godz. 
12.00–14.00. Czekamy na 
dzieci roczników 2010–2005 
– zaprasza Ryszard Riviera, 
kierownik klubu „Ad-Rem”.
O wszelkie szczegóły doty-
czące letnich zajęć w Oliwie 
pytać można Ryszarda Rivie-
rę (tel. 660 519 370).

(GR)

 Uczestniczy zajęć organizowanych przez klub „ad-rem” zawsze mogą liczyć na drobne upominki 



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
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OSZuŚCI

ZUs ostrzega
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
ponownie docierają sygnały o oszustach 
podszywających się pod pracowników 
ZUS.  
U 81-letniego mieszkańca Gdańska po-
jawiły się dwie kobiety podające się za 
pracownice ZUS, które jakoby chciały 
sprawdzić czy otrzymał on tzw. „trzyna-
stą emeryturę”. Po odwróceniu jego uwa-
gi okradły go z wszystkich oszczędności.
Wizyty pracowników poza placówka-
mi ZUS odbywają się jedynie w dwóch 
przypadkach. Pierwszy z nich to kon-
trola u płatników składek. Prowadzą ja 
wyłącznie inspektorzy kontroli na pod-
stawie upoważnienia. Jest ona zawsze 
zapowiadana wcześniej. Inspektor infor-
muje o niej, doręczając zawiadomienie. 
Przed kontrolą inspektor musi okazać 
legitymację służbową i upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli. Drugi to 
kontrola prawidłowości wykorzystania 
zwolnień lekarskich. W takim wypad-
ku pracownik ZUS może przyjść do 
naszego domu lub innego miejsca, które 
wskazaliśmy w zwolnieniu jako miejsce 
pobytu w czasie choroby i sprawdzić, czy 
wykonujemy zalecenia lekarskie. Każdy 
pracownik ZUS przeprowadzający kon-
trolę posiada  legitymację.
W razie wątpliwości co do tożsamości 
osoby przedstawiającej się jako pracow-
nik ZUS pod numerem telefonu  (22) 
560 16 00  można poprosić o pomoc 
w zweryfikowaniu sprawy i potwierdze-
nie tożsamości pracownika.
Wiadomości pocztą elektroniczną ZUS 
wysyła wyłącznie do klientów, którzy 
zdecydowali się na taką formę kontaktu, 
i zawsze są one wysyłane od indywidu-
alnego opiekuna. Wszystkie inne infor-
macje wysyłane pocztą elektroniczną 
rzekomo w imieniu ZUS mogą zawierać 
wirusy i nie należy ich otwierać
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oliwski klub osiedlowy „oko” działający przy robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” 
tradycyjnie okres wakacyjny przywita festynem sąsiedzkim w ramach Gdańskich dni sąsiadów. impreza 
będzie doskonałą okazją do wspólnych spotkań, bo chociaż widzimy się często, mijamy na schodach 
i spotykamy w sklepie, nie zawsze zwracamy na siebie uwagę i rzadko mamy okazję bliżej się poznać.

Festyn odbędzie się 22 czerwca 
(sobota), a jego początek zapla-
nowano na godz. 12.00 na plac 
zabaw pomiędzy blokami przy 
ulicy Grunwaldzkiej 607 i 609.  
 – Zapewniamy strawę dla cia-
ła, bo nie zabraknie przekąsek, 
słodkości przy herbacie i kawie. 
Zbędne kalorie będzie można 
spalić podczas gier i zabaw – 
mówi nam Dariusz Lulewicz, 
kierownik klubu „OKO”.
Zajęcia wakacyjne rozpoczną 
się już po zakończeniu roku 
szkolnego. Od 24 czerwca do 
12 lipca klub będzie otwarty 
w godz. 15.00–19.00.
 – Dzieci, młodzież, jak i star-
szych mieszkańców naszego 
osiedla zapraszamy przede 
wszystkim do sekcji: brydżo-
wej, szachowej, tenisa stołowe-
go i piłkarzyków. Natomiast od 
15 do 28 lipca oraz od 19 do 31 
sierpnia przeprowadzimy „Ak-
cję Lato”, w której będą mogli 
uczestniczyć wszyscy ci, którzy 
wakacje spędzać będą w Gdań-
sku. Zajęcia organizowane 

ZAPARSZAMY NA fESTYN W RAMACH GDAŃSKICH DNI SĄSIADA

Wakacje z oliwskim klubem osiedlowym

będą w godz. 10.00–14.00 – in-
formuje Dariusz Lulewicz.
Jak co roku, celem „Akcji Lato” 
w klubie „OKO”, której hasło 
brzmi „Są wakacje, są atrak-
cje!”, będzie zorganizowanie 
dzieciom wolnego czasu, inte-
gracja wśród jej uczestników, 
popularyzacja dobrego wy-
chowania, promowanie kole-
żeństwa, a przede wszystkim 
pokazanie, że bez wyjazdu 
poza miasto można również się 
świetnie i aktywnie bawić.
 – Zajęcia będą bardzo uroz-
maicone, by nie było czasu na 
nudę. Dzieci spędzą czas na 
zajęciach świetlicowych, przy 
licznych grach planszowych 
i edukacyjnych oraz warszta-
tach plastycznych. Organi-
zowane będą turnieje sporto-
we w ping-ponga, piłkarzyki, 
mini bilard i kręgle oraz zawo-
dy w grach planszowych czy 
komputerowych. Nie zabraknie 
konkursów plastycznych, a tak-
że wyjść do kina, na plac zabaw 
i boisko, by pograć w palanta, 

koszykówkę i piłkę nożną. 
W czasie tych gier – oprócz 
dobrej zabawy – dzieci nauczą 
się przede wszystkim zdrowej 
rywalizacji zgodnie z zasadami 
fair-play – zapewnia Dariusz 
Lulewicz.

W klubie „OKO” będzie się 
więc dziać naprawdę wiele 
i dzieci nie będą miały czasu na 
nudę.
 – Już teraz serdecznie zapra-
szam i liczę na wysoką obec-
ność. W zeszłorocznej akcji 

wzięła udział rekordowa liczba 
dzieci i nie będę miał nic prze-
ciwko, jeśli w tegorocznej edy-
cji frekwencja rekord ten zosta-
nie pobity – zachęca Dariusz 
Lulewicz.

(GR)

  Ubiegłoroczny festyn najwięcej radości przyniósł najmłodszym mieszkańcom osiedla 
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PuBLICZNE POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 5 

rodzinne szaleństwo
publiczne pozytywne przedszkole nr 5 swoją działalność rozpoczęło 1 września 2018 roku.  lokalnie i dlatego 
w celu zintegrowania społeczności przedszkolnej zorganizowała Festyn rodzinny w dniu 03.06.2019 r. na terenie strzelnicy 
w Gdańsku. zaraz po przywitaniu gości, odbyło się przedstawienie, które odegrali rodzice dla swoich pociech. dzieci również 
zaprezentowały się w krótkim występie muzycznym, zadedykowanym z okazji dnia mamy i taty. następną częścią programu 
były zabawy przy stoiskach, przygotowanych przez nauczycieli przedszkola. na rodziców i ich dzieci czekały takie atrakcje 
jak malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczyków, bańki mydlane, zabawy sportowe fotobudka oraz tzw. „kącik 
zmysłów”. w ramach festynu odbyła się także loteria oraz licytacja zorganizowana przez radę rodziców. 

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5, 
Gdańsk 80-288,
ul.Matuszewskiego 2
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  za 9 mln zł przebudowany będzie basen przy 
ulicy reja we wrzeszczu.

ZAINWESTujĄ W SALE DYDAKTYCZNE

przebudują basen we Wrzeszczu
podpisano umowę na przebudowę basenu przy ul. reja we wrzeszczu. inwestycja pochłonie ok. 9 mln zł, a wszystkie prace 
mają być ukończone w ciągu 9 najbliższych miesięcy.

W ostatnich latach w naszym 
mieście oddano do użytku kil-
ka nowych pływalni. Niektóre 
z nich wymagają gruntownego 
remontu, a ten we Wrzeszczu 
przy Zespole Szkół Energe-
tycznych nawet przebudowy. 
Basen przy ulicy Reja ma 
25 metrów długości, a cała 
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powierzchnia użytkowa pły-
walni to ponad 1 tysiąc m2. 
Oprócz samej niecki basenu 
przebudowane zostaną także 
szatnie z zapleczem. Prace pro-
wadzone będą również w kilku 
salach dydaktycznych szkoły, 
gdzie wykonawca wymieni po-
sadzki i pomaluje ściany. 

Jak czytamy w komunikacie 
prasowym Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska, któ-
ra jest koordynatorem tego 
przedsięwzięcia, w zakresie 
inwestycji znalazło się także 
wykonanie wewnętrznej insta-
lacji teletechnicznej – okablo-
wanie strukturalne, instalacja 

monitoringu telewizji dozo-
rowej CCTV i nagłośnienia. 
Wyremontowany zostanie 
także węzeł ciepła i instalacja 
elektryczna wraz z instalacją 
wodno-kanalizacyjną.
Przebudowa basenu to nie je-
dyna praca, która przeprowa-
dzona będzie w Zespole Szkół 

Energetycznych. Dodatkowo 
powstanie tam pawilon dy-
daktyczny. Jednopiętrowy bu-
dynek będzie wyposażony we 
wszystkie niezbędne instalacje. 
Pracownie, z których korzystać 
będą uczniowie szkolący się 
w zawodach technik energetyk, 
technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, tech-
nik elektryk i elektryk w bran-
ży budownictwa, powstaną 
w 8 miesięcy od daty podpisa-
nia umowy. To nie wszystko, 
ponieważ w budynku będzie 

mieściła się sala egzaminacyj-
na, dwie sale zajęć, a także po-
mieszczenia higieniczno-sani-
tarne, pomocnicze i magazyn. 
Na dachu budynku zostaną 
zamontowane urządzenia ener-
getyki odnawialnej. W sąsiedz-
twie budynku zostanie również 
wykonana niewielka elektrow-
nia wiatrowa.
Dodajmy, że umowa została 
już podpisana, a najlepsza ofer-
ta opiewa na ponad 6,3 mln zł.

(GR)

LATO W MIEŚCIE

Wyprawy z „Bolkiem i Lolkiem”
Tradycyjnie już osiedlowy klub 
„Bolek i Lolek” działający przy 
PSM „Przymorze” organizo-
wać będzie w czasie wakacji 
zajęcia dla dzieci, które prze-
bywać będą w mieście.
W tym roku „Akcja lato”, któ-
rej jak co roku przyświeca ha-
sło „wyprawy z Bolkiem i Lol-
kiem”, przeprowadzona będzie 
między 5 a 30 sierpnia, ale za-
pisy chętnych prowadzone są 
już teraz.
 – Założyliśmy, że w czasie 
wakacji dzieciaki odwiedzać 

będą różne, interesujące miej-
sca. Wypady odbywać się będą 
w godz. 8.30–15.00. Na nasze 
zajęcia szczególnie zapraszamy 
dzieci w wieku 7–12 lat – za-
prasza Joanna Boużyk z „Bolka 
i Lolka”.
Szczegółowy program zajęć nie 
jest jeszcze znany, ale wszel-
kich niezbędnych wiadomości 
dowiedzieć się można osobiście 
w klubie (ul. Kołobrzeska 57) 
lub telefonicznie (58 553 17 65).

(GR)

  wakacyjne wyprawy z „bolkiem i lolkiem” zawszą należą 
do ciekawych.
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ATRAKCjE DLA MAŁYCH I DuŻYCH

Mieszkańcy suchanina bawili się na 
rodzinnym festynie
moc atrakcji czekała na małych i dużych, którzy piątkowe popołudnie spędzili na rodzinnym festynie zorganizowanym przez 
spółdzielnię mieszkaniową „suchanino”.

Festyny na Suchaninie organi-
zowane przez spółdzielnię to 
już tradycja. Na osiedlową im-
prezę z niecierpliwością czekają 
zawsze najmłodsi mieszkańcy, 
bo to głównie z myślą o nich 
odbywa się festyn rodzinny.

 – Na malowanie buzi jestem 
już za duży, ale za to fajnie 
bawiłem się na zjeżdżalni. 
W domu nie mogę bić się z bra-
tem poduszkami, a tutaj była 
dobra okazja – mówi 9-letni 
Kamil.

Na festynie nie brakowało rów-
nież i dorosłych mieszkańców 
Suchanina.
 – Takie imprezy integrują 
mieszkańców osiedla. Jak wi-
dać moje dzieci też cieszą się 
z zaproponowanych przez or-
ganizatorów atrakcji. Najbar-
dziej podoba im się oczywiście 
dmuchany zamek i zjeżdżal-
nia – dodaje pani Agnieszka, 
mieszkanka osiedla.
Udział w konkursach, zaba-
wach czy grach przygotowa-
nych przez organizatorów wy-
magał nie lada wysiłku, dlatego 
dla zgłodniałych przygotowa-
no też punkty gastronomicz-
ne. Gości imprezy nie zawiódł 
radny Piotr Dzik, który wspól-
nie ze swoją niezawodną ekipą 
przygotował grochówkę. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że 
od wielu lat radny Dzik wspie-
ra działania SM „Suchanino”. 

Amatorzy pieczystego mogli 
zaś skosztować kiełbaski z gril-
la, które przygotowano dzięki 
pomocy firmy Kummer i GS 
Kolbudy. Wszystkie dodatko-
we kalorie można było spalić 
na dyskotece, która była zwień-
czeniem tegorocznego festynu.
 – Początków sobie nie przy-
pominam, ale domyślać się 
mogę, że jest to już chyba 20. 
festyn organizowany przez 
naszą spółdzielnię. Wiem, że 
mieszkańcom brakuje tego 
typu imprez i chcieliby, abyśmy 
podobne festyny organizowali 
częściej. Niestety ogranicza-
ją nas możliwości finansowe. 
Dużą pomocą służą nam oczy-
wiście sponsorzy, dzięki któ-
rym niemal wszystkie atrakcje 
są za darmo – podkreśla Le-
onard Wieczorek, prezes SM 
„Suchniano.
Już na sam koniec warto podać 

jeszcze jedną dobrą wiado-
mość. Znalazła się – mająca 
bardzo sentymentalną wartość 
– chochla należąca do Piotra 
Dzika, która zaginęła po ubie-
głorocznym festynie.
 – Cieszę się, że odnalazła się 

zguba. Równie ucieszony jest 
bez wątpienia Piotr Dzik, bo 
dla niego chochla miała szcze-
gólną wartość. Nie była to zwy-
kła łyżka do nalewania zupy... 
– dodaje Leonard Wieczorek.

(lubek)

sponsorzy główni:
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NOWE MIESZKANIA, KLuB SENIORA, A MOŻE TEŻ I ŻŁOBEK?

ambitne plany władz spółdzielni 
Mieszkaniowej „suchanino”
bez żadnych niespodzianek zakończyło się dwuczęściowe walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”. w tym 
roku w walnym – łącznie z pełnomocnikami – uczestniczyło ok. 2 procent wszystkich członków spółdzielni.

Najwięcej po tegorocznym wal-
nym mówi się o frekwencji, bo ta 
niestety nie zachwyciła i była naj-
niższa od wielu lat.
 – Faktycznie tak niskiej frekwen-
cji na walnym zgromadzeniu jesz-
cze nie odnotowaliśmy. Były przy-
padki, że w zebraniu uczestniczyło 
5, a nawet 3% członków spółdziel-
ni. Nie dziwi mnie taka sytuacja, 
ponieważ zebranie miało charak-
ter sprawozdawczo-informacyjny. 
Znacznie więcej osób przyjdzie, 
kiedy odbędą się wybory człon-
ków do rady nadzorczej – mówi 
nam Leonard Wieczorek.
Jedyna okazja, żeby dowiedzieć się 
o działalności spółdzielni i wyar-
tykułować swoje zastrzeżenia
Warto wiedzieć, że mieszkańcy 
Suchanina niejednokrotnie udo-
wodnili, że interesują się tym, co 
dzieje się w spółdzielni. Wielo-
krotnie brakowało nawet miejsca 
w sali, gdzie odbywały się obra-
dy. Obserwatorzy życia spółdziel-
czego na Suchaninie w niskiej 
frekwencji nie upatrują żadnego 
dramatu. Wręcz przeciwnie. Sła-
be zainteresowanie życiem spół-
dzielczym świadczyć może o tym, 
że działania rady nadzorczej oraz 
zarządu SM „Suchanino” są 
bardzo dobrze oceniane przez 
mieszkańców.
 – Trudno mieć jakiekolwiek za-
strzeżenia do pracy zarządu. 
Wszystkie działania prowadzone 
są – moim zdaniem – prawidłowo. 
Mimo to szkoda, że tak niewielka 
ilość mieszkańców wzięła udział 
w walnym zgromadzeniu. Jest to 
jedyna okazja, żeby dowiedzieć się 
o działalności spółdzielni i wyar-
tykułować swoje zastrzeżenia 
– mówi nam Ewa Okuniewska, 
mieszkanka Suchanina.
Podczas walnego zgromadzenia 
członkowie SM „Suchanino” zde-
cydowaną większość głosów przy-
jęto wszystkie uchwały. 

Remont Liszta rozłożony na etapy
 – Zarząd przedstawił również 
najważniejsze informacje związa-
ne z działalnością naszej spółdziel-
ni. Poinformowaliśmy, że musimy 
dążyć do zrównoważenia stawek 
eksploatacyjnych. W tej chwili są 
nieruchomości, gdzie stawka jest 
zbyt niska, dlatego mieszkańcy 
muszą liczyć się z tym, że nieba-
wem będziemy musieli wprowa-
dzić podwyżki. Według naszych 
wyliczeń stawka eksploatacyjna 
powinna oscylować na poziomie 
2 złotych od metra kwadratowego 
mieszkania – informuje Leonard 
Wieczorek.
Poruszana była także spra-
wa hydroforni, która generuje 

dodatkowe koszty. Władze SM 
„Suchanino” od dłuższego czasu 
czynią starania, aby obiekt przejęła 
spółka GiWK. W tej chwili pro-
wadzone są ostatnie uzgodnienia 
dotyczące modernizacji urządzeń 
hydroforni i jeśli spółka nie bę-
dzie czynić żadnych problemów, 
to jeszcze w tym roku hydrofornia 
zostanie przekazana.
 – Ważne dla mieszkańców były 
informacje dotyczące malowania 
elewacji budynków. Na walnym 
zgromadzeniu przedstawiliśmy 
dokładny harmonogram realiza-
cji tych prac. Dokument jest też 
do wglądu w siedzibie spółdzielni. 
Malowanie elewacji nie jest tanim 
przedsięwzięciem, dlatego proces 
ten został rozłożony na wiele lat, 
ponieważ remontowane będą przy 
okazji balkony, co znacznie po-
draża koszty zadania – informuje 
prezes.
Na łamach „Panoramy” informo-
waliśmy już o potrzebie remontu 
ulicy Liszta, którą w całości za-
rządza spółdzielnia. Koszt tego 
zadania znacznie przekracza moż-
liwości finansowe SM „Suchnia-
no”, gdyż według kosztorysu wy-
nieść on może ponad 1 mln zł, 
co przekracza roczny budżet tej 
konkretnej nieruchomości (Nie-
ruchomość II). W związku z tym 
prace remontowe będą podzielone 
na etapy. Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną rzecz. Budynki nie 
są najmłodsze i z każdym rokiem 
przybywa prac remontowych, któ-
re – aby zapewnić mieszkańcom 
bezpieczeństwo – muszą być wy-
konywane w pierwszej kolejności, 
dlatego remonty ulic realizowane 
są w miarę posiadanych środków.
 – Remont ulicy Liszta zaplanowa-
ny był na 2029 rok, ale ze względu 
na bardzo zły stan jezdni przesu-
nęliśmy go w czasie. Prace powin-
ny ruszyć już w 2021 roku. Osta-
teczną decyzję w tej sprawie podej-
mie jednak rada nadzorcza – mówi 
Leonard Wieczorek.

Mieszkania, winda oraz klub se-
niora i być może żłobek
Powrócił także temat rozbiórki 
budynku przy ul. Paganiniego 15. 
Spółdzielnia planuje w tym miej-
scu budowę mieszkań oraz klubu 
seniora. Od dłuższego czasu wła-
dze SM „Suchanino” czekają na 
wydanie warunków zabudowy. 
Sen z powiek spędza spółdzielcom 
z kolei parking przy ulicy Pade-
rewskiego 5. Zainteresowanie nim 
jest tak znikome i generuje duże 
koszty utrzymania, które ponosić 
musi spółdzielnia.
 – Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to 
zarząd spółdzielni podejmie kroki 
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WIKTORIA NAjLEPSZA W ŁOWIENIu RYB

Wędkarski dzień dziecka
Koło „Portowa” przy wy-
datnej pomocy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino” 
z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowało zawody wędkarskie. 
Młodzi miłośnicy „moczenia 
kija” rywalizowali na zbiorni-
ki Wilanowska, a bezkonku-
rencyjna okazała się Wiktoria 
Górska.
Gdański Dzień Dziecka miał 
różne odsłony. Na ciekawą 
formę spędzenia tego święta 
wpadli wędkarze.
 – Zamiast siedzieć przed 
komputerami dzieciaki spę-
dziły czas na wędkowaniu. 
A muszę przyznać, że zauwa-
żamy coraz większe zaintere-
sowanie młodych ludzi spor-
tem wędkarskim – mówi nam 
Stefan Skiba, mieszkaniec 
Suchanina i jeden z wicepre-
zesów koła „Portowa”.
W zawodach uczestniczy-
ło kilkanaście osób – w tym 
również młodzi mieszkańcy 
Suchanina. Łowiono przede 
wszystkim płotki. Przed roz-
poczęciem zmagań młodych 
wędkarzy zapoznano oczy-
wiście z zasadami. W dwu-
godzinnych zawodach najle-
piej spisała się gdańszczanka, 
Wiktoria Górska.
 – Wędkarstwem interesu-
ję się już od 6. roku życia. 

Dzisiejsze zawody bardzo mi 
się podobały, sprzyjała nawet 
pogoda. Do zwycięstwa po-
trzeba było złowić 15 ryb, co 
przyniosło mi 210 punktów. 
Cieszę się, że udało się wy-
grać – mówi nam zwyciężczyni 
wędkarskich zmagań.
2. miejsce wywalczył Oskar 
Renachowski, a na najniższym 
miejscu podium stanął Bartosz 
Rewucki.
 – Były to nasze pierwsze 

zawody dla młodzieży i my-
ślę, że możemy być z nich za-
dowoleni. Pogoda dopisała, 
ryby brały, wszyscy otrzymali 
nagrody, więc cóż nam więcej 
potrzeba do szczęścia – doda-
je Stefan Skiba. – Korzystają 
z okazji, chciałbym podzięko-
wać władzom spółdzielni za 
pomoc przy organizacji zawo-
dów. Jesienią planujemy orga-
nizację kolejnej imprezy węd-
karskiej i mam nadzieję, że 

wśród sponsorów nie zabrak-
nie Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Suchanino”.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
puchary i medale ufundo-
wało koło wędkarskie „Por-
towa”, którego prezesem jest 
Franciszek Szajda. Natomiast 
nagrody rzeczowe zapewniła 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino”.

(KL)

 zwyciężczyni zawodów wiktoria Górska 

w celu jego likwidacji. Działka jest 
atrakcyjna, dlatego warto byłoby 
zastanowić się nad jej najlepszym 
wykorzystaniem – mówi prezes 
Wieczorek. – Duże koszty ge-
neruje także utrzymanie placów 
zabaw. W związku z tym podję-
liśmy decyzję, że niewielkie miej-
sca do zabaw będziemy wyga-
szać, by tworzyć duże, ogrodzone 
kompleksy zabawowe, które będą 
sukcesywnie doposażone w nowe 
urządzenia zabawowe.
Warto jeszcze poinformować, że 
konieczna jest wymiana zawo-
rów termostatycznych na nowe. 
Wszystko po to, aby wyregulować 
instalację  centralnego ogrzewa-
nia. Zadanie realizowane będzie 
najpierw w Nieruchomościach II, 
III i IV. Opłata za wymianę zawo-
rów rozłożona będzie na 10 lat. 
Podczas zebrania omawiana była 
jeszcze jedna sprawa – rozbudo-
wa siedziby spółdzielni przy ulicy 
Kurpińskiego. Od pewnego cza-
su szczególnie starsi mieszkańcy 

osiedla zgłaszają problem z dotar-
ciem do administracji i chcieliby, 
aby zainstalowano windę. Pomysł 
zyskał aprobatę władz spółdzielni. 
Winda będzie, a budynek zostanie 
dodatkowo rozbudowany, ponie-
waż komfort pracy w niektórych 
działach administracji pozostawia 
wiele do życzenia.
W dalszym ciągu władze miasta 

zastanawiają się, na jaki cel prze-
znaczyć działkę przy Kurpińskie-
go 7. Przypomnijmy, że spółdziel-
nia chce tu zrealizować inwestycję 
mieszkaniową wraz z halami ga-
rażowymi i miejscem na żłobek. 
Konkurencyjny projekt zakłada 
zaś postawienie sportowego ba-
lonu. W gabinecie prezydenta 
Gdańska odbyło się spotkanie 

w sprawie zagospodarowania 
działki przy ulicy Kurpińskiego. 
Temat będzie ponownie konsul-
towany przez odpowiednie organy 
gdańskiego magistratu, a o wyni-
kach na pewno poinformujemy na 
naszych łamach.
W jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy” informowaliśmy 
o braku ludzi chętnych do pra-
cy. Chodzi gospodarzy domów. 
Przypomnijmy, że kadra pracow-
nicza – z różnych powodów – wy-
krusza się. Jeśli sytuacja nie zosta-
nie opanowana, to za jakiś czas nie 
będzie komu sprzątać klatek scho-
dowych, chodników i trawników. 
Jednym z powodów skromnej ka-
dry są mało atrakcyjne płace, dla-
tego też prezes zarządu wniosko-
wał będzie o podniesienie fundu-
szu płac. Temat ten poruszany był 
zresztą na walnym zgromadzeniu, 
a my powrócimy do niego w je-
dynym z kolejnych wydań naszej 
gazety.

Krzysztof Lubański
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TERMIN MIjA 30 CZERWCA

ławnicy poszukiwani
Jeszcze tylko do 30 czerw-
ca można zgłaszać kandy-
datów do sądów powszech-
nych w Gdańsku. W kadencji 
2020–2023 będzie to 74 ław-
ników do Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, w tym do orze-
kania w sprawach z zakresu 
prawa pracy – 4 i 42 ławników 
do Sądu Rejonowego Gdańsk
-Południe w Gdańsku, w tym 
32 do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy.
 – Ławnicy to niezawodowi 
członkowie składów orze-
kających. W zakresie orze-
kania ławnicy są niezawiśli 
i podlegają tylko Konstytucji 
i ustawom. Mogą nimi być 
obywatele polscy, korzysta-
jący z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich, o nieskazi-
telnym charakterze, w wieku 
od 30 do 70 roku życia, któ-
rzy są zdolni, ze względu na 
stan zdrowia, do pełnienia tej 
funkcji. Muszą także posiadać 

DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

sopockie projekty dofinansuje MsWia
sopot otrzyma dofinansowanie z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji w ramach „programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. władysława stasiaka na lata 2018–2020”.

Jak podaje Marek Nizio-
łek z sopockiego magistratu, 
dofinansowane zostaną dwa 
sopockie projekty. Pierwszy 
z nich to przygotowany przez 
sopocką Straż Miejską pro-
jekt „Bezpieczne dzieci na 
drodze”, a drugi „Bezpiecz-
ne i zdrowe lato w Sopocie”, 
którego autorem jest Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Sopotu.
 – Do wojewody pomorskie-
go wpłynęło z całego woje-
wództwa 35 projektów. Po 
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weryfikacji Pomorski Urząd 
Wojewódzki przesłał do 
MSWiA 12 projektów. Do-
finansowanie otrzymały 3, 
w tym 2 projekty sopockie. 
Kwota dofinansowania to 43 
391 złotych, a więc 80 procent 
wydatków wymaganych na 
realizację projektów – infor-
muje Adam Niziołek.
Projekt Straży Miejskiej 
w Sopocie to kontynuacja pro-
wadzonych od wielu lat akcji 
„Bezpieczna droga do szko-
ły”, skierowanych do dzieci 

i młodzieży. Zajęcia prowa-
dzone są w przedszkolach 
i szkołach podstawowych.
 – Mają charakter edukacyj-
ny, a dzieci i młodzież po-
znają zasady korzystania 
z drogi, przejść dla pieszych, 
uczą się znaków drogowych 

i podróżowania komunikacją 
miejską. W ramach szkolenia 
przeprowadzane są również 
zajęcia praktyczne z udziałem 
strażników miejskich, którzy 
m.in. zabezpieczają przejścia 
dla pieszych w okolicy szkół – 
dodaje Marek Niziołek. 

„Bezpieczne i zdrowe lato 
w Sopocie” to projekt skie-
rowany do młodzieży w wie-
lu 13–15 lat oraz dorosłych, 
czyli rodziców i nauczycieli. 
Inicjuje on działania mają-
ce wpływ na bezpieczeństwo 
i kształtowanie pozytywnych 

postaw dzieci i młodzie-
ży. Celem jest zapobieganie 
i przeciwdziałanie używaniu 
przez dzieci i młodzież sub-
stancji psychoaktywnych, 
tzw. dopalaczy.

(GR)

 Justyna rozbicka-stanisławska – wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji, Jarosław zieliński i tomasz dusza, 

komendant sopockiej straży miejskiej

co najmniej wykształcenie 
średnie. Nie mogą też pełnić 
tej funkcji w więcej niż jed-
nym sądzie – mówi Wioletta 
Krewniak z Biura Rady Mia-
sta Gdańska.
Zgłaszać kandydatów mogą 
prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia i inne organi-
zacje społeczne i zawodowe, 
zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłą-
czeniem partii politycznych. 
Zgłoszenia mogą dokonać 
także obywatele – co najmniej 
50, mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy doko-
nującej wyboru.
Więcej informacji – o tym, 
jakie dokumenty należy zło-
żyć wraz z kartą zgłoszenia, 
szczegółowe wytyczne – znaj-
dują się na stronie bip.gdansk.
pl w zakładce „rada miasta”.

(GR)
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WYBIERASZ SIę NA EMERYTuRę?

Lepiej unikaj czerwca
Wysokość naszej emerytury za-
leży od wielu czynników. Także 
od momentu, w którym na nią 
przejdziemy. Jeżeli zdecydujemy 
się na ten krok w czerwcu, musi-
my liczyć się z tym, że świadcze-
nie będzie niższe. Jest tak z po-
wodu waloryzacji. 
 – Gdy zbliża się czas zasłużo-
nej emerytury, warto pamiętać, 
że od tego, kiedy zdecydujemy 
się na nią przejść, może zależeć 
jej wysokość. Czasem lepiej jest 
poczekać miesiąc lub dwa, żeby 
cieszyć się wyższym świad-
czeniem. Z pewnością złym 
miesiącem na podjęcie tego 
kroku jest czerwiec. Wszystko 
z powodu waloryzacji składek 
i kapitału początkowego – mówi 
Krzysztof Cieszyński, regional-
ny rzecznik prasowy Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
w Gdańsku.
Waloryzacja polega na pomno-
żeniu zewidencjonowanych na 
koncie ubezpieczonego składek 

na ubezpieczenie emerytalne 
przez wskaźnik waloryzacji.
 – Są dwa rodzaje waloryzacji – 
roczna oraz kwartalna – tłumaczy 
Krzysztof Cieszyński. – Roczna 
jest przeprowadzana 1 czerwca 
i dotyczy składek zapisanych na 
naszym koncie na dzień 31 stycz-
nia. Nie uwzględnia ona składek 
zewidencjonowanych za mie-
siące po tej dacie. Waloryzacja 
roczna w kolejnych miesiącach, 
począwszy od lipca, uzupełniona 
jest przez waloryzację kwartalną. 
Czerwiec jest jedynym miesią-
cem, w którym składki podlegają 
jedynie waloryzacji rocznej, a nie 
kwartalnej. Powoduje to, że osoby 
które złożą wniosek o emeryturę 
w czerwcu, mogą mieć świadcze-
nie niższe niż gdyby zrobiły to 
później.
Gdy idziemy na emeryturę po-
między styczniem a czerwcem, 
składki będą zwaloryzowa-
ne rocznie oraz kwartalnie za 
I i II kwartał, podobnie będzie 

jeśli złożymy wniosek między 
lipcem a grudniem, w tym wy-
padku waloryzacja również bę-
dzie roczna i kwartalna, tym ra-
zem za III i IV kwartał.  Nato-
miast gdy nabędziemy prawo do 
wypłaty świadczenia w czerw-
cu, wówczas waloryzacja  będzie 
przeprowadzona jedynie przez 
wskaźnik roczny.
 – Waloryzacje kwartalne nie są 
takie same. Zazwyczaj najwyż-
sza jest ta za pierwszy kwartał; 
wynika to ze wzrostu przypisu 
składek w stosunku do ostat-
niego kwartału poprzedniego 
roku – dodaje pomorski rzecz-
nik ZUS.
Wszyscy, którzy mają wątpli-
wości i pytania dotyczące eme-
rytury, mogą skorzystać z po-
rady doradców emerytalnych, 
którzy są do dyspozycji w każdej 
placówce ZUS.

(GR)
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w dworze artusa odbyła się gala z okazji ćwierćwiecza powstania i działalności 
domu pomocy społecznej „ostoja” w Gdańsku stogach. w uroczystości udział 
wzięli m.in. najaktywniejsi podopieczni placówki, jej pracownicy, szacowni goście 
i przyjaciele. w placówce przystań w jesieni życia, zrozumienie i przyjaźń znalazło 
kilkadziesiąt potrzebujących, starszych osób. to ich dom.

Zasłużeni pracownicy DPS 
„Ostoja” otrzymali medale prezy-
denta Gdańska oraz podziękowa-
nia, awanse. Podczas jubileuszo-
wej gali był też czas na zapozna-
nie się z historią i działalnością 
placówki.
 – Wszystkim Państwu składam 
płynące z serca życzenia z oka-
zji pięknego jubileuszu – mówiła 
Aleksandra Dulkiewicz, prezy-
dent Gdańska, podczas uroczy-
stości w Dworze Artusa.
Podziękowała także m.in. dy-
rekcji i pracownikom „Ostoi” „za 
codzienną trudną, potrzebną, ale 
i wdzięczną pracę na rzecz gdań-
skich seniorek i seniorów”.
Na przestrzeni 25 lat DPS „Osto-
ja” zmieniał się funkcjonalnie, 
ofertowo i wizualnie. Od ostat-
niej rozbudowy w 2016 roku 
znacznie poszerzyła się oferta 
wsparcia dla seniorek i seniorów. 
Obecnie DPS ma 60 miejsc – 20 

juBILEuSZOWA GALA

„ostoja” świętowała 
25. urodziny

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 osób w podeszłym wieku i 40 
dla osób przewlekle, somatycznie 
chorych. Seniorki i seniorów kie-
ruje do placówki Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 
Na bazie DPS powstało Cen-
trum Wielofunkcyjnej Pomo-
cy Osobom Starszym. W jego 

ramach działa m.in. Dzienny 
Dom Pomocy, Klub Seniora 
„Ostoja” i Punkt Informacji oraz 
Pomocy w Kryzysie. Placówka 
jest „sercem Stogów”. Dzięki re-
alizowanym projektom i progra-
mom integruje środowisko dziel-
nicy. W festynach i imprezach 

organizowanych przez pracow-
ników i podopiecznych bardzo 
chętnie uczestniczy także lokalna 
społeczność.
 – W oparciu o ideę integracji 
i partnerstwa nasza placówka 
włącza się w życie miasta i dziel-
nicy, tym samym uzyskała ważne 
miejsce w sieci lokalnych instytu-
cji – mówi Ewa Zawadzka, dy-
rektor DPS na Stogach. – Z dru-
giej strony staramy się również, 
aby Dom Pomocy Społecznej 
„Ostoja” był namiastką domu 
rodzinnego dla wszystkich jego 
mieszkańców.

(SR)
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juŻ ZA TYDZIEŃ

dzień psa 
w Ergo arenie
Już za tydzień 16 czerwca 
w Ergo Arenie odbędzie się 
„Dzień Psa”. Jak zapowiadają 
organizatorzy, jest to wydarze-
nie, które przygotowywane jest 
z myślą o miłośnikach psów, 
ale i o samych zwierzakach.
Impreza będzie miała charak-
ter festiwalu, w ramach które-
go będzie można wziąć udział 
w spotkaniach o tematyce ky-
nologicznej oraz wykładach 
z zakresu bezpieczeństwa 
i profilaktyki zdrowia psów.
 – Zaproszeni do udziału wy-
stawcy będą promować i ofe-
rować swoje wyroby, produkty 
i usługi, a osoby zaintereso-
wane adopcją psa będą miały 
możliwość pozyskania infor-
macji w tym zakresie od wo-
lontariuszy schronisk dla bez-
domnych zwierząt „Promyk” 
i „Sopotkowo”. Dodatkowo 
podczas „Dnia Psa” odbędą się 
ogólnopolskie zawody „Rally
-Obedience”, czyli posłuszeń-
stwa „na luzie” – informuje 
Bartosz Tobieński, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.

W imprezie może wziąć udział 
każdy chętny. Organizatorzy 
zapraszają tych obecnych, jak 
i przyszłych właścicieli psów, 
amatorów i specjalistów zajmu-
jących się branżą kynologiczną. 
Każdy znajdzie interesujące za-
gadnienie, produkt lub usługę 
dla siebie i swojego pupila.
 – Wstęp na imprezę jest dar-
mowy W programie festiwalu 
zaplanowano m.in. liczne kon-
kursy dla publiczności – także 
z udziałem czworonogów, ale 
również bezpłatne chipowanie 
dla właścicieli psów z Gdań-
ska i Sopotu. Odbędą się też 
pokazy psów pracujących. Sko-
rzystać będzie można z darmo-
wych konsultacji weterynaryj-
nych i porad z zakresu pielę-
gnacji psów. Podczas imprezy 
prowadzona będzie zbiórka 
pieniędzy oraz licytacja zdjęć 
psów do adopcji na rzecz gdań-
skiego i sopockiego schroniska 
dla bezdomnych zwierząt – do-
daje Bartosz Tobieński.

(GR)
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PRACOWITY MAj DLA MuZYKÓW I PLASTYKÓW

Zapraszamy do klubu przy opolskiej 2
maj był szczególnie pracowity dla wokalistów i plastyków, którzy działają przy osiedlowym klubie „maciuś i”. za nami m.in. Vi 
przymorski Festiwal piosenki, w którym o złotą nutkę króla maciusia rywalizowało 70 wokalistów z Gdańska, Gdyni i Helu.

 – Był bardzo wysoki poziom, 
co utrudniło prace jury. W ka-
tegorii dzieci do lat 6 pierwsze 
miejsce zdobyły Victoria Konys 
i Amelia Ottowicz oraz duet 
Hanna Basek i Oliwier Cie-
cholewski. W kategorii klasa 
I – II wygrały: Justyna Stefań-
ska i Maja Hebel oraz zespół 

REKLAMA

NaJtańsZa rEkLaMa W MIEŚCIE

kontakt: news@panoramapomorza.pl
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„Fasolki”, natomiast Złotą Nut-
kę w kategorii klasa III – IV 
otrzymała Zofia Basek, ale też 
duet Katarzyna Laskowska 
i Natalia Weber – informuje 
Urszula Lisowska, kierownik 
przymorskiego klubu.
Dodajmy, że w kategorii klasa 

V – VI pierwsze miejsce przy-
znano Natalii Weber, Weronice 
Ziemlewskiej i Urszuli Marsze-
lewskiej, zaś w kategorii klas 
VII – VII zwyciężyła Wiktoria 
Rozenek i Dominika Kuciaba.
„Maciuś I” był też organizato-
rem konkursu plastycznego dla 
dzieci „Klub moich marzeń”, 

w którym pierwsze miejsce 
przyznano Paulinie Klejn i Ant-
kowi Miszewskiemu. Kolejne 
miejsca zajęli Amelia Ottowicz 
oraz Magda Chojnicka.
 – Wszystkich Czytelników „Pa-
noramy” zapraszamy do naszego 
klubu przy Opolskiej 2 na kon-
cert wychowanków Małgorzaty 

Szczepańskiej-Stankiewicz, 
który odbędzie się 7 czerwca 
o godz. 16.30. Koncert orga-
nizowany jest z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego. Już te-
raz zapraszam też 14 czerwca 
na godz. 10.30 na spotkanie 
edukacyjne ze Strażą Miejską 
dla dzieci „Jak postępować ze 
zwierzętami”. Z kolei 26 czerw-
ca o godz. 10.00 zapraszamy 
dzieci na zabawę integracyjną 
na powitanie wakacji – zachęca 

Urszula Lisowska.
Dodajmy, że najmłodsi woka-
liści ze Studia Piosenki pro-
wadzonego przez Małgorzatę 
Szczepańską-Stankiewicz bra-
li udział w Konkursie „Mały 
skarb” organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Gdańsku. 
W kategorii dzieci 5 – 7 lat 
pierwsze miejsce zdobyła Patry-
cja Stryjewska, a trzecie Oliwier 
Ciecholewski.

(GR)
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GDAŃSK

Bieg 
Wolności

Około 1050 kilometrów li-
czy dystans Biegu Wolności, 
który 16 czerwca wystartuje 
w Gdańsku. Uczestnicy tej 
charytatywnej imprezy po-
konają trasę aż do Mediola-
nu, przebiegając przez takie 
miasta jak Wiedeń, Braty-
sława, węgierskie Szom-
bothely, chorwackie Varaż-
din i Zagrzeb, stolicę Sło-
wenii Lublanę oraz włoskie: 
Triest, Wenecję i Weronę.
To właśnie w Gdańsku, 
Mieście Wolności i Soli-
darności, odbędzie się pro-
log tej wyjątkowej, biegowej 
imprezy. Do liczącej około 
kilometra rundy honorowej 
„Biegu Wolności” zapra-
szamy wszystkich gdańsz-
czan, w szczególności sta-
łych uczestników naszych 
licznych imprez i treningów 
biegowych. Trasa pętli prze-
biegać będzie koło Europej-
skiego Centrum Solidar-
ności, Pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970, bramy 
Stoczni Gdańskiej oraz bu-
dynku Sali BHP.
Całość uzyskanych fundu-
szy zastanie przekazana na 
cel charytatywny tegorocz-
nego biegu – pomoc dla 
dzieci w Rwandzie oraz dla 
niewidomych dzieci bio-
rących udział w festiwa-
lu dla niewidomych dzieci 
„Sounds from the heart” ( 
http://www.lionsfestival.
org/pl).

(GP)

III RAjD ROWEROWY

szlakiem obrońców Wybrzeża 
w 1939 roku
rosnąca liczba miłośników jazdy na rowerze jest zauważalna na polskich drogach ścieżkach 
i szlakach. Gdy jazdę na dwóch kołach łączy się ze zdobywaniem wiedzy, to można powiedzieć, 
że został osiągnięty sukces. taki cel, czyli aktywny i pożyteczny wypoczynek na rowerze, 
przyświecał organizatorom iii rajdu rowerowego szlakiem obrońców wybrzeża w 1939 roku. 
Uczestnicy z trójmiasta, tczewa, malborka, elbląga i powiatu gdańskiego licznie dopisali.

W tym roku obchodzić bę-
dziemy 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i bohater-
skiej obrony Wybrzeża przez 
jej żołnierzy. Warto pamiętać 
o walkach na Westerplatte, 
Obrońcach Poczty Polskiej, 
Gdyni czy Helu w tym jubile-
uszowym roku.
Podczas przejazdu rowero-
wego z Władysławowa przez 
Chałupy do Helu uczestnicy 
pokonali ponad 35 km przez 
Półwysep Helski. Rowerzy-
ści poznali dzieje zapory mi-
nowej, skansen fortyfikacji 
„Ośrodek Oporu Jastarnia”, 
port w Jastarni czy „Muzeum 
Obrony Wybrzeża” na Helu. 
Przewodnikiem podczas wy-
cieczki był Sebastian Draga, 
który przedstawiał zmagania 
polskiego żołnierza w 1939 
w historycznym mundurze 
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i na rekonstruowanym rowerze 
z tamtych czasów.
Test historyczny stanowiący 
podsumowanie zdobytej na 
rowerach wiedzy, dyplomy, 
upominki i wspomnienia – to 
koniec tej rowerowej przygody.
Organizatorem III Rajdu Ro-
werowym Szlakiem Obrońców 

MISTRZOSTWA GDAŃSKA

Rozgrywki plażowej piłki 
siatkowej kojarzone są przede 
wszystkim z wakacjami. Nic 
jednak bardziej mylnego. Za 
nami mistrzostwa Gdańska 
szkół średnich. Złote medale 
– zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt – wywalczyli 
reprezentanci Ogólnokształ-
cących Szkół Sportowych 
z Przymorza.
Gdański championat w piłce 
siatkowej, który rozgrywa-
ny był przy molo w Brzeź-
nie, trwał dwa dni. Najpierw 
o prymat wśród szkół śred-
nich walczyli chłopcy. Do 
walki o medale przystąpiło aż 
12 zespołów, które rywalizo-
wały w tzw. systemie brazylij-
skim (drużyna odpadała po 2 
przegranych meczach). Po fa-
zie eliminacyjnej do półfina-
łu awansowały: Zespół Szkół 
Morskich, Zespół Szkół 
Łączności, Ogólnokształcące 
Szkoły Sportowe i VIII Li-
ceum Ogólnokształcące. Do 
wielkiego finału awansowały 
OSS i „ósemka”. Tu bezkon-
kurencyjny okazał się team 

ze szkoły na Przymorzu, któ-
ry pokonał drużynę broniącą 
barw liceum z Siedlec (21:18). 
W finale pocieszenia siatka-
rze Zespołu Szkół Łączności 
roznieśli w puch rówieśników 
ze szkoły morskiej w Nowym 
Porcie, wygrywając … 21:9.
Drugiego dnia do walki o mi-
strzostwo Gdańska przystą-
piło dziesięć drużyn żeń-
skich. Rozgrywki prowadzo-
ne były takim samym system, 
a do fazy półfinałowej dotarły 
ekipy: III Liceum Ogólno-
kształcącego z Wrzeszcza, 
przymorskiego OSS oraz II 
LO z Wrzeszcza i XX LO 
z Moreny. Z fazy gier zwy-
cięsko wyszły zespoły z Przy-
morza i Moreny. W meczu 
o brązowy medal dziewczęta 
z „Topolówki” ograły rówie-
śniczki ze szkoły przy Pesta-
lozziego, natomiast w poje-
dynku o złoty medal siatkarki 
plażowe z OSS pokonały bez 
większych kłopotów rywalki 
z XX LO (22:14).

(GR)
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rządzą siatkarze 
z przymorza

NAjLEPSI W RANKINGu

sopot sprzyja kulturze

POZNALIŚMY NAjLEPSZYCH TENISISTÓW

Walczyli też brydżyści

Przymorski klub „Maciuś I” 
znany jest nie tylko z organizacji 
imprez kulturalnych. Regular-
nie odbywają się tu także zawo-
dy sportowe.
Ostatnio zorganizowano tu 
chociażby Turniej Brydżowy 
Parami o puchar kierownika 
klubu Urszuli Lisowskiej.
Bezkonkurencyjna okaza-
ła się para Ignacy Przewoski 
i Jan Białek, która w pokona-
nym polu pozostawiła: Wal-
demara Wierzbę i Andrzeja 
Thruna oraz Marzenę Banach 

i Wiesława Korpolińskiego.
 – Nasz klub był także organiza-
torem Turnieju Tenisa Stołowego 
o puchar kierownika Administra-
cji Osiedla nr 1 PSM „Przymo-
rze”. Zawody wygrał Sebastian 
Dąbrowski. Kolejne dwa miejsca 
na podium zajęli jeszcze Woj-
ciech Zajdziński oraz Andrzej 
Wilczyński – informuje Urszula 
Lisowska.
Dodajmy, że turnieje tenisa stoło-
wego to cykl zawodów, które od-
bywają się raz w miesiącu. Prowa-
dzona jest klasyfikacja generalna, 

a punkty przyznawane są za po-
szczególne miejsca w turniejach 
organizowanych od września 
do kwietnia. Zwycięzcą sezonu 
2018/2019 został Sebastian Dą-
browski, który zgromadził 600 
pkt. Drugie miejsce zdobyła Jo-
anna Ściblak (500 pkt), a trze-
cie Wojciech Zajdziński (440 
pkt). Podsumowanie zmagań 
i wręczenie nagród odbyło się 
podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka.

(GR)

Wybrzeża w 1939 roku po zie-
mi kaszubskiej był Pomorski 
Historyczny Klub Turystycz-
ny „Szlakami Pamięci”, któ-
ry działa przy Oddziale IPN 
w Gdańsku.

(Tj)



Skrzynka na narzędzia  
za 1 grosz

ŚWIĘTUJEMY
URODZINYU

6-8 czerwca

dla pierwszych 100 Klientów, którzy zrobią zakupy za min. 1000 zł

   

  

 

   

5 LAT GWARANCJI

379,00

559,00

Wkrętarka udarowa 
GSB 120-Li

napięcie 12 V, moment obrotowy 
11/28 Nm, 0-400/0-1300 obr. /min, 
uchwyt 10mm

nr ref. 952896

Zestaw podtynkowy
Active Mitos

wym. 112,5x55x69 cm, w komplecie:  
stelaż, miska, deska duroplast, 
wolnoopadająca, przycisk chrom.

nr ref. 20153035

Beton B20

30kg 

nr ref. 20031501

Panel podłogowy, 
dąb girona

AC4, 7mm, op. 2,4806 m2 - 38,57 zł

nr ref. 20162695

8,60

15,95/m2

2 AKUMULATORY
1,5 Ah Li-Ion

MISKA 
BEZKOŁNIERZOWA

  Transport do 30 km GRATIS
   za zakupy powyżej 1000 zł, do 1,5 t, bez HDS

  Transport z HDS 50% taniej
   za zakupy powyżej 1000 zł, do 30 km

  Konkursy z nagrodami

  Kredyt 0%
  od 6 do 22 czerwca 2019 r.


