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FlashFlash

STR. 7

Szkoła metropolitalna w 2018 roku
W miniony piątek spotkało się troje lokalnych 
polityków, którzy rozmawiali o budowie szko-
ły metropolitalnej w Kowalach. Budowa ma 
ruszyć 1 września.

„Pan Tadeusz” będzie miał kolejną ekranizację. Jednak tym 
razem będzie to kaszubska odsłona „Pana Tadeusza” w 
reżyserii Wiesława Henryka Kwapisza, wielkiego miłośnika 
historii i tradycji Pomorza.

Historia Pomorza jest dla mnie tak 
ważna, jak woda dla ryb. Jest ona 
tak bogata, że zabrakłoby mi życia, 
aby zekranizować wszystkie ważne 
wydarzenia naszej pomorskiej historii.

Rada ma swoją siedzibę
Z udziałem prezydenta Gdańska oraz radnych 
miejskich i dzielnicowych na początku stycz-
nia dokonano uroczystego otwarcia siedziby 
Rady Dzielnicy Przymorze Małe.

Europejskie Centrum Rodziny
13 stycznia, rozstrzygnięto przetarg na sprze-
daż działki z przeznaczeniem na ochronę 
zdrowia. Zwycięską ofertę przedstawiła Invic-
ta Nieruchomości z Gdańska.

Nie można gardzić opozycją
O sytuacji w polskich stoczniach oraz o nowej 
rzeczywistości w pracy sejmowej na Wiejskiej, 
z posłem Jerzym Borowczakiem, rozmawia 
Krzysztof Lubański.
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„Pan Tadeusz – odsłona kaszubska”
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OD DRUGIEJ STRONY

• 8 – 14 stycznia, Przegląd Nowe Horyzon-
ty Tournee 2016, kino Żak w Gdańsku,  
al. Grunwaldzka 195/197

• 12 stycznia (wtorek), Wielki Koncert 
Galowy Strauss Festival Orchestra, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
 ul. Ołowianka 1

• 13 stycznia (środa), Trefl Sopot – Siarka 
Tarnobrzeg, godz. 19.00, Hala 100-lecia 
w Sopocie, ul. Jakuba Goyki 7

• 14 – 17 stycznia (czwartek – niedziela), 
Dni Muzyki Nowej, kino Żak w Gdańsku, 
al. Grunwaldzka 195/197

• 16 – 20 stycznia (środa – środa), Mistrzos-
twa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn

• 17 stycznia (niedziela), Kabaret Para-
nienormalni, godz. 16.00 i 19.00, Filharmo-
nia Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 19 stycznia (wtorek), Zbigniew Preisner i 
Przyjaciele, godz. 19.00, Filharmonia Bał-
tycka w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1

• 23 stycznia (sobota), Andrea Bocelli,  
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 26 stycznia (wtorek), Royal Opera House 
na żywo – Rapsodia Dwa Gołębie, godz. 
20.15, Multikino w Gdańsku i Gdyni

• 27 stycznia (środa), mecz Ligi Mistrzyń 
PGE Atom Trefl Sopot – Calcit Lublana, 
godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 3 – 4 lutego (środa – czwartek), Targi 
Food-To-Go, AmberExpo w Gdańsku, 
ul. Żaglowa 11

• 13 lutego (sobota), Lechia Gdańsk – 
Podbeskidzie Bielsko-Biała, godz. 18.00, 
Stadion Energa Gdańsk

• 14 lutego (niedziela), Kabaret Smile, godz. 
16.00 i 19.00, sala koncertowa Portu Gdyni, 
ul. Rotterdamska 9

• 19 lutego (piątek), Pidżama Porno, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku przy ul. Doki 1

• 27 lutego (piątek), Broadway Exclusive, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1

• 4 – 6 marca, I runda Grupy Światowej 
Devis Cup by BNP Paribas  
Polska – Argentyna 

• 11 – 13 marca, Ogólnopolskie Spotkania 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – Ko-
losy w Gdyni

• 14 marca (poniedziałek), Gregorian,  
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 16 – 19 marca (wtorek – sobota), 
Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii 
i Kamieni Jubilerskich – Amberif, Amber-
Expo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 30 kwietnia, Hans Zimmer,  
Hala Ergo Arena

• 15 maja, PZU Gdańsk Maraton, godz. 
9.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

Nasze kalendariumOKRES PRZEJŚCIOWY

Elektroniczne 
zwolnienia lekarskie
Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnie-
nia lekarskie. Twierdzą, że są do tego przygotowani, ZUS też. 
A pracodawcy? Na szczęście obowiązuje okres przejściowy  
i przez najbliższe dwa lata to pacjent zdecyduje czy chce otrzy-
mać papierowy druk, czy elektroniczne zwolnienie ma trafić do 
pracodawcy bezpośrednio od lekarza. 

Elektroniczne zwolnienia le-
karskie będzie mógł w nowym 
roku wystawić każdy lekarz. Ja-
kie są ich główne zalety? Wy-
pisanie e-ZLA zajmuje mniej 
czasu niż papierowej wersji, 
zwolnienie elektroniczne trafia 
bezpośrednio do zakładu pracy, 
nie trzeba go tam dostarczać. 
Poza tym nie trzeba pamiętać 
o ustawowych terminach, ani 
wewnętrznych regulaminach 
pracodawcy. Wystarczy, że 
pracodawca założy specjalny 
profil i w momencie wystawie-
nia zwolnienia otrzyma infor-
mację o jego długości, a także 
przyczynie. 

ZWOLNIENIA SZYBKO I BEZ-
PIECZNIE
– Zwolnienia będą trafiały tyl-
ko drogą elektroniczną do pra-
codawcy, do ZUS i do samego 
zainteresowanego. Żeby z tej 
usługi skorzystać, trzeba po-
siadać lub założyć sobie konto 
na platformie e-PUAP. Za 2 
lata będzie to system obowią-
zujący powszechnie. Praco-
dawcy, którzy nie będą mieli 
od stycznia tego roku dostępu 
do PUE, będą zobowiązani 
do pisemnego powiadomienia 
o tym wszystkich swoich pra-
cowników. System e-zwolnień 
pozwoli wyeliminować wiele 
niebezpieczeństw i przyczyni 
się do usprawnienia sposobu 
dokumentowania nieobecno-
ści. Ułatwi też kontrolę zwol-
nień lekarskich – podkreśla 
Ewa Pancer, rzecznik prasowy 
ZUS w Gdańsku.

E-ZWOLNIENIE NA TABLE-
CIE?
Lekarze będą mogli wystawiać 
e-zwolnienia nie tylko w swo-
ich gabinetach. Będzie to tak-
że możliwe przez urządzenia 
mobilne, podczas wizyt domo-
wych. To jednak melodia przy-
szłości, o czym mówią sami le-
karze. Nie mają jednak na my-
śli problemów sprzętowych, a... 
specyfikę środowiska. 
– Wielu lekarzom z pewnością 
ta zamiana ułatwi pracę, ale 
będą i tacy, którym utrudni. 
W wielu placówkach do dziś 
nie ma przecież komputerów. 
Ponadto, starsi lekarze – czę-
sto bezsprzecznie znakomi-
ci fachowcy, od których wciąż 
wiele możemy się nauczyć – nie 
zawsze są biegli w internecie. 
Zastanawia mnie też sytuacja, 
co stanie się, gdy np. zawiedzie 

łącze internetowe – zauważa 
dr n. med. Igor Michajłowski, 
właściciel Centrum Zdrowia 
Lifemedica w Gdańsku.
Na szczęście dopiero od 1 
stycznia 2018 roku zwolnienia 
e-ZLA będą obligatoryjne. Do 
tego czasu to pacjent będzie 
decydował czy chce otrzymać 
zwolnienie lekarskie na pa-
pierowym formularzu (ZUS 
ZLA) czy w formie elektro-
nicznej (e-ZLA). Lekarz bę-
dzie mógł wystawić elektro-
niczne zwolnienie tylko wtedy, 
gdy firma pacjenta będzie mia-
ła założony profil na platformie 
e-PUAP. Informację na ten te-
mat otrzyma od razu po wpisa-
niu w systemie numeru PESEL 
pacjenta.

Michał Radziwiłł

  Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia 
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Co zrobić, gdy dziecko cią-
gle choruje, jak sobie radzić 
z częstymi infekcjami 
u dzieci?
Twoje dziecko ciągle choruje, 
chronicznie ma katar, kaszel? 
Prawdopodobnie jego układ 
odpornościowy potrzebuje 
wsparcia. Na szczęście ist-
nieją sprawdzone sposoby na 
wzmocnienie odporności, tak 
aby zmniejszyć częstość in-
fekcji u Twojego dziecka. 
Układ odpornościowy uzy-
skuje pełną zdolność obron-
ną około 6. – 7. roku życia. 
Do tego czasu uczy się roz-
poznawać drobnoustroje i z 
nimi walczyć. Pobyt dziecka 
w przedszkolu i pierwszych 
klasach w szkole sprzyja 

infekcjom z powodu łatwiej-
szego kontaktu z chorą osobą, 
ale również z powodu stre-
su, który wiąże się z rozłąką z 
rodzicami.
Sporadyczne, infekcje górnych 
dróg oddechowych, szczegól-
nie w okresie jesienno-zimo-
wym są całkiem normalne u 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Sytuacja 
staje się poważniejsza, gdy 
dziecko choruje ciężko i niemal 
bez przerwy. Ciągłe zakaże-
nia dróg oddechowych prowa-
dzą do obniżenia odporności. 
Zwykłe przeziębienie może się 
wówczas skończyć ciężkim po-
wikłaniem (zapaleniem płuc, 
mięśnia sercowego).
Szczepienia – niezmiernie 

ważne w obronie przed 
infekcjami
Wszystkie dzieci, a zwłaszcza 
te najmłodsze (niemowlęta), 
dzieci obciążone chorobami 
przewlekłymi, również często 
chorujące dzieci starsze, war-
to szczepić. W zależności od 
wieku, należy wykonywać obo-
wiązkowe i zalecane szczepie-
nia, w tym przeciw pneumoko-
kom oraz grypie. Szczepionki 
wzmocnią odporność, gdyż 
organizm dziecka po szcze-
pieniu produkuje przeciwciała 
odpornościowe potrzebne do 
walki z danymi drobnoustroja-
mi, zapewniając odporność na 
długi okres czasu, a nawet na 
całe życie.
Dieta – wzmacnianie 
odporności
Dieta powinna obfitować w 
świeże owoce i warzywa za-
wierające witaminę C (czar-
na porzeczka, natka pietrusz-
ki, kiszona kapusta, cytru-
sy), która wspomaga walkę z 
wirusami. Dziecko powinno 
jeść chude mięso, jaja, nabiał 
i morskie ryby (witamina D3 
oraz niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe), dostarcza-
jące składników działających 
przeciwzapalnie.
Witamina A (zapobiega zaka-
żeniom) – marchew, brzoskwi-
nie, a także witaminy z grupy 
B (warzywa strączkowe, śliwki) 
wzmacniają organizm. Nie-
zbędny dla prawidłowej pracy 

układu odpornościowego jest 
składnik krwinek czerwonych – 
żelazo (czerwone mięso, zielone 
warzywa). Odporność poprawią 
produkty z probiotykami (jo-
gurt, kefir, mleko acidofilne) i 
prebiotykami (cebula, czosnek).
Wizyta u alergologa – zrób te-
sty alergiczne
Blisko 70 % dzieci leczonych z 
powodu nawracających infek-
cji górnych dróg oddechowych 
cierpi z powodu alergii lub ast-
my. Katar i kaszel, nasilające się 
w okresie jesienno-zimowym, 
mogą być nie tylko objawem 
infekcji, ale objawem alergii. 
To, czy dziecko jest alergikiem, 
stwierdzi alergolog, który po 
zebraniu dokładnego wywia-
du i zbadaniu dziecka, może 
zlecić przeprowadzenie testów 
alergicznych. 
Spaceruj – hartuj organizm. 
Chroń przed przegrzaniem
Ruch na świeżym powietrzu 
(ok. 2 godzin) sprawia, że krew 
krąży szybciej, a organizm ła-
twiej przyzwyczaja się do zmia-
ny temperatur. 
Gdy w mieszkaniu jest za sucho, 
dziecko może w nocy pokasły-
wać, a przez pozbawione śluzu 
błony, bakterie i wirusy łatwiej 
wnikają do organizmu. Roz-
wiązaniem jest częste wietrze-
nie mieszkania. Staraj się, by 
temperatura w mieszkaniu nie 
przekraczała 20°C.

Nie pal przy dziecku
W strumieniu dymu zawar-
tych jest więcej szkodliwych 
substancji niż w tym, którym 
zaciąga się osoba paląca. Bier-
ne palenie osłabia serce, upo-
śledza układ odpornościowy, 
podrażnia błony śluzowe dróg 
oddechowych, prowadząc do 
powstania przewlekłego kasz-
lu. Zwiększa się ryzyko infekcji 
ucha środkowego, rozwoju ast-
my oskrzelowej oraz alergii.

PORADNIA LEKARZA POZ

GDAŃSK - SZADÓŁKI
UL. GUDERSKIEGO 72/3

GDAŃSK 80-180
TEL.: 510 933 784

GUDERSKIEGO@CLINICAVITAE.PLdr med. Katarzyna Kaźmierska, pediatra POZ w nowej 
 przychodni Clinica Vitae na Szadółkach 

GDAŃSK

Odbiorą 
choinki
W Gdańsku prowadzony jest 
odbiór naturalnych choinek, 
których mieszkańcy pozbywają 
się z domów po świętach. Po-
nieważ choinka to odpad zielo-
ny, wystarczy wystawić ją koło 
swojej wiaty śmietnikowej, zo-
stanie stamtąd zabrana. Wy-
rzucając świąteczne drzewka, 
należy pamiętać o kilku waż-
nych zasadach. Nie zastawiaj-
my podwórek porzuconymi 
choinkami – najlepiej rozebrać 
drzewko (i wystawić je pod 
wiatą) dzień przed wywozem 
odpadów zielonych. Wszyst-
kie harmonogramy dostępne 
są na stronie www.czystemia-
sto.gdansk.pl zakładka „har-
monogramy”. Poza tym każde 
drzewko musi być dokładnie 
rozebrane z ozdób. Natomiast 
choinki w doniczce można 
spróbować posadzić w ogro-
dzie lub na terenie zielonym, 
należącym do spółdzielni lub 
wspólnoty. Jeśli choinka w do-
niczce uschła, zarówno drzew-
ko, jak i ziemię należy wrzucić 
do pojemnika na odpady zielo-
ne, pojemnik, w którym rosła 
choinka – do odpadów suchych 
lub mieszanych 

(GR)

PRACUJĄ DLA MIESZKAŃCÓW

Rada dzielnicy ma swoją siedzibę
Z udziałem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska oraz radnych miejskich i dzielnicowych na po-
czątku stycznia dokonano uroczystego otwarcia siedziby Rady Dzielnicy Przymorze Małe.

Siedziba przymorskiej rady 
znajduje się w budynku przy 
ulicy Czerwony Dwór 25.
– Wcześniej Rada Dzielnicy 
Przymorze Małe korzystała z 
uprzejmości spółdzielni miesz-
kaniowej oraz Gimnazjum nr 
20 i SP nr 46. Przypomnijmy, 
że rada dzielnicy została wy-
brana podczas wyborów do rad 
jednostek pomocniczych, które 
odbyły się 22 marca 2015 roku. 
Jest to też pierwsza kaden-
cja przymorskiej rady – mówi 
Mariusz Feliński z Biura Rady 
Miasta Gdańska.
Dodajmy, że przewodniczącym 
zarządu dzielnicy jest Mar-
cin Mickun, a przewodniczą-
cym rady dzielnicy Andrzej 
Kowalczyk.
– Reforma samorządowa była 
jedną z najlepszych reform, 
którą przeprowadzono na 
przestrzeni ostatniego ćwier-
ćwiecza, a nasza rada jest tego 
dobitnym przykładem. Pamię-
tajmy jednak, że prawa oby-
watelskie nie są nam dane raz 
na zawsze, dlatego należy je 
pielęgnować, umacniać i jeśli 

zajdzie taka potrzeba, należy 
ich bronić. Aktywna praca z 
mieszkańcami gwarantuje roz-
wój społeczny, pogłębia relacje 
społeczne, uczy wzajemnego 
szacunku i odpowiedzialności 
– mówił podczas otwarcia An-
drzej Kowalczyk.
Z kolei Marcin Mickun za-
uważył, że rada dzielnicy ro-
dziła się w wielkich bólach, 
a powstała również dzięki 
Krzysztofowi Skrzypskiemu, 
który był głównym motorem 
napędowym tworzenia rad 
dzielnicy na Przymorzu. W 
tym miejscu warto powiedzieć, 
że Krzysztof Skrzypski w dal-
szym ciągu walczy o utworze-
nie Rady Dzielnicy Przymorza 
Wielkiego.
– Jesteśmy tutaj po to, żeby 
mieszkańcom żyło się lepiej. 
Musimy pamiętać o tym wszy-
scy, począwszy od nas – rad-
nych dzielnicowych, radnych 
miejskich po gospodarza mia-
sta i poseł Małgorzatę Chmiel 
włącznie – mówił Marcin 
Mickun.
Paweł Adamowicz powiedział 

zaś, że to, co robią radni dziel-
nicowi nie przynosi wiele 
poklasku.
– Macie za to wiele osobistej sa-
tysfakcji ze swoich małych suk-
cesów, ale w końcu mieszkańcy 

zauważają, że coś zaczyna się 
zmieniać w ich otoczeniu na 
lepsze. Korzystając z okazji 
życzę wam, żebyście potrafili 
budować koalicje, byście szu-
kali tego, co was łączy – życzył 

prezydent Adamowicz.
O działaniach Rady Dzielnicy 
Przymorze Małe na pewno bę-
dziemy informować na łamach 
„Panoramy Pomorza”.

(lubek)

  Na uroczyste otwarcie siedziby Rady Dzielnicy Przymorze Małe przybyło wielu gości
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SEJM WPROWADZIŁ ZMIANĘ

Szkoły przyjazne dla 6-latków
Jak informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim – rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Sopot, sopockie szkoły bardzo dobrze przygotowały się na przyjęcie 6-letnich 
dzieci, zarówno pod względem lokalowym, jak i organizacji zajęć. 

– Wszystkie zajęcia odbywa-
ją się w godzinach przedpo-
łudniowych, klasy liczą nie 
więcej niż 22 uczniów, a w go-
dzinach popołudniowych, do 
17.00, dzieci mogą korzystać 
z opieki i szerokiej gamy zajęć 
dodatkowych. Każda ze szkół 
posiada też nowoczesny plac 
zabaw dostosowany do potrzeb 
małych dzieci – mówi Magda-
lena Czarzyńska-Jachim.
Warto również wspomnieć, że 
poza programem obowiązko-
wym, miasto finansuje dodat-
kowe lekcje języka obcego i in-
nych przedmiotów w zależno-
ści od potrzeb, naukę pływania 
i żeglarstwo. 
– W ramach miejskich progra-
mów prozdrowotnych, w każ-
dej sopockiej szkole jest opieka 
pielęgniarska oraz dentystycz-
na. Na uwagę zasługuje także 
fakt, że wyniki testów kompe-
tencyjnych uczniów sopockich 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, są najlepsze w regio-
nie – dodaje rzecznik sopockie-
go magistratu.

Kilka tygodni temu Sejm 
przyjął nowelizację usta-
wy o systemie oświaty, która 
wprowadzić może wśród lo-
kalnych samorządów niema-
łe zamieszanie. W związku 

z tym organizowane będą 
dla rodziców dzieci 6-letnich 
otwarte spotkania w przed-
szkolach. Poza tym wśród ro-
dziców 6-latków prowadzo-
na jest ankieta dotycząca ich 

preferowanego wyboru – szkoła 
czy przedszkole.

(GR)

  Dzieci z sopockich szkół mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć dodatkowych

Fo
t.

 J
er

zy
 B

ar
tk

ow
sk

i/
Fo

to
ba

nk
.P

L 

SOPOT – ZAKOPANE

Wymiana doświadczeń 
W Sopocie gościli urzędnicy z za-
kopiańskiego magistratu. 
– Sopoccy urzędnicy dzielili się 
swoją wiedzą i doświadczeniami 
z gośćmi z miasta partnerskiego 

przede wszystkim z zakresu two-
rzenia budżetu obywatelskiego. 
Spotkania dotyczyły przygotowa-
nia i przeprowadzenia procesu bu-
dżetu partycypacyjnego i szeroko 

pojętej partycypacji – przedstawio-
no 5 lat doświadczeń sopockiego 
samorządu w prowadzeniu budżetu 
obywatelskiego i przebieg dotych-
czasowych konsultacji społecznych. 
Wiele spotkań dotyczyło gospodar-
ki komunalnej, przeprowadzenia 
inwestycji oraz regulaminu wynaj-
mu mieszkań komunalnych i nowo-
ści w tym zakresie, czyli mieszkań 

komunalnych do samodzielnego 
remontu – informuje Justyna Ma-
zura z sopockiego magistratu.
Ważnym elementem wizyty była 
wymiana doświadczeń w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych, 
zarówno w zakresie inwestycji in-
frastrukturalnych, jak i projektów 
miękkich.

(GR)

Przedszkole nr 1 – 1 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 2 – 10 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 4 – 11 lutego, godz. 15.30
Przedszkole nr 5 – 3 lutego, godz. 16.00

Przedszkole nr 8 – 2 lutego, godz. 15.30
Przedszkole nr 10 – 9 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 12 – 4 lutego, godz. 16.00

TERMINY SPOTKAŃ

WNIOSKI OD MARCA

Wyremontuj i wynajmij
Od 1 marca sopocki ma-
gistrat przyjmuje wnioski 
osób, które w zamian za wy-
remontowanie mieszkania 
chciałyby je wynająć.
– W ślad za uchwałą Rady 
Miasta Sopot z ubiegłego 
roku, zostało wyznaczonych 
8 mieszkań: 4 samodziel-
ne i 4 wspólne, przeznaczo-
nych do wynajmu w zamian 
za wykonanie ich remontu. 
Tym samym, osoby, które z 
różnych przyczyn nie mogą 
sobie pozwolić na kupno 

mieszkania, a nie chcą czekać 
w kolejce na przydział loka-
lu komunalnego, mogą starać 
się o przyznanie mieszkania, 
pod warunkiem, że we wła-
snym zakresie je wyremontują 
i przystosują do zamieszkania 
– informuje Anna Dyksińska 
z Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopot.
Aby otrzymać takie miesz-
kanie, trzeba spełniać okre-
ślone kryteria. Preferowa-
ne są małżeństwa lub osoby 

wychowujące dzieci, mieszka-
jące w Sopocie, ale nieposia-
dające własnego mieszkania, 
osiągające określony miesięcz-
ny dochód.
Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu, do udziału 
w przedsięwzięciu szczególnie 
zachęca młode rodziny.
– To głównie pod ich potrzeby 
przygotowaliśmy ten program, 
który jest konsekwencją przy-
jętej polityki miasta. Chcemy 
pomóc młodym rodzinom, 
najlepiej z dziećmi, ułatwić 
im start. Te 8 mieszkań to po-
czątek. W drugim i trzecim 
kwartale tego roku wytypuje-
my i ogłosimy następne miesz-
kania. W tym roku również 

rozpoczynamy budowę ko-
lejnych, nowych mieszkań 
komunalnych na ulicy Mal-
czewskiego i Świemirow-
skiej – dodaje wiceprezydent 
Skwierawski.
Wnioski można składać 
przez miesiąc, od 1 do 31 
marca. Szczegóły dotyczą-
ce lokali, wyznaczonych 
terminów, w których moż-
na je obejrzeć, zasad wy-
najmu i koniecznych do-
kumentów dostępne są na 
stronie internetowej miasta:  
www.sopot.pl.

(GR)

POMOGLI SOPOCIANIE

Wsparcie dla Polaków na 
Białorusi
– Przedstawiciele sopockiego 
samorządu i naszego oddziału 
Wspólnoty Polskiej, wspólnie z 
Caritas, pojechali na Białoruś z 
noworocznymi podarunkami dla 
mieszkających tam Polaków. Nasi 
rodacy otrzymali głównie sprzęt 
turystyczny dla młodzieży, sło-
dycze, środki czystości i inne po-
trzebne produkty zebrane przez 
sopockich przedsiębiorców, miesz-
kańców i sopockie szkoły – infor-
muje Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopot.
To jednak nie wszystko, ponieważ 
Szkoła Podstawowa Lokomotywa 
i Stowarzyszenie Przyjazny Sopot 
podczas akcji Światełka Dla Pol-
ski, która odbyła się 11 listopada, 
zebrali ok. 3000 zł, za co zakupio-
no audiobooki, polskie filmy histo-
ryczne, edukacyjne gry planszowe 
i materiały szkolne. Co najważ-
niejsze, do charytatywnej akcji dla 
naszych rodaków na Białorusi włą-
czyli się także uczniowie sopockich 
szkół, którzy przekazali świątecz-
ne upominki.
Jacek Karnowski, prezydent So-
potu przypomina, że miasto i jego 
mieszkańcy od wielu lat realizują 
wielką ideę Macieja Płażyńskiego 
i wspierają Polaków mieszkających 
na Białorusi.
– W Sopocie gościmy co roku 

dzieci z tamtych terenów oraz 
działaczy Związku Polaków na 
Białorusi, a na początku roku je-
dziemy z podarunkami od sopo-
cian – dodaje prezydent Karnow-
ski, który również wybrał się z po-
darunkami na Białoruś.
Sopocka delegacja zawiozła 
wszystkie zebrane rzeczy do Grod-
na, gdzie zostały one przekazane 
według potrzeb do różnych od-
działów terenowych Związku Po-
laków na Białorusi, w szczególno-
ści do polskich szkół.
– Podczas wizyty na Białorusi pre-
zydent Sopotu spotkał się z Kon-
sulem Generalnym RP w Grod-
nie Zbigniewem Pruchniakiem, z 
którym omówił bieżącą sytuację 
Polonii na Wschodzie oraz dzia-
łania, jakie mogą podjąć sopockie 
organizacje pozarządowe na ich 
rzecz. Delegacja brała udział w 
spotkaniu noworocznym członków 
Związku Polaków na Białorusi z 
obwodu grodzieńskiego; odwie-
dziła również Wasiliszki, Raduń i 
Wołkowysk, wszędzie spotykając 
się z Polakami krzewiącymi polską 
kulturę oraz nauczycielami języ-
ka polskiego – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.

(GR)

AKCJA CHOINKA

Poświąteczne sprzątanie
– Analogicznie do poprzednich 
lat, w styczniu sopocki Zakład 
Oczyszczania Miasta odbiera od 
właścicieli nieruchomości choinki 
świąteczne. Odbiory od właścicieli 
domków jednorodzinnych odby-
wają się raz na dwa tygodnie. W 
zabudowie wielorodzinnej – raz 
na tydzień. Choinki należy złożyć 
przy punktach składowania odpa-
dów lub w miejscach, do których 
zapewniony jest dostęp ekipom 

wywozowym – informuje Anna 
Dyksińska z Biura Promocji i 
Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Sopot.
ZOM przyjmuje również zgłosze-
nia telefoniczne dotyczące wysta-
wionej choinki, od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod 
numerem telefonu 58 5513827 lub 
mailowo obsluga@zom.sopot.pl.

(AD)

SOPOCKI PUNKT

Darmowe porady prawne
– Od stycznia działa w Sopocie 
Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej. Mieści się on w Domu 
Towarowym Monte przy ul. 
Boh. Monte Cassino 25, na 
trzecim piętrze – informuje 
Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopot, która dodaje, że 
to, kto skorzystać może z po-
mocy, określa specjalna ustawa.
Prawo określa, że z darmowych 
porad prawnych korzystać mogą 
osoby, które w okresie ostatnich 
12 miesięcy otrzymały prawo 
do świadczenia z pomocy spo-
łecznej, posiadają ważną Kartę 
Dużej Rodziny albo zaświad-
czenie, o którym mowa w usta-
wie z dnia 5 grudnia 1991 roku 
o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami re-
presji wojennych i okresu po-
wojennego. Poza tym są one 
dedykowane osobom posiada-
jącym legitymację weterana lub 
weterana poszkodowanego oraz 
tym, którzy nie ukończyli 26 lat 
lub ukończyli 65 lat, ale również 
tym, którzy w wyniku klęski 
żywiołowej, katastrofy natural-
nej lub awarii technicznej zna-
leźli się w sytuacji zagrożenia 
lub ponieśli straty.
Poniedziałki (12.00 – 19.00), 
wtorki (11.00 – 19.00), środy 
(15.00 – 19.00), czwartki (13.00 
– 21.00), piątki (13.00 – 21.00) 
oraz soboty (10.00 – 15.00).

(GR)
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W „MACIUSIU” GWARNO I WESOŁO

Grudniowych imprez wspomnień czar
Grudzień kojarzy się nam z mrozem, śniegiem, ale najbardziej z Mikołajem i Bożym Narodzeniem. Klub „Macius I” z tej oka-
zji przygotował wiele imprez i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Do naszej placówki przybyła 
chociażby roztańczona gru-
pa ze Szkoły Tańca dla dzieci 
Just Dance. Podczas spotkania 
dzieci tańczyły, bawiły się z el-
fami, śnieżynkami i z samym 
Mikołajem. Nie zabrakło oczy-
wiście prezentów – informuje 
Urszula Lisowska, kierownik 
„Maciusia I”.
Poza tym w klubie przy Opol-
skiej, dla wybranych dzieci od-
było się specjalne spotkanie z 
Mikołajem, który wręczył im 
paczki i prezenty. Z kolei w 
Kole Seniora „Pogodna Jesień” 
odbyła się uroczysta wigilia. 
Na seniorów czekała nie lada 
niespodzianka – swoje jasełka 
przedstawiły dzieci z Przed-
szkola nr 62 „Kraina Bajek”. 
– Gdy nadchodzi czas świąt, 
osoby samotne potrzebują jesz-
cze więcej ciepła i kontaktu z 
innymi. My pamiętamy. Dzięki 
ludziom wielkiego serca uda-
ło się zorganizować w Szkole 
Podstawowej nr 80 spotkanie 
opłatkowe dla osób samotnych 
i najbardziej potrzebujących. 

Do akcji włączyła się także pa-
rafia św. Brata Alberta, Gim-
nazjum nr 21, Przedszkole nr 
62 „Kraina Bajek” – dodaje Ur-
szula Lisowska.
W tym czasie nie zabrakło im-
prez sportowych. W turnieju 
tenisa stołowego dla dorosłych 
zwyciężył Jacek Marczyński. 
Kolejne miejsca zajęli Adam 
Sajdak i Adam Rodziewicz.
– Dzieci ze Studia Piosenki 
kierowanego przez Małgorzatę 
Stankiewicz wyruszyły na kon-
kursy wokalne i śpiewały pięk-
ne, znane kolędy i pastorałki. 
W Pałacu Młodzieży odbył się 
12. Wojewódzki Konkurs Wo-
kalny Kolęd i Pastorałek „Nad 
Światem Cicha Noc”. W ka-
tegorii klas I – III zwyciężyła 
Maja Deja, a trzecie miejsce ex 
aequo zajęły Zuzanna Wasi-
lewska i Aleksandra Wróblew-
ska. Wyróżnienie przyznano 
Idze Kasperowicz i Paulinie 
Pawelskiej. W kategorii klas IV 
– VI wyróżnienie zdobyła Lau-
ra Dubieńska. Z kolei podczas 
VII Wojewódzkiego Konkursu 

Piosenki Świątecznej „Czas 
Świąt, Czas Kolędowania” w 
Miejskim Domu Kultury w 
Gdyni 1. miejsce zdobyła Maja 
Deja, a wyróżnienie Zofia Ba-
sek. Gratulujemy dziewczętom 
i życzymy im dalszych sukce-
sów w roku 2016 – życzy Ur-
szula Lisowska.
Korzystając z okazji poinfor-
mujmy, że 16 i 17 stycznia od-
będzie się (od godz. 10.00) tur-
niej Magic Oath of the Gate-
watch Prerelease, a 19 stycznia 
odbędzie się konkurs plastycz-
ny „Pejzaż zimowy”. 22 stycz-
nia o godz. 10.00 rozpocznie 
się Bal Przebierańców. Turniej 
Tenisa Stołowego odbędzie się 
z kolei 22 stycznia, a jego po-
czątek przewidziano na godz. 
18.00. Z kolei 28 stycznia o 
godz. 17.00 rozpocznie się 
Koncert Noworoczny w wyko-
naniu wychowanków Małgo-
rzaty Stankiewicz i Joanny Cie-
cholewskiej ze Studia Piosenki 
i zespołu „MINI MIX”.

(UL)
  Mikołaj było ostatnio częstym gościem klubu „Maciuś I”
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ŁATWIEJ NIEPEŁNOSPRAWNYM I KIEROWCOM

Remontują chodniki i organizują miejsca postojowe 
Grudzień kojarzy się nam z mrozem, śniegiem, ale najbardziej z Mikołajem i Bożym Narodzeniem. Klub „Macius I” z tej oka-
zji przygotował wiele imprez i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Administracje Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” zajmują się nie 
tylko remontowaniem budyn-
ków. W miarę posiadanych 
środków finansowych zajmu-
ją się również modernizacją 
chodników i organizowaniem 
nowych miejsc postojowych. 
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 3 PSM „Przymorze” w 
ubiegłym roku zakończono re-
monty ostatnich pieszych cią-
gów na Małym Przymorzu.
– Ostatnie prace prowadzone 
były przed biblioteką i skle-
pem „Smak”, przy ul. Czerwo-
ny Dwór 17A, gdzie wykonany 
został podjazd dla niepełno-
sprawnych. Przy okazji mogę 
powiedzieć, że podobny pod-
jazd powstanie w tym roku 
przy budynku poczty – infor-
muje Stanisław Kołaciński, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 3 PSM „Przymorze”.
Z kolei na Przymorzu Wielkim 
remontowany był chodnik przy 
budynkach Jagiellońska 42 i 
44, który ułatwić ma dojście do 
jednego z dyskontów. Oprócz 

tego wykonano chodnik przy 
ul. Jagiellońskiej 26.
– Dodatkowo zajęliśmy się mo-
dernizacją placu w sąsiedztwie 
naszej siedziby. W przyszłości 
będziemy chcieli zlikwidować 
tu jeden z klombów, aby było 
więcej miejsca dla pieszych. 
Jak można zauważyć, cały ten 
plac nie jest wyremontowany, a 
wszystko przez to, że jego część 
– a więc chodnik ciągnący się 
wzdłuż ulicy Jagiellońskiej – 
należy do miasta, gdzie nie 
możemy prowadzić żadnych 
inwestycji. Mieszkańcy pyta-
ją, dlaczego inwestycja nie jest 
dokończona. Chętnie byśmy się 
tym zajęli, gdybyśmy mieli na 
to pozwolenie z naszego ma-
gistratu – mówi nam Stanisław 
Kołaciński.
Dodajmy, że urzędnicy zapla-
nowali remont chodnika przy 
ul. Jagiellońskiej, ale inwestycja 
ma być zrealizowana dopiero w 
2018 roku.

Nowe miejsca parkingowe
Zdecydowanie najwięcej cią-
gów pieszych znajduje się na 

terenie Administracji Osiedla 
nr 1 PSM „Przymorze”. Jesz-
cze kilka lat temu na napra-
wy chodników wydawano tu 
ok. 0,5 mln zł – teraz połowę 
mniej.
– Są jednak inne ważniejsze 
potrzeby. Musimy zająć się re-
montem wewnętrznej linii za-
silania oraz wymianą instalacji 
wodociągowej. Mimo to, znaj-
dujemy środki finansowe na na-
prawy chodników – mówi nam 
Stanisław Prus, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”. – W ubiegłym 
roku udało się nam wygospo-
darować teren na nowe miejsca 
postojowe w sąsiedztwie pawi-
lonów przy Śląskiej 66. Teraz 
może tam zaparkować 12 aut.
To nie koniec dobrych wie-
ści dla kierowców, ponieważ 
jeszcze w tym roku dodatko-
we miejsca postojowe pojawią 
się w sąsiedztwie pobliskiego 
kościoła.
– Niedawno wystąpiliśmy do 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
z wnioskiem o zamianę pew-
nych gruntów w sąsiedztwie 

ulicy Bora Komorowskiego 88 
i ulicy Zgody. Jest to celowy 
zabieg, ponieważ właśnie tam 
chcielibyśmy zorganizować 
dodatkowe miejsca postojowe, 
na których mogłoby zaparko-
wać nawet 20 samochodów. 

Jesteśmy już po rozmowach z 
urzędnikami w magistracie i 
mamy zapewnienia, że taka za-
miana działek będzie możliwa 
– dodaje Stanisław Prus.
Na Przymorzu jest jeszcze wie-
le chodników, które należałoby 

wyremontować. Część z nich 
należy do miasta, a te, który-
mi zarządza spółdzielnia, są 
sukcesywnie modernizowane 
– oczywiście w miarę posiada-
nych środków finansowych.

(lubek)

  Pod koniec ubiegłego roku wyremontowano plac przy siedzibie Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”
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Przedszkole nr 8 – 2 lutego, godz. 15.30
Przedszkole nr 10 – 9 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 12 – 4 lutego, godz. 16.00
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PORODÓWKA BĘDZIE W KURORCIE

Europejskie Centrum Rodziny 
w Sopocie
Tydzień temu, 13 stycznia, rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działki z 
przeznaczeniem na ochronę zdrowia. Zwycięską ofertę przedstawiła Invicta Nie-
ruchomości – spółka zarejestrowana w Gdańsku.

W zwycięskim projek-
cie mowa m.in. o szpitalu 
ginekologiczno-położniczym.
Szczególnej radości nie kry-
je gospodarz trójmiejskiego 
kurortu.
– Cieszę się, że w Sopocie znów 
będą się rodziły dzieci – mówi 
Jacek Karnowski.
Jak informuje Anna Dyksiń-
ska z sopockiego magistratu w 
ramach planowanej inwestycji 
utworzone zostanie Centrum 
Diagnostyki Jednego Dnia, w 
którym pacjenci będą mogli 
korzystać z takich procedur 
jak m.in. USG, RTG, mam-
mografia, tomografia kompu-
terowa, rezonans magnetyczny 
oraz diagnostyki laboratoryjnej 
i konsultacji medycznych.
– Wszystko w jednym dniu, 
diagnostyka i zalecenia do dal-
szego postępowania medyczne-
go. Planowane jest powstanie 
ośrodka rehabilitacyjnego dla 
pacjentów z dysfunkcjami ru-
chu po urazach, udarach, wyle-
wach, wypadkach, operacjach 
ortopedycznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem bólów 
kręgosłupa. W centrum pro-
wadzone mają być programy 
odnowy biologicznej i uaktyw-
nienia osób starszych – dodaje 
Anna Dyksińska.
Wiceprezydent Sopotu, 

Marcin Skierawski informu-
je, że do miasta wpłynęły dwie 
bardzo dobre oferty.
– Zwycięski projekt posze-
rza ofertę usług medycznych 
w mieście oraz wpisuje się w 
oczekiwania mieszkańców oraz 
realne potrzeby Sopotu i całej 
aglomeracji. Komplementarna 
opieka kobiet przygotowują-
cych się do najważniejszej ży-
ciowej roli, roli matki, dosko-
nałe warunki i doświadczenie 
w tej dziedzinie, sprawiły, że 

oferta Invicty okazała się naj-
lepsza. Warto również podkre-
ślić, że zwycięska firma jest po-
ważnym i uznanym podmiotem 
medycznym w naszym kraju. 
Daje gwarancję dobrej jakości 
i rzetelności – podkreśla wice-
prezydent Skwierawski.
Dodać trzeba jeszcze, że pro-
jekt zakłada również działal-
ność edukacyjną w ramach 
Invicta University dla perso-
nelu medycznego z dziedzi-
ny ginekologii, położnictwa i 

medycyny prenatalnej.
– Realizacja tej inwestycji 
oraz planowana budowa szpi-
tala geriatrycznego i nowego 
sanatorium przy ulicy Bitwy 
pod Płowcami, będzie dopeł-
nieniem kompleksowej opieki 
medycznej w naszym mieście 
– dodaje Marcin Skwierawski.
W momencie zamykania tego 
wydania gazety nie było jesz-
cze wiadomo, kiedy rozpocznie 
się budowa centrum.

(GR)

  Wizualizacja Europejskiego Centrum Rodziny w Sopocie
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TRIENNALE SZTUKI POMORSKIEJ

Przegląd twórczości 
Pomorzan
Za tydzień, 23 stycznia, roz-
poczyna się II Triennale 
Sztuki Pomorskiej, którego 
organizatorem jest Państwo-
wa Galeria Sztuki w Sopocie.
Ekspozycja będzie do zoba-
czenia od wtorku do niedzieli 
w godzinach 11.00 – 19.00. 
Przegląd prac finałowych 
rozpocznie się natomiast 
już 22 stycznia, uroczystym 
wernisażem.
– Triennale Sztuki Pomor-
skiej jest konkursem zaini-
cjowanym przez Państwową 
Galerię Sztuki w Sopocie i 
jej dyrektora, Zbigniewa Bu-
skiego, w 2013 roku. Druga 
edycja – podobnie jak i pierw-
sza – służy wzbogaceniu życia 
artystycznego regionu i zapo-
znaniu widzów z najnowszy-
mi tendencjami i kierunka-
mi w sztukach wizualnych w 
dziedzinie malarstwa, form 
przestrzennych, rysunku, 

grafiki, fotografii i multi-
mediów. Przegląd twórczo-
ści artystów Pomorza, który 
towarzyszy konkursowi, ma 
na celu integrację i stymula-
cję środowiska artystycznego 
– wyjaśnia Malwina Span-
dowska z Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie.
W tegorocznej edycji wyda-
rzenia, jury, w składzie prof. 
Adam Myjak, prof. Jaro-
sław Modzelewski, dr Adam 
Mazur oraz Piotr Sarzyń-
ski, spośród zgłoszonych 
prac wybierze zwycięzców w 
czterech kategoriach, a także 
przyzna laureatowi Nagro-
dę Grand Prix ufundowaną 
przez marszałka wojewódz-
twa pomorskiego.
Dodajmy, że II Triennale 
Sztuki Pomorskiej potrwa do 
28 lutego. 

(GR)

DOBRE WIEŚCI NA NOWY ROK

W Gdańsku bez podwyżek
Nowy rok, nowe – niekiedy 
dobre, czasami złe wiadomo-
ści. Tym razem dla mieszkań-
ców Gdańska mamy całkiem 
dobre wieści. Jak informuje 
Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku, 2016 rok nie 
uderzy mieszkańców Gdań-
ska po kieszeni.
– Za wodę zapłacimy tyle 
samo co w roku ubiegłym, a 
podatki i opłaty lokalne będą 
nawet niższe niż dotychczas. 
Zniknie też opłata targo-
wa. To dobra wiadomość dla 
gdańszczan – informuje Mi-
chał Piotrowski. – W 2016 
roku cena za metr sześcienny 
wody i odprowadzonych ście-
ków pozostanie na niezmie-
nionym poziomie 9,81 zł, co 
oznacza, że metr sześcienny 
wody będzie kosztował 4,05 
zł, a za odprowadzenie metra 
sześciennego ścieków gdań-
szczanie zapłacą 5,76 zł.
Poza tym niższe niż w roku 
ubiegłym będą podatki od 
nieruchomości i środków 
transportowych. Michał Pio-
trowski tłumaczy, że w przy-
padku podatku od nierucho-
mości górne granice stawek 
kwotowych obowiązujące w 
danym roku podatkowym 
ulegają zmianie w stopniu 
odpowiadającym wskaźni-
kowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych.
– Zgodnie z komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wskaźnik cen 
towarów i usług konsump-
cyjnych w pierwszym pół-
roczu 2015 roku w stosunku 
do pierwszego półrocza 2014 
r. wyniósł 98,8, a więc spadł 
o 1,2 proc. Dlatego też pięć 

stawek maksymalnych po-
datku od nieruchomości ule-
gło obniżeniu, trzy pozostały 
na niezmienionym poziomie. 
Nie zmieni się natomiast ob-
ciążenie podatkiem od nieru-
chomości budynków miesz-
kalnych – kontynuuje Michał 
Piotrowski.
To jednak nie koniec dobrych 
wiadomości. Rada Miasta 
Gdańska podjęła uchwałę o 
zmniejszeniu stawek podatku 
od środków transportowych. 
Obniżki wynoszą od 12 zł 
do 672 zł, czyli od 3 do 30 
proc. Celem obniżek ma być 
wspieranie przedsiębiorczo-
ści gospodarczej w sektorze 
transportowym.
– Wraz z początkiem 2016 
roku zniesiona została opłata 
targowa. Dotychczas gminy 
zobligowane były do poboru 
takiej opłaty, ale teraz mogą 
same decydować o jej wpro-
wadzeniu lub rezygnacji. W 
związku z tym do budżetu 
miasta wpłynie ok. 600 tys. zł 
mniej, niż w latach ubiegłych, 
ale ulga ma – zdaniem władz 
miasta – pomóc drobnym 
kupcom i przedsiębiorcom – 
mówi Michał Piotrowski.
Warto również powiedzieć, 
że niższa będzie opłata miej-
scowa dla osób fizycznych 
przebywających w Gdańsku 
dłużej niż dobę w celach tu-
rystycznych, wypoczynko-
wych lub szkoleniowych. W 
2016 roku wyniesie ona 2,18 
zł za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu. Szacuje się, że do-
chody miasta Gdańska w 
roku 2016 z tego tytułu wy-
nosić będą 1,3 mln zł.

(GR)
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JEST W CZYM WYBIERAĆ

Ferie zimowe w Gdańsku
Do zimowej przerwy w zajęciach szkolnych pozostał jeszcze miesiąc, ale młodzi mieszkańcy Gdańska już teraz doskonale 
wiedzą, jakie atrakcje czekają ich podczas lutowej przerwy w lekcjach.

Tego roku zimowe ferie w wo-
jewództwie pomorskim roz-
poczną się 15 lutego i potrwa-
ją dwa tygodnie. Tylko część 
szkolnej dziatwy wybierze się 
na zimowe szaleństwo w góry. 
Na szczęście dla tych, którzy 
pozostaną w mieście, przygo-
towano szereg ciekawych zajęć.
– Dzieci i młodzież będą mo-
gli spędzić wolny czas m.in. w 
49 placówkach szkolnych. Z 
budżetu miasta przeznaczono 
dokładnie 360406 złotych na 
płace dla opiekunów, którzy 
spędzą z młodzieżą w szko-
łach ponad 13 tysięcy godzin. 
Blisko czterema tysiącami 
uczniów opiekować się będzie 
w szkołach 258 nauczycieli – 
informuje Dariusz Wołodźko z 
Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Pałac Młodzieży proponuje 
ma przykład zajęcia muzycz-
ne, plastyczne, komputerowe, 
sportowe, taneczne, świetlico-
we, wyjście do muzeów i kina 
– w trybie bezkolejkowym, za-
pisy już ruszyły.
– Tradycyjnie Gdański Ośro-
dek Kultury Fizycznej zaprasza 
na zajęcia sportowe – wszystkie 
bezpłatne i bez zapisów. Także 
MOSIR zaprasza na wszystkie 
bezpłatne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży szkolnej w wieku do 
16 lat z wyjątkiem zajęć na pły-
walni, gdzie wejście kosztuje 

1 zł. Wśród zajęć zaplanowa-
no hotel podwodny i nurko-
wanie – kontynuuje Dariusz 
Wołodźko. – Wiele ciekawych 
zajęć warsztatowych, muzycz-
nych, plastycznych i innych 
przygotowały placówki Gdań-
skiego Archipelagu Kultury i 
CSW „Łaźnia”. Instytut Kul-
tury Miejskiej zaprasza nato-
miast na warsztaty z haftu oraz 
„Klub Siedmiu Przygód”, który 
jest pasmem spotkań z kulturą, 
literaturą i historią krajów po-
etów nominowanych do Na-
grody Europejski Poeta Wol-
ności 2016.
To jednak nie wszystkie propo-
zycje, z których mogą korzystać 
młodzi gdańszczanie. Chętni 
mogą uczestniczyć w eduka-
cyjnych zajęciach dla półkolo-
nii oraz zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży, które od-
bywają się w czasie ferii zimo-
wych w Oddziałach Muzeum 
Historycznego Miasta Gdań-
ska. Z kolei Gdańska Galeria 
Miejska zaprasza dzieci i mło-
dzież na warsztaty plastyczne 
– zajęcia dla dzieci z ceramiki 
i linorytu.
– Jedną z głównych tegorocz-
nych atrakcji ferii w Centrum 
Hewelinaum będzie nato-
miast możliwość spotkania 
i porozmawiania z nowymi, 
technologicznie zaawansowa-
nymi mieszkańcami Centrum 

Hewelianum – robotami. Na-
tomiast na „Zimę w Stoczni” 
zaprasza Europejskie Centrum 
Solidarności, gdzie odbędzie 

  Nie wszyscy zimowe ferie 
mogą spędzić na narciarskim 

stoku
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się cykl niezwykłych warszta-
tów, na które obowiązują zapi-
sy. Ciekawie też prezentuje się 
oferta rozrywkowa Stadionu 

Energa Gdańsk, przygotowana 
specjalnie na nadchodzące ferie 
– dla całych rodzin – zaprasza 
Dariusz Wołodźko.

(GR)
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PRZEMYSŁ OKRĘTOWY MA SIĘ CAŁKIEM DOBRZE

Zwycięzca nie może gardzić opozycją
O sytuacji w polskich stoczniach oraz o nowej rzeczywistości w pracy sejmowej na Wiejskiej, z posłem Jerzym Borowcza-
kiem, rozmawia Krzysztof Lubański.

– Z obozu rządzących sły-
szymy, że sytuacja polskiego 
przemysłu stoczniowego ma 
się źle. Czy poseł Borowczak 
zgadza się z tą opinią?
– W przemyśle okrętowym pra-
cuje w tej chwili ok. 32 – 33 ty-
sięcy osób. Polska jest trzecim 
w Europie i piątym na świecie 
producentem okrętów, więc to, 
co mówi się o odbudowie prze-
mysłu stoczniowego dotyczy 
może Szczecina, ale na pew-
no nie Gdańska. Nasze wyni-
ki mogłyby być jeszcze lepsze, 
gdybyśmy mieli ludzi do pra-
cy. W Gdańsku działa Stocz-
nia Nauta, w której pracują nie 
tylko Polacy, ale też Bułgarzy, 
Koreańczycy czy Ukraińcy. 
Wielokrotnie musiałem inter-
weniować u Ministra Spraw 
Zagranicznych, aby przyspie-
szono wydanie wiz zagranicz-
nych spawaczy i monterów, 
którzy byli potrzebni w naszej 
stoczni. Namówiliśmy również 
wielu rodaków, którzy praco-
wali w Norwegii, aby wrócili i 
podjęli pracę w Gdańsku.
– Polski rynek pracy jest 
otwarty dla wszystkich, ale 
słyszymy, że młodzi Polacy 
kończący studia i nie mogą 
znaleźć pracy. Co z nimi?
– Należałoby namówić mło-
dych Polaków na studia tech-
niczne na gdańskiej Politech-
nice, gdzie mogliby kształcić 
się na dobrych inżynierów czy 
projektantów. Przypomnę, że w 
roku 1989 w Polsce działało 13 
wyższych uczelni, a teraz mamy 
ich 380. Każda uczelnia zabie-
ga o studenta, ale poziom ich 
kształcenia pozostawia wiele 
do życzenia. Na pęczki mamy 
politologów czy socjologów, ale 
za to brakuje nam fachowców z 
technicznym wykształceniem. 
Poza tym wszyscy chcą praco-
wać w biurach. Pracę w gdań-
skiej stoczni można dostać od 

ręki. 
– Wracając do pomorskich 
stoczni, to raczej niewiele 
osób wie, że Nauta zajmuje 
się produkcją okrętów w 
Gdańsku. Większość firmę tę 
kojarzy raczej z Gdynią.
– Od samego początku wejścia 
Stoczni Nauta Oddział No-
wych Budów do Gdańsku uda-
ło się wykonać 7 statków, a już 
na początku lutego odbędzie się 
wodowanie kolejnej jednostki. 
Życzylibyśmy sobie, aby były 
one wykonane od stępki po 
banderę. Można powiedzieć, że 
armatorzy robią u nas „brudną” 
robotę, a kwestie wykończe-
niowe pozostawiają stoczniom 
w Norwegii czy Niemczech. 
Trzeba powiedzieć jasno, że 
Ukraińcy od samego początku 
przejęcia stoczni nie byli za-
interesowani produkcją stat-
ków. My zabraliśmy się ostro 
za pracę. Zdarzyło się nawet, 
że jednego dnia wodowaliśmy 
dwa statki, ale nikt z mediów 
nie był tym zainteresowany. 
Ubolewam, że media informują 
o złych rzeczach, które zwią-
zane są z przemysłem okręto-
wym, zapominając zupełnie o 
sukcesach.
– Można zatem powiedzieć, 
że pracownicy gdańskiej Na-
uty mają pełne ręce roboty...
– W stoczni pracuje ok. 1000 
osób. Udało się podpisać umo-
wy na kolejnych 10 statków. 
Moglibyśmy pokusić się o ko-
lejne umowy, ale niestety nie 
mamy tak dużych mocy prze-
robowych. Jednostki produko-
wane są dla norweskiego ar-
matora, który już teraz zaczyna 
polecać nas innym. Norwego-
wie wybierają nas, ponieważ 
jesteśmy konkurencyjni, a poza 
tym nasi kontrahenci mają do 
nas zaufanie.
– Przenieśmy się zatem 
do miejsca Pana pracy na 

Wiejskiej. Jak ocenia Pan 
pierwsze miesiące nowej 
politycznej rzeczywistości? 
Można powiedzieć, że jest to 
praca, czy raczej pyskówka?
– Jestem posłem już trzecią ka-
dencję, ale takiej „jazdy” jesz-
cze nie widziałem. Wiadomo, 
że zwycięzca bierze wszystko, 
ale zwycięzca nie może gardzić 
opozycją. Wszyscy wiemy, że 
pani Szydło nie rządzi, wła-
ściwie nie powinno się mówić 
do niej „pani premier”. Jaro-
sław Kaczyński przestał już na-
wet ukrywać, że to on rządzi. 
Owszem, będziemy głosować 
za 500-złotowym zasiłkiem 
na dziecko, ale nie poprzemy 
ustawy zmniejszającej próg 
emerytalny.
– Wśród części pomorskich 
samorządowców odczuwamy 
obawy dotyczące dzielenia 
unijnych środków. Mówi się, 
że Pomorze – kolebka Plat-
formy – zostanie ukarana i 
trafi do nas mniej unijnych 
pieniędzy.
– Źle oceniam dzisiejsze dzia-
łania PiS, które wszystko 

ogląda i sprawdza z każdej 
możliwej strony. Do wydania 
jest tak dużo pieniędzy i wie-
rzę, że otrzyma je każdy, kto 
się o nie zwróci. Boję się jed-
nak o coś innego. Jeśli zmie-
niona zostanie służba cywilna, 

to pracę otrzymają osoby, któ-
re nie mają żadnego doświad-
czenia związanego z unijnymi 
programami. Przez ostatnich 
8 lat dopracowaliśmy się ta-
kiej kadry, która potrafiła zdo-
bywać, ale również rozliczać 

unijne pieniądze. Przypomnę, 
że w tej dziedzinie Gdańsk był 
bezapelacyjnym liderem. Jeśli 
zajmą się tym ludzie bez odpo-
wiednich kwalifikacji, to mogą 
przepaść miliony.
– Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZONO KONKURS

Muzyka zilustruje 
fontannę
Siła carillonu kościoła św. Ka-
tarzyny w Gdańsku połączo-
na zostanie z szumem wody 
i subtelnym światłem Fon-
tanny Heweliusza. Właśnie 
został ogłoszony konkurs na 
kompozycję muzyczną ilu-
strującą pracę gdańskiej fon-
tanny. Realizują go lokalne 
instytucje – miejska spółka 
GIWK, Akademia Muzyczna 

im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, Muzeum Hi-
storyczne Miasta Gdańska 
oraz Polskie Stowarzysze-
nie Carillonowe. Zwycię-
ska kompozycja ma być tak-
że stałą atrakcją artystyczną 
dla mieszkańców Gdańska i 
turystów. 

(GR)

TANIEJ NIŻ POCZTĄ

PAMIĘCI ARCYMISTRZA

Urzędnicy przyjdą z decyzją podatkową

XV Turniej Brydżowy

Kolejny raz urzędnicy gdań-
skiego magistratu dostarczają 
osobiście decyzje podatkowe.
Jak podaje Biuro Prasowe 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku, urzędnicy rozniosą bli-
sko 122 tysiące decyzji, a ich 
usługa jest tańsza od usługi 
operatora pocztowego o po-
nad 50 groszy. 
- Zgodnie z przepisami usta-
wy ordynacja podatkowa pi-
sma, w tym decyzje, mogą 
być doręczane podatnikom 
przez operatora pocztowe-
go lub pracowników organu 

Wszystkich miłośników 
brydża zapraszamy 24 stycz-
nia na jubileuszowy XV Tur-
niej Brydżowy, poświęcony 
pamięci pruszczańskiego 
arcymistrza Mieczys³awa 
Goczewskiego. 
Jak przypominają organi-
zatorzy imprezy – Centrum 
Kultury i Sportu w Prusz-
czu Gdańskim – Mieczy-
sław Goczewski był zna-
nym lekarzem i pierwszym 
pochodzącym z Pruszcza 
Gdańskiego arcymistrzem 

podatkowego. Zgodnie z tym, 
w Gdańsku decyzje podatko-
we roznoszą sami pracownicy 
urzędu. Doręczyciele – pra-
cownicy magistratu – nie mają 
prawa pobierać od mieszkań-
ców jakichkolwiek kwot pie-
niężnych, mają jedynie do-
starczyć list. Doręczanie może 
odbywać się w dni powszednie 
po godzinach pracy urzęd-
nika lub w czasie wolnym od 
pracy, a więc podczas urlo-
pu oraz w soboty pomiędzy 
godz. 9.00 a 20.00. Na żąda-
nie podatnika zobowiązani są 

brydżowym. Największym 
jego sukcesem sportowym 
było wicemistrzostwo Euro-
py seniorów zdobyte w Monte 
Carlo. W 1969 roku Goczew-
ski wygrał Międzynarodowy 
Kongres Bałtycki, w którym 
uczestniczyło kilkuset bryd-
żystów. Był członkiem druży-
ny brydżowej, która zdobyła I 
i III miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski. Był 
również mistrzem Europy le-
karzy brydżystów.
– Serdecznie zapraszamy 

do przedstawienia legitymacji 
służbowej. Osoby odbierające 
przesyłki proszone są o skła-
danie czytelnych podpisów na 
potwierdzeniu odbioru – in-
formuje Biuro Prasowe Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Akcja potrwa do 12 lutego 
włącznie. Po tym terminie 
decyzje, które z różnych po-
wodów nie zostały doręczone 
adresatom, zostaną przesłane 
za pośrednictwem operatora 
pocztowego.
Poza tym, Biuro Prasowe po-
daje listę oddziałów Banku 

wszystkich miłośników bry-
dża sportowego do udziału w 
dwuseryjnym turnieju par na 
„maksy” – 50 rozdań. Turniej 
jest zaliczany do Grand Prix 
PWZBS Gdańsk. Impreza 
odbędzie się 24 stycznia w 
siedzibie Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim 
przy ulicy Fryderyka Chopina 
34. Zapisy przyjmowane są w 
dzień zawodów od godziny 
9.30. Początek gier przewi-
dziany jest na godzinę 10.00 – 
zapraszają organizatorzy.
Dodajmy jeszcze, że tur-
niej będzie miał otwartą for-
mułę. Udział w nim będzie 
mógł wziąć każdy chętny po 

PEKAO S.A. na terenie mia-
sta Gdańska, w których moż-
na dokonać wpłat podatku 
bez prowizji:                    al. 
Grunwaldzka 92/98, ul. Bal-
cerskiego 14D, ul. Beniow-
skiego 5, ul. Cieszyńskiego 
36, ul. Dmowskiego 6/2, ul. 
Garncarska 23, ul. Hynka 6, 
ul. Kołobrzeska 43, ul. 3 Maja 
9, ul. Marynarki Polskiej 15, 
ul. Milskiego 1, ul. Nowe 
Ogrody 8/12, ul. Ogarna 116,  
ul. Partyzantów 74, ul. Ra-
koczego 17, ul. Stary Rynek 
Oliwski 16, ul. Uphagena 27, 
ul. Wały Piastowskie 1 i ul. 
Wilanowska 2.

(GR)

wpłaceniu wpisowego w wy-
sokości: 35 zł dla członków 
Polskiego Związku Brydża 
Sportowego oraz zawodni-
ków z terenu powiatu gdań-
skiego, 25 zł dla seniorów 
(powyżej 65 lat), kobiet i 
juniorów (do 25 lat), 10 zł 
dla młodzieży szkolnej i 45 
zł dla pozostałych. 5 zł od 
każdego wpisowego prze-
znaczone będzie na nagrody 
Grand Prix PWZBS.

(AT)

  Poseł Jerzy Borowczak mówi nam, że polski przemysł  
okrętowy ma się całkiem dobrze
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GALERIA W KWADRACIE

Nowa przestrzeń artystyczna 
w Gdańsku
Fundacja Fale Kultury we współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza na wystawę „Ekspresja. Twórczość 

w procesie”. Wydarzenie to zainicjuje nową przestrzeń wystawienniczą 

na mapie Gdańska – Galeria w Kwadracie zlokalizowana jest na Przy-

morzu. Wernisaż wystawy, której kuratorem jest Anna Maria Czarzasta, 

będzie miał miejsce 20 stycznia.

Na wystawie zaprezentowa-
nych zostanie 25 najciekaw-
szych grafik studentów z Pra-
cowni Linorytu ASP prowa-
dzonej przez prof. Janusza 
Akermanna. Prezentacja doko-
nań pracowni pozwoli na pod-
jęcie tematu aktywności twór-
czej młodych artystów oraz roli 
procesu twórczego w powsta-
waniu ich dzieł. Wystawie to-
warzyszyć będą wypowiedzi 
studentów poruszające zagad-
nienia związane z procesem 
twórczym, dla każdego z nich 
osobistym i indywidualnym.
Swoje prace zaprezentują ar-
tyści: Barbara Leszczyńska, 
Marta Wawrzynowicz, Do-
minika Śnieg, Ewelina Gryc, 
Magdalena Klimkiewicz, Ka-
tarzyna Dobrogowska, Ina No-
vahzodskaya, Agnieszka Rzoń-
ca, Alicja Kubicka, Ewelina 
Orłowska, Ada Brzozowska, 

Katarzyna Czaban, Eugenia 
Tynna.
Wystawa ta otwiera nową 
przestrzeń wystawienniczą 
na mapie Gdańska. Galeria 
w Kwadracie, zlokalizowa-
na na gdańskim Przymorzu 
(ul. Krzywoustego 25), będzie 
specjalizować się w prezenta-
cji sztuki młodych artystów. 
Powstała we współpracy z To-
maszem Brodą, prowadzącym 
pracownię oprawy obrazów AB 
Produkt Art. Nazwa galerii 
odnosi się bezpośrednio do lo-
kalizacji w samym centrum pa-
sażu handlowego, określanego 
przez mieszkańców potocznie 
„kwadratem”. To niecodzienne 
położenie podkreśla otwarcie 
się na widza prosto z ulicy, do-
cieranie do szerszej publiczno-
ści zarówno lokalnej, jak i po-
szukującej nowych przestrzeni 
wystawienniczych w Gdańsku. 

Aranżacją galerii zajął się Ar-
kadiusz Grzędzicki z pracowni 
Projektuję Wnętrza.
Wystawa jednocześnie inaugu-
ruje działalność Fundacji Fale 
Kultury, założonej w 2015 roku 
przez Annę Marię Czarzastą 
oraz Piotra Tomaszkiewicza. 
Aktywność fundacji skupia się 
na upowszechnianiu kultu-
ry i sztuki, wspieraniu twór-
ców i twórczości oraz edukacji 
kulturalno-artystycznej.
Wernisaż wystawy odbędzie się 
20 stycznia o godzinie 18.00 w 
Galerii w Kwadracie przy ul. 
Krzywoustego 25. Prace bę-
dzie można oglądać do 5 lute-
go w godzinach: 10.00 – 18.00 
(poniedziałek – piątek) oraz 
soboty, w godz. 10.00 – 14.00. 
Wstęp wolny.

(AT)

Flash
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CAŁOROCZNA SCENA

Sopockie kino studyjne
- Kino studyjne w Sopocie to 
ambitny repertuar filmowy, 
znany z Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych – filmy, które 
premierowo pokazywane były 
na Sopot Film Festivalu, ale 
również pokazy przedpre-
mierowe, premierowe oraz 
możliwość zobaczenia tych 
filmów, które nie trafiły do 
kin w Trójmieście – zachęca 
Ewelina Wołejko z Teatru na 
Plaży.
To jednak nie wszystko, bo 
sopockie kino studyjne to 
również przeglądy i objaz-
dowe festiwale, jak m.in. 
T-Mobile Nowe Horyzonty 
Tournee 2016, które w lutym 
odbędzie się po raz pierwszy 
w Sopocie. Jak zapowiada 
Ewelina Wołejko, w progra-
mie przewidziane są projekcje 
spektakli teatru TV, retrans-
misje spektakli teatralnych z 
całej Polski, a nawet oper.
Michał Grubman, szef Te-
atru na Plaży, mówi z kolei, 
że regularne pokazy filmowe 
to rozwinięcie oferty kultu-
ralnej tego miejsca.
- Działając razem z selekcjo-
nerami Sopot Film Festivalu, 
chcemy dać możliwość sopoc-
kiej publiczności zapoznania 

się z tytułami, w tym także 
premierami, które nie dociera-
ją do Sopotu i Trójmiasta. W 
dobie zamykania kolejnych kin 
studyjnych w Gdańsku istnie-
je już tylko kino w klubie stu-
denckim Żak oraz oddalony 
od centrum KinoPort. Gdynia 
to malutki Klub Filmowy oraz 
Gdyńskie Centrum Filmowe. 
W Sopocie natomiast nie ma 
żadnego kina studyjnego – za-
uważa Michał Grubman.
Ewelina Wołejko zapowiada, 
że w styczniu i lutym na ekra-
nie pojawi się m.in. „Intruz” 
Magnusa von Horna, który zo-
stał nagrodzony na festiwalu 
w Gdyni, a jego reżyser został 
właśnie uhonorowany Paszpor-
tem Polityki.
- Nie zabraknie najlepszego 
europejskiego filmu roku, czyli 
„Młodości” Paolo Sorrentino. 
Pokazany zostanie również na-
gradzany na festiwalach na ca-
łym świecie dokument Hanny 

Polak „Nadejdą lepsze cza-
sy” oraz siedem przedpre-
mierowych filmów w ramach 
T-Mobile Nowe Horyzon-
ty Tournee – mówi Ewelina 
Wołejko.
Teatr na Plaży to całoroczna 
scena impresaryjna, miesząca 
się w budynku przy al. Ma-
muszki 2 w Sopocie, w Parku 
Północnym. W teatrze grane 
są spektakle gościnne z całej 
Polski, realizowane są autor-
skie projekty jak m.in. „Przy-
bora+Wasowski”, działają re-
zydenci: Sopocki Teatr Tańca 
i Sopocki Teatr Muzyczny 
Baabus Musialis, a w mie-
siącach letnich organizowany 
jest multidyscyplinarny pro-
jekt Kulturalna Plaża.
Repertuar kina studyjnego w 
Teatrze na Plaży można śle-
dzić na stronie www.teatrna-
plazy.pl.

(GR)
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NAGRODA DLA „ŚNIEGÓW W ŻAŁOBIE”

„Pan Tadeusz – odsłona kaszubska”
„Pan Tadeusz” będzie miał kolejną ekranizację. Jednak tym razem będzie to kaszubska odsłona „Pana Tadeusza” w reży-
serii Wiesława Henryka Kwapisza, wielkiego miłośnika historii i tradycji Pomorza.

Mieszkający w podgdańskim 
Bielkówku reżyser znany jest 
chociażby z fabularyzowane-
go dokumentu „Śniegi w żało-
bie”, ukazującego los więźniów 
obozu Stutthof. Warto powie-
dzieć, że film wrócił niedaw-
no z nagrodą z Polonijnego 
Festiwalu Multimedialnego 
„Polskie Ojczyzny”, na którym 
prezentowano produkcje z 15 
krajów, a Paweł Woldan – szef 
jury – ocenił, że niemal wszyst-
kie zaprezentowane tam filmy 
były pod każdym względem 
na najwyższym, światowym 
poziomie.
– Jestem fanem dokumentu 
fabularyzowanego i zadowolo-
ny jestem, że cieszy się on nie 
tylko estymą na antenach tele-
wizyjnych, ale przede wszyst-
kim dużym zainteresowaniem 
wśród widzów – mówi nam 
Wiesław Henryk Kwapisz, 
dla którego głównym kierun-
kiem pracy filmowej jest Po-
morze. – Historia Pomorza jest 
dla mnie tak ważna, jak woda 
dla ryb. Jest ona tak bogata, że 

zabrakłoby mi życia, aby ze-
kranizować wszystkie ważne 
wydarzenia naszej pomorskiej 
historii. Umyka nam chociażby 
historia Kaszub, gdzie można 
było zaobserwować szczególny 
duch walki o niepodległość.
To właśnie „Śniegi w żałobie” 
były hołdem złożonym Ka-
szubom, a „Pan Tadeusz” ma 
pokazać piękno tego regionu i 
ludzi tu mieszkających. Myśl 
stworzenia kaszubskiej odsłony 
tego filmu pojawiła się przy-
padkowo, przy okazji tworze-
nia innej produkcji w kaszub-
skich plenerach.
– Pomysł podrzucili mi Stani-
sław Janke i Maciej Tankun, 
znakomici kaszubscy arty-
ści. Stasiu Janke w 2010 roku 
przetłumaczył dzieło Adama 
Mickiewicza na język kaszub-
ski. Mnie nie trzeba było dłu-
go namawiać do stworzenia 
filmu. Niebawem zakończy-
my prace nad scenariuszem, a 
chciałbym, żeby pierwszy klaps 
padł na początku tegorocznego 
lata. Nie będziemy oczywiście 

ekranizować całego poematu, 
bo to uczynił już mistrz An-
drzej Wajda. Nakręcimy film 
z XII księgi „Pana Tadeusza”. 
Korzystając z okazji powiem, 
że Wajda pochwalił nasz po-
mysł i zapowiedział swoją 
obecność na premierze filmu – 
zdradza nam reżyser.
W obsadzie trudno będzie zna-
leźć nazwiska czołówki pol-
skich aktorów. Reżyser zdra-
dził nam, że w roli Zośki ob-
sadzona będzie 17-letnia Wik-
toria Proć. Dowiedzieliśmy się 
również, że być może w filmie 
zagra pochodząca z Kaszub 
Danuta Stenka, ale reżyser 
nie zdradził nam, w jakiej roli 
chce ją obsadzić. Pozostałe role 
przypadną zapewne amatorom, 
znającym oczywiście język 
kaszubski.
– Główną lokacją zdjęcio-
wą będzie Wejherowo i Pałac 
Przebendowskich. Zdjęcia krę-
cone też będą w „gnieździe ro-
dowym” Wybickich, a więc w 
Sikorzynie oraz w Będominie i 
prawdopodobnie w skansenie w 

Szymbarku – informuje Wie-
sław Henryk Kwapisz.
Wszystkie zdjęcia mają być 
wykonane latem i być może 
jeszcze w tym roku uda nam 

się obejrzeć „Pana Tadeusza – 
odsłona kaszubska”. Dodajmy 
jeszcze tylko, że patronat pra-
sowy nad produkcją filmu spra-
wują: „Panorama Pomorza”, 

„Dziennik Bałtycki” i Radio 
Gdańsk.

Krzysztof Lubański

 Wiesław Henryk Kwapisz za film „Śniegi w żałobie” odebrał nagrodę na Polonijnym Festiwalu Multi-
medialnym „Polskie Ojczyzny”
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SKORZYSTAJ Z MIEJSKIEJ DOTACJI

Korzystaj z ogrzewania ekologicznego
Ponad 700 tysięcy złotych wydano na dotacje związane ze zmianą systemu ogrzewania. Wydział 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił w roku ubiegłym 241 dotacji, a na kolejne można 
liczyć również w tym roku.

Od wielu lat mówi się, że wę-
giel jest najmniej ekologicz-
nym paliwem, ale w Polsce 
najpopularniejszym. 
– Zmieniając ogrzewanie np. 
na gazowe, dbamy o nasze 
wspólne środowisko i jesteśmy 
ekologiczni. O dotację mogą 
ubiegać się osoby fizyczne, 
jak i wspólnoty mieszkanio-
we, przedsiębiorcy oraz osoby 
prawne – informuje Dariusz 
Wołodźko z Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. – Wysokość jednorazowej 
dotacji ustala się według nastę-
pujących zasad: dla osób fizycz-
nych, osób prawnych i przed-
siębiorców z wyłączeniem 
wspólnot mieszkaniowych i 
spółdzielni mieszkaniowych w 
przypadku przebudowy ogrze-
wania na gazowe, elektryczne, 
podłączenie do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej – wynosi ona 
100 proc. łącznej wartości wy-
datków, nie więcej jednak niż 
4000 zł. Natomiast dla spół-
dzielni mieszkaniowych dota-
cja wynosi do 50 proc. łącznej 

wartości wydatków, nie więcej 
jednak niż 20000 zł.
Maciej Lorek, naczelnik Wy-
działu Środowiska przypomi-
na, że w roku ubiegłym prze-
prowadzono kampanię infor-
macyjną na ten temat. 
– Do mieszkańców ponad 5 ty-
sięcy budynków i lokali miesz-
kalnych, ogrzewanych pieca-
mi węglowymi, trafiły ulotki 
informacyjne na temat udzie-
lanych przez nas dotacji. Ce-
lem kampanii było zachęcenie 
mieszkańców do wymiany pie-
ców węglowych na ogrzewa-
nie przyjazne środowisku przy 
wsparciu finansowym miasta – 
podkreśla Maciej Lorek.
Dotacja przekazywana jest w 
formie zwrotu udokumento-
wanych wydatków, związanych 
z realizacją zadania po jego 
zakończeniu.
– Dowodem poniesienia wy-
datku jest opłacony rachunek 
lub faktura VAT. Wnioski 
można składać do wyczer-
pania środków finansowych 
zarezerwowanych na ten rok 

budżetowy, nie dłużej jednak 
niż do 30 listopada. Co ważne 
– dotacją objęte są wyłącznie 
wydatki poniesione w roku, w 
którym został złożony wniosek 
– uściśla Dariusz Wołodźko.
Wnioski można składać 

osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku w Zespole Obsługi 
Mieszkańców lub w sekretaria-
cie Wydziału Środowiska, bądź 
wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gdańsku, ul. Nowe Ogro-
dy 8/12, 80-803 Gdańsk. W 

przypadku przesłania wniosku 
drogą pocztową – o terminie 
złożenia wniosku decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

(GR)

 Miasto Gdańsk dofinansuje wymianę systemów grzewczych, aby z 
gdańskich kominów wydobywało się jak najmniej szkodliwych dymów

NA PRZEKÓR ZIMIE

Spacer z 
dzieckiem
Fundacja „My To Mamy“ do-
łączyła do kampanii „Zima 
nie jest zła“, której głównym 
organizatorem jest stowarzy-
szenie BuggyGym. Celem 
kampanii jest aktywizowanie 
rodziców, promowanie zdro-
wego stylu życia rodzin w zi-
mie i podkreślanie korzyści 
ze spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. 30 stycznia w 
kilku polskich miastach – w 
tym w Gdańsku – odbędą się 
wspólne, zimowe spacery.
- Kampania ma wsparcie w 
kręgu pediatrów i otolaryn-
gologów (między innymi prof. 
Janusza Książyka), którzy tak, 
jak my, zauważają, że w okre-
sie zimowym rodzice małych 
dzieci, w obawie przed ich 
chorobą, nie chcą wychodzić 
z dziećmi na zewnątrz – pod-
kreśla Sylwia Shrestha z Fun-
dacji „My To Mamy”. – Poza 
obserwacjami, naszą wiedzą 
teoretyczną i praktyczną, ba-
zujemy na doświadczeniu i 
wynikach badań z krajów 
skandynawskich.
Więcej o akcji na www.myto-
mamy.pl

(DW)

– zakup urządzeń grzew-
czych, będących źródłem 
ciepła (grupowych kotłów 
grzewczych opalanych pa-
liwem gazowym, pieców 
akumulacyjnych wykorzy-
stujących energię elektrycz-
ną, wkładów elektrycznych 
do pieców kaflowych) oraz 
montaż instalacji grzewczej,
– podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej,
– zakup i montaż węzłów 
cieplnych,
– wykonanie przyłączy do 
linii przesyłowych,
– instalację c.o.

DOTACJĄ OBJĘTE SĄ 
WYDATKI PONIESIONE NA:

Flash

PATRONAT MEDIALNY
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REMONT SIEDZIBY RSM „BUDOWLANI”

Łatwiej dotrą do biur spółdzielni
Budynek siedziby zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” przeszedł niedawno drobny lifting. Obiekt 
zyskał nie tylko nową elewację, ale również windę, która szczególnie ucieszyć powinna osoby starsze i mające problemy z 
poruszaniem się.

Idea remontu budynku, w któ-
rym swoją siedzibę ma spół-
dzielnia, powstała kilka lat 
temu, a wyszła od członków 
rady nadzorczej poprzedniej 
kadencji.
– Wtedy brano jeszcze pod 
uwagę rozbudowę tego budyn-
ku o dodatkowe piętro, gdzie 
miały znajdować się biura pod 

wynajem. Doszliśmy jednak do 
wniosku, że zła koniunktura na 
rynku nieruchomości i wysokie 
koszty realizacji przedsięwzię-
cia mogą nie przynieść nam 
oczekiwanych zysków. Dlatego 
wykonaliśmy jedynie termo-
modernizację obiektu oraz re-
mont klatki schodowej wraz z 
montażem windy – mówi nam 

Zbigniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. – Winda 
nie jest naszym wymysłem. 
Można powiedzieć, że jest to 
odpowiedź na postulaty człon-
ków naszej spółdzielni, wśród 
których nie brakuje osób star-
szych czy niepełnosprawnych. 
Z całą pewnością ułatwi ona 
dotarcie do biur naszej spół-
dzielni, które zlokalizowane są 
na piętrze.
Dodajmy, że przy okazji ter-
momodernizacji obiektu, zde-
montowano znajdujące się z 
boku budynku schody, które 
nie dość, że straszyły, to jeszcze 
stwarzały niebezpieczeństwo 
dla bawiących się tam dzieci. 
Budynek, który na konkret-
ny remont czekał od lat 70. 
(od momentu jego wybudo-
wania), zyskał nie tylko nową 
elewację – docieplono również 
stropodach.
– W tegorocznych planach uję-
liśmy jeszcze remont wewnątrz 

budynku naszej siedziby. Chce-
my przede wszystkim upo-
rządkować wszystkie instalacje 
elektryczne, aby obiekt przy-
pominał biuro, a nie bunkier 

– dodaje prezes Kopiński.
Jeszcze w tym roku budowlań-
cy mają zająć się termomoder-
nizacją pawilonu handlowego 
przy ulicy Bitwy Oliwskiej. 

Podobne prace, ale w pawilonie 
przy ulicy Czyżewskiego, gdzie 
mieści się klub „Ad-Rem”, za-
planowano na rok 2017.

(KL)

 Od niedawna członkowie spółdzielni korzystać mogą też z windy

 Siedziba RSM „Budowlani” przeszła niedawno niewielki lifting
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Szkodliwe promieniowanie dla naszych oczu
Bardzo trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez urządzeń cyfrowych, z których korzystamy od wczesnych 
godzin porannych aż do później nocy. Pomimo wszelkich zalet jakie nam oferują, posiadają również jedną cechę wspólną, 
która bardzo źle wpływa na nasz wzrok - ich ekrany emitują tzw. niebieskie światło. Ale czym jest światło niebieskie?

Towarzyszy nam ono niemal 
całe życie, a wraz z rozwo-
jem coraz nowszych techno-
logii ogromnie wzrosła ilość 
czasu, w jakim nasze oczy są 
na nie narażone. Emitowane 
przez m.in. telewizory, moni-
tory, smartfony i tablety jako 
część widzialnego widma o 
długości 380 do 500nm, po-
ważnie zagraża zdrowiu na-
szych oczu. Szczególnie nara-
żona jest siatkówka, która pod 
wpływem światła niebieskie-
go może ulec uszkodzeniom 

fotochemicznym. Zbyt częsta 
ekspozycja oczu na światło nie-
bieskie doprowadza do szyb-
szego starzenia się siatkówki, 
zwyrodnienia plamki żółtej czy 
nawet zaćmy.  Podczas korzy-
stania z urządzeń emitujących 
światło niebieskie obraz two-
rzony jest przed siatkówką za-
miast na niej. Prowadzi to do 
wzmożonej pracy mięśni oczu 
dla uzyskania odpowiedniej 
ostrości, a to z kolei sprawia, 
że czujemy się zmęczeni  i od-
czuwamy ogromny dyskomfort 

w postaci pieczenia i suchości 
oczu, bólu głowy oraz nad-
wrażliwości na światło. 
Na szczęście branża optycz-
na wyszła temu zjawisku na-
przeciw i szybko zareagowała 
wprowadzając do swojej oferty 
powłoki skutecznie blokujące 
promieniowanie niebieskie.  
 
W naszym salonie mogą Pań-
stwo skorzystać z oferty takich 
firm jak Essilor, JZO czy Szaj-
na. Firma Essilor oferuje so-
czewki Crisal Prevencia opar-
te na technologii Light Scan, 
która polega na filtrowaniu ok. 
20% szkodliwego promienio-
wania niebieskofioletowego, co 
zmniejsza o 25% odsetek obu-
mierających komórek siatków-
ki. Nie blokuje natomiast świa-
tła, dzięki któremu nasze oczy 
mogą prawidłowo funkcjono-
wać.     
    
Natomiast firma JZO wprowa-
dziła do swojej szerokiej oferty 
soczewki z powłoką Ideal Max 
Blue UV. Powłoka redukuje 
transmisję światła niebieskiego 

głównie o długości fali uzna-
wanej za najniebezpieczniej-
sze dla oka: 435 nm. Soczew-
ka daje również maksymalną 
ochronę przed promieniowa-
niem UV 25 krotnie większą 
niż przy braku okularów. 

Kolejne soczewki, które znajdą 
Państwo w ofercie naszej firmy 
to produkt pod nazwą LED 
Control marki Szajna. Powło-
ka ta nie dość że skutecznie 
blokuje promieniowanie nie-
bieskie, to nieznacznie wpły-
wa na postrzeganie kolorów, 
co można w szczególności po-
lecić grafikom komputerowym. 

- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl

Dodatkowo chroni przed pro-
mieniowaniem UV , zwiększa 
ostrość widzenia i eliminuje 
odblaski. Soczewki tej firmy są 
produktem wysokiej jakości i 
jednocześnie  najbardziej przy-
stępne cenowo.   

   
Podsumowując – warto zain-
westować w  ochronę naszych 
oczu, wychodząc z prostego 
założenia, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć!
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DODATKOWE  ATRAKCJE „ AKCJI  ZIMA  2016”
Dla   dzieci  i  młodzieży –roczniki 2004/99

 1. „TENIS  STOŁOWY ”   
      terminy – 17.02 i 24.02.2016r - ŚRODY
      godzina - 12.00 - sala Cystersów

 2. „HOKEJ   STOŁOWY”
      terminy – 22.02.2016r poniedziałek
  godzina - 12.00 - klub AD-REM - Czyżewskiego12 
                    
 3. PIŁKA NOŻNA HALOWA   
  terminy – 16, 18, 23, 25.02.2016r
   wtorki-czwartki
   godzina – 12.00  sala ul.CYSTERSÓW  

Zapisy do w/w  turniejów  w dniach imprez
 w klubie„AD-REM” ul.Czyżewskiego 12 i na sali sportowej  od  godz. 11.45

Na  zwycięzców  czekają  nagrody !!!!!

ZAPRASZAMY – CZEKAMY  NA  WAS !!!!!

                                                                      Kierownik Klubu AD_REM                                                                               
       Ryszard  Riviera

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ZOSTAŁY ROZWIANE

1 września ruszy budowa szkoły 
metropolitalnej w Kowalach?
W miniony piątek spotkało się troje lokalnych polityków: Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański, Paweł 
Adamowicz – prezydent Gdańska i Leszek Grombala – wójt gminy Kolbudy. Podczas spotkania rozmawiano o budowie 
szkoły metropolitalnej w Kowalach.

Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku przypomina, że w 
imieniu trzech samorządów in-
westorem jest gmina Kolbudy, 
na terenie której ma się znaj-
dować nowa szkoła. Pod ko-
niec ubiegłego roku posłowie 
przyjęli nowelizację ustawy o 

systemie oświaty. W ich pla-
nach jest również likwidacja 
gimnazjum. Te radykalne pla-
ny spowodowały, że niektórzy 
skreślili już budowę metropo-
litalnej szkoły w Kowalach, 
gdzie uczyć się miały dzieci z 
trzech gmin: Gdańsk, Kolbudy 
i Pruszcz Gdański. Spotkanie 

miało rozwiać wszelkie wątpli-
wości i scementować trójstron-
ne porozumienie.
– Szacunkowy koszt inwestycji 
wyniesie do 40 mln zł (brut-
to), a za projekt posłuży wybu-
dowana w 2014 roku gdańska 
szkoła w Kokoszkach – przy-
pomina Michał Piotrowski.

W nowej placówce oświatowej 
uczyć ma się 1000 uczniów i 
125 przedszkolaków (40 proc. 
uczniów z gminy Kolbudy i 
po 30 proc. z Gdańska i gmi-
ny Pruszcz Gdański). Budo-
wa pierwszej w Polsce szkoły 
metropolitalnej – tworzonej 
wspólnie przez trzy samorządy 
– rozpocznie się za kilka mie-
sięcy, a obiekt ma być gotowy 
do końca 2018 roku.
– Wiodącą rolę ma tu nasz li-
der, czyli gmina Kolbudy, któ-
ry do końca lutego wystąpi do 
starosty gdańskiego o pozwo-
lenie na budowę. A to ozna-
cza, że przetarg będzie można 
ogłaszać w maju i jeszcze w 
tym roku rozpoczynać prace 
budowlane – mówi prezydent 
Adamowicz.
Nieco inne terminy podaje nam 
Leszek Grombala.
– Moim marzeniem jest, aby 
pierwsza łopata została wbita 
w ziemię dokładnie 1 września 
– mówi „Panoramie” Leszek 
Grombala. – Przed spotkaniem 
miałem kilka niewiadomych. 
Jednak w piątek wszystkie 
wątpliwości zostały rozwiane. 
Będziemy szukać sposobów 
na pozyskanie zewnętrznego 
wsparcia finansowego, dla na-
szej szkoły.
Michał Piotrowski mówi zaś, 
że argumentem w pozyskiwa-
niu funduszy może być to, że 
szkoła w Kowalach jest wy-
jątkową, bo pierwszą w Pol-
sce szkołą budowaną wspólnie 
przez trzy samorządy.
– W jej ramach powstanie też 
pierwsza wspólna dla trzech 
gmin biblioteka publiczno-
-szkolna. Podobne rozwiązanie 
zastosowano z powodzeniem w 
gdańskiej szkole w Kokoszkach 
– dodaje Michał Piotrowski.
Dodajmy, że poza obiektem dy-
daktycznym i biblioteką, w Ko-
walach wybudowane zostaną 
również obiekty sportowe.
– Taki plan akceptuję i na ta-
kie zadania złożę wniosek o 
pozwolenie na budowę – mówi 
nam Leszek Grombala, doda-
jąc, że budowa basenu schodzi 
w tej chwili na plan dalszy.
Do tematu budowy szkoły 
metropolitalnej w Kowalach 
wrócimy jeszcze na naszych 
łamach.

(lubek)

  W gabinecie prezydenta Gdańska odbyło się spotkanie w sprawie budowy  
szkoły metropolitalnej w Kowalach

 Wizualizacja biblioteki, która powstanie  
w nowej szkole w Kowalach
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DORADZI PSYCHOLOG

Bezpłatna pomoc 
Bezpłatną pomoc psycho-
logiczną dla mieszkańców 
Gdańska oferuje Gdańskie 
Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień. Punkt Pomocy Psy-
chologicznej działa w siedzibie 
GCPU przy ul. Dyrekcyjnej 5, 
ale poradę można uzyskać tak-
że mailowo i telefonicznie!
Na indywidualne spotkanie 
można zarejestrować się te-
lefonicznie (tel. 58 320 44 04 
lub 504 430 755) w godz.8.00 
– 15.00 od poniedziałku do 
piątku. Uzyskać można rów-
nież poradę telefoniczną lub 
drogą mailową, pisząc wiado-
mość na adres e-mail: netpo-
radnia@gcpu.pl.
– W 2015 roku z konsultacji 
indywidualnych skorzystało 
219 osób, udzielono łącznie 
1385 konsultacji w tym 361 
konsultacji indywidualnych, 
760 konsultacji online i 264 
konsultacji telefonicznych – 
mówi Małgorzata Mont z 
Gdańskiego Centrum Profi-
laktyki Uzależnień. – Kon-
sultacje najczęściej dotyczyły 
problemów wychowawczych, 
które były związane np. z 
eksperymentowaniem z sub-
stancjami psychoaktywnymi 
przez dzieci. Do Punktu Po-
mocy Psychologicznej zgła-
szali się również studenci 
borykający się z problema-
mi emocjonalnymi oraz inne 
osoby poszukujące pomocy 
psychologicznej.
W tym roku planowane jest 
skierowanie działań do mini-
mum 400 osób, udzielenie 300 
konsultacji indywidualnych, 
300 porad internetowych oraz 
2 edycje (po 10 spotkań każ-
da) warsztatów dla rodziców 
w ramach programu „Szkoła 

dla rodziców”, w tym 1 edycja 
szkoły dla rodziców nastolat-
ka. Planowane są także 3 gru-
py w ramach programu „Fred 
goes net”.
GCPU na konsultacje zapra-
sza m.in.:
– rodziców i opiekunów do-
świadczających trudności 
wychowawczych z dziećmi i 
młodzieżą, którzy chcą uzy-
skać wskazówki, zmienić swo-
je podejście do dziecka albo 
odreagować własne frustracje,
– studentów, którzy znaleźli 
się w sytuacji kryzysowej, bo-
rykają się z trudnymi emocja-
mi, chcą o tym porozmawiać z 
psychologiem i zastanowić się, 
co dalej robić, żeby rozwiązać 
swój problem,
– młodzież eksperymentującą 
ze środkami psychoaktywny-
mi, która chce zastanowić się 
nad tym, czy „moje działania 
są dla mnie bezpieczne”,
– mieszkańców Gdańska, 
którzy chcą rozwikłać trud-
ny problem uzależnienia lub 
borykania się z przemocą i 
uzyskać informację – co dalej 
robić?
Warto podkreślić, że oprócz 
konsultacji indywidualnych, 
Gdańskie Centrum Profilak-
tyki Uzależnień oferuje także 
„Szkołę dla rodziców i wy-
chowawców”, Program Pro-
filaktyczny „Full Control”, 
Program „FreD goes net”, 
NETporadnię (gcpu.pl/index.
php/poradnia-pomocy-psy-
chologicznej/netporadnia) 
oraz konsultację telefoniczną 
w ramach działania Niebie-
skiej Linii oraz Pomarańczo-
wej Linii.

Dariusz Wołodźko/UM w 
Gdańsku
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 „Dziennik Bałtycki” nominował Katarzynę Rogalską do nagrody „Osobowość Roku 2015” w dziedzinie kultury

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

HOŁD ODDANY GDAŃSKIEMU KOMPOZYTOROWI

Kasia Rogalska pokazała światu 
piosenki Jabłońskiego
Na muzycznym rynku każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród wielu artystów uwagę warto zwrócić na gdańszczankę Katarzy-
nę Rogalską, która na co dzień jest skrzypaczką w Cappelli Gedanensis, ale jej miłością jest również śpiew.

– Co jest bliższe sercu – gra 
na skrzypcach czy może 
śpiewanie?
– Muzyka jest najbliższa moje-
mu sercu. Z wykształcenia je-
stem skrzypaczką, ale ostatnio 
realizuję się wokalnie. W 2014 
roku nagrałam płytę „Tylko 
Echo” z piosenkami Henryka 
Hubertusa Jabłońskiego
– Dlaczego na płycie zna-
lazły się piosenki, których 
słuchali nasi dziadkowie i 
rodzice, a nie nowoczesne 
brzmienia, dominujące teraz 
na listach przebojów, czy też 
antenach radiowych?
 –  Kompletnie nie czuję „dzi-
siejszej” muzyki i gdybym ją 
śpiewała w sposób jaki te-
raz jest na topie, to byłoby to 
sztuczne i nienaturalne. Przede 
wszystkim taka płyta byłaby 
niepotrzebna, bo nie przeko-
nałabym nikogo do słuchania 
tych piosnek. Powód był pro-
zaiczny. W 2015 roku powin-
niśmy obchodzić 100. urodziny 
Henryka Hubertusa Jabłoń-
skiego – gdańskiego kompo-
zytora. Nagrywając tę płytę 
chciałam złożyć jemu hołd, 
przypomnieć  osobę, życiorys, 
a przede wszystkim piosenki, 
które napisał.
– Śmiem twierdzić, że nie-

wielu gdańszczan zna Henry-
ka Hubertusa Jabłońskiego.
 –  Paradoksalnie jego piosen-
ki zna wielu Polaków, bo któż z 
nas nie nucił piosenki „Pierw-
szy siwy włos”, „Tylko echo”, 
„Hej chłopcy, morze ma barwę 
zieloną” czy „Zachodni wiatr”. 
Niewielu jednak wie, że na-
pisał ją gdański kompozytor. 
Sama też tego nie wiedziałam. 

Uświadomił mnie dopiero pro-
fesor Konstanty Andrzej Kulka 
i to właśnie on zaproponował, 
abym zajęła się piosenkami Ja-
błońskiego. Zapoznałam się 
z jego życiorysem i twórczo-
ścią. Doszłam do wniosku, że 
za dużo pracy poświęciłam, 
żeby zorganizować tylko jeden 
koncert, dlatego nagrałam pły-
tę. Nie miałem też problemu 

z doborem repertuaru. Po-
mysł przypadł do gustu także 
moim kolegom muzykom, a 
wręcz z dużym entuzjazmem 
podeszli do projektu. Powiem 
tylko, że wszystkie aranżacje 
przygotował Cezary Paciorek, 
zaś płytę nagrałam z Piotrem 
Lemańczykiem, Maciejem Si-
kałą, Adamem Golickim, a 
gościnnie wystąpili też prof. 

Konstanty Andrzej Kulka, 
Maciej Miecznikowski oraz 
kwartet smyczkowy z Cappelli 
Gedanensis i moja córka Joasia.
– Czy taką muzyką można 
jeszcze trafić do polskich 
słuchaczy?
– Sama jestem zdziwiona, ale 
płyta cieszy się dużym zainte-
resowaniem nie tylko miesz-
kańców Trójmiasta, ale wielu 
innych większych i mniejszych 
miejscowości naszego kraju. 
Szczególnie mogę to zaobser-
wować po promocji płyty „Tyl-
ko Echo” w mediach ogólno-
polskich. Melomani szukają 
mnie w różny sposób i pytają 
o moją płytę albo koncert, na 
który będą mogli przyjść.
– No właśnie, a gdzie można 
ją kupić?
 –  Problemem jest niestety 
promocja mojej płyty. Żaden 
ze sklepów sieciowych nie był 
zainteresowany sprzedażą mo-
jej płyty, niektórzy nawet nie 
raczyli odpowiedzieć na moje 
pismo. Inni zaś twierdzili, że 
moje wydawnictwo będzie 
leżało na półce i nikt go nie 
kupi. Jest to kłamstwo, o czym 
świadczą chociażby moje kon-
certy, na których widzę, jak 
słuchacze łakną takiej muzy-
ki. Otrzymuję dużo maili, w 

których  ciepło wypowiadają 
się o płycie. Zaskoczona też 
jestem liczną obecnością słu-
chaczy,  którzy przychodzą na 
koncerty i śpiewają ze mną pio-
senki. Na razie sprzedażą płyty 
„Tylko Echo” zajmuję się sama. 
Zainteresowanych odsyłam 
do mojej strony internetowej 
www.kasiarogalska.pl.
– Nagranie płyty jest czaso-
chłonnym zadaniem?
- Samo nagranie nie zajęło mi 
dużo czasu, ale najtrudniejsze 
było znalezienie środków, dzię-
ki którym płyta mogłaby się w 
ogóle ukazać. Zdziwiona też 
jestem znikomym zaintereso-
waniem decydentów różnych 
szczebli. Otrzymałam pienią-
dze od naszych lokalnych sa-
morządów i darczyńców. Dzię-
ki temu ten projekt powstał, ale 
trzeba było wiele się nachodzić 
i przekonywać, aby ktokolwiek 
mi zaufał. Jednak – obserwując 
reakcję słuchaczy i publiczności 
– było warto!
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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ZŁÓŻ WNIOSEK

Nagroda 
Bądkowskiego

Można składać wnioski do 
„Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdańska im. Lecha 
Bądkowskiego” dla: Gdań-
skiej Organizacji Pozarzą-
dowej Roku, Gdańskiego 
Darczyńcy Roku i – po raz 
trzeci – dla Gdańskiego 
Społecznika Roku. Wnioski 
można składać do 1 lutego.
Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Wydziale 
Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku pod 
numerem tel. (58) 323 67 
47 lub (58) 323 67 38 albo    
pod adresem: katarzyna.le-
winska@gdansk.gda.pl lub 
anna.stefanska@gdansk.
gda.pl.

(GR)

JEST POROZUMIENIE

Przejęli sieć na Kokoszkach
- Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyj-
na Sp. z o.o. porozumiała się 
ze Spółką GPEC Matarnia w 
sprawie przejęcia sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych 
w obszarze gdańskiej dziel-
nicy Kokoszki – ulice Fun-
damentowa i Budowlanych. 
Oznacza to, że obecnie cała 
sieć wodociągowo-kanali-
zacyjna w obrębie Gdańska 
jest zarządzana przez miej-
ską spółkę GIWK, a eks-
ploatowana przez Saur Nep-
tun Gdańsk SA – informuje 
Magdalena Rusakiewicz, 
rzecznik prasowy Saur Nep-
tun Gdańsk.
Zdaniem zastępcy prezyden-
ta Gdańska, Piotra Grzelaka, 
dla mieszkańców tego rejonu 
miasta efektem porozumienia 
będzie poprawa bezpieczeń-
stwa dostawy wody i odpro-
wadzania ścieków.
- To nie wszystko, ponieważ 

zwiększy się sprawność usuwa-
nia awarii, które to usługi na 
co dzień świadczy Saur Nep-
tun Gdańsk. Spółka GIWK w 
kolejnych latach planuje z kolei 
sukcesywną modernizację sys-
temu w tym obszarze miasta - 
informuje zastępca prezydenta 
Gdańska.
Z kolei Jacek Skarbek, prezes 
zarządu GIWK, przyznaje, że 
porozumienie między Gdańską 
Infrastrukturą Wodociągowo-
-Kanalizacyjną a GPEC Ma-
tarnia jest efektem wieloletnich 
dążeń kierowanej przez niego 
spółki do uporządkowania sta-
nu własnościowego sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej w 
Gdańsku.
Historycznie sieci w tej części 
dzielnicy Kokoszki należały do 
spółki Unicom Przedsiębior-
stwo Usług Energetycznych i 
Komunalnych Sp. z o.o. Mia-
ły one charakter przemysłowy 
i były oddzielone od systemu 

gdańskiego. Dziś znajdują się 
tu także budynki mieszkal-
ne, które będą zaopatrywane 
w wodę zgodnie z przyjęty-
mi w Gdańsku normami i 
zasadami.
- Od 1 stycznia 2016 roku 
Saur Neptun Gdańsk stał 
się dla kolejnych mieszkań-
ców dzielnicy Kokoszki pod-
miotem, w którym będą za-
łatwiać sprawy związane z 
zaopatrzeniem w wodę i od-
biorem ścieków – podkreśla 
Jacek Kieloch, wiceprezes za-
rządu SNG. – Nowi klienci, 
podobnie jak wszyscy miesz-
kańcy Gdańska czy Sopotu, 
swoje sprawy mogą załatwiać 
za pośrednictwem naszego 
Biura Obsługi Klienta, które 
znajduje się przy ul. Wałowej 
46 lub telefonicznie korzysta-
jąc z alarmowego numeru 994 
oraz naszej infolinii (58) 301 
30 91.

(GR)
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„RODZINA 500 PLUS”
W środę 20 stycznia, w ramach ogólnopolskich konsultacji 
społecznych rządowego programu „Rodzina 500 plus”, od-
będzie się w Gdańsku otwarte spotkanie z podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Marcinem Zielenieckim.
- Rozpocznie się ono o godz. 9.00 w Sali im. Lecha Bądkow-
skiego przy ul. Okopowej 21/27. Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w otwartej
dyskusji na temat programu serdecznie zapraszamy. Informa-
cje o programie są dostępne na stronie internetowej Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zaprasza Roman 
Nowak, rzecznik prasowy wojewody pomorskiego.

SPOTKANIA LITERACKIE
W dniach 17-19 marca Gdańsk zostanie poetyckim sercem 
Europy. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na spotkania 
literackie, wydarzenia artystyczne i do obcowania z poezją 
zagranicznych autorów w oryginale podczas Międzynaro-
dowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności. 
Momentem kulminacyjnym wydarzenia będzie przyznanie 
Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wol-
ności jednemu z siedmiu nominowanych poetów oraz jego 
tłumaczowi na język polski.

GDAŃSK W FILMIE
Akademia Gdańska to roczny cykl wykładów, dla których 
inspiracją jest gdańska historia, kultura i sztuka. Kluczem 
trzeciej edycji spotkań jest opowieść o Gdańsku widzianym 
przez kadry filmowe, obiektyw fotograficzny oraz zapisana w 
gdańskiej literaturze i codziennym życiu. 19 stycznia o godz. 
18.00 w sieni IKM odbędzie się  pierwszy wykład: „Gdańsk 
w filmie i filmy gdańskie”, który wygłosi profesor Uniwersy-
tetu Gdańskiego – Krzysztof Kornacki. Wstęp wolny!

(GR)

W SKRÓCIE
WYBRANO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

Zaspa bez targowiska
Po ponad 20 latach istnienia z krajobrazu Zaspy zniknęło ostatecznie targowisko na nieczynnym 
pasie startowym przy Al. Jana Pawła II. W latach świetności miejsce to było jednym z najwięk-
szych gdańskich targowisk, gdzie można było kupić praktycznie każdy rodzaj towaru, od żyw-
ności aż po meble.
Od początku targowisko cha-
rakteryzowało się niestety swo-
ją brzydotą, bowiem handlują-
cy tam sprzedawcy wybudowali 
pawilony handlowe dosłownie 
z każdego dostępnego mate-
riału. Aby uzmysłowić przekaz 
można dodać, że tzw. szczę-
ki, były w tym gronie okazem 
szyku. W ostatnich latach na 
targowisku zostali głównie 
rolnicy, od których okoliczni 
mieszkańcy mogli kupić świeże 
produkty. 
– Estetyka tego miejsca nieste-
ty raziła w oczy i z tego powo-
du likwidacja targowiska mnie 
cieszy. Z drugiej strony można 
tam było kupić świeże warzy-
wa, owoce, mleko, jajka czy wę-
dliny domowej roboty wprost 
od naszych rolników. Tego 
nam, mieszkańcom Zaspy, 
może brakować w tym miejscu 
– mówi Andrzej Kowalczys, 
radny miasta Gdańska.
Właścicielem terenu, na któ-
rym dotąd znajdowało się tar-
gowisko, jest firma Budimex 
Nieruchomości, która planuje 

wznieść w tym miejscu budyn-
ki mieszkalne o zróżnicowanej 
wysokości, z punktami usługo-
wymi oraz sklepami. Pierwszy 
etap budowy powinien rozpo-
cząć się już pod koniec 2016 
roku. Prace ruszą najpierw na 

fragmencie działki od strony 
planowanej Drogi Czerwonej 
i pomiędzy ul. Dywizjonu 303 
oraz Jana Pawła II.
– Budowa obiektów mieszkal-
nych w tym miejscu wydaje się 
być najlepszym rozwiązaniem, 

z pewnością zdecydowanie 
lepszym niż brana pod uwagę 
wcześniej budowa wielkiego 
centrum handlowego – ocenia 
radny Andrzej Kowalczys.
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  Po targowisku na Zaspie nie ma już prawie śladu
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MISTRZOSTWA EUROPY

Również w 
strefie kibica
W miniony piątek rozpoczę-
ły się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn 
Polska 2016. Z tej oka-
zji Związek Piłki Ręcznej 
w Polsce, wspólnie z Pol-
skim Górnictwem Nafto-
wym i Gazownictwem oraz 
Miastami Gospodarzami 
przygotował strefy kibica, 
w których na fanów czeka 
wiele atrakcji, w tym przede 
wszystkim możliwość oglą-
dania meczów EURO 2016.
Strefa kibica stanęła m.in. w 
Gdańsku na Targu Węglo-
wym. Podczas mistrzostw 
Europy, które potrwają do 
31 stycznia, wszystkie mecze 
będzie można śledzić na te-
lebimie, a przede wszystkim 
wspólnie dopingować repre-
zentację Polski. Wszystkie 
mecze można oglądać sie-
dząc na wygodnych pufach 
i specjalnie przygotowanych 
leżakach. Obiekt pomieści 
około 900 osób.
Oczywiście nie zabraknie 
innych atrakcji, od meta-
morfoz kibica po GifBoxy, 

czy specjalnej strefy dla 
najmłodszych, w której pod 
okiem animatorów, dzie-
ci mogą aktywnie spędzać 
czas. Na wszystkich kibi-
ców czekać będą ponadto 
konkursy, w których będzie 
można wygrać „zestaw kibi-
ca”, bilety na finał i półfinał, 
oficjalne piłki mistrzostw 
Europy, koszulki oraz wie-
le innych, atrakcyjnych 
nagród.
Strefy kibica będą otwarte 
codziennie od godz. 17.00 
do 23.00 (20 i 29 stycznia 
już od 15.00). Z kolei w dniu 
finału, 31 stycznia, wszyst-
kich kibiców do wspólnej 
zabawy zapraszamy już od 
godz. 12.00.
Miejmy nadzieję, że pol-
scy szczypiorniści powalczą 
we własnym kraju i ostat-
ni mecz zagrają dopiero 31 
stycznia w wielkim finale.

(KL)
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DEVIS CUP

Polska – Argentyna 
Polski tenis ma się coraz le-
piej. Sukcesy odnosi Agniesz-
ka Radwańska, a w tyle nie 
chcą pozostać mężczyźni, 
który osiągnęli w ubiegłym 
roku historyczny wynik, 
awansując do Grupy Świa-
towej Davis Cup by BNP 
Paribas.
Przypomnijmy, że jeszcze w 
ubiegłym roku reprezenta-
cja deviscupowa o awans do 
światowej czołówki walczyła 
ze Słowacją. Spotkanie roze-
grano w Gdyni, a nasi repre-
zentanci po dramatycznym 
meczu pokonali jesienią Sło-
waków 3:2 i awansowali do 
Grupy Światowej. Dodajmy, 
że wcześniej Polska ograła 3:2 

Litwę i 3:1 Ukrainę. 
– Po raz pierwszy w historii 
drużyna polskich tenisistów 
zagra w Grupie Światowej 
Davis Cup by BNP Paribas. 
Rywalami Polaków będą Ar-
gentyńczycy, z mistrzem US 
Open 2009 – Juanem Marti-
nem Del Potro na czele. Mecz 
Polska – Argentyna w dniach 
4-6 marca rozegrany zostanie 
w Ergo Arenie – informuje 
Bartosz Tobieński, rzecznik 
prasowy hali.
Warto wiedzieć, że Argen-
tyńczycy czterokrotnie wy-
stępowali w finałach Pucharu 
Davisa.
 

(KL)

 Radości po wygranym meczu ze Słowacją nie było końca
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SENIORZY TEŻ MOCNI

VIII Dzielnicowy Turniej Tenisa
Klub „Ad-Rem” był organizatorem kolejnego turnieju sportowego. Tym razem do zmagań zapro-
szono tenisistów stołowych, którzy rywalizowali w VIII Dzielnicowym Turnieju Tenisa Stołowego.

Jak informuje nas Ryszard Ri-
viera, kierownik klubu „Ad-
-Rem”, tenisowe zawody prze-
prowadzone były w kilku kate-
goriach wiekowych. 
– Bezkonkurencyjny w grupie 
najmłodszej okazał się Kacper 
Zydroń, pokonując w bratobój-
czym finale Filipa Zydronia, 
najmłodszego uczestnika na-
szego turnieju, który ukończył 
zaledwie 10 lat. Z kolei w ka-
tegorii gimnazjów zwyciężył 
Sebastian Zydroń. Na kolej-
nych miejscach sklasyfikowa-
no Janusza Kiełbratowskiego, 
Kamila Beleckiego i Adama 
Nowika. Dalsze miejsca w tej 
grupie wiekowej zajęli Bartek 
Florkiewicz, Adam Marciniak, 
Kacper Skórski i Przemysław 
Kowalewski – informuje Ry-
szard Riviera. 
Natomiast w kategorii open 
prym wiedli seniorzy – sam 
kierownik oliwskiego klu-
bu, 69-letni Ryszard Riviera 
(zwycięzca zawodów), 13 lat 
starszy Ireneusz Nowak, który 
był najstarszym uczestnikiem 
turnieju oraz 76-letni Wiesław 
Wrzostek. 

– Wszyscy startujący otrzymali 
upominki oraz słodkie niespo-
dzianki, natomiast zwycięzcy 
odebrali medale oraz nagrody 
ufundowane przez Robotniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Budowlani”, firmę Trefl, Radę 

Osiedla Oliwa i Wydział Pro-
mocji, Informacji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku – dodaje Ry-
szard Riviera.
Organizatorami zawodów, 
poza klubem „Ad-Rem”, była 

Rada Dzielnicy Oliwa i Zespół 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 17, gdzie 
zorganizowano turniej. Do-
dajmy jeszcze tylko, że zawody 
prowadziła Anna Riviera.
 

(GR)

  Finaliści VIII Dzielnicowego Turnieju Tenisa Stołowego

„OLIVIA” ZAPRASZA NA TRENINGI

W zdrowym ciele, zdrowy duch!
Początek nowego roku przynosi ze sobą nowe cele i wyzwania. Warto w tym okresie pomyśleć o 
aktywnym zagospodarowaniu czasu wolnego dla swoich dzieci.

Klub Sportowy „Olivia” przy-
gotował specjalną ofertę dla 
najmłodszych. Od paździer-
nika ubiegłego roku trwają 
bezpłatne zajęcia sportowe dla 
dzieci urodzonych w 2007 roku 
oraz młodszych. 
– Dwa razy w tygodniu pod 
kierunkiem wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej odbywają się 
zajęcia, gdzie kładzie się szcze-
gólny nacisk na ćwiczenia ogól-
norozwojowe z elementami pił-
karskimi. Od nowego semestru 
do kadry szkoleniowej dołączy 
dietetyk. To nowość na tym 
poziomie szkolenia, ale w do-
bie internetu oraz przetworzo-
nej żywności, rodzice od naj-
młodszych lat powinni zadbać 
o zdrowie i aktywność fizyczną 
swoich dzieci – informuje nas 
Olaf Dramowicz, prezes Klubu 
Sportowego „Olivia”.
Jak tłumaczy nam prezes Dra-
mowicz, dietetyk przygotuje 
specjalny program żywieniowy, 
który będzie połączony z zaję-
ciami sportowymi. 
– Program szkoleniowy z ele-
mentami profilaktyki zdro-
wego odżywiania będzie 

realizowany na terenie Gdań-
ska przy współpracy z przed-
szkolami oraz szkołami pod-
stawowymi. Liczymy na zain-
teresowanie projektem i współ-
pracę z Wydziałem Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku – mówi Olaf 
Dramowicz.
Zajęcia piłkarskie odbywają się 
we wtorki o 16.00 w Zespole 
Kształcenia Podstawowego i 

Gimnazjalnego nr 8 przy ulicy 
Szyprów 3. Więcej informacji 
dostępnych jest pod numerem 
tel. 502 507 980 u trenera Jacka 
Zygało.

(OD)

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

  Młodzi fani futbolu swoje piłkarskie umiejętności mogą rozwijać w Klubie Sportowym Olivia
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Ruszają fundusze unijne dla firm 
z RPO WP 2014-2020
Okres programowania 2014-
2020 to bez wątpienia do-
tychczas największe fundusze 
europejskie dla Polski i Po-
morza. Konferencja z udzia-
łem marszałków Mieczysława 
Struka i Ryszarda Świlskiego, 
pn. „Agencja Rozwoju Po-
morza dla firm. Nowy adres, 
Nowe wyzwania", była okazją 
m.in. do omówienia zasad naj-
bliższego konkursu w ramach 
poddziałania 2.2.1 „Inwestycje 
profilowane – wsparcie dota-
cyjne" RPO WP, który roz-
pocznie się już 1 lutego br. 
165 mln zł to łączna pula środ-
ków unijnych przeznaczonych 
na dotacje w ogłoszonych przez 
Agencję Rozwoju Pomorza 
dwóch konkursach. Zyska-
ją mikro, małe i średnie firmy, 
które mogą ubiegać się o do-
finansowanie projektów in-
westycyjnych w poddziałaniu 
2.2.1 „Inwestycje Profilowane 
– wsparcie dotacyjne". Środ-
ki przeznaczone na konkurs 
to prawie 64 mln zł, a wnioski 
o dotacje można składać już 
od 1 lutego 2016. Dotacje na 

aktywność badawczo-rozwojo-
wą będą dostępne w poddziała-
niu 1.1.1 „Ekspansja przez in-
nowacje – wsparcie dotacyjne". 
Kwota przeznaczona na ten 
cel to ponad 101 mln złotych, 
od 4 maja przyjmowane będą 
wnioski. 
– Instrumenty zwrotne już na 

stałe wpisały się w politykę 
rozwoju prowadzoną przez sa-
morząd województwa pomor-
skiego przy pomocy środków 
unijnych – mówił marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – Pienią-
dze, o których dziś rozma-
wiamy, będą jeszcze wiele lat 

pracowały dla rozwoju regionu.
ARP, która posiada ponad 
20 letnie doświadczenie we 
współpracy z przedsiębiorcami, 
pełni rolę Instytucji Pośred-
niczącej we wdrażaniu dotacji 
unijnych Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (RPO) – będzie 

ogłaszała konkursy, weryfiko-
wała złożone projekty, a także 
wypłacała przyznane dotacje 
w następujących działaniach:   
"Ekspansja przez innowacje – 
wsparcie dotacyjne", „Transfer 
wiedzy do gospodarki" oraz 
„Inwestycje Profilowane – 
wsparcie dotacyjne".  Pierwsze 

dwa skierowane są do przedsię-
biorstw, które utworzyły part-
nerstwa oraz jednostek nauko-
wych i szkół wyższych. Trzecie 
dedykowane jest wyłącznie mi-
kro, małym i średnim firmom.  
Łączna pula środków do po-
zyskania w ramach konkursów 
ogłaszanych za pośrednictwem 
ARP w latach 2014-2020 wy-
nosi prawie 150 mln euro. 
– Dzięki środkom unijnym w 
ramach pierwszej osi prioryte-
towej RPO WP zainwestujemy 
w  prace B+R oraz tworzenie i 
rozwój infrastruktury B+R za-
równo w przedsiębiorstwach, 
jak i jednostkach  naukowo 
badawczych. Firmy mogą li-
czyć na wsparcie procesu pro-
jektowego od fazy badawczej, 
poprzez linie pilotażowe, de-
monstratory, do fazy pierwszej 
produkcji włącznie, jak rów-
nież wsparcie zabezpieczenia i 
ochrony własności intelektual-
nej – dodał marszałek.
Więcej informacji na stronie 
internetowej www.arp.gda.pl. 
Tam też  będą dostępne doku-
menty konkursowe.

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

„ZAKOPIANKA”

Po remoncie
Tydzień temu odbyła się 
uroczystość otwarcia Domu 
Sąsiedzkiego „Zakopianka” 
na Siedlcach przy ul. Zako-
piańskiej 40. 
- Główna sala Domu Są-
siedzkiego ma ponad 200 m 
kw. i do niedawna znajdo-
wała się w całkowitej ruinie. 
Gdański Zarząd Nierucho-
mości Komunalnych wy-
konał tam remont kosztem 
120928 zł. Remont obej-
mował m.in. wykonanie no-
wych tynków, wymianę sto-
larki drzwiowej, wykonanie 
nowych posadzek, nową in-
stalację elektryczną i remont 
instalacji sanitarnej – infor-
muje Dariusz Wołodźko z 
Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Działalność Domu Sąsiedz-
kiego „Zakopianka” ani-
mowały: Stowarzyszenie 
„Nasze Siedlce”, Stowarzy-
szenie „Dla Siedlec”, Towa-
rzystwo Przyjaciół Sportu i 
Fundacja Wsparcia i Inicja-
tyw Społecznych.
Stowarzyszenie „Nasze Sie-
dlce” wystąpiło do miasta o 
grant w wysokości 60 tys. zł 
na tegoroczną działalność. 
Wyniki konkursu granto-
wego poznamy w lutym.

(GR)


