
Wiersz W 32 językach śWiata
W Galerii Sztuki „Warzywniak” w Oliwie odbyło się 
spotkanie z Piotrem Szczepańskim, który zaprezentował 
swoją nową książkę „Słowa splatane pospiesznie”. 
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spółdzielcy blisko sukcesu
Trwają działania, żeby budynki górnego tarasu były pod-
łączone do miejskiej sieci. Inwestycja kosztować może ok. 
32 mln zł, ale brakuje jeszcze tylko 10 mln zł.

W razie zaGrożenia dzWoń na „112”
Przy ulicy Sosnowej 2 we Wrzeszczu otwarto Wojewódz-
kie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum 
przyjmuje ok. 3500 zgłoszeń telefonicznych na dobę.
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noWy sprzęt do Walki z rakiem 
Sprzęt wartości 135 tys. zł otrzymała od miasta Katedra i Klinika 
Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekolo-
gicznej UCK w Gdańsku. Szpital wzbogacił się na początku lutego 
o pompę termiczną, która będzie wykorzystywana do operacji przy 
zaawansowanym nowotworze jajnika. 

Od kilkunastu lat każdego 
roku przeznaczamy kilkaset 
tysięcy złotych na sprzęt, 
który pomagać ma w rato-
waniu zdrowia i życia.
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porozumienie podpisane 
Przedstawiciele Gdańska oraz gmin Pruszcz Gdański 
i  Kolbudy podpisali porozumienie w  sprawie kolejnego 
etapu przygotowań do budowy szkoły w Kowalach. 

>> Doktor Dariusz Wydra, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK w Gdańsku mówi,  
że nowy sprzęt wykorzystywany będzie do operacji przy zaawansowanym raku jajnika
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limeryki
Szef składnicy węgla  

z Nowej Huty,
po robocie miał chętkę  

na ksiuty,
więc zaciągnął na chatę,
dwie dziewoje dupiate,

dwie dlatego, bo miał on 
dwa fiuty…

***
Bizneswoman  

z okolic Pułtuska,
żal ogromny poczuła  

do Tuska…
Obiecywał wszak cuda,

że każdemu się uda,
a jej lepiej to było za 

Buzka…
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bogdan malach

teatr

lekcja dla 
młodych 

Teatr Wybrzeże zapra-
sza na drugą „Lekcję nie-
grzeczności”, która od-
będzie się w  niedzielę,  
16 lutego o godzinie 13.00 
w  Czarnej Sali im. Stani-
sława Hebanowskiego.

– Tematem drugiej lek-
cji będą „Opowieści z ulicy 
Broca” Pierre’a Gripari’ego. 
Poprowadzą ją: Magdalena 
Boć, Małgorzata Brajner, 
Katarzyna Z. Michalska, 
Piotr Biedroń oraz Krzysz-
tof Matuszewski. „Lekcje 
niegrzeczności” przezna-
czone są dla widzów od 6. 
roku życia. Koszt jednej 
lekcji wynosi 5 zł. Wcze-
śniej trzeba jednak ko-
niecznie wykonać rezer-
wację – informuje Grze-
gorz Kwiatkowski z Teatru 
Wybrzeże.

Dodajmy, że lekcje to 
cykl czytań dla dzieci 
i młodzieży, których celem 
jest przybliżenie starszej 
i  nowej literatury w  atrak-
cyjnej, udramatyzowanej 
formie. Opiekę artystyczną 
nad cyklem objął Michał 
Derlatka. Trzecia „Lekcja 
niegrzeczności” zaplano-
wana została na 2 marca, 
a  odbędzie się na Dużej 
Scenie i  będzie poświęco-
na „Emilowi ze Smalandii” 
Astrid Lindgren. 

– Dla posiadaczy wej-
ściówek na nasze lekcje 
przygotowaliśmy atrak-
cyjne zniżki biletów na 
spektakle z  repertuaru Te-
atru Wybrzeże. Warun-
kiem skorzystania z  pro-
mocji jest okazanie wej-
ściówki – dodaje Grzegorz 
Kwiatkowski. 

(Gr)

•	 15 lutego (sobota), mecz Gwiazd basket ligi kobiet, 
godz. 15.00, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 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

•	 15 – 16 lutego (sobota – niedziela), batlic Games 
winter, amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 20 lutego (czwartek), soyka śpiewa niemena,  
godz. 20.00, pokład, Gdynia, al. Jana pawła ii 11 

•	 21 lutego (piątek), donatan & cleo/my słowianie, 
godz. 24.00, scena, sopot, al. franciszka mamuszki 2

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

•	 24 lutego (poniedziałek), klimakterium ii... czyli 
menopauzy szał, godz. 16.00 i 19.30, filharmonia 
bałtycka, ul. ołowianka 1

•	 25 lutego (wtorek), konferencja „pompy ciepła  
i kolektory słoneczne w praktyce – aspekty 
techniczne i prawne”, godz. 9.30, not, Gdańsk,  
ul. rajska 6

•	 28 lutego (piątek), maria peszek, godz. 22.00,  
scena, sopot, al. franciszka mamuszki 2

•	 1 marca (sobota), rocket Gdynia festiwal, godz. 
15.00, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8

•	 1 – 2 marca (sobota – niedziela), targi mieszkań i domów 
– nowy adres, amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 6 marca (czwartek), kabaret neo-nówka,  
godz. 17.30 i 20.15, sala koncertowa portu Gdynia, 
ul. rotterdamska 9

•	 7 – 9 marca (piątek – niedziela), halowe mistrzostwa 
Świata w lekkoatletyce, hala ergo arena

•	 7 – 9 marca (piątek – niedziela), 16. ogólnopolskie 
spotkania podróżników, Żeglarzy i alpinistów – 
kolosy, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8

•	 9 marca (niedziela), hunter, godz. 20.00, parlament, 
Gdańsk, ul. Świętego ducha 2

•	 11 marca (wtorek), dni kawy, wydział nauk społecznych 
uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. bażyńskiego 4

•	 17 – 18 marca, opera w pigułce – „cyrulik sewilski”, 
godz. 9.00 i 11.15, filharmonia bałtycka,  
ul. ołowianka 1

•	 25 marca, mecz lechia Gdańsk – Jagiellonia 
białystok, godz. 20.30, pGe arena

•	 10 maja (sobota), koncert andré rieu z orkiestrą  
Johanna straussa, godz. 20.00, hala ergo arena.

na syGnale
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po narkotykach  
za kierownicą

Policjanci z  Sopotu zatrzy-
mali 33-letniego mieszkańca 
powiatu ostródzkiego, który 
nie dość, że jechał pod prąd, to 
jeszcze kierował pod wpływem 
narkotyków. 

Bezmyślność 33-latka z Ma-
zur nie zna granic. Kierowca 
jechał pod prąd ulicą Powstań-
ców Warszawy w Sopocie. Za-
trzymał go oczywiście policyjny 
patrol. Mundurowi nie ograni-
czyli się jedynie do wypisania 
mandatu, ale przeszukali męż-
czyznę. W jego kurtce znaleźli 
13 porcji amfetaminy. Poza tym 
pobrali krew do badania, żeby 
sprawdzić czy kierowca jechał 
pod wpływem narkotyków. 

Za posiadanie narkotyków 
grozi kara 3 lat pozbawienia 
wolności, a  za jazdę pod ich 
wpływem 2 lata więzienia. 

uratowali desperata
Szybka akcja sopockich po-

licjantów prawdopodobnie 
uratowała życie 59-letniego 
mieszkańca kurortu, który jak 

twierdzi rodzina, miał stany 
depresyjne. 

To właśnie rodzina zaalar-
mowała policjantów, gdyż so-
pocianin od kilku dni nie dawał 
znaków życia, a  w  jego miesz-
kaniu od 3 dni paliło się świa-
tło. Mundurowym nie udało 
się wejść do środka drzwiami, 
dlatego o pomoc poprosili stra-
żaków. W  środku okazało się, 
że 59-latek leży nieprzytomny 
na łóżku, a  po pokoju poroz-
rzucane były puste butelki po 
alkoholu. Natomiast na stoliku 
leżał odbezpieczony rewolwer, 
w  magazynku którego brako-
wało jednego naboju. Okazało 
się, że mężczyzna strzelił w ko-
modę. Obok pistoletu leżały też 
dwa noże. Pijanego mężczyznę 
odwieziono do szpitala.

samochodowi złodzieJe 
zatrzymani

W  styczniu na Przymorzu 
policyjne statystyki odnotowały 
plagę kradzieży akumulatorów 
samochodowych. Złodziei za-
trzymano na Zaspie, na gorą-
cym uczynku.

Policjanci zaczęli być infor-
mowani o  kradzieżach w  po-
łowie stycznia. Pokrzywdzeni 
informowali, że ktoś kradnie 
z  ich samochodów akumulato-
ry. Aby wykryć sprawców, na 
miejscach zdarzeń przeprowa-
dzano oględziny, zabezpieczano 
ślady, rozmawiano z mieszkań-
cami, przesłuchiwano świad-
ków. Dzięki temu dwaj złodzie-
je wpadli w ręce policjantów na 
Zaspie, gdzie próbowali ukraść 
kolejny akumulator z samocho-
du vw transporter. Złodzieje 
chcieli uciekać, ale policjan-
ci okazali się lepsi. W  golfie, 
którym przyjechali przestęp-
cy, znaleziono 2 akumulatory 
– oczywiście z  wcześniejszej 
kradzieży. 

Złodziejami okazali się dwaj 
18-latkowie. Ustalono, że prze-
stępcy od 19 do 29 stycznia 
włamali się do 21 samochodów. 
Z  ich wnętrz ukradli m.in. 20 
akumulatorów, fotelik dziecię-
cy, radia samochodowe oraz 
głośniki. 

(Gr)
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proJekt obywatelski 
na ratunek ojcowskiej

„Ratujmy ulicę Ojcowską” to tytuł apelu z jakim mieszkań-
cy tej zabytkowej ulicy, doprowadzonej po wojnie do stanu 
wstydliwej ruiny, próbują przekonać gdańszczan do pomocy 
przy przywróceniu jej oryginalnego charakteru. 

Położona w centrum Gdańska ulica, zbudowana na po-
czątku XX wieku, od samego początku swojego istnienia 
traktowana jest jako unikatowy w skali Europy przykład no-
watorskiej architektury miejskiej. Dzisiaj również zadziwia 
odwiedzających swoim widokiem, jest atrakcją zarówno dla 
miłośników Gdańska, jak i turystów. Specyficzna zabudowa 
ulicy, w kształcie podwójnej litery S powoduje, że mieszkańcy 
Ojcowskiej tworzą zwartą i zintegrowaną społeczność.

Z biegiem lat ulica traci swój unikatowy charakter, również 
z powodu wyłączenia jej spod ochrony konserwatorskiej. Brak 
kanalizacji deszczowej, stara, nierówna nawierzchnia bruko-
wa, połamane płyty chodnikowe oraz PRL-owskie, betonowe 
latarnie powodują, że aktualny stan ulicy jest źródłem wstydu.

Kompleksowa rewitalizacja ulicy, której pierwszym kro-
kiem jest projekt budżetu obywatelskiego, to jedyna szansa 
na uratowanie ulicy Ojcowskiej: jej unikatowego charakteru i 
niepowtarzalnej atmosfery. Więcej informacji na www.ojcow-
ska.net.

(at)

szadolki parkinG

patrole na „monciaku”
Stała obecność widocznych patroli na ul. Boh. Monte Cas-

sino to efekt spotkania Jacka Karnowskiego, prezydenta So-
potu z  nadinsp. Wojciechem Sobczakiem, Komendantem 
Wojewódzkim Policji w  Gdańsku i  insp. Beatą Perzyńską, 
Komendant Miejską Policji w Sopocie.

– W każdy piątek i sobotę oddelegujemy dwoje strażników 
miejskich do pełnienia patroli wspólnie z policją w centrum 
miasta. Dokładne miejsca patrolowania będą co tydzień usta-
lane wspólnie przez komendanta Straży Miejskiej w Sopocie 
oraz naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego so-
pockiej policji – mówi Jacek Karnowski. 

Patrole te nie będą odbywać się kosztem obecności policji 
w innych częściach Sopotu. Funkcjonariusze pełniący służbę 
będą wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Szczególny nacisk 
będzie położony na wyeliminowanie picia alkoholu w  miej-
scach publicznych. 

nominacJa dla naszych 
Adam Nalepa za reżyserię „Czarownic z Salem” oraz Ro-

berto Olivan za reżyserię współprodukowanego przez Teatr 
Wybrzeże „Enclave 4/7” zostali nominowani do tegorocznej 
nagrody „Gazety Wyborczej”, czyli „Sztormu Roku” – plebi-
scytu, w  którym przyznawane są nagrody za najważniejsze 
osiągnięcia kulturalne minionego roku. Nagrody przyznają 
czytelnicy. Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów i sm-
sów, a potrwa do 20 lutego. 

donna marie w erGo arenie
Uznana jako najlepsza na świecie odtwórczyni Lady Gagi, 

Donna Marie zabierze mieszkańców Trójmiasta i  Pomorza 
w  podróż odtwarzającą najbardziej niezapomniane koncerty 
Lady Gagi. Ten znakomity show trwający ponad dwie godzi-
ny odbędzie się 18 października w Ergo Arenie. 

muzeum ii woJny ŚwiatoweJ
Za dwa lata otwarte ma być Muzeum II Wojny Świato-

wej w  Gdańsku. Generalnym wykonawcą inwestycji zosta-
ło konsorcjum, któremu przewodzi firma Warbud. Znalazły 
się w nim również Hochtief Polska S.A. i Hochtief Solutions 
AG. Inwestycja kosztować ma prawie 25 mln zł. Pierwsze 
prace mają ruszyć w czerwcu. 

lekarz przed sądem
Prokuratura Rejonowa w  Sopocie zarzuca 61-letniemu le-

karzowi wyłudzenie pieniędzy od 102 osób. Miało to być za-
dośćuczynienie za wystawienia zaświadczeń lekarskich, któ-
rych nie miał prawa wystawiać. Zarzuty usłyszała także osoba, 
która kierowała do niego chętnych do uzyskania dokumentu 
umożliwiającego podjęcie pracy w firmach ochroniarskich. Za 
wydanie zaświadczenia lekarz pobierał od 200 do 400 zł. 

zmodernizuJą linię na przeróbkę
Prawie 100 drzew będzie trzeba wyciąć na Przeróbce i Dłu-

gich Ogrodach. Jest to konieczne, ponieważ utrudniać one 
będą remont linii tramwajowej, który zaplanowano na ten 
rok. Przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Siennickiej na 
Przeróbce (między ul. Wosia Budzysza a Bramą Żuławską), 
obejmuje modernizację 2,5-kilometrowego torowiska razem 
z pętlą na Przeróbce. 

(Gr)
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nowy sprzęt do walki z rakiem
Sprzęt wartości 135 tys. zł otrzymała od miasta Katedra i Klinika Ginekologii, 
Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej UCK w Gdańsku. 
Szpital wzbogacił się na początku lutego o pompę termiczną, która będzie 
wykorzystywana do operacji przy zaawansowanym nowotworze jajnika.

– Ustawowym zadaniem 
miasta nie jest wspieranie szpi-
talnictwa, ale mimo tego od 
kilkunastu lat każdego roku 
przeznaczamy kilkaset tysięcy 
złotych na sprzęt, który poma-
gać ma w  ratowaniu zdrowia 
i życia nie tylko gdańszczan, ale 
i mieszkańców Pomorza. Dok-
tor Dariusz Wydra zaintereso-
wał mnie problemami związa-
nymi z  opieką ginekologiczną 
i położniczą w naszym mieście, 
dlatego też tym razem pienią-
dze przeznaczyliśmy na sprzęt, 
który trafił właśnie tu. Jest to 
skromny dar, ale sądzę, że efek-
tywny. Życzyłbym oczywiście 
paniom, aby sprzęt ten nie mu-
siał być wykorzystywany, ale 
życie nie jest niestety usłane 
samymi dobrymi wiadomościa-
mi – mówił podczas przekaza-
nia sprzętu Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska. 

Warto podkreślić, że od 
2001 roku Gdańsk przekazał 
sprzęt medyczny, w  ramach 27 
dużych zakupów, gdańskim 
placówkom medycznym, któ-
rych łączna wartość wyniosła 
dokładnie 2621839 zł. 

Katedra i Klinika Ginekolo-
gii, Ginekologii Onkologicznej 
i  Endokrynologii Ginekolo-
gicznej UCK otrzymała pom-
pę termiczną Belmont FMS 
2000 do zabiegów dootrzew-
nowej chemioterapii perfuzyj-
nej. W chirurgii onkologicznej 
jednoczesna chemioterapia do-
otrzewnowa w  podwyższonej 
temperaturze (w  warunkach 
hipertermii) stosowana podczas 
zabiegów operacyjnych jest me-
todą pozwalającą na uzyskanie 
dobrych i  bardzo dobrych wy-

ników leczenia przerzutów no-
wotworowych do otrzewnej.

– Przy raku jajnika trudno 
mówić o  działaniach prewen-
cyjnych. Aby jak najwcześniej 
wykryć nowotwór należy przy-
najmniej raz do roku poddać się 
badaniom kontrolnym. Jeszcze 
więcej mamy pacjentek z  ra-
kiem szyjki macicy. Mimo uru-
chomienia programu profilak-
tycznego bardzo mało kobiet 
chce z  niego skorzystać. Poza 
tym większość kobiet, które 
zachorowały na raka szyjki ma-
cicy, zgłasza się do lekarza zbyt 
późno – mówi doktor Dariusz 
Wydra, kierownik Katedry 
i Kliniki Ginekologii, Gineko-
logii Onkologicznej i Endokry-
nologii Ginekologicznej UCK 
w Gdańsku. 

Warto więc przynajmniej raz 
w  roku udać się do specjalisty, 
aby mieć pewność, że nic nam 
nie dolega. Jeżeli rak zostanie 
wykryty odpowiednio wcze-
śnie, to w 100 proc. można za-
trzymać proces nowotworowy. 

Nowy sprzęt wykorzysty-
wany będzie do operacji przy 
zaawansowanym raku jajnika. 
Mimo, że potrzeb jest wiele, to 
właśnie pompa termiczna była 
najbardziej oczekiwaną apara-
turą w gdańskiej klinice. 

– Teraz potrzebny jest już 
nam tylko wyższy kontrakt 
z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia, bowiem nasze moż-
liwości są znacznie większe. 
Wszystkich zabiegów mogli-
byśmy wykonywać dwukrotnie 
więcej niż w tej chwili – dodaje 
doktor Wydra.

(lubek)

>> Nowy sprzęt gdańskiej klinice przekazał  
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska
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są pieniądze

dotacje na ekologię
Blisko 2 mln zł wyniosły w  latach 2011-2013 dotacje ce-

lowe miasta Gdańska dla mieszkańców na zadania związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W tym roku gdań-
szczanie mogą ubiegać się o dotacje m.in. na zmianę ogrzewa-
nia węglowego na ekologiczne czy instalację kolektora słonecz-
nego. Dotacja, w zależności od realizowanego zadania i pod-
miotu je realizującego, wynosić może nawet 100 proc. łącznej 
wartości wydatków.

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stro-
nie www.gdansk.pl/nasze-miasto,1424,24345.html.

(Gr)

z muzyką o pszczołach

Forum pszczelarzy 
Bez wątpienia Pszczółki w powiecie gdańskim określić moż-

na mianem pszczelarskiej stolicy Polski północnej. Mamy tu 
Park Lipowy. Nic więc dziwnego, że właśnie w tej miejscowo-
ści organizowane jest po raz pierwszy I Pszczółkowskie Forum 
Pszczelarzy „O pszczelarstwie i pszczołach w gminie Pszczółki 
i nie tylko”.

– Forum odbędzie się 22 lutego w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pszczółkach, gdzie swoje miejsce od niedawna zna-
lazło również Muzeum Miodu. Jego początek zaplanowaliśmy 
na godz. 15.00 – informuje Olga Laskowska z Urzędu Gminy 
Pszczółki.

W  programie pszczółkowskiego forum zaplanowano m.in. 
wykład ks. dr. Eugeniusza Marciniaka „Apiterapia, czyli 
pszczoła, która leczy”. Warto podkreślić, że ks. Marciniak jest 
nie tylko etykiem, ale również mistrzem pszczelarskim. Będzie 
można również wysłuchać wykładu Jarosława Cichockiego, 
który jest specjalistą ds. pszczelarstwa w Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w  Gdańsku. Całości dopełni koncert 
w wykonaniu Janka i Magdaleny Szczypiorskich.

(kl)

wzoruJą się na GdaŃsku

Wizyta radnych 
kaliningradu

Na zaproszenie Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady 
Miasta Gdańska z  wizytą do naszego grodu przyjechała de-
legacja radnych z partnerskiego Kaliningradu. Spotkanie po-
święcone było bieżącej współpracy.

Radni Gdańska i Kaliningradu poruszali zagadnienia zwią-
zane z gospodarką miejską, samorządnością i podatkami. Gości 
interesowało szczególnie funkcjonowanie transportu miejskie-
go, a także gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy. 
Oddzielny wątek dotyczył doświadczeń Gdańska związanych 
z przygotowaniem w mieście wielkiej imprezy sportowej. 

– Chciałbym zwrócić uwagę na podobieństwa naszych miast, 
które mają prawie identyczny obszar i  liczbę mieszkańców, 
a nawet w dużej mierze podobną historię. Cieszę się, że mo-
gliśmy wymienić się doświadczeniami, tym bardziej, że i wcze-
śniejsze spotkania były owocne. Interesują nas sposoby i pro-
cedury, za pomocą których radni wpływają na rozwój Gdań-
ska i  liczymy na wasze doświadczenie. Mogę powiedzieć, że 
w Gdańsku znaleźliśmy odpowiedzi na wiele nurtujących nas 
pytań – powiedział Andriej Kropotkin, przewodniczący Rady 
Miasta Deputowanych Kaliningradu. 

Z kolei Bogdan Oleszek dodał, że choć wizyta gości z Ka-
liningradu jest efektem stałej, istniejącej od marca 1993 roku 
współpracy w ramach miast partnerskich, to kontakty wzajem-
ne podwoiły się od momentu, gdy 27 lipca 2012 roku ruszył 
mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim.

– Był to naturalny efekt lepszych kontaktów między miesz-
kańcami Gdańska i  Kaliningradu, które się wówczas bardzo 
ożywiły. Dzięki niemu można przekraczać granicę polsko
-rosyjską na podstawie zezwoleń i nie są już potrzebne wizy. 
Od tego momentu na wyższy poziom weszły również kon-
takty między naszymi miastami. Ich motorem jest zwłaszcza 
ożywiony ruch turystyczny i  gospodarczy – podkreśla prze-
wodniczący miejskiej rady. – Sądzę, że jednym z elementów 
współpracy mogłyby być wspólne posiedzenia radnych obu 
miast, a zwłaszcza Komisji Sportu oraz Komisji Planowania 
Przestrzennego.

(Gr)

proJekt obywatelski

activ park przymorze
Projekt nr V/29 Aktiv Park 

Przymorze, zgłoszony w  ra-
mach Budżetu Obywatelskie-
go, stanowi centrum rekre-
acyjne dla mieszkańców. Cha-
rakteryzuje go wielofunkcyj-
ność, otwartość oraz szerokie 
spektrum odbiorców. 

– Aktiv Park Przymorze 
ma na celu zagospodarowa-
nie skweru zieleni, pomię-
dzy Przychodnią „Jagielloń-
ska” przy ul. Jagiellońskiej 
7 a  kościołem pw. Świętego 
Józefa przy ul. Jagiellońskiej 
9 – mówi inicjator przedsię-
wzięcia, Krzysztof Skrzypski. 
– Celem projektu jest popra-
wa infrastruktury rekreacyj-
no-sportowej w  tej części 
dzielnicy, szczególnie w  za-
kresie dostępności wysokiej 
klasy urządzeń dla wszystkich 
mieszkańców. Niezbędne jest 
miejsce, które zachęci wszyst-
kich do wypoczynku na świe-
żym powietrzu, i które sprawi, 
że rekreacja ruchowa stanie się 
realnym konkurentem dla te-
lewizora i komputera.

Aktiv Park Przymorze ma za 
zadanie łączyć pokolenia, być 
miejscem spotkań całych ro-
dzin i  integrować społeczność 
lokalną. Godne podkreślenia 
są walory edukacyjne i wycho-
wawcze parku, na które składa 

się strefa tworzenia i doświad-
czania, ścianka do wspinaczki 
oraz ścieżka do balansowania – 
one mają motywować do my-
ślenia w działaniu. Przy okazji 
realizacji zadania istniejący 
skwer zostanie oczyszczony, 

>> Dzięki głosom mieszkańców,  
być może powstanie tu Aktiv Park Przymorze
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plaGa fałszywych telefonów

W razie zagrożenia dzwoń na „112”
Pod koniec stycznia przy ulicy Sosnowej 2 we Wrzeszczu otwarto Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. A od grudnia operatorzy centrum przyj-
mują wszystkie zgłoszenia na numer alarmowy „112”, wykonywane z całego 
województwa pomorskiego.

Przypomnijmy, że ogólno-
europejski numer alarmowy 
„112” został powołany do życia 
uchwałą Rady Europy w 1991 
roku, a obowiązek ten usank-
cjonowano w 2002 roku. Cen-
trum Powiadamiania Ratun-
kowego województwa pomor-
skiego uruchomiono 4 czerwca 
2012 roku, w celu zabezpie-
czenia mistrzostw Europy w 
piłce nożnej. Na początku ob-
jęło ono swoim zasięgiem tyl-
ko Gdańsk.

– W marcu 2013 roku roz-
szerzono zasięg WCPR o So-
pot i Gdynię oraz miejscowo-
ści powiatu gdańskiego. We 
wrześniu dołączono powiaty: 
wejherowski, pucki, kartuski, 
lęborski i nowodworski, na-
tomiast w listopadzie przyłą-
czono powiaty sąsiadujące z 
biegiem Wisły i autostrady A1, 
a więc: sztumski, kwidzyński, 
malborski, tczewski i staro-
gardzki. W zasięgu centrum 
znajduje się w tej chwili około 
2300000 mieszkańców – in-
formuje Roman Nowak, rzecz-
nik wojewody pomorskiego.

Kierownikiem Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Gdańsku 

jest Justyn Kamiński, a jego 
zastępcą Michał Styp-Rekow-
ski. Zatrudnionych jest tu 46 
operatorów numeru alarmo-
wego „112”, którzy są pracow-
nikami Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. 

– Wszyscy przeszli cykl spe-

cjalistycznych szkoleń. Biegle 
posługują się językami: duń-
skim, angielskim, niemiec-
kim, rosyjskim, włoskim oraz 
francuskim. Centrum przyj-
muje około 3500 zgłoszeń te-
lefonicznych na dobę, a śred-
nia miesięczna to około 91000 
zgłoszeń, z czego niestety 65 
proc. to telefony fałszywe, któ-

re nie powinny mieć miejsca – 
podkreśla Roman Nowak.

Dodajmy, że numer alarmo-
wy „112” służy wyłącznie do 
powiadamiania w nagłych sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia, 
życia lub mienia. 

(Gr)

otrzyma nowe nasadzenia ro-
ślinne oraz wzbogacony zosta-
nie o małą architekturę, przez 
co miejsce to stanie się przy-
jaźniejsze i bezpieczniejsze. 

– Aby ten plan mógł zostać 
zrealizowany jeszcze w  tym 
roku potrzebne są głosy miesz-
kańców, zarówno dzielnicy, 
jak i  całego miasta. Dlatego 
zachęcamy do oddania jedne-
go z  pięciu przysługujących 
głosów właśnie na ten pro-
jekt – Aktiv Park Przymorze 
nr V/29. Głosowanie trwa do 
23 lutego i  prowadzone jest 
przez internet na stronie www.
gdansk.pl/budzet-obywatel-
ski i w punkcie stacjonarnym, 
w  Szkole Podstawowej nr 79. 
Zapraszamy również do punk-
tów stacjonarnych zorganizo-
wanych przez samych miesz-
kańców: w klubie osiedlowym 
„Piastuś” i w Szkole Podstawo-
wej nr 76 – zachęca Krzysztof 
Skrzypski.

(Gr)

>> Każdego dnia operatorzy centrum odbierają ok. 3500 telefonów
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JuŻ w marcu

nabór do przedszkoli
Na początku marca rusza rekrutacja do sopockich przedszkoli. 

Odbywać się ona będzie od 10 marca do 14 kwietnia. Miasto ofe-
ruje w przedszkolach ok. 750 miejsc. 

Pierwszeństwo będą miały dzieci, które pochodzą z  ro-
dzin wielodzietnych, są niepełnosprawne lub wychowywa-
ne samotnie przez jednego rodzica albo też objęte są pieczą 
zastępczą lub, gdy któryś z  rodziców jest niepełnosprawny. 
Poza tym, w  pierwszej kolejności będą zapisywane dzieci za-
mieszkałe w  Sopocie, w  wieku od 5 do 6 lat – urodzone po  
30 czerwca 2008 r.

W drugim etapie kryteria naboru do przedszkoli zostały opra-
cowane przez miasto Sopot. Ustalono w sumie 6 kryteriów:
•	kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego 

przedszkola – 5 pkt,
•	kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie lub od-

powiednio jeden z  nich zatrudnieni są w  oparciu o  umowę 
o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność go-
spodarczą – 5 pkt, 

•	deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin 
– 4 pkt,

•	odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego 
przedszkola, do którego składany jest wniosek (nie przekracza 
3 km) – 3 pkt,

•	szczególne zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację rodzin-
ną dziecka uzasadniające przyjęcie go do przedszkola – 2 pkt,

•	kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są 
uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranc-
kich – l pkt.

(Gr)

mieJsce na prestiŻową imprezę

promowali sopot 
w stolicy

Blisko 80 przedstawicieli spółek skarbu państwa, firm komer-
cyjnych, przedstawicieli firm eventowych uczestniczyło w  spo-
tkaniu prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz sopockiej 
branży turystycznej, które tydzień temu odbyło się w Warszawie. 

– Power breakfast „Tysiące eventów, jedno miejsce. Sopot” 
miało na celu pokazanie potencjału konferencyjno-kongreso-
wego naszego miasta. Przedstawiciele hoteli: Sheraton, Sofitel 
Grand Hotel, Haffner i  Mera, bazując na swoim dotychczaso-
wym doświadczeniu, opowiadali jak najatrakcyjniej przygotować 
spotkanie – zarówno kameralne, kilkuosobowe, jak i  ogromną 
konferencję – informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta Sopot. 

W  panelu dyskusyjnym, poza Jackiem Karnowskim, uczest-
niczyli też Zbigniew Gajewski – dyrektor Europejskiego Forum 
Nowych Idei, Dawid Wilda – prezes Stowarzyszenia Turystycz-
nego Sopot, Mariusz Pszczółkowski – PR Menager BART oraz 
Marcin Kulwas – dyrektor Kąpieliska Morskiego Sopot, zarządcy 
molo.

(Gr)

dla koGo tytuły?

sopocka Gala sportu
Już w piątek, 14 lutego, poznamy najlepszych sportowców 

Sopotu. Nagrody wręczone zostaną podczas Gali Sportu, któ-
ra o godz. 19.00 rozpocznie się w Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej przy ul. Moniuszki 12.

Podczas piątkowej gali poznamy nie tylko Najlepszych 
Sportowców 2013 roku, ale dowiemy się również do kogo tra-
fią tytuły Mecenasa Sportu i  Mecenasa Kultury roku 2013. 
Galę uświetni koncert Zespołu Machina del Tango ze spe-
cjalnym udziałem wokalistki i  aktorki Katarzyny Dąbrow-
skiej. Artyści zaprezentują program „Pasja Tanga” złożony 
z tang polskich i argentyńskich.

W gali uczestniczyć będą mogły osoby, które będą posiada-
ły specjalne zaproszenia na tę uroczystość. 

(kl)

spotkanie „serca Gwiazd”

maciej damięcki w „mewie towarzyskiej”
Już 22 lutego odbędzie się 

kolejne spotkanie z cyklu „Ser-
ca Gwiazd”, które organizuje 
w  Sopocie Przemek Szaliński 
z  Komitetem Pomocy Dzie-
ciom. Tym razem spotkanie od-
będzie się w „Mewie Towarzy-
skiej” o godz. 14.00, a gościem 
będzie aktor Maciej Damięcki.

W  tym roku gośćmi „Ser-
ca Gwiazd” byli „Bracia” Cu-
gowscy. Przypomnijmy, że do-
chód z  charytatywnej imprezy 
przekazywany jest na potrze-
by 11-letnich bliźniaków spod 
Słupska. 

– Udało się już zebrać pra-
wie 3 tysiące złotych. Swoją 
działalność prowadzę od 7 lat. 
Teraz akurat pomagam Danie-
lowi i  Dawidowi. Zawsze sta-
ram się pomóc rodzinie, która 
ma kłopoty finansowe. Wspie-
ram dzieci, które są chore, ale 
co ważne, w  rodzinie tej nie 
ma patologii. W  zeszłym roku 
zakupiłem Danielowi i  Da-

widowi dwa specjalistyczne, 
ortopedyczne krzesła. Mają 
też zapewnioną przez wiele 
miesięcy rehabilitację. Dzię-
ki moim działaniom chłopcy 
byli na miesięcznym turnusie 
rehabilitacyjnym w  Darłówku 
– mówi „Panoramie” Przemek 
Szaliński. 

Warto również powiedzieć, 
że wszystkie gwiazdy, które 
przyjeżdżają do Sopotu robią 
to zupełnie charytatywnie. Li-
sta gości, która odpowiedziała 
na apel Przemka Szalińskiego 
jest coraz dłuższa. W „Sercach 
Gwiazd” uczestniczyli już bo-
wiem: Kabaret Limo, Leonard 
Pietraszak, Andrzej Grabow-
ski, Krystyna Janda, Edward 
Hulewicz, Marek Siudym, 
Marzena Trybała, Krzysztof 
Tyniec, Tadeusz Ross, Kabaret 
Młodych Panów, Karol Stras-
burger, Ania Wyszkoni, Zbi-
gniew Wodecki, Andrzej Ry-
biński, Artur Gadowski, Paweł 

Małaszyński, a  ostatnio bracia 
Cugowscy.

Dodajmy, że cegiełka upo-
ważniająca do wejścia na spo-
tkanie z  gwiazdą kosztuje za-

ledwie 10 zł, ale w  trakcie im-
prezy można jeszcze wrzucić 
„grosik” do puszek. 

(lubek)

>> Ostatnio gośćmi Przemka Szalińskiego  
byli Bracia Cugowscy 
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popłynie ciepło z mieJskieJ sieci

spółdzielcy blisko sukcesu
Mieszkańcy górnego tarasu Sopotu ponoszą prawdopodobnie największe 
koszty ogrzewania w Polsce. Dzięki inicjatywie mieszkańców i spółdzielców 
sytuacja ta może ulec zmianie. Trwają szeroko zakrojone działania, żeby 
budynki górnego tarasu były podłączone do miejskiej sieci. Inwestycja kosz-
tować może ok. 32 mln zł, ale brakuje jeszcze tylko 10 mln zł, które można 
pozyskać na szczęście z kilku źródeł.

Sprawa podłączenia budyn-
ków górnego osiedla do miej-
skiej sieci ciągnie się już od 
kilku lat, ale dopiero niedaw-
no sprawy w swoje ręce wzięli 
sami mieszkańcy i spółdzielcy. 

– Podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej pozwoli 
obniżyć koszty energii ciepl-
nej w Sopocie nawet o 40 proc. 
gdyż ciepło w elektrociepłowni 
powstaje jako odpad przy pro-
dukcji prądu. Dzięki takiej in-
westycji Sopot nie tylko byłby 
miejscem do spędzenia oka-
zjonalnych wakacji, ale przede 
wszystkim lepszym miej-
scem do życia – mówi Woj-
ciech Kubica, przewodniczący 
Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kamienny 
Potok”. 

Temat powrócił właśnie 
dzięki zaawansowanym dzia-
łaniom sopockich spółdzielni 
mieszkaniowych w kierunku 
zmiany źródła zaopatrzenia 
w ciepło. Determinacja lokal-
nych działaczy oraz informa-
cja o finansowaniu inwestycji 
przez Elektrociepłownię Wy-
brzeże i OPEC spowodowała, 

że realizacja przedsięwzięcia 
stała się możliwa. Do pełni 
szczęścia brakuje jednak jesz-
cze 10 mln zł. 

– Szansą okazuje się moż-
liwość finansowania inwesty-
cji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Są jeszcze programy 
środowiskowe, z których moż-
na także otrzymać dofinanso-
wanie. Być może udałoby się 
otrzymać pewne środki w ra-
mach budżetu obywatelskiego. 
Sądzę, że na 99 proc. budynki 
górnego tarasu Sopotu zostaną 
niebawem podłączone do sie-
ci miejskiej – ocenia Wojciech 
Kubica. 

Dodajmy, że w tej sprawie 
odbyło się niedawno spotkanie 
w sopockim magistracie.

– Dalej, wspólnie z sopoc-
kimi spółdzielniami mieszka-
niowymi, będziemy analizo-
wać wszystkie możliwe wa-
rianty, tak by w perspektywie 
nie kolejnych lat, ale kolejnych 
dekad, zapewnić mieszkań-
com Sopotu możliwie naj-
tańsze źródło ciepła. Nowa 

perspektywa budżetowa UE, 
projekt budowy nowego źró-
dła ciepła – spalarni na terenie 
Gdańska oraz wola partnerów, 
zarówno GPEC jak i OPEC 
do współpracy w tym zakresie, 
dają realną szansę sukcesu – 
powiedział po spotkaniu Bar-

tosz Piotrusiewicz, wiceprezy-
dent Sopotu.

Do tematu oczywiście wró-
cimy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

(lubek)
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>> Mieszkańcy budynków na górnym tarasie  
Sopotu starają się, aby ciepło dostarczano  

tu miejską siecią
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w 30 dni zniknęło 200 mieszkaŃców

niebawem rozpocznie się wymiana wind
Najbardziej kosztowny-

mi przedsięwzięciami reali-
zowanymi przez spółdzielnie 
mieszkaniowe są: docieplenia 
budynków, wymiana instalacji 
wodociągowej oraz utrzymanie 
stanu technicznego dźwigów 
osobowych – wind. Już nieba-
wem, w budynkach Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” trzeba będzie 
wymieniać obecnie użytkowa-
ne windy na nowe, gdyż dalsza 
ich eksploatacja poprzez wy-
mianę w  nich niektórych czę-
ści jest po prostu nieopłacalna.

Tylko na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 1 windy 

czynne są w  16 budynkach, 
w  których jest 35 dźwigów. 
W  wyniku eksploatacji zuży-
cie mechanizmów dźwigów 
jest różne, ale przyjmuje się, 
że maksymalny czas sprawno-
ści dźwigu to ok. 15 lat. Są to 
kosztowne mechanizmy i  dla-
tego bardziej korzystna jest 
wymiana całej windy.

– Każda nieruchomość musi 
zatem zbierać pieniądze na 
remonty starej albo montaż 
nowej windy. Oba przedsię-
wzięcia nie są tanie, dlatego 
już teraz musimy myśleć o spe-
cjalnym odpisie na ten cel – 
mówi Stanisław Prus, kierow-

nik Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”. – Musimy 
o tym myśleć już teraz, bowiem 
może się zdarzyć tak, że Dozór 
Techniczny ze względów bez-
pieczeństwa ludzi nie dopuści 
do użytkowania jakiejś windy. 

Konkretne decyzje jeszcze 
nie zapadły, ale władze spół-
dzielni konsultują teraz jak wy-
soki powinien być odpis.

– Nie chcemy, aby pieniądze 
na ten cel pochodziły z fundu-
szu remontowego, gdyż wtedy 
nie będziemy mogli realizo-
wać zaplanowanych corocznie 
prac modernizacyjnych, a  po-
trzeb remontowych w  osiedlu 

jest dużo. Nie chcemy też, aby 
mieszkańcy w  krótkim czasie 
musieli płacić duże pieniądze 
na ten cel. Musi zatem zostać 
wypracowany pewien konsen-
sus, w  którym mniej bolesne 
dla kieszeni mieszkańców jest 
zbieranie środków od miesz-
kańców przez dłuższy okres 
czasu, aniżeli nagle jednora-
zowe wpłacanie dużej kwoty. 
W tej chwili prowadzimy kal-
kulacje, a  informacje o  ewen-
tualnym wprowadzeniu odpisu 
na wymianę dźwigów osobo-
wych podamy za kilka miesię-
cy – dodaje Stanisław Prus.

W  Administracji Osiedla 

nr 1 powstał niedawno ko-
lejny problem z  rozliczaniem 
kosztów utrzymania dźwigów 
osobowych. Opłaty te nalicza-
ne są na podstawie ilości osób 
zameldowanych w mieszkaniu. 
W  jednym z  budynków opła-
ty z tego tytułu nieco wzrosły, 
co spowodowało... „znikanie 
osób”. Jak to rozumieć?

– Otóż z  informacji prze-
kazanych do AO1 od naszych 
mieszkańców wynika, że tyl-
ko w  styczniu około 200 osób 
„zniknęło” z  jednego nasze-
go budynku. Dla przykładu, 
w wieżowcu przy ulicy Śląskiej 
mamy 54 mieszkania, a zamel-

dowane są tam 64 osoby. 
Niebawem może się okazać, 
że będzie ich jeszcze mniej. 
W rzeczywistości mieszka tam 
znacznie więcej osób, bo wła-
ściciele faktycznie zameldowa-
ni są nawet w innych miastach, 
ale wynajmują swoje miesz-
kania studentom i  w  ten spo-
sób chcą uniknąć regulowania 
kosztów utrzymania wind. Ten 
problem również musimy roz-
wiązać, żeby wszyscy solidar-
nie ponosili te koszty – pod-
kreśla Stanisław Prus.

(lubek)

miasto finansuJe obywatelskie proJekty

zagłosuj na przymorski projekt
Aż 9 milionów złotych przeznaczono w tym roku na realizację projektów obywatelskich w Gdańsku. Wszystkie nie 
będą oczywiście dofinansowane. Zrealizowane zostaną tylko te, które uzyskają największe poparcie wśród miesz-
kańców podczas głosowania. Wniosków jest ponad 300, a wśród nich dwa, w których realizację zaangażowali się 
przedstawiciele PSM „Przymorze”.

Przymorze jest jedną z nie-
licznych, jeśli nie jedyną dziel-
nicą, w której nie funkcjonuje 
rada dzielnicy. W  większości 
projekty obywatelskie przygo-
towywały właśnie rady dziel-
nic, więc na Przymorzu do 
działania zabrali się miesz-
kańcy, którzy skorzystali ze 
współpracy i  pomocy przed-
stawicieli Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze”. Nie ma w  tym nic 
dziwnego, bowiem inwesty-
cje – jeśli zostaną oczywiście 
poparte wystarczającą ilością 
głosów – znakomicie popra-
wią jakość życia mieszkańcom 
Przymorza.

– Z tych pieniędzy nie mogą 
niestety korzystać struktu-
ry organizacyjne naszej spół-

dzielni. Dlatego projekty 
mogą zgłaszać mieszkańcy lub 
rady dzielnic. Właśnie jedna 
z mieszkanek naszego osiedla, 
z ulicy Śląskiej, zgłosiła się do 
mnie z prośbą o pomoc w spra-
wie projektu, który zakłada 
modernizację chodników po 
obu stronach ulicy Śląskiej 
oraz remont tej drogi – odcin-
ków, które tego wymagają – 
mówi Stanisław Prus, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”.

Do głosowania na ten pro-
jekt nie trzeba przekonywać 
wyłącznie mieszkańców Ma-
łego Przymorza, bowiem do 
kościoła przy ulicy Śląskiej 
chodzą również mieszkańcy 
Przymorza Dużego, a przecież 
w  sąsiedztwie zlokalizowane 

też są obiekty użytku publicz-
nego (szkoła, Dom Kultury 
PSM „Przymorze”) i  punkty 
handlowe, z  których korzy-
stają mieszkańcy tego osiedla. 
Remont chodników i jezdni na 
pewno sprawi, że piesi i  kie-
rowcy będą się czuli bardziej 
bezpieczni.

Drugi z  projektów jest au-
torstwa Komisji Społecz-
no-Kulturalnej przy Radzie 
Osiedla „Przymorze-Piastow-
ska”, a dużym wsparciem przy 
jego tworzeniu służyła Ewa 
Abramowska, kierownik klu-
bu „Piastuś”.

– Zachęcam mieszkańców 
nie tylko naszego osiedla, ale 
też całego Przymorza, do po-
parcia naszego projektu, który 
związany jest z  rewitalizacją 
bulwaru pieszego, łączącego 
ulicę Chłopską z Parkiem Re-
agana. Uważamy, że bulwar po 
40-letnim użytkowaniu wy-
maga gruntownego remontu, 
a  obecna nawierzchnia stano-
wi zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa pieszych. Chcielibyśmy, 
aby wymieniona została na-
wierzchnia bulwaru z podzia-
łem na część dla użytku pie-
szych oraz aby została także 
wydzielona ścieżka rowerowa, 
tworząc w  całości bezpieczny 
trakt komunikacyjny, łączą-
cy ulicę Chłopską z  Parkiem 
Reagana. Mamy wielką na-
dzieję, że nasz projekt otrzy-

ma dofinansowanie, bo jest to 
przecież inwestycja nie tylko 
reprezentacyjna gospodarzy 
miasta, ale zlokalizowana jest 
w  historycznej osi widokowej 
z  Parku Oliwskiego na Zato-
kę Gdańską – podkreśla Ewa 
Abramowska.

Dla osób zainteresowanych 
tym projektem uruchomio-
no nawet punkt informacyj-
ny, który znajduje się w  Klu-
bie Osiedlowym „Piastuś” 
(codziennie w  godz. 15.00 
– 17.00).

– Jeśli ktoś nie posiada adre-
su mailowego, a chce wesprzeć 
projekt, to również pomoże-
my pokonać i  tę przeszkodę. 
Pomożemy bowiem założyć 
skrzynkę mailową, żeby każ-
dy chętny mógł wziąć udział 

w  glosowaniu – dodaje Ewa 
Abramowska.

Na oba projekty można gło-
sować przez internet (www.
gdansk.pl/budzet-obywatel-
ski), podając jednocześnie 
swój adres email, na który 
otrzymamy link weryfikują-
cy dostęp do oddania głosu. 
Swoje poparcie można też zło-
żyć w  punkcie stacjonarnym 
w  Szkole Podstawowej nr 79 
przy ulicy Kołobrzeskiej 49 
(godz. 16.00 – 18.30) od 18 do 
19 lutego oraz w  niedzielę 23 
lutego w godz. 10.00 – 15.00. 
Głosować można tylko raz (na 
jeden projekt) do 23 lutego. 
W  głosowaniu mogą uczest-
niczyć mieszkańcy Gdańska, 
którzy są zameldowani w  na-
szym mieście na pobyt stały 

lub czasowy albo też są wpisa-
ni do gdańskiego rejestru wy-
borców i  jednocześnie w dniu 
rozpoczęcia konsultacji, a więc 
4 listopada 2013 roku, mieli 
ukończone 16 lat. W  punkcie 
stacjonarnym do głosowania 
trzeba posiadać przy sobie ak-
tualny dowód osobisty lub le-
gitymację szkolną.

Warto zatem zagłosować 
na przymorskie wnioski, bo 
dzięki temu któryś z  projek-
tów może być zrealizowany 
z  miejskiej kasy – zamiast ze 
środków spółdzielni, które 
są jak wiadomo ograniczone. 
Dzięki temu Przymorze stanie 
się piękniejsze, ale też bardziej 
przyjazne mieszkańcom.

krzysztof lubański

>> W ramach projektu obywatelskiego zgłoszono także remont ulicy Śląskiej 
i chodników po obu stronach jezdni
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>> Jeden z projektów zakłada rewitalizację bulwaru 
pomiędzy ulicą Chłopską a Parkiem Reagana
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moc atrakcJi dla dzieci 

Feryjne wspomnienia 
Bardzo ciepło wspominają zakończone niedawno ferie dzie-

ci, które spędziły ten czas na zajęciach zorganizowanych przez 
Dom Kultury przy ulicy Śląskiej na Przymorzu.

– Zajęcia dla dzieci organizujemy podczas ferii już prawie 
od 10 lat. W tym roku dopisała nam nawet pogoda i mogliśmy 
skorzystać z uroków zimy, bawiąc się na górce saneczkowej – 
mówi nam Barbara Imianowska z przymorskiego Domu Kul-
tury. – To nie była oczywiście jedyna atrakcja, którą przygoto-
waliśmy. Odwiedziliśmy Muzeum Morskie w Gdańsku, gdzie 
maluchy uczestniczyły w warsztatach „W poszukiwaniu Króla 
Artura”. Z kolei w gdańskiej stoczni uczestniczyły w zajęciach 
„Dźwięki wolności”, podczas których mogły między innymi 
podpatrzeć jak przygotowuje się słuchowisko.

Z kolei dzięki uprzejmości i gościnności Danuty i Mirosła-
wa Jarzębowskich zorganizowano w trakcie ferii zajęcia spor-
towe w hali „Atleta” przy ulicy Opolskiej. Ciekawy okazał się 
również wypad do centrum Experyment w Gdyni, a przed-
niej zabawy z  kręglami w  „Soprano” też na pewno nikt nie 
zapomni. 

– Zwieńczeniem naszej zimowej akcji był oczywiście kar-
nawałowy bal przebierańców – dodaje Barbara Imianowska. 

(kl)
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>> Atrakcji przygotowanych przez Dom Kultury 
było tak wiele, że ledwie starczyło czasu na 

spacer po gdańskiej starówce

porozumienie podpisane

rośnie szkoła w kokoszkach
W Kokoszkach powstaje nowa szkoła, ale to nie jedyna inwestycja oświato-
wa, którą finansować ma miasto. Niedawno przedstawiciele Gdańska oraz 
gmin Pruszcz Gdański i Kolbudy podpisali porozumienie w sprawie kolejnego 
etapu przygotowań do budowy szkoły w Kowalach.

O potrzebie budowy szkoły 
w  Kowalach nie trzeba niko-
go przekonywać. Uczyć się tu 
będą dzieci z  Kowal oraz są-
siednich miejscowości leżących 
zarówno na terenie gminy Kol-
budy, jak i  Pruszcz Gdański, 
ale też z południowych osiedli 
Gdańska. Placówka ma być od-
dana do użytku w 2018 roku.

Na mocy porozumienia pod-
pisanego przez Magdalenę 
Kołodziejczak, wójta gminy 
Pruszcz Gdański, Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdań-
ska i  Leszka Grombalę, wój-
ta gminy Kolbudy, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
ogłosi postępowanie przetar-
gowe, którego celem będzie 
pozyskanie dokumentacji pro-
jektowej dla budowy wspól-
nej dla trzech gmin placówki 
oświatowej.

– Gdańsk, Kolbudy 
i  Pruszcz Gdański są człon-
kami stowarzyszenia Gdański 
Obszar Metropolitalny. Lide-
rem przedsięwzięcia jest gmi-
na Kolbudy, na terenie której 
zostanie wybudowana szko-
ła. To pierwsza tego typu ini-
cjatywa w  Polsce. Jeszcze nie 
zdarzyło się, by trzy gminy 
budowały wspólną placówkę 
oświatową – podkreśla Michał 
Glaser, dyrektor biura Sto-
warzyszenia Gdański Obszar 
Metropolitalny.

Prezydent Gdańska pod-
kreśla z kolei, że realizacja tej 
inwestycji przez trzy samorzą-
dy to dowód na to, że jeśli się 
chce, można wspólnie działać.

– W  tym przypadku jest to 
szkoła, ale mamy już plany na 
wspólne inwestycje transpor-

towe, wodno-kanalizacyjne 
czy turystyczne – mówi Paweł 
Adamowicz.

Nowa szkoła powstanie 
w  sąsiedztwie pętli autobuso-
wej w  Kowalach. Teren pod 
inwestycję przekaże gmina 
Kolbudy. 

Jeszcze w pierwszym kwar-
tale tego roku ogłoszony zo-
stanie przetarg na dokumenta-
cję projektową. 

– Chcemy, by projektanci 
przystosowali do warunków 
terenowych w  Kowalach ist-
niejący i  realizowany przez 
Gdańsk projekt szkoły w  Ko-
koszkach. Adaptacja istnie-
jącego projektu, zamiast pro-
jektowanie szkoły od nowa, 
pozwoli zaoszczędzić gminom 
pieniądze – zaznacza Wło-
dzimierz Bartosiewicz, szef 

Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

Pierwsze lekcje w  nowej 
placówce oświatowej w  Ko-
koszkach rozpoczną się wraz 
z  początkiem roku szkolnego 
w  2014 roku, a  całość koszto-
wać będzie 36 mln zł. Pienią-
dze w  całości pochodzić będą 
z  miejskiego budżetu. Nie bę-
dzie to jednak tylko szkoła. 
Powstanie bowiem przy niej 
hala sportowa, kompleks bo-
isk, place zabaw oraz 25-me-
trowy basen ze strefą masażu, 
podwodnymi ławeczkami oraz 
gejzerami. Dodajmy, że basen 
zostanie oddany do użytku 
w 2015 roku. Generalnym wy-
konawcą przedsięwzięcia jest 
firma z Bydgoszczy.

Kompleks w  Kokoszkach, 
w którym uczyć się będą dzieci 

z Kokoszek, Karczemek, Kieł-
pina Górnego i  Smęgorzyna, 
podzielony został na trzy stre-
fy. W  pierwszej powstaną 24 
klasy, w  których uczyć będzie 
się 625 dzieci oraz biblioteka 
z czytelnią, która będzie jednak 
dostępna dla wszystkich miesz-
kańców dzielnicy.

(lubek)

>> Na tych polach powstać ma do 2018 roku szkoła w Kowalach
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>> Tak wyglądać ma budowana właśnie szkoła w Kokoszkach
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wystawa w Galerii

„in illo tempore”
– „In illo tempore” to tytuł wystawy, ale też przywoływa-

ne często przez Mircea Eliadego pojęcie czasu mitycznego, 
określającego byt poza czasem „onego czasu”. Stan ten Maja 
Siemińska analizowała w  różnym zakresie także w  swoich 
poprzednich cyklach malarskich: „Eternalia” i  „Prenauti-
ca”. Najnowsze prace, pod względem kompozycyjnym, noszą 
ślady inspiracji średniowiecznym malarstwem włoskim – in-
formuje Marek Kraska z Gdańskiej Galerii Miejskiej, gdzie 
można zobaczyć prace artystki.

Malarka od początku swojej pracy twórczej czerpie z boga-
tej tradycji malarstwa europejskiego. 

– Opowiadając o człowieku współczesnym, analizuje sym-
bole archetypowe z dużą swobodą przechodząc od form abs-
trakcyjnych po figurację. W swoich pracach, korzystając z tra-
dycyjnych technik malarskich, nie unika eksperymentów for-
malnych. Chropowate, wielowarstwowe lico obrazu przybra-
ne często płatkami metali, ukazuje nam rzeczy zachwycające 
w swojej współczesnej archaiczności – dodaje Marek Kraska.

Wernisaż wystawy Mai Siemińskiej już za nami, ale jej pra-
ce można oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 przy ulicy 
Piwnej 27/29 do 16 marca. Wstęp jest oczywiście darmowy. 

Maja Siemińska to nie tylko malarka, ale także wokalistka. 
W latach 1996-2001 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 
w  Gdańsku. Ukończyła Malarstwo z  wyróżnieniem w  pra-
cowni prof. Olszewskiego z aneksem u prof. Marii Targoń-
skiej. Wcześniej studiowała na Europejskiej Akademii Sztuk 
z  plenerami we Florencji i  Wenecji. Współpracowała z  The 
School of Visual Arts w Nowym Jorku. W latach 1998-2000 
związana była z nowojorską Vibrant Group, co zaowocowało 
licznymi projektami i wystawami w Nowym Jorku.

Wystawia swoje prace na terenie Trójmiasta oraz w War-
szawie, Barcelonie, Wilnie, a nawet w Nowym Jorku. Prace 
Mai Siemińskiej znajdują się w prywatnych kolekcjach w wie-
lu miejscach na świecie: w Nowym Jorku, Nowym Orleanie, 
w Londynie, Paryżu, Warszawie, w Niemczech i Szwajcarii, 
a  także w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku (Od-
dział Sztuki Współczesnej).

(kl)

promocJa ksiąŻki

o Wilniukach  
i litwie

W czwartek 20 lutego w Muzeum Poczty Polskiej w Gdań-
sku odbędzie się promocja książki Piotra Wdowiaka „Bezdro-
żami Litwy i Inflant. 17 spotkań z Wilniukami”.

– Podczas spotkania autor zaprezentuje swoją publikację, 
która stanowi niezwykły zapis rozmów z siedemnastoma Wil-
niukami. Piotr Wdowiak podczas 4,5 letniego pobytu na te-
renie dawnego Księstwa Litewskiego przeprowadził rozmowy 
z Wilniukami. Tematy, które poruszał są nam wszystkim bli-
skie – rodzina oraz jej pochodzenie, przywiązanie do własnej 
kultury i tradycji. Wybrani rozmówcy posługiwali się co naj-
mniej trzema językami, a  taki dobór wskazuje na bogactwo 
różnorodności kulturowej, którą można odnaleźć na kartach 
książki – informuje Ewa Malinowska, kierownik oddziału 
Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Okres, który obejmują swoimi opowieściami to czas Rosji 
carskiej, przedwojennej Polski, wojennej okupacji radzieckiej 
i  hitlerowskiej oraz wolnej Litwy i  Łotwy. Wilniucy to nie 
tylko osoby wywodzące się z Wilna, ale także, jak czytamy 
w książce: „to dzieci Obojga, a dokładniej Wielu Narodów. To 
wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Korony i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. To ktoś, kogo przodkowie dziel-
nie przetrwali kolejne rozbiory państwa i walczyli w powsta-
niach. Nigdy nie poddali się rusyfikacji, germanizacji, presji 
lituanizacyjnej czy sowietyzacji i nawet rozrzuceni po najdal-
szych zakątkach świata pozostali Wilniukami”.

– Prezentacji książki będzie towarzyszyła wystawa foto-
grafii Piotra Wdowiaka, ukazująca opisane tereny. Promocję 
książki oraz wystawę przygotowywano wraz z  Konsulatem 
Litwy w Gdańsku, Konsulatem Łotwy w Gdańsku oraz Po-
morskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – 
dodaje Ewa Malinowska.

Dodajmy tylko, że początek spotkania o godz. 16.00.

(kl)

kultura
Granty 
przyznane 

Prawie 4,5 mln zł prze-
znaczyły trójmiejskie samo-
rządy na granty kulturalne. 
Jak informuje Michał Pio-
trowski z  Biura Prasowe-
go gdańskiego magistratu, 
połowa tej sumy pochodzi 
z kasy miejskiej Gdańska.

– Na ogłoszony przez 
Gdańsk Otwarty Konkurs 
Ofert 2014 na realizację za-
dań z zakresu kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury 
i  dziedzictwa narodowego 
wpłynęły 292 oferty. Do III 
etapu, po odrzuceniu ofert 
zawierających błędy for-
malne i niezgodnych z wa-
runkami konkursu, zakwa-
lifikowano 232 oferty. Oce-
niała je podczas siedmiu 
kolejnych posiedzeń komi-
sja złożona z  przedstawi-
cieli magistratu i Gdańskiej 
Rady Organizacji Pozarzą-
dowych – dodaje Michał 
Piotrowski. 

Komisja oceniła wszyst-
kie oferty i  dokonała po-
działu środków. Łączna 
kwota przyznanego do-
finansowania wyniosła 
2267280 zł.

(kl)

w teatrze wybrzeŻe

premiera „martwych dusz”

W Teatrze Wybrzeże trwa-
ją próby do przedstawienia 
„Martwe dusze”, które jest 
inspirowane dziełem Nikołaja 
Gogola. Autorem scenariusza, 
reżyserem i scenografem jest 
Janusz Wiśniewski, muzykę 
komponuje Jerzy Satanowski, 
a autorem ruchu scenicznego 
jest Emil Wesołowski. Pre-
mierę spektaklu zaplanowano 
na 22 lutego na Dużej Scenie 
gdańskiego teatru. 

– „Martwe dusze” to pierw-
sza część zamierzonej przez 
Gogola, nigdy nieukończo-
nej trylogii, zamierzonej na 
kształt „Boskiej Komedii” 
Dantego. Podróż Cziczikowa 
w poszukiwaniu martwych 

dusz przez bliską dantejskiej 
piekielną, prowincjonalną Ro-
sję Janusz Wiśniewski wpisuje 
w ramy swojego autorskiego, 
odrębnego i niepowtarzalnego 
teatru. Teatru bardzo wyrazi-
stego plastycznie, łączącego 
przerażające obrazy z prze-
szłości z naszą współczesno-
ścią – mówi Grzegorz Kwiat-
kowski z Teatru Wybrzeże.

W spektaklu występują: Ju-
styna Bartoszewicz, Monika 
Chomicka-Szymaniak, Syl-
wia Góra-Weber, Ewa Jen-
drzejewska, Anna Kaszuba, 
Katarzyna Kaźmierczak, Jo-
anna Kreft-Baka, Krystyna 
Łubieńska, Maria Mielnikow
-Krawczyk, Wanda Neumann, 

Marzena Nieczuja-Urbańska, 
Małgorzata Oracz, Krzysztof 
Gordon, Jerzy Gorzko, Ma-
ciej Konopiński, Michał Ko-
walski, Michał Jaros/Miro-
sław Krawczyk, Jacek Labijak, 
Piotr Łukawski, Robert Nin-
kiewicz, Andrzej Nowiński, 
Zbigniew Olszewski, Cezary 
Rybiński, Florian Staniewski, 
Maciej Szemiel, Adam Kazi-
mierz Trela, Jarosław Tyrański 
oraz Magdalena Szczygielska.

Premierę zaplanowano na 
22 lutego. Spektakl będzie 
można też zobaczyć 23, 24, 25 
lutego oraz 22, 23 i 25 marca.

(kl)

>> Zdjęcia z próby czytanej przedstawienia „Martwe dusze”
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słowa splatane pospiesznie

Wiersz w 32 językach świata
W Galerii Sztuki „Warzywniak” w Oliwie odbyło się spotkanie  
z Piotrem Szczepańskim, który zaprezentował swoją nową książkę  
„Słowa splatane pospiesznie”.

Urodzony w Mikołajkach na 
Mazurach Piotr Szczepański to 
człowiek orkiestra – poeta, pla-
styk, animator kultury, kierow-
nik osiedlowego klubu „Bolek 
i  Lolek” na Przymorzu. Jak 
mówią znajomi, artysta bardzo 
płodny i  aktywny na polu po-
ezji w  Polsce i  w  Niemczech. 
Uruchomił w  Gdańsku nie-
formalną grupę haiku, w  któ-
rej uczestniczy kilkudziesięciu 
twórców z całej Polski. W 2001 
roku otrzymał 3. nagrodę w In-
ternational Kusamakura Haiku 
Competition w Japonii.

Jest polskim koordynato-
rem Europejskiego Programu 
Prezentacji Twórczości Po-
etów Niewidomych „Liryczne 
Mosty”. Jest współzałożycie-
lem Międzynarodowej Grupy 
Twórczej „QuadArt”. Należy 
również do Związku Litera-
tów Polskich oraz do Euro-
pejskiego Zrzeszenia Autorów 
„Koga” (Die Kogge) z siedzibą 

w Minden (Niemcy). W latach 
80. prowadził Klub Teatralny 
„Pinezka”. 

Podczas spotkania w  „Wa-
rzywniaku” Piotr Szczepań-
ski zaprezentował swoją nową 
książkę „Słowa splatane po-
spiesznie”. Jest to dość orygi-
nalne wydawnictwo.

– Książka liczy zaledwie 110 
stron. Jest w  niej umieszczony 
tylko jeden wiersz 11-wersowy, 
ale przetłumaczony na 32 języ-
ki – mówi Piotr Szczepański. – 
Pomysł na tego typu publikację 
powstał dość nieoczekiwanie 
na moim wieczorze poetyckim 
w  Niemczech. Po spotkaniu 
przyszedł do mnie człowiek, 
który nie ukrywał wzruszenia. 
Zapytał, czy mógłby przetłu-
maczyć sobie mój tekst na kilka 
języków. Nie miałem oczywi-
ście nic przeciwko. Następne-
go dnia dowiedziałem się, że 
tekst tłumaczony jest już na 17 
języków. 

Ostatecznie wiersz Piotra 
Szczepańskiego przetłuma-
czono na 32 języki, by wspo-
mnieć chociażby o  indonezyj-
skim, japońskim, katalońskim 
czy tadżyckim.

– Chcieliśmy, aby wiersz 
można było przeczytać w  40 

językach, ale się nie uda-
ło. Myślę jednak, że książka, 
w  której znajduje się wiersz 
przełożony na 32 języki, to też 
duży sukces – dodaje poeta.

(lubek)

>> Piotr Szczepański, autor oryginalnej książki 
„Słowa splatane pospiesznie”
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www.fundacjahospicyjna.pl

wrzeszcz
kolejne boisko

Otworzono kolejne wie-
lofunkcyjne boisko w Gdań-
sku. Tym razem z  nowego 
obiektu sportowego cieszyć 
się może młodzież z  Pań-
stwowych Szkół Budow-
nictwa przy al. Grunwaldz-
kiej 238 we Wrzeszczu.

Anna Dobrowolska z Biu-
ra Prasowego gdańskiego 
urzędu miasta podaje, że 
to już 52 boisko zbudowane 
w ciągu ostatnich kilku lat. 
Koszt inwestycji to suma 
922 tys. zł. Boisko to nowo-
czesny obiekt o wymiarach 
40x22 m i  przepuszczal-
nej dla wody nawierzch-
ni. Grać można tu w piłkę 
ręczną, koszykówkę, tenisa 
ziemnego i siatkówkę. Poza 
tym powstał łącznik szkoły 
z budynkiem warsztatów. 

(Gr)

telewizJa i internet wypieraJą sport

klub, który skupia oliwską młodzież
Osiedlowy klub Ad-Rem, o którego działalności często informowaliśmy na łamach „Panoramy”, organizował zajęcia 
dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w mieście. Tradycyjnie już chętnych do udziału w imprezach nie brakowało, 
a na ofertę oliwskiego klubu odpowiedzieli także mieszkańcy Zaspy, Osowej, a nawet Sobieszewa.

Tym razem feryjne zajęcia 
„Ad-Rem” organizował we-
spół z  Gdańskim Ośrodkiem 
Kultury Fizycznej. 

– W  ramach naszej corocz-
nej akcji przeprowadziliśmy 
cały szereg imprez sporto-
wych i  rekreacyjnych, a  więk-
szość przeprowadziliśmy w sali 
sportowej Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go nr 17 przy ul. Cystersów 13. 
Odbyły się także pokazy mu-
zyczne, quizy i  konkursy wie-
dzy oraz występy recytatorsko
-taneczne czy gry świetlicowe. 
Tradycyjnie już największą po-
pularnością cieszyły się turnie-
je: piłkarskie i tenisa stołowego 
– mówi Ryszard Riviera, kie-
rownik klubu „Ad-Rem”.

Dużym zainteresowaniem 
ze strony młodych gdańszczan 

cieszyło się spotkanie, pod-
czas którego przeprowadzono 
konkurs i  „pogadankę” w  ra-
mach akcji „Bezpieczne ferie”. 
Można się było na nim dowie-
dzieć jak bezpiecznie należy 
spędzać czas wolny od nauki 
i  jak pomagać w razie nagłego 
niebezpieczeństwa.

W  konkursach piłkarskich 
najlepszy okazał się Kamil Be-
lecki, który wyprzedził Kacpra 
Zydronia i Patryka Winikajty-
sa. Wśród tenisistów zwyciężył 
Krzysztof Zdunek przed Ja-
nem Niekraszem i  Patrykiem 
Burczykiem. W  konkursie 
koszykówki triumfował Adam 
Nowik. W  punktacji ogólnej 
na najlepszego sportowca tego-
rocznej akcji 1. miejsce zajęli ex 
aequo Kamil Belecki i  Patryk 
Winikajtys.

W  tym roku w  organiza-
cji zajęć pomogli starzy, wy-
próbowani przyjaciele dzieci 
i  młodzieży, a  więc ZKPiG 
nr 17, Urząd Miejski w Gdań-
sku, firma Trefl, za co orga-
nizatorzy dziękują za naszym 
pośrednictwem. 

– Każdego roku jest coraz 
mniej ludzi dobrej woli goto-
wych do pomocy i podarowa-
nia dzieciom nawet kilku dro-
biazgów. Co innego mówi się 
o potrzebach wychowawczych, 
a co innego czyni. Szkoda, bo 
przecież wychowanie przez 
sport i kulturę wzbogaca dzie-
ci i  młodzież oraz odciąga 
ich od zgubnych używek – ze 
smutkiem zauważa Ryszard 
Riviera. 

Przypomnijmy, że klub „Ad
-Rem”, który funkcjonuje pod 
skrzydłami Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani”, działa na górnym 
osiedlu przy ulicy Czyżew-
skiego i  skupia wokół siebie 
oliwską młodzież. Od wielu 
lat jego kierownikiem jest Ry-
szard Riviera, który jest moto-
rem napędowym wszystkich 
działań sportowo-rekreacyj-
nych w klubie. 

– Z oliwskim klubem zwią-
zany już jestem 25 lat. Dzięki 
temu, że mam okazję praco-
wać z  młodzieżą, w  dalszym 
ciągu czuję się młody. Za-
uważyłem jednak coś niepo-
kojącego. Młodzi ludzie coraz 
mniej garną się do sportu, na 

co wpływ mają niestety inter-
net i telewizja. Myślę, że nasza 
działalność jest dobrze ocenia-
na zarówno przez władze spół-
dzielni, jak również samych 
mieszkańców. Mam bowiem 
sygnały, że klub na naszym 
osiedlu jest potrzebny. Trze-
ba też jasno powiedzieć, że 
gdyby nie wsparcie finansowe 
RSM „Budowlanych”, czy też 
gdańskiego magistratu, Skoku 
Stefczyka czy Trefla, wiele im-
prez by się nie odbyło. Chwa-
limy sobie również bardzo do-
brą współpracę z ZSPiG nr 17, 
która zarządza salą sportową 
i  boiskiem przy ulicy Cyster-
sów – mówi „Panoramie” Ry-
szard Riviera.

Dodajmy, że „Ad-Rem” 

otwarty jest każdego dnia 
(poza weekendami) od godz. 
15.00 do 19.00. Zajęcia spor-
towe odbywają się z  kolei 
w  sali (zimą) i  na boisku (od 
wiosny do jesieni) przy ulicy 
Cystersów. Klub nie zamyka 
drzwi przed nikim, a trenować 
tu można piłkę nożną, siatko-
wą, koszykówkę czy też tenis 
stołowy – oczywiście po wcze-
śniejszych zapisach. 

(lubek)

>> W klubie „Ad-Rem” spotykali się nawet lokalni politycy z europosłem 
Janem Kozłowskim na czele

>> Zwycięski zespół podczas feryjnych zajęć  
w klubie „Ad-Rem” (grupa młodsza)
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wreszcie rusza liGa

lechia zaczyna  
z pogonią

Kibice Lechii odliczają już godziny do pierwszego w rundzie 
wiosennej meczu swojej drużyny. W gdańskim klubie nie brako-
wało zimą spektakularnych wydarzeń. Przypomnijmy, że od nie-
dawna Lechia ma nowego właściciela, a jest nim szwajcarsko-nie-
mieckie konsorcjum. 

W zimowym okienku transferowym gdański klub był dość ak-
tywny. Do drużyny dołączyli bowiem: pomocnik Legii Warsza-
wa Aleksander Jagiełło, napastnik Tereka Grozny Zaur Sadajew 
i skrzydłowy tego samego klubu Maciej Makuszewski, obroń-
ca Wisły Kraków Paweł Stolarski, japoński pomocnik Tsubasa 
Nishi, który grał ostatnio w Gwardii Koszalin.

Jak zapowiadają nowi właściciele Lechii, gdański klub ma się 
niebawem jeszcze bardziej wzmocnić, by walczyć o miejsca, któ-
re gwarantowałyby udział w Lidze Europejskiej. Pieniądze na 
wzmocnienie drużyny „biało-zielonych” mają pochodzić od nie-
mieckiej grupy ETL, której właścicielem jest Franz Josef Wernz. 

Czy nabytki okażą się znaczącym wzmocnieniem kadry Mi-
chała Probierza przekonamy się już w najbliższą sobotę. 15 lute-
go od godz. 15.30 piłkarze Lechii podejmować będą na stadio-
nie PGE Arena ekipę szczecińskiej Pogoni. Przypomnijmy, że 
po 21 rozegranych już spotkaniach gdańska Lechia, z dorobkiem 
27 punktów, zajmuje dopiero 10. miejsce w T-mobile Ekstrakla-
sie. Najbliższy przeciwnik gdańszczan sklasyfikowany jest nato-
miast na 6. miejscu (30 pkt). Mecz z Pogonią na pewno nie będzie 
spacerkiem dla zawodników trenera Probierza. Podczas zimowej 
przerwy „portowcy” nie próżnowali i też wzmocnili swoją kadrę. 
Szkoleniowiec Pogoni Dariusz Wdowczyk ma do dyspozycji m.in. 
nieobliczalnego Patryka Małeckiego, który przeszedł z Wisły. 
Natomiast ze Slavii Sofia przeszedł Serb Pavle Popara. Dodajmy, 
że we wrześniu w spotkaniu rozegranym w Szczecinie padł remis 
1:1. Bramki w tym meczu zdobyli Takafumi Akahoshi (Pogoń) i 
Piotr Grzelczak (Lechia). Gdańszczanie mogli zdobyć komplet 
punktów, ale Piotr Wiśniewski nie wykorzystał rzutu karnego. 

W 24. kolejce 28 lutego Lechia, w meczu przyjaźni, podejmo-
wać będzie z kolei Wisłę Kraków. Początek spotkania o godz. 
20.30.

(kl)

czwarty bieG parkrun GdaŃsk

biegali jak na lodowisku
Gdańskim biegaczom nie 

jest straszna żadna pogoda, 
Śnieg, deszcz czy lodowisko 
nie przeszkadzają im na trasie. 
Co sobota spotykają się w par-
ku nadmorskim, żeby wystar-
tować w kolejnej odsłonie Par-
krun Gdańsk.

– Ostatni parkrun przypo-
minał bardziej jazdę figurową 
na lodzie. Mimo fatalnej na-
wierzchni, trasę 106. edycji 
cosobotnich biegów ukończy-
ło około 70 osób. Wśród nich 
znalazło się kilkunastu de-
biutantów. Wśród pań najszyb-
sza była reprezentantka Aka-
demii Biegania – Agata Ma-
siulaniec, która z czasem 24:55 
wygrała tu po raz siódmy. Mi-
nutę później linię mety prze-
kroczyła kolejna akademiczka, 
Anna Gruźlewska. Natomiast 
najniższe miejsce na podium 
osiągnęła z  wynikiem 26:31 
Adrianna Lech z  KL Lechia 
Gdańsk – informuje Maciej 
Gach z Parkrun Gdańsk.

Z kolei wśród mężczyzn za-
służone zwycięstwo, z  dużą 
przewagą nad resztą stawki, 
odniósł Tomasz Bagrowski 
(Radość Biegania). Był to jego 
piąty wygrany bieg w gdańskiej 
edycji parkrun. 

– Pokonanie 5 kilometrów 
w  niezwykle śliskich warun-
kach zajęło mu zaledwie 18 
minut i  53 sekundy. Drugie 

miejsce zajął Arkadiusz Kali-
nowski, który ma na koncie już 
75 startów w Parkrun Gdańsk, 
a  ostatnią trasę przebiegł 
w czasie 20:12. Trzeci był na-
tomiast Marcin Wietecha z re-
zultatem 20:24 – dodaje Maciej 
Gach.

W rankingu III edycji Par-
krun Gdańsk po czwartym 
biegu wśród pań na czele znaj-
dują się: 1. Elżbieta Tuwalska 
(400 pkt), 2. Weronika Wilk 
(395 pkt) i  3. Agata Masiu-
laniec (393 pkt). Natomiast 
wśród mężczyzn na 3. pierw-

szych miejscach sklasyfikowa-
ni są: Krzysztof Klawikowski 
(377 pkt), Tomasz Bagrowski 
(366 pkt) i  Jakub Gołąb (367 
pkt).

(kl)

>> Ostatni bieg w ramach Parkrun Gdańsk przypominał jazdę  
figurową na lodzie

lotos-trefl
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kolekcJa dawida zapiska

Wystawa na pGe arenie
Do końca marca oglądać można na stadionie PGE Arena 

wystawę „Młode życie – wielka pasja”, której współorganiza-
torem jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Piłka nożna to sport budzący emocje. Nic więc dziwnego, 
że to najpopularniejsza dyscyplina w  naszym kraju, mimo 
słabych wyników polskich drużyn. Dzięki organizacji Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku wielkie drużyny 
dostępne były na wyciągnięcie ręki. Ale na tym nie poprze-
stano. W Gdańsku grały sławy FC Barcelony, Urugwaju czy 
Danii. Każdy chciał uścisnąć rękę swojego idola, zdobyć ko-
szulkę z podpisami swojej ulubionej drużyny – to marzenia, 
które rozgrzewały wtedy serca wielu chłopców i dziewczynek.

Wśród wielu kibiców był taki chłopiec, któremu marzenia 
te udało się spełnić. Dawid Zapisek, mały kibic chorujący na 
rdzeniowy zanik mięśni, był do końca swoich dni wielkim 
pasjonatem piłki nożnej. Kibicował najgoręcej Realowi Ma-
dryt i Lechii Gdańsk. Swoją osobowością, otwartością, po-
godą ducha zjednywał sobie wszystkich. Zawarł przyjaźnie 
z wieloma słynnymi piłkarzami świata i przez wielu z nich był 
chętnie obdarowywany. W ten sposób uzbierała się kolekcja, 
którą teraz możemy oglądać na PGE Arenie.

Kolekcja pamiątek udostępnionych przez mamę Dawida 
to głównie koszulki piłkarskie największych klubów z pod-
pisami zawodników, piłki, szaliki, rękawice bramkarskie. Są 
wśród eksponatów także medale za zdobyte Mistrzostwo Pol-
ski. Jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów Realu Ma-
dryt, FC Barcelony, Lechii Gdańsk czy reprezentacji Hiszpa-
nii i reprezentacji Polski. 

Wszystkie rzeczy zostały wystawione w gablotach w  tzw. 
strefie team na PGE Arenie. Wystawa nie jest dodatkowo bi-
letowana i udostępniona jest osobom korzystającym z usługi 
zwiedzania stadionu. Pomocy w  jej przygotowaniu i  dosto-
sowaniu dla osób niepełnosprawnych udzielili partnerzy wy-
stawy, a więc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
i Stowarzyszenie Wspólnota Serc. 

(at)

liGa hokeJa na finiszu

stoczniowiec 
walczy o finał 

Zawodniczki gdańskiego Stoczniowca rozpoczęły ostatecz-
ną batalię o medale mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. 
Rundę zasadniczą zakończyły na bardzo dobrym, 3. miejscu. 
W pierwszych meczach play off pokonały dwukrotnie Kryni-
cę, a w miniony weekend rozpoczęły walkę o wejście do finału. 

W ostatnich meczach ubiegłego roku Stoczniowiec odniósł 
dwa zwycięstwa, pokonując na wyjeździe drużynę z Krynicy. 

– Ostatnie spotkania w rundzie zasadniczej rozegraliśmy z 
Polonią Bytom. Ich wyniki decydowały o tym, jakie miejsce 
– 3. czy 4. – zajmiemy przed play offem. Pierwszy mecz z mi-
strzyniami kraju przegraliśmy po dogrywce, a drugi dopiero 
po rzutach karnych. Dzięki zdobytym dwóm punktom za-
kończyliśmy rundę zasadniczą na 3. miejscu. Jednak zdobycie 
tych punktów z mistrzyniami Polski uważamy za duży sukces 
naszych zawodniczek – mówi Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik drużyny Stoczniowca.

W pierwszej fazie play off, a więc w ćwierćfinale, Stocznio-
wiec spotkał się na dwumeczu ponownie z ekipą z Krynicy. 
Gdańszczanki zwyciężyły na południu Polski 5:1, a w Gdań-
sku 8:2 i pewnie awansowały do półfinału, gdzie na naszą dru-
żynę czekała już ekipa oświęcimskiej Unii. Awans do finału 
uzyska zespół, który wygra dwa mecze. Pierwszy pojedynek 
odbył się w miniony weekend – już po zamknięciu tego wy-
dania „Panoramy”, natomiast rewanż lub ewentualne trzecie 
spotkanie rozegrane zostaną już na lodowisku w Oświęcimiu. 

– Uważam, że w starciu z „unitkami” nie stoimy na stra-
conej pozycji. Jeżeli uda nam się pokonać tę przeszkodę, to 
na początku marca rozpoczniemy walkę o mistrzostwo Polski. 
Przegrana z Unią spowoduje natomiast, że przyjdzie nam grać 
o brązowy medal. Marzy nam się złoto, a w sporcie wszystko 
jest przecież możliwe – dodaje Włodzimierz Byczkowski.

(lubek)

diVers niGht of the Jumps

skutery śnieżne w ergo arenie
Już 22 marca w  Ergo Are-

nie, podczas Diverse Night of 
the Jumps, wystąpi światowa 
czołówka zawodników Fre-
estyle Motocrossu. Wśród nich 
Norweg – Stian Pedersen, któ-
ry nie dość, że skoczy z rampy 
na skuterze śnieżnym razem 
z  Marceliną Zawadzką (Miss 
Polonia 2011), to jeszcze wyko-
na Tandem Backflipa ze swoim 
bratem Andreasem. 

Jak informują organizato-
rzy imprezy, ostatnie tygodnie 
upłynęły najlepszym zawod-
nikom Freestyle Motocrossu 
na zmaganiach o  punkty Mi-
strzostw Europy. 

– Cztery rundy rozgrywane 
w  austriackich miastach Linz 
i Graz były dobrym sprawdzia-
nem formy dla riderów przed 
inauguracją Mistrzostw Świa-
ta oraz polskim przystankiem 
Diverse Night of the Jumps. 
Z  kolei gość specjalny – Stian 

Pedersen nie próżnuje i  trenu-
je z  bratem Tandem Backflipa 
na skuterze, który wykonają 
w Ergo Arenie – zdradza Do-
minika Jochymska ze Sporta-
inment. – W Linz na najwyż-
szym stopniu podium dwu-
krotnie stawał Libor Podmol. 
Czech jest w  bardzo dobrej 
dyspozycji i należy spodziewać 
się po nim niesamowitego wy-
stępu w Trójmieście. 

Poza główną rozgrywką wi-
dzowie, którzy wybiorą się na 
Diverse Night of the Jumps, 
będą mogli kibicować zawod-
nikom startującym w  kon-
kursie skoku wzwyż na mo-
tocyklu oraz ścigającym się 
w Race&Style.

– Pomimo tego, że cała im-
preza będzie niezwykle emo-
cjonująca, to można sądzić, że 
wydarzeniem numer jeden tego 
wieczoru będą jednak skoki 
zaplanowane na sam koniec. 

Stian Pedersen najpierw skoczy 
na skuterze śnieżnym z  ram-
py z  pasażerką Marceliną Za-
wadzką – Miss Polonią z 2011 
roku, aby chwilę później wyko-
nać Tandem Backflipa ze swo-
im bratem Andreasem. Takich 
rzeczy jeszcze nikt nigdy wcze-
śniej w  Polsce nie wykonywał 

– dodaje Dominika Jochymska.
Co ciekawe – w  tej chwi-

li Stian i Andreas są jedynymi 
zawodnikami na świecie re-
gularnie wykonującymi Tan-
dem Backflipa na skuterze 
śnieżnym. 

(kl)

>> W Ergo Arenie swoimi nietuzinkowymi umiejęt-
nościami popisze się m.in. Czech Libor Podmol
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po mistrzostwach w spale

medale naszych lekkoatletów
Sześć medali padło łupem gdańskich i sopockich zawodników na Halowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce, które od-
bywały się w Spale. Mistrzostwo wywalczyli Klaudia Gołąbek i Marcin Grudki 
z sekcji lekkoatletycznej KS AZS AWFiS Gdańsk oraz Michał Galikowski z SKLA.

– Pięć medali to dorobek 
naszych zawodników podczas 
mistrzostw w Spale. Pierwszy, 
brązowy medal wśród junio-
rów młodszych zdobył sied-
mioboista Krzysztof Młyń-
ski. Konkurencję z wynikiem 
4860 punktów wygrał Michał 
Galikowski z SKLA Sopot. 
Niestety, dużo słabiej spisał się 
Radosław Czarnecki, który w 
rywalizacji juniorów zajął 7. 
miejsce – mówi Beata Zarach 
z Biura Promocji AZS AWFiS 
Gdańsk.

Paweł Rogalski z Sopockie-
go Klubu Lekkoatletycznego 
mówi, że jeszcze przed roz-
poczęciem rywalizacji w Spa-
le było wiadomo, że w sied-
mioboju juniorów młodszych 
będą się liczyć tylko dwaj za-
wodnicy: Michał Galikowski i 
Patryk Baran z MKS Sambor 
Tczew. Sopocianin obawiał się 
o rywala, bo ten prezentuje co-
raz lepszą formę. 

– Okazało się, że obawy 
nie były bezpodstawne. Po 
pierwszym dniu i rozegra-
niu czterech konkurencji Ga-
likowski tracił do rywala aż 
259 punktów – tczewianin 
przewagę wypracował głów-
nie w skokach: wzwyż i w dal. 
Ostatecznie jednak to nasz za-

wodnik stanął na najwyższym 
stopniu podium – mówi Paweł 
Rogalski.

Drugi medal dla gdańskie-
go klubu wywalczyła Klau-
dia Muchlada, która startując 
w pięcioboju, ukończyła mi-
strzostwa Polski na 3. miej-
scu. Złoty medal padł z kolei 
łupem Klaudii Gołąbek, która 
okazała się bezkonkurencyjna 
w biegu na 200 m. Podopiecz-

na Anny Sękowskiej zwycię-
żyła z czasem 25.06. Dodajmy, 
że zawodniczka gdańskiego 
klubu startowała też w biegu 
na 60 m, w którym zajęła 4. 
miejsce. 

– Złoty medal w biegu na 
60 m ppł wywalczył z kolei 
Marcin Grudki, którego tre-
nerem jest Maciej Ratajczak. 
Podczas ostatniego dnia mi-
strzostw brązowy medal wy-

walczył jeszcze Marek Wol-
ski, który startował w tej samej 
konkurencji, ale wśród junio-
rów młodszych – dodaje Beata 
Zarach.

Warto podkreślić, że w Spa-
le nie wystąpiła murowana fa-
worytka do mistrzowskiego 
tytułu Paulina Borys z SKLA.

(Gr)

>> Startująca w pięcioboju Klaudia Muchlada ukończyła mistrzostwa  
Polski w Spale na 3. miejscu
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smaki orientu na wyciągnięcie ręki
Wszyscy doskonale znamy smaki polskiej kuchni. Jednak warto też rozsmakować się w daniach innych krajów.  
Nie trzeba wyjeżdżać nawet z Gdańska, by spróbować smaków orientu, które już od 15 lutego serwować będzie nam 
ararat smaki orientu, znajdujący się przy ul. Wita stwosza 48a (przy rektoracie uniwersytetu Gdańskiego).

Nowa restauracyjka nie sku-
pia się na kuchni jednego kra-
ju. Będzie można tu spróbować 
wielu smaków Orientu.

– Orient to ciepło, słońce, 
dobrze doprawione potrawy 
i  pozytywna energia. Dlate-
go też chodziło nam głównie 
o  stworzenie fajnego miejsca 
spotkań w  miłym towarzy-
stwie przy smacznym jedzeniu 
– mówi Aleksandra Kadirsoy, 

która wspólnie z  mężem pro-
wadzi Ararat Smaki Orientu.

Wszystkie potrawy będą 
przygotowywane przez do-
świadczonych kucharzy ze 
świeżych produktów, na ba-
zie wypróbowanych, tradycyj-
nych przepisów. Jednak brane 
będą też pod uwagę gusta pol-
skich smakoszy orientalnych 
smaków.

– Potrawy będą sporządzane 

na bazie mięsa wołowego, bara-
niego i drobiowego. Tradycyjne 
potrawy przygotowywane są 
bez sosów, ale doskonale wiemy, 
że Polacy lubią tego typu do-
datki, dlatego różnego rodzaju 
sosów nie zabraknie oczywiście 
w naszej mini restauracji – do-
daje Aleksandra Kadirsoy. 

Niektórzy spodziewają się 
zapewne kosmicznych cen 
orientalnych potraw – nic jed-

nak bardziej mylnego. Jak za-
pewniają właściciele „Araratu” 
będzie można zjeść tu zdrowo, 
smacznie, ale przede wszyst-
kim niedrogo. Już na początku 
z  atrakcyjnej promocji skorzy-
stać mogą wszyscy amatorzy 
orientalnych smaków, bowiem 
15 i  17 lutego (najbliższa so-
bota i poniedziałek) obowiązy-
wać będą aż 50 proc. rabaty na 
wszystkie potrawy!!! Oriental-
nych dań będzie można kosz-
tować na miejscu przy ul. Wita 
Stwosza 48a. Będą one również 
dowożone do domów (za darmo 
do 3 km, przy zamówieniu po-
wyżej 20 zł).

Nie pozostaje nam więc nic 
innego, jak życzyć wszystkim 
klientom „Araratu” smacznego. 
Niech będzie to pierwszy krok 
do poznawania krajów Orientu, 
w których zakochać się można 
bez pamięci.

(Gr)

Ararat Smaki Orientu
ul. Wita Stwosza 48a  

(przy rektoracie UG, obok piekarni „Paryska”)
Zapraszamy w godz. 10.00 – 23.00


