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Rozbudują ERGo aREnę
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze spółką 
Hala Gdańsk-Sopot umowę preferencyjnej pożyczki 
Jessica, która sfinansuje w 75 proc. rozbudowę spor-
towego obiektu.

Imponująca mEtamoRfoza na kolEI
Bardzo ambitne plany inwestycyjne w Gdańsku mają 
Polskie Koleje Państwowe. Przyznać trzeba, że są 
one imponujące, ale też i kosztowne, bo pochłoną 
setki milionów złotych.
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plaGa fałszywych telefonÓw

uRatowała życIE dzIEcku
Kolejny raz operatorzy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Gdańsku uratowali ludzkie życie. Tym razem 
Natalia Trędowska przyczyniła się do uratowania 3-tygodniowej 
Lenki spod Malborka. Operatorce przyjechała podziękować 
rodzina oraz wojewoda pomorski – Ryszard Stachurski.

Wojewoda pomorski zauważył, 
że dzięki profesjonalnej i odpo-
wiednio wykwalifikowanej kadrze 
można uratować życie osobom, 
które tego potrzebują. 

>> Rodzina Lenki spod Malborka przyjechała podziękować Natalii Trędowskiej – operatorce numeru 112 za pomoc w uratowaniu  
życia 3-tygodniowemu niemowlęciu
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to jEst mój syn

wysadzili pRzymoRzE 
Na skwerze przy ul. Jagiellońskiej pojawiła się grupa, 
której zależało na upiększeniu dzielnicy. Dzięki nim 
pojawiły się tam nowe kwiaty, a mieszkańcy otrzy-
mali nasiona różnych kwiatów.
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reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzegamy 

sobie prawo do skracania  
i adiustacji tekstów  

oraz zamiany ich tytułów.

>> Podczas ćwiczeń zawsze się znajdzie wolna chwila,  
żeby zadzwonić do przyjaciela 

lImERykI

Pewien pilot oblatywacz 
spod Dęblina,

latał już na wszystkim, 
oprócz zeppelina,

na drzwiach od stodoły,
wpadł wszakże do Soły,

co mu Komorowski  
do dziś wypomina…

***

Mały chłopiec do ojca – 
spójrz tata,

Tam u góry na miotle ktoś 
lata…

Ojciec spojrzał   zdębiał,
Postać na kształt gołębia –

Toż to poseł nasz,  
Kępa Beata!

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl
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bogdan malach

wystawa
jaja  
w muzeum

Wielkimi krokami zbliża 
się Wielkanoc, ale przygoto-
wania do świąt już na pewno 
we wszystkich domach daw-
no się rozpoczęły.

– W  ferworze pieczenia 
i  sprzątania nie zapominaj-
my o  tradycjach, a  wśród 
nich o  malowaniu pisanek. 
Inspirację znaleźć można 
chociażby w  Muzeum Hi-
storycznym Miasta Gdań-
ska – podpowiada Marta 
Ellert z  Muzeum Histo-
rycznego Miasta Gdań-
ska. – Zapraszamy na dru-
gą edycję wystawy „Jaja 
w  Muzeum”. W  tym roku, 
podczas zwiedzania, z pew-
nością poczuć się będzie 
można jak w  domu. Za-
pewni to bowiem ciekawa 
aranżacja wnętrza przedsta-
wiająca kuchnię oraz pokoik 
dziecięcy, czyli miejsca, któ-
re w  każdym domu zamie-
niają się w  przedświąteczny 
warsztat pracy.

Przypomnijmy, że współ-
organizatorem niecodzien-
nego wydarzenia jest Pa-
łac Młodzieży w  Gdańsku. 
Wystawa została otwar-
ta 12 kwietnia, ale będzie 
można ją oglądać aż do  
4 maja. Dodajmy, że ekspo-
zycja dostępna jest w Dwo-
rze Artusa w Sali Makiety.

(Gr)

•	 16 kwietnia (środa), mecz koszykówki trefl sopot – 
pGe turów zgorzelec, godz. 18.30, hala ergo arena

•	 17 kwietnia (czwartek) koncert Grażyny łobaszewskiej, 
godz. 19.00, scena, sopot, ul. franciszka mamuszki 2

•	 20 kwietnia (niedziela) mecz rugby lechia Gdańsk – 
budowlani łódź, godz. 13.00, stadion mosir,  
ul. traugutta 29

•	 23 kwietnia (środa), koncert t. love, godz. 20.00, 
pokład, Gdynia, al. Jana pawła ii 11

•	 23 – 25 kwietnia (środa – piątek) festiwal filmów 
afrykańskich – afrykamera, centrum Św. Jana, 
Gdańsk, ul. Świętojańska 50

•	 26 kwietnia (sobota), koncert waglewski fisz amade, 
godz. 21.00, b90, Gdańsk, ul. doki 1

•	 1 – 3 maja (czwartek – sobota), sopocka majówka 
•	 6 maja (wtorek), koncert edyty bartosiewicz,  

godz. 19.30, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1
•	 8 – 9 maja (czwartek – piątek) musical shrek,  

godz. 11.00, teatr muzyczny, pl. Grunwaldzki 1
•	 9 – 11 maja (piątek – niedziela), 4. targi designu i 

aranżacji wnętrz about design, amberexpo, Gdańsk, 
ul. Żaglowa 11

•	 10 maja (sobota), koncert turnau&zakopower, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

•	 11 maja (niedziela), koncert marka dyjaka, godz. 20.00, 
parlament, Gdańsk, ul. Św. ducha 2

•	 10 maja (sobota), bieg europejski, Gdynia
•	 10 maja (sobota), koncert andré rieu z orkiestrą 

Johanna straussa, godz. 20.00, hala ergo arena
•	 12 – 13 maja (poniedziałek – wtorek), trójmiejskie 

targi pracy, wydział elektroniki, telekomunikacji 
politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. narutowicza 11/12

•	 17 maja (sobota), Gdańskie otwarcie sezonu 
Żeglarskiego, marina Gdańsk

•	 18 maja (niedziela), polska noc kabaretowa,  
godz. 18.00, hala olivia, al. Grunwaldzka 470

•	 20 – 25 maja (wtorek – niedziela),  
Xii bałtycki festiwal nauki

•	 29 maja (czwartek), iX pomorskie forum 
przedsiębiorczości, godz. 8.30 – 16.30, park naukowo-
technologiczny w Gdyni, al. zwycięstwa 96/98

•	 30 maja – 1 czerwca (piątek – niedziela),  
festiwal top trendy, opera leśna w sopocie

•	 6 czerwca (piątek), mecz towarzyski polska – litwa, 
stadion pGe arena

•	 9 – 15 czerwca, Gdański festiwal tańca, Żak – scena 
teatralna, al. Grunwaldzka 195/197

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina timberlake’a, 
godz. 20.00, pGe arena

na syGnale
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Miejscy wpisywania do odgadnięcia 

ROZWIĄZANIE 

RZĘDAMI 

alka, puls, ciamajda, kwintal, lipiec, IRA, ul, toczeń, klar, Zenon, sekty, Nena, jasiek, nit, 

KOLUMNAMI 

Achilles, lik, kawior, panczeny, sala, mieczyk, darń, Tienen, luks, Ptaki, gnat, Oni,  
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wpadli za niemieckie auta
W dalszym ciągu Polacy kradną samochody za 

naszą zachodnią granicą. Na początku kwietnia 
w ręce policjantów wpadł 24-letni gdańszczanin, 
który bez zgody właściciela „pożyczył” sobie audi 
i przyjechał nim z Niemiec do Polski.

Informacje o  gdańszczaninie, który podróżo-
wał skradzionym autem przez powiat chojnicki, 
otrzymali mundurowi z komendy wojewódzkiej. 
Ich koledzy z terenu zatrzymali 24-latka w Czer-
sku. Mężczyzna nie krył zdziwienia na widok 
mundurów policyjnych, a z wrażenia zaniemówił. 
W wyniku dochodzenia okazało się, że z gdańsz-
czaninem współpracował 50-latek z Sopotu, który 
też został zatrzymany. A przyczynili się do tego 
policjanci z  ... Zielonej Góry, którzy zatrzymali 
mieszkańca Sopotu w skradzionym volkswagenie 
multiwanie. Kolegom po fachu za kradzież samo-
chodów grozi 10 lat pozbawienia wolności.

oszust z narkotykami
Długą listę występków kryminalnych ma na 

swoim koncie 35-letni mieszkaniec gdańskiego 
Przymorza. Mężczyzna był poszukiwany listem 
gończym za oszustwo, a w przeszłości był wie-
lokrotnie karany za kradzieże, włamania i naru-
szenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Poszukiwany gdańszczanin wpadł przez 
przypadek, bowiem policjanci zwalczający prze-
stępczość narkotykową z  komendy miejskiej, 
w trakcie wyjaśniania sprawy dotyczącej handlu 
narkotykami, natknęli się na wątek związany 
właśnie z nim. Dlatego też stróże prawa udali 
się na Przymorze i w  jednym z mieszkań oraz 
piwnicy bloku znaleźli 128 porcji amfetaminy 
i 23 marihuany. 

Gdańszczanin trafił już do więzienia, gdzie 
musi odpokutować karę za oszustwa. Może jed-
nak zostać o 5 lat dłużej, gdyż tyle wynosi kara 
za posiadanie znacznej ilości narkotyków. 

uratowali desperata
Uzyskana informacja o zdesperowanym męż-

czyźnie, który w mailu do dziewczyny dokony-
wał wpisów o treści samobójczej, znalazła swoje 
szczęśliwe zakończenie. Współpraca dyżurnych 
z Sopotu oraz Zabrza, wspólne, sprawne dzia-
łanie oraz dociekliwość policjantów, pozwoliły 
na szybkie „namierzenie” mężczyzny. Dzięki 
temu udało się uratować 22-latka, który trafił 
pod opiekę lekarzy. 

(Gr)
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Metamorfoza Letnicy 
Już na przełomie kwietnia i  maja rozpocznie się rewitaliza-

cja podwórek w  Letnicy. Zostaną utwardzone alejki i  miejsca 
parkingowe, pojawi się zieleń i oświetlenie parkowo-ogrodowe, 
elementy małej architektury dostosowane do zabaw dla dzieci, 
ławki oraz wiaty wypoczynkowe. Taką metamorfozę przejdzie 9 
podwórek w Letnicy, które zostaną zagospodarowane w ramach 
projektu rewitalizacji tej dzielnicy. 

Kulturalna Wymiana o blogach 
15 kwietnia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej od-

będzie się spotkanie KaWy – Kulturalnej Wymiany z blogera-
mi piszącymi o  szeroko rozumianej kulturze. Uczestnicy spo-
tkania rozmawiać będą o roli blogów we współczesnej kulturze. 
Gośćmi spotkania będą Anna Matusewic autorka bloga „Misja 
K.S.I.Ą.Ż.K.A” oraz Małgorzata Rybakowska tworząca blog 
„Okruchy kultury”. 

Inauguracja Pracowni Filmoteki Szkolnej 
W I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przy ul. Wały 

Piastowskie 6 odbyła się inauguracja Pracowni Filmoteki 
Szkolnej. I  LO będzie prowadzić Pracownię Filmoteki Szkol-
nej, czyli zaadaptowaną na potrzeby projekcji filmowych klasę. 
Poza normalnymi lekcjami, będą w  niej się odbywać warszta-
ty i wykłady także dla innych nauczycieli i uczniów z regionu. 
W marcu 2014 roku Państwowy Instytut Sztuki Filmowej otwo-
rzył sześć Pracowni Filmoteki Szkolnej, a  docelowo – jeszcze 
w tym roku szkolnym – takie pracownie pojawią się w każdym 
województwie. 

Nagroda dla Mirosława Baki
Aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże Mirosław Baka za 25 lat 

pracy artystycznej został uhonorowany przez Ministra Kultury 
Bogdana Zdrojewskiego Srebrnym Medalem Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis. 

Genesis Classic w Pruszczu Gdańskim
Znamy już wszystkich wykonawców tegorocznych XXV Dni 

Pruszcza Gdańskiego. Pierwszego dnia, 7 czerwca, zagrają: 
Dawid Kwiatkowski, Zagan Acoustic, Luxtorpeda i GrubSon. 
W  niedzielę będziemy mieli okazję usłyszeć Orkiestrę Miasta 
Pruszcz Gdański, eM, a drugiego dnia muzyczną wisienką na 
torcie będzie Ray Wilson Genesis Classic.

Wybrano MTM
Firma MTM z Gdyni zajmie się przebudową ulicy 23 marca 

w Sopocie na odcinku od sanatorium Leśnik do skrzyżowania 
z ul. Armii Krajowej. Jej oferta opiewała na kwotę 13893676 zł. 
Termin realizacji zamówienia ustalono na 14 miesięcy od chwili 
podpisania umowy. 

Umowa podpisana
Podpisano umowę najmu budynku przy ul. Azaliowej 18, 

w którym we wrześniu powstanie szkoła podstawowa. Urucho-
miono też punkt konsultacyjny dotyczący naboru do nowej szko-
ły. Okres najmu obejmuje czas od 1 września 2014 roku do 31 
sierpnia 2020. 

Wspólne podwórko
Rozpoczęła się kolejna edycja gdańskiego programu, w  ra-

mach którego wspólnoty dzierżawiące od miasta podwórka mogą 
ubiegać się o wsparcie w ich zagospodarowaniu w kwocie sięga-
jącej nawet 40 tys. zł. Wnioski należy składać do 20 czerwca.

Zjazd harcerzy
Na początku kwietnia w sali kina Neptun w Gdańsku odbył 

się XIV Zjazd ZHR, który jest jednym z wydarzeń zaplanowa-
nych w Trójmieście z okazji jubileuszu 25-lecia Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej. 

Nowi kuratorzy i otwarty nabór prac 
„mędrzec i duch” | „the sage and the ghost” – to tytuł koncep-

cji kuratorskiej 6. edycji festiwalu NARRACJE. Instalacje i in-
terwencje w przestrzeni publicznej, który odbędzie się w dniach 
14 – 16 listopada w  Gdańsku. Kuratorzy – Anna Witkowska 
i Adam Witkowski – proponują artystom odkrywanie rejonów 
Górnego Wrzeszcza – od Politechniki Gdańskiej po Nową Sy-
nagogę. Otwarty nabór prac na festiwal NARRACJE potrwa 
do 6 czerwca. 

(kl)

W SKRÓCIE

Zapraszamy w godzinach:
Pon-Pt  6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 15.00

Niedziela 9.00 - 14.00
tel.: +48 506 680 213

plaGa fałszywych telefonÓw

uratowała życie dziecku
Kolejny raz operatorzy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Gdańsku uratowali ludzkie życie. Tym razem Natalia Trędowska przyczyniła 
się do uratowania 3-tygodniowej Lenki spod Malborka. Operatorce przyjecha-
ła podziękować rodzina oraz wojewoda pomorski – Ryszard Stachurski.

W połowie marca jedna 
z  operatorek Wojewódzkie-
go Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego we Wrzeszczu 
odebrała telefon od zdener-
wowanej kobiety, która pro-
siła o  pomoc dla duszącego 
się i  nie mogącego oddychać 
dziecka. Dyspozytorka wy-
słała na miejsce karetkę, ale 
oddzwoniła, żeby dowiedzieć 
się jak wygląda sytuacja. Wte-
dy rozmowę przejęła Natalia 
Trędowska, która jest ratow-
nikiem medycznym i  dosko-
nale wiedziała co należy robić 
w  takiej sytuacji. Dzięki jej 
wiedzy, opanowaniu, a przede 
wszystkim działaniu na miej-
scu Doroty Wdowiak, cio-
ci Lenki i  babci – Katarzyny 
Jasnoch udało się uratować 
niemowlę, które trafiło do 
malborskiego szpitala. Jego 
życiu nie zagrażało już żadne 
niebezpieczeństwo. 

Rodzina uratowanego dziec-
ka przyjechała do Gdańska 
podziękować bohaterce akcji 
ratunkowej. 

– Bardzo sympatycznie jest 
spotkać się z  osobą, z  którą 
mogliśmy przez chwilę z  suk-
cesem współpracować. Takie 
sytuacje należą do rzadkości. 
Ciocia i  babcia Lenki spisały 
się bardzo dobrze – mówi Na-
talia Trędowska. – Większość 
osób, które pracują w  naszym 
centrum, wkłada w swoją pracę 
znacznie więcej od tego, czego 
wymagają procedury. Ciężkie 
jest to zajęcie, kiedy trzeba 
współdziałać z  człowiekiem 
znajdującym się w  stanie za-
grożenia życia albo zdrowia. 

Dodajmy, że sytuacja w nie-
wielkiej wsi pod Malborkiem 
powtórzyła się kilka dni póź-
niej, ale rodzina Lenki wie-
działa już doskonale jak sobie 
poradzić. 

– Rodzina wie już, że trze-
ba natychmiast wezwać po-
moc. Wie też jak udzielić po-
mocy tak malutkiemu dziecku 
i  potem spokojnie czekać na 
przyjazd karetki, która może 
przybyć na miejsce w  kilka 
minut, ale też trwać to może 
nawet pół godziny – podkreśla 
Martyna Stokfisz, operatorka 
WCPR w Gdańsku. 

Wojewoda pomorski – Ry-
szard Stachurski zauważył, 
że dzięki profesjonalnej i  od-
powiednio wykwalifikowanej 
kadrze można uratować życie 
osobom, które tego potrzebują. 

– Jest to też zasługa kierow-
nika tego miejsca Justyna Ka-
mińskiego, który potrafił zbu-

dować zespół przygotowany na 
wszelkie wyzwania. Pracują tu 
ludzie, którzy posiadają kwa-
lifikacje predestynujące ich do 
każdej innej, znacznie lepiej 
płatnej pracy, ale mimo to czu-
ją powołanie i  chcą pomagać 
potrzebującym. Działają tu 
profesjonaliści w  pełnym tego 
słowa znaczeniu – chwalił wo-
jewoda pomorski. 

Przypomnijmy, że gdań-
skie WCPR działa od czerw-
ca 2012 roku. Od 9 grudnia 
ubiegłego roku odbierane są tu 
już telefony (112) z całego wo-
jewództwa pomorskiego. Każ-
dego dnia operatorzy przyj-
mują około 3,5 tysiąca zgło-
szeń z  Pomorza. Miesięcznie 
jest to około 91 tys. zgłoszeń, 
z czego 65 proc. to informacje 
fałszywe. Jak wiele jest telefo-
nów z  fałszywymi alarmami 
przekonaliśmy się sami, kie-
dy to podczas uroczystości, 

na której dziękowano Natalii 
Trędowskiej, zadzwonił pod 
112 uczeń jednej z pomorskich 
szkół. Chłopak prosił o  po-
moc, bo na przerwie dokuczali 
mu koledzy. 

– Doskonale wiemy, kiedy 
w szkołach są przerwy, bo wte-
dy właśnie mamy więcej takich 
telefonów – dodaje operatorka 
WCPR. – Ludzie dzwonią też 
do nas, bo nie pamiętają swo-
jego numeru PIN karty ban-
komatowej albo uważają nas za 
biuro numerów telefonicznych. 

Nie ma jednak dnia, żeby 
nie było telefonów z  prośbą 
o  faktyczną pomoc. Dlatego 
też używajmy numeru 112 tyl-
ko w  krytycznych sytuacjach. 
Przez głupie telefony możemy 
spowodować nawet, że pomoc 
do osoby potrzebującej nie do-
trze na czas. 

krzysztof lubański

>> Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski bardzo wysoko ocenia kwalifikacje 
operatorów Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrzeszczu
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finał olimpiady

sopocianka na pudle

W Tczewie odbył się wo-
jewódzki finał VII Olimpia-
dy Wiedzy o  Bezpieczeństwie 
„Razem Dbajmy o Nasze Mia-
sto”. Wygrał Szymon Gońda 
z Człuchowa, a 3. miejsce zaję-
ła Aleksandra Tatara z Sopotu.

– Zadaniem finalistów było 
przygotowanie i  zaprezento-
wanie autorskiego projektu 
wspólnych inicjatyw społecz-
nych na rzecz poprawy funk-
cjonowania Straży Miejskiej 
w  swojej miejscowości. Do 
pierwszego etapu zmagań 
przystąpiło 543 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z 9 miast 
i  gmin województwa pomor-
skiego, a w tym także z Gdań-
ska i Sopotu. Do finału zakwa-
lifikowało się 27 osób – przy-
pomina Miłosz Jurgielewicz, 
rzecznik prasowy Straży Miej-
skiej w Gdańsku.

Nagrodą główną dla zwy-
cięzcy był indeks Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej na bezpłatne studia pierw-
szego stopnia, na wybranym 
przez siebie kierunku. Finaliści 
odebrali również bardzo atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.

Do finałowej rozgrywki 
przystąpiło ostatecznie 22 za-
wodników. Zwyciężył Szymon 
Gońda z Człuchowa, a miejsce 
na podium zajęli jeszcze Pauli-
na Bieżuńska z Kwidzyna oraz 
Aleksandra Tatara z  Sopo-
tu. Dodajmy jeszcze, że na 6. 
miejscu sklasyfikowana zosta-
ła Anna Szumilewicz z Gdań-
ska, na 7. Lidia Niecewicz 
z  Sopotu, a  na 10. Damroka 
Formela z Gdańska.

(Gr)

>> Na najniższym stopniu podium stanęła Aleksandra Tatara z Sopotu
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kupiĆ wÓzek dla dziecka

„familiada” pomoże 
4-letniemu jankowi?

Uczestnicy popularne-
go teleturnieju „Familiada” 
być może zagrają, by pomóc 
choremu Jankowi z  Gdań-
ska. Z  prośbą o  organiza-
cję odcinka specjalnego, 
z  którego dochód miałby 
być przeznaczony na zakup 
wózka transportowego dla 
4-latka, zwróciła się do pro-
ducenta „Familiady” Fun-
dacja „Bursztynowym Szla-
kiem”, która pomaga chłop-
cu i jego rodzinie.

4-letni Janek Kalisz 
z  Gdańsk choruje od uro-
dzenia na rdzeniowy zanik 
mięśni. Przed ukończeniem 
piątego miesiąca życia prze-
szedł zabieg tracheotomii 
i od tej pory pomaga mu od-
dychać respirator.

– Nasz synek jest bardzo 
pogodnym i  dobrym dziec-
kiem. Lubi jeździć z nami na 
różne wyprawy i  jest cieka-
wy świata. Ma dar zjedny-
wania sobie ludzi, u każdego 
kto go bliżej pozna znajdu-
je od razu miejsce w  sercu. 
Rozwijająca się technologia 
komputerowa i  coraz lepszy 

sprzęt rehabilitacyjny, dają 
dzieciom z  niepełnospraw-
nością szanse na lepszą jakość 
życia, niestety korzystanie 
z  tych możliwości wymaga 
dużych nakładów finanso-
wych – mówi Julita Kalisz, 
mama Janka.

Rodzina Kaliszów nie zo-
stała jednak pozostawiona 
swojemu losowi. Pomaga im 
chociażby Fundacja „Bursz-
tynowym Szlakiem” czy Ar-
kadiusz Marzec, prezes za-
rządu portalu www.3gsg.ru.

– O  Janku dowiedziałem 
się zupełnie przypadkiem. 
Okazało się, że jest synem 
koleżanki z  czasów szkol-
nych. Odnowiliśmy znajo-

mość, a  dziecku udało się 
już zakupić komputer, który 
może obsługiwać za pomocą 
ruchu oczu – mówi nam Ar-
kadiusz Marzec.

Nie wiadomo, czy odbędzie 
się specjalny odcinek „Fa-
miliady”, z  którego dochód 
przekazany będzie na pomoc 
Jankowi, gdyż producent pro-
gramu pism z  podobnymi 
prośbami otrzymuje bardzo 
dużo. Rodzina i  przyjacie-
le chłopca wierzą jednak, że 
to właśnie on będzie bohate-
rem teleturnieju. My również 
trzymamy za to kciuki.

(lubek)

>> 4-letni Janek z Gdańska
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roŚnie prestiŻ trÓJmieJskieJ hali

jessica sfinansuje rozbudowę Ergo areny
Bank Gospodarstwa Krajowego, który wraz z Agencją Rozwoju Pomorza pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów 
Miejskich, podpisał ze spółką Hala Gdańsk-Sopot umowę preferencyjnej pożyczki Jessica, która sfinansuje w 75 proc. 
rozbudowę sportowego obiektu.

Dzięki inwestycji dotychcza-
sowe funkcje Ergo Areny zosta-
ną poszerzone. Będzie to możli-
we poprzez m.in. instalację sys-
temu kurtyn przysłaniających 
w ramach głównej areny obiek-
tu, zwiększenie pojemności pły-
ty, budowę systemu napełniania 
trybun z  pierwszego poziomu 
na poziom trzeci, wykonanie 
szatni dla widzów poziomu K3. 
W  ramach inwestycji rozbudo-
wany zostanie także system in-
formacyjny i  reklamowo-iden-
tyfikacyjny obiektu wraz z roz-
budową systemu nagłośnienia. 
Prace te pozwolą na organiza-
cję kilku imprez jednocześnie. 
Koszt tej inwestycji oszacowany 
został na poziomie ok. 5 mln zł 
netto, a  z  czego ok. 3,7 mln zł 
sfinansuje pożyczka Jessica. 

– Dzięki współpracy z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajo-
wego, ale i  Bankiem Ochro-
ny Środowiska udaje się nam 

realizować szereg różnych 
projektów inwestycyjnych na 
zasadzie bardzo preferencyj-
nych pożyczek. Doskona-
łym przykładem jest budowa, 
w partnerstwie publiczno-pry-
watnym, dworca kolejowego 
w  Sopocie, czy odrestaurowa-
nie garnizonu we Wrzeszczu, 
który odkupiony został przez 
jednego z  deweloperów. Ta-
kich przedsięwzięć na terenie 
Pomorza jest wiele. A  dzięki 
nowej inwestycji finansowanej 
z  Jessicą, jakość Ergo Areny 
znacznie wrośnie – mówi Mie-
czysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.

Ryszard Stępień, pierwszy 
zastępca prezesa zarządu Ban-
ku Gospodarki Krajowej po-
wiedział podczas uroczystości 
podpisania umowy, że to bar-
dzo dobry projekt.

– Cieszymy się, że może-
my w nim uczestniczyć. Pod-

nosząc komfort tego miejsca 
przyczyniamy się do tego, że 
hala będzie zarabiała na sie-

bie, a  organizowane będą tu 
wyjątkowe imprezy, od spor-
towych po kulturalne, w któ-

rych uczestniczyć będzie nie 
tylko lokalna społeczność. 
Korzystając z  okazji chciał-
bym zapewnić, że jeszcze nie 
jeden projekt jesteśmy w sta-
nie wspólnie zrealizować – 
podkreślał Ryszard Stępień. 

Wykorzystując okazję, 
prezydent Sopotu Jacek Kar-
nowski wspomniał o  pomy-
śle stworzenia wyspy na mo-
rzu, który również mógłby 
być sfinansowany z pożyczki 
Jessica. 

– Mówiąc o  tej wyspie, 
mam na myśli marzenia. Po-
dobnie było z  halą. Pomysł 
udało się jednak zrealizować 
i  dziś mamy bardzo dobrze 
zarządzany obiekt – zauwa-
żył Jacek Karnowski.

Magdalena Sekuła, prezes 
Ergo Areny wierzy, że wyni-
ki nowych inwestycji będzie 
można podziwiać już podczas 
wrześniowych Mistrzostw 

Świata w  Piłce Siatkowej, 
których gospodarzem będzie 
Gdańsk.

– W codziennej pracy sku-
piamy się nie tylko na za-
pewnieniu bieżącej obsługi 
imprez, ale również na roz-
woju hali. Dzięki takim ini-
cjatywom jak Jessica mamy 
szansę zrealizować pierwotne 
plany dotyczące doposażenia 
i rozbudowy obiektu i tym sa-
mym dorównać standardom 
do najnowocześniejszych hal 
sportowo-widowiskowych 
w Europie. Poprzez realizację 
tego projektu chcemy stwo-
rzyć organizatorom jeszcze 
lepsze warunki do przepro-
wadzenia imprez w  naszym 
obiekcie, a  widzom zapew-
nić komfort i emocje na naj-
wyższym poziomie – dodała 
Magdalena Sekuła.

krzysztof lubański

>> W towarzystwie pomorskich samorządowców 
umowę podpisali Magdalena Sekuła, prezes Ergo 

Areny i Ryszard Stępień, pierwszy zastępca prezesa 
zarządu Banku Gospodarki Krajowej
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do końca kwietnia

złóż wnIosEk
Do końca marca wpłynęło ok. 50 wniosków o  przyznanie 

mieszkań w nowych budynkach komunalnych, które powstają 
w Sopocie. Nabór prowadzony będzie do końca kwietnia.

- Mieszkańcy Sopotu oraz emigranci, którzy musieli wypro-
wadzić się z kurortu, a chcą do niego wrócić i z nim związać się, 
jeszcze do 30 kwietnia mogą składać swoje aplikacje. Wcześniej 
warto zapoznać się z regulaminem, który znajduje się na stronie  
www.sopot.pl. Tam można również pobrać wniosek, który z do-
kumentacją należy złożyć w odpowiednim terminie – informuje 
Anna Dyksińska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Sopot.

Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenie, że wnioskodawcy nie posiadali zaległości 

w  opłatach czynszowych i  niezależnych od właściciela lokalu 
za okres powyżej 2 miesięcy w okresie dwóch lat przed dniem 
złożenia wniosku,

– zaświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości w opłatach 
czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu na 
dzień złożenia wniosku,

– PIT-y za lata podatkowe 2012 i 2013 wraz z potwierdze-
niem ich wysłania do urzędu skarbowego. Rozliczenie roczne 
o dochodach za lata podatkowe 2012 i 2013, osiąganych poza 
krajem należy przedstawić wraz z  przekładem wykonanym 
przez tłumacza przysięgłego,

– zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień skła-
dania wniosku,

– orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające schorzenia 
narządu ruchu w przypadku ubiegania się o mieszkanie przysto-
sowane dla niepełnosprawnych,

– decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budyn-
ku prywatnym.

O przyznanie mieszkania komunalnego mogą starać się nie 
tylko osoby zamieszkujące obecnie w Sopocie. 

Regulamin dopuszcza możliwość przyznania lokalu osobom, 
które tu nie mieszkają, a są w stanie udokumentować nieprze-
rwany, co najmniej 5-letni okres zamieszkania na terenie Sopo-
tu w okresie ostatnich 10 lat. Pod uwagę będą brane: poświad-
czenie zameldowania lub dokument uiszczania podatku docho-
dowego od osób fizycznych w Sopocie.

(kl)

promocJa

sopot 
w oslo

Przedstawiciele biznesu, 
touroperatorzy oraz dzienni-
karze norwescy wzięli udział 
w Oslo w spotkaniu promu-
jącym Sopot jako atrakcję 
turystyczną i kongresową. 

Prezentowana w  Norwe-
gii całoroczna oferta Sopotu 
wzbudziła zainteresowanie 
zaproszonych gości. Norwe-
scy przedstawiciele biznesu, 
touroperatorzy oraz dzien-
nikarze chętnie korzystali 
z  możliwości bezpośredniej 
rozmowy z  przedstawiciela-
mi branży turystycznej oraz 
reprezentantami Sopotu. 
Jedną z  najbardziej intere-
sujących gospodarzy kwestii 
była możliwość organizacji 
wyjazdów służbowych dla 
pracowników oraz pakiety 
Sopotu łączące ofertę zaku-
pową z pobytem SPA. 

Przedstawiciele z Norwe-
gii zostali zaproszeni do So-
potu na study tour w czerw-
cu, a jednym z już rozważa-
nych przez sopocką branżę 
owoców wizyty w  Oslo jest 
możliwość otworzenia spe-
cjalnej oferty na styczeń, 
w  której dominującym te-
matem byłyby budzące duże 
zainteresowanie Norwegów 
zakupy i SPA. 

(Gr)

naGroda dla sopotu

nie oszczędzają na oświacie

Sopot został uhonorowany 
kolejnym wyróżnieniem. Tym 
razem podczas konferencji 
„Edukacja Przyszłości”, która 
odbyła się w Warszawie, nasz 
kurort został doceniony przez 
pismo Samorządu Terytorial-
nego „Wspólnota”. 

– W kategorii miast na pra-
wach powiatu Sopot zajął 5. 
miejsce w Polsce w rankingu 
według skali dopłat do sub-
wencji oświatowej w przelicze-
niu na 1 ucznia w latach 2009 
– 2012 – informuje Justyna 
Mazur z Biura Prezydenta So-
potu. – W tym okresie Mia-
sto Sopot, realizując zadania 
oświatowe w zakresie edukacji 

szkolnej, każdego roku do sub-
wencji oświatowej otrzyma-
nej z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej dopłacało średnio 
do każdego ucznia sopockiej 
szkoły podstawowej, gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej 
2028 zł, czyli średnio ogółem 
ok. 9,2 mln. zł rocznie.

Dodajmy, że w latach 2009 
– 2012 subwencja roczna na 
ten cel dla Sopotu wynosiła 
średnio 26,5 mln. zł. Według 
„Wspólnoty” najlepsze okazały 
się gminy ze Śląska – 

Dąbrowa Górnicza i My-
słowice z dopłatami dla ucznia 
odpowiednio 2826 zł i 2797,72 
zł w skali roku. 

Piotr Płocki, naczelnik Wy-
działu Oświaty Urzędu Miasta 
Sopot mówi, że miejsce nasze-
go miasta w tym rankingu jest 
odzwierciedleniem wysokich 
nakładów finansowych jakie 
ponosi magistrat na oświatę. 

– Należy też zauważyć, że 
ma to przełożenie m.in. na 
bardzo wysokie wyniki ze-
wnętrzne uzyskiwane każdego 
roku przez sopockich uczniów 
ze sprawdzianów i egzaminów 
oraz na bardzo dobre warunki 
organizacyjne i dydaktyczne 
sopockich placówek oświato-
wych – podkreśla Piotr Płocki. 

(Gr) 

>> Jeden z najważniejszych punktów w sopockim budżecie to oświata, na 
której miejscowi samorządowcy nie mają zamiaru oszczędzać
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dla sopocian

darmowe zajęcia
Sopocki MOSiR zaprasza mieszkańców Sopotu na bezpłat-

ne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Chętni mogą uczestniczyć w zajęciach joggingu (czwart-

ki, zbiórka przy molo, godz. 18.00), tenisa stołowego (piątki, 
SSP 8 przy ul. 3. Maja 41, godz. 17.30) albo nordic walking 
(soboty, Osiedle Przylesie przy bibliotece – ul. 23 Marca 77c, 
godz. 9.00).

Dodajmy, że zajęcia z nordic walking prowadzone będą 
przez wykwalifikowanego instruktora (tel. 600 043 638). 

Wszelkie informacje na temat bezpłatnych zajęć rekreacyj-
no-sportowych znaleźć można na stronach internetowych 
www.mosir.sopot.pl lub www.smprzylecie.pl.

(Gr)

urodzinowy benefis

20-lecie niezwykłego teatru
W Międzynarodowym Dniu Teatru swoje 20-lecie obchodził Teatr Ubogi 
Relacji, działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku 
Adaptacyjnym w Sopocie. Urodzinowy benefis zorganizowano w gościnnych 
progach Teatru na Plaży. 

Agnieszka Niedałtowska, 
rzecznik prasowy sopockiego 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej przypomina, że 
Teatr Ubogi Relacji to przed-
sięwzięcie wyjątkowe, które 
zrodziło się z  potrzeby wyra-
żenia swoich myśli i  przeżyć 
przez osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. 

– To efekt poszukiwań spo-
sobu opowiadania o  tym, co 
jest ważne w  życiu, prezento-
wania swoich przekonań nie 
znajdujących innego wyrazu. 
To zgoda na ciężką, systema-
tyczną pracę nad własną ułom-
nością, świadomością swego 
ciała i  miejsca w  świecie. Te-
atr Ubogi Relacji opowiada 
o  tym, jak wygląda świat wi-
dziany z  perspektywy osoby 
niepełnosprawnej intelektual-
nie, a  przedstawienia powsta-
ją z  pomysłów i  doświadczeń 
jego uczestników – wyjaśnia 
Agnieszka Niedałtowska. 

Z kolei Jacek Spica, opiekun 
i reżyser grupy mówił podczas 
benefisu, że teatr jest ubogi, 
bo wykorzystuje proste środ-
ki wyrazu i  opowiada proste 
historie.

– Czasami jest ubogi w for-
mie, ale bogaty w  treści. Re-
lacje; to wszystko, co dzieje 
się pomiędzy ludźmi, to jest 
to, o  czym chcemy opowia-
dać. Nazwa jest niepoprawna 
i  jesteśmy tego świadomi, ale 
niepoprawne jest nasze ist-
nienie jako teatru, ponieważ 
jesteśmy teatrem osób niepeł-
nosprawnych, którzy pragną 
czynić sztukę. Przez te 20 lat 
staramy się pokazywać, że te-
atr, profesjonalna scena jest też 
miejscem dla nas. Zmieniamy 

obraz osoby niepełnosprawnej 
w świadomości społeczeństwa. 
Dzisiaj pokazaliśmy jaka jest 
moc w niepełnosprawnych, że 
to osoba, która nie tylko bie-
rze, ale dużo daje od siebie – 
radości, piękna, emocji – pod-
kreślał Jacek Spica. 

Teatr Ubogi Relacji od wie-
lu lat z wielkim powodzeniem 
uczestniczy w  różnych prze-
glądach i  festiwalach, m.in. 
Międzynarodowym Festiwa-
lu Teatrów Osób Niepełno-
sprawnych na Litwie, gdań-
skim Festiwalu „Pozapozy”, 
Przeglądzie Alternatywnych 
Form Teatralnych w Biskupcu, 
Międzynarodowym Festiwalu 
Teatru i Tańca w Turku (Fin-
landia), gdyńskich Przeglą-
dach Teatralnych „Bez tema-
tu” czy sopockim Przeglądzie 
Teatralnym „Maska”.

Sami aktorzy zaznaczają, 
że są częścią środowiska, któ-
re ma swoje aspiracje i  ciężką 

pracą, powoli pokonują kolejne 
bariery, w  tym te najtrudniej-
sze: stereotypy dotyczące osób 
niepełnosprawnych, ich miej-

sca w społeczeństwie i w świe-
cie sztuki. 

(Gr)

>> Aktorzy Teatru Ubogi Relacji podczas benefisu z okazji 20-lecia istnienia 
otrzymali pamiątkowe, urodzinowe statuetki
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Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy wszystkim mieszkańcom oraz gościom
odwiedzającym Przymorze składamy gorące życzenia, radości, spokoju

i pomyślności w życiu osobistym.

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz pracownicy PSM „Przymorze”

Administracji Osiedla Nr 4 przy
 ul. Kołobrzeskiej 59

posiada następujące lokale 
do wynajęcia:

Obrońców Wybrzeża 6A - pow. 11m2

Lokale usytuowane w Pawilonie 
Handlowo-Usługowym na I piętrze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 12:
Lokal o pow. 13m2, co,
wc- toaleta wspólna na korytarzu

Obrońców Wybrzeża 6C - pow. 17m2 , zw

Obrońców Wybrzeża 8A - pow. 15m2
co,zw,wc

Lokale usytuowane na parterze
 w falowcu przy ulicy: 

Obrońców Wybrzeża 6A - pow. 29m2
                                             co,zw,wc

plastycznie w domu kultury

ciekawe wystawy przy Śląskiej 66b
Bardzo prężnie przy Domu 

Kultury przy ul. Śląskiej 66b 
działa sekcja plastyczna, któ-
rą kieruje Henryk Sokalski. 
Dzięki temu regularnie poja-
wiają się tu wystawy naszych 
lokalnych, znanych i  mniej 
znanych artystów. 

Jeszcze przez kilka dni bę-
dzie można oglądać prace Ser-
giusza Powałki oraz Wojcie-
cha Woźniaka. Obaj to mło-
dzi, dobrze zapowiadający się 
malarze. 

– Wystawa to zbiór dość 
niecodziennych prac. Obaj ar-
tyści postanowili zaprezento-
wać szerszej publiczności swo-
je najbardziej nieudane obrazy. 
Zostały one jednak pocięte 
na części, z  których skompo-
nowano zupełnie nowe obra-
zy, przypominające mozaikę 
– mówi nam Henryk Sokal-
ski. – Można powiedzieć, że 
są to dwie różne osobowości, 

co można dostrzec w  ich pra-
cach. Wystawa, którą będzie 
można oglądać jeszcze przez 
kilka dni, dedykowana jest 
szczególnie osobom, które lu-
bią abstrakcję.

Wystawę będzie można 
oglądać do 17 kwietnia, a  za-
raz potem pojawi się w  przy-
morskim Domu Kultury zu-
pełnie nowa ekspozycja, która 
poświęcona będzie tkaninom 
artystycznym.

– Trwają ostatnie rozmo-
wy i mam nadzieję, że wysta-
wa dojdzie do skutku. Będzie 
można obejrzeć u nas prace ar-
tystek profesjonalnych, a wręcz 
można nawet powiedzieć, że 
pierwszych dam tkactwa ar-
tystycznego w  Trójmieście, 
czyli Marii Jujki, Aleksandry 
Bibrowicz-Sikorskiej, czy Ho-
noraty Kozłowskiej – dodaje 
Henryk Sokalski.

Otwarcie wystawy tkanin 

artystycznych planowane jest 
tuż przed Wielkanocą, a prace 
będzie można oglądać (oczy-
wiście w  godzinach otwarcia 
Domu Kultury) do 10 maja. 

Dokładne terminy wernisażu 
i wystaw otrzymać można te-
lefonicznie – 58 553 40 21.

(kl)

>> Henryk Sokalski jest organizatorem wielu  
wystaw, które oglądać można w Domu Kultury 

przy ul. Śląskiej 66b na Przymorzu

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

plan będzie zrealizowany – nawet z nawiĄzkĄ

przetargi rozstrzygnięto, ale nie wszędzie
W poprzednim wydaniu „Panoramy” informowaliśmy o planach remontowych na ten rok na terenie PSM „Przymorze”. 
Aby rozpocząć jakiekolwiek działania remontowe trzeba – w drodze przetargu – wyłonić wykonawcę. Cel ten nie  
został wszędzie osiągnięty. Zdarzały się bowiem przypadki, że na wykonanie niektórych prac brakowało chętnych.

– Udało się nam wyłonić wy-
konawców wszystkich robót – 
mówi Stanisław Prus, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”. – Przypo-
mnę jednak, że dzięki przetar-
gowym oszczędnościom, ale 
też i łagodnej zimie, część prac 
zaplanowanych na 2014 rok, 
rozpoczęliśmy już pod koniec 
ubiegłego roku. W ten sposób 
ukończono odnowienie elewa-
cji i remont balkonów budynku 
przy ulicy Władysławowskiej 
2. Poza tym, trwają już prace 
drogowe, czy też malowanie 
klatek schodowych, co zostało 
zlecone też w roku ubiegłym.

Jeszcze przed świętami wiel-
kanocnymi podpisane mają 
być umowy z  wykonawcami 
pozostałych, zaplanowanych 
na ten rok prac remontowych. 

– Trwają również przygoto-
wania do wymiany instalacji 
zimnej i  ciepłej wody w  fa-
lowcu oraz wewnętrznych linii 

zasilania. Cieszy nas nie tyl-
ko fakt, że udało się wyłonić 
wszystkich wykonawców, ale 
również zadowala nas zapro-
ponowana przez nich cena – 
dodaje Stanisław Prus.

Równie optymistycznie 
o  rozstrzyganych przetargach 
wypowiada się Andrzej Nar-
kiewicz, kierownik AO nr 4 
PSM „Przymorze”, który do-
daje, że uzyskane oszczęd-
ności zostaną przekazane do 
specjalnej rezerwy finansowej 
administracji.

Z  kolei bardzo niskie za-
interesowanie robotami re-
montowymi zanotowano na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 3 PSM „Przymorze”. Jak 
informuje nas Emir Mirosław 
Muhla – zastępca kierowni-
ka AO nr 3 ds. technicznych 
– w  pierwszej kolejności roz-
poczną się prace związane 
z budową chodników. 

– Na większość pozostałych 

prac będziemy zapraszać firmy 
do udziału w  konkursie ofert, 
który chcemy ogłosić jeszcze 
w tym miesiącu i mam nadzie-
ję, że wtedy uda nam się wy-
łonić wykonawców kolejnych 

zadań – dodaje Emir Mirosław 
Muhla.

Identyczne rozwiązanie za-
stosować będzie trzeba w Ad-
ministracji Osiedla nr 2. Tu 
z kolei ruszyły prace związane 

z  budową chodnika za falow-
cami przy ul. Piastowskiej 90 
i 100. 

– Zdziwieni jesteśmy, że 
musieliśmy unieważnić prze-
targ na wymianę wewnętrznej 

linii zasilania, gdyż każdego 
roku zainteresowanie praca-
mi elektrycznymi było bardzo 
duże. Nie udało się też wyło-
nić wykonawców nieco mniej-
szych zadań – mówi Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik 
AO 3 PSM „Przymorze”.

W żadnej z administracji nie 
przewidują jednak, że plan re-
montów na 2014 rok zostanie 
wykonany tylko w  części. Co 
więcej, Adam Kmieć, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
PSM „Przymorze” mówi, że 
zakres remontów może zostać 
powiększony.

– Zdecyduje o  tym ocena 
wykonania przetargów i  robót 
w  pierwszym półroczu. Jeśli 
okaże się, iż gdzieś powstały 
oszczędności, to jest szansa, że 
zakres planowanych remontów 
zostanie powiększony – mówi 
Adam Kmieć.

krzysztof lubański

>> Bardzo sprawnie przebiega budowa chodnika za falowcami  
przy ul. Piastowskiej 90 i 100
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najtańsza REklama 
w mIEŚcIE

Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl

Mieszkańcom osiedla Orunia Górna życzymy
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją 
miłości i wiary. Niech pogoda
ducha towarzyszy 
Wam w trudzie każdego dnia. 
Wiele szczęścia na co dzień.Wiele szczęścia na co dzień.

Rada Nadzorcza
oraz Zarząd SM Orunia

ustawa Śmieciowa leGislacyJnym bublem

nowoczesne rozwiązania w sm „orunia”
Poznaliśmy wyniki bilansu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” za 2013 rok. Jej prezes Tadeusz Dorobek 
ocenia, że rezultaty sporządzonego niedawno bilansu finansowego są dobre. Dzięki temu też nie będzie podwyżek 
opłat eksploatacyjnych, a co więcej od tego roku ustalono odpis na fundusz remontowy, który obowiązywać będzie 
przez najbliższych kilka lat.

Już w jednym z poprzednich 
wydań „Panoramy” informowa-
liśmy, że Walne Zgromadzenie 
SM „Orunia” zatwierdziło Pro-
gram Remontów do 2020 roku. 

– Dzięki temu ustalona 
w tym roku stawka na fundusz 
remontowy obowiązywać bę-
dzie właśnie do zakończenia 
tego programu. Nie będzie 
ona oczywiście jednakowa we 
wszystkich budynkach, gdyż 
nie wszędzie prowadzone będą 
takie same prace. Jest oczy-
wiste, iż budynki powstawały 
w  różnych technologiach, co 
sprawia, że roboty będą zróż-
nicowane. Opłaty na fundusz 
remontowy kształtują się od 60 
groszy do 1,20 złotego, co nie 
jest zbyt wygórowaną stawką, 
biorąc pod uwagę, że w  nie-
których spółdzielniach kwota 
ta jest nawet dwukrotnie więk-
sza – mówi Tadeusz Dorobek.

1 milion złotych na 
remonty

Osiedle SM „Orunia” jest 
stosunkowe młode, dlatego 
główny nacisk kładziono do 
tej pory na estetykę budynków, 
bezpieczne ciągi komunika-
cyjne, czy ciekawe i  kolorowe 
place zabaw dla dzieci. Tak 
szeroko zakrojone działania 
nie byłyby też możliwe, gdyby 

nie przychody z  wynajmu lo-
kali użytkowych.

– Chciałbym też przypo-
mnieć mieszkańcom, że są-
siednie osiedla budowano 
w  zupełnie innej technologii, 
dlatego wyglądają one bardziej 
nowocześnie, a my musimy ich 
gonić prowadząc różne dzia-
łania, które często kosztują 
niemało pieniędzy. Powiem 
jeszcze tylko, że na wszyst-
kie prace remontowe każdego 
roku wydajemy ok. 1 milio-
na złotych – informuje prezes 
Dorobek.

Ważną rzeczą są przede 
wszystkim modernizacje in-
stalacji wodociągowych i  cie-
płowniczych. Jak słusznie za-
uważa prezes SM „Orunia”, 
inwestycje ciepłownicze re-
alizowane po 1990 roku to 
zupełnie nowoczesne techno-
logie, bowiem od tego roku 
wprowadzano powszechnie 
automatykę.

– W  miarę możliwości sta-
ramy się wymienić starą sieć 
wprowadzając dużo automaty-
ki, dzięki czemu znacznie po-
prawia się komfort mieszka-
nia. Dążymy do tego, aby cie-
pło do budynków dostarczane 
było przez cały rok, a  każdy 
sam decydował kiedy jego 
mieszkanie ma być ogrzewane.

Warto przy okazji przy-
pomnieć, że w  zasobach SM 
„Orunia” wybudowano też bu-
dynek, który posiada pompy 
ciepła, dzięki czemu ogrzewa-
nie mieszkań jest nawet o po-
łowę tańsze niż z miejskiej sieci 
– podkreśla Tadeusz Dorobek.

mieszkańcy seGreGuJĄ 
Śmieci 

Warto również zaznaczyć, że 
osiedle SM „Orunia” należy do 
bardziej czystszych w  Gdań-
sku. Poza tym na pochwałę 
zasługują też sami mieszkań-
cy, którzy dość dobrze zajmu-
ją się dualną segregacją śmieci 
wprowadzoną w  naszym mie-
ście w lipcu ubiegłego roku. Na 
osiedlu znajduje się również 
kilkanaście punktów, w  któ-
rych wyrzucić można posegre-
gowaną makulaturę, szkło czy 
plastik. 

– Nie otrzymaliśmy za to 
żadnej pochwały od firmy wy-
wożącej śmieci, ale też nikt nie 
przyszedł do nas ze skargą. 
Dlatego też można ocenić, że 
mieszkańcy dobrze wywiązu-
ją się z  obowiązku segregacji 
odpadów. Duży wpływ może 
mieć na to fakt, że już w 2011 
roku wprowadziliśmy ekspe-
rymentalnie segregację dualną 
odpadów na naszym osiedlu. 

Jednak niechlujstwo niektó-
rych osób wytrąca z równowa-
gi resztę mieszkańców. Zda-
rzają się bowiem przypadki, 
iż odpady wyrzucane są wokół 
śmietników – ze smutkiem 
przyznaje prezes oruńskiej 
spółdzielni.

nerwowe czekanie na 
„pomysły” posłÓw

Jednak społeczność spół-
dzielni mieszkaniowych 

szczególnie martwią dwa zu-
pełnie inne tematy. Pierwszym 
z  nich jest tzw. ustawa śmie-
ciowa, a  drugim Prawo Spół-
dzielcze i Ustawa o Spółdziel-
niach Mieszkaniowych. 

– Powiem szczerze, że mo-
dlimy się, aby naszym posłom 
nie przyszły do głowy jakieś 
idiotyczne pomysły, bo wtedy 
nie będziemy mogli normalnie 
funkcjonować. Nie sądzę, aby 
jeszcze w  tej kadencji uchwa-
lono jakieś zmiany w  Pra-
wie Spółdzielczym, a  potem 
w  Ustawie o  Spółdzielniach 
Mieszkaniowych – przyznaje 
prezes.

Z  kolei tzw. ustawa śmie-
ciowa, zdaniem wielu spół-
dzielców, to bubel legislacyjny, 
który potrzebować będzie za-
pewne wiele czasu na naprawę. 
Sama idea segregacji odpadów 
jest jasna i zrozumiała. Jednak 
wiele do życzenia pozostawiają 
kwestie organizacyjne. Mowa 
tu przede wszystkim o  tym, 
kto podpisać się ma pod dekla-
racjami i  kto powinien pod-
legać egzekucji w  przypadku, 
gdy koszty odbioru odpadów 
nie będą uregulowane. 

– Nie mamy zastrzeżeń 
w  kwestii lokali spółdziel-
czych. Jednak spory interpre-

tacji prawa powstają w  przy-
padkach odrębnych własności. 
Próbuje się w  tej chwili tak 
naginać przepisy, że zarządca 
nieruchomości ma być wła-
ścicielem mieszkania i  pono-
sić koszty egzekucji związanej 
z  niepłaceniem opłat za wy-
wóz śmieci. Nijak to się prze-
cież ma do definicji właścicie-
la lokalu zawartej w Kodeksie 
Cywilnym. Z  takim proble-
mem spotykają się spółdzielnie 
w całym kraju. Nie dotyczy to 
tylko naszego podwórka. Wąt-
pię, aby obecna władza potra-
fiła zająć się jeszcze noweli-
zacją tej ustawy. Spółdzielnie 
mieszkaniowe to aktywny 
partner do rozmów w  kwestii 
ustawy śmieciowej i podejrze-
wam, że będzie spór w tej kwe-
stii, ponieważ projekt Platfor-
my Obywatelskiej odbiega od 
naszych założeń i  jest nie do 
przyjęcia – stanowczo podkre-
śla Tadeusz Dorobek.

Miejmy nadzieję, że posło-
wie na Wiejskiej posłuchają 
głosu milionów spółdzielców 
i  będą korzystać z  ich uwag, 
zamiast wymyślać rozwiąza-
nia, które utrudnią działania 
spółdzielni mieszkaniowych. 

Grzegorz rudnicki

>> Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” należy do jednych 
z czyściejszych miejsc w naszym mieście
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Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

tel. 58 345 56 06  
tel.kom. 601 63 90 39

www.krimar-bis.pl 
www.akcesoriakomunijne.pl
e-mail: krystynakolka1@wp.pl

I Komunia
alby, sukienki, garnitury,
torebki, wianki, obuwie,
różańce, świece,
stroiki, książeczki,
pamiątki komunijne

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

budŻet obywatelski

morena zgarnęła całą pulę
W poprzednim wydaniu 

„Panoramy” informowaliśmy 
o  wynikach głosowania na 
projekty w  ramach budżetu 
obywatelskiego w  Gdańsku, 
a  przy okazji przybliżyliśmy 
jedną z  inwestycji, która bę-
dzie realizowana na Przymo-
rzu. Z kolei na Morenie w ra-
mach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego zrealizowane 
zostaną aż 4 projekty.

W  tegorocznym budżecie 
obywatelskim do wykorzysta-
nia było 9 mln zł, z  czego aż 
1,5 mln zł będzie wydane na 
inwestycje, z  których korzy-
stać będą mogli mieszkańcy 
Moreny. Najwięcej głosów 
w  głosowaniu uzyskał projekt 
dotyczący remontu podłogi 
w  Zespole Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalne-
go nr 20 przy ulicy Gojawi-
czyńskiej 10. Dzięki głosom 
gdańszczan wykonane zosta-
ną również miejsca postojowe 
dla samochodów oraz przejście 
dla pieszych przy przychodni 
zdrowia przy Jaśkowej Dolinie 
105. Powstanie też infrastruk-
tura rekreacyjna na osiedlu 
Piecki-Migowo. Opracowana 
zostanie także dokumenta-
cja ulicy Piecewskiej na mia-
rę XXI wieku, która ma być 

bezpieczna, przyjazna pieszym 
i kierowcom. 

– Nie sądziliśmy, że zreali-
zowane zostaną aż cztery pro-
jekty z Moreny. Patrząc jednak 
z  drugiej strony, to Morena 
należy do największych dziel-
nic Gdańska i  projekty przy-
gotowane przez mieszkańców 
dzielnicy zyskały duże popar-
cie. Jest to też efekt dobrej pro-

mocji naszych działań – mówi 
„Panoramie” Florian Wojcie-
chowski, przewodniczący za-
rządu Rady Dzielnicy Piec-
ki-Migowo. – Powiem tylko, 
że próbowaliśmy porozumieć 
się z  przedstawicielami in-
nych, mniejszych osiedli, żeby 
przygotować wspólny, duży 
projekt. Nikt jednak nie był 
zainteresowany.

W  efekcie to Morena zgar-
nęła wszystkie pieniądze, któ-
re w  tegorocznym budżecie 
obywatelskim przeznaczono 
dla tego okręgu wyborczego. 
Wiadomo już, że przyszłorocz-
na pula pieniędzy do wydania 
będzie aż o  2 mln zł większa 
i wynosić będzie 11 mln zł.

(lubek)

>> Jeszcze w tym roku przy przychodni na Morenie  
pojawią się nowe miejsca postojowe
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miliony złotÓwek zmieniaJĄ trÓJmieJskie dworce

Imponująca metamorfoza na kolei
Bardzo ambitne plany inwestycyjne na terenie Trójmiasta, a przede wszystkim w Gdańsku, mają Polskie Koleje 
Państwowe. Na konferencji zwołanej przez władze PKP mówiono m.in. o działaniach inwestycyjnych na dworcu 
w Gdańsku Głównym. Przyznać trzeba, że są one imponujące, ale też i kosztowne.

W ostatnim wydaniu „Pano-
ramy” informowaliśmy o  robo-
tach prowadzonych na dworcu 
Gdańsk-Wrzeszcz. Przypomnij-
my, że prowadzone są głównie 
prace związane z remontem pe-
ronu dalekobieżnego, budową 
dodatkowego toru i  przystanku 
Kolei Metropolitalnej. Nie wia-
domo jednak co dalej z  samym 
budynkiem dworca. Jak się do-
wiedzieliśmy, jeszcze w  tym 
miesiącu o jego przyszłości roz-
mawiać mają przedstawiciele 
PKP i gdańskiego magistratu.

Z  kolei poważne inwestycje 
niebawem rozpoczną się na sta-
cji Gdańsk Główny.

–– Pierwszy etap moderni-
zacji dworca już za nami. Przy-
pominam, że w  marcu 2013 
roku zakończono wyburzanie 
antresoli w  hali głównej dwor-
ca. Teraz trwają przygotowania 
do kolejnego etapu inwestycji, 
która według szacunków kosz-
tować może nawet 50 mln zł. 
Niemal połowę kosztów pokry-

je Ministerstwo Infrastruktury 
i  Rozwoju, a  pozostałe środki 
pochodzić będą z  naszego bu-
dżetu – informuje Jarosław Ba-
tor, Dyrektor Zarządzający ds. 
Nieruchomości w PKP S.A. 

Ostateczna cena tego przed-
sięwzięcia znana będzie dopiero 
po wyłonieniu wykonawcy, ale 
i  tak planowane nakłady budzą 
szacunek i  pokładają nadzieję, 
że gdański dworzec stanie się 
architektoniczną perełką. We-
dług planów PKP w pierwszym 
kwartale 2015 roku poznamy 
projekt, który zakładać ma nie 
tylko przebudowę budynku, ale 
też budowę łącznika pomiędzy 
tunelem a  dworcem. Natomiast 
w  drugim kwartale 2016 roku 
zupełnie nowy dworzec kolejo-
wy ma zostać oddany do użytku.

– Na tym jednak nie koniec 
planowanych w  Trójmieście 
działań. Przymierzamy się rów-
nież do przebudowy części pod-
ziemnej placu przydworcowego, 
co powiększy przestrzeń dla pa-

sażerów i poprawi komunikację. 
W nieco odleglejszej perspekty-
wie chcemy zrealizować jeszcze 
jedną inwestycję, która znacznie 
odmieni wygląd terenów po-
między dworcem kolejowym, 
układem torowym i wiaduktem 
„Błędnik”. Chcemy, aby powstał 
tam biurowiec. W  tej chwili 
trwają prace nad dostosowaniem 
proponowanej formy obiektu do 
wymagań konserwatora zabyt-
ków – wyjaśnia Jarosław Bator 

Przypomnijmy, że w tej chwi-
li trwa również budowa dworca 
w  Sopocie oraz stacji Szybkiej 
Kolei Miejskiej w  Gdańsku
-Śródmieściu. Oba te przedsię-
wzięcia kosztują grubo ponad 
900 mln zł, ale dzięki nim trój-
miejskie dworce przejdą niespo-
tykaną dotychczas metamor-
fozę, a  pasażerom z  Trójmiasta 
do szczęścia potrzebne już tylko 
będzie Pendolino...

krzysztof lubański >> PKP przymierza się do budowy biurowca, 
który stanąć ma w sąsiedztwie „Błędnika”
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spÓłdzielnia wspiera dzieci

Integracyjny festyn w szkole
W Zespole Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego nr 6 odbył się  
VIII Międzyszkolny Festyn Integracyj-
ny. W imprezie uczestniczyli również 
uczniowie z dwóch innych, zaprzy-
jaźnionych gdańskich szkół (ZKPiG 5 
i ZKPiG 28).

Integracyjne festyny to już 
tradycja w szkole na Oruni Gór-
nej. Tym razem uczniów od-
wiedzili: Cecylia Bucikiewicz, 
prezes Katolickiego Stowarzy-
szenia Sportowego „Przymie-
rze”, Maria Popowicz, prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Serc” oraz Sylwester Wysocki, 
prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Południe”. Z kolei gościem 
honorowym tegorocznej impre-
zy była Ania Pączek – roztań-
czona dziewczynka z zespołem 
Downa, trenująca gimnastykę 
artystyczną w  Klubie Sporto-
wym Arabeska w Gdańsku. 

– Ania pokazała, że dzięki 
pasji można pokonać wszelkie 
ograniczenia. Na scenie od-
kryła siebie, dziewczynkę peł-
ną uśmiechów i  radości życia. 
Poza tym uczestnicy festynu 
mogli zapoznać się z twórczo-
ścią literacką i plastyczną Szy-
mona Giełdona, ucznia VIII 
LO w  Gdańsku. Jego prace 
były wielokrotnie nagradzane, 
a wiersze Szymona zostały za-
mieszczone w  tomiku poetyc-
kim „Strofy o  Janie Heweliu-
szu”. Zdobył on też 1. miejsce 
– oczywiście w  swojej katego-
rii – w  konkursie poetyckim 

„Niezwykłe podróże z  Janem 
Heweliuszem” – mówi Mał-
gorzata Gwazdacz-Toda z Ze-
społu Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 6. 

Na proscenium wystąpił 
jeszcze zespół „Insane”, dzia-
łający przy tutejszej szkole oraz 
Natalia Capelik-Mauianga, 
która podbiła serca słuchaczy 
piosenką „Sway” z  repertuaru 
Michaela Buble.

– Atrakcją festynu był kier-
masz rękodzieła artystyczne-
go, na którym były prezen-
towane ozdoby wielkanocne 
wykonane przez osoby nie-
pełnosprawne z  PSOUU Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w  Pruszczu Gdańskim. 
Wielką popularnością cie-
szyło się stanowisko Pracow-
ni Rękodzieła Artystycznego 
„Mróweczka”. Nie brakowało 
również konkursów dla naj-
młodszych, w  których mogli 
startować wspólnie uczniowie 
sprawni i  ich niepełnosprawni 
koledzy – dodaje Małgorzata 
Gwazdacz-Toda. 

Dodajmy, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe” 
wspiera festyn integracyjny 

już od kilku lat. W  tym roku 
przekazała, oprócz słodyczy, 
4 komplety klocków eduka-
cyjnych CLIC, do prowadze-
nia zajęć wspomagających 
intelektualny i  manualny roz-
wój dzieci. Poza tym, każdy 

uczestnik imprezy mógł wziąć 
udział w  loterii fantowej, 
w  której sponsorami nagród 
byli: Rada Rodziców ZKPiG 
6, SM „Południe”, Trefl S.A., 
Fundacja Marka Kamiń-
skiego, Grupa Energa S.A.,  

Grupa Lotos S.A., GWO, 
GPEC, FAKRO, GFKM, fir-
ma Velux, firma Frankowski 
i sklep Rebel.

(Gr)

>> Sylwester Wysocki, prezes SM „Południe” (z lewej) przekazuje dyrektorowi 
szkoły Pawłowi Zaremba ufundowane przez spółdzielnię klocki edukacyjne
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buduJ i remontuJ z nami 

ŚcIEżkI I podjazdy w kostcE bRukowEj
Mówi się, że ogród jest przedłużeniem naszego domu. Aby tak było, powinniśmy starannie zaplanować przestrzenie na 
posesji. Projektowanie ogrodu możemy zacząć od wyznaczenia ścieżek, podjazdów oraz placów. Odpowiednio wykonane 
i pielęgnowane nawierzchnie będą nam służyły przez długie lata oraz podkreślały charakter architektury domu.

Bysewo Sp. z o.o. 
ul. Trakt św. Wojciecha 57  

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl

funkcjonalne 
planowanie

Planując powierzchnie utwar-
dzone, zwracamy szczególną 
uwagę na sposób eksploatacji, 
od tego bowiem zależą para-
metry materiału jaki zastosuje-
my w danym miejscu. Na pod-
jazdach dla samochodów oraz 
w  częściach gospodarczych 
ogrodu posadzka będzie nara-
żona na działanie olejów, sma-
rów oraz innych chemikaliów, 
a  także poddana znacznym 
obciążeniom i ścieraniu. Z ko-
lei chodniki i ścieżki w części 
wypoczynkowej użytkowane 
będą w sposób mniej obciąża-
jący. W jednym i drugim wy-
padku zastosowany materiał 
musi być odporny na zmiany 
temperatury, a  szczególnie 
na zamarzanie i  rozmraża-
nie oraz wpływ środków od-
ladzających. Dobry materiał 
wyróżniają wysoka wytrzy-
małość na ściskanie i  ściera-
nie, odporność na mróz i mała 
nasiąkliwość. 

jak dobrać kostkę?
Chętnie wybieranym mate-

riałem, który daje nam pełną 
gamę wzorów i  kolorów jest 
beton. Charakteryzuje się on 

bardzo dobrymi parametra-
mi, a  ponadto posiada wyso-
kie walory estetyczne i  jest 
łatwy w  utrzymaniu. Może-
my wybierać spośród różnych 
kształtów: kostki prostokątne, 
trapezowe, dwuteowe, trójkąt-
ne i  nieregularne. Dobieramy 
również rodzaj powierzchni: 
gładka, tłoczona, stylizowana 
na kamień, drewno lub bruk, 
płukana albo obijana. Gru-
bość kostki wybieramy według 
zasady: 4-6 cm na ścieżkach 
przeznaczonych jedynie dla 
pieszych, 6-8 cm na podjaz-
dach i  placach przeznaczo-
nych dla samochodów. Usta-
lamy wielkość elementów, czy 
będzie to kostka, czy więk-
szych rozmiarów płyty. Z ma-
łej kostki możemy tworzyć 
rozmaite mozaiki oraz kręte 
ścieżki, natomiast z płyt ukła-
damy najczęściej proste, geo-

metryczne kształty na dużych 
powierzchniach. W zależności 
od tego jaką fakturę i kolor wy-
bierzemy, możemy przestrzeni 
nadać indywidualny charakter. 
Zaprojektowanie i  wykonanie 
nawierzchni najlepiej powie-
rzyć zaufanej firmie brukar-
skiej, zaoszczędzimy w  ten 
sposób czas i  pieniądze, za-
pewni  nam to także otrzyma-
nie zaplanowanego efektu. 

pielęgnacja  
nawierzchni z kostki 
betonowej

Równie ważne, co solidne 
ułożenie chodników, jest ich 
pielęgnowanie. Aby zacho-
wały swój estetyczny wygląd, 
regularnie je zamiatamy. Przy-
najmniej dwa razy w roku płu-
czemy je silnym strumieniem 
wody. Silniejsze zabrudzenia, 
tj. plamy z  olejów i  smarów, 

usuwamy przy pomocy od-
powiednich środków. Może-
my także pokryć powierzch-
nie przed domem środkiem 
do impregnacji betonu np.  
SARSILE bruk – PREMIUM. 
Zabezpieczy on nawierzch-
nie przed wnikaniem wody, 
olejów i smarów w pory beto-
nu. Aby środek był skutecz-
ny nanosimy go na nową lub 
oczyszczoną kostkę według 
instrukcji producenta. Za-
bieg ten wykonujemy w  temp  
+5-30 st. C, przy bezdeszczo-
wej pogodzie. 

Solidnie wykonane i zadba-
ne nawierzchnie przed domem 
będą służyły nam przez długie 
lata. Zapraszamy do naszego 
sklepu, a nasi doradcy chętnie 
pomogą w  zaplanowaniu wy-
marzonego podwórza.
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kompozycja bruku castello antico z płytami 
bradstone travero, semmelrock
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praca dla 200 osÓb

Inwestują  
na pomorzu 

Austriacki inwestor Competence Call Center otworzył biu-
ro w Gdańsku, które znajduje się teraz w Olivia Business Cen-
tre. Znajdzie w nim zatrudnienie ponad 200 osób. Pierwsze 
rekrutacje pracowników już się rozpoczęły.

 Magdalena Kuczyńska z Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w  Gdańsku informuje, że jest to już 12 lokaliza-
cja, w  której będzie prowadzić swoją działalność CCC, 
gdyż oprócz centrum w  Gdańsku, firma posiada swoje filie 
w Niemczech, Francji, Austrii, Rumunii, Szwajcarii, Słowacji 
oraz Turcji. 

– Competence Call Center oferuje rozwiązania contact 
center w  28 językach. Obsługuje przychodzące połączenia 
telefonicznie, kampanie wychodzące i pisemną komunikację 
z klientem – dodaje Magdalena Kuczyńska.

Za wyborem Gdańska, który staje się atrakcyjnym ośrod-
kiem gospodarczym w  Polsce, przemawia zdaniem CEO 
Christiana Legata wielkość rynku, dynamiczny wzrost gospo-
darczy i bardzo dobry poziom wykształcenia kadry.

– Gdańsk jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym 
w  północnej Polsce. Dogodna lokalizacja, wysoki poziom 
edukacji, doskonałe umiejętności językowe to przekonywu-
jące argumenty, aby tu rozpocząć naszą działalność – dodaje 
Christian Legat.

Z kolei Ulf Herbrechter, członek zarządu do spraw opera-
cyjnych CCC mówi, że strategią firmy na polskim rynku jest 
wyraźnie zdobycie pozycji wysokiej jakości dostawcy usług 
dla klientów lokalnych i międzynarodowych.

– Jesteśmy przekonani, że historia sukcesów wysokiej ja-
kości usług call center, za które otrzymaliśmy dotychczas 42 
międzynarodowe nagrody, będzie realizowana także w Polsce 
– mówi Ulf Herbrechter.

Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomor-
skiego zauważa zaś, że pojawienie się na Pomorzu firmy CCC 
potwierdza coraz mocniejszą pozycję naszego regionu na ma-
pie inwestycji sektora usług wspólnych.

– Inwestycja CCC z  pewnością umacnia i  uwiarygadnia 
pozycję miasta na mapie światowych ośrodków BPO. Przy 
okazji to także okazja do poszerzenia i zróżnicowania oferty 
zatrudnienia na metropolitalnym rynku pracy, z czego wszy-
scy niezmiernie się cieszymy – zauważa Andrzej Bojanowski, 
zastępca prezydenta Gdańska. 

Warto zauważyć, że w ostatnich latach sektor usług wspól-
nych w Trójmieście rozwija się bardzo dynamicznie, zatrud-
niając pracowników z bardzo różnymi umiejętnościami, m.in.: 
językowymi, finansowymi czy informatycznymi.

– Na przestrzeni ostatnich dwóch lat na Pomorzu swoją 
działalność rozpoczęły m.in. takie firmy, jak Metsä Group, 
Bayer, WNS, OIE Support czy Kemira. Ze względu na do-
skonałe warunki rozwoju wiele z  wcześniej już działających 
zdecydowało się na reinwestycje, jak na przykład firma Tran-
scom – informuje Magdalena Kuczyńska.

(Gr)

tel.: 692 068 069

tel.: 694 288 088

to jEst mój syn
Dla chorego dziecka pobyt w domu jest najlepszym lekarstwem

Rozmowa z Jarosławem Witkowskim, tatą 2-letniego Pawełka, pacjenta 
gdańskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC. 
Obaj wystąpili w wizualizacji kampanii 1-procentowej Fundacji Hospicyjnej 
„Pomóż ukoić ból”.

– Czym zajmuje się Pan 
w życiu zawodowym?

– Jestem funkcjonariuszem 
Straży Granicznej w Gdańsku. 

– Zdarzyło się Panu już 
udzielać wywiadu?

– Jeszcze nie, nie było okazji.
– Wraz z synem Pawłem 

został Pan twarzą kampa-
nii 1-procentowej Funda-
cji Hospicyjnej. Widać Was 
na plakatach, bilbordach, 
w  reklamie prasowej. Czy 
to była trudna decyzja?

– Tak szczerze to nie bar-
dzo trudna. Wspólnie z  żoną 
podjęliśmy ją dosyć szybko, 
chociaż nie przypuszczałem, 
że kiedykolwiek będę upu-
bliczniał swój wizerunek. Do 
propozycji podeszliśmy jak do 
jedynej szansy na odwdzięcze-
nie się hospicjum za okazywa-
ną pomoc.

– Ma Pan dwóch star-
szych synów. Czy wcze-
śniejsze doświadczenie ro-
dzica przydało się w  byciu 
tatą Pawła? 

– Paweł urodził się chory, 
jednak od początku nie mo-
gliśmy się koncentrować tylko 
na nim. W domu była jeszcze 
dwójka jego braci, wprawdzie 
starszych, ale małych: Mikołaj 
i  Piotr. Oni też potrzebowali 
mojej troski i  mojej obecno-
ści. Razem z  żoną musieli-
śmy na nich dzielić ten czas 
w  miarę sprawiedliwie, cho-
ciaż faktycznie był moment, 
kiedy prawie wyłącznie zaj-
mowaliśmy się najmłodszym 
dzieckiem. Ale on szczęśliwie 
minął.

– Rodziny hospicyjne są 
często niepełne, pozba-
wione mężczyzny. Tata 
odchodzi, a  Pan jest. Czy 
czuje Pan jakoś swoją 
wyjątkowość?

– Proszę panią, jaką wy-
jątkowość?! To jest mój syn, 
zdrowy czy chory, ja się z nim 
utożsamiam. Dla mnie to było 
oczywiste od początku. Mu-
szę się nim zajmować, tak jak 
pozostałą dwójką. Takie jest 
Pawła życie, taki jest jego los. 
Pewno, że wolałbym inny, ale 
na to nie mam wpływu.

– Hasłem kampanii jest 
„Pomóż ukoić ból”. Czy 
Pawła coś boli? 

– Teraz mam nadzieję, że 
nie, chociaż mój syn nieste-
ty już wielokrotnie cierpiał. 
Paweł nie mówi, ale oboje 
z  żoną rozumiemy jego poję-
kiwania. Kiedy coś mu dolega, 
mają wyraźnie wyższą tonację.  
8 miesięcy temu trafił pod 
opiekę gdańskiego Hospicjum 
im. ks. Dutkiewicza, dzięki 
której już kilka razy udało się 
uniknąć hospitalizacji. Z  na-
szych obserwacji wynika, że 
każdy pobyt w  szpitalu Paweł 
przeżywał bardzo negatywnie. 
Na swoim koncie ma ich zresz-
tą niemało, również w swoje 1. 
urodziny. Wracając do pyta-
nia, to Pawła na pewno boli 
rzadziej. Dla chorego dziecka 
pobyt w domu jest najlepszym 
lekarstwem. 

– Na czym polega wspar-
cie hospicjum?

– Pojawiły się u  nas spe-
cjalistyczne sprzęty medycz-

ne, a  pod telefonem non stop 
dostępni są pielęgniarka i  le-
karz, którzy w  razie infekcji 
prowadzą Pawła i  skutecznie 
chronią przed szpitalem. Nie-
dawno obchodził kolejne uro-
dziny, znowu chory, ale tym 
razem w domu, właśnie dzięki 
hospicyjnej opiece. Oczywi-
ście żona wzięła zwolnienie, 
by móc się nim zajmować, 
z tym, że bez hospicjum obo-
je z  Pawełkiem wylądowaliby 
w  szpitalu. Starsze dzieci od-
chorowałyby to psychicznie, 
a  tak przynajmniej wszyscy 
byliśmy razem. Poza tym Mi-
kołaj i Piotruś objęci są opieką 
socjalną.

– Hasło z plakatu „Pomóż 
ukoić ból” można odbierać 
dwojako: jako ból chorego 
dziecka, ale też jego rodzi-
ca. Pana często on dopada?

– Czasami mam bardzo 
bolesne myśli. Najgorsza jest 
ta bezradność. Taka niemoc 
bolałaby każdego. Patrzę na 
starszych synów, widzę, jak się 
prawidłowo rozwijają, bywa, 
że zastanawiam się nad ich 
przyszłością. A  w  wypadku 
Pawełka myślenie o  przyszło-
ści jest bardzo trudne.

– Czy odczuwa Pan żal za 
to, co przytrafiło się Paw-
łowi i Pana rodzinie?

– Nie, stało się i już. 
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– Opowiedz mi Mikołaju coś o swoim 
bracie.

– Po prostu mały. Mały i chory.
– Wiesz na co?
– Nie.
– Przytulasz się czasami do Pawełka?
– Czasami tak. I on wtedy tak na mnie patrzy, 

jakby się dziwił.
– Opiekujesz się nim?
– Tak, zbieram na jego leczenie.
– ???
– Z pudełka na jajka zrobiłem tacę, najpierw 

sam wrzuciłem pieniążek, a potem chodziłem 
po domu i prosiłem, by mi wszyscy wrzucali. 
Na leczenie Pawła. Wrzucali.

rozmawiała magda małkowska
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kadencJa dobrych wynikÓw

w radzie muszą być pracowite osoby
W czerwcu członkowie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” 
wybiorą nowy skład rady nadzorczej. Jest to więc dokonała pora, żeby podsu-
mować pracę odchodzącej rady na czele z jej przewodniczącym Wojciechem 
Konwickim, który kierował działaniami rady przez dwie ostatnie kadencje.

RSM „Budowlani” to – 
o  czym już wcześniej sygna-
lizowaliśmy – jedna z  najle-
piej zarządzanych spółdzielni 
w Gdańsku. Wnioski te nie są 
wyssane z palca, ale oparte na 
porównaniu wyników badań 
lustracyjnych w kilku najwięk-
szych gdańskich spółdziel-
niach mieszkaniowych. 

– Dobry wynik finansowy 
spółdzielni wcale nie oznacza, 
że prostą sprawą jest wygranie 
wyborów do rady nadzorczej, 
szczególnie w drugiej kadencji. 
Wszędzie znajdzie się bowiem 
tzw. „grupa inicjatywna”, któ-
rej ciągle coś się nie podoba 
i  która zawsze – niezależnie 
od problemu – będzie na „nie”. 
Zawsze powtarzam, że w  ra-
dzie nadzorczej powinni za-
siadać ludzie różnych profesji: 
ekonomista, prawnik, inżynier, 
bo dzięki takim osobom jej 
działania będą efektywniejsze 
– mówi Wojciech Konwicki, 
przewodniczący Rady Nadzor-
czej RSM „Budowlani”.

Dobra sytuacja ekonomiczna 
spółdzielni to przede wszyst-
kim efekt wzorowej współpra-
cy rady nadzorczej z zarządem. 
Co ciekawe, rada przyjęła za-
sady kwartalnego podziału 
zadań premiowych dla człon-
ków zarządu i  ich egzekwo-
wania poprzez zróżnicowa-
nie wysokości przyznawanych 
premii. Zadania dotyczyły 
m.in. nadzoru nad skutecz-
nym i efektywnym działaniem 
windykacyjnym. W  tym celu 
zarząd został zobligowany do 
wprowadzenia systemu kom-
puterowego, a  pracownicy do 
bardziej aktywnego działania 
w zakresie ściągania zaległości 
czynszowych. Dzięki temu od 
2011 roku zadłużenie spadło 
o 160 tys. zł.

Wojciech Konwicki podkre-
śla, że potwierdzeniem dobrej 
sytuacji RSM „Budowlani” są 
pozytywne opinie biegłych re-
widentów i  lustratora, dzięki 
czemu rada nadzorcza nie mia-
ła problemu z przyjęciem spra-
wozdań finansowych i  udzie-
lania absolutoriów zarządowi. 
Dla odchodzącego w  czerwcu 
przewodniczącego rady jest 
to niewątpliwy sukces. Warto 
w  tym miejscu zauważyć, że 
rok 2013 RSM „Budowlani” 
zakończyła dodatnim wyni-
kiem finansowym. Zadania 
gospodarcze określone przez 
radę nadzorczą w  gospodarce 
zasobami mieszkaniowymi, 
jak i  działalności remontowej 
zostały wykonane. Poprawnie, 
ale nie bez problemów, zreali-
zowano zadania wynikające 
z przepisów tzw. ustawy śmie-
ciowej. Problemy jednak – co 
zaznacza Wojciech Konwicki 
– nie leżały po stronie spół-
dzielni, a  już teraz wszystkie 
kłopoty zostały rozwiązane

– Po stronie porażek muszę 
zapisać to, że nie udało się nam 

podwyższyć odpisu na fundusz 
remontowy. Budynki nie na-
leżą do najmłodszych i  wciąż 
potrzebne są remonty. Naj-
droższe są zadania związane 
z wymianą wind oraz instalacji 
wodociągowych w budynkach. 
Powiem tylko, że cena wymia-
ny jednego dźwigu osobowego 
to koszt rzędu 150 – 200 tysię-
cy złotych. Dlatego warto już 
teraz zacząć zbierać pieniądze 
na tak drogie zadania, żeby 
gromadzenie środków rozło-
żyć w czasie, co nie będzie aż 
tak odczuwalne dla domowego 
budżetu – tłumaczy przewod-
niczący rady. 

Kosztowna jest również wy-
miana instalacji wodociągo-
wej, która też nie jest pierwszej 
młodości. Na ten cel też war-
to już zbierać pieniądze, żeby 
w  razie awarii, można było 
zamontować nową instalację. 
Wiadomo, że obie inwestycje 
nie będą prowadzone jedno-
cześnie w  całej spółdzielni, 
a  realizowane etapami – tak 
jak w  przypadku dociepleń 
budynków. 

– Kończąc swoją pracę jako 
przewodniczący rady przez 
okres dwóch kadencji, chciał-
bym złożyć serdeczne podzię-
kowania za owocną współ-
pracę wszystkim członkom 
rady, zarządowi oraz miesz-
kańcom naszej spółdzielni. 
Słowa podziękowania należą 
się zwłaszcza tym, którzy po-
przez składane wnioski brali 
czynny udział w  poprawie jej 
funkcjonowania – dziękuje 
Wojciech Konwicki.

Walne Zgromadzenie 
członków RSM „Budowlani”, 
które odbywa się w częściach, 
zaplanowano w  czerwcu. 
Warto, by wśród kandyda-
tów do nowej rady nadzor-
czej znalazły się osoby, które 
chcą pracować na rzecz swojej 
spółdzielni, a  nie tylko sta-
rać się o  stołek. Spółdzielni 
potrzebni są ludzie odpowie-
dzialni i pracowici, a nie opo-
nenci, którym zależy tylko na 
rozgłosie. 

krzysztof lubański

>> Obecna Rada Nadzorcza RSM „Budowlani” pracować będzie do czerwca, 
kiedy to członkowie spółdzielni wybiorą jej nowy skład
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badania online

zliczają rowerzystów
Od kilku miesięcy pomiar natężenia ruchu na drogach ro-

werowych w Gdańsku prowadzony jest automatycznie w pię-
ciu miejscach, a jego wyniki można obserwować nie wycho-
dząc z domu.

Ruch rowerowy mierzony jest: we Wrzeszczu przy  
al. Grunwaldzkiej, naprzeciwko CH Manhattan; w Śródmie-
ściu, przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ul. Hucisko; w Pasie 
Nadmorskim, w rejonie wejścia na molo; przy al. Zwycięstwa, 
w pobliżu Opery Bałtyckiej oraz w Oliwie, na pasach rowero-
wych w ulicy Wita Stwosza, na wysokości przystanku tram-
wajowego Uniwersytet.

Natężenie ruchu można śledzić na specjalnej stronie inter-
netowej www.rowerowygdansk.pl, na której wartości prezen-
towane w kolumnach „liczba rowerów od początku roku” oraz 
„liczba rowerów w dniu wczorajszym” aktualizowane są co-
dziennie. Sumy miesięczne, a także dane do pobrania aktuali-
zowane są natomiast raz na miesiąc.

(Gr)

dni ziemi

wiosenne porządki
 – Miasto Gdańsk zakupiło 13 tysięcy worków i 20 tysięcy 

rękawic foliowych, które rozdane zostaną placówkom szkol-
nym oraz radom dzielnic i osiedli, które będą chciały włączyć 
się w akcję wiosennych porządków na okoliczność Dnia Zie-
mi. Koordynowana akcja wiosennego sprzątania odbędzie się 
w piątek 25 kwietnia – informuje Anna Dobrowolska z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Przedstawiciele rad dzielnic i  osiedli, którzy chcą przyłą-
czyć się do akcji mogą zgłaszać się po worki i rękawice, które 
wydawane będą 14 (godz. 12.00 – 15.00) i 15 kwietnia (godz. 
9.00 – 12.00) w  Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku (ul. Kartuska 5, III piętro przy pokoju 320).

– Placówki oświatowe i rady, zainteresowane odbiorem ze-
branych odpadów przez urząd, muszą złożyć do Wydziału 
Środowiska wypełnioną deklarację z informacją o dokładnym 
miejscu pozostawienia worków. Odpady należy pozostawić 
wyłącznie we wskazanych w  deklaracjach miejscach – do-
daje Anna Dobrowolska, która jednocześnie przypomina, że 
w roku 2013 podczas porządków na okoliczność Dnia Ziemi 
zebrano około 34 tony odpadów.

(Gr)

o Gdańskich rodach

opowiedz historię
Aż 5 tysięcy złotych wygrać można w konkursie ogłoszo-

nym przez Urząd Miejski w Gdańsku. Nagrodę otrzyma autor 
najciekawszych wspomnień gdańskich rodzin i rodów. 

– Tematyką utworów mogą być historie, anegdoty rodzin-
ne, opowieści, opowiadania związane z historią rodzin i  ro-
dów mieszkających w  naszym mieście – informuje Michał 
Piotrowski z Biura Prasowego gdańskiego magistratu.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą prze-
słać opowieści o swoich rodzinach do 30 czerwca. Można to 
zrobić pocztą tradycyjną na adres Biuro Prezydenta ds. Kultu-
ry, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80 – 803 
Gdańsk albo składać osobiście w Zespołach Obsługi Miesz-
kańców nr 1, 3 i 4. 

– W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne 
w  wysokości 5, 3 i  2 tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników 
konkursu odbędzie się 27 lipca na antenie Radia Gdańsk oraz 
na stronie www.gdansk.pl – dodaje Michał Piotrowski.

Dodajmy, że nagrodzone opowieści zostaną wyemitowa-
ne w całości bądź we fragmentach na antenie Radia Gdańsk. 
Szczegółowy regulamin dotyczący konkursu znaleźć można 
na stronie internetowej Gdańska – www.gdansk.pl.

(kl)

Dzień Ziemi to akcja, której celem jest promowanie 
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Przeprowa-
dzana jest co roku wiosną, a  w  Polsce 22 kwietnia.  
Na całym świecie w organizację Dnia Ziemi włączają 
się tysiące organizacji społecznych, mediów, samo-
rządów oraz przedstawicieli biznesu. Początki tej 
akcji sięgają przełomu lat 60. i  70., kiedy to amery-
kański ekolog John McConnell w 1969 roku, na kon-
ferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego, 
przedstawił ideę Dnia Ziemi.
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losowanie 29 kwietnia

maryjny turniej czas zacząć

Już po raz XVII Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Południe” 
wspólnie z  Katolickim Sto-
warzyszeniem Sportowym 
„Przymierze” organizują Ma-
ryjny Turniej Piłki Nożnej. Od 
samego początku impreza roz-
grywana na Oruni Górnej cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem, dlatego rozgrywki roz-
łożono na prawie cały miesiąc.

Piłkarskie potyczki trwać 
będą przez niemal cały maj – 
rozpoczną się 5, a zakończą 30 
maja. Kilka dni wcześniej, bo 
29 kwietnia w Zespole Kształ-
cenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego nr 6 przy ulicy Emilii 
Hoene odbędzie się losowa-
nie. Wtedy też przyjmowa-
ne będą zgłoszenia drużyn 
(7 osób), które będą chciały 
uczestniczyć w  turnieju. Do-
dajmy, że w  losowaniu mogą 
uczestniczyć tylko kapitano-

wie drużyn, przynosząc ze 
sobą skład i  nazwę zespołu 
(imiona i  nazwiska zawodni-
ków, rocznik urodzenia). Naj-
pierw rozlosowana zostanie 
o  godz. 16.30 grupa 1. (klasy 
0 – I), a 20 minut później po-
znamy skład grupy 2. (klasy II 
– III). O  godz. 17.15 losowa-
na będzie grupa 3. (klasy IV 
– V), natomiast o godz. 17.40 
grupa 4. (klasy VI – I gimna-
zjum), a  punktualnie o  godz. 
18.00 grupa 5. (klasy II – III 
gimnazjum).

– Turniej cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem, dla-
tego musieliśmy wprowadzić 
jakiś czas temu pewne ograni-
czenia i w  tej chwili w  zawo-
dach mogą uczestniczyć za-
wodnicy, którzy mieszkają na 
Oruni Górnej albo też uczą się 
w  Zespole Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 

nr 6 przy ulicy Emilii Hoene.  
Na najlepsze zespoły w  po-
szczególnych kategoriach cze-
kają medale i  puchary oraz 
nagrody w  postaci sprzętu 
sportowego. Nagrodzeni zo-
staną również wyróżniający 
się piłkarze – mówi Franci-
szek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”, 
który jest koordynatorem Ma-
ryjnego Turnieju.

Turniejowe mecze rozgry-
wane będą oczywiście na bo-
isku ze sztuczną nawierzch-
nią, a  zawodników obowiązy-
wać będzie obuwie sportowe 
z gładkim spodem lub gumo-
wymi korkami bez metalo-
wych końcówek.

Wyniki turnieju poda-
my w  czerwcowym wydaniu 
„Panoramy”.

(lubek)

>> Puchary i nagrody w postaci sprzętu sportowego czekają na najlepsze 
drużyny w XVII Maryjnym Turnieju Piłki Nożnej
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muzyka rozbrzmi na oruni

zapraszamy  
na koncert papieski

Niebawem będziemy 
świadkami kanonizacji Jana 
Pawła II. Właśnie to wyda-
rzenie było motywem prze-
wodnim do zorganizowania 
kolejnego Oruńskiego Kon-
certu Kameralnego w kościele 
pw. Świętej Jadwigi Królowej 
na Oruni Górnej, który tym 
razem odbędzie się 27 kwiet-
nia (niedziela, godz. 19.00).

Przypomnijmy, że Oruń-
skie Koncerty Kameralne 
od kilku lat cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowa-
niem już nie tylko miesz-
kańców Oruni Górnej, ale 
całego Gdańska. Nic w  tym 
dziwnego, skoro bezpłatnie 
można wysłuchać utworów 
w  wykonaniu artystów naj-
większych trójmiejskich scen 
muzycznych. 

– Tym razem zapraszamy 
na Koncert Papieski, pod-

czas którego będzie można 
wysłuchać najpiękniejszych 
dzieł muzyki sakralnej, by 
wspomnieć chociażby o „Ave 
Maria” różnych kompozy-
torów, czy utworach Bacha, 
Vivaldiego, Schuberta albo 
Mozarta. Tego wieczoru nie 
zabraknie oczywiście ulubio-
nych pieśni Karola Wojtyły. 
Wykonawcami koncertu bę-
dzie szerokie grono artystów, 
którzy swoim śpiewem złożą 
hołd Wielkiemu Polakowi 
– mówi Sylwester Wysocki, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”, która jest 
organizatorem koncertu.

W  Koncercie Papieskim 
wystąpi ośmioro solistów: 
Ewa Alchimowicz-Wójcik, 
Magdalena Witczak, Eweli-
na Wojciechowska, Monika 
Fedyk-Klimaszewska, Flo-
rian Skulski, Leszek Skrla, 

Grzegorz Piotr Kołodziej 
oraz Waldemar Bączyk. To-
warzyszyć będą im oczywi-
ście muzycy: Maciej Gański 
(fortepian), Janusz Szado-
wiak (trąbka) i kwartet sym-
foniczny w  składzie Paweł 
Kukliński (I  skrzypce), Julia 
Ziętek (II skrzypce), Błażej 
Maliszewski (altówka) i  Ta-
deusz Samerek (wiolonczela). 
Gościnnie wystąpi również 
chór „Soli deo” z  Rotmanki 
pod Pruszczem Gdańskim.

Dodajmy przy okazji, 
że będzie to już 30. Oruń-
ski Koncert Kameralny. Są 
one organizowane i  finan-
sowane przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Południe” 
i Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Orunia”.

(lubek)

>> Oruńskich Koncertów Kameralnych przyjeżdżają słuchać mieszkańcy 
całego Gdańska
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duŻe zainteresowanie 

dwór artusa  
dla niewidomych

Wystawa „Prosimy dotykać eksponatów” w Dworze Artusa 
cieszy się tak dużym zainteresowaniem zwiedzających grup 
niewidomych, że postanowiono ją przedłużyć do 30 września. 

– Od otwarcia ekspozycji prawie do końca marca Dwór 
Artusa odwiedziły 3243 osoby, z  czego ok. 7 – 8 proc. sta-
nowiły osoby niewidome i  słabowidzące. Liczba ta pewnie 
byłaby zdecydowanie większa gdyby nie zima, która utrudnia 
poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku oraz ogranicza 
przybywanie do Gdańska grup turystycznych. Liczymy na to, 
że wiosną i latem wystawę „Prosimy dotykać eksponatów” po-
zna jeszcze więcej osób nie tylko z Pomorza, lecz także z in-
nych regionów Polski – opowiada kurator wystawy Hubert 
Grzegorczyk, zastępca kierownika Działu Edukacji, Promocji 
i PR Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Ekspozycja dostępna będzie podczas ważnych inicja-
tyw kulturalnych (m.in. w  czasie organizowanego w dniach  
25 – 27 lipca IV Światowego Zjazdu Gdańszczan, w  Noc 
Muzeów, czy w okresie trwania Jarmarku Dominikańskiego). 
Dodajmy, że Muzeum Historyczne Miasta Gdańska na swo-
jej stronie internetowej (www.mhmg.pl) w zakładce „Dostęp-
ność” udostępniło audiodeskrypcje, których można wysłuchać 
podczas zwiedzania wystawy. To jednak nie wszystko. W naj-
bliższym czasie gdańskie muzeum zamierza wprowadzić ko-
lejne udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku, związane 
nie tylko z funkcjonowaniem strony internetowej. 

Przypomnijmy, że wystawa „Prosimy dotykać ekspona-
tów” to odpowiedź na potrzeby środowiska osób niewido-
mych i  słabowidzących, które pragną uczestniczyć w  dzia-
łaniach kulturalnych i  edukacyjnych organizowanych przez 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Do współpracy za-
proszono Fundację Szansa dla Niewidomych, która od 1992 
roku działa na rzecz osób z  niepełnosprawnością wzroku.  
Na wystawie przedstawiono dzieje oraz wystrój najważniej-
szego pomieszczenia Dworu Artusa, jakim jest Wielka Hala. 
Do dotykania udostępniono tyflografiki wielkich i  znanych 
dzieł: „Sądu Ostatecznego” Antonego Möllera czy „Orfeusza 
wśród zwierząt” Hansa Vredemanna de Vries. Dotknąć można 
także monumentu Saturna, elementów zbroi rycerskiej, kopii 
kafli Wielkiego Pieca oraz całej ekspozycji w Sali Rycerskiej. 
Wyjątkowe osobistości gdańskiej i lokalnej kultury: Krzysztof 
Skiba, Romuald Wicza-Pokojski i  Dariusz Wójcik użyczyli 
swoich głosów, by opowiedzieć o  bezcennych eksponatach: 
Wielkim Piecu, rzeźbach „Święty Jerzy walczący ze smokiem” 
czy „Święty Jakub”. Do wystawy wydany został przewodnik 
„Dwór Artusa – Bez Barier”, który jest bezpłatnie wypożycza-
ny każdemu niewidomemu turyście. Przedstawia on elementy 
wystroju, które nie zostały omówione na ekspozycji, a  tak-
że stanowi kompendium wiedzy o  tym oddziale muzeum.  
Zawiera także dodatkowo jedenaście tyflografik wybranych 
eksponatów oraz rzutów ścian Wielkiej Hali Dworu Artusa.

(an)

>> Wystawa „Prosimy dotykać eksponatów” 
w Dworze Artusa będzie otwarta do końca 

września
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darmowe spacery

wycieczki po forcie
Do 15 kwietnia (wtorek) 

uczniowie gdańskich szkół za-
pisywać się mogą na kolejne 
edukacyjne spacery po miej-
skich fortyfikacjach. W mar-
cu zdobywali wiedzę na temat 
umocnień na Starym Przed-
mieściu, a w kwietniu wyruszą 
do Fortu Grodzisko i na Górę 
Gradową. 

– Spacer rozpocznie się przy 
Pomniku Żołnierzy Rosyj-
skich, gdzie poruszony zosta-
nie temat oblężenia Gdańska 
w 1734 roku, skąd uczestnicy 
wycieczki udadzą się do Bate-
rii Moździerzy i na Kaponierę 
Środkową. Tam przewodnicz-
ka, Ewa Czerwińska wyjaśni 
do czego służyły najważniejsze 
budynki znajdujące się na gro-

dzisku. Dzieci i młodzież wej-
dą również na Górę Gradową, 
gdzie poznają historię jej na-
zwy, a idąc wzdłuż fortyfikacji 
usłyszą o oblężeniach Gdań-
ska i pobycie Napoleona Bo-
naparte w mieście. Wycieczka 

zakończy się przy napoleoń-
skiej redicie, zwanej też redutą 
– informuje Marta Bednarska 
z Instytutu Kultury Miejskiej. 

Wycieczki (bezpłatne) za-
planowano na 24 kwietnia 
(godz. 10.00, 11.30, 13.00), 

a uczestniczyć w nich mogą 
uczniowie klas IV – VI 
szkół podstawowych i szkół 
średnich. 

– Zgłoszenie powinno za-
wierać nazwę szkoły, placów-
ki kultury, grupy nieformalnej 
oraz ilość uczestników, wy-
braną godzinę, nazwiska oraz 
telefony kontaktowe osób, któ-
re 24 kwietnia będą towarzy-
szyć grupie dzieci i młodzieży. 
Wszystko to należy wysłać na 
adres miniatury@ikm.gda.pl. 
Potwierdzenia zostaną prze-
słane drogą e-mailową do 
17 kwietnia – dodaje Marta 
Bednarska. 

(Gr)
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>> W marcu młodzi gdańszczanie zdobywali 
wiedzę na temat umocnień  

na Starym Przedmieściu

kolorowa dzielnica Gdańska

wysadzili przymorze
Na skwerze pomiędzy przychodnią a kościołem przy ul. Jagiellońskiej na 
Przymorzu, pojawiła się w ostatnich dniach marca grupa mieszkańców, której 
zależało na upiększeniu dzielnicy. Dzięki nim na skwerze pojawiły się nowe 
kwiaty, a mieszkańcy Przymorza otrzymali też nasiona różnych kwiatów.

Jak przypomina inicjator 
akcji Krzysztof Skrzypski, 
marcowe wydarzenie jest kon-
tynuacją rozpoczętej jesienią 
2013 roku akcji ukwiecania 
Przymorza. 

– Wtedy zasadziliśmy 560 
krokusów i 83 tulipany, 30 
irysów oraz kwiaty żuraw-
ka krwistego i płomyka wie-
chowego – mówi Krzysztof 
Skrzypski. – Tym razem spo-
tkaliśmy się z mieszkańcami 
w miejscu, gdzie znajdują się 
cztery zaniedbane klomby. 
Jeden z nich został przez nas 
obsiany słonecznikami oraz 
obsadzony frezjami i tawułką. 
Wierzymy, że już niedługo po-
sadzone kwiaty będą cieszyły 
oczy mieszkańców Przymorza 
barwą swoich kolorów.

Poza tym, w ramach akcji, 
podopieczni Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gdańsku (uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej) rozdawali przechodniom 
paczuszki z nasionami kwia-
tów, zachęcając do obsiewania 
okolic swoich domów, bloków 
i klatek, tak aby latem i jesie-
nią Przymorze rozkwitało bar-
wami tęczy, stając się bardziej 
kolorową, radośniejszą prze-
strzenią miejską.

– Rozdaliśmy 157 paczuszek 
z nasionami różnych kwiatów. 
Większość z nich to gatun-
ki wieloletnie, które ukwiecać 
będą Przymorze przez kilka 
sezonów. Liczna grupa miesz-
kańców zainteresowała się ak-
cją. To świadczy o potrzebie or-
ganizowania takich wydarzeń 
– dodaje Krzysztof Skrzypski.

To jednak nie koniec dzia-
łań, bowiem już teraz plano-
wana jest kolejna odsłona akcji 
„wySADZIMY Przymorze … 
kwiatami”, która odbędzie się 
jesienią.

– Zachęcamy do śledzenia 
informacji umieszczanych na 
fanpage’u Partnerstwa Przy-
morze na Facebooku, gdzie na 

bieżąco umieszczane są wiado-
mości o wydarzeniach, akcjach 
czy warsztatach organizowa-
nych dla mieszkańców naszej 
dzielnicy. Informacje te znajdą 
się również na plakatach – za-
powiada Krzysztof Skrzypski.

(Gr)

>> – Krzysztof Skrzypski z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
PSOUU Koło w Gdańsku podczas akcji „wySADZIMY Przymorze... kwiatami”

Fo
t. M

ate
ria

ły 
na

de
sła

ne



news@panoramapomorza.pl     kwiecień 201414 wydaRzEnIa

pierwsza taka olimpiada

dużo wiedzą o gospodarstwie domowym
W siedzibie Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku odbyła się I 
Wojewódzka Olimpiada Wie-
dzy o Wiejskim Gospodar-
stwie Domowym. Do udziału 
zgłosiło się 35 dwuosobowych 
zespołów kobiecych, wśród 
których bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna z powiatu 
kwidzyńskiego.

– W ciągu 40 minut panie 
musiały odpowiedzieć na 35 
pytań testowych, które – zgod-
nie z regulaminem – dotyczyły 
wiedzy z zakresu racjonalnego 
żywienia, przedsiębiorczości 
na wsi, produktu tradycyjne-
go i regionalnego oraz dzie-
dzictwa kulturowego regionu 
pomorskiego – informuje Bar-
bara Ditrich z Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku. 

Część testowa wyłoniła pięć 
finalistów. Do drugiego eta-
pu olimpiady, który wyłonił 

zwycięzców, zakwalifikowa-
no drużyny z powiatów: kwi-
dzyńskiego, kościerskiego, 
starogardzkiego, nowodwor-
skiego i kartuskiego.

– Nad przebiegiem części fi-
nałowej czuwała komisja, któ-
rej przewodniczył prof. Mi-
rosław Boruszczak z Wyższej 
Szkoły Turystyki i Hotelar-
stwa. Finalistki w kolejności, 
według wylosowanego zesta-
wu pytań, odpowiadały na 3 
pytania dotyczące m.in. zna-
ków jakości żywności i wpły-
wu wybranych produktów 
żywnościowych na zdrowie 
człowieka – dodaje Barbara 
Ditrich.

Obecny na spotkaniu Ry-
szard Świlski, członek Zarzą-
du Województwa Pomorskie-
go gratulował uczestniczkom 
znakomitego przygotowania 
do olimpiady i zasobu wiado-
mości na temat produktu tra-
dycyjnego i regionalnego. 

Zwyciężczyniami I Woje-
wódzkiej Olimpiady Wiedzy 
o Wiejskim Gospodarstwie 
Domowym zostały Irena Bar-
gieł i Halina Kuczkowska 
(powiat kwidzyński), które w 
pokonanym polu pozostawi-
ły: Dorotę Wolską i Stefanię 
Konkel (powiat kartuski) oraz 
Lidię Kibort i Wiesławę Hry-

cyna (powiat nowodworski). 
Wyróżnienia przyznano Elż-
biecie Szczepińskiej i Irenie 
Zarembskiej (powiat staro-
gardzki) oraz Annie Zaborow-
skiej i Karolinie Bober (powiat 
kościerski).

(Gr)

>> Uczestniczki olimpiady z wiedzy o wiejskim 
gospodarstwie domowym popisały się niemałą 

wiedzą na temat produktów regionalnych

na wzGÓrze mickiewicza

będzie autobus
Trwają rozmowy nad uruchomieniem linii autobusowej 

obsługującej Wzgórze Mickiewicza. Sebastian Zomkowski, 
zastępca dyrektora ds. przewozów Zarządu Transportu Miej-
skiego w Gdańsku mówi, że omawiane są dopiero wstępne 
koncepcje poszerzenia oferty przewozowej.

Wzgórze Mickiewicza jest jednym z niewielu osiedli, do 
których nie dojeżdża komunikacja miejska. Właśnie w tej 
sprawie na początku kwietnia spotkali się przedstawicie-
le Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdańsku oraz Rady Osiedla Wzgórze Mickiewicza, która 
złożyła wniosek o obsługę komunikacyjną osiedla, o co prosili 
sami jego mieszkańcy.

– Pomysł stał się możliwy do realizacji, kiedy w 2013 roku 
ZKM zakupił kilka sztuk minibusów. Zrealizowany został 
w ten sposób pomysł prezydenta Pawła Adamowicza, który 
dostrzegł potrzebę obsługi kilku rejonów miasta pojazdami o 
mniejszych niż standardowe autobusy, rozmiarach. Ulice osie-
dla Wzgórze Mickiewicza ze względu na specyfikę zabudowy 
oraz położenie, nie pomieściłyby większego pojazdu. „Kape-
ny” idealnie więc nadają się do uruchomienia tu komunikacji 
minibusowej – informuje Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy 
ZTM.

Podczas spotkania omówiono przebieg trasy i uwarunko-
wania możliwości lokalizacji przyszłych przystanków, które 
mają pojawić się na ulicach: Pana Tadeusza, Telimeny, Woj-
skiego. Trasa przejazdu rozpoczynałaby się w przyszłości na 
pętli przy ul. Witosa, następnie prowadziłaby ulicami: Wito-
sa, Havla i Łostowicką, potem przez osiedle ulicami Wojskie-
go, Telimeny, Pana Tadeusza. Końcowy odcinek trasy stano-
wiłby wyjazd na Łostowicką i dojazd do budowanego obecnie 
węzła integracyjnego na ul. Kartuskiej. 

Autobusy na Wzgórzu Mickiewicza mogą pojawić się po 
zakończeniu budowy węzła na Kartuskiej, a więc w 2015 roku.

(Gr)
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Święto ŻuławskieGo tulipana

kwiaty dla jana pawła II
Motywem prze-
wodnim tego-
rocznej edycji 
Żuławskiego 
Tulipana będzie 
kanonizacja Jana 
Pawła II.

– Kanonizacja wielkiego 
Polaka Jana Pawła II to wy-
darzenie, obok którego nie 
mogliśmy przejść obojętnie. 
Kwiatowy wizerunek papieża 
będzie miał 23 metry długości 
i  13 metrów szerokości, a  do 
jego wykonania zużyjemy co 
najmniej milion główek tuli-
panów w  różnych kolorach, 
głównie w  bieli i  czerwieni – 
zapowiada Bogusław Izdebski, 
projektant i koordynator ukła-
dania kwiatowych dywanów.

Żuławski Tulipan to jedy-
na tego typu impreza w  Pol-
sce – a prawdopodobnie także 
w Europie – na tak dużą skalę. 
Coroczne, dwudniowe spotka-
nie jest niezwykłe nie tylko ze 
względu na specjalnie przygo-
towany dywan z  główek tu-
lipanów, ale z  uwagi na fakt, 
że kwiaty całymi rodzinami, 
przez kilka dni i często w nie-
sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, układają sami 
mieszkańcy gminy Pruszcz 

Gdański. W  sumie każdego 
roku w  przygotowaniach bie-
rze udział ok. 500 osób. Do 
stworzenia kompozycji co 
roku używa się ok. miliona 
główek tulipanów!

– Rezultatem kilkudniowe-
go układania tulipanów jest 
nie tylko robiący wrażenie 
na wszystkich odwiedzają-
cych Mokry Dwór kwiatowy 
dywan, ale coś znacznie bar-
dziej trwałego i  wartościowe-
go: świetna integracja miesz-
kańców i ogromna satysfakcja 
z  wykonanej pracy – mówi 
Magdalena Kołodziejczak, 

wójt gminy Pruszcz Gdański. – 
Gorąco wszystkich zapraszam 
do Mokrego Dworu. Wspa-
niała zabawa i niezapomniane 
wrażenia gwarantowane!

Do układania niezwykłej 
kompozycji zaprasza też Wie-
sław Zbroiński, producent 
tulipanów i  sołtys Mokrego 
Dworu.

– A przede wszystkim czło-
wiek, bez udziału którego nie 
byłoby tego niezwykłego wy-
darzenia – dodaje wójt.

Podziwianiu dywanu uło-
żonego z  główek tulipanów 
towarzyszą: konkurs na naj-

ładniejszą kompozycję własną, 
pokazy spadochroniarskie, 
stoiska gastronomiczne, ręko-
dzieła, koncerty oraz występy 
dzieci i młodzieży, pokazy fa-
jerwerków, wspólna fotogra-
fia uczestników imprezy przy 
kwiatowym dywanie.

Termin imprezy dyktuje na-
tura (gotowość do zbioru tu-
lipanów) i  jest on ogłaszany 
na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Pruszcz Gdański 
www.pruszczgdanski.pl.

(mb)

>> Takie kwiatowe dywany będzie można oglądać  
w Mokrym Dworze koło Gdańska
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weŹ udział w turnieJu

majowe granie
Kolejny raz maj przebiegał będzie w Oliwie pod znakiem 

piłki nożnej, a  to za sprawą osiedlowego klubu „Ad-Rem”, 
który wspólnie z  Gdańskim Ośrodkiem Kultury Fizycznej 
i Radą Osiedla Oliwy organizują turniej piłkarski. Rozgryw-
ki zaplanowano na 9 – 11 maja. 

– Impreza, tradycyjnie już, organizowana jest z okazji Świę-
ta 3 Maja i rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Kolejny raz turniej rozgrywany będzie pod patronatem eu-
roposła Jarosława Wałęsy. Futbolowe zmagania odbywać się 
będą w dwóch grupach wiekowych – informuje Ryszard Ri-
viera, kierownik oliwskiego klubu „Ad-Rem”. 

Ilość uczestników turnieju jest ograniczona, dlatego liczyć 
się będzie kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą one telefo-
nicznie (660 519 370), mailowo (adrem4@wp.pl) lub osobiście 
we wtorki i piątki na boisku przy ulicy Cystersów 13 w Oliwie 
w godz. 17.00 – 18.00. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 
kwietnia. Drużyny rywalizować będą w  dwóch kategoriach 
wiekowych: rocznik 1999 i młodsi (zespoły 6-osobowe) oraz 
1996 i starsi (5 osób).

(Gr)

zaJęcia na oruni GÓrneJ

Rekreacja nade 
wszystko

Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” jest nie-
zwykle przyjazne osobom, które lubią aktywnie spędzać wol-
ny czas. Nie brakuje tu obiektów sportowych, z których mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla.

– Po zimowej przerwie wznawiamy zajęcia rekreacyjne, 
które prowadzone będą w soboty. Panie, pod czujnym okiem 
Joela Pedro Muiangi, nauczyciela wychowania fizycznego 
w szkole na Oruni Górnej, trenować będą nordic walking oraz 
ćwiczyć na zewnętrznej siłowni, która usytuowana jest na pla-
cu rekreacyjnym przy ulicy Nad Potokiem. Zajęcia odbywać 
się będą w soboty o godz. 9.00 – informuje Franciszek Wan-
tuch ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, który prowa-
dzić będzie z kolei zajęcia piłki nożnej dla mężczyzn.

Będą się one odbywać na boisku ze sztuczną nawierzchnią, 
znajdującym się w sąsiedztwie kortów i zewnętrznej siłowni. 
Pierwsze ćwiczenia już za nami. 

– Jeżeli będzie wielu zainteresowanych, to nie widzę prze-
szkód, by zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu – dodaje 
Franciszek Wantuch.

Wszelkie informacje na temat zajęć rekreacyjnych na Oruni 
Górnej uzyskać można telefonicznie (608 312 437).

(kl)
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>> Zewnętrzna siłownia cieszy się 
zainteresowaniem młodych oraz starszych 

mieszkańców Oruni Górnej

hiszpania, 
potem niemcy

zobacz 
mistrzów 
świata

Prawdziwa gratka czeka 
w  czerwcu fanów szczy-
piorniaka na najwyż-
szym światowym poziomie. 
W Ergo Arenie odbędą się 
bowiem dwa mecze repre-
zentacji Polski. Najpierw, 
4 czerwca w  spotkaniu to-
warzyskim przeciwnikiem 
podopiecznych Michaela 
Bieglera będą aktualni mi-
strzowie świata – reprezen-
tacja Hiszpanii. Dokładna 
godzina rozpoczęcia me-
czu w  momencie zamyka-
nia tego wydania gazety nie 
była jeszcze znana.

Wiadomo jednak, że 
trzy dni później, 7 czerwca 
o  godz. 16.45, rozpocznie 
się arcyważny mecz Pol-
ski z Niemcami. Będzie to 
pierwszy pojedynek tych 
drużyn w walce o awans do 
mistrzostw świata w  2015 
roku, które rozegrane zo-
staną już w styczniu w Ka-
tarze. Rewanż odbędzie się 
oczywiście w  Niemczech 
i miejmy nadzieję, że zwy-
cięsko z  dwumeczu wyjdą 
nasi szczypiorniści.

Wszelkie informacje na 
temat obu spotkań i zakupu 
biletów znaleźć można na 
stronie internetowej Ergo 
Areny – www.ergoarena.pl.

(kl)

piłka noŻna

szkółka 
otwarta

Od wielu lat przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Południe” działa szkółka 
piłkarska, w której zajęcia 
prowadzi Franciszek Wan-
tuch. Od niedawna zaję-
cia ponownie prowadzone 
są na boisku ze sztucz-
ną nawierzchnią. Drzwi 
do szkółki otwarte są dla 
wszystkich młodych miesz-
kańców osiedla, którzy 
chcą trenować piłkę nożną. 
Zajęcia odbywają się z po-
działem na kategorie wie-
kowe. Treningi klas O – I 
odbywają się w środy (godz. 
17.00 – 18.00) i czwartki 
(godz. 16.00 – 17.00), klas 
II – IV we wtorki i piąt-
ki (godz. 16.30 – 17.30), 
klas V – VI w poniedziałki 
(godz. 16.00 – 17.30) i gim-
nazjum w czwartki (godz. 
16.30 – 18.00).

(kl) 

parkrun Gdańsk

bieg w żółtym kolorze
Ponad 150 sympatyków bie-

gania wystartowało w kolej-
nej edycji Parkrun Gdańsk w 
żółtych koszulkach i czapecz-
kach, wspierając tym samym 
zbiórkę pieniędzy dla pod-
opiecznych pomorskich ho-
spicjów w ramach akcji „Pola 
nadziei”.

– Tradycyjnie już padło 
wiele rekordów życiowych. 
Wśród pań trasę najszybciej 
pokonała Kinga Zielińska, 

która wyprzedziła Ewelinę 
Kiełboń oraz Agnieszkę Tur-
ską. W grupie mężczyzn bój 
o zwycięstwo stoczyli Tomasz 
Bagrowski i Sycylijczyk Luca 
Sapienza. Po pierwszej pętli 
nieznaczną przewagę osiągnął 
Polak, który do ostatnich me-
trów kontrolował sytuację i 
nie pozwolił wyprzedzić się 
dwukrotnemu triumfatorowi 
parkrun Gdańsk z Sycylii. Na 
najniższym stopniu podium 

znalazł się Michał Wysłouch – 
informuje Maciej Gach z Par-
krun Gdańsk.

Po 12 biegach klasyfikacji 
generalnej przewodzą: Anna 
Gruźlewska (1035 pkt), Elżbie-
ta Tuwalska (999 pkt) i Kinga 
Zielińska (887 pkt) oraz To-
masz Bagrowski (1169 pkt), Ar-
kadiusz Kalinowski (1130 pkt) 
i Wojciech Kozłów (1076 pkt).

(Gr)

10. mieJsce lotosu trefla

zdobyli tylko „pietruszkę”
Gdańszczanie na zakończenie sezonu dwukrotnie ograli 
beniaminka BBTS Bielsko-Biała, zapewniając sobie do-
piero 10. miejsce w PlusLidze. Dwa zwycięstwa na pewno 
nie przyniosły osłody kibicom, zawodnikom ani działa-
czom siatkarskiego klubu Lotos Trefl Gdańsk.

Siatkarze gdańskiego Loto-
su Trefla bardzo słabo wypadli 
w rundzie zasadniczej PlusLi-
gi, dlatego nie walczyli o naj-
wyższe cele, ale tylko o  „pie-
truszkę”, jakim było 10. miej-
sce w  ligowych rozgrywkach. 
Rywalem podopiecznych Ra-
dosława Panasa była w  dwu-
meczu drużyna BBTS Bielsko
-Biała. Gdańszczanie dwu-
krotnie pokonali rywali 3:0 
i  dzięki temu nie zajęli ostat-
niego miejsca w lidze. 10. po-
zycja nie napawa jednak dumą 
i należy ją traktować w katego-
riach sromotnej porażki. 

– Te dwa ostatnie mecze 
musiały się odbyć. 10. miejsce 

jest na pewno porażką. Takie-
go zakończenia sezonu nikt 
nie spodziewał się w  naszym 
klubie. Przed sezonem zakła-
daliśmy walkę nawet o 5. miej-
sce, ale rzeczywistość okazała 
się brutalna – mówi „Panora-
mie” Michał Rudnicki z Loto-
su Trefla Gdańsk.

Po ostatnim meczu ligowym 
siatkarze Radosława Pana-
sa dostali kilka dni wolnego, 
a  potem nastąpi okres roztre-
nowania. Nie oznacza to jed-
nak, że zawodnicy będą mieli 
zupełnie wolne.

– Kalendarz ich zajęć jest 
dość bogaty, ponieważ będą 
oni brali udział w  różnego 

rodzaju akcjach charytatyw-
nych. Będą również odwiedzać 
uczniów gdańskich szkół – do-
daje Michał Rudnicki.

Dodajmy, że walka o  me-
dale dopiero wkroczyła w fazę 
półfinałową. Tam jednak ry-
walizacja będzie zapewne bar-
dzo zacięta i  trudno wskazać 
faworytów. Z  kolei miejsca 9 
i 11 zajęły odpowiednio zespo-
ły Transfery Bydgoszcz i AZS 
Częstochowa. My, bez emocji, 
możemy kibicować już tylko 
innym i czekać na nowy sezon.
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>> Teraz siatkarze Lotosu Trefla zamiast na parkiecie pojawiać się będą m.in. 
w gdańskich szkołach
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