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STR. 11

Zimowe ferie czas zacząć
Rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży. 
Z myślą o nich ofertę przygotowały szkoły, 
kluby osiedlowe, miejskie instytucje 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

Już 4 lutego, w sali teatralnej gdańskiego NOT, odbędzie się gala 
jubileuszowa działalności charytatywnej Przemka Szalińskiego. 
Podczas 3-godzinnej imprezy wystąpią znani artyści, a spotkanie 
będzie okazją do przeprowadzenia kilku licytacji, z których dochód 
przeznaczony będzie oczywiście na cele charytatywne.

Przez 10 lat mojej działalności żadna 

z gwiazd nie zażyczyła sobie nawet

minimalnego honorarium - 

Przemek Szaliński.

Wyjątkowy rok teatru  
To był znakomity rok dla gdańskiego Teatru 
Wybrzeże. W 2016 roku zaprezentowano  
publiczności 47 tytułów, zagraliśmy blisko 500 
spektakli.

13 chętnych 
Nie brakuje chętnych do budowy szkoły  
w Kowalach. Niedawno minął termin składa-
nia wniosków o dopuszczenia do udziału w po-
stępowaniu przetargowym.

Niższe opłaty eksploatacyjne   
Dzięki naszej działalności fundusz 
eksploatacyjny nie zostanie podwyższony,  
a nawet zostanie obniżony – mówi Zbigniew 
Kopiński, prezes RSM „Budowlani”. 
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OD DRUGIEJ STRONY

• 19 stycznia (czwartek), mecz Trefl Sopot – 
Anwil Włocławek, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 19 – 21 stycznia (czwartek – sobota), Smerfy, 
godz. 11.00, 15.00, 16.00 i 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 26 stycznia (czwartek), Błażej Król, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski, 
 ul. Bogusławskiego 1

• 27 stycznia (piątek), Vavamuffin, godz. 
20.00, Klub Żak w Gdańsku,  
al. Grunwaldzka 195/197

• 29 stycznia (niedziela), Ale Kino! 
Największe przeboje muzyki filmowej, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
 ul. Ołowianka 1

• 1 lutego (środa), José González & The String 
Theory, godz. 20.00, Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 3 lutego (piątek), 4. Gala Stand up Comedy, 
godz. 19.30, Hala Ergo Arena

• 4 lutego (sobota), Koncert Gwiazd – 10 
lat Przemek Dzieciom, godz. 18.00, scena 
teatralna NOT w Gdańsku, ul. Rajska

• 12 lutego (niedziela), Urszula Dudziak z 
zespołem, godz. 19.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 12 lutego (niedziela), Lechia Gdańsk – 
Jagiellonia Białystok, godz. 18.00,  
stadion Energa Gdańsk

• 14 lutego (wtorek), Kabaret Smile, godz. 
17.30 i 20.30, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9

• 15 lutego (środa), Broadway Exclusive, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 21 lutego (wtorek), Rod Stewart,  
Hala Ergo Arena

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Elektryków

• 24 lutego (piątek), Justin Kauflin Trio, godz. 
20.00, Klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197

• 27 lutego (poniedziałek), Sabaton,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 3 marca (piątek), Illusion, klub B90 
w Gdańsku, ul. Elektryków

• 5 i 6 marca (niedziela – poniedziałek),  
Kult Akustik, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 10 – 12 marca, Ogólnopolskie Spotkania 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów –  
Kolosy w Gdyni

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9 

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Apteka Dyżurna Sopot, Tadeusza Kościuszki 7  (58) 551 32 89

• Apteka Dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• Apteka Dyżurna Gdańsk, Kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE
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OD 10 LAT POMAGA DZIECIOM 

Gwiazdy na jubileuszu Przemka
Już 4 lutego, w sali teatralnej gdańskiego NOT, odbędzie się gala jubileuszowa działalności charytatywnej Przemka Szalińskiego. Podczas 
3-godzinnej imprezy wystąpią znani artyści, a spotkanie będzie okazją do przeprowadzenia kilku licytacji, z których dochód przeznaczony 
będzie oczywiście na cele charytatywne.

Przemek Szaliński już od 10 
lat stara się pomagać potrzebu-
jącym dzieciom. Na jego apel 
odpowiadają nawet najbardziej 
znani polscy artyści.
– Przez 10 lat mojej działalno-
ści żadna z gwiazd nie zaży-
czyła sobie nawet minimalnego 
honorarium. Podobnie będzie 
z galą jubileuszową, na której 
spodziewać się można wielu 
nieoczekiwanych wydarzeń – 
zapewnia Przemek Szaliński, 
który nie chciał nam jednak 
zdradzić zbyt wielu szczegółów.
W koncercie wystąpią: Halina 
Kunicka, Grażyna Wolszczak, 
Mateusz Damięcki, Homo-
-Homini, Edward Hulewicz, 
Janusz Panasewicz z Michałem 
Sitarskim, Andrzej Rybiński z 
Kacprem Rybińskim, Andrzej 
Seweryn. Koncert poprowa-
dzą Zygmunt Chajzer i Roman 
Czejarek, a licytację – Krzysz-
tof Skiba.
Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00 i potrwa co najmniej 3 
godziny. Ponad połowa z 500 
biletów została już sprzeda-
na. Kolejne wejściówki czeka-
ją na nabywców. Dodajmy, że 

do wylicytowania będzie ko-
szulka z autografem Roberta 
Lewandowskiego, biżuteria 
Maryli Rodowicz czy książka 
podpisana przez Lecha Wałę-
sę. Niecodzienne dzieło – mo-
zaikę ceramiczną „Tajemni-
czy ogród” przygotowali mali 
gdańszczanie, którzy działali 
pod czujnym okiem Moniki 
Urbańskiej-Ileckiej i jej męża 
Jacka, prowadzących warszta-
ty ceramiczne również w klubie 
„Piastuś” na Przymorzu.
– Warsztaty prowadzone były 
w różnych miejscach, a każde 
dziecko wykonało tylko jeden 
element. Wspólnie z mężem 
musieliśmy potem zająć się 
ich skomponowaniem i zło-
żeniem wszystkich części w 
całość – mówi nam Monika 
Urbańska-Ilecka.
– O działalności Przemka Sza-
lińskiego dowiedzieliśmy się 
od Ewy Abramowskiej, któ-
ra kieruje klubem „Piastuś”. 
Ucieszyliśmy się, że dzięki tej 
pracy być może uda się po-
móc komuś potrzebującemu. 
Mam nadzieję, że naszą mo-
zaikę wylicytuje osoba, która 

powiesi pracę w miejscu, gdzie 
przebywają dzieci. Może bę-
dzie to jakiś szpital – dodaje 
Jacek Ilecki. – Obserwujemy 
działalność Przemka, cieszymy 
się, że z powodzeniem działa 
od wielu lat i do tego właśnie 

w naszym sąsiedztwie, dlatego 
właśnie jemu przekazaliśmy 
nasze dzieło.
Dodajmy przy okazji, że ce-
ramiczna pracownia założona 
została w 2010 roku. Chęt-
nych odsyłamy do Facebooka 

„Warsztaty ceramiczne – Mo-
nika Urbańska-Ilecka”, gdzie 
można zobaczyć jak cudne 
rzeczy z gliny potrafi zrobić 
dziecko.
Numerowane cegiełki kupić 
można w środy w godz. 15.00 

– 16.00 w budynku NOT oraz 
w soboty w godz. 14.00 – 15.00 
w Zatoce Sztuki w Sopocie. 
Więcej na temat imprezy na 
facebookowej stronie Fundacji 
Przemek Dzieciom.

(lubek)
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OGŁOSZONO PRZETARG

SOPOT

Schronisko za rok

Ryzyk – Fizyk 

Z uwagi na zmianę przepisów 
prawa, uniemożliwiających 
rozbudowę będącego w nie 
najlepszym stanie obiektu w 
obecnym miejscu, miasto po 
konsultacjach z mieszkańca-
mi zdecydowało o wybudo-
waniu nowoczesnego domu 
dla bezpańskich zwierząt 
przy ulicy Malczewskiego w 
Sopocie.
– Zakończyły się prace pro-
jektowe, jest już prawomoc-
ne pozwolenie na budowę, 
rozpisany został też przetarg 
na wyłonienie firmy, któ-
ra schronisko wybuduje. Na 
stronie internetowej Sopo-
tu znajduje się szczegółowa 
informacja o wymaganiach 
przetargu na wykonanie ro-
bót polegających na budowie 
nowej siedziby schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w So-
pocie przy ul. Malczewskiego 
– informuje Anna Dyksińska 

Państwowa Galeria Sztu-
ki w Sopocie zaprasza na 
V Dwubiegunowe Mię-
dzynarodowe Spotkanie 
Performerów w Sopocie – 
„Ryzyk – Fizyk”.
Spotkania odbędą się  
w Państwowej Galerii 
Sztuki przy Placu Zdrojo-
wym 2. Odbędą się one 13 
stycznia o godz. 18.00 i 14 
stycznia o godz. 16.00.

(KL)

z Urzędu Miasta Sopot.
W ramach inwestycji przewi-
dziana jest budowa budynków 
o łącznej kubaturze blisko 
2700 m3, wolierów dla pta-
ków oraz urządzenie terenu 
wraz z drogą i chodnikami.
– Wykonawca będzie miał 
365 dni na zrealizowanie 
przedsięwzięcia, od dnia pod-
pisania umowy. Oferty na-
leży składać do 18 stycznia. 
Dodać trzeba, że właściciele 
sąsiadującej z obecnym schro-
niskiem działki, zobowiązali 
się do pokrycia połowy kosz-
tów przenosin schroniska w 
nowe miejsce, co ustalono na 
kwotę 2 150 tys. zł. Pieniądze 
te zostaną najpierw ujęte po 
stronie przychodów miasta, z 
zaznaczeniem, że są to środ-
ki przeznaczone na budowę 
schroniska – wyjaśnia Anna 
Dyksińska.

(GR)

MILITARNIE I KONCERTOWO

Sopot zagra z WOŚP 
– Młodzieżowy Dom Kultu-
ry Sopot – sztab 2296, Scena 
Muzyczna Sopot oraz miasto 
Sopot serdecznie zaprasza-
ją na 25. finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Będzie czołg, będą wozy stra-
żackie, koncerty, pokazy, li-
cytacje i wiele innych atrakcji. 
W ramach 25. finału w Sopo-
cie będzie się działo – zapew-
nia Justyna Mazur-Dziadkie-
wicz z Urzędu Miasta Sopot.
Sopoccy wolontariusze będą 
w gotowości już od samego 
rana, by móc następnie ro-
zejść się po całym mieście 
zbierając do puszek środki, 
które zostaną przeznaczo-
ne na pomoc najmłodszym i 
najstarszym, a konkretnie – 
na ratowania życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogólno-
pediatrycznych oraz dla za-
pewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom.
Teresa Jackowska, konsultant 
krajowy w dziedzinie pedia-
trii podkreśla, że pediatria w 
naszym kraju w dalszym cią-
gu jest zaniedbywana.
– Mimo ogromnej pomo-
cy ze strony orkiestry, nadal 
na tych oddziałach braku-
je elementarnego wyposa-
żenia. Łóżeczka, które stoją 
w szpitalach w wielu przy-
padkach nie spełniają norm 

bezpieczeństwa, a na salach 
szpitalnych można by z po-
wodzeniem kręcić filmy w 
rzeczywistości lat 60. bez bu-
dowania scenografii – dodaje 
Teresa Jackowska.
Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy nie za-
pomina również o seniorach. 
Lidia Dziwisz, jedna z jej eks-
pertek zauważa, że to właśnie 
dzięki zakupom w ramach 
ostatnich 4 finałów stan pol-
skiej geriatrii znacznie się po-
prawił, jednak wciąż jest jesz-
cze dużo do zrobienia.
– Warto przypomnieć, że w 
ramach zakupu ze środków 
zebranych podczas 24. fina-
łu WOŚP, Fundacja Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy dokonała zakupu m.in. 2 
rezonansów magnetycznych, 
wysokiej klasy kardiomoni-
torów czy urządzeń do niein-
wazyjnego wspomagania od-
dychania noworodka, a tak-
że wyposażenia laboratoriów 
onkologicznych. W ramach 
zakupu dla geriatrii wymie-
niono ponad 1500 łóżek z 
materacami i szafkami noc-
nymi oraz aparaty EKG czy 
inhalatory – przypomina Ju-
styna Mazur-Dziadkiewicz.

(GR)

BEZPŁATNE ZAJĘCIA W „HANDLÓWCE”

ZNIŻKI I RABATY

W Sopocie stawiają na rugby

Biblioteka w programie Karta do Kultury 

W ubiegłym tygodniu w sopoc-
kim Zespole Szkół Handlowych 
odbyły się pierwsze zajęcia, które 
mają rozwijać szczególnie popu-
larne w naszym mieście rugby. 
Zajęcia prowadzone będą w ra-
mach porozumienia, które pod-
pisała dyrekcja szkoły i Funda-
cja Sportu i Rekreacji Edwarda 
Hodury. 
Współpraca będzie polegać w 
szczególności na wzajemnym 
wspieraniu inicjatywy naboru i 
powołania młodzieżowej sek-
cji rugby dziewcząt i chłopców 

Jak informuje Justyna Mazur-
-Dziadkiewicz z sopockiego 
urzędu miasta, od początku 
tego roku Biblioteka Sopocka 
przystąpiła do Metropolitalnej 
Karty do Kultury. 
– Podobnie uczyniło 12 biblio-
tek z małego i dużego Trój-
miasta. Wszyscy użytkowni-
cy bibliotek otrzymają kartę, 
która będzie jednocześnie 
kartą biblioteczną i rabatową 
– oferującą zniżki do szeregu 
instytucji kultury w naszych 
miastach – mówi Justyna 
Mazur-Dziadkiewicz.

oraz działaniu na rzecz rozwoju 
rugby w Polsce. Uczniowie sopoc-
kiej szkoły będą mogli bezpłatnie 
uczestniczyć w zajęciach sporto-
wych organizowanych przez fun-
dację, a także trenować rugby. Do-
dajmy, że zajęcia prowadzić będzie 
Jarosław Hodura.
– Warto przypomnieć, że rug-
by dla Sopotu zawsze było i jest 
bardzo ważną dyscypliną spor-
tu. Mamy swoją drużynę, któ-
ra odnosi ogólnopolskie sukcesy, 
mamy też własny stadion rugby. 
W poprzednich latach na obiekcie 

Dagmara Sypniewska-Skwara, 
zastępca dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sopocie 
podkreśla, że jest to ważny krok 
w integracji Trójmiasta, a jed-
nocześnie duże ułatwienie dla 
mieszkańców.
– To także promocja czytel-
nictwa i wydarzeń kultural-
nych, które tworzymy i orga-
nizujemy z myślą o licznych 
odbiorcach – dodaje Dagmara 
Sypniewska-Skwara.
– Czytasz, lubisz dobre filmy, 
koncerty, chodzisz do kina, 
teatru? To karta dla Ciebie! 

znajdującym się przy ul. Jana z 
Kolna, nie tylko została odnowio-
na murawa, lecz zakupiono także 
nowe bramki oraz tablicę wyni-
ków. Wszystko po to, aby kibicom 
zapewnić emocje na najwyższym 
poziomie, zawodnikom – maksy-
malny komfort gry oraz by w ko-
lejnych pokoleniach wskrzeszać 
chęć kontynuowania szlachetnych 
tradycji sopockiego rugby – mówi 
Justyna Mazur-Dziadkiewicz z 
Urzędu Miasta Sopot.
Dodajmy, że inwestycja mia-
ła także na celu poprawę stanu 

Przyjdź w styczniu do do-
wolnej biblioteki w Sopocie i 
odbierz bezpłatnie swoją Me-
tropolitalną Kartę do Kultury. 
Zyskasz zniżki na wydarzenia 
kulturalne i łatwy dostęp do 
wszystkich bibliotek. Jeżeli 
nie jesteś jeszcze czytelnikiem 
sopockiej biblioteki, to pora to 
zmienić. Zapraszamy do Bi-
blioteki Sopockiej – zachęca 
Justyna Mazur-Dziadkiewicz.
Więcej informacji na ten te-
mat znaleźć można na stronie 
www.mbp.sopot.pl.

(GR)

technicznego obiektów sporto-
wych, tak by osiągnięte zostały 
standardy zgodne z Między-
narodową Organizacją Rugby 
IRB oraz FIFA. 
– Dzięki realizacji projektu po-
wstała nowoczesna infrastruk-
tura sportowo-widowiskowa 
w centrum Aglomeracji Trój-
miejskiej oraz nowoczesna baza 
szkoleniowa, umożliwiająca 
kształcenie dzieci i młodzie-
ży na najwyższym, sportowym 
poziomie. Inwestycja dofinan-
sowana została kwotą 2,4 milio-
na złotych przez Ministra Spor-
tu i Turystyki – dodaje Justyna 
Mazur-Dziadkiewicz.

(GR)

W ŚRODOWISKOWYM DOMU POMOCY

Opieka dla osób z Alzheimerem
Domowa atmosfera, profesjonalna opieka i mnóstwo zajęć, które wspierają, aktywizują i 
usprawniają osoby cierpiące na demencję, w tym chorobę Alzheimera, to wszystko zapewnia 
uczestnikom Środowiskowy Dom Samopomocy działający w Sopocie.

Uczestnicy rozpoczynają dzień 
od wspólnego śniadania, roz-
mawiają o ważnych dla nich 
sprawach, gimnastykują się, 
każdy na miarę swoich możli-
wości. Stałym i ważnym punk-
tem jest trening pamięci oraz 
codziennych czynności, gdyż 
osoby z demencją zapomina-
ją jak się je wykonuje. Jest też 
wspólne śpiewanie i gotowanie. 
Z zajęć, jakie oferuje Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
(ŚDS), mogą skorzystać osoby 
starsze, które mają problemy 
z pamięcią, nie radzą sobie w 
codziennym funkcjonowaniu 
i potrzebują wsparcia. Dom 
zapewnia całodzienną opie-
kę, od poniedziałku do piątku, 
przez wykwalifikowany per-
sonel, który prowadzi zajęcia 
terapeutyczne według planu 
wspierająco-aktywizującego 
opracowanego indywidual-
nie dla każdego uczestnika, w 
tym m.in. zajęcia terapeutycz-
ne, trening pamięci, zajęcia 
plastyczne, kulinarne i kultu-
ralne. Uczestnicy mają zapew-
niony ciepły posiłek. Możliwy 

jest również dowóz osób, które 
mają problemy z poruszaniem 

się i dotarciem do ośrodka. 
Koszt pobytu uzależniony jest 
od dochodu uczestnika i jego 
rodziny. 
Nadzór merytoryczny nad Śro-
dowiskowym Domem Samo-
pomocy (ŚDS) dla osób z za-
burzeniami pamięci sprawuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, który kieruje 
osoby wymagające takiej formy 
wsparcia do ŚDS. Prowadze-
nie placówki miasto Sopot 

powierzyło Fundacji „Niesiemy 
Pomoc”.
Osoby zainteresowane udzia-
łem w zajęciach w Środowisko-
wym Domu Samopomocy dla 
osób starszych z zaburzeniami 
pamięci, zapraszamy do kon-
taktu z Działem Pracy Socjal-
nej MOPS Sopot, Al. Niepod-
ległości 759 a, 81-835 Sopot, 
tel. 58 550 31 89, 550 04 23, 
kom. 609 680 828.

Agnieszka Niedałtowska

  Środowiskowy Dom Pomocy w Sopocie otwiera się na osoby starsze 
z zaburzeniami pamięci



STYCZEŃ 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 5PSM PRZYMORZE

KOLEJNE SUKCESY MŁODYCH ŚPIEWAKÓW

Pierwszy atak zimy 
został odparty

Echa świątecznych 
wydarzeń 

W ubiegłym tygodniu doświadczyliśmy pierwszego ataku zimy. In-
tensywne opady, niska temperatura i silny wiatr spowodowały wiele 
utrudnień na drogach. My sprawdziliśmy, jak do zimy przygotowały 
się służby w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. 
Przy okazji doradzimy jak ogrzewać mieszkanie, żeby było ciepło, 
bezpiecznie, a przy tym ekonomicznie.

Zima kojarzy się nam ze śniegiem i mrozem, ale najbardziej z Miko-
łajem i Bożym Narodzeniem. Klub „Maciuś I” z tej okazji przygoto-
wał wiele imprez i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a poza 
tym przybyli do nas aktorzy z Teatru „Arlekin” z Białegostoku ze 
spektaklem „Świąteczne marzenia”.

Zima nie powinna w Polsce ni-
kogo zaskakiwać. Nie jest to 
ani Afryka, ani Australia, żeby 
śnieg i mróz były czymś wyjąt-
kowym. We wszystkich czterech 
administracjach PSM „Przymo-
rze” jeszcze przed zimowym se-
zonem gromadzony jest piasek 
oraz przygotowywany sprzęt, 
którym odśnieżane są osiedlowe 
ulice oraz chodniki. 
–Dział Techniczny musiał przy-
gotować sprzęt do odśnieżania 
tak, aby był sprawny w momen-
cie, kiedy będzie sytuacja tego 
wymagała. Zakupiliśmy piasek 
do posypywania chodników, 
a dozorców wyposażyliśmy w 
łopaty do odśnieżania śniegu. 
Przed nastaniem mrozów w po-
mieszczeniach zsypowych za-
kręca się zawory z zimną wodą, 
aby uchronić instalację przed 
zamarznięciem i rozsadzeniem. 
Dozorcy sprawdzają, i jeśli ist-
nieje potrzeba, zamykają okien-
ka piwniczne, żeby nie wychło-
dzić pomieszczeń – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 2.
Pierwszy egzamin z odśnieżania 
został zaliczony.
– Myślę, że poradziliśmy sobie 
z pierwszym atakiem zimy, ale 
kiedy śnieg pada non stop i są ni-
skie temperatury, kiedy pogoda 
jest ekstremalna, nie da się w 100 
procentach zapewnić czarnych 
chodników i ulic. Dwa ciągniki 
z pługami jeździły prawie non 
stop, a i tak niektóre drogi były 
białe, ale przejezdne. Nasi pra-
cownicy musieli pracować na-
wet w weekend, aby zaprowadzić 
porządek – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.
Odpowiednie przygotowania 
poczyniono również w Admini-
stracji Osiedla nr 3. 
– Do odśnieżania posiadamy 

dwa duże ciągniki, które pra-
cują na ulicach naszego osiedla 
oraz jeden mały, który sprząta 
śnieg na chodnikach. Odśnie-
żamy na bieżąco, a kiedy za-
chodzi potrzeba, pracujemy w 
weekendy. Zima w tym roku nas 
nie zaskoczyła, ale trzeba przy-
znać, że usunięcie śniegu z ulic i 
chodników po ubiegłotygodnio-
wym ataku zimy zajęło nam kil-
ka dni – dodaje Mirosław Emir 
Muchla, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”.
– Za nami pierwszy atak zimy, 
ale był on oczekiwany, bo zapo-
wiedziany przez meteorologów. 
Nie mamy się czego wstydzić. 
Śmiem twierdzić, że niektó-
re chodniki w innych częściach 
Gdańska były w gorszym stanie, 
niż na naszym osiedlu. 6 stycz-
nia, mimo dnia wolnego od pra-
cy, od 4 rano obserwowałam pra-
cę naszych pracowników, którzy 
zajmowali się odśnieżaniem. 
Podczas tych trudnych warun-
ków pogodowych we wszystkich 
budynkach przytrafiła się awaria 
domofonów, które były zamok-
nięte. Wystarczyło jednak je 
przetrzeć i po awarii nie było śla-
du. Jeśli zdarzy się coś podobne-
go w przyszłości, to mieszkańcy 
sami mogą sobie z tym błahym 
problemem poradzić – wyjaśnia 
Łucja Seredzińska, kierownik 
Administracji Osiedla nr 1.
– Moim zdaniem do zimy jeste-
śmy przygotowani dość dobrze. 
Pierwszy sprawdzian zdaliśmy 
pozytywnie. Do naszej admi-
nistracji nie wpłynęły skargi od 
mieszkańców, którzy narzeka-
liby na nieodśnieżony chod-
nik czy ulicę, a tych mamy na-
prawdę sporo – mówi Andrzej 
Narkiewicz, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 4. – Jeśli 
zachodzi taka potrzeba, to nasi 

pracownicy zobowiązani są do 
rozpoczęcia odśnieżania już od 
godziny 4 rano, aby osoby idą-
ce do pracy mogły bezpiecznie 
przejść po chodniku. To samo 
dotyczy osób zajmujących się 
odśnieżaniem osiedlowych ulic. 
PSM „Przymorze” odśnieżanie 
chodników i ulic wykonuje wy-
łącznie własnym sprzętem i pra-
cownikami spółdzielni. Odśnie-
żanych jest też wiele chodników, 
które leżą na terenie należącym 
do miasta, aby zapewnić miesz-
kańcom  spółdzielni bezpieczne 
dojście do sklepów, ośrodków 
zdrowia i szkół.
Chcąc mieć ciepło i ekono-
micznie ogrzewać mieszkanie, 
należy pamiętać, aby grzejni-
ki nie były zasłonięte. Jeżeli są 
one zabudowane lub zasłonięte, 
zawór termostatyczny nie okre-
śla już temperatury pomiesz-
czenia tylko wyższą, sztucz-
ną, gdyż powietrze za zabudo-
wą lub zasłoną jest cieplejsze.  
W takim wypadku, aby osią-
gnąć żądaną temperaturę, trzeba 
bardziej odkręcić zawór, a tym 
samym zwiększyć zużycie cie-
pła. Uniknąć tego można, jeżeli 
grzejnik będzie odsłonięty. Stale 
zasłonięty kaloryfer zużywa na-
wet o 40 proc. więcej ciepła.
Regulacja temperatury w po-
szczególnych pomieszczeniach 
powinna odbywać się za po-
mocą zaworów, a nie poprzez 
otwieranie lub zamykanie okien. 
Przy otwartych zaworach ter-
mostatycznych i jednoczesnym 
uchyleniu okna, zimne powie-
trze zewnętrzne dostaje się do 
pomieszczenia i jednocześnie 
automatycznie zwiększa się ilość 
dostarczanego ciepła, które i tak 
wydostaje się przez otwarte okno 
na zewnątrz.
Wietrzyć należy krótko i inten-
sywnie. Najlepszym sposobem 

jest krótkotrwały przeciąg. 
Dzięki temu powietrze jest świe-
że, a temperatura pomieszczeń 
pozostaje nadal utrzymana. Po-
mieszczenia zbyt wychłodzone 
potrzebują dłuższego czasu do 
nagrzania się, ponieważ nie tyl-
ko powietrze, ale również ściany 
i inne przedmioty muszą zostać 
ogrzane. 
Na czas nieobecności w domu 
lepiej nie wyłączać wszystkich 
grzejników i nie wychładzać 
przez to mieszkania, lecz po-
przez przytłumienie zaworów, 
utrzymać równomierną tempe-
raturę pomieszczeń. Do ogrza-
nia zimnych pomieszczeń po-
trzebne są duże ilości ciepła, 
dlatego nagrzewanie jest o wie-
le droższe od utrzymania sta-
łej temperatury. W przypadku 
dłuższej nieobecności należy za-
mknąć wszystkie okna, a drzwi 
wewnątrz otworzyć i w zależ-
ności od wielkości mieszkania, 
pozostawić włączony jeden lub 
dwa średnie grzejniki, zaś resztę 
wyłączyć.

(lubek)

Po spektaklu dzieci bawiły się 
ze Śnieżynką i Mikołajem. 
Nie zabrakło prezentów – in-
formuje nas Urszula Lisow-
ska, kierownik klubu „Maciuś 
I” z Przymorza.
Dla dzieci uzdolnionych 
plastycznie zorganizowa-
no konkurs „Najpiękniejsza 
bombka”. 
– Gdy zbliżają się święta nie 
zapominamy o osobach sa-
motnych, potrzebujących 
ciepła i kontaktu z innymi. 
Wspólnie z Radą Osiedla 

„Przymorze Śląska”, Szkołą 
Podstawową nr 80, Gimna-
zjum 21, Przedszkolem nr 62 
„Kraina Bajek” i Radą Dzielni-
cy Przymorze Wielkie przygo-
towaliśmy wieczerzę wigilijną 
i upominki. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 80 przygoto-
wały, jak co roku, jasełka. Swo-
je świąteczne spotkanie miały 
też osoby z Koła Seniora „Po-
godna Jesień”. Dla nich dzieci z 
Przedszkola nr 62 także przy-
gotowały jasełka – dodaje Ur-
szula Lisowska.
Poza tym w klubie, dla wybra-
nych dzieci, odbyło się spotka-
nie z Mikołajem, który wręczył 
prezenty ufundowane przez 
placówkę oraz Beatę i Piotra 
Szymańskich. Nie zabrakło też 
spotkań wigilijnych w kole bry-
dżowym, sekcjach artystycz-
nych, sportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
– W okresie przedświątecz-
nym nie zabrakło także imprez 
sportowych. W turnieju bry-
dżowym zwyciężyli Franciszek 
Pałasz i Zdzisław Narloch. Ko-
lejne miejsca zajęli natomiast: 
Krystyna Marson i Czesław 
Czepirski oraz Jan Białek i Jan 
Skowroński – relacjonuje kie-
rownik klubu.
Warto przy okazji powiedzieć o 
XIX Konkursie Piosenki Retro 
o Złoty Mikrofon dla seniorów 
z klubów, kół seniora oraz dla 
osób niezrzeszonych. Celem 
konkursu było upowszechnia-
nie i promowanie amatorskiej 
twórczości artystycznej w każ-
dym wieku oraz inspirowanie 
do poszukiwań nowych, twór-
czych form pracy artystycznej. 
– Celem konkursu ntegra-
cja międzypokoleniowa oraz 

ocalenie od zapomnienia pio-
senki z lat 20., 30. oraz powo-
jennych. W tym roku złoty 
mikrofon wyśpiewała Hali-
na Żydowicz. Dodam przy 
okazji, że soliści ze Studia 
Piosenki brali udział w kon-
kursach kolęd i pastorałek. W 
Pałacu Młodzieży w Gdań-
sku w IX Wojewódzkim 
Konkursie Wokalnym Kolęd 
i Pastorałek „Nad światem 
cicha noc” Aleksandra Wró-
blewska i Zofia Basek zdoby-
ły 1. miejsce, zaś Iga Kaspero-
wicz trzecie miejsce. W Mło-
dzieżowym Domu Kultury w 
Gdyni w IX Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki Świą-
tecznej „Czas świąt czas ko-
lędowania” zwyciężyła Maja 
Deja, a Iwa Drapińska wy-
śpiewała wyróżnienie. W VII 
edycji konkursu międzyszkol-
nego „Kolędy i pastorałki w 
tradycji kultury polskiej” w 
Szkole Podstawowej nr 21, w 
kategorii klas I – III bezkon-
kurencyjna okazała się Alek-
sandra Wróblewska, a trzecie 
miejsce zajęła Zofia Basek, 
zaś w kategorii klas IV – VI 
zwyciężyła Zuzanna Kotus – 
podaje Urszula Lisowska. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
20 stycznia (godz. 15.30) w 
klubie zaplanowano konkurs 
plastyczny „Pejzaż zimowy”. 
Z kolei 27 stycznia o godz. 
11.00 rozpocznie się Turniej 
Gier Świetlicowych, nato-
miast na godz. 16.00 przewi-
dziano początek Turnieju Te-
nisa Stołowego dla młodzie-
ży, a dwie godziny później do 
rywalizacji przystąpią dorośli.

(KL)  Niemal wszystkich chodniki na terenie PSM „Przymorzu” są już czarne
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  Laureatki IX Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego Kolęd i Pastorałek „Nad światem cicha 
noc”. Od lewej: Iga Kasperowicz, Zofia Basek i Aleksandra Wróblewska
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 Sygnatariusze listu intencyjnego dotyczącego wdrożenia na obszarze 
 województwa pomorskiego wspólnego biletu.

Wspólny bilet na Pomorzu w 2020 r.
W 2020 r. na terenie woje-
wództwa pomorskiego osoby 
korzystające ze środków ko-
munikacji zbiorowej pojadą 
na podstawie jednego wspól-
nego biletu. To efekt rozpo-
czętego z inicjatywy władz 
województwa pomorskiego 
programu, dzięki któremu 
powstanie regionalny, ujed-
nolicony system poboru opłat 
za przewozy w transporcie 
pasażerskim oraz jednolita 
informacja pasażerska.  

Wdrożenie programu nastąpi 
do 30 czerwca 2020 r., a jego 
szacowany całkowity koszt 
wynosi 55 mln zł (bez kwot 
na wyposażenie autobusów 
przewoźników prywatnych). 
Budżet programu został okre-
ślony na postawie wstępnych 
wywiadów rynkowych, a więc 
jego wartość może się zmienić 
w ostatecznym trybie udziele-
nia zamówienia publicznego. 
Założono, iż poziom dofinan-
sowania ze środków zagra-
nicznych wyniesie 85 proc. 

– Regionalny system poboru 
opłat za przewozy w transpo-
rcie pasażerskim oraz jednoli-
tej informacji pasażerskiej jest 
jednym z elementów szerszej 
polityki promowania publicz-
nego transportu zbiorowego 

w regionie – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. – Wdro-
żenie w województwie po-
morskim tego wspólnego, dla 
wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników, 
systemu jest kolejnym, można 
wręcz powiedzieć, że ostatecz-
nym krokiem do uproszczenia 
sposobu uiszczania opłat za 
przejazd komunikacją zbioro-
wą w regionie, a w szczególno-
ści Aglomeracji Trójmiejskiej.

Jednym z elementów wspo-
mnianej polityki w zakresie 
zwiększania atrakcyjności pu-
blicznego transportu zbioro-
wego było wybudowanie przez 
Województwo Pomorskie cał-
kowicie nowej linii kolejowej 
– Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej, łączącej Gdańsk i 
Gdynię z Portem Lotniczym 
oraz „tzw. korytarzem kościer-
skim”. Towarzyszące temu in-
westycje miast w infrastruktu-
rę dojazdową oraz tabor w ko-
munikacji miejskiej, powodu-
ją, iż wspólny cel samorządów 
staje się realny.  

– Obecnie, przy wykorzysta-
niu środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 planuje się re-
alizację inwestycji dotyczą-
cych węzłów transportowych 

na terenie zarówno Gmin Ob-
szaru Metropolitalnego oraz 
Miejskich Obszarów Funk-
cjonalnych województwa. Jed-
nocześnie chcemy pozyskać 
środki ujęte w tzw. „progra-
mach krajowych”, a dotyczą-
ce jakże ważnych dla rozwoju 
województwa: zakupu taboru 
kolejowego, elektryfikacji li-
nii PKM oraz dalszej moder-
nizacji podstawowej sieci linii 
kolejowych – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego.  

Naczelnym celem uruchamia-
nego Programu jest wdroże-
nie na obszarze wojewódz-
twa pomorskiego wspólnego 
dla wszystkich organizatorów 
transportu i przewoźników – 
systemu poboru opłat za prze-
wozy w transporcie pasażer-
skim oraz jednolitej informacji 
pasażerskiej. W konsekwencji 
zintegrowania poszczególnych 
podsystemów transportu, za-
rządzanych przez organizato-
rów wszystkich szczebli (wo-
jewództwo, powiaty i gminy), 
oczekiwane jest zwiększenie 
korzystania z udziału publicz-
nego transportu zbiorowe-
go w ogólnej liczbie podróży 
mieszkańców.  

MP

CELE PROGRAMU:
– uproszczenie procedur za-
kupu biletów jednorazowych, 
okresowych, łączonych w ko-
munikacji pasażerskiej;
– niskokosztowe zwiększenie 
sieci i kanałów dystrybucji 
wszystkich rodzajów biletów;
– wprowadzenie pełnej moż-
liwości precyzyjnego rozli-
czania przychodów z opłat 
pomiędzy poszczególnych 
organizatorów, operatorów i 
przewoźników; 
– umożliwienie pozyskiwania 
danych dotyczących przewo-
zów przydatnych dla organi-
zatorów, m.in. na temat poto-
ków pasażerskich, położenia 

pojazdów w danej chwili itd.;
– wprowadzenie zintegrowanej 
informacji pasażerskiej, dostęp-
nej na całym obszarze objętym 
integracją.

FORMY DOKONYWANIA PŁAT-
NOŚCI PRZEZ PASAŻERA:
– za pomocą urządzenia mobilne-
go (smartfon);
– gotówką – w dedykowanych au-
tomatach na peronach i węzłach 
integracyjnych  
– kartą płatniczą (bankową kartą 
zbliżeniową);
– kartą dedykowaną 
(zbliżeniową).
 

INNE UDOGODNIENIA DLA 
PASAŻERÓW: 
– informacja pasażerska zintegro-
wana dla woj. pomorskiego – pa-
sażer komunikacji publicznej w 
będzie miał dostęp do regionalnej 
informacji pasażerskiej wszyst-
kich organizatorów transportu 
publicznego i przewoźników w 
regionie wraz z możliwością pla-
nowania oraz optymalizacji tary-
fowej podróży,
– planer podróży, w tym dla osób 
niepełnosprawnych,
– oferowanie produktów tury-
stycznych komercyjnych (np. łą-
czone opłaty za przejazd i usługi 
turystyczne).
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WIOSNĄ RUSZY BUDOWA

ROCKBLUE PRZYWIDZ FESTIWAL

13 chętnych do 
budowy szkoły

Zagra Dżem lub TSA

Nie brakuje chętnych do bu-
dowy szkoły metropolitalnej 
w Kowalach. Niedawno minął 
termin składania wniosków o 
dopuszczenia do udziału w 
postępowaniu przetargowym. 
Chęć budowy szkoły wyraziło 
aż 13 firm.
Procedury poprzedzające bu-
dowę szkoły metropolitalnej 
w Kowalach przy ul. Apol-
lina nabierają tempa. Jeszcze 
w lutym powinniśmy poznać 
koszt inwestycji, ponieważ 
właśnie w tym miesiącu za-
interesowane firmy powinny 
złożyć swoje oferty. Jeśli tak 
się stanie, to pierwsze prace 
ruszą na wiosnę.
– Wnioski złożyło 13 firm, 
które miały jeszcze czas na 
uzupełnienie złożonych do-
kumentów. 4 stycznia wnioski 
oraz dokumenty były weryfi-
kowane przez komisję prze-
targową. Przetarg ma formę 
ograniczoną, co oznacza, 
że tylko wybrani wykonaw-
cy, po złożeniu wniosków o 
dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz ich we-
ryfikacji, zostaną zaproszeni 
do składania ofert przetar-
gowych. Całe postępowanie 

Tegoroczny Rockblue Przy-
widz Festiwal odbędzie się 
jednak na świeżym powie-
trzu. Dzięki temu muzyczne 
widowisko będzie mógł zo-
baczyć każdy chętny.
Jeszcze kilka miesięcy temu 
mówiono, że po wybudowa-
niu hali sportowej w Przy-
widzu festiwal przeniesiony 
zostanie właśnie tam. 
– Po sukcesie, jaki odnie-
śliśmy w roku ubiegłym nie 

– w imieniu miasta Gdańska 
oraz gmin Kolbudy i Pruszcz 
Gdański – prowadzi Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
– wyjaśnia Michał Piotrow-
ski z Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
Dodać należy, że pięć wybra-
nych firm, które po weryfi-
kacji otrzymały największą 
liczbę punktów według przy-
jętych kryteriów, zostało za-
proszonych do składania ofert 
przetargowych. 
– Wykonawcy na złożenie 
ofert mają 30 dni od daty 
przekazania zaproszeń. Na-
tomiast po upływie 10 dni 
od daty otwarcia ofert prze-
targowych możliwe będzie 
zawarcie umowy i przekaza-
nie placu budowy wyłonio-
nemu wykonawcy – dodaje 
Michał Piotrowski, który 
przypomina jednocześnie, że 
szkoła składała się będzie z 
dwóch 3-kondygnacyjnych 
budynków. 
Szacunkowy koszt inwestycji 
to około 40 mln zł. Łącznie 
obiekt pomieści 1125 dzieci, 
w tym 125 przedszkolaków. 

(KL)

możemy organizować impre-
zy w pomieszczeniu, ponieważ 
wtedy ograniczymy ilość osób, 
która będzie mogła obejrzeć 
koncert. Nasza hala może po-
mieścić maksymalnie dwa ty-
siące osób, a przypomnę, że 
ubiegłoroczny koncert ogląda-
ło około 5 tysięcy osób. Poza 
tym przy organizacji imprezy 
w hali zwiększą nam się kosz-
ty – mówi nam Marek Zima-
kowski, wójt gminy Przywidz.

NOWE ZASADY

Skorzystaj z dotacji 
W 2016 roku Wydział Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku udzielił ponad 180 
dotacji na zamianę ogrzewania 
węglowego na ekologiczne: ga-
zowe, elektryczne i podłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej. W tym roku zwięk-
szono kwotę dotacji dla osób 
fizycznych, osób prawnych i 

przedsiębiorców do 5 tys. zł.
Wnioski można składać oso-
biście w Urzędzie Miejskim w 
Gdańsku w Zespole Obsługi 
Mieszkańców lub w sekreta-
riacie Wydziału Środowiska, 
bądź wysłać na adres: Urząd 
Miejski w Gdańsku, ul. Nowe 
Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. 

(GR)

Gospodarz przywidzkiej 
gminy wierzy, że w tym roku 
również może paść rekord 
frekwencji. Jest to możliwe, 
ponieważ koncert nie będzie 
biletowany. Jednak największy 
wpływ na frekwencję będzie 
miała gwiazda, która zagra w 
Przywidzu.
– W tej chwili nie mamy jesz-
cze żadnych konkretnych de-
klaracji. Niedawno zawitał do 
Przywidza Marek Piekarczyk, 

lider zespołu TSA. Muzyk 
bardzo chętnie wystąpiłby 
na naszym festiwalu. W krę-
gu naszych zainteresowań 
jest również zespół Dżem. 
Myślę, że w ciągu kilku naj-
bliższych tygodni zdecyduje-
my, kto wystąpi na Rockblue 
Przywidz Festiwal – zdradza 
Marek Zimakowski.

(KL)
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ TO NAJLEPSZA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Obalamy mity o spółdzielniach 
mieszkaniowych
W mediach regionalnych i krajowych trwa nagonka na spółdzielnie mieszkaniowe. Często zdarza się, że autorzy tekstów nie mają 
wiedzy na temat zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, przez co wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Na łamach „Panoramy” nie 
jeden raz informowaliśmy o 
tych pozytywach, jakie płyną 
z faktu, że nieruchomościami 
zarządzają spółdzielnie miesz-
kaniowe. Niektórzy politycy z 
niewiadomych względów chcą 
jednak likwidacji spółdziel-
ni, a w ich miejsce wspólnot 
mieszkaniowych. O tym, czy 
powstanie wspólnota, mu-
szą zdecydować mieszkań-
cy, a nie władze spółdzielni 
mieszkaniowych.
- Spółdzielnie to przede 
wszystkim członkowie i je-
śli tylko chcą, to nie ma żad-
nej siły, która powstrzymała-
by ich od pomysłu założenia 
wspólnoty. Ustawa gwarantuje 
członkom pewne uprawnienia i 
jeśli z tych uprawnień nie ko-
rzystają masowo, to znaczy, 
że nie mają takiej potrzeby. 
Spółdzielnie zaś, jako organi-
zacje zrzeszające członków z 
ich organami samorządowy-
mi, nie propagują pomysłów 
zakładania wspólnot mieszka-
niowych w zasobach spółdziel-
ni, ponieważ nie mają takiego 
obowiązku. Poza tym, nie po 
to budowały mieszkania i two-
rzyły osiedla, by przekształcać 
je teraz we wspólnoty  miesz-
kaniowe – mówi nam Tadeusz 
Dorobek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orunia”. 

Warto wiedzieć, że polskie pra-
wo uznaje spółdzielcze zasoby 
jak i wspólnoty mieszkanio-
we. Dla jednych i drugich jest 
miejsce na rynku gospodarki 
mieszkaniowej. 
- W gospodarce rynkowej obie 
te formy zarządzania mają 
zwolenników i oponentów. 
Niech konkurują ze sobą, a wy-
boru niech dokonują sami za-
interesowani, czyli mieszkańcy 
domów czy bloków mieszkal-
nych. Ustawodawca wprowa-
dził możliwość przekształca-
nia zasobów spółdzielczych 
we wspólnoty mieszkaniowe, 
ale nie nakazał takich prze-
kształceń. Twierdzenie więc 
o  otwartym zwalczaniu przez 
spółdzielnie mieszkaniowe po-
mysłów zakładania wspólnot 
mieszkaniowych jest fałszywe, 
nie poparte żadnymi argumen-
tami. Może wynikać z niezbyt 
odległej przecież chęci dyskre-
dytacji spółdzielczości miesz-
kaniowej przez niektórych 
wojujących polityków – konty-
nuuje Tadeusz Dorobek, który 
dodaje, że odpowiedzią spół-
dzielców na takie dictum jest 
„Spółdzielczość mieszkaniowa 
- to najlepsza wspólnota".
W mediach pojawią się regu-
larnie zarzuty o przerostach ad-
ministracyjnych w spółdzielni, 
o finansowaniu niechcianych 

zadań, o prezesach baronach 
otaczających się dworami. Ta-
deusz Dorobek komentuje to 
krótko:
- To poezja fantastica – mówi 
nam.
Wśród osób, które nie znają 
tematu panuje przekonanie, że 
czynsz za taki sam metraż w 
budynkach o podobnym wie-
ku we wspólnocie, może być 
nawet trzykrotnie niższy niż w 
spółdzielni. 
- Może być, ale nie jest i dłu-
go nie będzie. Jest to kłamstwo 
pospolite. W spółdzielniach 
nie płaci się czynszu, a opłaty 
za mieszkanie, które w ponad 
50 procentach stanowią koszty 
– niezależne od spółdzielni – 
utrzymania lokali. Chodzi tu o: 
ogrzewanie, zużycie wody, po-
datki i opłaty lokalne czy śmie-
ci. Porównując czynsze z opła-
tami za mieszkanie niezbędna 
jest analiza zakresu świadczo-
nych usług, a ten na pewno jest 
różny – wyjaśnia prezes SM 
„Orunia”.
Mitem, niepopartym żadnymi 
faktami, jest stwierdzenie, że 
wspólnota działa efektywniej, a 
jej prawidłowym funkcjonowa-
niem zainteresowani są wszy-
scy mieszkańcy kontrolując to, 
co dzieje się z ich pieniędzmi. 
- Efektywność działania zależy 
od wielu i różnych czynników. 

Spółdzielcy mają  możliwość 
bezpośredniej osobistej kon-
troli wydawania przez spół-
dzielnię pieniędzy, niezależnie 
od kontroli instytucjonalnych 
jak komisje nadzorcze, lustra-
cje czy urzędy skarbowe. War-
to jeszcze przypomnieć, że 
wspólnoty mieszkaniowe za-
częły powstawać po 1994 roku, 
natomiast spółdzielnie miesz-
kaniowe od ponad stu lat mają 
wypracowane wzorce samorzą-
dowe i sposób komunikowania 

się z lokatorami. Jasno z tego 
wynika, że nie wspólnoty były 
przykładem do naśladowa-
nia, a odwrotnie. Spółdziel-
cza szkoła samorządowa była 
i jest punktem wyjścia wielu 
późniejszych działaczy  spo-
łecznych i samorządowych. 
Spółdzielnie mieszkaniowe 
mają swoje miejsce w polskiej 
rzeczywistości, podobnie jak 
wspólnoty mieszkaniowe, któ-
re w określonych sytuacjach 
mogą być korzystniejszym 

rozwiązaniem gospodarowa-
nia zasobami mieszkaniowy-
mi. Najgorszym z możliwych 
rozwiązań jest próba tworzenia 
na siłę – z mocy prawa – wspól-
not mieszkaniowych z zasobów 
spółdzielczych. Wydaje się, że 
tą oczywistą prawdę podziela 
większość spółdzielców – pod-
sumowuje Tadeusz Dorobek.

Grzegorz Rudnicki

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

W DOWÓD UZNANIA

Medal dla 
Zawistowskiej 
– W dowód uznania i sza-
cunku oraz w podzięko-
waniu za wieloletnią pracę 
na rzecz Oddziału Pomor-
skiego Towarzystwa Mi-
łośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej, prezydent Pa-
weł Adamowicz uhono-
rował medalem Helenę 
Zawistowską – gdańską 
lekarkę i pisarkę – infor-
muje Michał Piotrowski z 
Referatu Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku. 
Uroczystość wręczenie me-
dalu odbyła się w minioną 
środę, a medal wręczył 
Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta Gdańska.
– Helena Zawistowska 
urodziła się w Wilnie, 
studiowała medycynę na 

tajnym Uniwersytecie Ste-
fana Batorego, jednocze-
śnie uczestnicząc w ruchu 
oporu – w Armii Krajowej. 
Więziona wraz z rodziną 
na Łukiszkach, została ze-
słana do Saratowa. Po woj-
nie, w 1948 roku, została 
przesiedlona do Gdańska, 
tu ukończyła Akademię 
Medyczną; w 1964 roku 
obroniła doktorat – przy-
pomina Michał Piotrow-
ski. – Od lat jest członkiem 
Oddziału Pomorskiego 
Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej, 
przed laty bardzo aktyw-
nie włączającym się w jego 
prace, a także Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich. 

(GR) 

PANEL OBYWATELSKI

Jak przygotować się na ulewy
Lipcowe ulewy pokazały, 
że Gdańsk nie jest do koń-
ca przygotowany na tego 
typu anomalie pogodowe. W 
grudniu zakończył się pierw-
szy, organizowany w Gdań-
sku panel obywatelski „Jak 
lepiej przygotować Gdańsk 
na wystąpienie ulewnych opa-
dów deszczu w ramach ada-
ptacji miasta do zmian kli-
matu”. Po jego zakończeniu 
powstał raport podsumowu-
jący panel wraz z rekomenda-
cjami wypracowanymi przez 
uczestników.
Michał Piotrowski z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku informuje, że 
wraz z zakończeniem panelu 
powołany został specjalny ze-
spół, który będzie koordyno-
wał działania wdrożeniowe 
wynikające z rekomendacji. 
– To kilkadziesiąt zagadnień 

  Lipcowa ulewa wyrządziła w naszym mieście wiele szkód

dotyczących m.in. zwiększe-
nia zakresu pomocy dla miesz-
kańców Gdańska w przypadku 
zwiększonych opadów deszczu 
czy budowy nowych zbiorni-
ków retencyjnych – mówi Mi-
chał Piotrowski.
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska przyznaje, 
że duże zainteresowanie pane-
lem powoduje, że również inne 
miasta zainteresowały się tym 
rozwiązaniem.
– Z kolei szerokie zaintere-
sowanie gdańszczan tą formą 
współdecydowania o ważnych 
dla mieszkańców kwestiach 
świadczy o tym, że panel był 
słusznym przedsięwzięciem. 
My również zastanawiamy się 
nad ponownym wykorzysta-
niem tej metody i nad zorga-
nizowaniem kolejnego panelu 
jeszcze w tym roku – dodaje 
zastępca prezydenta Gdańska. 

Michał Piotrowski przypomi-
na jeszcze, że pod koniec 2016 
roku 66 uczestników panelu 
przez 3 soboty spotykało się z 
ekspertami, przedstawicielami 
urzędów i instytucji oraz lokal-
nych środowisk społecznych, by 
wspólnie omawiać zagadnienia 
związane z zabezpieczeniem 

miasta przed ulewnymi opa-
dami deszczu. 
Na stronie www.gdansk.pl/
panel-obywatelski dostęp-
ny jest raport przygotowany 
przez uczestników panelu.

(GR)
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2016 ROK BYŁ PRACOWITY, ALE UDANY

Niższe opłaty eksploatacyjne 
w RSM „Budowlani”
– Myślę, że miniony rok możemy uznać za udany. Dzięki naszej działalności fundusz eksploatacyjny nie zostanie podwyższony, 
a nawet zostanie nieco obniżony – mówi nam Zbigniew Kopiński, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

Poprzedni rok w RSM „Bu-
dowlani” nie należał do najła-
twiejszych. Jednak jej członko-
wie powinni być zadowoleni z 
działań podejmowanych przez 
zarząd i radę nadzorczą.
– Już na samym początku roku 
musieliśmy zająć się sprawa-
mi związanymi z przetargami, 
które miały wyłonić wyko-
nawców zaplanowanych prac 
remontowych. Potem należało 
zająć się przygotowaniem spra-
wozdania finansowego za po-
przedni rok, jak również przy-
gotowaniem sprawozdania z 
pracy zarządu spółdzielni. Nie 
możemy zapomnieć o corocz-
nym walnym zgromadzeniu 
członków naszej spółdzielni, 
które w 2016 roku odbyło się 
nieco szybciej, bo na przeło-
mie maja i czerwca – informuje 
Zbigniew Kopiński.
Przypomnijmy przy okazji, że 
od tego roku walne zgroma-
dzenie odbywać się będzie w 
sześciu, a nie jak do tej pory, 
siedmiu częściach. Wiosną 
ubiegłego roku zamontowano 
również windę, która ułatwia 
osobom starszym dotarcie do 
siedziby spółdzielni. 
– W tym roku okres urlopowy 
w naszej spółdzielni trwał nie-
co krócej, ponieważ już pod ko-
niec sierpnia prowadzona była 
lustracja działalności naszej 
spółdzielni. Lustracja trwa-
ła grubo ponad 2 miesiące, a 

pod koniec grudnia poznaliśmy 
wnioski polustracyjne, które 
musimy wdrożyć w życie. Je-
den z nich dotyczył rozlicza-
nia zużycia wody, a dokładniej 
mówiąc rozliczenia różnicy 
pomiędzy głównym wodomie-
rzem, a tym, co wskazują licz-
niki poboru wody w mieszka-
niach. Jeszcze niedawno róż-
nica ta była bardzo duża. Po 
zamontowaniu wodomierzy z 
odczytem radiowym różnica 
ta uległa znacznemu pomniej-
szeniu. Wynika to z tego, że 
wszystkie wodomierze odczy-
tywane są w tym samym czasie, 
a poza tym są mniejsze szanse, 

aby w nowe liczniki poboru 
wody mógł ktoś ingerować – 
mówi prezes Kopiński.
Dodajmy, że instalowanie wo-
domierzy z odczytem radio-
wym rozpoczęto w tej spół-
dzielni w lutym 2016 roku, a w 
tym roku prace te będą konty-
nuowane. Warto w tym miej-
scu również poinformować, że 
wszystkie remonty zaplano-
wane w ubiegłym roku zostały 
wykonane, a dodatkowo udało 
się zrealizować zadania, które 
początkowo przewidziano na 
ten rok.
– W grudniu rada nadzor-
cza zatwierdziła tegoroczny 
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budżet. Z tego planu wynika, 
że zmniejszyły się nieco opłaty 
eksploatacyjne. Było to możli-
we z kilku powodów. Jednym z 
nich była chociażby dzierżawa 
lokali handlowo-usługowych. 
W tej chwili ok. 90 procent 
lokali jest wynajmowanych. 
Dzięki temu nie musimy pono-
sić kosztów za ich utrzymanie i 
mamy dodatkowy zarobek. W 
tym roku podwyższyć musieli-
śmy jednak o 20 groszy fundusz 
remontowy. Jest to potrzebne, 
ponieważ nasze budynki mają 
już ok. 50 lat i prac remonto-
wych jest coraz więcej, a pie-
niędzy na ich realizację niestety 

za mało. Powiem tylko, że w 
innych spółdzielniach fundusz 
ten jest nawet dwa razy wyższy 
niż u nas – wyjaśnia prezes.
W grudniu zapadła decyzja o 
podwyżce funduszu remon-
towego, a naliczona zostanie 

dopiero w kwietniu. Również 
pod koniec ubiegłego roku 
przyjęty został plan remontów. 
Przed jego sporządzeniem od-
były się spotkania z mieszkań-
cami, którzy sami mogli zgła-
szać swoje propozycje.
– Tym razem mieszkańcom 
zależało na poprawie estety-
ki budynków, czyli na remon-
tach klatek schodowych. Kon-
tynuować będziemy wymianę 
oświetlenia, a przy okazji mon-
tować będziemy lampy ledowe 
i czujki ruchu. Zauważamy, że 
dzięki takim rozwiązaniom 
oszczędzamy ok. 30 procent 
energii elektrycznej, co rów-
nież wpływa na wysokość opłat 
ponoszonych przez mieszkań-
ców – podkreśla Zbigniew 
Kopiński.
O planach remontowych na ten 
rok poinformujemy w kolejnym 
wydaniu „Panoramy Pomorza”.

Krzysztof Lubański

STEFAN MIRAU 

Bohaterski lekarz z Różyn 
Stefan Mirau urodził się 2 
sierpnia 1901 roku w Róży-
nach. Pochodził z rodziny o 
patriotycznych tradycjach. 
Jako gimnazjalista, wspólnie 
z Alfredem Liczmańskim, 
założył w 1917 roku Towa-
rzystwo Filaretów, a w 1920 
złożył przyrzeczenie harcer-
skie. Przez długie lata był mu 
wierny i oddany. Zorganizo-
wał pierwszą drużynę harcer-
ską w Gdańsku im. Zygmun-
ta Augusta i został jej druży-
nowym. Ukończył medycynę 
na uniwersytecie w Berlinie. 
Po powrocie do Gdańska 
w 1932 roku, rozpoczął tu 
praktykę lekarską, przy ulicy 
Długiej 20/21 mieścił się jego 
gabinet. Działał również na 
rzecz gdańskich Polaków w 
Polskim Czerwonym Krzy-
żu i harcerstwie. Był także 
aktywny w pracy Macie-
rzy Szkolnej, która szerzyła 

oświatę wśród gdańskiej Polo-
nii. Po wybuchu wojny, 1 wrze-
śnia 1939 roku został areszto-
wany i osadzony w obozie w 
Nowym Porcie. Po zwolnieniu 
i ponownym aresztowaniu zo-
stał wywieziony do obozu w 
Stutthofie. Pracował tam jako 
lekarz. W ciężkich warunkach 
i z wielkim poświęceniem sta-
rał się pomagać współwięź-
niom nękanym przez różne 
choroby. Towarzysze niedoli 
nazywali go „Aniołem Do-
broci”. W obozie zaraził się 
tyfusem plamistym i zmarł 24 
kwietnia 1942 roku. Jego zwło-
ki pochowano na cmentarzu na 
Zaspie. Nazwiskiem doktora 
Stefana Miraua nazwano jedną 
z ulic w Gdańsku Oliwie. Na 
ścianie domu przy ulicy Dłu-
giej w 2010 roku pojawiła się 
pamiątkowa tablica. 
Może warto również upamięt-
nić jego osobę w rodzinnej 

miejscowości –Różynach – 
w 71. rocznicę męczeńskiej 
śmierci? Pamięć o bohaterskim 
harcerzu i lekarzu z Różyn 

powinna być przekazywana 
następnym pokoleniom.

Tomasz Jagielski

  Stefan Mirau (po lewej) z wujem Franciszkiem Kręckim
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BĘDZIE KINO, KULIG...

Ferie na osiedlu
Przed uczniami upragnio-
ne ferie. Niektórzy z utęsk-
nieniem czekali na nie od 1 
września, gdyż wybiorą się 
zapewne na zimowe szaleń-
stwo do narciarskich ośrod-
ków. Dla tych, którzy nie 
będą mieli tyle szczęścia i po-
zostaną w domach, atrakcje 
przygotowała Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe”.
– Ferie na osiedlu również 
mogą być bardzo ciekawe. Jak 
co roku postaramy się, aby w 
tym czasie powodów do nudy 
nie miały dzieci z naszego 
osiedla – mówi nam Franci-
szek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.
Już w poniedziałek, 16 stycz-
nia (godz. 10.00 – 12.00), 
zapraszamy na zajęcia aktyw-
ności twórczej, które odbędą 
się w pawilonie przy ul. Nad 
Potokiem 13. W tym samym 
czasie w Centrum Sporto-
wym przy ul. Kurierów AK 
odbywać się będzie turniej 
kręglarski dla dzieci ze szkoły 
podstawowej.
– Na wtorek, 17 stycznia, za-
planowaliśmy kulig do Szym-
barku. Mogą w nim uczest-
niczyć dzieci klas III – VI 
szkoły podstawowej. Zbiórka 
o godzinie 8.45 przy ulicy 
Dywizji Wołyńskiej 10. Tego 

samego dnia w godz. 16.00 
– 17.00 w naszym pawilonie 
socjalnym odbędą się zajęcia 
z rytmiki – informuje Franci-
szek Wantuch.
W tym samym miejscu od-
będą się w środę (18 stycznia) 
zajęcia aktywności twórczej 
(godz. 10.00 – 12.00) oraz 
zajęcia rytmiki (godz. 16.00 – 
17.00). Na 19 stycznia (godz. 
9.30) dla dzieci z podstawów-
ki zaplanowano wyjazd do 
kina „Krewetka” – zbiórka 
przy Biedronce, natomiast od 
godz. 16.00 rozpoczną się za-
jęcia rytmiki. 20 stycznia w 
godz. 10.00 – 12.00 odbywać 
się będą zajęcia aktywności 
twórczej (pawilon socjalny), 
a 23 stycznia (godz. 10.00 
– 12.00) zapraszamy chęt-
nych do udziału w turnieju 
kręglarskim, który odbędzie 
się oczywiście w Centrum 
Sportowym. Maluchy z pod-
stawówki do kina „Krewetka” 
mogą wybrać się jeszcze 24 
stycznia (zbiórka przy Bie-
dronce o godz. 9.30).
O szczegóły tegorocznej akcji 
pytać można osobiście Fran-
ciszka Wantucha (tel. 608 
312 437).

(lubek)
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IT-Consulting Broker
NAPRAWA, SERWIS EKSPERTYZY

PRZY NAPRAWIE DOJAZD GRATIS

609 24 94 78 

508 60 01 96

CAŁODOBOWO

TV LCD, plazma, kineskopy, monitory, Hi-Fi, DVD, 
magnetowidy, video, audio, radia samochodowe, 

komputery stacjonarne, laptopy, software, hardware

NAJTAŃSZY W TRÓJMIEŚCIE

 SERWIS RTV

POGOTOWIE KOMPUTEROWE

REKLAMA

URATUJ ŻYCIE

Pomóż bezdomnemu 
W ostatnim numerze „Pano-
ramy” uczulaliśmy naszych 
Czytelników, aby poruszając 
się po mieście, zwracali uwa-
gę na osoby bezdomne, dla 
których każdy zima może być 
tą ostatnią.
W związku z tym, że ostatnio 
zima pokazała swoje prawdzi-
we oblicze, przypominamy, 
że jeśli tylko zobaczymy oso-
bę śpiącą na ławce, czy też w 
innym miejscu, które nie jest 
do tego przeznaczone, zgłosić 
ten fakt należy pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Gdańsku lub 
straży miejskiej. Pamiętajmy, 
że widok osoby osłabionej 
bądź nietrzeźwej to wystar-
czający sygnał do działania. 
Apel nie jest bezpodstawny, 
ponieważ służby miejskie nie 
są w stanie być wszędzie, dla-
tego tak ważna jest szybka re-
akcja mieszkańców. 
Ewa Wołczak, zastępca dy-
rektora MOPR ds. rozwoju 
wyjaśnia, że noc spędzona w 
niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych na ławce, 
na klatce schodowej, przy 
dodatkowym osłabieniu or-
ganizmu, może skończyć się 
tragicznie. 
Informacje o osobach bez-
domnych przebywających w 
miejscach niemieszkalnych 

można przekazywać od po-
niedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 15.30 również do 
Działu Osób Bezdomnych 
MOPR w Gdańsku przy ul. 
Wolności 16 A (tel. 58 522 
38 20) lub do straży miejskiej 
(tel. 986). 
W Gdańsku pomocy udzie-
la Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie, współpracując z 
organizacjami pozarządowy-
mi i służbami mundurowy-
mi. Działają noclegownie, 
schroniska, ogrzewalnia i 
noclegownia niskoprogowa, 
do której mogą trafić osoby 
znajdujące się pod wpływem 
alkoholu – do 1,5 promila. 
Powyżej tego wskaźnika oso-
ba zabezpieczana jest w po-
gotowiu socjalnym dla osób 
nietrzeźwych. 
– Osoby bezdomne mogą 
także zgłaszać się osobiście, 
do Noclegowni Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta przy ul. Żaglowej 1. 
Wykaz placówek udzielają-
cych wsparcia dostępny jest 
na stronie: www.mopr.gda.
pl w zakładce: formy pomo-
cy – informuje Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku

(GR) 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU 

Może to właśnie „Twoja Szansa”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby, które przez dłuższy czas pozostają bez pracy i chciałyby 
zmienić swoją sytuację, do udziału w drugiej edycji projektu „Twoja Szansa”. Jest to projekt, który daje szansę na za-
trudnienie oraz zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańcom Sopotu, którzy od bardzo dawna nie 
pracują, w tym przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom powyżej 50. roku życia. 

Każdy z uczestników projektu 
może liczyć na wsparcie opie-
kuna, indywidualną ścieżkę 
wsparcia, szyte na miarę bez-
płatne kursy zawodowe, szko-
lenia i poradnictwo!
– Jeżeli potrzebujesz wsparcia 
i motywacji w znalezieniu pra-
cy, zgłoś się do biura projek-
tu – zachęca Alina Cysewska, 
zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie. – Ilość miejsc jest 
ograniczona! Udział w pro-
jekcie daje nowe możliwości: 
podniesienia swoich kwalifi-
kacji zawodowych, rozwinię-
cia kompetencji społecznych, 
przygotowania się do podję-
cia zatrudnienia i w rezultacie 
otrzymania pracy. Serdecznie 
zapraszamy do kontaktu! 
Trzy główne kierunki rozwo-
ju dla uczestników projektu, 
to: Centrum Integracji Spo-
łecznej, Program Aktywizacja 
i Integracja lub indywidualna 
ścieżka wsparcia. Kierunek ten 
ustalany jest wspólnie z uczest-
nikiem na podstawie diagnozy 
przeprowadzonej podczas pro-
cesu rekrutacji. Niezależnie od 
tego, którą drogą będą podążać 
uczestnicy projektu, otrzymają 
wsparcie pracownika socjal-
nego, psychologa i doradcy 

zawodowego, a także w zależ-
ności od potrzeb wsparcie in-
nych specjalistów, np. prawni-
ka czy doradcy finansowego. W 
ramach projektu mogą liczyć na 
szkolenia zawodowe i specjali-
styczne, kursy zawodowe indy-
widualnie dobrane dla uczest-
nika, staże zawodowe u praco-
dawców, wsparcie pośrednika 
pracy – znalezienie ofert pracy 
dostosowanych do uczestni-
ka, wsparcie w podejmowaniu 
własnej inicjatywy – np. wła-
snej działalności gospodarczej, 
możliwość pomocy finansowej 
i wreszcie pracę.
Zajęcia w ramach projektu 
„Twoja Szansa” rozpoczną się w 
styczniu. Projekt organizowa-
ny jest we współpracy z Gmi-
ną Miasta Sopotu oraz Spół-
dzielnią Socjalną Kooperacja 
i otrzymał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
Biuro projektu mieści się w 
siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie, przy ul. Kolejowej 14, tel. 
58 551 17 10, e-mail: mops@
mopssopot.pl.
– W ramach pierwszej edycji 

projektu uczestnicy brali udział 
w szeregu aktywności zwięk-
szających ich możliwości na 
rynku pracy, m.in. w warszta-
tach zawodowych, np. remon-
towo-porządkowym, pielęgna-
cji terenów zielonych czy opie-
kuna środowiskowego – mówi 
Natalia Siuda-Piotrowska, ko-
ordynator projektu. – Warszta-
ty odbywały się w instytucjach i 
organizacjach na terenie Sopo-
tu, m.in. w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji, Zakła-
dzie Oczyszczania Miasta, 

Centrum Integracji Społecznej 
czy w schronisku dla zwie-
rząt. Ponadto część uczestni-
ków wzięła udział w bezpłat-
nych, certyfikowanych kursach 
zawodowych, np. operatora 
wózka widłowego, specjalisty 
ds. kadr i płac, czy kursie dla 
elektryków (SEP1) oraz w sta-
żach zawodowych bezpośred-
nio u pracodawców. Znaczna 
część osób biorących udział w 
działaniach oferowanych im 
w ramach projektu przyzna-
je, że uczestnictwo w „Twojej 

Szansie” przyczyniło się do 
podniesienia przez nich kwa-
lifikacji zawodowych, wzmoc-
niło ich poczucie własnej 

wartości oraz stworzyło nowe 
możliwości rozwoju.

Agnieszka Niedałtowska

REKLAMA



STYCZEŃ 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 11WYDARZENIA

UWAGA – ZMIANY!!!
W sobotę, 21 stycznia, nastąpi zmiana organizacji ruchu 
tramwajowego w gdańskim Śródmieściu. W związku z kolej-
nym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Kra-
jowej (nad torami kolejowymi), konieczne jest czasowe wy-
łączenie z ruchu fragmentu linii tramwajowej przebiegającej 
przez ten wiadukt. Zmiana będzie obowiązywała przez ok. 
6 miesięcy. Jednocześnie przywrócona zostanie komunikacja 
tramwajowa wzdłuż ul. 3 Maja, pomiędzy ul. Hucisko a Wę-
złem Groddecka. Modernizacja wiaduktu w al. Armii Krajo-
wej prowadzona jest w ramach projektu Forum Gdańsk. 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE 
Miasto Sopot organizowało dla mieszkańców spotkania kon-
sultacyjne dotyczące nowego studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu. 
Trzy z czterech spotkań już za nami, a czwarte odbędzie się 
w środę, 18 stycznia o godz. 17.00, SM „Kraszewskiego”, ul. 
Kraszewskiego 31.

MIESZKANIA DLA GDAŃSZCZAN
Klucze do 85 mieszkań w dwóch budynkach wybudowa-
nych przez spółkę miejską TBS „Motława”, pierwsi lokatorzy 
otrzymali na początku tego tygodnia. 
Do lokali w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Piotr-
kowskiej, oddawanych w standardzie „pod klucz”, wpro-
wadzą się rodziny uprawnione do pomocy mieszkaniowej z 
zasobu gminy. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań to 
3.791,04 m˛. W budynkach znajdują się także garaże i windy. 
Budynki realizowane są z udziałem finansowania z Funduszu 
Dopłat w ramach wieloletniego „Programu budowy miesz-
kań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinanso-
wanych z Funduszu Dopłat z wydzieleniem mieszkań socjal-
nych z zasobu gminy”. 

(GR)

W SKRÓCIE

  Urokliwy Park Oliwski przyciąga zwiedzających szczególnie wieczorem

TYSIĄCE ZWIEDZAJĄCYCH

Tramwajem do parku Oliwskiego 
Hitem tegorocznej zimy jest park Oliwski, który przyozdobiony został tysiącami świa-
tełek. Niecodzienna iluminacja sprawiła, że oliwski park odwiedzają rzesze miesz-
kańców Trójmiasta, którzy czasami depczą niektóre parkowe trawniki.

Oliwski park odwiedziło już 
ponad 100 tysięcy osób. Tak 
dużego zainteresowanie nie 
spodziewał się chyba nikt, dla-
tego gdańska policja oddelego-
wała dodatkowe patrole w oko-
lice parku, które w razie potrze-
by mają kierować ruchem.
– Zespół urzędników, policji i 
straży miejskiej rozważał także 
wprowadzenie zmian w orga-
nizacji ruchu w obrębie Oliwy, 
jednak w istniejącym układzie 
komunikacyjnym uznano, że 
takie rozwiązanie nie poprawi 
sytuacji. Wszystkich, którzy 
wybierają się do parku Oliw-
skiego zachęcamy do korzysta-
nia z komunikacji tramwajowej 
– mówi Michał Piotrowski z 
Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Paweł Buczyński z Fundacji 
Gdańskiej, która była współ-
organizatorem projektu ilumi-
nacji parku Oliwskiego mówi, 
że pomysł okazał się sukcesem 
i jest pozytywnie odbierany 
przez zwiedzających.
– Nie spodziewaliśmy się, że na-
turalne kierunki spacerowania, 

jak wyraźnie zaznaczone 
bukszpany oraz alejki, zawio-
dą. Zdajemy sobie sprawę ze 
skutków w postaci uszkodzenia 
trawy w Ogrodzie Francuskim. 
Deklarujemy, że w pierw-
szych dniach po demontażu 

iluminacji rozpoczną się prace 
przywracające park do stanu 
przed naszym projektem. Na 
wiosnę park zyska nową, wyso-
kiej jakości trawę, profesjonal-
nie ułożoną, co w naszej opi-
nii uwypukli wiosenne i letnie 

walory tego miejsca, a miesz-
kańcom i turystom pozwoli ko-
rzystać z tej zielonej przestrze-
ni – mówi Paweł Buczyński.

(GR)

WRACAJĄ DO POMYSŁU

Konkurs na plakat FETY 

  Od lat festiwal FETA przyciąga do Gdańska tysiące widzów

Po rocznej przerwie organiza-
torzy Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych FETA wracają do 
pomysłu wyłaniania projek-
tu plakatu festiwalu w drodze 
konkursu. Termin nadsyła-
nia prac mija 22 lutego, nato-
miast zwycięzcę poznamy do 
10 marca. 
– Plakat festiwalu to ważny 
element całego wydarzenia, 
jakim jest festiwal FETA. Na-
daje imprezie charakter, od-
różnia go od innych działań 

kulturalnych realizowanych w 
mieście. Zawsze jest inny. Za-
wsze opracowany jest na nowo. 
Zawsze nas zaskakuje i staje 
się punktem wyjścia do projek-
towania kolejnych elementów 
promocyjnych festiwalu. Za-
wsze jesteśmy z niego dumni – 
podkreśla Szymon Wróblewski, 
organizator festiwalu FETA, 
kierownik „Plama” Gdański 
Archipelag Kultury. 
Wszyscy pamiętamy różową 
muchę, którą widywaliśmy na 
gdańskich lampach, latarniach, 

drzewach.
– Była elementem plakatu 
Agnieszki Ziemiszewskiej – 
laureatki konkursu na plakat 
FETA 2012. Była sygnałem, 
który mówił mieszkańcom 
Gdańska – nadchodzi FETA 
– miasto na chwilę stanie się 
sceną i scenografią działań 
teatralnych – mówi Szymon 
Wróblewski.
Regulamin konkursu znaleźć 
można m.in. na stronie inter-
netowej www.feta.pl.

(GR)
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Lodowisko Miejskie w Gdań-
sku to bardzo popularny w se-
zonie zimowym obiekt miej-
ski zarządzany od roku 2008 
przez Scenę Muzyczną Gdań-
skiego Archipelagu Kultury. 
Każdego roku z myślą o miesz-
kańcach Gdańska i okolic prze-
kazujemy do dyspozycji miło-
śników zimowego szaleństwa 
pełnowymiarową taflę, miejsce 
wspaniałej zabawy
i rekreacji dla całych rodzin  
i grup zorganizowanych. Sta-
tystyki mówią same za siebie 
– obiekt w sezonie zimowym 
odwiedza od 100 000 do 150 
000 tysięcy osób. Wykorzy-
stując możliwości techniczne 
i potencjał przestrzeni, oprócz 
działalności stałej, pod czaszą 
pneumatyczną popularnie zwa-
ną: „gdańskim balonem” orga-
nizowane są również cyklicz-
ne imprezy okolicznościowe  
m. in.: Mikołajki i Walentynki 
na Lodowisku. 
Obiekt zyskuje specjalnie na te 
okazje przygotowywane stylo-
we dekoracje, efektowne świetl-
ne aranżacje a w jego wnętrzu 
rozbrzmiewa muzyka na żywo. 
Zauważyliśmy również, że  
w ostatnim czasie, popular-
ne stały się firmowe imprezy 
integracyjne.
Na szczególną uwagę zasługu-
ją również, prowadzone przez 
Gdański Curling Club na 
specjalnie

Orszak Trzech Króli przeszedł przez centrum
 Starego Miasta w Gdańsku

w tym celu wybudowanym torze, 
zajęcia z curlingu, inaczej zwane 
„szachami na lodzie”.
Tę wyjątkową dyscyplinę uprawia 
zarówno młodzież, jak i dorośli. 
Nasz obiekt zlokalizowany jest 
w samym centrum miasta (Plac 
Zebrań Ludowych), co zapewnia 
idealne warunki dojazdu zarów-
no dla osób zmotoryzowanych 
(sąsiedztwo Ronda Ofiar Katy-
nia), dla których przygotowali-
śmy ponad 100 miejsc parkin-
gowych, jak i dla osób korzysta-
jących z transportu publicznego 
(bezpośrednia bliskość przystan-
ków tramwajowych, autobuso-
wych i dworca PKP).
W 2016 roku nasz obiekt prze-
szedł gruntowany remont w celu 
poprawienia bezpieczeństwa na-
szych gości. 

Lodowisko Miejskie działa przez 
cały sezon zimowy (od 26.11.2016 
do 05.03.2017 roku).
Wszystkich amatorów łyżew  
z Trójmiasta i okolic zapraszamy 
do stałego korzystania z naszych 
atrakcji. Ofertę naszą kierujemy 
zarówno dla osób indywidual-
nych, jak i grup zorganizowanych.
W obu przypadkach gwaran-
tujemy atrakcyjne ceny świetną 
atmosferę i profesjonalnie przy-
gotowaną taflę lodowiska. Ofe-
rujemy również wypożyczalnię 
i serwis sprzętu. W okresie ferii 
lodowisko działa przez siedem 
dni w tygodniu, w tym cza-
sie pierwsza jazda rozpoczyna 
się o godzinie 11:30 a ostatnia  
o 20:30. 

Zapraszamy.
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OSOWA
Kto wybuduje 
basen?
9 styczna w siedzibie Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
otwarto oferty przetargowe 
na dokończenie robót budow-
lanych na krytej pływalni przy 
Szkole Podstawowej nr 81 na 
Osowej. 
Wszyscy wykonawcy zapro-
ponowali przedłużenie mi-
nimalnego okresu gwarancji 
jakości o 24 miesiące. Komi-
sja przetargowa przystąpiła do 
weryfikacji ofert pod wzglę-
dem formalno-prawnym. 
Budowa rozpoczęła się w IV 
kwartale 2015 roku. Sam bu-
dynek jest ukończony w 80 
proc. – inwestycja jest na eta-
pie robót wykończeniowych. 
Wymaga też wykonania tech-
nologii basenowej, a także do-
stawy i montażu sprzętu IT, 
w tym całego sprzętu infor-
matycznego niezbędnego do 
uruchomienia Elektroniczne-
go Systemu Obsługi Klienta. 

(GR)

RÓWNIEŻ DLA KOBIET W CIĄŻY

Bezpłatna pomoc 
prawna 
– Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku zachę-
ca mieszkańców do korzy-
stania z bezpłatnych porad 
prawnych, świadczonych 
m.in. przez radców praw-
nych oraz adwokatów. Od 
stycznia do takiej pomocy 
uprawnione są także kobiety 
w ciąży – informuje Sylwia 
Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Gdańsku.
Od tego roku aż w 18 punk-
tach w Gdańsku osoby 
uprawnione mogą dowie-
dzieć się o obowiązujących 
przepisach, przysługujących 
prawach i obowiązkach w 
zakresie spraw rodzinnych, 
świadczeń dla seniorów, 
osób niepełnosprawnych, 
prawa pracy, bezpieczeń-
stwa itd. Adwokaci, radcy 
prawni i doradcy wskażą 
m.in. sposób rozwiązania 
problemu, pomogą sporzą-
dzić niezbędny projekt pi-
sma dot. sprawy. 
Jak podaje Sylwia Ressel, z 
tego bezpłatnego wsparcia 
skorzystać mogą osoby: z 
ważną Kartą Dużej Rodzi-
ny lub ci, którym w okresie 
12 miesięcy poprzedzają-
cych zwrócenie się o pora-
dę, przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej (i jed-
nocześnie, nie wydano w 
tym okresie decyzji o zwro-
cie nienależnie pobranego 
świadczenia). 
– Z porad korzystać też 
mogą osoby, które nie ukoń-
czyły 26 lat lub po ukoń-
czeniu 65. roku życia albo 
posiadające ważną legity-
mację weterana i wetera-
na poszkodowanego. Upo-
ważnieni są do tego także 
kombatanci oraz będący 
ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego oraz 
osoby, które poniosły straty, 
bądź są zagrożone w wyniku 
wystąpienia klęski żywioło-
wej, katastrofy, awarii tech-
nicznej i oczywiście kobiety 
w ciąży – tłumaczy Sylwia 
Ressel. 
Gdańszczanie, którzy chcą 
korzystać z bezpłatnych 
porad, podczas wizyty po-
winni wylegitymować się 
odpowiednim dokumen-
tem, zaświadczeniem czy 
legitymacją potwierdzają-
cą uprawnienie (kobiety w 
ciąży – zaświadczeniem le-
karskim, posiadacze Karty 
Dużej Rodziny – ważnym 
drukiem).
– Bezpłatne porady udzie-
lane są przy ul. Dyrekcyjnej 
5 (I piętro). Pomoc prawną 
świadczą adwokaci i radcy 
prawni. Pomoc w punktach 

MOPR będzie można uzy-
skać w dni powszednie, w 
godz. 8.00 – 18.00. Gabi-
nety otwarte są rotacyjnie – 
dodaje rzecznik MOPR.
 
Punkty prowadzone przez 
organizacje pozarządowe 
w Gdańsku: 
* Stowarzyszenie Jasień, ul. 
Elbląska 66, Rudniki, po-
niedziałek – piątek w godz. 
14.00 – 18.00 (radca prawny 
i aplikant radcowski).
* Stowarzyszenie Jasień, 
ul. Zakopiańska 40, Siedl-
ce, poniedziałek – piątek w 
godz. 9.00 – 13.00 (radca 
prawny, aplikant radcowski).
* Regionalne Centrum 
Informacji i Wspomaga-
nia Organizacji Pozarzą-
dowych, ul. Gościnna 10, 
Orunia, poniedziałek godz. 
16.00 – 20.00, wtorek godz. 
8.30 – 12.30, środa. godz. 
13.00 – 17.00, czwartek i 
piątek godz. 15.00 – 19.00 
(radca prawny, doradca 
podatkowy).
* RCIiWOP, al. Grun-
waldzka 5, Wrzeszcz, po-
niedziałek, czwartek i piątek 
w godz. 10.00 – 14.00, wto-
rek godz. 15.30 – 19.30, śro-
da godz. 8.30 – 12.30 (radca 
prawny, mgr prawa).
* Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna, ul. Hoża 4, Sto-
gi, poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek w godz. 
15.00 – 19.00, środa w godz. 
11.30 – 15.30 (adwokat).
* Stowarzyszenie Akcja 
Społeczna, ul. Północna 5, 
Brzeźno, poniedziałek, śro-
da, czwartek, piątek w godz. 
13.00 – 17.00, wtorek 12.00 
– 16.00 (adwokat).
* Fundacja Teneo, ul. Ki-
sielewskiego 12, Strzyża, 
poniedziałek w godz. 15.30 
– 19.30, wtorek, czwar-
tek, piątek w godz. 16.00 – 
20.00, środa w godz. 8.00 
– 12.00 (radca prawny, mgr 
prawa). 
* Fundacja Teneo, ul. Ja-
giellońska 11, Przymorze, 
poniedziałek, środa w godz. 
15.30 – 19.30, wtorek w 
godz. 8.00 – 13.00, czwar-
tek i piątek w godz. 8.00 – 
12.00 (radca prawny, mgr 
prawa). 
* Instytut Aktywizacji Re-
gionów, ul. Polanki 121, 
Oliwa, poniedziałek, śro-
da w godz. 14.00 – 18.00, 
wtorek, czwartek i piątek w 
godz. 10.00 – 14.00 (radca 
prawny). 

(GR)

CHEŁM

Kolędowanie w „ósemce”
Przed pojawieniem się pierw-
szej wigilijnej gwiazdki, w 
Szkole Podstawowej nr 8 na 
gdańskim Chełmie odbyła się 
kolejna odsłona wieczoru ko-
lęd. Do wspólnego kolędowa-
nia zaproszono całe środowi-
sko lokalne wraz ze znamieni-
tymi gośćmi.
Refleksyjne teksty kolęd i pa-
storałek przypomniały słu-
chaczom, jaki jest prawdziwy 

sens świąt Bożego Narodze-
nia. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci, śpiewając tradycyjne 
kolędy i świąteczne piosenki 
wzbogacone brzmieniem naj-
różniejszych instrumentów. 
Kulminacyjnym punktem wie-
czoru stało się wspólne wyko-
nanie „Kolędy dla Gdańska” 
wraz z autorką tekstu i muzyki 
Marią Rudnicką, która kieruje 
podstawówką na Chełmie. 

Wpisując się w nastrojowy 
czas, budynek szkoły wypeł-
nił się świątecznymi dźwię-
kami, zapachem pierników, 
ciast, pomarańczy. Na kier-
maszu bożonarodzeniowym 
nie zabrakło stroików, bom-
bek czy kartek świątecznych 
wykonanych przez dzieci. 

(AN)

  Uczniowie zaśpiewali „Kolędowanie dla Gdańska”

  Punkt ładowania pod kompleksem biurowym Olivia Business Centre 
w Gdańsku stał się pierwszym w Polsce punktem ładowania, na który składają się dwa szybkie terminale

SZYBKO NAŁADUJESZ SAMOCHÓD

Terminal dla aut elektrycznych
Energa uruchomiła w Trójmieście szósty terminal ładowania aut elektrycznych. Jest 
to jedna z pierwszych w Polsce stacji multistandardowych, która pozwala ładować 
wszystkie dostępne na rynku modele aut elektrycznych. 

Udostępniona przez Energę 
w Trójmieście sieć ładowania 
składa się obecnie z sześciu ter-
minali. Cztery z nich pozwala-
ją na szybkie ładowanie, czyli 
uzupełnienie 80 proc. baterii w 
czasie krótszym niż pół godzi-
ny. Na pozostałych dwóch, ła-
dowanie zajmuje od dwóch do 
czterech godzin. Sieć jest pu-
blicznie dostępna, a za korzy-
stanie z ładowarek Energa nie 
pobiera na razie żadnych opłat. 
– Nowo otwarty szybki termi-
nal pozwala ładować wszyst-
kie dostępne na rynku modele 
aut elektrycznych. Dzięki jego 
uruchomieniu, punkt ładowa-
nia pod kompleksem biuro-
wym Olivia Business Centre 
w Gdańsku stał się pierwszym 
w Polsce punktem ładowania, 
na który składają się dwa szyb-
kie terminale. Dzięki temu, że 
możliwe jest tam także pół-
szybkie ładowanie, z punktu 
mogą korzystać trzy auta jed-
nocześnie. Oprócz tego Energa 
uruchomiła w Trójmieście jesz-
cze dwa szybkie i dwa półszyb-
kie punkty ładowania. Termi-
nale te znajdują się na stacjach 
Lotos w Gdańsku i Gdyni oraz 
przed urzędami miasta Sopotu 
i Gdańska – informuje Beata 
Ostrowska z biura prasowego 
energetycznego koncernu. 
Nowe stanowisko umożli-
wia ładowanie praktycznie 
wszystkich pojazdów elek-
trycznych dostępnych obecnie 
na rynku. Terminal pozwala 

na jednoczesne ładowanie 
dwóch pojazdów, przy czym 
jeden z nich musi ładować się 
szybko prądem stałym, a dru-
gi wolniej prądem zmiennym. 
W przypadku podłączenia 
dwóch samochodów do złącz 
prądu stałego, ładowanie bę-
dzie odbywało się jedno po 
drugim, w kolejności podłą-
czenia. Wszystkie informacje 

dotyczące sposobu rozpoczęcia 
ładowania użytkownik znaj-
dzie na wyświetlaczu termina-
la. Na parkingu przed termi-
nalem wydzielone zostały trzy 
miejsca parkingowe, przezna-
czone do ładowania samocho-
dów elektrycznych. 
– Sieć ładowania aut elek-
trycznych została uruchomio-
na przez należącą do Grupy 

Energa spółkę Enspirion, która 
od czterech lat prowadzi prace 
badawczo-rozwojowe w obsza-
rze elektrycznej mobilności. 
Jedynym warunkiem korzysta-
nia z terminali jest wyrobienie 
karty identyfikacyjnej, którą 
można zamówić poprzez stro-
nę emobility.pl – dodaje Beata 
Ostrowska.

(GR)
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JUBILEUSZ, REKORDY I INWESTYCJE

Wyjątkowy rok Teatru Wybrzeże
To był znakomity rok dla naszego Teatru Wybrzeże. W 2016 roku zaprezentowaliśmy 47 tytułów, zagraliśmy 
blisko 500 spektakli, w tym 12 premier, 31 „Lekcji Niegrzeczności” i 41 spektakli wyjazdowych. 

Odwiedziło nas ponad 100 ty-
sięcy widzów. Miło nam po-
informować, że w 2016 roku 
nasza frekwencja na pięciu 
scenach wyniosła 100 procent. 
W minionym roku zorgani-
zowaliśmy także 258 dzia-
łań edukacyjnych, w których 
udział wzięło ponad 4 tysiące 
osób – podsumowuje Grze-
gorz Kwiatkowski, rzecznik 
prasowy Teatru Wybrzeże w 
Gdańsku.
Rok 2016 był dla gdańskiego 
teatru rekordowy zarówno je-
śli chodzi o ilość nagród (m.in. 
prestiżowe Nagrody im. Zel-
werowicza dla Doroty Kolak i 
Mirosława Baki oraz Paszport 
„Polityki” dla naszej etatowej 
reżyserki Eweliny Marciniak), 
jak i wysokie noty krytyków 
teatralnych dla poszczególnych 
spektakli.
– Miniony rok to także czas 
przebudowy gdańskiego bu-
dynku. Dzięki tej inwestycji 
powstanie nowa scena Sta-
ra Apteka. W minionym roku 
prowadziliśmy także prace 
przygotowawcze do inwestycji 

polegającej na modernizacji 
Sceny Malarnia, Dużej Sceny 
oraz przestrzeni ulicy Teatral-
nej – przypomina Grzegorz 
Kwiatkowski.
Jednak poprzedni rok upłynął 
pod znakiem jubileuszy. 
– 20 listopada 2016 roku minę-
ło 70 lat od inauguracji działal-
ności Teatru Wybrzeże prapre-
mierą sztuki Tadeusza Gajcego 
„Homer i Orchidea” w reżyserii 
Iwo Galla. 7 stycznia upłynę-
ło z kolei 50 lat od premiery 
„Zmierzchu demonów” Ro-
mana Brandstaettera w reżyse-
rii Jerzego Golińskiego, która 
otworzyła nowe dzieje Teatru 
Wybrzeże – w nowo wybudo-
wanym gmachu na Targu Wę-
glowym. Za nami jubileuszowa 
premiera „Wiśniowego sadu” 
Antona Czechowa w reżyserii 
Anny Augustynowicz, uroczy-
sta gala, podczas której zostały 
wręczone jubileuszowe nagro-
dy i wyróżnienia, otwarcie wy-
stawy „Teatr Wybrzeże 1946-
2016.Twórcy”, wydanie jubi-
leuszowego tomu „Teatr Wy-
brzeże 1946-2016. Premiery” 

REKLAMA REKLAMA

MONIKA  MACIASZ
Wilków 2010 

przemóc do duszy 
nasiąknąć wilgocią 
tak moknąć że znikniesz 
chodnik zwierciadło 
odbija 

spacery 

liść się leje i 
cieknie 
kałuża 
kontynenty (całe ameryki 
południowe) 
studnie peru i chile 
prze – móc się 
wziąć ciało tożsamość z 
imieniem 
i ruszyć bo ulice są puste 
całe moje od granic do nieba 

deszcz to też śmierci 
ludzie się topią 
toną ich domy 
nerwowych zakończeń 
powodzie 
nerwowych zakończeń 
organizm 
wypłyną twoje trupy i 
porcelany i akty kościelne (ślub 
w 48 i chrzty kolejno – 54 i 
60) 
żywioł nie pyta 
on idzie i gnili ci płótna 
bieliznę 
i grzyby na ścianach co będą 
kute do szkieletu 

przemóc do wody 
przemoc wody

oraz odsłonięcie ufundowanej 
przez marszałka województwa 
pomorskiego okolicznościo-
wej tablicy, upamiętniającej 
pracowników naszego teatru 

w tym szczególnym sezonie – 
przypomina rzecznik Teatru 
Wybrzeże.
Korzystając z okazji. zachęca-
my naszych Czytelników do 

częstego odwiedzania Teatru 
Wybrzeże, co będzie najlep-
szym prezentem dla aktorów i 
pracowników tej znamienitej 
instytucji.

(GR)
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  Aktorzy Teatru Wybrzeże każdego lata występują także w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim

BALE GDAŃSKIE
2017

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ 

SOBOTĘ KARNAWAŁU NA BALE 

GDAŃSKIE W PIĘKNYM WNĘTRZU 

FILHARMONII NA OŁOWIANCE!  

PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO  

Z KONCERTÓW SALON GDAŃSKI 

ZAMIENI SIĘ W SALĘ BALOWĄ!  

DO TAŃCA PORWĄ PAŃSTWA 

SERGIEJ KRIUCZKOW, 

RIVERBOAT RAMBLERS 

ORAZ STANDARD ACOUSTIC 

PROMOTION. NA GOŚCI CZEKA 

SPECJALNIE PRZYGOTOWANE  

NA TĘ OKAZJĘ MENU.

WWW.FILHARMONIA.GDA.PL    BILETY@FILHARMONIA.GDA.PL    TEL. 58 320 62 62 • TEL. 58 323 83 62    WWW.FACEBOOK.COM/FILHARMONIA

KUP BILET www.bilety24.pl i wydrukuj na domowej drukarce, w kasach biletowych PFB Gdańsk, Ołowianka 1, w Biurze Podróży „Barkost” Gdynia, Świętojańska 100 Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie

SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

 07/01/2017 SOBOTA 19:00   
I BAL GDAŃSKI – GRUPA MOCARTA 
Filip Jaślar – skrzypce / Michał Sikorski – skrzypce  /  
Paweł Kowaluk – altówka / Bolek Błaszczyk – wiolonczela / 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: Frak&Roll 
Pełen humoru wieczór w doskonałym stylu z klasyką  
i hitami muzyki rozrywkowej

 14/01/2017 SOBOTA 19:00   
II BAL GDAŃSKI – OGNISTE TAŃCE 
Orkhan Hashimov – dyrygent / Orkiestra Symfoniczna PFB 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie
W programie m.in.: Brahms - Taniec węgierski,  
Chaczaturian - Taniec z szablami oraz suity i tematy filmowe 
 (m. im. „Titanic”, „Indiana Jones”, „Różowa pantera”)
Gorący wieczór pełen szalonego tańca w mroźną styczniową noc

 21/01/2017 SOBOTA 19:00   
III BAL GDAŃSKI – AKORDEONOWA PASJA 
Marcin Wyrostek – akordeon /  
Marcin Jajkiewicz – wokal / Piotr Zaufal – bas /  
Mateusz Adamczyk – skrzypce / Agnieszka Haase – fortepian / 
Daniel Popiałkiewicz – gitara / Krzysztof Nowakowski – 
instrumenty perkusyjne  / Krzysztof Dąbrowski prowadzenie

W programie m.in.: 
Rolska - „Nie  oczekuję dziś nikogo”, Wyrostek – „Mazurcyjek”, 
„Moladav”, „Chodzony”, Piazzolla – „Invierno Porteno”, 
„Tanguango”
Pełna pasji noc ze zwycięzcą programu „Mam Talent!” 
i akordeonem w roli głównej

 28/01/2017 SOBOTA 19:00 
IV BAL GDAŃSKI – KRZESIMIR DĘBSKI  
I PRZYJACIELE
Krzesimir Dębski – skrzypce, fortepian  / Paweł Zagańczyk – 
akordeon  / Joachim Łuczak – skrzypce  / Andrzej Wojciechowski 
– klarnet  / Jarosław Stokowski – kontrabas / 
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: Zimka - „Highland Roll”, Dębski - „Country in E”, 
„Bojan Duke of Dingac”, Wiaczesław Siemionov - „Suita Bułgarska”
Krzesimir Dębski zaprasza na szykowny wieczór w starym stylu 

 04/02/2017 SOBOTA 19:00 
V BAL GDAŃSKI – KRÓLEWSKI SALON 
Królewska Orkiestra Salonowa / Natalia Walewska - skrzypce, 
prowadzenie orkiestry / Julia Iwaszkiewicz - sopran /  
Marcin Pomykała - tenor / Witalij Wydra - tenor / Zespół  
Taneczny „Rapsodia” - przygotowanie Beata Stoppa /  
Barbara Żurowska-Sutt - opracowanie i prowadzenie koncertu

W programie m. in:  kompozycje Richarda Straussa, Jaquesa 
Offenbacha, Gioacchino Pucciniego, Claude’a Francoisa

Poczuj się jak na królewskim dworze podczas balu na Ołowiance! 

 11/02/2017  SOBOTA 19:00   
VI BAL GDAŃSKI – KRZYSZTOF HERDZIN – 
STRING BIG BAND
Orkiestra Sinfonia Viva / Atom String Quartet: Dawid Lubowicz, 
Mateusz Smoczyński - skrzypce, Marcin Stefaniuk - altówka, 
Krzysztof Lenczowski - wiolonczela / Krzysztof Herdzin - 
dyrygent / gościnnie: Nika Lubowicz - wokal, Robert Kubiszyn - 
kontrabas / Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie m.in.: 
Garland/Razaf - „In the Mood”, Ellington - „Satin Doll”, 
Desmond - „Take Five”,  Rodgers/ Hart - „Blue Moon”

Magiczna noc z orkiestrą smyczkową zaklętą w big band 

 18/02/2017 SOBOTA 19:00   
VII BAL GDAŃSKI – VIOLIN SOUL.  
W KRAINIE BARONA CYGAŃSKIEGO
Anna Wandtke i Roby Lakatos – skrzypce / Magda Navarette -   
wokal / Jenő Lisztes - cymbały / Kálmán Cséki – fortepian / 
Paweł Zagańczyk - akordeon / Grzech Piotrowski - saksofon / 
Sebastian Wypych - kontrabas i kierownictwo artystyczne  
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie m.in.: 
Monti -  „Czardasz”, Bartok - „Tańce rumuńskie”,  
de Falla - Spanish Folk Songs, Sarasate - Melodie cygańskie

Roztańczony wieczór w węgierskim stylu

 25/02/2017 SOBOTA 19:00   
VIII BAL GDAŃSKI - VIVO AMORE. 
NAJPIĘKNIEJSZE DUETY I PIEŚNI O MIŁOŚCI 
Bogusław Morka - tenor / Iwona Kaczmarek - sopran / 
Orkiestra Kameralna Alla Viena  
Krzysztof Dąbrowski – prowadzenie

W programie: pieśni, piosenki i duety miłosne, m.in. „Besame 
Mucho”, „Love Story”, „El Condor Pasa”, „Moonriver”, „Mamma”, 
„Doktor Żywago”, „Usta milczą, dusza śpiewa”

PFB zaprasza na romantyczny wieczór w duecie!
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XVI MEMORIAŁ GOCZEWSKIEGOGRALI W OLIWIE

Zapraszamy do 
brydżowych zmagań

IX Dzielnicowy 
Turniej Tenisa

– Wszystkich miłośników 
brydża zapraszamy na XVI 
Turniej Brydżowy poświę-
cony pamięci pruszczańskie-
go arcymistrza Mieczysława 
Goczewskiego – zaprasza 
Wojciech Dąbrowski z Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Pruszczu Gdańskim, które 
jest organizatorem imprezy.
Mieczysław Goczewski był 
znanym lekarzem i pierw-
szym pochodzącym z Prusz-
cza Gdańskiego arcymi-
strzem brydżowym. Jego naj-
większym osiągnięciem spor-
towym było wicemistrzostwo 
Europy seniorów zdobyte 
w I ME w Monte Carlo. W 
1969 roku Goczewski wygrał 
Międzynarodowy Kongres 
Bałtycki, w którym uczest-
niczyło kilkuset brydżystów. 
Był członkiem drużyny bry-
dżowej, która zdobyła I i III 
miejsce w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski. Był rów-
nież mistrzem Europy leka-
rzy brydżystów. 
– Memoriał im. Mieczysława 
Goczewskiego będzie dwu-
seryjnym turniejem par na 
„maksy” – 50 rozdań. Tur-
niej jest zaliczany do Grand 

W sali sportowej Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 17 odbył 
się IX Dzielnicowy Turniej 
Tenisa Stołowego Miasta 
Gdańska. 
Turniej przeprowadzono w 
kilku grupach wiekowych. 
Wśród zawodników szkół 
podstawowych zwyciężył 
Marcel Malinowski, który 
w pokonanym polu zostawił 
Kajetana Stawskiego, Kry-
stiana Wąsikowskiego i Ada-
ma Grochowskiego.
– W kategorii gimnazjów 
zwyciężył Samuel Rychlik 
przed Kacprem Skórskim, 

Prix PWZBS Gdańsk – dodaje 
Wojciech Dąbrowski. 
Impreza odbędzie się 29 stycz-
nia (niedziela) w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w 
Pruszczu Gdańskim przy ulicy 
Juliana Niemcewicza 1, w ma-
łej hali sportowej. Zapisy przyj-
mowane są w dzień zawodów 
od godziny 9.30. Początek gier 
przewidziany jest na godzinę 
10.00.
– Turniej będzie miał otwar-
tą formułę. Uczestniczyć w 
nim będzie mógł każdy chęt-
ny po wpłaceniu wpisowego w 

Januszem Kiełbratowskim i 
Bartkiem Florkiewiczem. Z 
kolei w kategorii open trwa-
ła bardzo wyrównana walka 
o poszczególne miejsca w fi-
nałach, a decydowała różnica 
setów, ponieważ trzech pierw-
szych zawodników miało po 
3 zwycięstwa – informuje Ry-
szard Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”.
W tej grupie wiekowej zwy-
ciężył Sebastian Dąbrowski. 2. 
miejscem musiał zadowolić się 
Adam Kosikowski, a 3. – Mar-
cin Żuchowski. Dodajmy jesz-
cze tylko, że w kategorii kobiet 
zwyciężyła Dorota Dajkowska. 

wysokości: 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 ju-
niorów (do 25 lat), 10 zł dla 
młodzieży szkolnej i 45 zł dla 
pozostałych. 5 zł od każdego 
wpisowego przeznaczone bę-
dzie na nagrody Grand Prix 
PWZBS. W turnieju obo-
wiązują przepisy MPB i re-
gulaminy PZBS – informuje 
Wojciech Dąbrowski.

(GR)

– Wszyscy startujący otrzy-
mali upominki oraz słodycze, 
a zwycięzcy odebrali medale, 
statuetki oraz nagrody ufun-
dowane przez Radę Dzielnicy 
Oliwa, RSM „Budowlani” i 
Wdział Promocji Informa-
cji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku – dodaje Ryszard Riviera. 
Organizatorzy serdecznie 
dziękują sędziemu turnieju – 
Annie Riviera, która społecz-
nie poprowadziła tenisowe 
zawody. 

(GR)

  Brydżowy memoriał w Pruszczu Gdańskim zawsze 
przyciąga tłumy graczy

  Finaliści tenisowego turnieju

OFERTA ZADOWOLI NAWET NAJWYBREDNIEJSZYCH

Zimowe ferie czas zacząć
Właśnie dziś rozpoczęły się zimowe ferie. Niektórzy wyjadą w tym czasie na zimowiska, ale znajdą się też tacy, którym 
rodzice nie przygotowali żadnych atrakcji. Z myślą o nich swoją ofertę przygotowały szkoły, kluby osiedlowe oraz miejskie 
instytucje kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

– Zajęcia rozwojowe, teatralne, 
sportowe i plastyczne oraz po-
dwórkowe kino, warsztaty lal-
karskie, a może szkółka jazdy 
na łyżwach czy hokej podwod-
ny – to tylko niektóre z pro-
pozycji dla dzieci i młodzieży. 
Tegoroczna oferta na zimo-
wy wypoczynek gdańskich 
uczniów, przygotowana przez 
miasto, jest bardzo różnorodna 
– zapewnia Olimpia Schneider 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Rodzice, którzy chcieliby, aby 
ich dzieci miały podczas ferii 
całodzienną (minimum 8 h) 
opiekę, mogą skorzystać z pro-
pozycji przygotowanych przez 
gdańskie szkoły. Miejsca dla 
dzieci i młodzieży można zna-
leźć w 28 szkołach na terenie 
całego Gdańska. 
– Co ważne, uczestniczyć 
w zajęciach mogą wszystkie 
gdańskie dzieci, nawet te, któ-
re nie są uczniami danej szkoły. 
Ferie w szkole to zajęcia w ty-
godniowych turnusach, a naj-
ważniejsze – są one całkowicie 

darmowe – informuje Olim-
pia Schneider, które dodaje, 
że miejsca na przygotowanych 
przez siebie zajęciach ma rów-
nież Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. – „Basen za zeta” i 
Zimowa Szkoła Ratownictwa 
to oferta szkolna przeznaczo-
na dla młodzieży w wieku od 8 
do 16 lat. Zajęcia odbywać się 
będą na pływalni przy ul. Cha-
łubińskiego na Chełmie. Ze 
specjalnej oferty mogą również 
skorzystać rodziny. Od 16 do 
29 stycznia, w określonych go-
dzinach, wstęp dla minimum 
jednego dorosłego plus dziecka 
będzie kosztował 5 zł od osoby. 
Dla dzieci i młodzieży, któ-
rzy lubią jeździć na łyżwach, 
Lodowisko Miejskie i szkół-
ka łyżwiarska IceSkater przy-
gotowały ofertę półkolonijną. 
Podczas całodziennych zajęć 
(od 8.00 do 16.00), dzieci będą 
miały możliwość doskonalenia 
umiejętności łyżwiarskich oraz 
aktywnego spędzania czasu na 
warsztatach tanecznych i mu-
zycznych. Półkolonie są płatne. 

Informacje szczegółowe w 
załącznikach. 
– Podczas ferii Centrum Hewe-
lianum dostępne będzie 7 dni w 
tygodniu. W pełnej gotowości 
roboty Ping i Pong czekać będą 
na wszystkich zafascynowa-
nych robotyką. Na specjalnych 
warsztatach „Jak myśli robot?” 
będzie można sprawdzić, na co 
je stać – czy potrafią tańczyć, 
ćwiczyć tai chi albo czy dają 
się oszukać? Będzie też okazja 
spróbowania swoich sił w pro-
gramowaniu ich mniejszych 
kolegów – ozobotów. Dostępne 
będą również wystawy interak-
tywne oraz warsztaty „Labora-
torium Pana Kleksa” – mówi 
Olimpia Schneider.
Aktywni miłośnicy zwierząt 
i bliskich spotkań z przyrodą 
znajdą dla siebie propozycję w 
zoo. W zimowej ofercie będą 
propozycje dla szukających ak-
tywnego wypoczynku rodzin z 
dziećmi, organizatorów i opie-
kunów półkolonii oraz indywi-
dualnych zwiedzających. 
– W niedziele 15 i 29 stycznia 

odbędzie się Akcja Karmnik, 
podczas której będzie można 
zobaczyć obrączkowanie pta-
ków oraz wysłuchać opowieści 
o poszczególnych gatunkach i 
ich zwyczajach. Punkt obrącz-
kowania znajduje się naprze-
ciwko pawilonu i wybiegu hi-
popotamów nilowych i będzie 

czynny w godz. 9.00 – 12.00. 
Obrączkowanie odbywa się w 
okolicach pełnych godzin. W 
czwartek 26 stycznia o godz. 
13.00 odbędzie się kozi te-
atrzyk, zakończony wspólnym 
ogniskiem – dodaje Olimpia 
Schneider.
O miejskiej ofercie podczas 

ferii zimowych, które w Gdań-
sku potrwają do 29 stycznia, 
można przeczytać na stronie 
www.gdansk.pl/urzad-miejski/
Pierwsi-zaczynamy-ferie-w-
-miescie,a,66451.

(GR)

  Mali artyści podczas ferii
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FERIE w Twojej okolicy. 
Gdański Archipelag Kultury  

blisko mieszkańców
16-27.01.2017 r.

„Wyspa Skarbów” GAK / ul. Turystyczna 3, Gdańsk Sobieszewo
- warsztaty tworzenia latawców
- warsztaty dźwiękowe „Ucho w wodzie i na wietrze”
- warsztaty bańkowe
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 323-91-15, wyspaskarbow@gak.gda.pl
Więcej: www.wyspaskarbow.gak.gda.pl

„Winda” GAK / ul. Racławicka 17, Gdańsk Wrzeszcz
- warsztaty wokalno-teatralne dla młodzieży
- warsztaty rysunku dla młodzieży
- gry zespołowe, warsztaty rękodzielnicze, spacery
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 344-77-93; (58) 344-90-53, winda@gak.gda.pl
Więcej: www.winda.gda.pl

„Plamie” GAK / ul. Pilotów 11, Gdańsk Zaspa
- Pacynki, czyli zrób sobie lalkę
- Ceramika, czyli zabawa w glinie
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 557-42-47; daria@plama.art.pl
Więcej: www.plama.art.pl

„Projektornia” GAK / ul. Dworska 29a, Gdańsk Brzeźno
- Warsztaty tańca artystycznego 
- Bal przebierańców
- Zajęcia z kartografii, spotkania z podróżnikiem
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 343-46-91, projektornia@gak.gda.pl
Więcej: www.projektornia.art.pl

„Dom Sztuki” GAK / ul. Stryjewskiego 25 Gdańsk Stogi
- taniec nowoczesny, taniec taniec współczesny oraz z przyborem
- warsztaty fotograficzne i teatralne
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 307-314-44,  domsztuki@gak.gda.pl
Więcej: www.domsztuki.gak.gda.pl

„Gama” GAK / ul. Starowiejska 15/16, Gdańsk Letniewo
- warsztaty teatralne (nastrój i atmosfera oraz charakteryzacja)
- warsztaty muzyczne
- warsztaty „Zagrożenia w sieci”
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 346-41-05, gama@gak.gda.pl
Więcej: www.gama.gak.gda.pl

„Scena Muzyczna” GAK / ul. Powstańców Warszawskich 25, Gdańsk Śródmieście
- zajęcia taneczne: popping, dancehall, street dance, beatbox, hip hop
- zajęcia tai chi
- warsztaty muzyczne
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: (58) 300-00-32,  info@scenamuzyczna.pl
Więcej: www.scenamuzyczna.pl

„Stacja Orunia” GAK / ul. Dworcowa 9, Gdańsk Orunia
- warsztaty ceramiczne, plastyka, rękodzieło
- zajęcia ruchowe: zajęcia sportowe, taniec
- projekcje filmowe
Szczegółowe informacje, zgłoszenia i zapisy: 
(58) 306-66-76 w. 36, 37, stacjaorunia@gak.gda.pl
Więcej: www.gak.gda.pl

 


