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Superenduro w ergo Arenie 
Ergo Arena gościć będzie największe nazwiska 
światowego SuperEnduro. W czwartym roku obec-
ności w Polsce Mistrzostwa Świata przenoszą się do 
Trójmiasta.
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nAgrodA dlA rSM „BudowlAni”
Jedna z najstarszych gdańskich spółdzielni, jaką jest 
RSM „Budowlani” uhonorowana została prestiżowym 
wyróżnieniem „Filar Spółdzielczości”.

JAK oSzczędnie ogrzewAć MieSzKAnie
Sezon grzewczy już rozpoczęty, dlatego przypo-
minamy naszym Czytelnikom jak ekonomicznie 
ogrzewać mieszkania, żeby było ciepło, a przy okazji 
oszczędnie.  
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Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy 
Gdańska lub Sopotu, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania, a więc 16 listopada, 
kończą 18 lat oraz stale zamieszkują 
w Gdańsku lub Sopocie, co jest potwierdzo-
ne wpisem do stałego rejestru wyborców. 

nieMiecKi w nieTuzinKowy SpoSóB 
Oruńskie Gimnazjum nr 7 odwiedzili niedawno 
przedstawiciele Goethe-Institut w Warszawie, który 
realizuje edukacyjny projekt „Deutsch Wagen Tour”.

>> Kto z 6 kandydatów zostanie prezydentem Gdańska?

wybieramy prezydenta i radnych

w niedzielę idziemy na wybory
Za kilka dni (16 listopada) zdecydujemy kto przez kolejne cztery 
lata rządził będzie Gdańskiem i Sopotem. Poza prezydentami obu 
miast wybierzemy też składy rad miejskich. Chętnych jest wielu, 
a miejsc do obsadzenia niewiele. Wyniki samorządowych wyborów 
powinniśmy poznać już późnym wieczorem w niedzielę.
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liMeryKi
Pewien rolnik ze wsi  

spod Świdnika,
nie używał do siewu  

siewnika –
co wsiał ręką, to rosło,
ale w mig się rozniosło,
że siał owies, a wzeszła  

mu gryka…

Młody muzyk rockowy  
ze Szczyrku,

na jedzenie zarobić chciał  
w cyrku –

walił w bębny z przejęciem,
lecz mu zbrzydło zajęcie,

więc to rzucił  
i zległ był na wyrku…
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JADALNIA 
NA 
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2 
PIESZCZO- 
TLIWIE O 
OJCU 

3→ 
ŚCIĘTE 
GAŁĘZIE 
JODŁY 

3↓ 
LEKKI 
PŁASZCZ 
PRZEJŚCIO- 
WY 

4 
WALUTA 
KUWEJTU, 
JORDANII 

5 
MIEJSCO- 
WOŚĆ I GMI- 
NA W PN. 
FRANCJI 

6 
KOŃCZYNA 
DOLNA 

7 
ZAJMUJE 
SIĘ 
WYROBEM 
WĘDLIN 
 

8 
UMARŁA MU 
MATKA I 
OJCIEC 

1 9 
MIASTO 
W WOJ. KU- 
JAWSKO-PO- 
MORSKIM 

10 
PRAWY 
DOPŁYW 
WISŁY 

11 
OBIBOK, 
PRÓŻNIAK, 
LEŃ 

12 
DZIELNICA 
GDAŃSKA 

2 13→ 
ŁAJDAK, 
NIEGO- 
DZIWIEC 

13↓ 
POTOCZNIE 
O POLICJAN- 
CIE 

14 
AKTYWNY 
WULKAN NA 
WYSPIE 
LUZON 
(FILIPINY) 

3→ 
↓ 

 4 5  6  7 

15→ 
POTOCZNIE 
KŁAMCA, 
OSZUST 

15↓ 
NAPÓJ 
Z 
BROWARU 

 8   9    

16 
NAZWA POPULARNYCH 
PAPIEROSÓW SPRZED LAT W 
NIEBIESKIM OPAKOWANIU 

10   11     

17 
IMIĘ PARTNERA 
MASZTALSKIEGO Z 
POPULARNYCH DOWCIPÓW 

 12       

18 
ELEMENT 
PASÓW BEZ- 
PIECZEŃSTWA 

13→ 
↓ 

 14  15→ 
↓ 

 16 17  

19 
… ZEBRZYDO- 
WSKA, 
MIASTO NA 
POŁUDNIU 
POLSKI 

 18        

20 
SKOK Z 
OBROTEM 
WOKÓŁ OSI 
CIAŁA 

 19        

21 
POPULARNY 
SSAK 
MORSKI 

20     21    

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/jedlina, 8/sierota, 10/San, 11/nygus, 12/Zaspa, 13/łotr, 15/picer, 18/napinacz, 19/Kalwaria, 
20/salto, 21/foka, 

PIONOWO 

1/mesa, 2/tatuś, 3/jesionka, 4/dinar, 5/Lens, 6/noga, 7/masarz, 9/Rypin, 13/łaps, 14/Taal, 15/piwo, 
16/caro, 17/Ecik,  

HASŁO: JESIENNY  SPACER 
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>> Zamiłowanie do szkolnych lektur wykazuje nie tylko Mikołaj,  
ale też jego pies Ozzy 

Fo
t. A

rch
iwu

m

•	 13 listopada (czwartek), coma, godz. 19.30, klub 
ucho, Gdynia, ul. Św. piotra 2

•	 14 – 21 listopada, Gdańska Jesień pianistyczna
•	 15 – 16 listopada (sobota – niedziela), targi Gra i za-

bawa, godz. 10.00 – 18.00, amberexpo, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11

•	 15 listopada (sobota), mecz trefl sopot – stelmet 
zielona Góra, godz. 17.00, hala ergo arena 

•	 21 listopada (piątek), koncert lao che, godz. 22.00, 
klub „scena” w sopocie, al. franciszka mamuszki 2

•	 21 – 23 listopada (piątek – niedziela), disney on ice: 
magiczny świat lodu, hala ergo arena

•	 22 listopada (sobota), the chicago blues brothers 
show, godz. 20.00, Gdynia arena, ul. kazimierza 
Górskiego 8

•	 22 – 23 listopada (sobota – niedziela), międzyna-
rodowe targi Gołębi pocztowych i akcesoriów, 
amberexpo

•	 23 listopada (niedziela), mecz lechia Gdańsk – Ja-
giellonia białystok, godz. 15.30, pGe arena

•	 24 listopada (poniedziałek), koncert Golec uorkie-
stra, godz. 19.00, filharmonia bałtycka w Gdańsku, 
ul. ołowianka 1

•	 28 listopada (piątek), koncert, kombi – Jak pierwszy 
raz, Gdynia arena

•	 30 listopada (niedziela), koncert muzyki filmowej 
hansa zimmera, godz. 17.00, erga arena 

•	 2 grudnia (wtorek), koncert swans, godz. 20.00,  
klub b90, Gdańsk, ul doki 1

•	 3 – 5 grudnia (wtorek – piątek), musical shrek, godz. 
11.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

•	 6 grudnia (sobota), halowe mistrzostwa Świata  
superenduro, hala ergo arena

•	 6 – 7 grudnia (sobota – niedziela), 9. międzynarodo-
we targi Gołębi pocztowych i akcesoriów, embe-
rexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 8 – 14 grudnia, actus humanus, Gdańsk
•	 10 grudnia (środa), koncert Vox luminis, godz. 

20.00, kościół św. Jakuba, Gdańsk, ul. wałowa 28
•	 14 grudnia (niedziela), Queen symfonicznie,  

godz. 19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk,  
ul. ołowianka 1

•	 19 grudnia (piątek), koncert Greg miller elvis tribu-
te, godz. 20.00, klub „scena”, sopot, al. franciszka 
mamuszki 2

•	 20 – 21 grudnia (sobota – niedziela), halowe zawody 
regionalne w skokach przez przeszkody, hipodrom 
sopot

•	 4 stycznia (niedziela), waldemar malicki i filharmo-
nia dowcipu: co tu jest grane, godz. 20.00, filhar-
monia bałtycka, ul. ołowianka 1

konkurs

Aktywni 
w mieście

30 listopada – punktu-
alnie o  godz. 24.00 mija 
termin przyjmowania zgło-
szeń kandydatów do kon-
kursu „Aktywni w mieście 
2014”. Konkurs ma wyło-
nić zwycięzców w  pięciu 
kategoriach: wolontariusz 
roku, organizacja lub insty-
tucja przyjazna wolontariu-
szowi, koordynator wolon-
tariuszy oraz wolontariat 
w biznesie i szkolna aktyw-
ność wolontariacka.

To doskonała okazja, 
by pokazać różnorodność 
działań społecznych i  ak-
tywności wolontariuszy, 
którzy obecni są niemalże 
we wszystkich sferach ży-
cia społecznego. Organi-
zatorem konkursu jest Re-
gionalne Centrum Wolon-
tariatu w Gdańsku. 

Zgłoszenia do konkursu 
przyjmowane są w  formie 
pisemnej, drogą mailową, 
bądź poprzez wypełnienie 
formularza on-line. Może 
je nadesłać każdy, kto zna 
kandydata do zwycięstwa 
w  jednej z  pięciu katego-
rii. Mogą się zgłosić także 
same zainteresowane in-
stytucje. Wyjątek dotyczy 
braku możliwości zgłosze-
nia swojej osoby w  przy-
padku kategorii „wolonta-
riusz”, „koordynator”.

Więcej informacji znaj-
duje się na stronie kiwi.
org.pl/event/details/2525 
(m.in. formularz, regula-
min). Szczegóły dotyczące 
gali wręczenia nagród zo-
staną podane niebawem na 
stronie www.kiwi.org.pl.

(Gr)

nieletnia rozbóJniczka
Sąd Rodzinny i Nieletnich w Sopocie zdecyduje 

o losie 15-latki, która napadła na dwóch nastolat-
ków w wieku 13 i 14 lat. Młodszego z nich okradła 
z pieniędzy.

Do pierwszego rozboju, jak informuje Policja, 
doszło na terenie jednej z sopockich szkół. 15-let-
nia sopocianka napadła na rok młodszego chłopca.

– Dziewczyna nie zdołała zabrać pokrzywdzo-
nemu pieniędzy, ponieważ na ratunek chłopakowi 
przybyli uczniowie, którzy ją powstrzymali. Na-
stępnego dnia, tym razem na terenie miejskiego 
parku, nastolatka zaatakowała 13-latka. Spraw-
czyni rozboju przewróciła chłopca na ziemię i gro-
żąc użyciem przemocy ukradła mu pieniądze – in-
formuje sopocka Policja.

Dziewczyna szybko została zatrzymana przez 
sopockich policjantów, który ją przesłuchali, po-
stawili aż pięć zarzutów popełnienia przestępstwa 
i zatrzymali w izbie dziecka.

18 kG „maryŚki” w baGaŻniku
Policjanci z  gdańskiej komendy wojewódz-

kiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej, zatrzymali 61-letniego mężczy-
znę, u  którego w  samochodzie znaleźli 18 kg 
marihuany.

Mężczyzna, mieszkaniec województwa pod-
karpackiego, został zatrzymany podczas zjazdu 
z  autostrady A1. Policjanci przeszukali samo-
chód, którym jechał 61-latek, a w środku znaleźli 
32 pakunki, w których spakowanych było 18 kg 
marihuany. Wartość narkotyków oszacowano na 
ponad 700 tys. zł.

Mężczyzna został przewieziony do komendy 
w Gdańsku. Za posiadanie znacznej ilości narko-
tyków grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. Sąd – już teraz – zdecydował się zasto-
sować środek zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na okres 3 miesięcy.
złodzieJ roweru zatrzymany

Oruńscy policjanci z  wydziału kryminalne-
go zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu 
gdańskiego, który w połowie sierpnia sprzed skle-
pu na Ujeścisku ukradł rower wartości 2 tys. zł.

Rowerowy złodziej zatrzymany został ostatnie-
go dnia października, usłyszał już zarzuty i czeka 
na karę. Według kodeksu może ona wynosić na-
wet do 5 lat pozbawienia wolności.

Na rozprawę sądową nie będzie potrzebował 
już roweru, bo tam dowiozą go – zupełnie za dar-
mo – nasze służby mundurowe.

(Gr)
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Gdańsk z tytułem 
Gdańsk otrzymał tytuł honorowy: Miasto Przyjazne Du-

żym Rodzinom. Stało się to podczas Forum Samorządowe-
go na Rzecz Dużych Rodzin, w  którym udział wziął m.in. 
Prezydent Bronisław Komorowski. Zarząd Związku Dużych 
Rodzin „Trzy Plus” docenił Gdańsk za to, że jako pierwsze 
miasto w Polsce wprowadził ulgi na komunikację miejską dla 
wszystkich członków rodzin już od trójki dzieci, za bezpłatne 
soboty w  gdańskim zoo oraz wprowadzenie katalogu miejsc 
publicznych i niepublicznych, do których duże rodziny mogą 
nabyć bilety ze zniżkami. 

naGrody miesięcznika „forbes” 
Redakcja miesiêcznika „Forbes” po raz kolejny przeprowa-

dziła konkurs na najlepszych specjalistów spośród pięciu grup 
zawodowych: adwokatów, aktorów, lekarzy, architektów oraz 
radców prawnych. Aktorki gdańskiego Teatru Wybrzeże Ma-
rzena Nieczuja-Urbańska oraz Halina Winiarska-Kiszkis zo-
stały laureatkami konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014. 

stutysięczny klient 
Już ponad 100 tysięcy klientów, którzy zarejestrowali wizy-

tę przez internet, zostało obsłużonych w Urzędzie Miejskim 
w  Gdańsku. Rezerwacja wizyt przez internet jest kolejnym 
udogodnieniem dla osób korzystających z  usług gdańskiego 
magistratu. Elektroniczny bilet, dzięki któremu możemy umó-
wić się przez internet na konkretny dzień i  godzinę, można 
uzyskać na stronie www.gdansk.pl/bip/e-urzad. Usługa rezer-
wacji umożliwia wybranie terminu i miejsca wizyty w jednym 
z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców. 

zamknięta ul. toruńska
W związku z realizacją prac w ramach rewitalizacji Dolnego 

Miasta część ul. Toruńskiej została całkowicie wyłączona z ru-
chu. Autobusy zostały skierowane na ul. Dolną. Objazd do ul. 
Łąkowej realizowany jest ulicami Dobra – Zielona – Rodna. 
Możliwy jest także dojazd trasą Kamienna Grobla – Dolna.

(Gr)
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wybieramy prezydenta i radnych

w niedzielę idziemy na wybory
Za kilka dni (16 listopada) zdecydujemy kto przez kolejne cztery lata rządził będzie Gdańskiem i Sopotem.  
Poza prezydentami obu miast wybierzemy też składy rad miejskich. Chętnych jest wielu, a miejsc do obsadzenia  
niewiele. Wyniki samorządowych wyborów powinniśmy poznać już późnym wieczorem w niedzielę.

Najbardziej elektryzują-
ca – w obu miastach – będzie 
walka o stanowisko prezyden-
ta. W Gdańsku stara się o nie 
aż 6 osób. W gronie mężczyzn 
znalazła się jedna kobieta –
Ewa Lieder, reprezentująca 
komitet wyborczy „Gdańsk 
Obywatelski”, w  skład które-
go wchodzą przede wszystkim 
działacze społeczni, pracujący 
w  gdańskich radach dzielnic. 
Poza nią o  fotel prezyden-
ta Gdańska stara się jeszcze 
tylko jeden kandydat, któ-
ry nie jest związany z  żadną 
partią polityczną – Waldemar 
Bartelik, którego popierają 
chociażby gdańscy spółdziel-
cy mieszkaniowi. Pozostałe 
cztery osoby to reprezentanci 
partii politycznych. Z  ramie-
nia PO o  kolejną kadencję 
ubiega się obecny gospodarz 
miasta – Paweł Adamowicz. 
Kolejny raz w  wyborach na 
prezydenta miasta startuje 
Andrzej Jaworski z PiS. Z ko-
lei SLD wystawiło Jarosława 
Szczukowskiego, a  z  list No-
wej Prawicy – Janusza Korwi-
na Mikke startuje Zbigniew 
Wysocki.

Niemałe zainteresowanie 
zaobserwowaliśmy w  wal-
ce o  mandat radnego miasta 
Gdańska. O jedno miejsce sta-
ra się średnio ponad 10 osób. 9 
komitetów wyborczych, które 
zostały zarejestrowane przez 
Państwową Komisję Wybor-
czą, wystawiło łącznie aż 370 

kandydatów. Najwięcej, bo 
po 68 kandydatów zgłosiły 
PiS i  komitet „Masz wybór” 
Waldemara Bartelika. O  jed-
nego mniej wystawiła Plat-
forma. Nowa Prawica zgłosi-
ła 48, „Gdańsk Obywatelski” 
46, a koalicyjny komitet SLD 
Lewica Razem 45. Najwięk-
sza liczba kandydatów zosta-
ła zgłoszona w  okręgu nr 2 
(Śródmieście, Chełm), w któ-
rym o 8 mandatów rywalizo-
wać będzie 83 kandydatów 
z sześciu komitetów. 

Uprawnieni do głosowa-
nia są mieszkańcy Gdańska 
lub Sopotu, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania, a więc 16 
listopada, kończą 18 lat oraz 
stale zamieszkują w Gdańsku 
lub Sopocie, co jest potwier-
dzone wpisem do stałego re-
jestru wyborców. Wyborcy 
zameldowani na pobyt sta-
ły w Gdańsku lub Sopocie są 
wpisywani do rejestru wybor-
ców z urzędu. 

Ci, którzy stale mieszkają 
w  Gdańsku lub Sopocie bez 
zameldowania na pobyt stały 
oraz nigdzie niezamieszkali 
stale przebywający na obsza-
rze miasta i  zamieszkujący 
pod innym adresem niż ich 
adres zameldowania na pobyt 
stały, wpisywani są do reje-
stru wyborców na podstawie 
ich wniosków. Obywatele UE 
zamieszkujący stale na terenie 
Gdańska lub Sopotu mogą 
wziąć udział w  głosowaniu, 

jeśli wpiszą się do stałego 
rejestru wyborców naszego 
miasta. 

Wniosek o wpisanie do reje-
stru wyborców można złożyć 
do dnia 14 listopada w jednym 
z  czterech Zespołów Obsługi 
Mieszkańców w Gdańsku:

– Nr 1, przy ul. Partyzan-
tów 74 (stanowiska nr 38, 39), 
tel. 58 323 69 58, 323 69 59,

– Nr 3, przy ul. Nowe Ogro-
dy 8/12 (stanowiska nr 1, 2, 3, 
4), tel. 58 323 63 46 do 55,

– Nr 4, przy ul. Wilanow-
skiej 2 (stanowiska nr 3 i  4), 
tel. 58 323 71 33.

W  Sopocie wnioski skła-
dać można w tutejszym magi-
stracie. Udając się do komisji 
wyborczej należy zabrać ze 
sobą dowód osobisty lub inny 
ważny dokument ze zdję-
ciem pozwalający na ustalenie 
tożsamości.

W  siedzibie obwodowej 
komisji wyborczej obywatel 
Polski otrzyma trzy karty do 
głosowania zawierające: listy 
kandydatów na radnych miej-
skich, listy kandydatów na 
radnych sejmiku wojewódz-
kiego, listę kandydatów na 
prezydenta miasta. 

Obywatel UE otrzyma dwie 
karty do głosowania zawiera-
jące: listy kandydatów na rad-
nych miejskich oraz listę kan-
dydatów na prezydenta miasta. 

Na karcie do głosowania za-
znaczamy tylko jednego kan-
dydata na wybranej liście.

Zapewniony będzie także 
dowóz do komisji wyborczych 
osobom niepełnosprawnym. 
Aby skorzystać z  dowozu na-
leży w dniu wyborów zadzwo-
nić pod numer telefonu 58 323 
66 90.

Czterech kandydatów sta-
nęło do walki o  fotel prezy-
denta Sopotu. W  dalszym 
ciągu miastem zamierza rzą-
dzić Jacek Karnowski, który 
startuje w  tegorocznych wy-
borach z  ramienia komitetu 
„Platforma Sopocian”. Jego 
kontrkandydatką jest m.in. 
reprezentująca ruch „Kocham 
Sopot” – Grażyna Czajkow-
ska. Z kolei Prawo i Sprawie-
dliwość wystawiło kandydatu-
rę Michała Stróżyka. Czwartą 
kandydatką jest społeczniczka 

Małgorzata Tarasiewicz re-
prezentująca komitet wybor-
czy „Mieszkańcy dla Sopotu”.

Do wyborów staje 142 chęt-
nych na 21 miejsc w  Radzie 
Miasta Sopotu. Największe 
zainteresowanie odnotowa-
liśmy w  okręgu pierwszym, 
gdzie o  6 miejsc stara się 
39 chętnych, z  kolei w  po-
zostałych trzech okręgach  
o 5 miejsc w radzie ubiega się 
33 – 35 osób.

Dla osób niepełnospraw-
nych i starszych będzie trans-
port dedykowany. Informa-
cje szczegółowe na ten temat 
znaleźć można na stronie in-
ternetowej miasta. Zgłoszenie 
osób, które będą chciały sko-
rzystać z  transportu kierować 
można pod numer telefonu  
58 521 36 04 i 58 521 36 01.

Wyników wyborów samo-
rządowych szukać można na 
naszej stronie internetowej 
www.panoramaflash.pl.

(lubek)

>> Aż 370 osób chce otrzymać mandat radnego 
miasta Gdańska
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Lokal usytuowany 
w Pawilonie Handlowo-

Usługowym na I piętrze przy 
ul. Obrońców Wybrzeża 12:

Lokal o pow. 13m2, 
co,wc- toaleta wspólna 

na na korytarzu

Informację udzielane 
są w Administracji Osiedla

Nr 4 przy 
ul. Kołobrzeskiej 59, 

pok. nr 3 w godz. 7 - 15 
lub telefonicznie 

58 553-04-13 58 553-04-13 wew. 41, 
667-629-555.

odrobina historii

50-lecie domu Kultury
W tym roku przypada 

50-lecie Domu Kultury Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”. Z  tej 
okazji odbył się koncert Pol-
skiego Chóru Kameralnego 
Schola Cantorum Gedanensis. 
Budynek Domu Kultury 
przy ul. Śląskiej 66 na dzia-
łalność kulturalno-społecz-
ną oddany został do użyt-
ku w  czerwcu 1964 roku. 
- Klub ten najpierw utworzo-
no w trzech pokojach jednego 
z budynków przy ul. Śląskiej. 
Pierwszym kierownikiem zo-
stał Edward Lewandowski. 
Ośrodek był zawsze tętniący 
życiem i  ciekawymi inicjaty-
wami, gdzie powstał dziecię-
cy zespół taneczny „Czarne 
koty”. W  1970 roku grupa 
młodych muzyków związa-
nych z  Państwową Operą 
i Filharmonią Bałtycką utwo-
rzyła Orkiestrę Kameralną 
„Przymorze”, a  wśród zało-
życieli i  członków zespołu 
byli: Andrzej Filar, Krzysztof 
Sperski, Barbara Żurowska
-Sutt, Grzegorz Sutt, Tadeusz 
Tomczak. Kierownikiem ar-
tystycznym i  dyrygentem był 
Andrzej Bachleda, a orkiestra 

koncertowała przez prawie 
10 lat – przypomina Barbara 
Imianowska z Domu Kultury. 
Koncertom w  latach 70. to-
warzyszyły wystawy malar-
stwa, rzeźby, grafiki, cerami-
ki, biżuterii. Zobaczyć moż-
na było dzieła Kazimierza 
Śramkiewicza, Jana Skóry, 
co w  maju 1977 roku zaowo-
cowało stworzeniem Gale-
rii Konfrontacji „Przymorze” 
- pełniącej na owe czasy rolę 
salonu artystycznego Gdań-
ska, który cieszył się dużą 
popularnością zwiedzających, 
ale przede wszystkim samych 
twórców i  artystów sztuki. 
- Mogliśmy nacieszyć oko 
pracami Mariana Mokwy, 
Tadeusza Mondrawskiego, 
Mariana Matochy, ceramiki 
Koniecznych, Surajewskiego, 
biżuterii Pawła Fietkiewicza. 
Działały liczne sekcje zain-
teresowań np.- sekcja tury-
styczna założona jako pierw-
szy w kraju oddział osiedlowy 
była prowadzona z  wielkim 
poświeceniem przez 30 lat 
przez Jerzego Turowieckiego. 
Z  kolei sekcja fotograficzna 
z  prowadzącymi Zdzisławem 
Błażejczykiem i  Krzysztofem 

Krzempkiem organizowała 
wystawy i konkursy o charak-
terze ogólnopolskim, a  także 
międzynarodowym –  konty-
nuuje Barbara Imianowska. 
W  1983 roku powstał unikal-
ny dla całego regionu Polski 
północnej – Ośrodek Kultury 
Tkackiej, a  głównym organi-
zatorem wystaw i  instrukto-
rem tkactwa był Henryk So-
kalski, który nadal prowadzi 
ten warsztat dla mieszkańców 
– amatorów chcących opano-
wać umiejętności tkackie. Od 
połowy lat 80. miał tu swoją 
siedzibę Polski Chór Kame-

ralny Schola Cantorum Geda-
nensis aktywnie koncertujący. 
W  Domu Kultury na Przy-
morzu gościło wielu znanych 
artystów, by wspomnieć cho-
ciażby o  Annie Jantar, Ma-
ryli Rodowicz, Danielu Ol-
brychskim, Annie Choda-
kowskiej, Stefanii Toczyskiej 
albo Janie Pietrzaku, a  ich 
występy odbywały się zawsze 
przy pełnej sali słuchaczy. 
- Od 1996 roku trwa w  na-
szym Domu Kultury cykl 
koncertowy „Muzyczny rok 
dla Przymorza”, którego au-
torem jest Teatr Otwarty pod 

dyrekcją Dariusza Wójcika. 
Odbywające się przez szereg 
lat w  naszej placówce koncer-
ty edukacyjne uwrażliwiają na 
piękno muzyki dzieci i  mło-
dzież z pobliskich szkół – do-
daje Barbara Imianowska. 
Dom Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66b wciąż działa i ma się 
całkiem dobrze. To właśnie tu 
swoje talenty artystyczne roz-
wijają najmłodsi, a starsi chęt-
nie uczestniczą w spotkaniach 
organizowanych przez różnego 
rodzaju kluby i stowarzyszenia. 

(Gr)

>> Z okazji jubileuszu Domu Kultury wystąpił Polski Chór Kameralny  
Schola Cantorum Gedanensis
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Jak oszczędnie ogrzewać mieszkanie
Sezon grzewczy już rozpoczęty, dlatego przypominamy naszym Czytelnikom jak ekonomicznie ogrzewać mieszka-
nia. Warto wiedzieć, że racjonalne korzystanie z ciepła przede wszystkim wpłynie korzystnie na nasz portfel.

Aranżując nasze mieszkanie 
musimy pamiętać o  tym, aby 
grzejniki nie były zasłonięte. 
Jeżeli grzejnik jest zabudowany 
lub zasłonięty, zawór termosta-
tyczny nie określa już tempera-
tury pomieszczenia tylko wyż-
szą, sztuczną, gdyż powietrze 
za zabudową lub zasłoną jest 
cieplejsze. W  takim wypadku, 
aby osiągnąć żądaną tempera-
turę trzeba bardziej odkręcić 
zawór, a tym samym zwiększyć 
zużycie ciepła. Uniknąć tego 
można, jeżeli grzejnik będzie 
odsłonięty. Stale zasłonięty 
kaloryfer zużywa nawet o  40 
proc. więcej ciepła.

Regulacja temperatury 
w  poszczególnych pomiesz-
czeniach powinna odbywać się 
za pomocą zaworów, a nie po-
przez otwieranie lub zamyka-
nie okien. Przy otwartych za-
worach termostatycznych i jed-
noczesnym uchyleniu okna, 
zimne powietrze zewnętrzne 

dostaje się do pomieszczenia 
i opływa zawór termostatyczny 
– wówczas próbuje on utrzymać 
w  pomieszczeniu nastawioną 
temperaturę i otwiera się. Cie-
pło zostaje wypromieniowane 
z grzejnika i najczęściej wydo-
staje się przez otwarte okno na 
zewnątrz.

– Wietrzyć należy krótko 
i intensywnie. Najlepszym spo-
sobem wietrzenia jest krótko-
trwały przeciąg. Dzięki temu 
powietrze jest świeże, a tempe-
ratura pomieszczeń pozostaje 
nadal utrzymana. Pomieszcze-
nia zbyt wychłodzone potrze-
bują dłuższego czasu do na-
grzania się, ponieważ nie tylko 
powietrze, ale również ściany 
i inne przedmioty muszą zostać 
ogrzane – zaleca Adam Kmieć, 
przewodniczący Rady Nadzor-
czej PSM „Przymorze”.

Na czas nieobecności 
w  domu lepiej nie wyłączać 
wszystkich grzejników i  nie 

wychładzać przez to mieszka-
nia, lecz poprzez przytłumienie 
zaworów utrzymać równomier-
ną temperaturę pomieszczeń. 
Dla ogrzania zimnych po-
mieszczeń potrzebne są duże 
ilości ciepła, dlatego też na-
grzewanie jest o wiele droższe 
od utrzymania stałej tempera-
tury. W  przypadku dłuższej 
nieobecności należy zamknąć 
wszystkie okna, a  drzwi we-
wnątrz mieszkania otworzyć 
i  w  zależności od wielkości 
mieszkania pozostawić włą-
czony jeden lub dwa średnie 
grzejniki, zaś resztę wyłączyć.

– Wilgotne powietrze od-
czuwalne jest jako cieplejsze 
niż powietrze suche, dlate-
go też powinno się utrzymać 
w  mieszkaniu odpowiednią 
wilgotność. Najlepiej do tego 
celu służą nawilżacze powie-
trza i  zielone rośliny. Nawil-
żając powietrze w  mieszka-
niu, zaoszczędzić można dro-

gą energię cieplną – tłumaczy 
Adam Kmieć.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
wzrost temperatury w  po-
mieszczeniu o 1 stopień pocią-
ga za sobą wzrost ciepła o ok. 
6 proc. Temperatura komfortu 
cieplnego w  pomieszczeniu to 
18 – 21 stopni Celsjusza. Opty-
malna temperatura w  sypialni 
może być niższa – w zależno-
ści od indywidualnych upodo-
bań jest to 16 – 18 stopni. Na-
prawdę nie ma potrzeby utrzy-
mywać wyższej temperatury. 
Można przekonać się o tym na 
własnej skórze i spróbować sa-
modzielnie ustalić temperaturę 
najlepszą dla siebie. 

Mam nadzieję, że Czytel-
nicy „Panoramy” zastosują się 
do naszych rad i zaczną zwra-
cać uwagę na to, jak ogrzewają 
swoje mieszkania.

(lubek) >> Warto wiedzieć jak ogrzewać mieszkanie, żeby 
było oszczędnie i ciepło
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SZUKASZ PRACY?!
Jeśli masz doświadczenie w sprzedaży,  

jesteś osobą energiczną  
i nastawioną na wyzwania  

- zgłoś się do nas!
Zaproponujemy Ci  

konkurencyjne warunki.  
Szukamy najlepszych handlowców!

Wyślij aplikację na  
rekrtutacja@biall.net.pl
lub zadzwoń 513 156 678

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

szybko - solidnie - komfortowo

naGrodzeni

Kino 
letnie

W  Warszawie, podczas 
uroczystej gali z okazji 15. 
urodzin magazynu „Brief ”, 
zostały rozdane tytuły Lu-
dzi Roku 2014. Specjalne 
wyróżnienie w  katego-
rii „Projekt Komunika-
cji Marketingowej Roku 
2014” otrzymał festiwal fil-
mowy Orange Kino Letnie 
Sopot – Zakopane.

Kapituła konkursowa 
doceniła sposób, w jaki fe-
stiwal przyczynia się do po-
głębiania więzi pomiędzy 
dwoma miastami partner-
skimi Sopotem i  Zakopa-
nem oraz wysoki i  nowa-
torski poziom komunikacji 
marketingowej projektu.

Nagrodę z  rąk Grzego-
rza Kiszluka – redakto-
ra naczelnego magazynu 
„Brief ”, wspólnie odebrali 
Jacek Karnowski – pre-
zydent Sopotu, burmistrz 
Zakopanego Janusz Maj-
cher, Paweł Patkowski – 
dyrektor wykonawczy ds. 
marki i  komunikacji mar-
ketingowej Orange oraz 
Paweł Adamski, prezes fir-
my Outdoor Cinema – po-
mysłodawca i  organizator 
festiwalu.

Festiwal już od 7 lat łą-
czy miasta partnerskie. 
Wstęp na wszystkie projek-
cje jest bezpłatny. Przez 7 
edycji festiwalu filmy obej-
rzało łącznie ponad 750 ty-
sięcy widzów.

(Gr)

Przyjdź na wybory

filar spółdzielczoŚci

nagroda dla rSM „Budowlani”
Jedna z najstarszych gdańskich spółdzielni, jaką jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowlani” uhonorowana została niedawno dość prestiżowym wyróżnieniem. Pod koniec paź-
dziernika jej prezes Zbigniew Kopiński, będąc na kongresie przedsiębiorczości w Katowicach, 
odebrał nagrodę „Filar Spółdzielczości”.

Swego czasu gdańska spół-
dzielnia należała do jednej 
z  największych w  naszym 
mieście, ale w  latach 90. jej 
członkowie zdecydowali się 
odłączyć i  stworzyć nowe or-
ganizacje. W  ten sposób po-
wstały chociażby LWSM 
„Wrzeszcz” czy SM „VII 
Dwór”.

– W długiej i bogatej histo-
rii naszej spółdzielni otrzy-
maliśmy wiele różnych na-
gród i  wyróżnień, ale śmiem 
twierdzić, że jedną z najważ-
niejszych jest nagroda, któ-
rą odebrałem w  Katowicach. 
Przyznawano je na podstawie 
wyników analizy finansowej. 
Wyróżnienie jest o  tyle cen-
niejsze, że spośród wszyst-
kich polskich spółdzielni 
mieszkaniowych, to właśnie 
nas doceniono i nagrodzono – 
mówi „Panoramie” Zbigniew 
Kopiński.

Prezes RSM „Budowla-
ni” podkreśla przy okazji, że 
nie jest to nagroda indywi-
dualna – przyznana jemu czy 
zarządowi.

– Zapracowała na to cała 
społeczność, bo jest to zasłu-
ga wszystkich mieszkańców 

i pracowników, że nasza spół-
dzielnia jest w  tak dobrym 
stanie. To dzięki członkom 
spółdzielni możemy sukce-
sywnie realizować swoje plany 
i zamierzenia. Nagroda zwią-

zana jest także z  tym, że już 
kilka lat temu wdrożyliśmy 
wszystkie przepisy związa-
ne z  ustawą o  spółdzielniach 
mieszkaniowych. Nie lada 
osiągnięciem było chociaż-

by zakończenie w  2004 roku 
docieplania naszych budyn-
ków, co niektóre spółdzielnie 
zaczęły realizować dopiero 
w tym roku – podkreśla Zbi-
gniew Kopiński.

Jednak nie tylko to wpły-
nęło na przyznanie gdańskiej 
spółdzielni nagrody „Filaru 
Spółdzielczości”. To również 
efekt stabilności struktur – 
zarówno zarządu, jak i  rady 
nadzorczej RSM „Budowla-
ni”. Dzięki temu jej funkcjo-
nowanie i  zarządzanie prze-
biega bez żadnych zakłóceń, 
a wszelkie zadania realizowa-
ne są bardzo sprawnie.

– Nasze działania, zwią-
zane chociażby z  pracami re-
montowymi, są konsultowane 
z mieszkańcami. Każdego roku 
organizujemy na jesieni spo-
tkania z  członkami spółdziel-
ni, którzy składają wnioski 
dotyczące konkretnych remon-
tów. Prace te zależą oczywiście 
od funduszu remontowego, na 
który składają się mieszkań-
cy. Z innych źródeł nie może-
my pozyskiwać pieniędzy na 
fundusz remontowy. Każdego 
roku udaje się jednak remon-
tować ulice osiedlowe czy bu-
dować nowe i  modernizować 
stare miejsca postojowe – wy-
jaśnia prezes Kopiński.

Dodajmy, że na wszystkie 
prace remontowe RSM „Bu-
dowlani” może wydać rocznie 
ok. 1,7 mln zł. Stawka odpisu 
remontowego nie jest jednako-
wa we wszystkich budynkach 
spółdzielni, bo na każdym 
osiedlu zakres planowanych 
prac remontowych jest inny. 
W  przeliczeniu na jeden metr 
kwadratowy mieszkania staw-
ka ta wynosi od 1,00 do 1,30 
zł, gdzie w  niektórych spół-
dzielniach jest to nawet 2,40 zł.

– Mimo tak niskiego odpisu 
na fundusz remontowy zakres 
prac jest dość duży, a mimo to 
nie musimy zaciągać kredy-
tów. Sytuacja finansowa naszej 
spółdzielni jest dobra – podsu-
mowuje Zbigniew Kopiński. 
– Otrzymana nagroda dodat-
kowo mobilizuje nas do jesz-
cze większego zaangażowania 
w działalność spółdzielni.

Nagroda przyznana RSM 
„Budowlani” jest kolejnym 
dowodem na to, że spółdziel-
nie mieszkaniowe mają się 
dobrze, zarządzane są przez 
profesjonalistów i jakakolwiek 
ingerencja ze strony polskich 
polityków jest niepotrzebna.

krzysztof lubański

>> Zarząd 
Robotniczej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
„Budowlani”  

z nagrodą „Filar 
Spółdzielczości”
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gdańszczanie powinni kształtować gdańsk
Andrzej Chmielecki przez całe swoje życie związany jest z Gdańskiem. Tu się urodził, wychowywał, mieszka i płaci 
podatki. Swoje społecznikowskie i zawodowe doświadczenie chce wykorzystać w pracach Rady Miasta Gdańska - 
dlatego startuje w wyborach samorządowych.

– Z wykształcenia jest Pan eko-
nomistą i cała Pana zawodowa ka-
riera związana była z finansami.

– Już po studiach byłem 
pracownikiem naukowym Ka-
tedry Finansów Uniwersytetu 
Gdańskiego, potem zajmowa-
łem stanowiska dyrektorów 
finansowych w dużych przed-
siębiorstwach i ponadnarodo-
wych korporacjach, a  także, 
najdłużej, w  bankach. Jedno-
cześnie, moje życie ma wyraź-
ny rys działalności społecznej, 
którego początek sięga okresu 
studiów. Nie jest to więc tylko 
przelotny flirt z  działalnością 
non-profit. Przez 13 lat by-
łem prezesem zarządu Pomor-
skiego Związku Pracodawców 
Lewiatan. Jestem również 
członkiem Lions Club Geda-
nia Gdańsk, w ramach które-
go wspólnie organizujemy ak-
cje charytatywne. Najbliższa 
taka impreza odbędzie się 8 
grudnia, a uświetni ją koncert 
Konstantego Andrzeja Kul-
ki oraz artystów z  Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Mam 
stabilną sytuację rodzinną 
i  materialną, co pozwala mi 
startować w  wyborach samo-
rządowych, aby nabyte do-
świadczenia i  umiejętności 
spożytkować na rzecz innych. 

– Nie wszystkim mieszkańcom 
Gdańska jest Pan znany. Niektó-
rzy, pewnie chętnie, oddaliby głos 
na Pana kandydaturę, ale nie wie-
dzą być może z jakiego okręgu Pan 
startuje.

– Startuję z  okręgu nr 5, 
który swoim zasięgiem obej-
muje Zaspę i  Przymorze, bo 
właśnie tu mieszkam od kil-
ku lat. Znajdziecie mnie Pań-
stwo na liście nr 11 pod poz. 
2. Zdaję sobie sprawę z  tego, 
że nie jestem powszechnie 
rozpoznawalny, staram się to 
jednak zmienić – spacerując 
ulicami, rozmawiam z miesz-
kańcami i zbieram informacje 
o  tym, co należałoby zrobić, 
aby życie w  naszych dziel-
nicach było lepsze. O  mojej 
działalności dowiedzieć się 
też można ze strony interneto-
wej utworzonego przeze mnie 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Gdańszczan. Gdańszczan, nie 
Gdańska, ponieważ w  Sto-
warzyszeniu uważamy, że 
miasto bez mieszkańców jest 
martwe – to właśnie oni  po-
winni kształtować miasto na 
swoje potrzeby i  dla własne-
go komfortu. Doszliśmy do 
przekonania, że jeśli chcemy 
skupić się właśnie na potrze-
bach mieszkańców Gdańska, 
wpływać na lepsze zarządza-

nie miastem i  efektywniejsze 
gospodarowanie miejskimi 
funduszami, to musimy stanąć 
do wyborów samorządowych 
– zgłosić własnych kandyda-
tów do Rady Miasta Gdańska 
i, wspólnego z  innymi inicja-
tywami obywatelskimi, kan-
dydata na Prezydenta Miasta 
w  osobie Waldemara Barteli-
ka, nie starając się o mandaty 
w sejmiku wojewódzkim.

– Co zatem trzeba zrobić, żeby 
mieszkańcom Gdańska zapew-
nić wszelkie potrzeby i poprawić 
komfort ich życia?

– O  to trzeba przede 
wszystkim zapytać samych 
gdańszczan. Przechodząc tyl-
ko ulicami Zaspy albo Przy-
morza, zauważam niedostatki 
w  podstawowej infrastruk-
turze miejskiej – brak ławek, 
oświetlenia, śmietników. Kło-
pot stwarza chociażby śnieg, 
zalegający w zatokach autobu-
sowych i utrudniający wejście 
do autobusu. Są to banalne 
sprawy, ale ważne dla miesz-
kańców. Nie interesuje mnie 
tłumaczenie urzędników, że 
dany teren nie należy do mia-
sta i  tam nie można niczego 
zrobić. Przecież na 80 proc. 
obszaru Przymorza ulokowa-
ne są dwie wielkie spółdzielnie 
mieszkaniowe - i  czy z  tego 
powodu miasto nie ma za-
miaru interesować się 50 tys. 
gdańszczan, którzy mieszkają 
w  zasobach spółdzielczych? 
Tam nie mieszkają ludzie za-
możni, a  spółdzielnia nie po-
zyska już od mieszkańców 
więcej pieniędzy, chociażby 
na budowę czy modernizację  
oświetlenia ciągów pieszych. 
Wiem, że montaż oświetle-
nia na pozamiejskim terenie 
nie należy do zadań własnych 
samorządu, ale dbałość o bez-
pieczeństwo jego mieszkań-
ców już tak. Miasto powinno 
wziąć na swoje barki montaż 
oświetlenia tam, gdzie tego 
nie ma lub jest niewystarczają-
ce, aby gdańszczanie czuli się 
bezpieczniejsi. Takich zanie-
dbanych miejsc jest w  Gdań-
sku więcej, bo miasto nie ma 
dobrego gospodarza. Wszyscy 
natomiast patrzą na obiekty 
pomnikowe, którymi wła-
dze się chełpią, podczas gdy 
brakuje często podstawowej 
infrastruktury, która jest po-
trzebna mieszkańcom. 

Dotyczy to także życia kul-
turalnego na spółdzielczych 
osiedlach. Działalność osie-
dlowych klubów jest finan-
sowana przez macierzyste 
spółdzielnie mieszkaniowe, 

a  miasto nie jest zaintereso-
wane rozwojem tej dziedzi-
ny aktywności na terenach 
spółdzielczych. Spółdzielnie 
mieszkaniowe to jest także 
dobro miejskie, o  które trze-
ba dbać i wspierać ich działal-
ność, zwłaszcza sportowo-re-
kreacyjną i kulturalną, służącą 
faktycznie ogółowi mieszkań-
ców Gdańska. Znam te zagad-
nienia, pracowałem w  radach 
nadzorczych trzech gdańskich 
spółdzielni mieszkaniowych.

– Jednym z haseł Komitetu Wy-
borczego Waldemara Bartelika 
„Nasz Wybór” jest odpartyjnienie 
samorządu Gdańska. A jakie jest 
Pańskie zdanie na ten temat?

– Chciałbym zaznaczyć ja-
sno, że nie jesteśmy przeciw-
nikami partii politycznych, 
tylko partyjnego zarządzania 
miastem. Naszym zdaniem 
działalność polityczna powin-
na odbywać się na szczeblu 
krajowym i ewentualnie woje-
wódzkim, bo tam w pojedyn-

kę jesteśmy faktycznie ano-
nimowi. Natomiast w mieście 
nie jest dobrze, jeśli władza, 
a właściwie partia, przypomi-
na sobie o  mieszkańcach raz 
na 4 lata. Inicjatywy obywa-
telskie, pozapartyjne, wyra-
stają ze środowisk lokalnych, 
w których społecznicy miesz-
kają i  na co dzień rozliczani 
są za swoich działań, zacho-
wań i  postawy. Dzięki temu, 
lepiej będą dbali o  sprawy 
miasta. Aktualni włodarze 
chwalą się załatwieniem dla 
Gdańska unijnych pieniędzy, 
dzięki którym zrealizowano 
wiele inwestycji – czy środ-
ki unijne przepadłyby, gdyby 
miastem nie rządziła władza 
partyjna? Oczywiście, że nie. 
To efekt różnych programów, 
ale przede wszystkim zasługa 
efektywności urzędników, po-
trafiących szybko i odpowied-
nio przygotować projekty. Ta-
kich urzędników trzeba hołu-
bić. Pozyskiwanie środków 

unijnych to zasługa urzędni-
ków, a  nie władzy partyjnej. 
To fakt, o którym nie mówi się 
przy okazji wyborów, mamiąc 
mieszkańców wspaniałością 
władzy. Jestem przekonany, 
że każda inna kompetentna 
władza, zatrudniająca tych sa-
mych urzędników, pozyskała-
by z UE podobne środki.

– Jakie więc osoby powinny za-
siadać w radzie miasta?

– Nie można nikomu odmó-
wić prawa do reprezentowa-
nia obywateli w  strukturach 
Rady Miasta. Dobrze byłoby, 
aby znaleźli się w  niej ludzie 
z  wykształceniem wyższym, 
niekoniecznie kierunkowym, 
także reprezentanci z różnych 
przedziałów wiekowych, rów-
nież ci młodzi, którzy nie są 
ekspertami w  żadnej dziedzi-
nie, ale to właśnie oni za 20 lat 
wieść będą prym w  Gdańsku 
i  realizować dzisiejsze strate-
gie rozwoju naszego miasta, 
tudzież tworzyć nowe.

– Co może Pan zatem po-
wiedzieć o inwestycjach, które 
w ostatnich latach realizowane 
były w Gdańsku?

– Była to tzw. polityka „po-
mnikowa” - szkodliwa i  me-
galomańska. Owszem, mamy 
piękny stadion, który wszyscy 
podziwiają, ale mógłby być on 
o 5 tysięcy krzesełek mniejszy 
i  200 milionów złotych tań-
szy. Można by też wspomnieć 
o  kilku inwestycjach drogo-
wych, które są jak najbardziej 
potrzebne, ale nie do koń-
ca przemyślane. Przykładem 
może być szeroka Aleja Havla, 
która prowadzi jednak do nie-
drożnego węzła na ulicy Świę-
tokrzyskiej. Stan techniczny 
nowych gdańskich ulic jest 
dobry, brakuje tylko drożnych 
rozjazdów i  wielopoziomo-
wych bezkolizyjnych skrzy-
żowań głównych arterii, które 
rozładowałyby miejskie korki 
w wąskich gardłach. Swoje za-
danie w  tej materii zdaje sieć 
tramwajowa, a  w  przyszło-
ści, miejmy nadzieję, że także 
i kolej metropolitalna.

– Czym zajmie się Pan przede 
wszystkim, kiedy będzie Pan zasia-
dał w Radzie Miasta?

– Na początek, wprowadze-
niem udogodnień dla miesz-
kańców – np. utworzeniem 
na granicy Przymorza i Zaspy 
punktu obsługi mieszkańców 
Urzędu Miasta, aby na miej-
scu mogli załatwić swoją spra-
wę, bez potrzeby dojazdu do 
Wrzeszcza lub Centrum. Pa-
radoksem jest, że w tak ludnej 
dzielnicy nie ma dotychczas 
takiego punktu, co dowodzi 
braku szacunku i zrozumienia 
dla mieszkańców. Należałoby 
też wprowadzić system tele-
opieki, który z  powodzeniem 
funkcjonuje już w  Gdyni czy 
Sopocie. Wdrożenie syste-
mu nie kosztuje kolosalnych 
pieniędzy, jest skuteczny 
i  potrzebny ludziom chorym 
i  starszym, samotnie miesz-
kającym, również bojącym się 
wyjść z domu. Dramaty dzie-
ją się w czterech ścianach i nic 
o  nich nie wiemy. Warto za-
dbać, by dzięki systemowi te-
leopieki było ich zdecydowa-
nie mniej.

Będę również aktywnie 
działał na rzecz zachowania 
unikalnych walorów pasa nad-
morskiego i  Parku Reagana, 
jako terenów rekreacyjnych, 
bez deweloperskiej zabudowy 
i rozcinania nowymi drogami.  

rozmawiał 
 marcin Żurek

>> Andrzej Chmielecki
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deutsch waGen tour

niemiecki w nietuzinkowy sposób
warsztaty

dziergaj 
z nimi

Pasjonatów szydełkowa-
nia, dziergania na drutach, 
zakręcownych artystycz-
nymi akcjami w przestrze-
ni miejskiej, ale także tych, 
którzy po prostu chcą miło 
i pożytecznie spędzić czas 
z sąsiadami zapraszamy 
na bezpłatne warsztaty do 
Szkoły Podstawowej nr 76 
przy ul. Jagiellońskiej 14 na 
Przymorzu.

Podczas warsztatów, 
które odbędą się 17 listo-
pada (początek o godz. 
17.00), tworzone będą 
kolorowe „ubranka” dla 
drzew, ławek, barierek.

Materiały będą dostęp-
ne na miejscu. Spotkania 
mają charakter otwarty i są 
bezpłatne.

(Gr)

W ostatnich dniach paź-
dziernika oruńskie Gimna-
zjum nr 7 odwiedzili przed-
stawiciele Goethe-Institut 
w  Warszawie, który realizuje 
edukacyjny projekt „Deutsch 
Wagen Tour”.

W  kwietniu 2009 roku 
wyruszyło w  Polskę pięć sa-
mochodów oznakowanych 
logo „Deutsch Wagen Tour”. 
Lektorzy prezentują sze-
reg nowatorskich rozwiązań 
związanych z  nauką języka 
i  w  niekonwencjonalny spo-
sób przekazują informacje 
o Niemczech, między innymi 
w  formie ciekawych gier, za-
baw i konkursów.

– Stałymi punktami po-
stojowymi samochodów są 
chociażby Poznań, Wrocław, 
Kraków, Lublin i  Olsztyn, 
jednakże auta poruszają się 
po całym kraju i  mogą do-
trzeć nawet do najbardziej od-
ległych zakątków. Mieliśmy 

to szczęście, że odwiedzono 
również nasze gimnazjum. 
W  projekcie wzięli udział 
wybrani uczniowie klas I  i  II 
– mówi nam Sylwia Ciuła 
z oruńskiego gimnazjum. 

Jak relacjonuje Sylwia 
Ciuła, zajęcia prowadziła lek-
torka „Deutsch Wagen Tour” 
Magdalena Jurowska. Spo-
tkanie rozpoczęło się recy-
tacją wierszy o  tematyce je-
siennej. Następnie wręczono 
nagrody uczniom biorącym 
udział w konkursie filmowym 
„Mein Hobby”. Uczniowie 
brali udział w  różnych grach 
i  quizach, a  wręczane upo-
minki za wygraną konkuren-
cję zachęcały do aktywnego 
uczestnictwa. 

– Projekt „Deutsch Wagen 
Tour” rozwija umiejętność po-
sługiwania się językiem nie-
mieckim poprzez połączenie 
zabawy i  nauki. Zajęcia były 
interesujące i  spełniły swoje 

zadanie. Niecodzienne zajęcia 
były dla uczniów bardzo do-
brym doświadczeniem. Świet-
nie się bawili, a przy tym na-
uczyli się dużo nowych słów. 
Zobaczyli Niemcy z  innej 
perspektywy, co uświadomiło 
im, że można uczyć się bawiąc 
– dodaje Sylwia Ciuła.

„Deutsch Wagen Tour” po-
przez niekonwencjonalne me-
tody, gry i animacje językowe 
ma za zadanie przyczynić się 
do wzrostu popularności ję-
zyka niemieckiego. Celem 
projektu jest promowanie 
w nietuzinkowy sposób języka 
i  kultury Niemiec, zwiększe-

nie motywacji uczniów do na-
uki języka niemieckiego oraz 
inspirowanie nauczycieli do 
zastosowania nowoczesnych 
metod nauczania.

(Gr)
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>> Lektorka „Deutsch Wagen Tour” Magdalena Jurowska prowadziła lekcję 
języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7

Gwiazdy w erGo arenie
Muzycznie w walentynki

To będzie wyjątkowy Dzień Zakochanych w Ergo Are-
nie. W hali na granicy Gdańska i Sopotu zagrają 14 lutego 
2015 roku szwajcarski duet Remady&Manu-L, twórcy hi-
tów: „Single Ladies”, „The Way We Are”, „Holidays” czy „In 
My Dreams” i Dawid Kwiatkowski – odkrycie 2013 roku, 
najważniejszy debiut ostatnich lat. 18-letni wokalista, który 
szturmem zawojował polską scenę muzyczną, zyskując dzie-
siątki tysięcy fanów w całym kraju.

Walentynki rozgrzeją dj Marcus i dj Tonn, a imprezę po-
prowadzą: dj Lokker oraz Małgosia Piontke z Radia Eska.

Więcej na www.ergoarena.pl.

(Gr)

komunikacyJna ankieta

czym jeździmy... 
Autobusem, samochodem, a może jednak rowerem lub pie-

szo? Takich pytań mogą się spodziewać ci, których odwiedzą 
ankieterzy PBS. Zbierają oni dane potrzebne do przygoto-
wania Strategii Transportu i Mobilności Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitalnego. Ankieta przeprowadzana będzie do  
17 listopada.

– „Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców 
GOM” obejmuje zasięgiem powiaty leborski, pucki, wejhe-
rowski, kartuski, gdański, nowodworski, tczewski i malbor-
ski oraz miasta na prawach powiatu, a więc Gdańsk, Gdy-
nię i Sopot – informuje Marcin Ręczmin, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. – Zebrane podczas 
ankiety informacje pozwolą na sporządzenie precyzyjnego 
modelu obecnego ruchu w metropolii: skąd i dokąd jeździmy 
albo chodzimy, w jakich godzinach, jakimi środkami trans-
portu, ile trwają nasze podróże.

Model komunikacyjny zostanie wykorzystany przy pla-
nowaniu systemu komunikacyjnego oraz inwestycji w infra-
strukturę transportową. 

– Ankieterzy będą legitymowali się identyfikatorami 
imiennymi i mają obowiązek je pokazać. Ankieta jest dobro-
wolna i anonimowa, do próby losowane są adresy mieszkań, 
a nie osoby lub właściciele samochodów – dodaje Marcin 
Ręczmin.

(Gr)

interesuJĄce plany

zakończono termomodernizację szpitala
Zakończyły się już prace związane z termomodernizacją Wojewódzkiego Ze-
społu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Inwestycja 
kosztowała ponad 4 mln zł, ale znaczna część środków pochodziła ze źródeł 
zewnętrznych.

O projekcie termomoder-
nizacji sopockiego szpitala 
pisaliśmy już na łamach na-
szej gazety. Przypomnijmy, że 
pierwsze prace rozpoczęły się 
już w 2011 roku i były finanso-
wane również z Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

– Projekt obejmował kom-
pleksową termomodernizację 
5 budynków Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologiczne-
go o  łącznej pow. użytkowej 
ogrzewanych części budyn-
ków 4973 m˛. Jego celem jest 
wzrost efektywności systemów 
zaopatrzenia w  ciepło budyn-
ków, co pozwala na znaczne 
ograniczenie zużycia ener-
gii oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfe-
ry. Zmodernizowano syste-
my centralnego ogrzewania 
oraz struktury budowlanych 
obiektów. W rezultacie szpital 
zaoszczędzi energię w  ilości 
1437,95 MWh rocznie – infor-
muje Justyna Mazur z  sopoc-
kiego magistratu.

Przeprowadzenie prac ter-
momodernizacyjnych umoż-
liwia swobodną realizację 
świadczenia wysoko wyspe-
cjalizowanych usług zdrowot-
nych w  zakresie reumatologii 

i  rehabilitacji narządu ruchu 
oraz podnosi komfort przeby-
wających w budynkach pacjen-
tów i pracującego personelu.

Termomodernizacja szpitala 
kosztowała 4,2 mln zł, z czego 
2,3 mln pochodziło z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, a 133 tys. z sa-
morządu województwa po-
morskiego. Miasto na ten cel 
wydało ponad 1 mln zł, nato-
miast pozostałe środki pocho-
dziły z kasy szpitala.

Dodajmy, że nie jest to ko-
niec prac budowlanych zapla-
nowanych w  Wojewódzkim 
Szpitalu Reumatologicznym. 
W  najbliższych latach pla-
nowana jest jego rozbudo-
wa, dzięki której powstanie 
w  mieście szpital geriatrycz-
ny. Planowana powierzchnia 
budynku to 13768 metrów 
sześciennych. Szpital ma po-
wstać przy ulicy 23 Marca 93, 
poprzez rozbudowę istnieją-
cego obiektu WZR. Plano-

wany wysokospecjalistyczny 
ośrodek geriatryczny w Sopo-
cie ma mieć profil rehabilita-
cyjno-reumatologiczny, po-
siadać m.in. bazę stacjonarną 
na około 40 łóżek, oddział 
dzienny i  bazę ambulatoryj-
ną, funkcjonującą w  obrę-
bie Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego. 

(kl)

>> Wizualizacja Szpitala Geriatrycznego w Sopocie
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docenieni za inwestycJe mieszkaniowe

„lider Spółdzielczości 2014” dla SM „południe”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” należy do najmłodszych w Trójmieście, ale też do nielicznych, które pro-
wadzą inwestycje mieszkaniowe. Praca ta została  zauważona i doceniona. SM „Południe” została nagrodzona 
tytułem „Lidera Spółdzielczości 2014” przyznawanym od kilku lat przez kapitułę miesięcznika „Administrator” pod 
patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ogólnokrajowe pismo „Ad-
ministrator” to periodyk, 
z  którego zaczerpnąć można 
wszelakie informacje doty-
czące zarządzania zasobami 
mieszkaniowymi. Tytuły „Li-
dera” przyznawane są od kil-
ku lat. Gdańska spółdzielnia 
została laureatem w  kategorii 
średnich spółdzielni miesz-
kaniowych za działalność 
inwestycyjną.

– Niemal od samego po-
czątku istnienia naszej spół-
dzielni, a więc już od kilkuna-
stu lat otrzymywaliśmy różne 
nagrody za działalność spo-
łeczną, kulturalną, czy wyni-
ki gospodarcze. Pierwszy raz 
zostaliśmy jednak docenie-
ni za prowadzenie inwestycji 
mieszkaniowych – mówi „Pa-
noramie” Sylwester Wysocki,  
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”.

Nagroda nie została jed-
nak przyznana tylko za samo 
prowadzenie inwestycji 
mieszkaniowych.

– Otrzymaliśmy ją za cią-
głość naszych działań inwe-
stycyjnych, a  przede wszyst-
kim za jakość budowanych 
przez nas mieszkań. Jednym 
z parametrów oceny były tak-
że koszty, które są stosunkowo 

niskie do standardu oddawa-
nych  mieszkań – kontynuuje 
Sylwester Wysocki.

„Lider Spółdzielczości” 
świadczy zatem o  tym, że 

w  spółdzielni na Oruni Gór-
nej inwestycjami mieszkanio-
wymi zajmują się profesjona-
liści, co odzwierciedlenie ma 
też w  liczbie sprzedanych lo-
kali w SM „Południe”. 

– Nie musimy reklamować 
swoich mieszkań, ponieważ 

zostają one sprzedane niemal 
na pniu. Warto również 

powiedzieć, że projek-
tujemy z  rozmysłem. 
Dokładnie analizu-

jemy rynek nierucho-
mości, sprawdzamy na 

jakie mieszkania jest naj-
większe zapotrzebowa-
nie. Nie projektujemy też 

z dużym zapasem, bo może 
okazać się, że za 2 lata zniknie 
zainteresowanie aktualnymi 

preferencjami nabywców. 
Staramy się być elastyczni 
i dzięki temu nasze miesz-

kania nie stoją puste – pod-
kreśla Hanna Ulewicz, za-
stępca prezesa SM „Południe”.

Jest to też dobitny przy-
kład na to, że polskie spół-
dzielnie mieszkaniowe mają 
się bardzo dobrze, a wszelkie 
działania parlamentarzystów, 
dążących do przekształcenia 
ich we wspólnoty mieszkanio-
we, są pomysłem chybionym 
i niedorzecznym. 

– Gdzieś usłyszałem, że 
najlepszą wspólnotą mieszka-

niową jest spółdzielnia miesz-
kaniowa. Jest to prawda, bo 
właśnie my dbamy komplek-
sowo o  to, aby mieszkańcom 
naszego osiedla żyło się bez-
piecznie, by osiedle było przy-
jazne i  kompleksowo zaspa-
kajało potrzeby mieszkańców 
– podkreśla  prezes Wysoc-
ki.  Każdego roku na terenie 
osiedla Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe” oddawany 
jest do użytku nowy budynek. 
W 2013 roku kolejni lokatorzy 
wprowadzili się do bloku przy 
ul. Bruskiego 1.

– Uchwalony  został plan 
inwestycyjny do 2020 roku. 
W tej chwili powstaje budynek 
przy ulicy Bruskiego 3, w któ-
rym budujemy  32 mieszkania. 
W  planach jest także budo-
wa domów jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej i ko-
lejnych budynków wieloro-
dzinnych przy ulicy Kurierów 
Armii Krajowej i  Antczaka. 
W  sumie do roku 2020 po-
wstanie na naszym osiedlu 
ponad 200 nowych mieszkań 
– informuje Iwona Stolarska, 
kierownik działu inwestycji 
SM „Południe”.

Mimo panującej od kilku lat 
stagnacji na rynku nierucho-
mości, w SM „Południe” moż-
na obserwować nieustanne za-
interesowanie kupnem miesz-

>> W roku ubiegłym oddano do użytku budynek 
przy ul. Bruskiego 1
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kań. Na  zakończenie inwesty-
cji ponad 90 proc. lokali jest 
już sprzedana. Mieszkaniami 
na Oruni Górnej zaintereso-
wani są nie tylko mieszkańcy 
osiedla, Gdańska, ale także 
osoby spoza Trójmiasta, które 
chcą osiedlić się właśnie w na-
szym mieście.

– Przyciąga na pewno stan-
dard oraz cena proponowa-
nych przez nas mieszkań. 
Z dumą możemy powiedzieć, 
że standard wykończenia 
części wspólnych odpowiada 
apartamentowcom budowa-
nym przez deweloperów, ale 
cena jest niższa. Duży wpływ 
na podejmowane przez klien-
tów decyzje ma na pewno bo-
gata infrastruktura społecz-
na na naszym osiedlu, czego 
raczej nie zapewnią dewelo-
perzy nastawieni na wysokie 
zyski. Nasze osiedle jest prze-
stronne, budynki są od siebie 
oddalone, dzięki czemu mo-
żemy pochwalić się wieloma 
miejscami zielonymi, gdzie 
odpocząć mogą starsi i młod-
si mieszkańcy – mówi Iwona 
Stolarska.

Dużym plusem jest rów-
nież lokalizacja osiedla, które 
znajduje się niemal w centrum 

Gdańska, z urokliwym wido-
kiem na Park Oruński i dalej 
na Żuławy i  bardzo dobrze 
skomunikowane z  innymi 
dzielnicami Gdańska. 

W  Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe” kupić moż-
na mieszkania od 35 do 76 m 
kw. z  dużymi przeszklenia-
mi, przestrzennymi tarasami 
i  balkonami. Przypomnijmy 
przy okazji, że SM „Południe”, 
w miarę posiadanych środków, 
inwestuje w  infrastrukturę 
społeczną. Powstają atrak-
cyjne place zabaw dla dzieci, 
obiekty sportowe, z  których 
bardzo chętnie korzystają 
wszyscy mieszkańcy osiedla. 
Organizowane są również do-
datkowe miejsca parkingowe.

– Naszą dewizą jest jakość. 
Przy budowie używane są ma-
teriały najwyższej jakości. Sta-
ramy się wykorzystywać różne 
ciekawe, ale przede wszystkim 
skuteczne rozwiązania tech-
niczne, żeby późniejsza eks-
ploatacja budynkiem nie spra-
wiała  problemów, bo to prze-
cież nasza spółdzielnia jest ich 
administratorem– podsumo-
wuje Sylwester Wysocki.

krzysztof lubański

>> Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” dba o jak najlepsze wyposażenie 
placów zabaw
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Nowości!!!

Abonament w 
promocji już od

10 zł 20 zł 40 zł 45 zł

Ilość 
darmowych 
minut

0 70 250 bez limitu

Rozmowy do 
BIALL-NET

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

stacjonarne w 
Polsce 18-8

0,09 zł 0,09 zł 0,09 0,00 zł

stacjonarne w 
Polsce 8-18

0,09 zł 0,09 zł 0,09 zł 0,00 zł

komórkowe w 
Polsce***

0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł

Zagraniczne 
stacjonarne 

od 0,13 zł od 0,13 zł od 0,13 zł od 0,13 zł

Prędkość pobierania danych 
przez całą dobę

 5 
 Mb/s

20 
 Mb/s

50 
 Mb/s

80  
Mb/s

100 Mb/s

Limit pobierania danych brak brak brak brak brak

Ceny w promocji już od 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł

Prędkość wysyłania danych 1 
 Mb/s

5 
Mb/s

5 
Mb/s

8 
 Mb/s

10 
Mb/s

Prędkość wysyłania danych 
w ofercie Adernalinet

4 
 Mb/s

15 
 Mb/s

40 
 Mb/s

60 
 Mb/s

80 
 Mb/s

Cena doładowania 
Adrenaliną Twojego łącza

+10 zł +10 zł +10 zł +10 zł +10 zł

Biura Obsługi Klienta ul. Kopeckiego 9/24 oraz ul. Bulońska 13/16  
tel: 58 727 77 77 e-mail bok@biall.net.pl

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

szybko - solidnie - komfortowo

biall-net stawia na lokalnoŚĆ

więcej za tę samą cenę

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

Rzadko zdarza się już, że dostawcy internetu czy telewizji przywiązują wagę do lokalności. W większości przy-
padków są to duże, działające globalnie koncerny. Wyjątek stanowi na pewno BIALL-NET, który ma aż dwa biura 
w Gdańsku i to znajdujące się w sąsiednich dzielnicach.

Z usług BIALL-NETU, 
o  czym już pisaliśmy w  po-
przednim wydaniu „Pano-
ramy”, korzystają przede 
wszystkim mieszkańcy More-
ny i Chełmu. I właśnie tam do 
dyspozycji klientów pozostają 
dwa biura obsługi, a dodatko-
wo centrala firmy, która zloka-
lizowana jest w Otominie. Co 
ciekawe, biura BIALL-NE-
TU nie są otwarte tylko od 
poniedziałku do piątku. Dy-
żury odbywają się też w dwie 
soboty miesiąca.

– W  obu punktach mamy 
nie tylko osoby do obsługi 
marketingowej klienta. Do 
dyspozycji pozostają również 
technicy, którzy w  razie awa-
rii służą pomocą od godziny 
8.00 do 21.00, od poniedział-
ku do piątku. Poza tym je-
den technik ma zawsze dyżur 

w weekend. Na naszej stronie 
internetowej jest też podany 
numer telefonu do serwisanta, 
z którym można skontaktować 
się osobiście, z  pominięciem 
biura obsługi. Według nasze-
go regulaminu mamy 24 go-
dziny na usunięcie awarii, ale 
bardzo często serwisanci po-
trafią się uporać z problemem 
w ciągu 2-3 godzin – tłumaczy 
Malwina Szczepaniec z firmy 
BIALL-NET.

W  biurach obsługi klienta 
firmy BIALL-NET na Cheł-
mie i Morenie może załatwić 
wszystko – wyjaśnić problem 
z  fakturą, uregulować rachu-
nek, przedłużyć umowę, zgło-
sić awarię, czy zamówić wizy-
tę serwisanta.

– Na razie działamy na Mo-
renie i  Chełmie, ale od nie-
dawna pierwszych klientów 

mamy także przy ulicy Kad-
mowej na Oruni Górnej. Jeżeli 
znajdą się chętni, to naszą sieć 
udostępnimy także w  innych 
osiedlach – dodaje Malwi-
na Szczepaniec. – Poza tym, 
w najbliższym czasie urucho-
mimy kolejnych kilkadziesiąt 
kanałów w  systemie HD. Od 
grudnia dostępne będą także 
bardziej nowoczesne dekodery 
z wbudowaną, bardzo pojem-
ną nagrywarką.

Dodajmy, że nowe kanały 
HD będą osiągalne za dar-
mo, bowiem zostaną dodane 
do aktualnych pakietów pro-
ponowanych przez BIALL-
NET. Z kolei nowe dekodery 
będzie można uzyskać podpi-
sując umowę z  BIALL-NE-
TEM, przedłużając ją albo 
wymieniając zwyczajnie stary 
sprzęt na nowy.

– To nie koniec dobrych 
wiadomości dla klientów 
BIALL-NETU. Ci, którzy 
korzystają z  usługi telefo-
nicznej będą mogli bez limitu 
dzwonić na telefony stacjo-
narne w  specjalnej, obniżonej 
cenie, która jest bardzo ko-
rzystna w porównaniu z ofer-
tą przygotowaną przez naszą 
konkurencję – mówi Malwina 
Szczepaniec.

Nie we wszystkich miej-
scach, gdzie działa BIALL-
NET, docierał sygnał telewi-
zyjny, dlatego firma prowadzi-
ła intensywne działania, aby 
wszyscy klienci BIALL-NE-
TU mogli mieć dostęp do te-
lewizji wysokiej jakości, dzię-
ki światłowodowi, w  który 
zainwestowała gdańska firma.

Grzegorz rudnicki

Chełm: ul. Kopeckiego 9/24, (50 m od Pasażu 
Chełmskiego), czynne: poniedziałki, wtorki, 
czwartki, piątki w  godz. 10.00 – 18.00, środy 
w godz. 11.00 – 19.00, pierwsza i czwarta so-
bota miesiąca w godz. 9.00 – 13.00.
Morena: ul. Bulońska 16, box 13, czynne: po-
niedziałki, wtorki, czwartki, piątki w  godz. 
10.00 – 18.00, środy w  godz. 11.00 – 19.00, 
pierwsza i  czwarta sobota miesiąca w  godz. 
9.00 – 13.00.
TELEFON: 58 727 77 77 (wew. 2) (połączenie 
bezpłatne dla abonentów telefonii BIALL-NET).

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]
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500 młodych sadzonek

Sadzili drzewa w gdańsku
Jarząb szwedzki, robinia 

akacjowa, klon purpurowy, ol-
cha czarna, lipa drobnolistna, 
czeremcha. Łącznie ponad pół 
tysiąca sadzonek za 350 tys. zł 
zostało posadzonych w  róż-
nych częściach naszego miasta. 

– Najwięcej, bo aż po ok. 
100 sztuk zasadzono wzdłuż 
ul. Nowatorów i  w  okolicach 
skrzyżowania Obrońców Wy-
brzeża i  Dąbrowszczaków. 
Nowe drzewa pojawiły się też 
w okolicach zbiorników reten-
cyjnych: przy Wileńskiej, Or-
łowskiej, Cedrowej, Jelenio-
górskiej, przy Placu Przyjaciół, 

a także przy wybiegu dla psów 
przy ul. Gojawiczyńskiej – in-
formuje Ewelina Latoszewska, 
szefowa Działu Utrzymania 
Zieleni Zarządu Dróg i Ziele-
ni w Gdańsku. 

Drzewa sadzone są na koszt 
inwestorów realizujących 
w mieście swoje budowy. Pod-
czas trwania tych inwestycji 
często usuwa się istniejącą na 
danym terenie roślinność. 

Katarzyna Kaczmarek, 
rzecznik ZDiZ tłumaczy zaś, 
że zgodnie z umowami podpi-
sanymi z ZDiZ – inwestor ma 
obowiązek wykonać na terenie 

swojej inwestycji nasadzenia 
zastępcze. 

– Jeśli nie może tego zrobić, 
to przekazuje zarządowi dróg 
konkretne, wskazane przez nas 
sadzonki drzew i krzewów, a te 
potem pojawiają się na gdań-
skich ulicach i w parkach – wy-
jaśnia Mieczysław Kotłowski, 
dyrektor ZDiZ w Gdańsku.

400 sztuk drzew posadzo-
no w  ramach rekompensaty 
za drzewa i  krzewy zlikwido-
wane podczas budowy Olivia 
Business Centre. Kolejna setka 
– w ramach odszkodowania za 
inne, mniejsze inwestycje. 

– Każde z sadzonych w tym 
roku drzew ma ok. 3 – 4 me-
trów wysokości, koszt zakupu 
jednej sadzonki to równowar-
tość ok. 150 euro. Dwa lata 
temu w Gdańsku w wyniku ta-
kich działań pojawiło się około 
ćwierć tysiąca nowych drzew, 
w  roku ubiegłym ich ilość 
była znikoma, w  tym roku – 
w gdańskich parkach i na zie-
leńcach będzie ok. 500 nowych 
sadzonek – dodaje Katarzyna 
Kaczmarek.

(Gr)

piłkarskie mistrzostwa

złoto dla XX lo
Na boisku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego nr 2 przy ul. Smoleńskiej zakończyły się licealne roz-
grywki w  piłce nożnej 11-osobowej, których organizatorem 
był tradycyjnie Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej.

Tego roku piłkarskie rozgrywki rozpoczęły się w ostatnich 
dniach września, a  już w  październiku poznaliśmy mistrza 
Gdańska. W zmaganiach uczestniczyło 19 zespołów, repre-
zentujących gdańskie szkoły średnie. Odbyło się 15 spotkań, 
podczas których rozegrano łącznie 56 meczów. Jak poda-
je GOKF, w  tegorocznych zmaganiach piłkarskich wzięło 
udział 320 amatorów futbolu.

W tym roku mistrzowski tytuł wywalczyli piłkarze XX Li-
ceum Ogólnokształcącego z Moreny, pokonując 3:0 reprezen-
tację Ogólnokształcących Szkół Sportowych. W meczu o 3. 
miejsce Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych rozgro-
mił reprezentację Państwowych Szkół Budownictwa 11:2. 

(kl)

budŻet obywatelski

Bulwar będzie 
modernizowany

Bulwar wido-
kowy i  spacerowy 
pomiędzy ulicami 
Piastowską i  Jagiel-
lońską w  osi ciągu 
ul. Krzywoystego na 
Przymorzu może być 
nie lada atrakcją dla 
mieszkańców oraz 
turystów odwiedza-
jących nasze miasto. 
Przez kilkadziesiąt 
lat żył on swoim ży-
ciem i mało kto interesował się jego losem. Deptak niszczał 
z każdym rokiem, ale w końcu zaświeciło dla niego słońce.

Remont bulwaru widokowego spędzał sen z powiek miesz-
kańcom i działaczom szczególnie osiedla nr 2 „Piastowska” 
PSM „Przymorze”, której zasoby sąsiadują z  deptakiem. 
Spółdzielnia nie mogła poczynić w tej kwestii żadnych kro-
ków inwestycyjnych, ponieważ teren należy do miasta. Na 
szczęście – w wyniku głosowania mieszkańców – bulwar zo-
stanie poddany modernizacji, a finanse na ten cel pochodzić 
będą z budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Przypomnijmy, 
że inwestycja, która została zgłoszona do przyszłorocznego 
budżetu obywatelskiego, po weryfikacji w  urzędzie miasta, 
została poddana pod głosowanie mieszkańców i  to właśnie 
oni zdecydowali, że projekt będzie realizowany. Dodajmy, że 
projekt zdobył 2117 głosów, co dało mu 1. pozycję w okręgu 
nr 5, obejmującym Rozstaje, Młyniec, Przymorze Wielkie 
i Przymorze Małe.

– W klubie „Piastuś” przez okres głosowania był zorgani-
zowany punkt informacyjny i  punkt do głosowania dla na-
szych mieszkańców. Przy okazji muszę powiedzieć, że dwa 
punkty miejskie na cały okręg nr 5, gdzie można było głoso-
wać i sposób, w jaki można było oddawać głosy, a więc przez 
internet, niezwykle utrudniły głosowanie ludziom starszym. 
Dobrze by było, aby włodarze naszego miasta pamiętali 
o tym, iż społeczeństwo się starzeje i chociaż z tego wzglę-
du w przyszłorocznym budżecie uprościli zasady głosowania 
tak, aby były one przyjazne dla osób starszych, które też chcą 
uczestniczyć w życiu swojej dzielnicy i całego miasta - mówi 
nam Ewa Abramowicz, kierownik klubu „Piastuś”.

Projekt obejmuje modernizację istniejącego bulwaru 
i przekształcenie go w ciąg pieszo-rowerowy z wydzieleniem 
ścieżki rowerowej. Według szacunków inwestycja ma koszto-
wać ok. 0,5 mln zł. Dobrze byłoby, aby realizacja tego przed-
sięwzięcia nastąpiła jeszcze przed okresem wakacyjno-urlo-
powym, aby turyści razem z mieszkańcami mogli się cieszyć 
z nowego traktu spacerowego.

(kl)

>> Bulwar widokowy na 
Przymorzu poddany zostanie 

modernizacji
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PAWEŁ KIDZIŃSKI

Mam 39 lat, jestem żonaty, mam dwie 
córki, jedna chodzi do gimnazjum, 
druga w grudniu przyjdzie 
na świat. Prowadzę w Gdańsku 
własną piekarnie i dlatego mam 
wiedzę i doświadczenie z jednej 
strony jak trudno żyje się małym 
przedsiębiorcom, a z drugiej strony jak 
wiele osób jest w Gdańsku ubogich 
i potrzebujących. Wiem jak pomóc 
jednym i drugim. Zdecydowałem 
się kandydować do Rady Miasta 
Gdańska ponieważ nie godzę się 
na to co się w Gdańsku dzieje. 
Prezydent który od 16 lat nami rządzi 
nie dba o sprawy zwykłych ludzi. 
Radni PO którzy rządzą od 16 lat 
i zawsze wiele obiecują, zapominają 
o obietnicach zaraz po wyborach. 
Moim najważniejszym celem jest 
uczciwość!

Andrzej Jaworski, kandydat na urząd Prezydenta Gdańska: 
Głos oddany na Pawła Kidzińskiego – nie będzie głosem zmarnowanym. W Radzie Miasta potrzebujemy 
młodych, uczciwych przedsiębiorców. Głosując na Pawła Kidzińskiego głosujesz na nowy, lepszy Gdańsk.

To MY wspólnie będziemy podejmowali decyzje.
To MY mieszkańcy osiedla, dzielnicy, ulicy musimy decydować, 
co jest nam najbardziej potrzebne.
To MY najlepiej znamy potrzeby własnego środowiska.

Mój program to rozwiązywanie problemów i pomoc 
mieszkańcom a ponadto:

stworzenie pomocy informacyjnej dla przedsiębiorców • 
o możliwościach pozyskania środków na rozwój 
i tworzenie miejsc pracy,
prowadzenie stabilnej polityki podatkowej w celu • 
pozyskiwania nowych inwestorów,
wprowadzenie procedury szybkiej ścieżki legislacyjnej • 
w Urzędzie Miejskim dla inwestujących na terenie gminy.
opracowanie i wdrożenie programu pomocy publicznej • 
dla przedsiębiorców: zwolnienia z podatków, prolongata 
spłat w sytuacjach kryzysowych.
rewitalizacja parków, skwerów i miejsc odpoczynku• 
remonty ulic i chodników • 
wypracowanie szerokiej oferty zagospodarowania czasu • 
wolnego dzieci i młodzieży szkolnej
systematyczne remontowanie placówek oświatowych • 
i ich doposażenie
większa dostępność do przedszkoli • 
rozbudowa sieci monitoringu,• 
organizowanie stałych, otwartych spotkań prezydenta • 
i radnych z mieszkańcami w celu pozyskania informacji 
o problemach oraz rozliczenie z podjętych przedsięwzięć
realna pomoc dla ludzi ubogich i potrzebujących• 
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ii pomorskie forum rolnicze

o nowych, unijnych perspektywach
Za nami II edycja Pomor-

skiego Forum Rolniczego, 
której organizatorami byli 
Agencja Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, 
Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w  Gdańsku 
oraz Samorząd Województwa 
Pomorskiego. 

Podobnie jak w  roku ubie-
głym, zainteresowanie forum 
przeszło najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. 

– Blisko 500 rolników, któ-
rzy przybyli do Wejherowa, 
było przede wszystkim zain-
teresowanych tematyką spo-
tkania, jaką był nowy okres 
finansowania działalności ze 
środków unijnych. Pomimo, 
iż jeszcze nie wiadomo kto 
dokładnie i na jakie przedsię-
wzięcia będzie mógł ubiegać 
się o fundusze z Unii Europej-
skiej, dla producentów żyw-
ności temat był dość istotny 
z tego względu, że dzięki uzy-
skanym podczas forum infor-
macjom, będzie wiadomo jak 
kierować swoimi gospodar-

stwami, czy planować ich dal-
szy rozwój lub ewentualnie je 
przekwalifikowywać – tłuma-
czy Paulina Hering z Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

Zaproszeni goście dużo 
mówili o zasadach oraz moż-
liwościach wykorzystania 
środków w  ramach PROW 
2014 – 2020. Czesław El-
zanowski, członek zarządu 
województwa pomorskiego 
przedstawił zadania realizo-
wane przez Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego.

Podczas spotkania podsu-
mowano również 20 lat dzia-
łalności Agencji Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnic-
twa oraz 10-letnią obecność 
polskiego rolnictwa w  struk-
turach Unii Europejskiej. 

– Uczestnicy gorąco dysku-
towali też na temat wyzwań, 
jakie stoją przed pomorskim 
rolnictwem oraz o  efektach 
wdrażania Wspólnej Polity-
ki Rolnej – dodaje Paulina 
Hering. 

Jak podkreślił podczas fo-
rum senator Kazimierz Kle-
ina, takie spotkania z rolnika-
mi są niezbędne i  konieczne, 
ponieważ jest to jedyna okazja 
do wysłuchania racji i  suge-
stii rolników, które czasami 
z perspektywy Warszawy wy-
glądają nieco inaczej.

– II Pomorskie Forum 
Rolnicze stworzyło nieby-
wałą okazję do wymiany po-
glądów i  doświadczeń oraz 
dialogu pomorskich rolni-
ków, przedstawicieli insty-
tucji rolniczych i  partnerów, 
działających na rzecz obsza-
rów wiejskich. Dzięki takim 
spotkaniom możliwe będzie 
wypracowanie w  przyszłości 
wspólnych wniosków i  reko-
mendacji w zakresie dalszego 
rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich na Pomorzu – pod-
kreśla Aleksander Mach, dy-
rektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku.

(Gr)

koleJne proGramowe zadanie

remont ostrogi przy śluzie
Ruszył remont ostrogi na 

Wiśle oznaczonej nr 2a/932. 
Obiekt znajduje się w sąsiedz-
twie, znanej wśród wodnia-
ków, śluzy Gdańska Głowa.

– Kolejna ostroga na Wiśle 
zostanie wyremontowana. Re-
gionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w  Gdańsku przeka-
zał wykonawcy plac budowy 
na terenie ostrogi oznaczonej 
nr 2a/932. Obiekt znajduje 
pomiędzy ramionami Wisły 
i  Szkarpawy, w  sąsiedztwie 
śluzy Gdańska Głowa – infor-
muje Bogusław Pinkiewicz, 
rzecznik prasowy Regional-
nego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. 

Planowane prace budowla-
ne będą obejmowały: roboty 
ziemne, wykonanie palisady 
drewnianej, wykonanie i uło-
żenie materacy faszynowo-ka-
miennych i  włókninowych, 
zrobienie narzutu kamien-
nego podwodnego luzem na 
geowłókninie oraz podkła-
du tłuczniowego pod bruk, 
ułożenie bruku z  kamienia 

naturalnego na podsypce 
piaskowej.

– Prace zostaną zakończone 
do końca sierpnia 2015 roku. 
Wykonawcą robót jest Agro-
mel z  Pruszcza Gdańskiego. 
Umowa z  wykonawcą podpi-
sana była pod koniec wrze-
śnia. Zadanie to jest częścią 
projektu Kompleksowe Za-
bezpieczenie Przeciwpowo-
dziowe Żuław – Etap I – Re-
gionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku – dodaje 
Bogusław Pinkiewicz.

Dodajmy, że ostroga to 
konstrukcja hydrotechniczna 
na rzece, stawiana poprzecz-
nie do brzegu. Ma chronić 
brzeg przed podmywaniem, 
a  główny nurt przed spły-
caniem. Spełnia ważną rolę 
w  osiągnięciu właściwej głę-
bokości rzeki. Odbudowywa-
na ostroga została zniszczona 
przez spływające lody i  stop-
niową erozję.

(Gr)

>> Ruszył remont ostrogi w sąsiedztwie śluzy 
Gdańska Głowa
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Jesienny weekend pełen wraŻeń

Tłumy na V Sopockich Targach Seniora
Zakończyły się V Sopockie Targi Seniora, nad którymi prasowy patronat sprawowała „Panorama Pomorza”. Zda-
niem organizatorów impreza była udana, pełna atrakcji i wrażeń.

Podczas dwudniowej im-
prezy goście odwiedzający 
targi mieli do wyboru bogatą 
i różnorodną ofertę produktów 
i usług przygotowanych z my-
ślą o seniorach.

– Prezentowane oferty słu-
żyły poprawie jakości życia 
seniorów, podtrzymaniu ich 
samodzielności, wparciu i  ak-
tywizacji. Dla seniorów wy-
magających wsparcia i  opie-
ki: sprzêty rehabilitacyjne, 
produkty zdrowotne, œrod-
ki pielêgnacyjne oraz oferty 
opieki nad osobami starszymi. 
Osobom aktywnym propono-
wano wycieczki, zajęcia edu-
kacyjne, sportowe, artystycz-
ne, propozycje umożliwiające 
rozwój pasji i zainteresowań – 
informuje Agnieszka Niedał-
towska z  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie, 
współorganizator sopockich 
targów.

Również sami seniorzy bar-
dzo pozytywnie wypowiada-
li się na temat weekendowego 
wydarzenia.

– Bardzo miła atmosfera, 
można było znaleźć wiele cie-

kawych rzeczy, wykonać bez-
płatne badania – chwaliła pani 
Krystyna.

– Jestem bardzo zadowolo-
ny, ponieważ dentysta rozwiał 
moje wątpliwości, nie jest tak 
źle – cieszył się pan Tadeusz.

– Młodzi ludzie, którzy to 
wszystko dla nas zorganizo-
wali, byli uprzejmi i pomocni, 
aż serce się raduje – mówiła 
pani Anna.

Jak podkreśla Agnieszka 
Niedałtowska ogromnym za-
interesowaniem wśród gości 
odwiedzających targi cieszy-
ły się badania profilaktyczne, 
zarówno te podstawowe, jak 
i  specjalistyczne, m.in. ba-
danie gęstości kości, mam-
mografia, badanie wzroku, 
słuchu czy przeglądy denty-
styczne. Seniorzy mieli moż-
liwość wysłuchania ciekawych 
wykładów prowadzonych 
przez lekarzy, a także skorzy-
stania z  konsultacji zdrowot-
nych oraz porad prawnych, 
psychologa czy finansowych. 
Targi odwiedziły finalistki 
pierwszego ogólnopolskiego 
konkursu „Miss po 50”, które 

przekonywały, że warto być 
aktywnym, dbać o siebie, roz-
wijać się i żyć z pasją niezależ-
nie od wieku.

Seniorzy chętnie uczestni-
czyli w  warsztatach tanecz-
nych, gimnastycznych oraz 
plastycznych. Wiele radości 
dostarczyły również konkur-
sy z  atrakcyjnymi nagroda-
mi. Spośród uwiecznionych 
na zdjęciach uśmiechów se-
niorów wybrano ten najpięk-
niejszy, którego właściciel 
otrzymał voucher na zabieg 
implantologiczny.

– Współcześni seniorzy są 
coraz bardziej świadomi, jak 
ważna w  dobrym przeżywa-
niu starości jest aktywność 
w  różnych dziedzinach życia, 
zarówno ta fizyczna, intelek-
tualna jak i  społeczna, czyli 
podtrzymywanie kontaktów 
społecznych. Chcą się roz-
wijać, uczyć, dbają o  zdrowie 
i szukają ciekawych pomysłów 
na spędzanie czasu – mówi 
Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie. 

– Jesienny weekend przy-

niósł seniorom wiedzę na 
temat nowych rozwiązań 
w  medycynie i  rehabilitacji, 
zdrowego żywienia, obsługi 
komputera, a także dzięki za-
angażowaniu wystawców i ar-
tystów dał niezliczoną ilość 
powodów do uśmiechu – do-

daje Marek Wojda, prezes 
Fundacji „Niezależni”, współ-
organizator targów. 

„Piękny uśmiech w  każ-
dym wieku” – to hasło V edy-
cji Sopockich Targów Seniora 
i przesłanie dla nas wszystkich 
– obecnych i przyszłych senio-

rów. Pogoda ducha, uśmiech 
i radość z codziennych małych 
rzeczy, mogą pomóc oswoić się 
ze starością i czerpać z jesieni 
życia to, co najpiękniejsze. 

(Gr)

>> Seniorzy bardzo chętnie korzystali z porad specjalistycznych
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Superenduro w ergo Arenie
Ergo Arena po raz pierwszy 

w  historii gościć będzie naj-
większe nazwiska światowego 
SuperEnduro. W  czwartym 
roku obecności w  Polsce Mi-
strzostwa Świata przenoszą 
się do Trójmiasta. Dodatkowo 
– jak przystało na wydarzenie 

takiego formatu – na torze nie 
zabraknie także reprezentan-
tów Polski, w tym najbardziej 
utytułowanego Tadeusza Bła-
żusiaka. Impreza odbędzie się 
6 grudnia.

– Zawody halowego Super 
Enduro rozgrywane od 2000 

roku na całym świecie zawsze 
odbywają się przy komplecie 
publiczności. Rzadko bowiem 
można na własne oczy zoba-
czyć tak widowiskowe wyścigi 
i do tego pod dachem. Polskie 
Grand Prix będzie pierwszą 
eliminacją cyklu Mistrzostw 
Świata 2014/2015. 

SuperEnduro to połącze-
nie wyścigu z pokonywaniem 
przeszkód. Od zawodników 
wymaga zarówno szybkości, 
jak i precyzji, ponieważ każdy 
błąd może być tym na wagę 
złota. Do przykładowych 
przeszkód należą między in-
nymi: kamienie, drewniane 
progi czy baseny z  błotem. 
Nie jest to więc wyzwanie, 

któremu może sprostać każdy 
motocyklista.

– Doskonałe warunki, ja-
kie oferuje organizatorom, za-
wodnikom oraz publiczności 
Ergo Arena pozwolą na roze-
granie Grand Prix of Poland 
na światowym poziomie, nie 
tylko jeśli chodzi o  nazwiska 
startujących. Od strony logi-
stycznej i  organizacyjnej nie 
lada wyzwaniem każdorazowo 
jest przygotowanie toru, jed-
nak organizowane w  naszym 
obiekcie, we wcześniejszych 
latach, Mistrzostwa Świata 
we Freestyle Motocrossie po-
kazały, że nie ma rzeczy nie-
możliwych – zauważa Bartosz 
Tobiański. 

W  serii Mistrzostw Świa-
ta FIM SuperEnduro startu-
ją najlepsi zawodnicy z  Eu-
ropy oraz USA. Nie inaczej 
będzie w  Ergo Arenie, gdzie 
organizatorzy spodziewają się 
na starcie światowej czołów-
ki riderów, w tym najbardziej 
utytułowanego reprezentanta 
Polski – Tadeusza Błażusia-
ka. Warto wiedzieć, że Po-
lak jest prawdziwym asem tej 
dyscypliny, z  którym rywale 
muszą się mocno liczyć. Bła-
żusiak ma na swoim koncie 
pięć tytułów Mistrza Świa-
ta, pięć zwycięstw w  jednym 
z  najtrudniejszych wyścigów 
na świecie – Erzberg Rodeo 
i równocześnie pięć zwycięstw 

serii Mistrzostw AMA Endu-
rocross Ameryki Północnej. 
Dodajmy, że to tylko niektóre 
z jego wybitnych osiągnięć. 

– Już 6 grudnia w Ergo Are-
nie będzie okazja zobaczyć na 
żywo jak Taddy radzi sobie 
na motocyklu, łącząc pręd-
kość z talentem w pokonywa-
niu przeszkód. Oczywiście 
przy okazji mamy nadzieję, 
że z okazji „Mikołaja” sprawi 
prezent polskim fanom i  da 
swoim rywalom mocno po-
palić – zachęca rzecznik Ergo 
Areny.

(kl)

>> Po raz pierwszy 
w Ergo Arenie rywalizo-

wać będą zawodnicy  
SuperEnduro
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do przerwy 0:1

Turniej wychodzi poza granice pomorza
Jesienny turniej dzikich drużyn rozgrywany na boiskach Przymorza i Zaspy tradycyjnie przyciągnął setki uczest-
ników – dzieci i młodzież, dla których piłka nożna to pasja i sposób na spędzenie wolnego czasu. Najliczniejszą 
reprezentację miały oczywiście drużyny z Gdańska, choć do zawodów zgłosili się także piłkarze m.in. z Gościcina 
i z Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim. Łącznie 59 ekip.

Zawody sześcioosobowych 
zespołów rozegrano tradycyj-
nie na boisku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 na 
Zaspie przy ul. Meissnera, 
a  część meczów została roze-
grana na boisku przy ul. Żwirki 
i Wigury oraz na obiekcie przy 
ulicy Opolskiej, należącym do 
Szkoły Podstawowej nr 80. 
Tym razem zgłoszono drużyny 
w czterech kategoriach wieko-
wych. Ze względu na rozgryw-
ki ligowe w turnieju nie uczest-
niczyły zespoły dziewczęce. 

Oficjalne otwarcie zaini-
cjował pomysłodawca turnie-
ju Andrzej Kowalczys, któ-
ry w  imieniu organizatora, 
Gdańskiej Fundacji Dobro-
czynności, przywitał uczest-
ników zawodów, ich trenerów 
i opiekunów. 

– Zanim jeszcze zabrzmia-
ły pierwsze gwizdki, Dawid 
Zborała, w  krótkim pokazie 
freestyle footballu pokazał, co 
można zrobić z  piłką. Triki 
młodego sportowca wywołały 
niemały podziw – mówi An-
drzej Kowalczys.

Zawodnicy grali równocze-
śnie na pięciu boiskach. Jak 
zwykle uczestnikom „Do Prze-
rwy 0:1” nie zabrakło ambicji 
i  woli walki, tak potrzebnej 
piłkarzom. Młodzi zawodnicy 
udowodnili, że liczy się tylko 
zwycięstwo, oczywiście w  du-
chu fair play.

W przerwie pomiędzy me-
czami, uczestnicy turnieju 
mieli możliwość dowiedzieć 
się czegoś więcej o Unii Euro-
pejskiej od pracowników De-
partamentu Programów Re-
gionalnych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego, a przy okazji mogli 
otrzymać przydatne prezenty. 

Choć często z turnieju „Do 
Przerwy 0:1” drużyny nie wy-
chodziły z  pustymi rękoma 
(organizatorzy przewidzieli 
dla każdej drużyny nagrody, 
m.in. piłki), to jednak najważ-
niejsi są zwycięzcy. 

W  kategorii rocznik 2002 
i Młodsi złote medale zdobyli 
zawodnicy z  Gościcina. Sre-
bro odebrała drużyna Sparty 
Gdańsk, zaś brąz powędro-
wał do graczy Librus Gdańsk. 
Tuż za podium uplasowali się 
zawodnicy Rozstaje Gdańsk, 
którym organizatorzy przy-
znali puchar Fair Play. To wy-
różnienie otrzymali także za-
wodnicy Sparty Gdańsk. 

Wśród zespołów z rocznika 
1999/2001 najlepszy okazał 
się zespół FC Pompa. Miej-
sce drugie zdobył Panczester, 
miejsce trzecie zespół FC Ło-
stowice, którym organizatorzy 
przyznali jednocześnie puchar 
Fair Play. 

Zwycięzcą z  roczni-
ka 1996/1998 został zespół 
Drogba Team. Miejsce dru-

gie zajęła ekipa Czarnych 
Gdańsk, trzecie Paladyni. Tuż 
za podium znaleźli się Ga-
laktyczni. Puchar Fair Play 
otrzymał Kacper Zapadka 
z zespołu Drogba Team.

W  tzw. kategorii „Open”, 
czyli rocznik 1995 i starsi zwy-
ciężyła drużyna pod nazwą 
Ptysie. Na drugim miejscu 
znaleźli się zawodnicy Victo-
rii Gdańsk, dla których było 
to trzecie podium z  rzędu. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Eurosport, złożona z  zawod-

ników pochodzących z Dział-
dowa i Ełku. Puchar Fair Play 
otrzymała także drużyna 
o nazwie Dzikie Meserszmity. 
Warto przypomnieć, że na-
groda ta przyznawana jest za 
wzorową postawę na boisku, 
a także poza nim. Cechuje ona 
prawdziwych sportowców.

Dwie jedyne zawodnicz-
ki tej edycji turnieju – Luiza 
i Malwina – otrzymały od or-
ganizatorów wyjątkowy pre-
zent – biało-zielone koszulki 
z okolicznościowym podpisem 

Donalda Tuska, przyszłego 
prezydenta Unii Europejskiej.

– Choć mamy już jesień to 
na naszych boiskach było jak 
zawsze gorąco, oczywiście od 
sportowych emocji – mówił 
tuż po zakończonych zawo-
dach Andrzej Kowalczys. – 
Już dzisiaj zapraszam wszyst-
kich 6 grudnia, na zimową 
edycję turnieju „Do Przerwy 
0:1”.

(sl)

Składy  
zwycięskich 

drużyn:
Drogba Team:  
Tomasz Sikora, 
Marcin Kozak, Da-
niel Sobisz, Krystian 
Tutlewski, Mateusz 
Zyśk, Kacper Zapad-
ka, Kamil Janczyk.
Ptysie: Dominik 
Gryglewicz, Michał 
Szulto, Tomasz Je-
siołkowski, Jacek 
Blizniewski, Łukasz 
Boroń, Bartosz Kubi-
nowski, Adrian Dębek, 
Bartosz Wieczyński, 
Mateusz Boroń.
Gościcino: Sebastian 
Wasilka, Szymon 
Bach, Kamil Get, Ma-
ciej Kieliński, Oliwier 
Richert, Maciej Spła-
wiński, Michał Roda, 
Nikodem Stanilowski.
FC Pompa: Bartosz 
Serenowicz, Michał 
Orłowski, Krystian 
Kozłowski, Mateusz 
Kozłowski, Kac-
per Jóźwiak, Paweł 
Zychowicz.

>> Piłkarskie turnieje organizowane na gdańskiej Zaspie o każdej porze roku 
przyciągają tłumy chętnych do piłkarskiej rywalizacji
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BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

7 zasad oszczędnego ogrzewania
Nadchodzi zima, a wraz z nią sezon grzewczy. O wydatkach związanych z ogrzewaniem powinniśmy pomyśleć już na etapie budowy 
domu, ale także w trakcie użytkowania naszego lokum warto wyrobić sobie kilka prostych nawyków, aby zaoszczędzić.
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BUDUJĄC DOM
Rozsądnie zaprojektowany i solidnie zbudowany dom będzie 

tracił mniej ciepła, a  co za tym idzie mniej wydamy na jego 
ogrzanie. Warto zatem podjąć przemyślane decyzje, jeśli 
chodzi o wybór materiałów i wyposażenia.

1. Zadbaj o odpowiednią izolację 
Przy wyborze materiału izolacyjnego istotnym parametrem 

jest możliwie najmniejszy współczynnik przewodzenia ciepła 
- Jednak niezależnie od wyboru materiału, najważniejsze 
aby izolacja była wykonana bardzo dokładnie, zwłaszcza 
w  miejscach takich jak narożniki lub połączenia przegród – 
narażonych na tworzenie się tzw. mostków termicznych, czyli 
miejsc, przez które budynek traci najwięcej ciepła.

2. Wstaw dobre okna
Okna to obszar bardzo narażony na straty ciepła. Dlatego 

wybierając je, warto zwrócić uwagę na dwa ważne parametry - 
jak najniższy współczynnik przenikania U oraz jak najwyższy 
współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g.

3. Wybierz rozsądny sposób ogrzewania
Przede wszystkim powinniśmy zdecydować, w  jaki sposób 

chcemy dostarczyć ciepło do naszego domu. Podstawowym, 
tradycyjnym rozwiązaniem jest ciepło z  elektrociepłowni, 
wygodne i  ekonomiczne (nie inwestujemy w  dodatkowe 
urządzenia grzewcze, np. kocioł), ale opłacalne tylko 
jeśli znajdujemy się w  pobliżu sieci ciepłowniczej – koszt 
przyłącza jest bowiem proporcjonalny do jego długości. Jeśli 
już zdecydujemy się na wstawienie do domu indywidualnego 
kotła, konieczny będzie także wybór paliwa, jakim będzie on 
opalany. Ceny poszczególnych paliw cały czas się zmieniają, 
jednak obecnie najtańszym rozwiązaniem wydają się być paliwa 
stałe (np. węgiel kamienny), nieco droższym gaz ziemny, 
najdroższymi zaś gaz płynny i inne paliwa płynne. Ogrzewanie 
elektryczne to niewielki koszt urządzeń, ale stosunkowo duży 
koszt eksploatacji. Wyjątkiem jest zasilana elektrycznie pompa 

ciepła, dzięki której mimo dużego kosztu inwestycji, możemy 
uzyskać najniższy koszt ogrzewania.

Przy wyborze rodzaju grzejnika warto zwrócić uwagę na 
materiał, z  jakiego wykonane jest urządzenie. Grzejniki 
stalowe, aluminiowe i  kamienne mają mniejszą pojemność 
cieplną niż żeliwne, przez co szybciej się nagrzewają – nie 
musimy długo czekać na transport ciepła i  jego emisję, dzięki 
czemu skracamy czas samego ogrzewania.

NA ETAPIE UŻYTKOWANIA
Jeśli zamieszkujemy już dom lub mieszkanie, a  rachunki 

za ogrzewanie są za wysokie, nie jest wcale zbyt późno, aby 
zmniejszyć jego koszty. Jeśli wejdzie nam w  nawyk kilka 
prostych czynności, zatrzymamy w  domu znacznie więcej 
ciepła, a w kieszeni - pieniędzy.

4. Dopasuj temperaturę do rodzaju pomieszczenia
Kuchnia, w  której dodatkowym źródłem ciepła jest np. 

kuchenka, nie musi być ogrzewana równie intensywnie, jak 
np. pokój dzienny czy łazienka. Temperaturę powinniśmy 

dostosować do częstotliwości przebywania w  danym 
pomieszczeniu – jeśli nie korzystamy np. z  sypialni w  ciągu 
dnia, może w niej panować temperatura o kilka stopni niższa. 
Jeśli zaś wyjeżdżamy, nie zapominajmy o  zmniejszeniu 
ogrzewania, aby nie marnować ciepła.

5. Wietrz pomieszczenia z głową
Wietrząc pomieszczenie przy włączonym ogrzewaniu, 

pozwalamy by nasze ciepło uciekało z  domu. Wietrzyć 
powinniśmy zatem przy zakręconych kaloryferach, intensywnie, 
ale krótko. Znacznie lepszy efekt wymiany powietrza uzyskamy 
otwierając okno szeroko na kilka minut, niż uchylając je na 
godzinę.

6. Dopilnuj, aby grzejniki były odsłonięte…
Zastawienie grzejnika suszącym się praniem lub sofą jest 

równoznaczne z  odcięciem drogi ciepłu, które powinno 
swobodnie rozchodzić się od źródła po całym pomieszczeniu.

7. … za to okna zasłonięte.
O ile w ciągu dnia powinniśmy wpuszczać do mieszkania jak 

najwięcej promieni słonecznych, o tyle nocą nasze okna powinny 
być zasłaniane, co zabezpieczy mieszkanie przed szybką utratą 
ciepła. Powinniśmy również pamiętać o  okresowej regulacji 
okien, by zapewnić ich domykanie się i  zagwarantować 
szczelność.

JEŚLI POTRZEBUJESZ DORADZTWA W ZAKRESIE 
OGRZEWANIA, ZAPYTAJ NASZYCH SPRZEDAWCÓW.


