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pomorzanie podróżują koleją chętniej niż szwedzi, 
Francuzi czy węgrzy, a prawie tak samo często jak 
brytyjczycy – cieszy się mieczysław struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 

Rowerem kręć kilometry i wygrywaj
Ruszyła kolejna rowerowa kampania. Tym razem jest to 
akcja „Kręć kilometry dla Gdańska”, a może w niej wziąć 
udział każdy chętny. Wystarczy zainstalować na swoim 
smartfonie aplikację „Activy”.

Babski Rajd w Trójmieście
Już po raz szósty ponad 40 załóg będzie miało okazję 
spróbować swoich sił za kierownicą. Ósmego września, 
w niedzielę, odbędzie się w Trójmieście 6. edycja Bab-
skiego Rajdu.

Walne Zgromadzenie PSM „Przymorze”
Drugi  raz w 60-letniej historii PSM „Przymorze” od-
było się Walne Zgromadzenie w czterech częściach – w 
podziale na poszczególne administracje osiedli. Zebra-
nia odbywały się w miejskiej hali przy Kołobrzeskiej. 

OnkoRejs na STS Fryderyk Chopin 
Jesienią w rejs na żaglowcu STS Fryderyk Chopin 
popłynie 74 osób onkologicznych. W pierwszym 
tygodniu swoje wyzwanie życia zrealizują osoby, które 
pierwszy raz wezmą udział w OnkoRejsie.
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PKM LOKOMOTYWĄ ZMIAN

kolejny rok z rzędu województwo pomorskie jest tym regionem, 

w którym statystyczny mieszkaniec najczęściej korzysta z kolejo-

wych przewozów pasażerskich. nasz region jest też jedynym, któ-

ry może się pochwalić wzrostem wykorzystania kolei w 2018 roku.
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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 sierpnia (piątek), IRA, godz. 20.00,  
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5;

•	25 sierpnia (niedziela), Happysad,  
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim;

•	25 sierpnia (niedziela), Lechia Gdańsk – 
Śląsk Wrocław, godz. 15.00, Stadion Energa 
Gdańsk;

•	30 sierpnia (piątek), „Piosenki z drugiej ręki”, 
godz. 20.30, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12;

•	31 sierpnia (sobota), Dorota Stalińska, godz. 
18.00, amfiteatr w Gdańsku, ul. Raduńska; 

•	1 września (niedziela), Gdynia Baltic 
Challenge; 

•	7 września (sobota), Amber Fest, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	8 września (niedziela), Babski Rajd, godz. 
10.00, Autodrom Pomorze w Pszczółkach; 

•	12 września (czwartek), Michele Biondi, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9;

•	14 września (sobota), Bieg Westerplatte, 
godz. 10.00; 

•	16 – 21 września, 44. Festiwal Filmów 
Fabularnych w Gdyni;

•	24 września (sobota), Airbourne, godz. 21.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2;

•	6 października (niedziela), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena; 

•	8 października (wtorek), Nancy Vieira, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	11 października (piątek), Budka Suflera, 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	12 października (sobota), Krystyna Prońko 
Quintet i Kombi, godz. 18.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	21 października (poniedziałek), Krzysztof 
Daukszewicz, godz. 19.30, sala teatralna NOT 
w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	24 października (czwartek), Archive, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków;

•	25 października (piątek), Hity Buffo, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8;

•	27 października (niedziela), Martyna 
Jakubowicz, godz. 19.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	18 listopada (poniedziałek), 10 Tenorów, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1;

•	20 listopada (środa), Hans Zimmer,  
godz. 20.00, Ergo Arena;

•	29 listopada (piątek), Indios Bravos, godz. 
19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

•	18 grudnia (środa), Paweł Domagała,  
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1;

•	2 stycznia (czwartek), Tribute to Tina Turner, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8.
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POTRZEBNE OSOBY OTWARTE I POMOCNE

W kręgu życzliwych ludzi
Dwanaście dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
zostało objętych w  Gdańsku 
tzw. kręgami wsparcia. Wo-
kół niepełnosprawnych miesz-
kańców tworzą je ich bliscy, 
znajomi, sąsiedzi i inni życzli-
wi ludzie. Szukamy kolejnych 
otwartych osób, które zechcą 
włączyć się w projekt i pomóc 
potrzebującym. 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku jest part-
nerem projektu „Bezpieczna 
przyszłość ON – testowanie 
modelu”. Na terenie miasta 
jest on realizowany przez Pol-
skie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (PSONI) Koło 
w Gdańsku. Beneficjantami 
projektu jest dwanaście doro-
słych niepełnosprawnych inte-
lektualnie osób, głównie gdań-
szczanek i gdańszczan. To m.in. 
uczestnicy zajęć w środowisko-
wych domach samopomocy 

czy innych ośrodkach wsparcia 
dziennego. Wokół każdego be-
neficjenta powstały tzw. kręgi 
wsparcia, które tworzą życzliwi, 
pomocni ludzie z otoczenia osoby 
z niepełnosprawnością. Oprócz 
rodziny „budują je” także sąsiedzi, 
znajomi, właściciele zakładów 
usługowych czy sklepów, lokal-
na społeczność – wszystkich łą-
czy otwartość i chęć pomagania 
potrzebującej osobie w codzien-
nym funkcjonowaniu. Wszyscy 
starają się wspierać niepełno-
sprawnego człowieka w jego ak-
tywizacji życiowej, społecznej, 
w procesie usamodzielnienia. 
Głównym celem projektu jest 
bowiem doprowadzenie do ta-
kiej sytuacji, w której jego bene-
ficjenci mogą w jak największym 
stopniu uczestniczyć w zwykłym, 
społecznym życiu; żeby mimo 
swej niepełnosprawności nie byli 
w przyszłości skazani na pobyt 
w domu pomocy społecznej. Ad-
resaci projektu wychodzą m.in. 

NasZE spraWY

Co roku wyliczeniem wskaźni-
ka zajmuje się Urząd Transpor-
tu Kolejowego. Pozyskuje on 
dane od wszystkich przewoź-
ników kolejowych w kraju. 
Na Pomorzu najwięcej
Tak zwany „wskaźnik wyko-
rzystania kolei” to średnia licz-
ba przejazdów, jaką w danym 
roku wykonuje mieszkaniec 
danego województwa. Oblicza 
się go, dzieląc liczbę wszyst-
kich pasażerów korzystających 
z przewozów kolejowych przez 
liczbę mieszkańców. W przy-
padku województwa pomor-
skiego wskaźnik jest bardzo 
wysoki. Okazuje się, że sta-
tystyczny Pomorzanin jechał 
w ubiegłym roku pociągiem 
24,8 razy. Na tle reszty kra-
ju ten wynik jest najwyższy. 
Drugie miejsce w zestawieniu 
osiągnęło województwo mazo-
wieckie ze wskaźnikiem 18,2. 
Trzeci jest Dolny Śląsk (9,4), 
a czwarta Wielkopolska (8,4). 
Średni wskaźnik dla całej Pol-
ski to 8,1. 
 – Te prawie 25 podróży 

kolejny rok z rzędu województwo pomorskie jest tym regionem, w którym statystyczny mieszkaniec najczęściej 
korzysta z kolejowych przewozów pasażerskich. nasz region jest też jedynym, który może się pochwalić wzro-
stem wykorzystania kolei w 2018 roku.
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do kina, teatru, muzeów, samo-
dzielnie robią zakupy czy oddają 
się zabiegom pielęgnacyjnym np. 
u zaprzyjaźnionej kosmetyczki 
lub fryzjera. Rodziny mają też za-
pewnione indywidualne doradz-
two psychologiczne, prawne czy 
seksuologiczne. 
Realizacja projektu potrwa do 
stycznia 2021 roku. Liczba jego 
beneficjentów jest zamknięta. Do 
współpracy zachęcamy jednak życz-
liwych ludzi, firmy, instytucje, które 
zechcą włączyć się w kręgi wsparcia. 
W tej sprawie można kontaktować 
się z Agatą Ciosmak z PSONI Koło 
w Gdańsku, tel. 502 636 868 (kre-
giwsparcia@psoni.gda.pl).
Dodajmy, że projekt jest realizo-
wany nie tylko w Gdańsku, ale 
równolegle także m.in. w Gole-
niowie, Elblągu i Suwałkach. Te-
stowany w ramach projektu mo-
del „Bezpieczna przyszłość osób 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną” to kompleksowa koncepcja 
wsparcia środowiskowego osób 

z niepełnosprawnością intelektu-
alną w miejscu zamieszkania. Mo-
del jest odpowiedzią na potrzebę
tworzenia w Polsce lokalnych 
systemów wsparcia i wpisuje 
się w postanowienia „Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób z niepełno-
sprawnościami”. Ma on na celu 
wypracowanie rozwiązań doty-
czących sytuacji zabezpieczenia 
prawno-finansowego i społecz-
nego osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną na czas, gdy 
z przyczyn naturalnych straci 
ona już oparcie w rodzinie. Zo-
stał zainicjowany przez organi-
zacje i ekspertów działających 
w ramach Warszawskiego Fo-
rum Inicjatyw na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną, funkcjonującego przy 
Stowarzyszeniu BORIS. Wię-
cej na temat, na stronie:  www.
kregiwsparcia.pl

(SR)

PORT LOTNICZY

kolejna inwestycja 
Niebawem poznamy wyko-
nawcę rozbudowy gdańskiego 
lotniska. Komisja przetargowa 
otworzyła oferty firm chcą-
cych budować pirs w Rębie-
chowie. Wpłynęły trzy oferty, 
których ceny kształtują się od 
255 do 263 mln zł i są wyższe 
od kosztorysu przygotowane-
go przez zarząd Portu Lotni-
czego Gdańsk. Mimo to in-
westycja będzie realizowana.
Tomasz Kloskowski, prezes 
Portu Lotniczego Gdańsk, 
podkreśla, że budowa pirsu 
jest zadaniem priorytetowym 
ze względu na możliwości za-
pewnienia komfortu pasaże-
rom i przewoźnikom podró-
żującym do i z Non-Schengen 
oraz zwiększenia przepusto-
wości kontroli bezpieczeństwa 
i paszportowej dla pasażerów. 
 – Dlatego, mimo wyższych 
kosztów, zdecydowaliśmy o jej 

realizacji. Zapewniam, że bez 
kilku innych mniejszych in-
westycji lotnisko dalej będzie 
bezpiecznie i będzie dobrze 
funkcjonowało, a dodatkowo 
mamy nadzieję pozyskać na 
nie środki unijne – mówi To-
masz Kloskowski. 
Jak informują władze gdań-
skiego portu lotniczego, dzię-
ki rozbudowie terminalu pa-
sażerskiego o dodatkowy pirs 
zostanie powiększona strefa 
centralnej kontroli bezpie-
czeństwa i kontroli paszpor-
towej. Rozbudowana zostanie 
również hala odbioru baga-
żu, zwiększona będzie strefa 
Non- Schengen, wybudowa-
ne zostaną 2 wyjścia autobu-
sowe. Planowana jest także 
rozbudowa sieci wewnętrz-
nych dróg dojazdowych do 
lotniska. 

(GR)

pociągiem w ciągu roku to 
bardzo wysoki wynik również 
w skali europejskiej. Pomorza-
nie podróżują koleją chętniej 
niż Szwedzi, Francuzi czy Wę-
grzy, a prawie tak samo często 
jak Brytyjczycy – cieszy się 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Wszyscy przewoźnicy kolejo-
wi w województwie pomor-
skim przewieźli 57,58 mln 

pasażerów. Najwięcej osób 
wsiadło i wysiadło na sta-
cjach: Gdańsk Główny, Gdy-
nia Główna i Sopot. Łącznie 
z pociągów skorzystało tam 65 
proc. wszystkich podróżnych. 
Na rozwój przewozów pasażer-
skich wpływa wiele czynników. 
 –  To nie tylko gęsta sieć li-
nii kolejowych, ale też dobrze 
skonstruowana oferta dosto-
sowana do potrzeb mieszkań-
ców i gości danego regionu. 
Oczywiście istotną rolę odgry-
wa również nowoczesny tabor 
i fachowa obsługa – zaznacza 
Ignacy Góra, prezes UTK.  
Konsekwentne inwestycje
Samorząd województwa po-
morskiego już dawno postawił 
na kolej. 

 – Konsekwentnie realizujemy 
wizję Pomorza jako regionu 
pro-kolejowego. Te miliony pa-
sażerów, które korzystają z po-
ciągów, są najlepszym potwier-
dzeniem dobrze obranego kur-
su – mówi Mieczysław Struk. 
Kolejowe inwestycje prowa-
dzone są dwutorowo. – Kupu-
jemy nowy tabor. To dziewięć 
komfortowych elektrycznych 
składów Impuls. Część z nich 
już od grudnia 2018 r. wozi pa-
sażerów pomiędzy Słupskiem, 
a Elblągiem. 
Ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego finan-
sowana jest modernizacja linii 
kolejowych. Prace prowadzo-
ne są na szlaku z Malborka do 

Kwidzyna i granicy wojewódz-
twa oraz na linii łączącej Ust-
kę ze Słupskiem i Miastkiem. 
Wszędzie tam remontowane są 
perony i mosty. Powstają nowe 
przystanki. 
 – Dzięki modernizacji torów i sys-
temów sterowania ruchem pocią-
gi pojadą szybciej. Osiągną nawet 
100 km/h – podkreśla Struk. 
Samorząd województwa 
wspiera też finansowo inne in-
westycje prowadzone przez za-
rządców infrastruktury, takie 
jak, np. przygotowanie doku-
mentacji projektowej i studiów 
wykonalności. 
Linia PKM nie tylko spowo-
dowała znaczny wzrost liczby 
pasażerów, ale także stała się 
generatorem wielkich zmian 
nie tylko w metropolii trój-
miejskiej, ale w całym regionie 
Kaszub.
 – W okolicach linii powstały 
nowe osiedla i tereny inwesty-
cyjne. Przybywa podróżnych 
korzystających z czterech linii 
systemu PKM – zaznacza wi-
cemarszałek Ryszard Świlski. 
W pierwszym pełnym roku 
funkcjonowania (2016) linii 
pociągi przewiozły ponad 2 
miliony pasażerów, rok później 
było ich już ponad 3 miliony. 
Rok 2018 zamknął się rekordo-
wymi 4 milionami pasażerów. 
Wiosną tego roku linią przeje-
chał 10-milionowy pasażer. 

 – To niewątpliwie efekt wpro-
wadzanych zmian, doskona-
lenia rozkładów jazdy, tak aby 
odpowiadały potrzebom miesz-
kańców – podkreśla Świlski.
Pociągiem w przyszłość
Linia PKM od początku była 
planowana do elektryfikacji. 
 – Najpierw jednak trzeba zmo-
dernizować linię kolejową 201 
z Gdyni do Kościerzyny. PKP 
PLK przygotowuje taki pro-
jekt, więc inwestycje związa-
ne z elektryfikacją będziemy 
prowadzić wspólnie, zarów-
no na odcinku zarządzanym 
przez nas, jak i przez PLK – 
mówi wicemarszałek Ryszard 
Świlski. 
Elektryczne składy powin-
ny pojechać przez Kaszuby 
w 2023 roku. Powstanie też 
nowy ciąg komunikacyjny tzw. 
bajpas kartuski. Będzie to linia 
kolejowa z gdańskich Kokoszek 
przez Starą Piłę do Glincza. 
Dzięki niej podczas moderni-
zacji linii 201 pociągi do Kar-
tuz będą mogły kursować. 
 – Co ważne, to nie będzie tyl-
ko tymczasowa trasa objazdo-
wa. Stanie się ona stałym ele-
mentem pomorskiej sieci kole-
jowej – dodaje Świlski. 
W przyszłości może posłużyć 
np. pociągom jadącym z Siera-
kowic do Trójmiasta.

A. Olszak
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ZA uNIjNE ŚRODKI

powalczą 
z cukrzycą 

  Umowę podpisali marszałek województwa pomorskiego – 
mieczysław struk (z lewej) i Jacek karnowski, prezydent sopotu.

Miasto Sopot otrzyma pienią-
dze na realizację projektu doty-
czącego profilaktyki cukrzycy 
typu 2. Będzie on realizowany 
w partnerstwie z podmiota-
mi medycznymi dysponują-
cymi zapleczem niezbędnym 
do podjęcia właśnie takich 
działań.
Osoby zagrożone cukrzycą, 
czyli znajdujące się w grupie ry-
zyka wystąpienia tej podstęp-
nej i wyniszczającej choroby, 
otrzymają szybką diagnostykę 
i konieczną opiekę medyczną. 
Badania przesiewowe, kon-
sultacje medyczne, działania 
profilaktyczne i edukacyjne 
to główne założenia progra-
mu, który realizowany będzie 
w Sopocie.
Sopocianie w wieku aktyw-
ności zawodowej, a więc oso-
by w wieku 35–64 lat, będący 
w grupie podwyższonego ry-
zyka, otrzymają kompleksowe 
wsparcie w walce z cukrzycą 
typu 2. Spośród 578 przeba-
danych osób 96 zostanie ob-
jętych trzyletnim programem 
profilaktycznym.
Celem projektu jest wydłuże-
nie aktywności zawodowej so-
pocian poprzez: zmniejszenie 
zachorowalności na cukrzycę 
typu 2, podniesienie świado-
mości zdrowotnej, redukcję 
czynników ryzyka rozwoju 
cukrzycy typu 2. Zakłada-
nym efektem programu będzie 
zmniejszenie liczby nowych 
przypadków cukrzycy typu 2 
wśród osób ze stanem przed-
cukrzycowym oraz wykry-
wanie nowych przypadków 
w celu podjęcia jak najszybsze-
go leczenia.
 – Nieodpowiedni tryb życia 
i brak troski o własne zdro-
wie sprawiają, że chorych na 
cukrzycę przybywa. Ten pro-
blem jest niestety problemem 
ogólnopolskim. Widząc go, 
podejmujemy na Pomorzu 
konkretne działania. Szereg 
samorządów w swoich pro-
gramach skierowanych do 
osób w wieku aktywności 

zawodowej realizować będzie 
projekty profilaktyczne w za-
kresie cukrzycy typu 2. Zakła-
damy, że w województwie 270 
tysięcy osób wypełni ankietę 
FINDRISK, z nich 30 tysię-
cy skierowanych zostanie na 
badanie OGTT, a ostatecznie 
5000 osób objętych będzie peł-
nym wsparciem. Elementem 
tej całości jest sopocki projekt, 
gdzie ponad 500 sopocian wy-
pełni wspomniane ankiety. 
Następnie przeprowadzone zo-
staną badania OGTT służące 
identyfikacji osób z cukrzycą, 
stanem przedcukrzycowym 
oraz celem weryfikacji skutecz-
ności interwencji zdrowotnej. 
Ostatnim etapem będzie obję-
cie grupy uczestników progra-
mem edukacyjnym realizowa-
nym przez zespół specjalistów, 
a będą to: lekarz, dietetyk i fi-
zjoterapeuta – wyjaśniał Mie-
czysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.
Anna Dyksińska z sopockie-
go magistratu przypomina, 
że cukrzyca jest chorobą me-
taboliczną, charakteryzuje się 
hiperglikemią, czyli podwyż-
szonym poziomem glukozy 
we krwi. Nieleczona prowadzi 
do uszkodzeń oraz zaburzeń 
funkcjonowania niektórych 
narządów oraz ich trwałej 
niewydolności.
 – Cukrzyca może być skut-
kiem m.in. procesów immuno-
logicznych. Wśród przyczyn jej 
ujawnienia wymienia się: zaka-
żenia wirusowe, krótki okres 
karmienia piersią, podawa-
nie azotynów uszkadzających 
trzustkę oraz stres. Choroba 
może być również dziedziczo-
na. Około 20 proc. chorych 
pochodzi z rodzin, w których 
wcześniej już występowała 
cukrzyca. Czynniki wpływa-
jące na rozwój cukrzycy to: 
pochodzenie etniczne, otyłość 
brzuszna, brak aktywności fi-
zycznej, wiek, nadciśnienie 
tętnicze i zaburzenia lipidowe 
– dodaje Anna Dyksińska. 

(GR)
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NOWE TRENDY TEŻ W SOPOCIE

łąki również w mieście 
 – W Sopocie propagowane 
będą nowe, przyjazne środo-
wisku trendy w pielęgnacji 
zieleni miejskiej. Na terenie 
miasta wytypowanych zosta-
ło 21 stanowisk, które zosta-
ną przygotowane pod wysiew 
kwitnących łąk. To nowy na-
turalistyczny trend stosowany 
w pielęgnacji zieleni w mia-
stach. Zapożycza on z natu-
ry bogactwo i różnorodność 
gatunkową dziko rosnących 
ekosystemów muraw, terenów 
obrzeży lasów, pól czy łąk. 
Łąka kwietna ma odtwarzać 
to, co w naturze najpiękniej-
sze, najbardziej atrakcyjne. 
Wprowadza bujność barw 
i form, czym stanowi prze-
ciwwagę dla zbyt uporząd-
kowanych, przestrzennie mo-
nochromatycznych i mono-
kulturowych układów zadba-
nych zieleńców i trawników 
naszych miast – mówi Marek 

Niziołek z sopockiego urzędu 
miasta.
Pierwsze tereny zielone w So-
pocie zostały już zagospodaro-
wane zgodnie z tą ideą. Tereny 
łąk podmokłych są już na Bło-
niach, z trzcinami, wierzbów-
kami, rdestem i turzycą oraz 
bujną fauną. Dla kontrastu są-
siedztwo tych łąk jest regular-
nie wykaszane tak, aby można 
było przyjrzeć się naturze z bli-
ska. Przywrócone zostały też 
łąki w sąsiedztwie potoków, 
z kosaćcami, tatarakiem i inny-
mi roślinami zielnymi. Tereny, 
na których powstaną nowe łąki 
kwietne, będą do tego sukce-
sywnie przygotowywane. Wy-
siew nasion planowany jest tam 
jesienią lub na wiosnę.
 – Planujemy wprowadzenie 
tradycyjnych dla flory Polski 
gatunków łąkowych takich jak 
chabry, maki, złocienie, na-
chyłki i margaretki, nawłocie, 

wrotycze, nagietki, kosmosy 
oraz wiele gatunków traw – in-
formuje Magdalena Leszczyń-
ska-Czeczatka, główny specja-
lista ds. zieleni w biurze kon-
serwatora zabytków sopockie-
go magistratu. – Nasiona roślin 
będą wysiewane na specjalnie 
przygotowanych powierzch-
niach gruntu, a w części 
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stanowisk będą dosiewane 
w istniejące już trawniki.
Sopockie łąki kwietne poja-
wią się m.in. na Zamkowej 
Górze, przy stawie Reja, na 
błoniach, w Kamiennym Po-
toku, na wybranych skarpach. 

(MN)

osoby z dysfunkcją ruchu mogą otrzymać do 10 000 złotych dofinansowania na zakup 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. państwowy Fundusz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych przywrócił dofinansowanie tej formy wsparcia. wnioski 
można składać w ramach programu „aktywny samorząd” do 31 sierpnia.

Z dofinansowania do zakupu 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym mogą skorzystać 
osoby, które posiadają dysfunk-
cje uniemożliwiające im samo-
dzielne poruszanie się za pomocą 
wózka o napędzie ręcznym. Wa-
runkiem otrzymania dofinanso-
wania jest wiek do 18 lat, wiek 
aktywności zawodowej lub bycie 
zatrudnionym. W przypadku 
dzieci do 16. roku życia wyma-
gane jest orzeczenie o niepełno-
sprawności, a w przypadku osób 
starszych orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 
Osoby, które nie są zatrudnione 
lub nie uczą się, mogą uzyskać 
dofinansowanie pod warunkiem 
przedstawienia opinii eksperta 
PFRON potwierdzającej zdol-
ności do pracy albo do podjęcia 
nauki w wyniku udzielonego 
wsparcia. W przypadku osób 
w wieku emerytalnym warun-
kiem uzyskania dofinansowanie 
jest zatrudnienie. 
Maksymalna kwota dofinanso-
wania wynosi 10 tys. zł, a mi-
nimalny udział własny w zaku-
pie wynosi 10 proc. ceny brutto 
wózka. Wsparcie realizowane 
jest w ramach programu „Ak-
tywny Samorząd” finansowego 
przez PFRON.
 – Zachęcamy do skorzystania 

ELEKTRYCZNE WÓZKI INWALIDZKIE Z DOFINANSOWANIEM

Wnioski tylko do
końca sierpnia

z dostępnych środków, któ-
re mogą poprawić komfort ży-
cia oraz społeczne i zawodowe 
funkcjonowanie osób z niepeł-
nosprawnościami – mówi Mar-
lena Jasnoch, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie. 
W ramach programu „Aktywny 
Samorząd” Moduł I do 31 sierp-
nia można jeszcze składać wnio-
ski na inne formy wsparcia do-
tyczące likwidacji barier utrud-
niających aktywizację społeczną 
i zawodową. Można otrzymać 
pomoc m.in. w uzyskaniu prawa 
jazdy, zakupie i montażu oprzy-
rządowania do posiadanego 

samochodu, zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręczne-
go, pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego 
skutera lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręczne-
go, zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, utrzymaniu 
sprawności technicznej posia-
danego sprzętu elektroniczne-
go, szkoleniu z obsługi nabytego 
w programie sprzętu elektro-
nicznego. Osoby pracujące mogą 
otrzymać dofinansowanie na 
zapewnienie opieki dla dziecka, 

np. wsparcie w opłatach za pobyt 
dziecka w żłobku lub przedszko-
lu, także za opiekę niani.
Szczegółowe informacje na te-
mat programu „Aktywny Samo-
rząd” oraz druki wniosków znaj-
dują się na stronie www.mops-
sopot.pl. Informacji udziela oraz 
wnioski przyjmuje Zespół ds. 
rehabilitacji społecznej MOPS 
Sopot, ul. Kolejowa 14, pokój nr 
5 na parterze, tel. 58 555 15 76. 
Godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek 8.00–14.00, wtorek 
9.00–12.00, środa 10.00–13.00, 
czwartek 10.00–15.30.

(AN)
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AKCjA LATO ZAKOŃCZONA

Wakacyjne przygody z „Maciusiem i”
W tym roku w Klubie „Ma-
ciuś I” na Przymorzu Akcja 
Lato przebiegła pod hasłem 
„Wakacyjne przygody z Kró-
lem Maciusiem”. Gwaran-
towana była dobra zabawa 
z nutką edukacji. 
 – Zorganizowaliśmy m.in. 
dzień bańki mydlanej, pod-
czas którego dzieci bawiły się 
i wykonały gigantyczne bań-
ki mydlane. Oprócz zabawy 
odbył się konkurs plastyczny 
„Mój przyjaciel pies”. W Mu-
zeum Narodowym w Gdań-
sku odbyła się lekcja muzeal-
na i warsztaty: „W pracowni 
artysty”, „Skarbiec sztuki” 
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ZMIANA W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie powszechnej 
spółdzielni Mieszkaniowej „przymorze”
drugi  raz w 60-letniej historii powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” odbyło się walne zgromadzenie w czterech częściach 
– w podziale na poszczególne administracje osiedli. zebrania odbywały się w miejskiej hali sportowej przy ulicy kołobrzeskiej. 

Do tej pory w przymorskiej 
spółdzielni odbywało się Ze-
branie Przedstawicieli Człon-
ków, które poprzedzały Grupy 
Członkowskie na wszystkich 
osiedlach . 
– Właśnie na Grupach Człon-
kowskich mieszkańcy mogli 
przedstawić swoje problemy 
i bolączki, Kierownictwu Ad-
ministracji a ich wnioski prze-
kazywane były do realizacji 
konkretnej radzie osiedla. Na 
Walnym Zgromadzeniu takiej 
możliwości już nie ma – tłuma-
czy Władysław Wojtkiewicz, 
zastępca prezesa ds. technicz-
nych Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”. – 
Dla mieszkańców lepszą formą 
zebrania były Grupy Człon-
kowskie, gdzie można było 
przedstawić znacznie więcej 
spraw lokalnych, dotyczących 
nawet jednego budynku. Po-
dobnego zdania były rady osie-
dli oraz rada nadzorcza. 

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

i „Smok w muzeum”, gdzie 
z materiałów recyklingowych 
wykonywano smoki – mówi 
nam Urszula Lisowska, kie-
rownik „Maciusia I”.   
 W Spichlerzu Opackim 
w Oliwie dzieci zwiedziły wy-
stawę interaktywną „Dźwięki 
pierwotne”, a w Europejskim 
Centrum Solidarności uczest-
niczyły w warsztatach eduka-
cyjnych „Uwaga stocznia” oraz 
bawiły się w Wydziale Zabaw. 
W Ratuszu Głównego Miasta 
Gdańska wzięły udział w lek-
cji muzealnej „Król jedzie”, zaś 
w Dworze Artusa „Panienka 
z okienka” i „Zawód Kaper”. 

 – Zwiedziliśmy Muzeum 
Bursztynu, ZOO w Oli-
wie, Twierdzę Wisłoujście, 
Hewelianum z wystawami 
interaktywnymi „Dookoła 
Świata” oraz „Zabawa z ener-
gią”. Instytut Kultury Miej-
skiej w Gdańsku przygoto-
wał dla nas warsztaty „Arty-
sta czyli kto?” i z tworzenia 
własnych memów. Dzieci 
oprócz dobrej zabawy w ra-
mach działań kreatywnych 
tworzyły swoje dzieła sztuki 
i poznawały różne techni-
ki artystyczne. Zwiedzili-
śmy też grodzisko w Sopo-
cie, gdzie piekliśmy kiełba-
ski w ognisku i strzelaliśmy 
z łuku. Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej 
przeprowadził prezentację 
interaktywną i zajęcia pla-
styczne „Bajkowa podróż po 
świecie” – dodaje Urszula 
Lisowska. 
W Teatrze Wybrzeże dzie-
ci uczestniczyły w warsz-
tatach teatralnych. Dom 
Przyrodników w Gdańsku 
przygotował warsztaty „Wa-
kacje z Archeologią”. Dzieci 
tworzyły własne pismo ob-
razkowe, pisały listy gęsimi 
piórami jak ich przodkowie. 
W Manufakturze Ciu Ciu 

w Gdańsku, tworzącej sło-
dycze w oparciu o techno-
logię z XVII wieku, dzieci 
wykonały lizaki. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się 
wycieczka do „Świata labi-
ryntów” w Blizinie, gdzie nie 
brakowało labiryntów drew-
nianych, zręcznościowych, 
matematycznych i na polu 
kukurydzy, które dostarczyły 
dzieciom wielu emocji, wra-
żeń i radości.

(GR)

Aby jednak zapewnić możli-
wość poruszania spraw danego 
osiedla przyjęto zasadę przyj-
mowania wniosków członków 
spółdzielni nie objętych po-
rządkiem zgromadzenia i prze-
kazywanie tych wniosków po 
przegłosowaniu przez daną 
część zgromadzenia odpowied-
niej radzie osiedla i kierownic-
twu administracji do dalszego 
rozpatrzenia możliwości ich 
realizacji. 
Zmianę formy zebrania wy-
musiła na przymorskiej spół-
dzielni zmiana w Ustawie 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych, która weszła w życie dwa 
lata temu. Wtedy też musiano 
zmienić niektóre zapisy statu-
tu spółdzielni, dzięki czemu 
w tym roku odbyło się walne 
zgromadzenie. 
 Dodatkowym utrudnieniem 
przy organizacji  w naszej spół-
dzielni Walnego Zgromadze-
nia  było to ,że w tym roku 

skończyła się kadencja rady 
nadzorczej i należało dokonać 
wyboru nowej rady nadzorczej. 
- We wszystkich częściach 
walnego uczestniczyło blisko 
350 osób. Na taką  frekwencję 
mogły mieć wpływ  terminy ze-
brań, które w żaden sposób nie 
były od nas zależne. Walne od-
bywało się pod koniec czerw-
ca i zapewne część osób wyje-
chała już na urlopy. Nigdy nie 
wiadomo, ile osób przyjdzie na 
zebrania spółdzielcze. My jako 
organizator musimy zapewnić 
dostateczną ilość miejsc. Zde-
cydowaliśmy się na halę przy 
ulicy Kołobrzeskiej, ponieważ 
nie chcieliśmy przenosić zebra-
nia do hali poza terenem spół-
dzielni, co byłoby na pewno 
kłopotliwe dla mieszkańców. 
Termin i umowę z zarządcą 
obiektu podpisywaliśmy już 
w styczniu tego roku, a pierw-
sze wolne terminy, w których 
mogliśmy zorganizować walne, 

przypadały właśnie na ostatnie 
dni czerwca – wyjaśnia Włady-
sław Wojtkiewicz. 
Spółdzielnia  nie posiada żad-
nej sali, która pomieściłaby 
więcej niż 100 osób, dlate-
go też spodziewać się należy, 
że kolejne walne zgromadze-
nia również odbywać się będą 

w obiekcie przy Kołobrzeskiej. 
Dotarcie do hali nie powinno 
stanowić problemu, ponieważ 
na Przymorzu dobrze funkcjo-
nuje komunikacja miejska, któ-
rą można dotrzeć tu z każdego 
osiedla. 
Najważniejszym punktem ob-
rad były oczywiście wybory 
nowych członków do rady nad-
zorczej, której kadencja potrwa 
jak zwykle 3 lata. Na liście kan-
dydatów widniały 33 nazwi-
ska, ale wybierano – zgodnie 
ze statutem – 25 osób. Liczba 
przedstawicieli poszczególne-
go osiedla jest zależna od jego 
wielkości. Nowa rada już się 
ukonstytuowała, a jej prze-
wodniczącym został Bronisław 
Gumkowski – mieszkaniec  
Administracji Osiedla nr 3. 
Dodajmy, że pierwsze robocze 
spotkanie nowej rady odbędzie 
się już za kilka dni. 
- Frekwencja na walnym 
zgromadzeniu jest pochod-
ną aktualnej kondycji spół-
dzielni i spraw dotyczących 
jej mieszkańców spółdzielnia 

osiąga dobre wyniki finansowe 
i w działalności GZM i dzia-
łalności gospodarczej działa 
zgodnie z obecnymi przepisa-
mi. Nie ma drażliwych spraw, 
dlatego i liczba osób na ze-
braniach jest stosunkowo nie-
wielka. Jak zwykle dopisały 
osoby starsze, które każde-
go roku chętnie uczestniczą 
w spółdzielczych zebraniach. 
W tym roku nie brakowa-
ło jednak też ludzi młodych. 
I wszystko wskazuje , że z każ-
dym rokiem będzie ich coraz 
więcej – zauważa Władysław 
Wojtkiewicz. 
Poza wyborami podjęto uchwa-
ły w sprawie przyjęcia spra-
wozdanie finansowe  zarządu 
i sprawozdanie z działalności 
rady nadzorczej. Udzielono 
również absolutorium poszcze-
gólnym członkom zarządu. 
Korzystając z okazji, zarząd 
spółdzielni chciałby podzięko-
wać za udział w tegorocznym 
Walnym Zgromadzeniu oraz 
za udzielone poparcie. 

(lubek)
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REKORDOWO NA POMORZu

Bezrobocie wciąż spada
Stopa bezrobocia w całym 
kraju utrzymuje się na pozio-
mie 5,3 proc., a bezrobocie 
w województwie pomorskim 
w czerwcu wyniosło 4,4 proc. 
i nigdy nie było tak niskie. 
 – Nasze województwo zajmu-
je pod tym względem 4. pozy-
cję w Polsce. Stopa bezrobocia 
z czerwca pobiła zeszłoroczny 
rekord Pomorza i jak wynika 
z danych Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej na przestrzeni ostat-
nich 28 lat wskaźnik bezro-
bocia w czerwcu nie osiągnął 
tak niskiego poziomu jak 
obecnie – informuje Doro-
ta Patzer z Biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku. – Systematyczny 
spadek stopy bezrobocia jest 
obserwowany od kilku lat, ale 
dynamika spadku od zeszłe-
go roku maleje. Jest to wy-
nik zmniejszającej się liczby 
zarejestrowanych w urzędach 
pracy osób bezrobotnych, 
które coraz trudniej zachęcić 
do powrotu na rynek pracy. 
Jednocześnie w regionie po-
zostaje duża grupa osób tzw. 
„biernych zawodowo”, która 
nie wykonuje pracy zawodo-
wej i nie widnieje w ewidencji 
powiatowych urzędów pracy. 
Natomiast według danych aż 

70% osób długotrwale bezro-
botnych stanowią kobiety, a 2/3 
z nich nie podjęło zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka.
Niskie bezrobocie generuje 
sporo problemów kadrowych 
w pomorskich firmach. Samo-
rządowe służby zajmujące się 
w regionie rynkiem pracy po-
dejmują działania, które mają 
za zadanie wspierać praco-
dawców w efektywnej rekru-
tacji, rozwoju i zatrzymaniu 
pracowników w firmach. Jed-
ną z tegorocznych inicjatyw 
jest cykl „Pomorskie. Dobre 
miejsca pracy”, który realizu-
je Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku. Od początku roku 
w spotkaniach udział wzięło 
200 pracodawców.
 – Zdaniem specjalistów 

ŁAMIĄ STEREOTYPY NA TEMAT RAKA

onkorejs na żaglowcu sts fryderyk Chopin 
Jesienią w rejs na żaglowcu sts Fryderyk chopin popłynie 74 osób onkologicznych. rejs będzie dwuetapowy. w pierwszym tygodniu 
swoje wyzwanie życia zrealizują osoby, które pierwszy raz wezmą udział w onkorejsie, natomiast w drugim załoganci poprzednich edy-
cji. „nowi” w terminie od 27 września do 4 października pokonają trasę setubal (lizbona) – malaga. natomiast „oldzi” 4 października 
wyruszą z malagi do alicante. to pierwszy onkorejs na morzu Śródziemnym i pierwszy na Żaglowcu, który ma żagle rejowe.

Inicjatywa realizuje trzy cele: 
 – pozwala osobom po trauma-
tycznych przejściach zapo-
mnieć choć na chwilę o cho-
robie i poczuć prawdziwą wol-
ność, którą daje morze;
– przełamuje stereotypy na te-
mat chorych na raka pokazu-
jąc, że z chorobą można żyć 
pięknie, aktywnie, pokonywać 
własne słabości, dokonywać 
rzeczy, które nie są łatwe nawet 
dla w pełni zdrowego człowie-
ka i czerpać radość z każdego 
dnia;
 – pokazuje, że na raka może 
zachorować każdy i podkreśla, 
jak ważne są badania profilak-
tyczne, które mogą uratować 
życie.
 – Chcemy przełamać stereoty-
py na temat raka i pokazać, że 
z chorobą można żyć i dokony-
wać rzeczy z pozoru niemoż-
liwych. Onkorejsowicze będą 
częścią załogi, będą m.in. peł-
nić wachty nawigacyjne, kam-
buzowe, portowe i kotwiczne, 
będą sterować, stawiać i zrzu-
cać żagle, cumować, szorować 
pokład, sprzątać rejony i wy-
konywać wszystkie czynności, 
które należą do pełnoprawnych 
załogantów – mówi Magdale-
na Lesiewicz, prezes Fundacji 
Onkorejs – Wybieram Życie. 
– Chcemy pokazać, że choro-
ba onkologiczna nie jest prze-
szkodą, aby normalnie żyć, po-
znawać ludzi i spełniać swoje 

CZASu ZOSTAŁO NIEWIELE

płatny staż w Brukseli
Jak informuje Michał Piotrow-
ski, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku, 
Biuro Regionalne Województwa 
Pomorskiego w Brukseli zaprasza 
na płatny staż od 1 października. 
 – Kandydat powinien dobrze 
znać język angielski oraz mieć 
wykształcenie wyższe lub studio-
wać. W Brukseli stażysta będzie 
m.in. brał udział w organizo-
waniu konferencji i warsztatów. 
Aplikacje przyjmowane są do 
końca sierpnia – mówi Michał 
Piotrowski. – Stażysta otrzy-
ma miesięczne wynagrodzenie 
wysokości 1000 euro brutto. 
W pierwszej kolejności na staż 
będą przyjmowane osoby pocho-
dzące z województwa pomor-
skiego lub studiujące na pomor-
skich uczelniach. Trzeba też wy-
kazać się wiedzą z zakresu funk-
cjonowania Unii Europejskiej. 
Do obowiązków stażysty bę-
dzie należało przygotowywanie 

notatek prasowych z konferen-
cji i unijnych wydarzeń, pomoc 
w przygotowaniu wizyt studyjnych 
oraz promowanie działalności 
Biura Regionalnego Wojewódz-
twa Pomorskiego w Brukseli.
 – Taki staż to świetna okazja, by 
zdobyć doświadczenie unijne. 
Nachodząca jesień zapowiada się 
wyjątkowo ciekawie. Będzie to 
bardzo intensywny okres, dlate-
go to świetny moment na dłuższą 
wizytę w Brukseli. Będzie formo-
wała się nowa Komisja Europej-
ska, będą przesłuchania komisarzy 
oraz flagowa impreza, jaką jest Ty-
dzień Regionów i Miast. A my za-
dbamy o to, by nasz stażysta mógł 
uczestniczyć w najważniejszych 
wydarzeniach, zdobywać do-
świadczenie i poznawać nowych 
ludzi – mówi Anna Drążek, dy-
rektor biura. 
Staż w Brukseli to dobra okazja, 
by zdobyć zawodowe kontakty, 
wdrożyć się w pracę biurową czy 

poprawić znajomość języka. Sto-
warzyszenie Pomorskie w Unii 
Europejskiej organizuje takie 
praktyki od kilkunastu lat.
 – Podczas różnorodnych staży 
przez nasze biuro przewinęło się 
już kilkadziesiąt osób. Miesięcz-
ny pobyt w Brukseli wielu z nich 
pomógł znaleźć pomysł na siebie. 
Zainspirowali się i wiem, że zna-
leźli ciekawą pracę, a unijne do-
świadczenie bardzo im w tym po-
mogło – zaznacza Anna Drążek.
Biuro Regionalne Województwa 
Pomorskiego w Brukseli znajdu-
je się w pobliżu najważniejszych 
unijnych instytucji w Brukse-
li, przy Rue du Luxembourg 3. 
Szczegółowe wymagania i wa-
runki stażu są dostępne na stronie 
Stowarzyszenia Pomorskie w Unii 
Europejskiej www.pomorskie.eu 
w zakładce „praca”.

(GR)

zarówno kondycja gospo-
darki, jak i jakość życia Po-
morzan będą uzależnione 
w dużej mierze od tego, czy 
mieszkańcy będą potrafi-
li wykorzystać swoją wiedzę 
i doświadczenie. Potrzebna 
będzie także intuicja i otwar-
tość na trendy kształtują-
ce współczesny rynek pracy. 
Chodzi głównie o wejście 
na rynek pracy pokolenia Z, 
migracje, ale też zarządzanie 
zarówno różnorodnością wie-
ku, jak i kulturową w miejscu 
pracy. To właśnie te elementy 
znajdą swoje miejsce w naj-
nowszej strategii wojewódz-
twa pomorskiego – dodaje 
Dorota Patzer.

(GR)

marzenia – nawet takie, które 
wymagają sporej odwagi czy 
wysiłku.
Różnorodność załogantów 
(młodsi i starsi, kobiety i męż-
czyźni, mieszkańcy dużych 
miast i wiosek, osoby, które 
wcześnie usłyszały diagnozę 
rak i ci, których choroba była 
już zaawansowana, osoby, któ-
re są wiele lat po pierwszym 
leczeniu, i te, które walczyły 
bądź walczą z nawrotem) po-
kazuje, że rak może dotknąć 
każdego. Dlatego jednym z ce-
lów OnkoRejsu jest przekona-
nie jak największej liczby osób 
o tym, że warto się badać. Za-
łoganci podkreślając, jak waż-
na jest profilaktyka, dowodzą, 
że rak to nie wyrok i można go 
wyleczyć, jeśli jest odpowied-
nio szybko zdiagnozowany.
Żeglowanie jest bardzo podob-
ne do procesu leczenia chorób 
onkologicznych. Tak samo 
w sytuacji, gdy chory dowiaduje 
się, że ma nowotwór, jak i w sy-
tuacji, gdy pierwszy raz wsiada 
na jacht, nie wie, jak zachowa 
się jego organizm, nie wie, czy 
strach go nie sparaliżuje, nie 
wie, czy będzie miał chorobę 
morską itp. Jedyne, co wiado-
mo, to że nie może się poddać. 
Nawet podczas sztormu i naj-
gorszej chemioterapii nie może 
odpuścić. Musi walczyć dalej. 
Po pełnomorskim rejsie, mając 
świadomość tego, co przeżyła, 

osoba chora ma poczucie, że ze 
wszystkim sobie poradzi.  
Projekt jest wyjątkowy również 
dlatego, że na każdym etapie 
OnkoRejsu do organizacji włą-
czone są osoby z doświadcze-
niem onkologicznym lub ich 
bliscy, osoby wspierające. Jest 
to projekt realizowany przez 
osoby i dla osób, które wiedzą 
co to rak. 
 – Dzięki naszej wspólnej pracy, 
pokazaniu, że potrafimy zrobić 
coś niezwykłego i wielkiego, 
dzięki mediom i Internetowi, 
które to nagłośnią, mamy na-
dzieję, że trafimy do szerokiej 
społeczności ludzi chorych, 
dając im nadzieję i pomagając 
powrócić do normalnego życia. 
A do osób zdrowych chcemy 
dotrzeć z przekazem, żeby dali 
sobie szansę i nie bali się badań 
profilaktycznych, które nieraz 
ratują zdrowie i życie – mówią 
załoganci.
Do tej pory odbyły się już pięć 
OnkoRejsów, wszystkie jak 
dotąd na Morzu Bałtyckim: 
do Visby (w maju 2015 roku – 
przerwany po 30 godzinach rejs 
na Zjawie, która na środku Bał-
tyku zaczęła nabierać wody), 
kontynuacja rejsu na przełomie 
sierpnia i września 2015 roku 
do Kłajpedy i Karlskrony, rejs 
na Zawiszy Czarnym w 2016 
roku do Kłajpedy oraz rejs 
na Zawiszy Czarnym w 2017 
roku do Karlskrony, w sierpniu 

ubiegłego roku na Zawiszy 
Czarnym na trasie Świnoujście
-Kopenhaga-Gdynia.
Jeżeli ktoś chce wspomóc On-
koRejs, zapraszamy do kontak-
tu: onkorejs@onkorejs.pl. Da-
rowizny bezpośrednio można 

też wpłacać na konto Fundacji 
Onkorejs – Wybieram Życie
Nr rachunku 27 1750 0012 
0000 0000 3227 5494
NIP: 6040168832; 
REGON: 36354533300000 
KRS: 0000597569

Więcej informacji:
www.onkorejs.pl; 

www.facebook.com/onkorejs 
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pięć lat temu, kiedy organizowano pierwszą edycją rockblu przywidz Festiwal, mało kto spodziewał się, że impreza 
w tak krótkim czasie zyska miano nie regionalnej, ale światowej. niewielka, spokojna, turystyczna miejscowość na jeden 
dzień w połowie sierpnia zamienia się w stolicę rocka. za nami piąta edycja rockblu przywidz Festiwal, w której wystąpili 
m.in. sbb i andrzej nowak z obchodzącym 20-lecia działalności zespołem „złe psy” i 40-lecia pracy artystycznej.   
swój światowy debiut miał również chór przywidz.

Historia festiwalu w Przywidzu, 
którego dyrektorem artystycz-
nym jest Wojciech Korzeniewski, 
sięga roku 2015. Pierwsze dwie 
edycje odbyły się na terenie „Zie-
lonej Bramy”, a od 2017 co roku 
impreza organizowana jest na 
Bulwarze Zespołu Czerwone Gi-
tary nad Jeziorem Przywidzkim. 
 – Śmiem twierdzić, że jest to 
jedyny bulwar na świecie, gdzie 
znajduje się wyjątkowy pomnik 
– „Korzenie rocka”, na którym 
w symboliczny sposób honoro-
wane są gwiazdy polskiego rocka 
– mówi Jerzy Skrzypczyk, lider 
„Czerwonych Gitar”.
Pomysłodawcą tego festiwalu był 
Marek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz, który słusznie zauwa-
ża, że sukces imprezy to ciężka, 
wielomiesięczna praca całego 
sztabu ludzi.
 – Liczyliśmy po cichu, że impre-
za zyska swoją markę i będzie roz-
poznawalna nie tylko w powiecie, 
ale może  i całym województwie. 
Kolejne lata pokazały, że Rockblu 
to wydarzenie, które z powodze-
niem może być organizowane 
w małych miejscowościach i które 
może mieć charakter światowy. 
Bo przecież na naszym ostat-
nim festiwalu wystąpili muzycy 
z Wielkiej Brytanii a był też mu-
zyk z Los Angeles – mówi „Pano-
ramie” Marek Zimakowski.
Co ciekawe, o przywidzkiej 

imprezie informowały nawet ber-
lińskie media i rozgłośnia radio-
wa z Chicago, co było doskonałą 
promocją przywidzkiej gminy na 
arenie międzynarodowej.
 – Rock to muzyka uniwersalna, 
która ma swój klimat i swoich 
wiernych fanów. 
Jest to często uniwersalna muzy-
ka wielopokoleniowa. Nasz fe-
stiwal przynosi również wartości 
dodane. Odwiedzają nas intere-
sujące osoby, z którymi potem 
nawiązujemy współpracę. Zda-
rza się, że nasi goście  wracają do 
Przywidza, inwestują lub chcą 
tutaj zamieszkać – dodaje wójt 
Zimakowski.
Rockblu rozpoczęło się trady-
cyjnie ceremonią przy „Korze-
niach Rocka”, gdzie co roku ze-
społy rockowe zawieszają, jedy-
ne w swoim rodzaju metalowe 
płyty z z nazwą tych zespołów, 
na charakterystycznym pomni-
ku w kształcie łuku. Tym razem 
na pomniku zawisły płyty SBB 
i Andrzeja Nowaka ze Złymi 
Psami.
Potem na scenie jako pierwszy 
wystąpił Chór Przywidz, na-
stępnie zespoły ŁYKO i MAD 
IN POLAND oraz wokalist-
ka LIKA. Po tych występach 
odbył się pokaz „5 GITAR na 
5-LECIE” z okazji piątej edycji 
festiwalu. Na scenie pojawili się: 
Krzysztof „Jary” Jaryczewski, 

Krzysztof „Dżawor” Jaworski, 
Jędrzej „Kodym” Kodymowski, 
Marcin Kołdra, a także Tymon 
Tymański. Drugą część festiwalu 
otworzył występ LeBurna Mad-
doxa, po którym wystąpił zespół 
SBB. Gitarzysta oraz wspomnia-
ny zespół zostali zaproszeni przez 
Andrzeja Nowaka, lidera zespołu 
„Złe psy”, który wystąpił na za-
kończenie festiwalu.
Samemu festiwalowi towarzy-
szyły inne atrakcje. Podobnie jak 
w latach poprzednich odbywał 
się „Przywidzki Folwark”, gdzie 
można było zobaczyć i kupić 

rzeźby oraz przedmioty wyko-
nane ręcznie. Przy ulicy Szkol-
nej miłośnicy motoryzacji mogli 
podziwiać auta zabytkowe, które 
przyjechały do Przywidza w ra-
mach zlotu „Classic Moto Story”. 
Tradycyjnie już zwieńczeniem 
festiwalu było After Party, któ-
re swoimi koncertami uświet-
nili Shandy & Eva oraz Blue 
Willmingtons.
 – Przygotowanie tak duże-
go przedsięwzięcia wiąże się 
z ogromnym nakładem pracy 
dla całego naszego zespołu. Tak 
naprawdę zaraz po zakończeniu 

jednego Rockblu myślimy już 
o następnym. W kulturze pra-
cuję nie od dziś i nieskromnie 
przyznam, że nie spotkałam jesz-
cze przypadku, żeby w tak ma-
łej miejscowości odbywał się tak 
duży festiwal. Dobór gwiazd wy-
stępujących w Przywidzu nie jest 
przypadkowy. Chcemy ocalić od 
zapomnienia dobry, stary, polski 
rock – dodaje Anna Zulewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Przywidzu.
Festiwal jak zwykle zgromadził 
wielu miłośników rocka z róż-
nych zakątków kraju.

 

– Teraz z niecierpliwością cze-
kam na kolejną edycję Rockblu. 
Pod kątem imprezy w Przywidzu 
ustalam sobie nawet urlop. Trud-
no znaleźć miejsca, gdzie odby-
wają się wydarzenia, podczas któ-
rych znane grupy grają stary, po-
czciwy polski rock – mówi Błażej 
Kropidłowski z Nowego Dworu 
Gdańskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że zada-
nie było wspierane przez firmę 
ENERGA w ramach Strategii 
CSR Grupy ENERGA.

(lubek), julia Dachnowicz

ROCKBLu PRZYWIDZ FESTIWAL 

stary dobry rock od 5 lat 
rozbrzmiewa w przywidzu

Flash
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POGODA TORPEDOWAŁA DZIAŁANIA

kolejna wyprawa poszukiwawcza orła 
po 9 dniach intensywnych poszukiwań na morzu północnym, w związku z bardzo złymi warunkami pogodowymi, ekipa „santi 
odnaleźć orła” podjęła decyzję o zakończeniu ósmej ekspedycji. prowadzone poszukiwania zaowocowały sprawdzeniem183 
pozycji, z czego aż 83 okazały się wrakami.

Członkowie ekspedycji „San-
ti Odnaleźć Orła” wyruszyli 
z portu w Thyboron na pokła-
dzie jednostki „NEMO A”. 
Celem tegorocznej ekspedy-
cji było sprawdzenie obszaru 
„A3” oraz powiązanej hipo-
tezy, że ORP „Orzeł” mógł 
zatonąć w swoich pierwszych 
dniach po wypłynięciu. Prze-
mawiać za tym mógł fakt, iż 
Orzeł nie kontaktował się 
z bazą w Rosyth ani razu 
podczas całego ostatniego 
patrolu.
Ekipa zrealizowała założony 
plan i przebadanych zostało 
łącznie 183 pozycje. Wysokiej 
klasy sprzęt hydrograficzny 
pokazywał obraz sonograficz-
ny, a członkowie ekipy mogli 
zmierzyć rozmiary a nawet 
głębokość, na której spoczy-
wały badane wraki. Dzięki 
precyzji i dokładności sprzę-
tu możliwa była ocena, jaki 
rodzaj jednostki spoczywa 
na dnie i jak wielkie posiada 
uszkodzenia.

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

 – Mniejsze jednostki, które 
napotkaliśmy, to zazwyczaj 
kutry rybackie, a większe to 
statki handlowe. Myślę, że 
znaleźliśmy parę okrętów wo-
jennych i kilkanaście pozo-
stałości po starych drewnia-
nych żaglowcach. W pewnym 
sensie była to dla nas wyjątko-
wa podróż w czasie, bo prze-
cież każdy zalegający wrak na 
dnie morza to osobna historia, 
oddzielna tragedia ludzkiego 
życia. Będąc na ekspedycji, 
szukamy tego jednego, kon-
kretnego wraku, najbliższego 
naszym sercom ORP Orzeł, 
ale nie możemy zapomnieć, 
że morza skrywają tysiące 
wraków, a wraz z nimi tysiące 
marynarzy. Niektórzy straci-
li życie, przewożąc ładunki, 
inni poławiając ryby czy po-
dróżując z miejsca na miejsce. 
Niektórzy w imię żołnierskich 
idei. Wszystkim im należy się 
szacunek i przede wszystkim 
pamięć – komentuje Łukasz 
Piórewicz, nurek. 

Dwa dni przed zakończeniem 
ekspedycji warunki pogodo-
we uległy zmianie i stan mo-
rza niekorzystnie się zmienił. 
Skanowanie dna morza było 
bardzo utrudnione, sprzęt 
działał na granicy możliwo-
ści, a jednostka „Nemo A” 
była miotana przez olbrzymie 
fale.
 – Wiedzieliśmy, że działa-
my już na granicy, że dalsze 
pozostanie na morzu byłoby 
nierozsądne, miotały nami ol-
brzymie fale, które wchodziły 
na pokład, tak jakby były cie-
kawe, co my robimy. Sprzęt 
i obsługujący go nasi hydro-
grafowie, Paweł Wysocki 
i Karol Jacob, sprawdzili się 
fantastycznie i stanęli na wy-
sokości zadania, ale dalsze ba-
dania przy takiej pogodzie nie 
miałyby już sensu – komentu-
je dr Benedykt Hac, szef ze-
społu hydrograficznego.
Zespół, który tworzą history-
cy, hydrografowie oraz nur-
kowie, niestrudzenie od 2014 

roku wyrusza na ekspedycje 
poszukiwawcze. Działania 
prowadzone w ramach dłu-
gofalowego projektu „Santi 
Odnaleźć Orła” mają na celu 
odnalezienie miejsca spo-
czynku legendarnego polskie-
go okrętu 

podwodnego ORP Orzeł.
 – Pomimo zakończenia eks-
pedycji i dalszego nieodna-
lezienia „Orła” rozpiera nas 
olbrzymia energia, wiemy, że 
to co robimy ma sens, otrzy-
maliśmy niespotykane wspar-
cie i słowa otuchy od ludzi, 

którzy śledzą nasze poczyna-
nia, to nas dodatkowo moty-
wuje. Wykluczyliśmy kolej-
ny obszar i napieramy dalej. 
Wiem, że „Orzeł” na nas cze-
ka – podsumowuje Tomasz 
Stachura, szef ekspedycji.

Katarzyna Piątek
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GDAŃSKIE ZOO

OSZuŚCI ZNÓW W AKCjI

REMONT DŁuGIEGO TARGu ODŁOŻONO

poznaj bliżej lwy i tygrysy 

fałszywe maile z ZUs 

konserwator na „nie”

 – O zwierzęcych charakte-
rach i upodobaniach można 
słuchać bez końca. A najcie-
kawsze opowieści to te od 
osób, które ze swoimi pod-
opiecznymi spędzają więk-
szość dnia i znają je na wy-
lot. Dlatego, specjalnie dla 
naszych gości, poszerzamy 
program edukacyjny gdań-
skiego ZOO o cotygodnio-
we spotkania ze zwierzętami 
i ich opiekunami – informuje 
Adrianna Witczak-Bielawska 
z gdańskiego ZOO.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych ostrzega przed fałszywymi 
mailami wysyłanymi do klien-
tów. Otwarcie załączników do 
takiej wiadomości grozi zainfe-
kowaniem komputera i wykra-
dzeniem danych. 
 – Niektórzy nasi klienci otrzy-
mali maile zatytułowane 
„Składka” z informacją o błęd-
nie opłaconych należnościach. 
Korespondencja pochodzi 
rzekomo z kancelarii ZUS. 
W stopce adresowej widnieją 
natomiast adresy z rozwinię-
ciem gov.pl, których Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych nie 
używa. Każdy z maili ma do-
łączony plik, który zawiera in-
formacje o błędnie opłaconych 

 – Z przykrością informujemy, 
że Pomorski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków odmówił 
wydania pozwolenia na prze-
prowadzenie zapowiadanych 
wcześniej prac remontowych 
zdegradowanej nawierzchni ul. 
Długi Targ. Wcześniej wydał 
pozytywną opinię dotyczącą 
odtworzenia nawierzchni ulicy 
Długi Targ – informuje Mag-
dalena Kiljan, rzecznik praso-
wy Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni. 
Ulica Długi Targ znajduje 
się w układzie urbanistycz-
nym Gdańska wpisanym do 
rejestru zabytków, dlatego 

W każdą środę o godz. 10.00 
rozpoczynają się spotkania 
przy wybiegu tygrysów, gdzie 
można zaobserwować tygrysy 
wspinające się na pal po posi-
łek, co stanowi naprawdę nie-
codzienny widok, oraz posłu-
chać opowieści opiekuna naj-
większych kotów świata. 
 – W każdy czwartek nato-
miast, o godzinie 10.00 spo-
tkamy się w pawilonie oraz 
przy pierwszym punkcie wi-
dokowym lwów angolskich. 
Obejrzymy film z narodzin 

składkach – wyjaśnia Krzysztof 
Cieszyński, regionalny rzecznik 
prasowy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych województwa po-
morskiego. – Korzystając z okazji, 
przypominam, że ZUS nie kieru-
je do swoich klientów informacji 
o rozliczeniach drogą mailową. 
Klienci zakładu nie otrzymu-
ją w tej formie żadnych wezwań 
do zapłaty czy też informacji 
o nadpłatach. Drogą elektronicz-
ną ZUS kontaktuje się jedynie 
z tymi klientami, którzy posia-
dają konto na portalu Platformy 
Usług Elektronicznych i wybra-
li taką właśnie formę kontaktu. 
W takim przypadku mail zawsze 
zawiera imię i nazwisko konkret-
nego pracownika ZUS.

przeprowadzenie jej remontu 
musiało zostać poprzedzone uzy-
skaniem pozytywnej decyzji Po-
morskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.  
 – Obecną nawierzchnię ul. Dłu-
gi Targ stanowią zarówno płyty 
granitowe, jak i kostka kamien-
na. W efekcie eksploatacji część 
płyt zaczęła posiadać pęknięcia 
i wyszczerbienia. Z tego względu 
mogą być one mało komfortowe 
dla poruszających się ulicą pie-
szych. Dodatkowo nawierzchnia 
nie jest dostosowana do obsłu-
gi imprez masowych organi-
zowanych na Długim Targu, 
a także do ruchu pojazdów służb 

i treningu medycznego 
lwów, będziemy uczestni-
czyć w karmieniu i wypusz-
czaniu na wybieg stada, a to 
wszystko zwieńczy prelekcja 
opiekuna lwów gdańskie-
go ZOO – dodaje Adrianna 
Witczak-Bielawska. 
Spotkania będą trwać aż do 
odwołania. Udział w spotka-
niach jest możliwy po zaku-
pieniu biletu wstępu do ZOO.

(GR)

ZUS ostrzega, by w żadnym 
przypadku nie odpowiadać na 
maile, które jakoby pochodzą 
z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych ani nie otwierać załą-
czonych plików. Korespondencja 
taka ma bowiem najczęściej na 
celu zainfekowanie komputera 
i uzyskanie dostępu do danych, 
które zapisane są w jego pamięci. 
Osoby, które mają wątpliwości 
co do nadawcy otrzymanej ko-
respondencji, prosimy o kontakt 
z najbliższą placówką Zakładu lub 
Centrum Obsługi Telefonicznej 
pod numerem: 22 560 16 00 lub 
adresem mailowym cot@zus.pl.

(GR)

komunalnych – mówi Magda-
lena Kiljan.
Zaplanowane na jesień prace 
miały na celu poprawę równo-
ści nawierzchni poprzez za-
stosowanie płyt granitowych. 
Tym samym na Długim Targu 
przywrócony miał zostać układ 
formy przestrzennej, który wy-
konany został w latach 1971–
1973. Wówczas wykonano 
przebudowę nawierzchni całe-
go Traktu Królewskiego, zastę-
pując kostkę brukową płytami 
granitowymi.

(GR)

KOMORNIK MIECZEM WYMIERZONYM W DŁuŻNIKÓW

przed radą nadzorczą ostatnie 10 
miesięcy pracy
kadencja rady nadzorczej robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” kończy się już za 10 miesięcy. przez ponad  
2 lata udało się zrobić wiele rzeczy. najistotniejszą kwestią jest zmniejszenie zadłużenia członków z tytułu opłat 
eksploatacyjnych za mieszkanie.

Rada Nadzorcza każdej polskiej 
spółdzielni mieszkaniowej wy-
bierana jest na 3 lata. 
 – Nasza rada pracować będzie 
do kolejnych wyborów, które od-
będą się w czerwcu przyszłego 
roku. Za dotychczasowy sukces 
uważam pomniejsze zadłużenie 
członków wobec spółdzielni. Jest 
to efekt wspólnej pracy komisji 
mieszkaniowej, której przewod-
niczy Krystyna Otto, oraz dzia-
łu windykacji. Wspólne, kon-
sekwentne działania powodują, 
że zadłużenie spadło o kilkaset 
tysięcy złotych. Przypomnę raz 
jeszcze, że ze swoich zobowiązań 
regularnie wywiązują się osoby 
mniej zamożne. Listę dłużni-
ków w większości stanowią oso-
by majętne. Bardzo skutecznym 
mieczem wymierzonym w dłuż-
ników jest groźba zajęcia miesz-
kania przez komornika – mówi 
„Panoramie” Edyta Szweda-Jan-
kowska, przewodnicząca Rady 
Nadzorczej RSM „Budowlani”.

Sporo pracy ma również Komisja 
Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi. Nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać, że budyn-
ki należące do spółdzielni mają 
już kilkadziesiąt lat, więc roboty 
jest wiele. Jak zauważa przewod-
nicząca rady, niemal wszystkie 
najważniejsze prace zostały już 
wykonane.
 – Gros prac remontowych po-
lega przede wszystkim na este-
tyzacji naszych budynków oraz 
ich otoczenia. Warto jeszcze 
wspomnieć, że w dalszym ciągu 
istnieje problem ze znalezieniem 
wykonawców na niektóre prace. 
W roku ubiegłym – dla przy-
kładu – nie udało się odnowić 
elewacji jednego z budynków na 
górnym osiedlu, ponieważ żad-
na z firm nie była zainteresowa-
na tego typu robotami – Edyta 
Szweda-Jankowska.
Praca rady nadzorczej podda-
na została ocenie przez miesz-
kańców podczas minionego 

Walnego Zgromadzenia RSM 
„Budowlani”. Oceniono ją bar-
dzo dobrze i bez większego pro-
blemu przyjęto doroczne spra-
wozdanie rady.
 – Żałować możemy jedynie, że 
tak znikoma liczba członków 
bierze udział w walnym zgro-
madzeniu. Kiedyś, kiedy były 
jakieś problematyczne sprawy, 
tak wiele osób przychodziło, że 
brakowało miejsca w sali, gdzie 
odbywało się zebranie spółdziel-
cze. Teraz to już tylko wspo-
mnienia. Stwierdzić zatem moż-
na, że w spółdzielni dzieje się 
dobrze. Nie oznacza to jednak, 
że mieszkańcy nie interesują się 
życiem spółdzielni, ponieważ 
regularnie – podczas dyżurów 
członków rady – zgłaszają swo-
je pomysły albo problemy. Nie-
które z nich rozwiązywane są 
od ręki, ale bywają i takie, któ-
re nie leżą w gestii spółdzielni 
i muszą je rozwiązać instytucje 
albo urzędy publiczne – zauważa 

przewodnicząca rady nadzorczej.
Władze spółdzielni zrobiły wie-
le, aby ułatwić życie starszym 
mieszkańcom, którzy często 
odwiedzają siedzibę RSM. Jakiś 
czas temu zainstalowano windę 
w budynku zarządu. 
– Sen z powiek spędzają nam 
… dziki. Niemal wszystkie 
nasze tereny zielone regularnie 
niszczone są przez te zwierzę-
ta. Dotychczas nie znaleźli-
śmy skutecznego rozwiąza-
nia, które spowodowałoby, że 
problem z dzikami zniknie. 
Leśnicy ustawili odłownie, 
ale mieszkańcy, widząc uwię-
zione dziki, otwierali je, dzię-
ki czemu zwierzęta uciekały 
i dalej skutecznie grasowały 

po osiedlach. Są to jednak nie-
wielkie kłopoty, które w ża-
den sposób nie wpływają na 
jakość funkcjonowania naszej 

spółdzielni – podkreśla Edyta 
Szweda-Jankowska.

(lubek)
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WODA PROSTO Z KRANu

FuNDuSZ ALIMENTACYjNY

kolejne zdroje w mieście

Wyższe kryterium 
dochodowe

Powszechny, darmowy dostęp 
mieszkańców do zdrowej wody 
pitnej to jeden z priorytetów 
polityki prozdrowotnej Gdań-
ska i spółki GIWK. Gdańsz-
czanie mogą korzystać już z 30 
zdrojów ulicznych w różnych 
lokalizacjach miasta. To jed-
na z inicjatyw, która w znacz-
ny sposób pozwala ograniczać 
używanie plastikowych bute-
lek w mieście.
Nowe zdroje pojawiły się przy 
Targu Rybnym, na rogu Szero-
kiej i Przędzalniczej, w Parku 
Świętopełka i wreszcie na Pla-
cu Dominikańskim.
 – Jeszcze w tym roku otworzy-
my kolejne zdroje, m. in. w re-
jonie Muzeum II Wojny Świa-
towej, a kolejny przy Muzeum 
Poczty Polskiej. W przyszłym 
roku powstaną też następne 
w miejscach wskazanych przez 
rady poszczególnych dzielnic 
– mówi Jacek Skarbek, prezes 
GIWK.

Od nowego okresu świadcze-
niowego 2019/2020 będzie 
obowiązywało wyższe kryte-
rium dochodowe uprawniają-
ce do otrzymania alimentów 
z Funduszu Alimentacyjnego. 
Świadczenie to będzie przysłu-
giwało, jeżeli dochód w prze-
liczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekroczy kwoty 800 zł. 
Wnioski można składać on-li-
ne lub w formie papierowej. 
Osobą uprawnioną do świad-
czeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego jest dziecko, które ma 
zasądzone od rodzica alimen-
ty w sytuacji, gdy egzekucja 
alimentów jest bezskuteczna. 
Świadczenia z funduszu przy-
sługują na dziecko do ukoń-
czenia przez nie 18 lat lub do 
25 roku życia, jeżeli uczy się 
w szkole lub szkole wyższej. Na 
dziecko posiadające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, którego rodzic nie 
płaci zasądzonych alimentów, 
świadczenie przysługuje bez 
względu na wiek dziecka. 
Świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego przysługują 
w wysokości bieżąco ustalo-
nych alimentów, jednakże nie 
wyższej niż 500 zł miesięcznie. 
Nowy okres świadczeniowy 
rozpocznie się 1 października 
i potrwa do 30 września 2020 
roku. 
Mieszkańcy Sopotu mogą 
uzyskać szczegółowe infor-
macje oraz złożyć wniosek 
w Dziale Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyj-
nego MOPS Sopot, al. Nie-
podległości 876, tel. tel. 58 551 
61 63. Godziny przyjęć intere-
santów: poniedziałek w godz. 

Gdańska woda podawana 
w zdrojach wyróżnia się ja-
kościowo na tle wody pitnej 
innych miast Polski, między 
innymi z powodu wysokie-
go udziału wody głębinowej 
w zaopatrzeniu mieszkańców 
miasta. Wody głębinowe, któ-
re stanowią ponad 86 proc. za-
opatrzenia Gdańska, po proce-
sie uzdatniania w specjalnych 
stacjach uzdatniania wody są 
najlepszym i najczystszym źró-
dłem kranówki. Ujęcia wody 
głębinowej znajdują się na te-
renie całego Gdańska, zazwy-
czaj są to skupiska studni ujęć, 
zlokalizowanych na terenach 
ogólnie dostępnych. Można je 
rozpoznać poprzez białe „bud-
ki” ogrodzone płotem, między 
innymi podczas spaceru w Par-
ku Reagana lub w Dolinie Ewy 
na terenie Gdańskiego Parku 
Krajobrazowego.

(GR)

12.00–17.00, wtorek, śro-
da, czwartek i piątek w godz. 
10.00–14.00.
 – Pracownicy działu wyjaśnią 
wszelkie wątpliwości oraz po-
mogą w wypełnieniu wnio-
sku – mówi Marlena Jasnoch, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie. 
– Można również złożyć wnio-
sek elektronicznie i skorzystać 
ze stanowiska komputerowego 
z dostępem do internetu, które 
znajduje się w punkcie przyj-
mowania wniosków. Rodzice 
z dziećmi mają do dyspozycji 
specjalny kącik dla dzieci oraz 
przewijak. 
Wnioski on-line można skła-
dać za pomocą bankowości 
elektronicznej, portalu Emp@
tia, ePUAP oraz platformy 
usług elektronicznych ZUS. 
Dokumenty, które należy zło-
żyć przy ubieganiu się o świad-
czenia z Funduszu Alimenta-
cyjnego to m.in.
 – wniosek o ustalenie prawa 
do świadczeń z Funduszu Ali-
mentacyjnego (wzór na stronie 
www.mopssopot.pl),
 – zaświadczenie o bezskutecz-
ności egzekucji od komornika 
sądowego (lub stosowne za-
świadczenie właściwego sądu), 
 – zaświadczenie lub oświad-
czenie potwierdzające uczęsz-
czanie do szkoły (dotyczy osób 
powyżej 18 roku życia),
 – odpis prawomocnego wyro-
ku zasądzającego alimenty,
 – zaświadczenie od komornika 
o wyegzekwowanych od dłuż-
nika kwotach w 2018 roku.

(AN)

ZAPRASZAMY DO „MACIuSIA I”

Zapisy ruszają już 1 września
Już za kilkanaście dni Osie-
dlowy Klub „Maciuś I” wzna-
wia swoją codzienną działal-
ność. We wrześniu zaprasza-
my na nasze imprezy.
 – Od 1 września prowadzo-
ne będą zapisy do sekcji i kół 
zainteresowań działających w 
naszym klubie. Zajęcia sek-
cji plastycznej dedykowane 
są dzieciom od 5 do 11 lat, 
ale są też zajęcia kreatyw-
ne dla wszystkich pokoleń. 
Swoją działalność o charakte-
rze przedszkolnym wznawia 
Maciusiowy Klub Malucha, 
w którym uczestniczyć mogą 
milusińscy od 3 do 5 lat – za-
chęca Urszula Lisowska, kie-
rownik klubu „Maciuś I”.
W klubie mieszczącym się 
przy Opolskiej 9 będzie też 
można uczyć się gry na gita-
rze, ale też i pianinie w Studiu 
Piosenki, którego założyciel-
ką jest Małgorzata Szczepań-
ska-Stankiewicz. Zapisy pro-
wadzone też będą do zespołu 
tanecznego „MIX” (dzieci od 
5 do 10 lat) oraz Wing Tsun 
Kung Fu – sztuki walki.
 – Od września wznowione 
zostaną spotkania w Kole Se-
niora „Pogodna Jesień”, które 
odbywać się będą w czwart-
ki o godzinie 14.30. Sek-
cja brydżowa dla dorosłych i 

Gdański Klub Fantastyki swo-
je spotkania organizować będą 
w środy w godzinach 17.00–
19.00. W naszym klubie odby-
wać się też będzie nauka języ-
ka angielskiego dla seniorów, 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
– dodaje Urszula Lisowska.
Już 9 września (godz. 16.00) 
zapraszamy na konkurs pla-
styczny, podczas którego dzieci 
rysować będą kredą na asfalcie 

wspomnienie z wakacji. 15 
września (niedziela, godz. 
12.00) rozpocznie się  „Plan-
szówkarium”, a więc spotkanie 
z grami planszowymi – do wy-
boru będzie dostępnych ponad 
200 tytułów. 21 września  (so-
bota, godz. 9.30) zapraszamy 
na Uliczny Bieg 40-lecia z oka-
zji 40-lecia Klubu „Maciuś I”. 
Kolejna impreza odbędzie się 
zaś 27 września (piątek, godz. 

Już po raz szósty ponad 40 załóg będzie miało okazję spróbować swoich sił za kierownicą. 
Ósmego września, w niedzielę, odbędzie się w trójmieście 6. edycja babskiego rajdu. 
tego dnia w godzinach 10.00–17.00 zawodniczki zmierzą się z nowymi konkurencjami, jak 
i tradycyjnymi już próbami sprawnościowymi. 

Oprócz jazdy w alko googlach, 
testu Stewarta i jazdy z zasłonię-
tymi oczami odbędzie się par-
kowanie na czas, jazda spraw-
nościowa na torze Autodrom 
Pomorze oraz kontrolowany 
poślizg. 
Oczywiście startujące druży-
ny czeka także niespodzianka 
w postaci konkurencji specjalnej, 
która zawsze trzymana jest przez 
organizatorów w tajemnicy aż do 
dnia rajdu. 
Babski Rajd to amatorski rajd 
dla kobiet. Załogę tworzą kie-
rowca i pilot – kierowcą musi 
być kobieta, pilotem może być 
mąż, partner bądź przyjaciółka 
uczestniczki. Co ważne, kie-
rowca i pilot nie mogą posiadać 
licencji rajdowej.
W tym roku główne miejsca, 
gdzie odbywa się wydarzenie, to: 
Pomorski Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Gdańsku oraz Au-
todrom Pomorze w Pszczółkach. 
Odcinki czasowe są pokonywa-
ne prywatnymi samochodami, 
natomiast pojazdy do konkuren-
cji specjalnych i niespodzianek 

POMOGĄ HOSPICjuM

Babski rajd w trójmieście

są zapewniane przez organi-
zatorów. W tym roku pojazdy 
uczestniczkom szykuje FordSto-
re Gdynia Euro-Car. 
Dodatkowo tego dnia organizo-
wany jest piknik dotyczący bez-
pieczeństwa. Będziemy propa-
gować bezpieczny styl jazdy oraz 
wskazywać zagrożenia płynące 
z braku ostrożności czy prowa-
dzenia pojazdów pod wpływem 
alkoholu.

Babski Rajd to impreza napę-
dzana na cztery koła, o zabar-
wieniu etyliny i zapachu spalin! 
Ale nie tylko o zabawę tu cho-
dzi! Organizatorem Babskiego 
Rajdu jest Fundacja Bo Mogę 
z Wejherowa. Wpisowe w wy-
sokości 250 zł od załogi oraz ze-
brane pieniądze podczas koń-
cowej licytacji atrakcyjnych na-
gród, przekazywanych Fundacji 
od sponsorów, przeznaczane są 

na organizowanie dzieciakom 
z biednych rodzin wakacyjnych 
atrakcji oraz na zakup najpo-
trzebniejszych środków codzien-
nego użytku dla dzieci z gdyń-
skiego hospicjum „Bursztynowa 
Przystań”.
Więcej informacji o imprezie 
i zapisach: www.facebook.com/
babskirajd/

(AN)

10.00), a będzie to zabawa in-
tegracyjna dla dzieci z okazji 
zakończenia lata.
Dokładniejsze informacje o 
wszystkich wydarzeniach or-
ganizowanych w klubie przy 
Opolskiej 3 umieszczone są 
na Facebooku, ale dostępne 
są też w sekretariacie klubu i 
pod tel. 58 556 41 51.

(KL)

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

  oliwier ciecholewski ze smokiem zrobionym przez siebie z materiałów z recyklingu
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OD 2 WRZEŚNIA

Złóż wniosek o stypendium
Drugiego września Gdańskie 
Centrum Świadczeń rozpocznie 
nabór wniosków o stypendium 
szkolne. Dodatkowe środki 
na wydatki związane z eduka-
cją będą mogli otrzymać ro-
dzice uczniów zamieszkałych 
w Gdańsku oraz spełniający 
określone kryterium dochodo-
we. Wnioski będą przyjmowane 
do 15 września.  
 – Stypendium szkolne przysłu-
guje uczniom do czasu zakoń-
czenia nauki, jednak nie dłużej 
niż do 24. roku życia. Aby sko-
rzystać ze świadczenia, należy 
spełnić dwa podstawowe wa-
runki. Po pierwsze, wsparcie 
przysługuje uczniom zamiesz-
kałym na terenie Gdańska. 
Drugim warunkiem jest speł-
nienie kryterium dochodowego, 
które wynosi 528 zł na osobę 
w rodzinie. Rozpatrując wnio-
sek o stypendium, brany jest pod 
uwagę dochód z miesiąca po-
przedzającego złożenie wniosku, 
czyli z sierpnia – bez względu na 
tytuł i źródło jego uzyskania. Co 
ważne, przekroczenie dochodu 
w sierpniu nie zawsze oznacza 
definitywną odmowę przyzna-
nia świadczenia. Jeżeli w rodzi-
nie, tuż przed złożeniem wnio-
sku, nastąpiła utrata dochodu, to 
brany pod uwagę będzie dochód 
z miesiąca, w którym wniosek 
został złożony – wyjaśnia Ar-
kadiusz Kulewicz z Gdańskiego 
Centrum Świadczeń.

Wnioski o stypendium szkol-
ne składa się raz w roku przez 
pierwsze dwa tygodnie wrze-
śnia. Ważne jest, aby zdążyć 
z załatwieniem formalności do 
15 września, ponieważ tego dnia 
upływa ostateczny termin złoże-
nia wniosku.
Wnioski przyjmowane będą 
w trzech punktach obsługi:  
 – Gdańskie Centrum Świad-
czeń, ul. 3 Maja 9, od ponie-
działku do piątku, w godz. 8.00–
17.00 oraz przy ul. Powstańców 
Warszawskich 25 (budynek po 
Scenie Muzycznej GAK), od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–17.00;
 – Klub Osiedlowy „Piastuś”, ul. 
Piastowska 98A, poniedziałek, 
czwartek w godz. 11.00–17.00, 
wtorek, środa, piątek w godz. 
10.00–15.00.
Szczegółowe informacje oraz  
formularze wniosków dostępne 
są na stronie www.gcs.gda.pl/
pomoc-szkolna/
Dla rodzin, które znalazły się 
w trudnej sytuacji rodzinnej 
w wyniku zdarzenia losowego, 
takiego jak np. nagła i nieprze-
widziana utrata pracy czy śmierć 
członka rodziny, została prze-
widziana dodatkowa pomoc dla 
uczniów w postaci zasiłku szkol-
nego. Rodziny, które znalazły się 
w takiej sytuacji, mogą liczyć na 
jednorazową pomoc do 620 zł na 
każdego ucznia.

(GR)

reklama reklama

Całoroczne Hale piłkarskie

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

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

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

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

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

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

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79

krótką przerwę wakacyjną w organizacji wydarzeń kończy również biblioteka przy 
ul. opolskiej 3. Już za miesiąc 19 września (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się tu 
spotkanie autorskie z anną sakowicz.

Anna Sakowicz to autorka 
książek „Żółta tabletka”, „Zło-
dziejka marzeń”, „Szepty dzie-
ciństwa”, „To się da!”, „Niedo-
mówienia”, „Już nie uciekam” 
czy „Żółta tabletka plus”. 
 – Spotkanie będzie połączo-
ne z promocją najnowszych 
książek „Postawić na szczę-
ście” i „Na dnie duszy”. Do-
dać muszę, że spotkanie zo-
stanie zorganizowane dzięki 
środkom otrzymanym z Rady 
Dzielnicy Przymorze Wielkie, 
a poprowadzi je pisarka Anita 
Scharmach. Wstęp jest wolny, 
a korzystając z okazji, zapra-
szam w nasze gościnne progi 
– zachęca Katarzyna Dettlaf-
f-Lubiejewska, kierownik 
biblioteki.
Dodajmy, że Anna Sako-
wicz ukończyła filologię pol-
ską oraz edukację filozoficzną 
i filozofię na Uniwersytecie 
Szczecińskim, a także edytor-
stwo współczesne na Uniwer-
sytecie im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

W BIBLIOTECE PRZY OPOLSKIEj

o podróżach i książkach

Czytelnicy cenią autorkę za 
pełne dobrej energii powieści, 
w których w lekkiej i zaprawio-
nej dowcipem formie porusza-
ne są trudne i ważne tematy.
27 września (piątek) o godz. 
17.00 również przy Opolskiej 
3 – w ramach edycji akcji „60 
+ Kultura” Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego –  odbędzie się spotkanie 
z podróżniczką Anną Woźniak 
„Azja widziana z rowerowego 
siodełka”. 
 – Prelegentka jest aktywną 
seniorką, pasjonatką podró-
ży, które traktuje jako sposób 
na aktywne spędzanie wolne-
go czasu na  emeryturze. Wy-
prawa na Półwysep Indochiń-
ski odbyła się dwa lata temu, 
a podróżując rowerem zwiedzi-
ła Wietnam, Kambodżę, Taj-
landię, Laos i Malezję. Prelek-
cję wzbogaci prezentacja mul-
timedialna. Wstęp jest również 
darmowy – zaprasza Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska.

(GR)
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NA PŁYWALNIE

ERGO ARENA

karnety 
w sprzedaży 

Na rolki

Rozpoczęła się sprzedaż kar-
netów i biletów na miejskie 
pływalnie zarządzane przez 
Gdański Ośrodek Sportu.
 – W ofercie oprócz biletów 
jednorazowych znaleźć moż-
na karnet miesięczny, kwar-
talny, półroczny oraz roczny. 
Co więcej, każdy posiadacz 
Karty Miejskiej może liczyć 
na zniżkę 10 proc., a sama 
karta w tym przypadku sta-
nie się nośnikiem zakupionej 
usługi, co znacznie usprawnia 
wejście na pływalnię. Warto 
wspomnieć o tym, że ceny 
za jedno wejście przy zakupie 
karnetów są niższe niż cena 
biletów jednorazowych, a im 
dłuższy okres korzystania 
z pływalni, tym zniżki stają 
się większe. Najtańsze wejście 
na karnet będzie kosztować 
jedynie 8,10 zł, przy uwzględ-
nieniu wszystkich zniżek – 
informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Ośrodka Sportu..
Wejściówki najłatwiej nabyć 
drogą elektroniczną. Panel 
sprzedażowy znajduje się na 
stronie plywalniegdansk.pl. 
Bilety i karnety można zaku-
pić także w sposób tradycyj-
ny, w kasach pływalni.

(GR)

Ciekawą ofertę dla miło-
śników aktywnego wypo-
czynku przygotowała Ergo 
Arena.
 – Przygotowaliśmy gratkę 
dla miłośników rolek. Jest to 
też niepowtarzalna okazja 
dla tych, którzy chcą zacząć 
swoją przygodę ze sporta-
mi wrotkarskimi. Ponow-
nie oddaliśmy do dyspozycji 
płytę areny głównej. Do hali 
na granicy Gdańska i So-
potu zapraszamy każdego, 
niezależnie od umiejętności 
jazdy na rolkach. W Ergo 
Arenie czeka 5 stref jazdy, 
a także instruktorzy. Rol-
kowisko działa w każdą 
niedzielę lipca oraz dwie 
ostatnie niedziele sierpnia 
w godz. 16.00–19.00 – in-
formuje Bartosz Tobień-
ski, rzecznik prasowy Ergo 
Areny.
Dodajmy, że wstęp jest bez-
płatny, a wejście do hali 
(A1) możliwe jest od godz. 
15.45.

(GR)

NA DWÓCH KÓŁKACH DO PRACY ALBO SZKOŁY

rowerem kręć kilometry i wygrywaj
w połowie sierpnia ruszyła kolejna rowerowa kampania. tym razem jest to akcja „kręć kilometry dla Gdańska”, 
a może w niej wziąć udział każdy chętny. Jak informuje Jędrzej sieliwończyk z gdańskiego magistratu, wystarczy 
zainstalować na swoim smartfonie aplikację „activy” i przez cały wrzesień i październik używać roweru jako 
środka transportu w codziennym podróżowaniu po mieście, a wszystkie „wykręcone” kilometry będą przeliczne 
na punkty. a na tych, którzy zdobędą ich najwięcej, czekają nagrody.   

 – Jazda na rowerze w okresie 
letnim jest bardzo popularną 
formą poruszania się po mie-
ście. Jednak im chłodniej, tym 
więcej osób rezygnuje z tego 
sposobu przemieszczania się 
i przesiada się do samocho-
dów. Stąd pomysł na zabawę, 
której celem jest zmotywowa-
nie mieszkańców do regular-
nej jazdy na rowerze w celach 
komunikacyjnych poza sezo-
nem letnim. Zabawa polega na 
zbieraniu jak największej liczby 
punktów, które przyznawane są 
za wykonywanie codziennych 
rowerowych podróży – mówi 
Jędrzej Sieliwończyk. 
W grze można rywalizować 
między sobą na różnych pozio-
mach. Wykręcone przez rowe-
rzystów kilometry przeliczane 
będą na punkty, które trafią na 
ich własne konto lub zasilą bi-
lans punktowy grupy, do której 
należymy. Rywalizacja może 
się zatem odbywać na pozio-
mie indywidualnym, ale też 
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pomiędzy firmami, uczelniami 
wyższymi, stowarzyszeniami 
czy dzielnicami. 
 – Zgłoszone do konkursu fir-
my będą rywalizować ze sobą 
o tytuł najbardziej rowerowej 
firmy oraz o największą liczbę 
punktów „wykręconych” w sto-
sunku do liczby pracowników. 
Aby stać się uczestnikiem gry, 
należy pobrać aplikację „Acti-
vy”, dołączyć do drużyny fir-
mowej, uczelnianej lub dziel-
nicowej, lub rozpocząć indywi-
dualną rywalizację. Firmy re-
jestrują swoje drużyny do akcji 
poprzez formularz na stronie 
grarowerowa.pl – tłumaczy Ję-
drzej Sieliwończyk.
Zwycięzcą konkursu zostanie 
osoba lub drużyna, która zbie-
rze największą ilość punktów. 
Każdy przejazd o długości mi-
nimum 1,5 km, z minimum 
20 minutami przerwy między 
kolejnymi przejazdami to 5 
punktów. Z kolei za każdy do-
jazd lub wyjazd z przypisanego 

6 NASZYCH DRuŻYN

Dziś 21 sierpnia rusza kolej-
na odsłona piłkarskiego Pu-
charu Polski, nazywanego 
przez wielu turniejem tysiąca 
drużyn. W pucharze startu-
ją niemal wszystkie polskie 
drużyny rywalizujące na co 
dzień w ligowych rozgryw-
kach, ale również i te, które 
nie są zrzeszone w związko-
wych strukturach.
Historia pamięta już wiele 
przypadków, gdzie drużyny 
z niższych lig zdobywały to 
trofeum i broniły barw Polski 
w europejskich pucharach. 
Tak było chociażby w przy-
padku biało-zielonych. To 
właśnie III-ligowa wtedy Le-
chia zdobyła Puchar Polski 
i rywalizowała z Juventusem 
Turyn w rozgrywanym jesz-
cze wówczas Pucharze Zdo-
bywców Pucharów. 
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TuRNIEj W OLIWIE 

pamięci pawła adamowicza

Na początku stycznia w tra-
gicznych okolicznościach od-
szedł prezydent Paweł Ada-
mowicz. Jego pamięć uczcili 
piłkarze, którzy uczestniczyli 
w turnieju poświęconym zmar-
łemu prezydentowi Gdańska.
Zmagania odbywały się na bo-
isku szkoły Fregata w Oliwie. 
W finałach wystąpiły czte-
ry zespoły. Jak informuje nas 
Ryszard Riviera, kierownik 
klub „Ad-Rem”, który wspól-
nie z Radą Dzielnicy Oliwa 
i Gdańskim Zespołem Schro-
nisk i Sportu Szkolnego orga-
nizował zawody, walka o zwy-
cięstwo toczyła się w sportowej 

i zaciętej rywalizacji. 
 – Trzy pierwsze turnieje wy-
grały po dwa mecze, dlatego 
też o zwycięstwie decydowała – 
zgodnie z regulaminem turnie-
ju – liczba zdobytych punktów, 
a następnie różnica bramek. Co 
ciekawe i ta była jednakowa po-
między    zespołami „Strzyże” 
i „Nowy Port”. O zwycięstwie 
w całym turnieju decydował 
więc bezpośredni pojedynek, 
a tu lepsza okazała się ekipa 
„Strzyże”, która 3:2  pokonała 
rywali – mówi Ryszard Riviera.
Zwycięska ekipa wystąpiła 
w składzie: Mateusz Szkoda, 
Sebastian Fillbrondt,  Mariusz 

użytkownikowi obszaru, np. 
miejsca pracy, z ogranicze-
niem do punktowania 2 razy 
dziennie w 5 dowolnych dniach 

w tygodniu otrzymuje się 50 
pkt, a za każdy przejechany ro-
werem kilometr – 1 punkt (dla 
przejazdów powyżej 1,5 km). 
Warto jeszcze wiedzieć, że 
punkty przyznawane od 1 do 
30 października będą liczone 
podwójnie. Punkty przyznawa-
ne będą za przejazdy rozpoczy-
nające się lub kończące się na 
terenie Gdańska.
 – Dla laureatów przygotowano 
kilkaset atrakcyjnych nagród. 
Pierwszych 1000 osób, któ-
re uzbiera 777, punktów bę-
dzie mogło odebrać upominki. 
Zaś ci, którzy będą aktywniej 

uczestniczyć w rywalizacji 
i zdobędą 7777 punktów, do-
staną bluzy rowerowe. Po za-
kończeniu rywalizacji nagro-
dzonych zostanie setka najlep-
szych uczestników indywidu-
alnych oraz najlepsze szkoły 
i drużyny firmowe. Firmy czy 
organizacje, których pracow-
nicy zdobędą największą liczbę 
punktów, będą miały możli-
wość nieodpłatnego przepro-
wadzenia certyfikacji Rowe-
rowego Pracodawcy – zachęca 
Jędrzej Sieliwończyk.

(GR)

Chrzanowski, Patryk Winikaj-
tys, Rafał Wirtwein, Adrian 
Bach i Marcin  Machaliński.
Drugie miejsce wywalczy-
ła drużyna z Nowego Portu, 
a ostatnie miejsce na podium 
przypadło w udziale gospo-
darzom imprezy – ekipa Oli-
wa. Królem strzelców został 
Michał Sikora z Nowego Por-
tu, na najlepszego bramkarza 
wybrano zaś Michała Stefa-
nowskiego z Przymorza. 
Ekipy i najlepsi zawodnicy 
otrzymały puchary, medale 
oraz drobne upominki ufun-
dowane przez sponsorów. 

(GR)

  Finaliści turnieju piłkarskiego w oliwie 

Dziś, w kolejnej odsłonie PP, 
barw Gdańska bronić będzie 
sześć zespołów. W brato-
bójczym pojedynku Olim-
pic powalczy o kolejną rundę 
z Moreną. Do niedalekiego 
Juszkowa na mecz z GTS po-
jadą rezerwy Jaguara. Z kolei 
reprezentacja Stowarzysze-
nia Sędziów Pomorskiego 
ZPN podejmie ekipę GKS 
Żukowo. Drugą gdańską parę 
na tym szczeblu rozgrywek 
tworzą drużyny Gdańskie-
go Centrum Edukacji oraz 
Santosu. 
O wynikach i parach kolej-
nej rundy Pucharu Polski po-
informujemy oczywiście już 
we wrześniowym numerze 
„Panoramy”.

(GR)

  za jazdę na rowerze możesz zgarnąć nagrody



30–31 SIERPNIA  |  1 WRZEŚNIA
39 ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIENIA GDAŃSKIEGO

80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

30/08
ETYKA SOLIDARNOŚCI
REFLEKSJA 
W ROCZNICĘ PODPISANIA 
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH
 

31/08
OTWARCIE BRAMY NR 2

ZWIEDZANIE 
WYSTAWY STAŁEJ ECS 
Z PRZEWODNIKAMI

FESTIWAL NA WESTERPLATTE 
SPOTKANIA Z HISTORIĄ

WERNISAŻ WYSTAWY 
GDAŃSZCZANIE 1939

PRAPREMIERA FILMU 
OBROŃCY POCZTY

DEBATA 
PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDU

KONCERT 
SOLIDARNOŚĆ I POKÓJ

1/09
4.45 / UROCZYSTOŚCI 
NA WESTERPLATTE

FESTIWAL NA WESTERPLATTE 
SPOTKANIA Z HISTORIĄ

DEBATA 
SOLIDARNOŚĆ I POKÓJ 

MSZA ŚW. W INTENCJI 
POLEGŁYCH POCZTOWCÓW

KONCERT CARILLONOWY

SZCZEGÓŁOWY 
PROGRAM
gdansk.pl

ecs.gda.pl   

muzeumgdansk.pl


