
TV nie dla rasowego sTand-upu
W jednym z pubów przy Elżbietańskiej organizo-
wany jest stand-up. Jego gospodarzem jest Abelard 
Giza, z którym udało się porozmawiać o stend-upie.
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Bez podwyżek czynszu w sM „orunia”
W roku ubiegłym SM „Orunia” obchodziła 30-le-
cie. Nie było jednak czasu na długie świętowanie, bo 
każdego dnia wzywają obowiązki.

podpiszą porozuMienie z ug
4 lutego w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego zostanie podpisane poro-
zumienie pomiędzy gminą Sopot a gdańską uczelnią.

pokazano Medale na MisTrzosTwa 
Po raz kolejny podejmowana jest w  Sejmie próba 
uchwalenia przepisów, które mają pozbawić człon-
ków spółdzielni ich majątku.

sTr. 5 sTr. 8 sTr. 11 sTr. 12

sTr. 6

sTr. 3

22. finał woŚp 
>> Młodych ludzi nie trzeba namawiać do uczestniczenia w akcji wielkiej orkiestry

głośne i gorące granie w śniegu
Mimo zimna, padającego deszczu, a potem śniegu Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy znów zagrała gorąco. Podczas pierwszej 
konferencji podsumowującej imprezę Jurek Owsiak poinformował, 
że zebrano 35,5 mln zł. Ta kwota zapewne będzie jeszcze większa. 

W roku ubiegłym zebrano w naszym 
mieście 509 tys. zł. Czy uda się 
przebić tę kwotę przekonamy się  
28 stycznia, kiedy to zaplanowano 
podsumowanie orkiestrowego grania 
w Gdańsku.
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>> Zimę możemy – jak na razie – podziwiać jedynie na zdjęciach

liMeryki
Młoda babka  

do Helu dotarła,
bo już była gotowa 

do tarła…
Los jej życie  
pogmatwał,

podróż była niełatwa.
raz się nawet  

o sieci otarła…

***

Pewna foka  
z okolic Niechorza,

dość już miała i wody,  
i morza…

Ot, przewrotna kobieta,
teraz w cyrku ma etat,

i wypina się  
na tych,  

co w lożach…
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bogdan malach

premiera

„Martwe 
dusze”

Trwają próby do spekta-
klu „Martwe dusze”, któ-
rego premierę zaplanowa-
no na 22 lutego na Dużej 
Scenie Teatru Wybrzeże. 
Przedstawienie inspirowa-
ne jest dziełem Nikołaja 
Gogola. 

– Za układ tekstu, reży-
serię i  scenografię odpo-
wiada Janusz Wiśniewski, 
muzykę komponuje Jerzy 
Satanowski, a  autorem ru-
chu scenicznego jest Emil 
Wesołowski – informu-
je Grzegorz Kwiatkowski, 
rzecznik Teatru Wybrzeże. 

Janusz Wiśniewski 
mówi, że „Martwe du-
sze” czyta się jak komedię 
obyczajową, jak poczet ro-
syjskich przywar i  typów, 
Królów Głupoty, Obłudy, 
Chciwości.

– To ledwie pretekst. 
Lepiej usłyszeć, co mówi 
Gogol: „Pisałem rosyjską 
„Boską komedię”, a  „Mar-
twe dusze” są jej pierwszą 
częścią – piekłem”. Jest to 
wstrząsająca perspektywa 
i  to jest klucz, który z  lę-
kiem podejmujemy. Go-
gol piszący z  perspektywy 
Dekalogu jest pisarzem 
uniwersalnym, mimo, że 
ledwie rozpoczął dzieło 
i  przedwcześnie umierając, 
zostawił nam tylko parę nut 
wielkiego tematu. Zagramy 
je na swój sposób – dodaje 
Janusz Wiśniewski.

Kolejne spektakle „Mar-
twych dusz” w Teatrze Wy-
brzeże zaplanowano 23, 24 
i 25 lutego.

(Gr)

• 18 – 19 stycznia (sobota – niedziela), Xi targi Ślubne, 
hala awfis w Gdańsku, ul. kazimierza Górskiego 1

• 16 – 19 stycznia (czwartek – niedziela), dni muzyki 
rockowej, klub Żak, Gdańsk, al. Grunwaldzka 195/197

• 19 stycznia (niedziela), mecz trefl sopot – anvil wło-
cławek, godz. 18.00, ergo arena

• 24 stycznia (piątek) recital „nie jesteś sama – pio-
senki agnieszki osieckiej”, godz. 19.30, filharmonia 
bałtycka, ul. ołowianka 1

• 26 stycznia (niedziela), koncert noworoczny im. Jana 
heweliusza, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 28 stycznia (wtorek), stend-up bez cenzury, godz. 
19.00, parlament, ul. św. ducha 2

• 30 stycznia (czwartek), mecz atom trefl sopot – pol-
ski cukier muszynianka fakro bank bps, godz. 18.00, 
hala awfis, ul. kazimierza Górskiego 1

• 31 stycznia (piątek), „skrzypek na dachu”, godz. 
19.00, teatr muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 1 lutego (sobota), koncert kaliber 44, godz. 21.00, 
klub b90, Gdańsk, ul. doki 1

• 2 lutego (niedziela), karnawałowa Gala wielka disco 
polo – kiedyś i dziś – pomorze się bawi, godz. 17.00, 
Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8

• 5 – 6 lutego (środa – czwartek), iV targi wyposaże-
nia i produktów dla Gastronomii food-to-Go, godz. 
10.00, aberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 5 – 8 lutego (środa – sobota), hokejowy turniej eihc, 
hala olivia, al. Grunwaldzka 470

• 8 lutego (sobota), kabaret łowcy. b, godz. 20.00, sala 
koncertowa portu Gdynia, ul. rotterdamska 9

• 7 – 9 lutego (piątek – niedziela), bezpłatne badania 
laryngologiczne, Galeria bałtycka

• 15 lutego (sobota), mecz Gwiazd basket ligi kobiet, 
godz. 15.00, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskie-
go 8 – wstęp wolny

• 15 lutego (sobota), koncert zespołu lemon,  
godz. 22.00, scena, sopot, ul. franciszka mamuszki 2

• 15 lutego (sobota) mecz lechia Gdańsk – pogoń 
szczecin, godz. 15.30, pGe arena

• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata w lek-
koatletyce, hala ergo arena

• 22 – 23 lutego (sobota – niedziela), halowe mistrzo-
stwa polski w lekkoatletyce, hala ergo arena

• 10 maja 2014 (sobota), koncert andré rieu z orkie-
strą Johanna straussa, godz. 20.00, hala ergo arena.

nieuczciwy kurier 
Nieuczciwych pracowników spotkać można 

w wielu firmach. Niedawno kryminalni z Oso-
wej zatrzymali gdańszczanina, który z magazy-
nu firmy kurierskiej ukradł przesyłkę z  telefo-
nem wartym 700 zł. 

Informację o  zniknięciu z  magazynu firmy 
kurierskiej paczki z telefonem policjanci z Oso-
wej otrzymali pod koniec grudnia. Kryminalni 
dość szybko zdołali ustalić, że za kradzieżą stoi 
45-letni pracownik tejże firmy. Gdańszczanin 
został zatrzymany i  w  trakcie przesłuchania 
przyznał się do kradzieży. Udało się też odzy-
skać telefon, który trafił w końcu do właściciela, 
a  nieuczciwy pracownik czeka teraz na karę – 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

poszukiwani Świadkowie 
wypadków 

Gdańscy policjanci poszukują świadków 
dwóch wydarzeń drogowych. Pierwsze z  nich 
wydarzyło się na skrzyżowaniu ulic Rakoczego 
i Piekarniczej, a drugie u zbiegu ulic Kilińskie-
go i Gołębiej. 

Wydział ds. Przestępstw w  Ruchu Drogo-
wym i  Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji 
w  Gdańsku poszukuje świadków, którzy wi-
dzieli pirackie popisy kierowcy Volkswagena 

Golfa. 26 grudnia ok. 13.15 kierowca golfa, ja-
dąc ul. Rakoczego w kierunku ul. Piekarniczej, 
wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świe-
tle, a potem z pasa do skrętu w  lewo i  zawra-
cania pojechał na wprost w kierunku ul. Poto-
kowej. Kierujący spowodował zagrożenie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, zmusił innych 
kierujących pojazdami do gwałtownego hamo-
wania, aby uniknąć kolizji.

Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt 
z Wydziałem ds. Przestępstw w Ruchu Drogo-
wym i  Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji 
przy ul. Kartuskiej 245B, tel. 58 321 69 25 lub 
58 321 69 43.

Policjanci z tego samego komisariatu poszu-
kują świadków wypadku, do którego doszło 24 
grudnia o godz. 21.10 we Wrzeszczu, gdzie kie-
rujący nieustalonym jak dotąd samochodem, 
skręcając z ul. Kilińskiego w ul. Gołębią potrą-
cił przechodzącą przez przejście dla pieszych 
kobietę. Kierowca uciekł, a  kobieta doznała 
obrażeń ciała. Świadkowie wypadku, którzy 
chcieliby pomóc policjantom w  odnalezieniu 
sprawcy wypadku, mogą zgłaszać się osobiście 
w komisariacie przy ul. Kartuskiej albo dzwonić 
pod numer telefonu 58 321 69 10. 

(Gr)

na syGnale
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Miejsce wpisywania do odgadnięcia 

ROZWIĄZANIE 

RZĘDAMI 

Istebna, szampan, Makarios, cera, Narie, Nawałka, abecadło, czar, nur, szynka, Mann, 

KOLUMNAMI 

checz, Ismena, szaraban, Itaka, werk, emanacja, prałat,air, dna, rano, ałun, basetorn,  
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dostarczą decyzje 
podatkowe 

Od początku stycznia pracownicy gdańskiego magistratu 
rozpoczęli dystrybucję decyzji podatkowych. Takie rozwią-
zanie praktykowane jest już po raz szósty. Wszystkie decyzje 
będą dostarczone gdańszczanom do 17 lutego. 

– Po tym terminie decyzje, które z  różnych powodów nie 
zostały doręczone adresatom, zostaną wysłane listownie – in-
formuje Emilia Salach z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. – W tym roku 138 pracowników naszego urzędu 
dostarczy około 125 tysięcy decyzji. Urzędnicy mogą je rozno-
sić sześć dni w tygodniu z wyłączeniem niedzieli, w godzinach 
8.00 – 20.00. 

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa, pisma, 
decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane po-
datnikom tylko przez operatora pocztowego lub pracowników 
organu podatkowego, którym w tym przypadku jest prezydent 
Gdańska.

– W naszym mieście zdecydowano się na przekazywanie de-
cyzji podatkowych przez pracowników magistratu, ponieważ 
jest to bardziej opłacalne z punktu widzenia budżetu oraz jest 
efektywniejsze – dodaje Emilia Salach.

Warto wiedzieć, że przekazujący decyzję podatkową pra-
cownicy urzędu nie mają prawa pobierać od mieszkańców ja-
kichkolwiek kwot pieniężnych, a na żądanie podatnika zobo-
wiązani są do okazania legitymacji służbowej. Natomiast dorę-
czanie decyzji może odbywać się w dni powszednie wyłącznie 
po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy. 

Wpłat podatku bez prowizji dokonywać można w oddzia-
łach Banku PEKAO S.A. na terenie Gdańska, które znajdują 
się przy: ul. Balcerskiego 14D, ul. Beniowskiego 5, ul. Cie-
szyńskiego 36, ul. Czyżewskiego 38, ul. Dmowskiego 6/2, 
ul. Garncarska 23, ul. Grunwaldzka 92/98, ul. Hynka 6, ul. 
Kołobrzeska 43, ul. 3 Maja 9, ul. Marynarki Polskiej 15, ul. 
Milskiego 1, ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Ogarna 116, ul. Par-
tyzantów 74, ul. Rakoczego 17, ul. Uphagena 27, ul. Wały Pia-
stowskie 1, ul. Wilanowska 2.

(Gr)

22. finał woŚp

głośne i gorące granie w śniegu
Mimo zimna, padającego deszczu, a potem śniegu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała gorąco. Pod-
czas pierwszej konferencji podsumowującej imprezę Jurek Owsiak poinformował, że zebrano 35,5 mln zł. Ta kwota 
zapewne będzie jeszcze większa.

Kapryśna pogoda nie znie-
chęciła gdańszczan do udzia-
łu w tegorocznej akcji WOŚP. 
W całym Trójmieście zorgani-
zowano wiele imprez, ale cel 
był jeden – zbiórka pieniędzy 
na zakup sprzętu dla dziecię-
cej medycyny ratunkowej i dla 
oddziałów geriatrycznych. 
Główną scenę w  Gdańsku 
ustawiono na Targu Węglo-
wym, a  na niej zagrali m.in. 
Golden Life, Myslovitz, Ma-
teusz Ziółko, Ewelina Lisow-
ska, Donatan i  Cleo. Trady-
cyjnie już o godz. 20.00, przy 
śnieżycy, rozbłysło nad Gdań-
skiem „światełko do nieba”.

– Z  przerwami zbieramy 
już od kilku godzin. Ludzie 
bardzo chętnie podchodzą 
i  wrzucają pieniądze do na-
szych puszek. Chociaż zda-
rzył się przypadek, że ktoś nie 
chciał nam wrzucić grosika, 

ponieważ nie lubi Owsiaka. 
Myślimy, że mamy już w pusz-
ce ponad 400 złotych – mówią 
nam wolontariuszki, które 
spotkaliśmy na ulicy Długiej.

Po raz pierwszy wolontariu-
szem był w tym roku 16-letni 
Karol Beszczyński, który swo-
ją pracę rozpoczął już o godz. 
6 rano.

– Pełnej puszki zapewne nie 
uda mi się uzbierać, ale ponad 
połowę na pewno już mam. 
Ludzie chętnie wrzucają pie-
niądze. Zauważyłem, że naj-
większy banknot, jaki trafił do 
mojej puszki, to 50 złotych – 
mówi Karol Beszczyński.

Z  pierwszych informacji 
wynika, że w Gdańsku zebra-
no 430 tys. zł. Przypomnijmy, 
że w  roku ubiegłym zebrano 
w naszym mieście 509 tys. zł. 
Czy uda się przebić tę kwotę 
przekonamy się 28 stycznia, 

kiedy to zaplanowano podsu-
mowanie orkiestrowego grania 
w Gdańsku.

Orkiestra zagrała również 
w  Sopocie, ale główny sztab 
znajdował się jednak w Gdyni. 
Według pierwszych informacji 
z Gdyni wynika, że po przeli-
czeniu części pieniędzy udało 
się zebrać 75 tys. zł, ale w osta-
tecznym rozrachunku kwota ta 
będzie znacznie wyższa. 

– Przyjechaliśmy specjalnie 
na finał orkiestry do Gdań-
ska. Pogoda nie sprzyjała, żeby 
oglądać koncerty na Targu 
Węglowym. Grosza nie szczę-
dziliśmy, dlatego wyglądali-
śmy jak choinki przystrojone 
czerwonymi sercami WOŚP. 
Zdecydowanie najmilszym dla 
oka widowiskiem było świa-
tełko do nieba – mówi „Pano-
ramie” Danuta Keńska, która 
wspólnie z chłopakiem przyje-
chała spod Iławy.

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy to zdecydowanie 
najgłośniejsza kapela na świe-
cie, dlatego nie dziwi już fakt, 
że pieniądze zbierane są nawet 
za granicami naszego kraju. 
Oby tak dalej. 

(lubek)

>> Gdańszczanie, mimo złej pogody, przychodzili na Targ Węglowy,  
gdzie znajdowała się główna scena koncertowa
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oferta
administracja osiedla

nr. 1 psm „przymorze”
od 01.03.2014  

posiadado wynajęcia  
lokal użytkowy

o pow. 70m2

lokal usytuowany jest
w środku osiedla,

na pierwszym piętrze
budynku przy ulicy

Śląskiej 76 (nad sklepem
„praktyczny pan”).

wyposażony jest w inst.
elektryczną, c.o., z.w.

i kazalizację.
szczegółowe

informacje można
uzyskać

w siedzibie spółdzielni
przy ul. opolskiej 3

lub pod numerem tel.:
58 556 39 64
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1%
JESTEM RADOSNYM 

I PEŁNYM ENERGII
 CHŁOPCEM CHOCIAŻ 

NIE POTRAFIĘ 
JESZCZE MÓWIĆ I DZIELIĆ
 SIĘ SWOIMI EMOCJAMI 

ORAZ  UCZUCIAMIORAZ  UCZUCIAMI
 Z INNYMI.  NIE LUBIĘ BAWIĆ 

SIĘ Z INNYMI DZIEĆMI. 
NIE ROZUMIEM 

OTACZAJĄCEGO MNIE 
ŚWIATA. 

JEŚLI CHCESZ POMÓC 
PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO PRZEKAŻ 1 % SWOJEGO 
PODATKU, NA KONTO 

STOWARZYSZENIA 
POMOCY OSOBOM 

Z AUTYZMEM 
„SPOZA”.

KONIECZNIE Z DOPISKIEM!!! 
TERAPIA KSAWEREGO MUSCHIOLTERAPIA KSAWEREGO MUSCHIOL

O NR KRS: 0000221611.

NAZYWAM SIĘ KSAWERY. 
MAM 3,5 ROKU

CIERPIĘ NA AUTYZM

plastyczny konkurs 

kolorowy świat
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-

ski z  siedzibą w Cieplewie ogłosił międzynarodowy konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Kolorowy świat, 
malowany świat 2014”. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia.

Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści oraz 
uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. 
Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika do-
wolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i na-
zwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwę konkursu). Do 
prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, którą znaleźć można 
na stronie internetowej ośrodka www.oksir.pruszczgdanski.pl. 
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdań-
ski z siedzibą w Cieplewie; ul. Długa 20A; 83-031 Cieplewo, 
z dopiskiem: „Kolorowy świat, malowany świat 2014”, w do 30 
kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec.

(Gr)

Administracja Osiedla
Nr 1 PSM „Przymorze”
ul. Opolska 3 posiada

do wynajęcia lokal
użytkowy przeznaczony
na działalność biurową

o poo pow. 169,70 mkw
składający się z 5 pokoi,

sali konf., kuchni, wc,
przedpokoju oraz 
pomieszczenia 

piwnicznego nadającego
się na magazyn.

Lokal usytuowany jestLokal usytuowany jest
na parterze w budynku

po byłej hydroforni
przy ul. Chłopskiej 7.

Obiekt wyposażony jest
w instalację:

elektryczną, co, zw
i kanalizacyjną.i kanalizacyjną.

Informacje udzielane
są w Administracji
Osiedla Nr 1 przy

ul. Opolskiej 3
oraz

pod numerem
telefonutelefonu

58 556 39 64

docenili nasze miasto

gdańsk w Top 40 guardiana
Gdańsk jest jedynym polskim miastem, które znalazło się na liście TOP 40 
– najbardziej atrakcyjnych destynacji na 2014 rok. Taką listę opublikowało 
internetowe wydanie brytyjskiego dziennika „The Guardian”.

Anna Zbierska, dyrektor 
Biura Prezydenta ds. promo-
cji miasta przyznaje, że jest 
to znakomita wiadomość, 
bo Gdańsk znalazł się wśród 
najbardziej atrakcyjnych i  in-
spirujących miejsc na świecie, 
polecanych jako cel podróży 
w roku 2014.

– Nasze miasto coraz czę-
ściej pojawia się w najbardziej 
prestiżowych rankingach glo-
balnych jako unikalne miejsce, 
które warto, a  nawet trzeba 
odwiedzić, bo odznacza się 
wyjątkowymi, niespotyka-
nymi gdzie indziej walorami. 
Wcześniej byliśmy już za-
uważani m.in. przez Natio-
nal Geographic, „The New 
York Times” czy znany portal 
podróżniczy Lonely Planet – 
przypomina Anna Zbierska. 

„The Guardian”, zachęcając 
do zaplanowania najbliższych 
wakacji, wskazuje miejsca 
atrakcyjne, wyjątkowe, ofe-
rujące ciekawe eventy lub do-
piero wchodzące na rynek tu-
rystyczny. Wszystkie są – zda-
niem dziennika – „inspirujące 
i ekscytujące”.

– Gdańsk został uwzględ-
niony na 31. miejscu. W  ran-
kingu nie znalazło się żadne 
inne polskie miasto. Zdaniem 
twórców zestawienia w  2014 
roku warto odwiedzić nasze 
miasto z powodu otwarcia Eu-
ropejskiego Centrum Solidar-
ności. Ale nie tylko. Miasto 

ma bowiem do zaoferowania 
inne atrakcjie, wśród których 
wymienia się kuchnię ze spe-
cjałami owoców morza, lokalny 
browar Brovarnia z jego piwem 
i  kuchnią oraz bliskość sopoc-
kiego kurortu – dodaje Magda-
lena Kuczyńska z Biura Praso-
wego gdańskiego magistratu.

Dodajmy zatem, że dzien-
nikarze brytyjskiego dzien-
nika najwyżej cenią Kapsztad 
w  RPA, francuskie Uzes 
i  amerykańskie Austin w  sta-
nie Texas.

(Gr)

>> Nasze miasto odwiedzają każdego roku tysiące turystów
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zGłoŚ nieleGalne wysypisko

stop absurdom śmieciowym
Od 1 lipca 2013 roku wła-

ściciele zamieszkałych nie-
ruchomości są zobowiązani 
do wnoszenia opłat z  tytułu 
gospodarowania odpadami, 
jednak część osób wciąż de-
cyduje się na niezgodne z pra-
wem pozbywanie się śmieci. 
Efekty tych niezrozumiałych 
i nieopłacalnych działań widać 
m.in. w  lasach, przy drogach 
czy na polach. 

– Wojewoda pomorski Ry-
szard Stachurski wraz z  Wo-
jewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska w Gdań-
sku, umożliwił mieszkańcom 
Pomorza zgłaszanie takich 
miejsc. Aby podzielić się wie-
dzą o nielegalnym składowisku 
wystarczy wypełnić prosty for-
mularz. Do uprzątnięcia tere-
nu zobowiązany zostanie wła-
ściciel gruntu – informuje Ro-
man Nowak, rzecznik prasowy 
wojewody pomorskiego.

W ramach akcji „Stop absur-
dom śmieciowym” przyjmowa-
ne są zgłoszenia nielegalnych 
miejsc składowania i  magazy-
nowania odpadów. Na stro-
nie internetowej www.gdansk.

wios.gov.pl umieszczono for-
mularz, przez który można 
zgłaszać dzikie wysypiska. In-
formacje o nich można przeka-
zywać także telefonicznie (58 
765 95 59). Wiadomości te zo-
staną przekazane wójtom, bur-
mistrzom i prezydentom miast, 
a ci, w drodze decyzji wydawa-
nej z  urzędu, nakażą posiada-
czowi odpadów ich usunięcie.

– Osobę dokonującą zgło-
szenia prosimy o podanie pod-
stawowych informacji dotyczą-
cych: rodzaju odpadów, miej-

sca ich złożenia, ewentualnie 
wskazanie kto był ich posiada-
czem. Ważne jest precyzyjne 
określenie miejsca zalegania 
odpadów, umożliwiające ich 
lokalizację. Dodać warto, że 
składowanie odpadów w miej-
scach, które nie są do tego 
przeznaczone, podlega odpo-
wiedzialności karnej lub odpo-
wiedzialności za wykroczenie 
– dodaje Roman Nowak.

(Gr)

>> Takich, zaśmieconych miejsc nie brakuje na 
terenie Pomorza
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serca Gwiazd

cugowscy w sopocie
Od dłuższego czasu Przemek Szaliński z Komitetem Po-

mocy Dzieciom organizują w Sopocie spotkania ze znanymi 
artystami „Serca Gwiazd”, o czym już nie raz informowaliśmy 
w „Panoramie”. Dochód z charytatywnej imprezy przekazy-
wany jest na budowę domu dla rodziny spod Słupska. 

Kolejna odsłona „Serca Gwiazd” odbędzie się już 26 stycz-
nia (godz. 13.00) w Zatoce Sztuki w Sopocie. 

– Kolejnymi gośćmi będą Piotr i Wojciech Cugowscy, lide-
rzy zespołu Bracia – informuje Przemek Szaliński. – Do tej 
pory odwiedzili już nas: Kabaret Limo, Leonard Pietraszak, 
Andrzej Grabowski, Krystyna Janda, Edward Hulewicz, 
Marek Siudym, Marzena Trybała, Krzysztof Tyniec, Tade-
usz Ross, Kabaret Młodych Panów, Karol Strasburger, Ania 
Wyszkoni, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rybiński, Artur Ga-
dowski i Paweł Małaszyński.

Przypomnijmy raz jeszcze, że charytatywne przedsię-
wzięcie jest organizowane z  myślą o  11-letnich bliźniakach 
– Danielu i Dawidzie, którzy chorują na porażenie mózgowe 
i skoliozę. Mają też problemy ze słuchem i wzrokiem. Razem 
z rodzicami mieszkają w opłakanych warunkach w niewielkiej 
wiosce pod Słupskiem.

– Teraz głównie skupiamy się na zbieraniu środków na bu-
dowę nowego domu – dodaje Przemek Szaliński. – Podczas 
spotkania z braćmi Cugowskimi będzie można wylicytować 
i zakupić zdjęcia z autografami. Będzie można także wrzucić 
do puszek datek na rzecz chłopców. 

Dodajmy, że wstęp na spotkanie kosztuje 10 złotych. 

(kl)

Administracja Osiedla Nr 4 PSM „Przymorze”
wynajmie lokale użytkowe:

będzie szkółka

lodowisko otwarte
– Ładną wiosnę mieliśmy tegorocznej zimy – mówili przez 

pewien czas mieszkańcy Trójmiasta.
W końcu jednak temperatura spadła, zrobiło się nieco zim-

niej i można było zacząć organizować lodowiska w Trójmieście.
– Tydzień temu wreszcie rozpoczęło się mrożenie tafli 

sztucznego lodowiska na molo w Sopocie. Otwarcie obiektu 
nastąpiło w miniony piątek, a więc 17 stycznia – informuje 
Marcin Kulwas z Kąpieliska Morskiego Sopot. 

Jak dodaje Marcin Kulwas, wzorem lat ubiegłych lodowisko 
w ferie będzie funkcjonowało według harmonogramu weeken-
dowego. Przewidziane są też zajęcia szkółki łyżwiarskiej.

(Gr)

prezydent na budowie

Trwa budowa inkubatora
Trwa budowa Sopockiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości 
Społecznej. Kilka dni temu na 
budowie pojawił się gospodarz 
trójmiejskiego kurortu Jacek 
Karnowski, który sam mógł 
przekonać się o  postępach 
prac.

– Dom się buduje. Po-
wstaje ośrodek dla bezrobot-
nych i  bezdomnych. Budynek 
ten będzie bazą, którą osoby 
w  potrzebie najpierw same 
wybudują, a  następnie będą 
się w  nim kształcić, zdobędą 
zawód, pewne umiejętności, 
które przyspieszą ich powrót 
do grona osób pracujących, 
nie korzystających ze wsparcia 
MOPS. Ich powrót do gro-
na pracujących jest głównym 
celem programu. Przy okazji 
mamy szansę wreszcie upo-
rządkować teren Parku Gro-
dowego, ale nie chwilowo, 
a  docelowo. Podobny projekt 
realizowany jest na sopockich 
błoniach, które młodzież sama 
rewitalizuje – podkreśla Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.

Intencją leżącą u  podstaw 
koncepcji projektu powołania 
Sopockiego Inkubatora Przed-
siębiorczości Społecznej jest 
podjęcie działań na rzecz osób 

wykluczonych lub zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym, mieszkańców naszego 
miasta.

– Dzięki inkubatorowi bez-
domni, długotrwale bezrobot-
ni czy niepełnosprawni będą 
mogli samodzielnie funkcjo-
nować we wspólnocie lokal-
nej. Podmiot będzie stanowił 
szansę dla tych osób na akty-
wizację społeczną i zawodową. 
W  rezultacie podejmowanych 
działań, w  inkubatorze osoby 
te zdobędą nowe kwalifikacje 
zawodowe i  będą mogły po-
wrócić na rynek pracy – wy-
jaśnia Anna Dyksińska z Biu-

ra Prasowego Urzędu Miasta 
Sopot.

Inkubator powstaje w  bu-
dynku dawnego młyna papier-
niczego na terenie tzw. Parku 
Grodowego przy ulicy Młyń-
skiej 11. Przypomnijmy, że 
inwestycję rozpoczęto realizo-
wać na początku września od 
prac rozbiórkowych, a w listo-
padzie ruszyły prace budow-
lane, które mają zostać ukoń-
czone w  drugiej połowie tego 
roku. W ramach projektu, So-
pot International Rotary Club 
zadeklarował wsparcie w  wy-
posażeniu nowo powstającego 
podmiotu w  kwocie 100000 

zł. Gmina Miasta Sopotu 
w  ramach rządowego progra-
mu wsparcia finansowego na 
tworzenie lokali socjalnych 
i mieszkań chronionych pozy-
skała na budowę Sopockiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
Społecznej kwotę 280000 zł.

W ramach inkubatora dzia-
łać będzie Centrum Integracji 
Społecznej, Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej i  Pośrednic-
twa Pracy, punkt konsultacji 
psychologicznych oraz spół-
dzielnia socjalna. 

(Gr)

>> Zima nie przeszkadza w realizacji budowy Sopockiego Inkubatora  
Przedsiębiorczości Społecznej
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lepsze wyniki matur

podpiszą porozumienie  
z uniwersytetem
4 lutego w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 
zostanie podpisane porozumienie pomiędzy gminą Sopot a gdańską uczelnią.

Dzięki temu nauczyciele 
akademiccy będą od nowe-
go roku szkolnego realizować 
cotygodniowe zajęcia z  za-
kresu nauk ekonomicznych 
dla młodzieży klas I  Liceum 
Ogólnokształcącego w  So-
pocie. Z  kolei licealiści będą 
mogli uczestniczyć w  wybra-
nych wykładach na wydziale 
ekonomicznym.

Justyna Mazur z  biura pra-
sowego sopockiego magistra-
tu podaje, że forma i  zasa-
dy współpracy, które zostały 
określone w  porozumieniu, 
z  pewnością wzbogacą ofertę 
edukacyjną sopockiej oświa-
ty, wpłyną na wzrost presti-
żu i  popularności I  LO oraz 
sprzyjać będą podnoszeniu ja-
kości kształcenia.

– Sopockie liceum reali-
zuje także program innowa-
cyjny wspólnie z  Wydziałem 
Architektury Politechniki 

Gdańskiej. Z  kolei uczniowie  
III Liceum Ogólnokształcą-
cego mają możliwość wzboga-
cenia wiedzy uczęszczając na 
zajęcia szkolne prowadzone 
przez nauczycieli akademic-
kich z  Akademii Sztuk Pięk-
nych i Wydziału Biologii UG. 
Natomiast uczniowie II LO 
„specjalizują się” na co dzień 
w  prawie polskim wykłada-
nym przez pracowników Ka-
tedry Wydziału Prawa UG, 
a  młodzież Zespołu Szkół 
Handlowych poszerza wiedzę 
i umiejętności na zajęciach or-
ganizowanych przez Wydział 
Fizyki Technicznej i Matema-
tyki Stosowanej. Dla młodych 
pasjonatów wiedzy z  chemii 
i  biologów, przyszłych lekarzy 
przeprowadzone są ciekawe 
wykłady i  ćwiczenia laborato-
ryjne na Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym – dodaje Ju-
styna Mazur.

Piotr Płocki, naczelnik 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Sopotu podkreśla, że 
rodzaj i  forma realizacji tych 
zajęć w  sopockich szkołach 
ponadgimnazjalnych służy 
podnoszeniu efektywności 
kształcenia, co ma niewątpli-

we odzwierciedlenie w uzyski-
wanych wynikach matur. 

Przypomnijmy, że w  ubie-
głym roku sopoccy maturzyści 
byli najlepsi na Pomorzu. 

(Gr)
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nikt nie będzie się nudziĆ

Bogate oferty na ferie dla dzieci z przymorza
Z wszelkich akcji i zajęć organizowanych przez trzy kluby osiedlowe i dom kultury na Przymorzu korzystają nie tylko 
starsi, ale przede wszystkim młodzi mieszkańcy dzielnicy. Już od 20 stycznia wielu małych gdańszczan będzie mogło 
uczestniczyć w zajęciach feryjnych organizowanych na terenie PSM „Przymorze”.

Piotr Szczepański, kierow-
nik klubu „Bolek i  Lolek” 
mówi nam, że wszystkie zaję-
cia (godz. 8.30 – 15.00) są tak 
przygotowane, aby dzieci ak-
tywnie spędziły ferie.

– Zorganizowaliśmy wy-
pad do Edu Parku na warsz-
taty „Zmrożone ferie” oraz do 
Hewelianum, Muzeum Bursz-
tynu, Centrum Eksperyment 
w  Gdyni, Muzeum Narodo-
wego w  Gdańsku, Ośrodka 
Kultury Miejskiej w  Gdyni, 
czy Galerii Starych Zabawek. 
Chcielibyśmy, aby spadł śnieg, 
bo wtedy moglibyśmy zapro-
sić dzieciaki na kulig – mówi 
Piotr Szczepański. 

Osoby, które chciałyby 
wziąć udział w  zajęciach or-
ganizowanych przez „Bolka 
i  Lolka” (ul. Kołobrzeska 57, 
tel. 58 553 17 65) muszą na 
bieżąco pytać o  taką możli-
wość, ponieważ liczba miejsc 
jest ograniczona, a  chętnych 
bardzo dużo.

fotoGraficzna wystawa 
o „fecie”

Warto też wspomnieć, że 
kilka dni temu mieszkańcy 
osiedla mogli obejrzeć przed-
stawienie „Nie igraj signorito” 
w wykonaniu aktorów amato-
rów, skupionych wokół Biblio-
teki Społecznej na Stogach. 
Z kolei od pierwszych dni lu-
tego przy Kołobrzeskiej 57 bę-
dzie można oglądać wystawę 
zdjęć poświęconą gdańskiej 
„Fecie”.

Na dodatkowe zajęcia pod-
czas ferii zapraszamy również 
do Domu Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66b.

– W programie przewidzie-
liśmy między innymi wyjście 
do kina, warsztaty artystycz-
ne w  Stoczni Gdańskiej, tur-

niej mini-golfa w Szkole Pod-
stawowej 44. Odbyć się mają 
również zajęcia „W  poszuki-
waniu Króla Artura” w  Mu-
zeum Morskim w  Gdańsku 
i  warsztaty taneczne. Odwie-
dzimy park technologiczny 
w Gdyni, a na zakończenie za-
praszamy na karnawałowy Bal 
Przebierańców, który odbędzie 
się 31 stycznia o  godz. 17.00. 
Przed zabawą karnawałową 
najmłodsi zobaczą spektakl 
w  wykonaniu Teatru Rozma-
itości „Jasiu w  krainie bajek” 
– mówi Barbara Imianowska 
z Domu Kultury.

Poza tym warto również 
przyjść na noworoczny koncert, 
podczas którego nie zabraknie 
świątecznych dźwięków i kolęd 
z różnych zakątków świata, wy-
konanych przez zespół Gentle 
Lady Note. Koncert odbędzie 
się 26 stycznia o  godz.17.00, 
a  wstęp jest darmowy. Więcej 
informacji na temat koncertu 
i  zajęć podczas ferii otrzymać 
można pod numerem telefonu 
58 553 40 21.

koncert  
Jazzowo-bluesowy

Także 20 stycznia dodatko-
we zajęcia feryjne rozpoczyna-
ją się w klubie „Piastuś”. 

– Tym razem zapraszamy 
dzieci na „Magiczny papie-
rowy świat”, a  więc zajęcia 
plastyczne z  wykorzystaniem 
techniki origami, czy też eko 
zabawy, podczas których od-
będą się warsztaty twórcze, 
pozwalające ciekawie i mądrze 
wykorzystywać materiały re-
cyklingowe – informuje Ewa 
Abramowska, kierownik klu-
bu „Piastuś”. – „Świetlne wi-
traże” to nazwa zajęć plastycz-
nych i  konkursu na najpięk-
niejsze zimowe płatki śniegu. 

Dzieci będą projektować i wy-
konywać witraże za pomocą 
różnych przyborów i  materia-
łów plastycznych.

Poza tym zaplanowano 
warsztaty literackie dla naj-
młodszych oraz feryjne roz-
grywki gier planszowych. 
Zapraszamy też dzieci na 
przedstawienie teatralne „Ja-
sio w  krainie bajek”, któ-
re odbędzie się 29 stycznia 
o  godz.10.00 (wstęp wolny). 
Wszelkie informacje i  zapi-
sy na zajęcia prowadzone są 
w  klubie codziennie (ul. Pia-
stowska 98A w  godz.10.00 
– 18.00). 

– Warto wspomnieć, że 
nasze cykliczne, comiesięcz-
ne koncerty na dobre zapisały 
się w kalendarzu kulturalnym 
klubu. Grudniowy koncert ko-
lęd i  pastorałek w  wykonaniu 
zespołu „White Soul” zgro-
madził komplet publiczności. 
Kolejny, jazzowo-bluesowy 
koncert „Muzyka łączy po-
kolenia” w  wykonaniu Marka 
Walaska odbędzie się 25 stycz-
nia o godz. 17.00 – dodaje Ewa 
Abramowska. 

Klub rozstrzygnął także 
konkurs plastyczny „Choin-
ka”. Jury oceniło 96 prac i mia-
ło przy tym sporo kłopotu 
z  wytypowaniem zwycięzców. 
Ostatecznie 1. miejsce przy-
znano Hubertowi Zienkiewi-
czowi, Julii Breza i  Jakubowi 
Stypule. Drugie miejsca zaję-
li: Hania Jabłońska, Karolina 
Muszyńska, Łukasz Pietras 
i  Magda Stankiewicz. Z  ko-
lei trzecie pozycje przypadły 
w  udziale: Malwinie Pietras, 
Dawidowi Pieczychlebek, 
Tomkowi Wojnowskiemu, 
Aleksandrze Paszka, Micha-
łowi Borowiec i Karolowi Sta-
szak. Wyróżnieniami zadowo-

>> W Domu Kultury z koncertem noworocznym wystąpi „Nie igraj signorito”

lić się musieli: Julia Chojnow-
ska, Piotr Skrzypski, Anna Le-
śniewska, Marta Kaup, Natalia 
Bójko, Julia Majewska, Oliwia 
Mikosik, Oskar Kulpa, Zyg-
munt Baranowski, Mateusz 
Kleczko, Miriam Wdowiar-
ska, Jan Chojnowski, Wiktoria 
Rząska, Marta Hake, Kacper 
Kabziński, Wiktoria Kacz-
marczyk, Henio Wyrzykow-
ski, Eliza Łukojć, Liwia Bar-
toszewicz, Kacper Laskowski, 
Oliwier Gneba.

ferie takŻe  
z „maciusiem i”

W  klubie „Maciuś I” 21 
stycznia o  godz. 16.00 odbę-
dzie się konkurs plastyczny 
dla dzieci „Laurka dla babci 
i dziadka”, natomiast 24 stycz-
nia (godz. 10.00) zaplanowano 
zabawę taneczną z konkursami 
i nagrodami. Z kolei 27 stycz-
nia (godz. 10.00) przewidzia-
no kolejny konkurs dla dzieci 
„Pejzaż zimowy”, a  31 stycz-
nia, także o godz. 10.00, roz-

pocznie się turniej gier świetli-
cowych dla najmłodszych. 

Mamy nadzieję, że naj-
młodsi mieszkańcy Przymo-
rza skorzystają z bogatej oferty 
przymorskich klubów i  domu 
kultury, znajdą coś ciekawego 
dla siebie i nie będą nudzić się 
podczas ferii.

Grzegorz rudnicki

>> Pamiątkowa fotografia laureatów plastycznego konkursu „Choinka”  
w klubie „Piastuś”
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>> W Domu Kultury z koncertem noworocznym 
wystąpi „Gentle Lady Note” 
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AutoServis BORKOWSKI Przemysław Borkowski
ul. Hynka 27, Gdańsk E-mail: biuro@autoserwis-hynka.pl 

Godziny otwarcia: pn-pt 8-18, sobota 8-14

Telefon: (58) 344-41-13, 503-017-821
www.autoserwis-hynka.pl

Auto-Servis Borkowski

Z tą gazetą naprawisz

swoje auto taniej

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

Klub "Piastuś" posiada lokal pod wynajem składający się
 z dwóch pomieszczeń o powierzchni 45 m kw. i 20 m. kw.

oraz magazynku. 

Informacje pod nr tel. 502098894 lub 58 5532381.

transport 

plan do 
wglądu

Do 4 lutego można zgła-
szać swoje uwagi, propo-
zycje albo wnioski do wie-
loletniego planu transpor-
towego dla Gdańska. Za-
wiera on informacje o  pla-
nowanych strategicznych 
działaniach w  sferze zrów-
noważonego publicznego 
transportu zbiorowego. 

Opinie wraz z  wnioska-
mi, a  więc uwagami albo 
propozycjami zmian, do-
tyczącymi projektu pla-
nu transportowego będą 
przyjmowane wyłącznie 
pisemnie z podaniem imie-
nia i  nazwiska oraz adresu 
zamieszkania, na specjalnie 
przygotowanym formula-
rzu, którego wzór dostęp-
ny jest na stronach www.
gdansk.pl/bip i  www.ztm.
gda.pl oraz w  miejscu wy-
łożenia dokumentu, a więc 
w siedzibie Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Gdań-
sku przy ulicy Na Stoku 49 
na czwartym piętrze, w po-
koju nr 411 po wcześniej-
szym zgłoszeniu się w  po-
koju 419, od poniedziałku 
do piątku w  godzinach od 
7.00 do 15.00. 

Wypełnione formularze 
można przekazywać drogą 
korespondencyjną na adres: 
Zarząd Transportu Miej-
skiego w  Gdańsku, ul. Na 
Stoku 49, 80-874 Gdańsk 
(liczy się data wpływu) lub 
drogą elektroniczną na ad-
res: plantransportowy@
ztm.gda.pl, wpisując w  ty-
tule wiadomości „Opinia 
do projektu planu transpor-
towego” lub bezpośrednio 
w sekretariacie ZTM w dni 
robocze, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 
7.00 do 15.00.

(Gr)

otwarto boisko

piłkarski „Mam talent”
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

na Oruni otwarto przebudowane boisko przyszkolne do piłki 
nożnej. Jest to pierwszy obiekt w Gdańsku, który otrzymał 
certyfikat FIFA 2 Star.

Nowy, sportowy obiekt na Oruni jest już 51. boiskiem 
przyszkolnym, wybudowanym i zmodernizowanym w Gdań-
sku od 2006 roku. W tym czasie powstało 16 boisk w ramach 
programu „Junior 2012” oraz 9 w ramach programu „Orlik”. 
Łączny koszt ich budowy wyniósł prawie 55 mln zł. Na tym 
jednak nie koniec, bowiem w najbliższych miesiącach zostaną 
otwarte kolejne kompleksy sportowe.

Podczas uroczystości otwarcia boiska podpisany został rów-
nież list intencyjny w sprawie projektu „Top Talent” – jedyne-
go w Polsce programu rozwoju wyróżniających się młodych 
piłkarzy w wieku 11 – 16 lat. Pod dokumentem podpisali się: 
Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska, prof. Waldemar 
Moska – rektor AWFiS w Gdańsku oraz Radosław Michalski 
– prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

– „Top Talent” jest jedynym w Polsce programem rozwoju 
wyróżniających się młodych piłkarzy. Selekcja, organizowana 
przez naukowców i trenerów AWFiS, odbędzie się na obiek-
tach piłkarskich gdańskiej uczelni. Weźmie w niej udział 825 
zawodników ze wszystkich gdańskich klubów. Zakłada się, że 
5 – 15 piłkarzy z każdego rocznika zostanie poddanych dru-
giemu etapowi testów oraz badań. Do „Top Talent” zostanie 
zakwalifikowanych ostatecznie nawet 36 zawodników.

W ramach programu, zawodnicy będą poddani specjalnie 
przygotowanemu indywidualnemu programowi szkolenia, 
którego głównym celem jest doskonalenie ich umiejętno-
ści, korygowanie mankamentów oraz przygotowywanie do 
sprawnego działania na optymalnej dla nich pozycji – tłuma-
czy Dariusz Wołodźko.

(kl)

>> Na Oruni otwarto kolejne boisko sportowe
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prosimy dotykaĆ eksponatów

dwór artusa dla niewidomych

– Nasza inicjatywa to odpo-
wiedź na potrzeby środowiska 
osób niewidomych i  słabowi-
dzących, które pragną uczest-
niczyć w  działaniach kultu-
ralnych i  edukacyjnych orga-
nizowanych przez Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska. 
Do współpracy zaprosiliśmy 
Fundację Szansa dla Niewi-
domych, która od 1992 roku 
działa na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością wzroku. Propo-
zycja została przyjęta z dużym 

entuzjazmem oraz życzliwo-
ścią – opowiada kurator wy-
stawy Hubert Grzegorczyk, 
zastępca kierownika Działu 
Edukacji, Promocji i  PR Mu-
zeum Historycznego Miasta 
Gdańska.

W  ramach wystawy przed-
stawione są dzieje i  wystrój 
najważniejszego pomieszcze-
nia Dworu Artusa, jakim jest 
Wielka Hala. Niewidomy tu-
rysta pozna jego topografię 
dzięki wypukłej mapie. Za po-
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mocą sprzętu multimedialnego 
będzie mógł wysłuchać przy-
gotowanych audiodeskryp-
cji na kilka tematów. Głosów 
do audiodeskrypcji użyczyli: 
Krzysztof Skiba, Romuald Wi-
cza-Pokojski i Dariusz Wójcik.

Jeszcze przed wejściem do 
Wielkiej Hali turysta dowie się 
również, że w  2010 roku od-
dział ten zajął pierwsze miejsce 
w  V Edycji Konkursu „Miej-
sce przyjazne osobom niepeł-
nosprawnym”. Osoby, które 
są ciekawe świata w  ciemno-
ści będą mogły pod kontrolą 
instruktora poruszać się po 
obiekcie bez użycia zmysłu 
wzroku przy pomocy białej 
laski i  poznać wystawę z  zu-
pełnie innej perspektywy, 
a  nawet zagrać w  chińczyka 
przystosowanego dla osób 
niewidomych.

(Gr)

>> Dwór Artusa otworzył swoje podwoje dla niewidomych

W gdańskim Dworze Artusa do 31 marca prezentowana 
będzie wystawa „Prosimy dotykać eksponatów”, która 
kierowana jest do osób z dysfunkcjami wzroku.
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występuJĄ naJlepsi artyŚci

złaknieni oruńskich koncertów
Za nami kolejne spotka-

nie z  cyklu Oruńskie Kon-
certy Kameralne, które od 
kilku lat odbywają się w ko-
ściele pw. św Jadwigi Królo-
wej. Tym razem mogliśmy 
wysłuchać Koncertu Nowo-
rocznego – Gali Operetko-
wo-Musicalowej i Kolęd. 

Jak już wspominaliśmy 
w  poprzednich wydaniach 
„Panoramy”, Oruńskie Spo-
tkania Kameralne finanso-
wane są przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Orunia” 
i  Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Południe”, która była 
z kolei inicjatorem przedsię-
wzięcia. Tym razem „gospo-
darzem” koncertu, podczas 
którego mogliśmy wysłu-
chać najpiękniejszych kolęd 
i  pastorałek, arii i  operet-
ki czy utworów ze znanych 
musicali, była SM „Orunia”. 
Publiczności zaprezentowali 
się zaś Anna Fabrello i  Ju-
lia Iwaszkiewicz (sopran), 
Monika Fedyk-Klimaszew-
ska (mezzosopran), Leszek 
Skrla i  Grzegorz Piotr Ko-
łodziej (baryton), Łukasz 
Wroński (tenor) oraz Ma-
ciej Gański (fortepian), Pa-
weł Kukliński (skrzypce), 
Tadeusz Samerek (wiolon-
czela) oraz formacja tańca 
towarzyskiego.

– Każdego roku wspólnie 
z  sąsiadami finansujemy kilka 
koncertów. Śmiem twierdzić, 
że odbyło się już ich około 30. 
Muzyczne spotkania osiągnęły 
już taką rangę, że przyjeżdża-
ją na nie mieszkańcy całego 
Gdańska, a  występują artyści 
z  najwyższej półki trójmiej-
skich scen. Przykładem może 
być chociażby Leszek Skrla, 
który kiedyś mieszkał nawet 
na naszym osiedlu. Skądinąd 
wiem, że sam przypomina się, 

aby nie zapomnieć o nim przy 
organizacji kolejnych koncer-
tów – mówi „Panoramie” Tade-
usz Dorobek, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Orunia”.

Koncerty organizuje miesz-
kanka Oruni Górnej – Monika 
Fedyk-Klimaszewska, a  dzięki 
życzliwości proboszcza – ks. 
kanonika Remigiusza Lan-
gowskiego, odbywają się one 
w  oruńskim kościele. Podczas 
wszystkich koncertów w oruń-
skim kościele frekwencja jest 

znakomita i  trudno znaleźć 
wolne miejsca siedzące. Wi-
dać zatem, że mieszkańcy 
Oruni Górnej, ale też i sąsied-
nich osiedli, są złaknieni tego 
typu wydarzeń kulturalnych, 
dlatego spodziewać się moż-
na, że niebawem poinformu-
jemy o  kolejnym Oruńskim 
Koncercie Kameralnym, na 
który wstęp jest oczywiście 
darmowy.

(Gr)

>> Noworoczny koncert w kościele pw. św. Jadwigi Królowej na Oruni
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broniĄ interesów mieszkaŃców – członków

Bez podwyżek czynszu w sM „orunia”
W roku ubiegłym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” obchodziła 30-lecie. Nie było jednak czasu na zbyt długie świę-
towanie, bo każdego dnia wzywają obowiązki. Pod koniec ubiegłego roku uchwalony został plan finansowo-gospodar-
czy na 2014 rok. O jego założeniach z Tadeuszem Dorobkiem, prezesem SM „Orunia” rozmawia Krzysztof Lubański.

– Plan finansowo-gospodarczy 
to coś, co na pewno interesuje 
mieszkańców, bo jest on przecież 
odpowiedzią na to, czy należy spo-
dziewać się podwyżek...

– Można powiedzieć, że 
plan składa się z dwóch części. 
Jedna z  nich to koszty i  do-
chody zależne od spółdzielni 
(1/3 opłat), a drugie to koszty 
niezależne od nas (2/3 opłat). 
Koszty, na które mamy wpływ 
pozostają na niezmienionym 
poziomie. Na chwilę obecną 
mogę już powiedzieć, że na 
niezmienionym poziomie po-
zostanie cena wody. Nie jeste-
śmy do końca pewni, czy taka 
sama sytuacja dotyczyć będzie 
ogrzewania, ale sądzimy, że 
nie powinno być podwyżki 
w  tym sezonie grzewczym. 
Wysokość podatków też już 
jest znana. Reasumując za-
tem: mieszkańcy nie muszą się 
obawiać wyższych czynszów 
w naszej spółdzielni.

Aby ustabilizować opłaty na 
fundusz remontowy 3 lata temu 
uchwalony został „długofalowy 
plan remontów do 2020 roku”. 
Wszystko przez to, że ustawa 
z 2007 roku nakazała nam roz-
liczanie kosztów na poszcze-
gólne nieruchomości. W naszej 
spółdzielni powstało ich 18. 
Cel był taki, aby mieszkaniec 
był związany ze swoim miesz-
kaniem i  ponosił koszty, któ-
re tworzy tylko jego budynek, 
a  nie partycypował w  utrzy-
maniu innych budynków. Spół-
dzielnia była zaś taką organiza-
cją, gdzie pieniądze na remonty 
pochodziły ze „wspólnego ko-
ciołka”. W długim okresie cza-
su nie miało to wielkiego zna-
czenia, bo w  każdym obiekcie 
zawsze należało przeprowadzić 
jakieś prace. Po wprowadzeniu 
nowej ustawy wystąpiły różne, 
zbyt wysokie rozbieżności po-
między budynkami w  odpisie 
na fundusz remontowy. 

Wprowadzając wieloletni 
plan mamy możliwość akumu-
lacji środków na przyszłe prace 
remontowe. Na szczęście nasza 
rada nadzorcza zgodziła się na 
propozycję zarządu, aby stwo-
rzyć fundusz wspólny. Dzięki 
temu bardziej kosztowne zada-
nia możemy wykonać w jednym 
roku, a nie dwóch, a co najważ-
niejsze nie wyciągamy ręki do 
mieszkańców po bardzo duże 
pieniądze, które potrzebne by-
łyby do zrealizowania zadania. 
Dotyczy to chociażby odnawia-
nia klatek schodowych, elewa-
cji, czy wymiany instalacji wo-
dociągowej i kanalizacyjnej.

– A czy przypadkiem wprowa-
dzenie rozliczania na poszczególne 
nieruchomości nie było pierwszym 
krokiem do tworzenia wspólnot 
mieszkaniowych?

– Zgadza się. To był pierw-
szy krok. Zaplanowano two-
rzenie wspólnot i  likwidację 
spółdzielni mieszkaniowych.  

W  mojej ocenie jest to złe 
rozwiązanie. W  obu przy-
padkach koszty eksploata-
cyjne i  remontowe będą na 
podobnym poziomie. Spół-
dzielnie, a raczej ich prezesi, 
są w ogniu krytyki niektórych 
posłów. Mówi się, że bro-
nimy tylko swoich stołków 
i  pobieramy ogromne wyna-
grodzenia, a  członkowie są 
niemal ubezwłasnowolnie-
ni. Osoby, które wykupiły 
mieszkania na własność i nie 
mają członkostwa, mają pre-
tensje, że nie mogą rządzić 
w  spółdzielni. To nie praw-
da. Przecież oni sami pozbyli 
się prawa członkowska – nikt 
ich nie wyrzucał. Chciałem 
przy okazji zauważyć, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby 
ponownie zostali członkami. 
Jednak cała armada posłów 
z  Lidią Staroń na czele chce 
doprowadzić do tego, że jeże-
li uwłaszczy się jeden miesz-
kaniec, to cały budynek staje 
się automatycznie wspólnotą, 
co jest ukochanym dzieckiem 
obecnej władzy. Na całym 
świecie działają spółdziel-
nie mieszkaniowe, ale tyl-
ko w  naszym kraju chce się 
je zlikwidować. Ja nie bro-
nię swojego stanowiska, ale 
swojego interesu, ponieważ 
– podobnie jak moje dzieci – 
mieszkam w  spółdzielczym 
mieszkaniu. Ja muszę bro-
nić interesów wszystkich, bo 
mieszkańca interesuje to, aby 
miał ciepło, żeby woda nie 
ciekła z  dachu, osiedle było 
czyste, a nie to, czy będzie to 
wspólnota albo spółdzielnia. 

– Jak w tej chwili wygląda-
ją przygotowania w tworze-
niu nowego projektu usta-
wy dotyczącej spółdzielni 
mieszkaniowych?

– Od stycznia ubiegłego 
roku działa speckomisja, która 
pracuje nad projektem nowego 
prawa spółdzielczego, a potem 
zabierze się za rozpatrywanie 
pięciu projektów ustaw o spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
Do 12 grudnia odbyło się 14 
posiedzeń speckomisji i na 193 
przepracowano 40 artykułów 
prawa spółdzielczego. 

– Odbiegając jednak od te-
matu. Coraz częściej słyszymy, 
że niektóre osoby tracą swoje 
mieszkania w różny sposób. 
Czy może Pan coś więcej po-
wiedzieć na ten temat?

– Takie przypadki odnoto-
waliśmy też na naszym osiedlu. 
Jest to efekt niedopatrzeń lub 
braku wiedzy mieszkańców. 
Dla przykładu: ktoś zaciąga 
pożyczkę, podpisując przy tym 
umowę zrzeczenia się miesz-
kania w  przypadku nietermi-
nowego regulowania spłaty. 
Wystarczy, że ktoś spóźni się 
jeden dzień i traci mieszkanie. 
Poza tym są też i  tacy, którzy 
nie płacą regularnie czynszu 
i  czekają na cud. Wystarczy 
przyjść do spółdzielni, poroz-
mawiać, żeby zastanowić się 
jak rozwiązać problem. Jeżeli 
ktoś nie robi nic, aby uregulo-
wać zobowiązanie wobec spół-
dzielni, to wtedy sprawą zaj-
muje się komornik. Wtedy na 
działanie jest już niestety zbyt 
późno. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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najTańsza reklaMa 
w Mieście

Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl

kręGle i kino

Ferie na oruni
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta już cieszą się z kolej-

nego wolnego od nauki, które dają zimowe ferie. Część z nich 
pojedzie na zimowiska w góry albo będzie korzystać ze stoków 
narciarskich (jeśli oczywiście pozwoli na to pogoda), które 
mamy na Pomorzu.

Dla tych, którzy zostaną w Gdańsku, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Południe” – podobnie jak w  latach poprzednich – 
będzie organizowała specjalne zajęcia. Ich początkowe plany 
musiały jednak ulec zmianie, ponieważ część zajęć – szcze-
gólnie sportowych – miała się odbyć w sali sportowej szkoły 
przy ulicy Emilii Hoene, ale tam trwają w  tej chwili prace 
remontowe.

– W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych przygoto-
wujemy dla dzieci i młodzieży atrakcje, które odbędą się mię-
dzy innymi w  Centrum Sportowym. Właśnie tam, 20 i  22 
stycznia w godzinach 11.30 – 13.00 odbywać się będą turnie-
je bowlingowe. Najpierw do rywalizacji staną reprezentanci 
szkół podstawowych, natomiast drugi termin zarezerwowany 
jest dla gimnazjalistów – informuje Franciszek Wantuch ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Natomiast na 21 i 23 stycznia zaplanowano wyjścia do kina 
Krewetka. Jak powiedział nam Franciszek Wantuch planowa-
ny jest oczywiście kulig, ale czy do niego dojdzie, zależeć bę-
dzie od tego czy spadnie śnieg.

– Być może zaplanujemy jeszcze coś nowego. Dlatego ak-
tualne informacje na temat feryjnych imprez otrzymać moż-
na telefonicznie (608 312 437), na stronie internetowej naszej 
spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeniowych w  budynkach 
należących do SM „Południe” – dodaje Franciszek Wantuch.

(lubek)

nowa szata miesięcznika

podsumowali 2013 rok

Zadania pomorskich in-
stytucji rolniczych w  zakresie 
rolnictwa i  rozwoju obszarów 
wiejskich na 2014 rok były 
głównym tematem spotkania 
noworocznego zorganizowa-
nego w siedzibie Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku. 

Spotkanie było okazją do 
przedstawienia ubiegłorocz-
nych działań poszczególnych 
jednostek, które pracują na 
rzecz rolnictwa i  obszarów 
wiejskich. Była to także okazja 
do zaprezentowania miesięcz-
nika branżowego „Pomorskie 
Wieści Rolnicze” w nowej sza-
cie graficznej i w nowym skła-
dzie wydawców. 

– Zaprosiliśmy do współ-
pracy wszystkie najważ-
niejsze instytucje związane 
z  rolnictwem województwa 
pomorskiego. Cieszę się, 
że nasza inicjatywa została 
doskonale przyjęta. Dzięki 
temu czytelnicy miesięcz-
nika będą mieli możliwość 
uzyskania kompleksowych 
i  przede wszystkim aktu-
alnych informacji – mówił 
podczas spotkania Aleksan-
der Mach, dyrektor Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

„Pomorskie Wieści Rol-
nicze” to czasopismo skiero-
wane do odbiorców zamiesz-
kujących tereny wiejskie – 

zarówno rolników, jak i  ich 
rodzin, instytucji obsługu-
jących rolnictwo, samorzą-
dów i  administracji tereno-
wej, szkół rolniczych, służb 
rolnych i  wszystkich innych 
osób zainteresowanych pro-
blematyką wsi. 

Ewelina Bielecka z  gdań-
skiego PODR informuje 
z kolei, że na jego łamach pu-
blikowane są artykuły tech-
nologiczne związane z  pro-
dukcją roślinną i  zwierzęcą, 
materiały dotyczące możli-
wości pozyskiwania środków 
z  funduszy unijnych, przed-
siębiorczości, ekonomiki 
produkcji, techniki rolniczej, 
agroturystyki, dziedzictwa 

kulturowego, wiejskiego go-
spodarstwa domowego oraz 
poruszające zagadnienia 
ochrony środowiska i  ekolo-
gii na obszarach wiejskich. 
Tu zamieszczane są również 
relacje z  najważniejszych – 
dla mieszkańców pomorskiej 
wsi – wydarzeń, przedsta-
wiane dobre gospodarstwa, 
prezentowane ciekawe ini-
cjatywy. Gazeta ukazuje 
się w  nakładzie 4.200 egz. 
i  jest kolportowana na te-
renie całego województwa 
pomorskiego.

(Gr)

>> W spotkaniu noworocznym w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku wziął też udział 
Czesław Elzanowski, członek zarządu województwa pomorskiego (z prawej)

aktiV park przymorze

aktywne miejsce w dzielnicy
Przymorze to specyficzna dzielnica; duże blokowisko sąsiadujące z parkiem w Pasie Nadmorskim. Z drugiej strony 
dość biedna dzielnica jeśli chodzi o sferę społeczną, bowiem działa tu mało organizacji pozarządowych, a mieszkań-
cy są anonimowi.

Utarł się stereotyp, że Przy-
morze jest tylko sypialnią. 
Wielu mieszkańców, słysząc 
takie rzeczy o  swojej dzielni-
cy, sądzi, że nie ma sensu tego 
zmieniać, że lepiej siedzieć 
w domu przed telewizorem czy 
komputerem. Nie zgadzam się 
z tym. Poprzez różne działania 
zmierzam w kierunku aktywi-
zacji „naszej małej ojczyzny” 
i  jej mieszkańców. Jednym 
z  takich działań jest zgłoszo-
ny przeze mnie w  Budżecie 
Obywatelskim projekt o  na-
zwie „Aktiv Park Przymorze” 
– mówi Krzysztof Skrzypski. 

Aktiv Park Przymorze sta-
nowić ma centrum rekreacyj-
ne dla mieszkańców. W  jego 
skład wejdą: ścieżka do balan-

sowania – wychodzi naprze-
ciw dziecięcej potrzebie ru-
chu, tworzenie i  doświadcza-
nie – strefa różnych modułów 
dla rozwoju świata zmysłów, 
dwustronna ścianka do wspi-
naczki – pomocna w  rozwoju 
równowagi i  motywująca do 
działania, siłownia zewnętrz-
na, stoły do gier planszowych. 
Projekt obejmuje także małą 
architekturę (ławki, kosze na 
śmieci, stojak na rowery, ga-
blotę informacyjną).

– Celem projektu jest po-
prawa infrastruktury rekre-
acyjno-sportowej. Niezbędne 
jest miejsce, które zachęci do 
wypoczynku na świeżym po-
wietrzu i  sprawi, że rekreacja 
ruchowa stanie się realnym 

konkurentem dla telewizo-
ra i  komputera. Aktiv Park 
Przymorze ma za zadanie łą-
czyć pokolenia, być miejscem 
spotkań całych rodzin i  inte-
grować społeczność lokalną. 
Godne podkreślenia są walo-
ry edukacyjne i wychowawcze 
parku, na które składa się stre-
fa tworzenia i  doświadczania, 
ścianka do wspinaczki oraz 
ścieżka do balansowania – do-
daje Krzysztof Skrzypski.

Aktiv Park Przymorze to 
miejsce dedykowane wszyst-
kim, ze względu na swoje 
atrakcyjne położenie w  cen-
trum osiedla i bliskie sąsiedz-
two linii autobusowych. Bę-
dzie służył nie tylko miesz-
kańcom pobliskich bloków, 

ale także całego Gdańska. 
Park ma pozwolić miło i  cie-
kawie spędzać czas, odnaleźć 
swoje hobby czy zrealizować 
zainteresowania. 

– Z  moim pomysłem sta-
ram się dotrzeć nie tylko do 
mieszkańców Przymorza, ale 
szerzej – do każdego miesz-
kańca Gdańska. Dlatego za-
łożyłem profil na facebooku, 
gdzie na bieżąco informuję 
o  szczegółach projektu. Tam 
również umieszczam konkur-
sy, w  których można wygrać 
gadżety reklamowe projektu. 
Nie chodzi o  jakieś tam moje 
ambicje, aspiracje, widzimisię. 
Od urodzenia jestem miesz-
kańcem Przymorza i moją rolą 
jest zadbanie o  tę dzielnicę. 

Poprzez wszystkie działania 
w dzielnicy, w które się anga-
żuję, zmierzam w jednym kie-
runku, aby sprawić, by miesz-
kańcom „chciało się chcieć…” 

– podsumowuje mieszkaniec 
Przymorza.

(Gr)

>> Wielu gdańszczan uważa Przymorze za wielką 
sypialnię naszego miasta

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



news@panoramapomorza.pl     styczeŃ 20141010 nasze sprawy

OGŁOSZENIE

naJwaŻnieJsze bezpieczeŃstwo mieszkaŃców

zatwierdzono plan remontów w rsM „Budowlani”
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” podjęła 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014. Jej ważną częścią są zadania dotyczące 
funduszu.

Jerzy Turek, wiceprezes 
RSM „Budowlani” mówi, że 
uchwalenie planu remontów 
jest każdego roku poprze-
dzone szeroką konsultacją 
z mieszkańcami. 

– W  okresie poprzedzają-
cym sporządzenie tego doku-
mentu spółdzielnia organizu-
je zebrania z  mieszkańcami 
każdego budynku. Na takie 
zebranie może przyjść każ-
dy i  zgłosić swoją propozycję 
zadania remontowego. Jeżeli 
zostanie ono zaakceptowane 
przez innych lokatorów i służ-
by techniczne spółdzielni, jest 
duże prawdopodobieństwo 
wprowadzenia takiego zada-
nia do planu. Pierwszeństwo 
jednak mają prace remontowe 
związane z  bezpieczeństwem 
mieszkańców oraz wynika-
jące z  przeglądów obiektów, 
co wynika z  przepisów prawa 
budowlanego – wyjaśnia Jerzy 
Turek. 

W ostatnich 10 latach głów-
ne prace remontowe dotyczyły 
naprawy balkonów i  malowa-
nia elewacji – o  czym już in-
formowaliśmy na naszych ła-
mach. Zostały one już niemal 

zakończone. W roku bieżącym 
roboty te będą prowadzone 
jedynie na kilku małych bu-
dynkach w  ograniczonym za-
kresie. Podobna sytuacja doty-
czy malowania elewacji. W tej 
chwili do pomalowania zosta-
ły szczyty czterech budynków 
na górnym osiedlu. W  roku 
2014 prace wykonane zostaną 
na jednym z tych budynków.

– Rosnące ceny energii 
cieplnej motywują admini-
stratorów obiektów do działań 
zmierzających do jej oszczęd-
ności. W  naszej spółdzielni 
ściany wszystkich budynków 
mieszkalnych są docieplo-
ne. Wymienione są również 
okna na wszystkich klatkach 
schodowych, na nowoczesne, 
energooszczędne. Teraz nasze 
działania zmierzają w kierun-
ku docieplenia stropodachów. 
W  roku bieżącym wykonamy 
jedenaście mniejszych i  więk-
szych zadań związanych z tym 
tematem – informuje wicepre-
zes Turek. – Każdego roku 
staramy się poprawiać stan na-
szych chodników i miejsc po-
stojowych. W roku 2014 rów-
nież wykonamy szereg zadań 

poprawiających ich stan. Naj-
większym przedsięwzięciem 
będzie remont miejsc postojo-
wych w obrębie budynku Kar-
packa 4. Remont chodników 
i miejsc postojowych wykona-
my również przy kilku innych 
budynkach dolnego i  górnego 
osiedla. 

Najpoważniejszą pozy-
cją funduszu remontowego 
w  roku 2014 jest remont kla-
tek schodowych. Dzięki nie-
mu poprawi się ich estetyka, 
pojawią się też nowe instala-
cje elektryczne, teletechniczne 
oraz centralnego ogrzewania. 
W niektórych budynkach pla-
nowany jest też remont wejść 
do budynków.

Zgodnie z zaleceniem Rady 
Nadzorczej RSM „Budowla-
ni” w  roku 2014 służby tech-
niczne spółdzielni mają przy-
spieszyć instalacje lamp ledo-
wych z  czujnikami ruchu na 
klatkach schodowych. 

– Jest to zgodne z panującą 
obecnie tendencją do działań 
proekologicznych, ale również 
przynosi wymierne skutki fi-
nansowe dla mieszkańców, 
czyli obniżenie kosztów zuży-

cia energii elektrycznej na bu-
dynkach. W  roku przyszłym 
będziemy zajmować się inny-
mi pracami, które pozwolą na 
utrzymanie zasobów miesz-
kaniowych w  odpowiednim 
stanie technicznym. Mam na 
myśli częściową wymianę in-
stalacji wody ciepłej, zimnej 
i  cyrkulacji na wytypowanych 
budynkach. Przewidujemy 
również remonty instalacji 
elektrycznych w  miejscach, 
gdzie jest taka konieczność. 
Większość naszych budynków 
pochodzi z  lat 70., ale mamy 
też niektóre z  początku lat 
60. i  takie prace są koniecz-
ne. Większą uwagę niż zwy-
kle chcemy poświecić placom 
zabaw. Przy współpracy grupy 
inicjatywnej naszych miesz-
kańców wspólnie zamierzamy 
wprowadzić dużo zmian. Po-
wstaną między innymi miejsca 
do ćwiczeń dla osób dorosłych. 
Chcemy też poprawić bezpie-
czeństwo urządzeniach na pla-
cach zabaw i miejscach do gry 
zespołowej – mówi wiceprezes 
RSM „Budowlani”.

(Gr)

>> Budynki RSM „Budowlani” są jednymi z na-
jstarszych w naszym mieście, dlatego niezbędne 

są liczne prace remontowe
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zarzĄd podJĄł decyzJę

nowy dyrektor teatru
Od 1 stycznia Igor Michalski pełni funkcję dyrektora Te-

atru Muzycznego w Gdyni. Decyzję w tej sprawie podjął jesz-
cze w grudniu zarząd województwa pomorskiego. Umowa ma 
obowiązywać do 31 sierpnia 2017 roku.

Ludmiła Jezierska z  biura prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku informuje, że rekomendowana przez 
zarząd województwa pomorskiego kandydatura Igora Mi-
chalskiego została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez 
związki zawodowe działające w  Teatrze Muzycznym, jak 
i przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Igor Michalski to aktor filmowy i teatralny, ale również re-
żyser. Wystąpił w niemal 80 rolach teatralnych. Wielokrot-
nie pełnił funkcję asystenta reżysera, a  sam wyreżyserował 
spektakl muzyczny „Sceny miłosne dla dorosłych” w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, który uznano za „odrodzenie polskie-
go kabaretu w  najszlachetniejszej odmianie”. Wielokrotnie 
był drugim reżyserem filmów telewizyjnych i  fabularnych. 
W  swoim dorobku telewizyjnym ma udział w  16 przedsta-
wieniach Teatru TV. W roku 2006 został zastępcą dyrektora 
redakcji filmowej TVP1 w Warszawie, a od 2007 roku pełnił 
funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Bo-
gusławskiego, z którym osiągnął wiele sukcesów. 

– Igor Michalski, niezależnie od pracy zawodowej, angażu-
je się także w sprawy środowiska teatralnego, będąc przez trzy 
kadencje członkiem Prezydium i Zarządu Głównego Związ-
ku Artystów Scen Polskich, a w  latach 1999-2001 wicepre-
zesem Związku Artystów Scen Polskich. Od 2001 roku jest 
wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Poezji Zbigniewa 
Herberta, w 2007 na podstawie nominacji Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego wszedł w skład Komitetu Orga-
nizacyjnego Roku Zbigniewa Herberta. Otrzymał Nagrodę 
Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury za rok 2005 oraz 
został wyróżniony przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W roku 
2009 otrzymał Nagrodę Miasta Kalisza za działalność ar-
tystyczną. W  roku 2010 Igor Michalski z  okazji jubileuszu 
30-lecia pracy artystycznej otrzymał medal Gloria Artis – wy-
licza sukcesy nowego dyrektora Ludmiła Jezierska.

(Gr

>> Teatr Muzyczny w Gdyni ma nowego dyrektora, 
którym został Igor Michalski
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lechia przed sezonem
porażka z widzewem

Meczem z  Pogonią Szczecin zawodnicy Lechii Gdańsk 
rozpoczną wiosenną rundę rozgrywek. Podopieczni trene-
ra Michała Probierza rozpoczęli treningi na początku roku, 
a w pierwszym sparingu doznali klęski z Widzewem, prze-
grywając aż 1:4.

W meczu z łodzianami zagrały dwie różne jedenastki biało-
-zielonych. Próżno było jednak szukać nowych nazwisk w ka-
drze gdańskiego zespołu. Jedyną bramkę dla gdańskiej ekipy 
strzelił Sebastian Madera. Media podają, że w Gdańsku może 
pojawić się były zawodnik Jagiellonii Białystok – Maciej Ma-
kuszyński, który związany jest kontraktem z Terekem Groz-
nym, gdzie teraz nie ma szans na grę. 

21 stycznia zaplanowano mecze z  Gryfem Wejherowo 
i  Chojniczanką, a  od 24 stycznia do 7 lutego kadra Lechii 
przebywać będzie na zgrupowaniu w Turcji, gdzie odbyć się 
mają 4 sparingi naszej ekipy. Tydzień później, 15 lutego na 
PGE Arena odbędzie się już mecz z Pogonią.

(kl)

Grali na Jasieniu
świątecznie pod siatką

Tradycją stały się już Świąteczne Turnieje Piłki Siatkowej, 
których gospodarzem jest już od kilku lat Szkoła Podstawo-
wa nr 85 na Jasieniu, a współorganizatorem imprezy Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej. 

Tym razem do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn (dziewczę-
ta i chłopcy), reprezentujący zarówno szkoły podstawowe, jak 
i  gimnazjalne. Jak podają organizatorzy zwycięzcą ostatnie-
go turnieju została pierwsza drużyna Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Suchanik” z Suchanina. Srebrne medale wywal-
czył zespół Gimnazjum nr 31 z  Niedźwiednika, natomiast 
na najniższym stopniu podium stanęli gospodarze turnieju – 
Uczniowski Klubu Sportowy „Jasieniak” (Muminy). 

Organizatorzy przyznali również wyróżnienia indywidu-
alne. Najlepszymi zawodnikami zawodów zostali wybrani: 
Mikołaj Bogucki (UKS Suchanik I), Patryk Trzópek (Gim-
nazjum nr 31 I), Maciek Guzowski (UKS „Jasieniak” – Mu-
miny), Kamil Gołecki (Gimnazjum nr 31 II). Najmłodszą za-
wodniczką turnieju była Martynka Rydlewska. 

(Gr)

międzynarodowa stawka

Bayjonn cup  
w sopocie

Ogólnopolski Turniej Badmintonowy Seniorów Bayjonn 
Cup w Sopocie to jedna z najlepiej zorganizowanych imprez 
w Polsce. Druga jej edycja odbędzie się 25 stycznia, a na miej-
sce zmagań zawodników wybrano Halę 100-lecia.

Organizator turnieju – Andrzej Grzechnik przypomina, że 
to właśnie Trójmiasto było kolebką badmintona. 

– Rozpoczęło się od pasji trójmiejskich zawodników, którzy 
kiedyś trenowali w Starcie Gdynia czy AZS Gdańsk. Teraz 
spotykamy się towarzysko na różnego rodzaju turniejach, ale 
w końcu postanowiliśmy też sami coś zorganizować. Można 
powiedzieć, że chcemy reaktywować badminton na najwyż-
szym krajowym poziomie. Myślę, że już udało się nam osią-
gnąć dość dużo, bowiem I Ogólnopolski Turniej Badminto-
nowy Seniorów Bayjonn Cup zaliczony został do rozgrywek 
punktowych. Poza tym zostaliśmy nagrodzeni za najlepiej 
zorganizowany turniej dla seniorów w  sezonie 2012/2013 – 
mówi Andrzej Grzechnik.

W pierwszym turnieju wzięło udział 116 osób, z czego 16 
przyjechało z zagranicy. Najlepsi otrzymują oryginalne meda-
le, których projektantem jest sopocki artysta Bogusław Mi-
rowski, spod ręki którego wyszedł chociażby Bursztynowy 
Słowik. 

– Już teraz wiemy, że stawka zawodników będzie jeszcze 
szersza niż poprzednio. Docierają do nas sygnały, że do Sopo-
tu zamierzają przyjechać zawodnicy Elity, a więc pierwsze ra-
kiety naszego kraju. Poza tym wiemy, że w zawodach wystar-
tują również Niemcy i Rosjanie – dodaje Andrzej Grzechnik.

Jest jeszcze czas na zgłoszenia (termin upływa 23 stycznia), 
a  chętni kontaktować mogą się z  sędzią głównym turnieju 
Łukaszem Komarem (komarlukasz@interia.pl). Impreza od-
będzie się w Hali 100-lecia. Mecze badmintona są niezwykle 
szybkie i widowiskowe, dlatego zapraszamy również kibiców 
do dopingowania swoim faworytom. 

(lubek)

cięŻkie czasy w wybrzeŻu

Mecz z gwiazdami na początek
Poznaliśmy już terminarz 

ekstraligi żużlowej. Na in-
augurację sezonu Wybrze-
ża zmierzy się z  tradycyjnym 
już faworytem rozgrywek 
Unibaxem Toruń. Spotkanie 
zaplanowano na 13 kwiet-
nia, a  gospodarzem meczu 
będą podopieczni Stanisława 
Chomskiego. 

Drużyny z  Torunia nie 
trzeba chyba przedstawiać 
zagorzałym fanom „czarne-
go sportu”. Unibax, a  wcze-
śniej Amator, każdego se-
zonu mierzy w  medale mi-
strzostw Polski. Nie inaczej 

będzie i w tym sezonie, mimo 
że do rozgrywek przystępuje 
z ujemnym bilansem punkto-
wym (kara za nieprzystąpie-
nie do finałowego spotkania 
z  Falubezem Zielona Góra). 
Jednak odrobienie 8 punk-
tów straty drużyny, w  skła-
dzie której znajdują się tacy 
żużlowcy, jak Tomasz Gollob, 
Chris Holder, Emil Sajfutdi-
now czy Darcy Ward, nie po-
winno być problemem. 

Znacznie słabszą kadrą dys-
ponuje gdański team, ale na 
szczęście jest to sport, w któ-
rym wszystko jest możliwe 

i  same nazwiska na papierze 
meczu nie wygrają. Kibice 
nad Motławą liczą zapewne, 
że gdański zespół podejmie 
w  miarę wyrównaną walkę 
z  dream teamem z  Torunia. 
Będzie to jednak trudne, po-
nieważ Wybrzeże nie będzie 
już korzystało ze wsparcia 
Lotosu, co znacząco wpływa 
na jego budżet i wzmacnianie 
składu beniaminka. Podpisa-
no jedynie kontrakty z Fredri-
kiem Lingrenem i Leo Mad-
senem. Nie wiadomo za to, 
czy w  Gdańsku nadal będzie 
jeździł Krystian Pieszczek. 

Dodajmy, że w  2. kolejce 
Wybrzeże pojedzie walczyć 
o  punkty do Leszna, gdzie 
zmierzy się z  brązowym me-
dalistą poprzedniego sezonu 
– Fogo Unią. Od tego sezo-
nu mecze żużlowej ekstraligi, 
w  której rywalizować będzie 
8, a  nie 10 drużyn, rozgry-
wane będą również w  soboty. 
Rozgrywki potrwają do 5 paź-
dziernika. O  wynikach gdań-
szczan będziemy informować 
na naszych łamach.

(Gr) 

buduJĄ bieŻnię w erGo arenie

pokazano medale na mistrzostwa
Przygotowania organizacyjne do Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatle-
tyce, które odbędą się 7 – 9 marca w Ergo Arenie, nabrały rumieńców. W tej 
chwili trwają prace przy budowie bieżni, a w minioną środę zaprezentowano 
medale, o które walczyć będą sportowcy.

Budowa specjalnej bieżni nie 
jest prostym wyzwaniem. Naj-
pierw trzeba bowiem wykonać 
specjalne rusztowanie. Tymi 
pracami zajęła się firma, któ-
ra w roku ubiegłym zajmowała 
się budową trybun w  Starych 
Jabłonkach, gdzie odbywały 
się Mistrzostwa Świata w Pla-
żowej Piłce Siatkowej. Dodaj-
my, że potrzebnych było aż 30 
tirów, którymi przywieziono 
całą konstrukcję z  Włoch. Co 
ciekawe, budowa rusztowania 
sprawi, że bieżnia będzie pod-
niesiona o 3 metry, dzięki cze-
mu kibice będą bliżej zawodni-
ków. Wszystkie prace mają się 

zakończyć niebawem, a  pierw-
szy sprawdzian bieżni przewi-
dziano podczas Halowych Mi-
strzostw Polski w  Lekkoatle-
tyce, które odbędą się u nas 22 
i 23 lutego.

– Przy okazji mistrzostw 
świata sopocki oddział Mu-
zeum Archeologicznego 
w  Gdańsku przygotował wy-
stawę „Sport od starożytności 
do współczesności”. Obejmuje 
ona plansze, banery i  zabytki 
związane ze sportem w  staro-
żytności, m.in. kopię antycznej 
rzeźby „dyskobola” oraz dzie-
ła współczesne, w  tym medale 
i  banknoty reprezentujące róż-

ne dyscypliny sportowe – infor-
muje Bartosz Tobiański, rzecz-
nik prasowy Ergo Areny.

Wernisaż wystawy odbył się 
15 stycznia razem z prezentacją 
medali, o  które walczyć będą 
najlepsi lekkoatleci świata. 

– Zostały one zaprojektowa-
ne przez doświadczoną meda-
lierkę, sopociankę Dobrochnę 
Surajewską tak, żeby budzi-
ły zachwyt. Realizacja całego 
projektu trwała ponad 12 ty-
godni. W  tym czasie spośród 
wielu pomysłów został wybrany 
i zatwierdzony najbardziej ory-
ginalny. Kształt medali nawią-
zuje do symbolu zwycięstwa, 

również sportowego – dobrze 
znanego na całym świecie zna-
ku Victoria. Awers medalu za-
wiera nazwę Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Federacji 
Lekkoatletycznej IAAF oraz 
organizatora zawodów, a  więc 
miasta Sopotu. Na rewersie 
umieszczono panoramę Sopo-
tu, wzdłuż której biegnie spor-
towa bieżnia oraz imię i nazwi-
sko zawodnika wraz z  angiel-
ską nazwą dyscypliny, w której 
zwyciężył – przybliża wygląd 
medalu Bartosz Tobiański.

(lubek)

>> Medale zaprezentowano podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył m.in. mistrz olimpijski 
Władysław Kozakiewicz (drugi z prawej)
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szeroka rozrywka dla kaŻdeGo

polska telewizja nie dla rasowego stand-upu
Od kilku miesięcy w jednym z pubów przy ulicy Elżbietańskiej regularnie organizowany jest stand-up. Jego gospodarza-
mi są Abelard Giza i Kacper Ruciński, a na scenie prezentują się stand-uperzy z całego kraju, a także chętni – i co naj-
ważniejsze – odważni goście z widowni. Z gwiazdą polskiego stand-upu – Abelardem Gizą rozmawia Krzysztof Lubański.

– Skąd pomysł na wy-
stęp, w chyba dość mało 
znanym szerszej publicz-
ności i niewielkim pubie 
w śródmieściu Gdańska? 

– Jest to efekt znajomości. 
Mój brat Hugo zna właściciela 
lokalu, który chciał robić tego 
typu spotkania. Wtedy nikt 
w  Trójmieście i  najbliższej 
okolicy nie chciał organizować 
podobnych imprez. Okazało 
się, że był to „strzał w  dzie-
siątkę”. Widowni nie braku-
je, a  komicy przyjeżdżają tu 
z  całej Polski i  są zadowoleni 
z  występów w  Gdańsku. Pa-
trząc na zainteresowanie wi-
dzów zauważamy, że potrzeb-
ne są wieczory stand-upowe. 
A jest to nadal jedyne miejsce 
w  Trójmieście, gdzie regular-
nie można obejrzeć stand-up 
i to, co w nim najlepsze. Mam 
nadzieję, że fama o tej impre-

zie będzie się rozrastała i coraz 
ciężej będzie się tutaj dostać. 
Zapraszam gdańszczan tu, na 
Elżbietańską – wszystkich słu-
chaczy i  czytaczy, bo dobrej 
zabawy nie zabraknie. Stan-
d-up na żywo to zupełnie coś 
innego niż ten oglądany w fo-
telu przed telewizorem.

– Jak udaje się ściągnąć 
do Gdańska komików 
z różnych miast Polski?

– Znamy się po prostu i  lu-
bimy przy okazji. Występu-
ją młodzi komicy, ale byli też 
u  nas Tomasz Jachimek czy 
Rafał Rutkowski, którzy chcą 
zaprezentować się gdańskiej 
publiczności, która rozumie 
stand-up, zna się na tym i przy 
tym bardzo dobrze się bawi. 
To nie jest widownia kabare-
towa. Chcemy też pokazywać 
młodszych komików, któ-
rzy nie występują w  telewizji. 

Podczas ich występów widzi-
my jak dobry i wyrównany po-
ziom prezentują, a przy okazji 
są wyluzowani podczas swoich 
występów. 

– Jest szansa, że po-
jawicie się na szklanym 
ekranie?

– Z  tekstami, które przed-
stawiamy w  pubie przy Elż-
bietańskiej nie ma szans, że-
byśmy pokazali się w telewizji. 
Ona rządzi się swoimi prawa-
mi. Chcielibyśmy występować 
przed kamerami z  rasowym 
stand-upem, ale jest to jesz-
cze niemożliwe. Musimy tam 
jednak występować z  lżejszy-
mi tekstami, żeby pozostać 
w ludzkiej świadomości.

– Telewizja promuje 
ciągle te same kabarety. 
Z ekranu nie schodzą „Jab-
bar” i „Góral”. Moim zda-
niem to lekka przesada, bo 

ich niektóre dialogi przy-
pominają czasami mdłe 
flaki z olejem...

– Telewizja powinna być dla 
każdego. Promować można 

przecież równomiernie „Jab-
bara” i  „Górala” czy kabare-
ciarzy, ale i też ostrych stand-
-uperów czy muzyków. Niech 
rozrywka będzie szeroko pro-

mowana, żeby każdy z prawie 
40-milionowego narodu zna-
lazł coś dla siebie.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Abelard Giza (z lewej) gra także w gdańskim kabarecie Limo
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basen za zeta

Ferie z 
Mosir

„Basen za zeta” jest głów-
nym punktem programu fe-
rii z  Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i  Rekreacji w  Gdań-
sku, cieszącym się najwięk-
szym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. 

– W  dniach 20–24 oraz 
27–31 stycznia dzieci i mło-
dzież szkolna w  wieku od 
7–16 lat, a  więc ze szkół 
podstawowych i  gimnazjów, 
będą mogły korzystać z  ba-
senu pływackiego na gdań-
skim Chełmie przy ul. Cha-
łubińskiego 13 za symbolicz-
ną złotówkę. Wejście będzie 
uwarunkowane okazaniem 
ważnej legitymacji szkolnej – 
informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
MOSiR.

Zajęcia będą odbywały się 
od godz. 8.00 z ostatnim wej-
ściem o godz. 13.00 (wejścia 
o  pełnych godzinach, każde 
na 45 minut). Pierwszeń-
stwo do skorzystania z  akcji 
mają grupy zorganizowane. 
W czasie ferii wszyscy chęt-
ni będą mogli przystąpić do 
egzaminu na kartę pływacką 
i  specjalną kartę pływacką. 
W tym celu należy zgłosić się 
do ratowników.

(Gr)


