
OdrOdzenie „Se-ma-fOra”
O tym, że pogłoski o „śmierci” „Se-ma-fora” 
są przedwczesne z jego prezesem, Zbigniewem 
Żmudzkim, rozmawia Krzysztof Lubański.

nOwOczeSne OSiedle 
Większość pomorskich deweloperów ma 
problemy ze sprzedażą mieszkań. Takich 
kłopotów nie ma SM „Południe”. 
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wynalazki dla SeniOrów
W Sopocie odbyła się konferencja o rozwiązaniach 
w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego 
starzenia się społeczeństwa.

tOaSt wznieSiOny, pOra na pracę
Mieszkańcy Gdańska zdecydowali, które projekty 
zostaną sfinansowane z budżetu obywatelskiego. 
Spośród ponad 300 wybrano 27 projektów.
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koleJowe inwestycJe we wrzeszczU

dwOrzec przypOminający mleczny bar
Okolice dworca kolejowego we Wrzeszczu to jeden wielki plac 
budowy. Cicho i spokojnie jest jedynie w samym budynku dworca, 
który po liftingu przeprowadzonym 2 lata temu wciąż nie może 
doczekać się lepszych czasów i zamiast być wizytówką naszego 
miasta, przypomina raczej minioną epokę.

Robotnicy demontują tory 
i sieć trakcyjną. Zmieni się 
ułożenie torów, aby połączyć 
je z powstającą Pomorską 
Koleją Metropolitalną.
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>> Peron, z którego odjeżdżają pociągi dalekobieżne, doczekał się wreszcie remontu
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>> Przyda się każdy dodatkowy napęd...

limeryki
Pan Prezes Jarosław,  

choć brzmi to jak farsa,
zapragnął polecieć  
z wizytą na Marsa,

Hofman mu przegadał  
- „Trudna eskapada”,
przez co ma Jarosław  
na czole dziś marsa…

***.
Znany lotniarz,  
pan Władysław  
z miasta Zgierz,

okolice te przeleciał  
wzdłuż i wszerz,
żal ma wszakże  
panna Bronia,

wystająca wciąż  
na błoniach,

wiernie czeka, bo obiecał, 
że ją też…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl
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bogdan malach

teatr
klub 
dyskusyjny 

Już po raz 24. odbędzie się 
25 marca (wtorek) spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Te-
atralnego. Według zapowie-
dzi Grzegorza Kwiatkow-
skiego, rzecznika prasowego 
Teatru Wybrzeże, najbliższe 
spotkanie poświęcone bę-
dzie spektaklowi „Martwe 
Dusze”.

Z  miłośnikami teatru 
spotka się tym razem Adam 
Orzechowski, dyrektor Te-
atru Wybrzeże oraz zespół 
aktorski. 

– Celem Dyskusyjne-
go Klubu Teatralnego jest 
stworzenie miejsca otwartej 
dyskusji pomiędzy publicz-
nością, twórcami i  współ-
twórcami spektaklu. Chce-
my nie tylko stworzyć 
widzom możliwość skon-
frontowania swoich wrażeń 
i  rozmowy o  przedstawie-
niu, ale także sprowokować 
do podjęcia szerszej, wy-
chodzącej poza ramy teatru 
dyskusji – mówi Grzegorz 
Kwiatkowski.

Wszyscy uczestnicy Dys-
kusyjnego Klubu Teatral-
nego otrzymają kupony ra-
batowe uprawniające do za-
kupu dwóch biletów w cenie  
15 zł na spektakle grane 
w  nadchodzącym miesiącu. 
Osoby, które zbiorą mini-
mum 5 kuponów otrzyma-
ją pod koniec sezonu Kartę 
Przyjaciela Teatru, upoważ-
niającą do rabatu przy zaku-
pie biletów w  ciągu całego 
sezonu 2013/2014.

Przypomnijmy, że pre-
miera spektaklu „Martwe 
Dusze” odbyła się 22 lutego.

(Gr)

•	 14 – 16 marca (piątek – niedziela), halowe zawody 
regionalne w skokach przez przeszkody, hipodrom 
w sopocie

•	 14 – 15 marca (piątek – sobota), Xi Gdyński maraton 
na orientację „spiros”, Gdynia, ul. Jowisza 60 – 
zespół szkół nr 15

•	 16 marca (niedziela), koncert acid drinkers,  
godz. 19.00, kwadratowa, Gdańsk, ul. siedlicka 4

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

•	 19 – 22 marca (środa – sobota), 21. międzynarodowe 
targi bursztynu, biżuterii i kamieni Jubilerskich 
amberif, amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 21 marca (piątek), koncert ani dąbrowskiej, godz. 
22.00, scena, sopot, al. franciszka mamuszki 2

•	 22 marca (sobota), diverse night of the Jumps,  
godz. 19.00, hala ergo arena

•	 22 marca (sobota), musical „przygody sindbada 
Żeglarza”, godz. 19.00, teatr muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

•	 23 marca (niedziela), hey Unplugged, godz. 18.00, 
filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

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

•	 26 – 27 marca (środa – czwartek), kult Unplugged, 
godz. 19, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

•	 26 – 27 marca (środa – czwartek), ogólnopolski 
szczyt energetyczny – Gdańsk 2014, amberexpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 27 marca (czwartek), akademia tworzenia kapitału – 
hity inwestycyjne 2014 roku, godz. 9.30,  
cinema city krewetka, Gdańsk, ul. karmelicka 1

•	 30 marca (niedziela), koncert Świetlików,  
godz. 20.00, bunkier, Gdańsk, ul. olejarna 3

•	 30 marca (niedziela), kabaret moralnego niepokoju, 
godz. 16.00 i 19.00, scena not, Gdańsk, rajska 6

•	 1 kwietnia (wtorek), artur andrus i Grupa mocarta, 
godz. 17.30 i 20.30, filharmonia bałtycka,  
ul. ołowianka 1

•	 4 – 12 kwietnia (piątek – sobota), Gdański festiwal 
muzyczny – więcej na www.gdanskifestiwal.pl

•	 11 – 13 kwietnia (piątek – niedziela), 17. Gdańskie 
targi turystyczne, amberexpo, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 11

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

•	 19 sierpnia (wtorek), koncert Justina timberlake’a, 
godz. 20.00, pGe arena

na syGnale
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Miejsce wpisywania do odgadnięcia 

ROZWIĄZANIE 

RZĘDAMI 

skeleton, teju, żona, wiolin, krasnal, łach, kras, socha, Art., sztaluga, chaos, szton, 

KOLUMNAMI 

Tanana, rejwach,  etola, Boni, Stokłosa, kebraczo, Luis, żonkil, largo, Haas, raut, stan,  
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zatrzymany diler 
800 gramów narkotyków znaleźli policjanci 

w piwnicy jednego z mieszkań w Gdańsku. Ich 
właścicielem był 33-latek, który był podejrzewa-
ny o handel narkotykami. 

Akcja policjantów z  komendy miejskiej miała 
na celu zwalczanie przestępczości samochodowej 
i narkotykowej. Na liście podejrzeń znalazło się 
także wynajmowane przez 33-letniego gdańsz-
czanina mieszkanie. Ale nie tam, a  w  piwnicy, 
znaleziono poukładane na półkach worki ze środ-
kami odurzającymi. Łącznie mundurowi zabez-
pieczyli ponad 760 gramów suszu konopi, 12,5 
gramów heroiny i ponad 30 gramów amfetaminy. 
Ich czarnorynkowa wartość wynosi ok. 50 tys. zł. 

33-latek został zatrzymany, trafił do aresztu 
i usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacz-
nej ilości środków odurzających. Sąd zastosował 
wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 mie-
sięcy, ale grozi mu kara do 12 lat pozbawienia 
wolności. 

Znaczniej mniej, bo tylko 3 lata mogą spędzić 
w więzieniu trzej mężczyźni i kobieta, przy któ-
rych policjanci znaleźli marihuanę i amfetaminę. 
„Zioło” mieli przy sobie dwaj mieszkańcy Gdań-
ska, których zatrzymano w Sopocie. Również so-
poccy policjanci zatrzymali 22-letnią mieszkan-

kę Grudziądza, która zapaliła sobie trawkę pod 
dyskoteką. Z kolei w aucie na warszawskich tabli-
cach rejestracyjnych (w którym siedziały 4 osoby) 
mundurowi z Sopotu natrafili na woreczki z ma-
rihuaną i amfetaminą. 

Coraz częściej dowiadujemy się, że młodzi lu-
dzie sięgają już nie tylko po alkohol, ale również 
po inne, mocniejsze i bardziej groźne używki.

„dla warszawiaka nie masz cwaniaka”?
Na łatwe pieniądze liczył 35-letni warszawia-

nin, który przyjechał do Sopotu zaciągnąć kre-
dyt w banku. Okazało się jednak, że na podsta-
wie fałszywych dokumentów mężczyzna starał 
się o  kredyt obrotowy w  wysokości 200 tysięcy 
złotych. Pracownica banku, weryfikująca doku-
menty kredytowe, doszukała się nieprawidłowo-
ści, o których powiadomiła policję. 35-latek usi-
łował wprowadzić w błąd pracowników banku co 
do wiarygodności przedłożonych dokumentów 
i  swojej zdolności kredytowej. Za wyłudzenie 
kredytu mężczyzna może posiedzieć za kratami 
nawet 5 lat, a tam będzie mógł już sobie jedynie 
pośpiewać „Dla warszawiaka nie masz cwaniaka, 
który go móg³by wzi¹æ pod bajer lub pod pic...”. 

(lubek) 
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skłÓcony zarzĄd 

personalne 
przepychanki

Niecodzienna i mało komfortowa sytuacja panuje od kilku 
miesięcy w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Morena”. Sprawa dotyczy członków zarządu, którzy 
są skłóceni, a to nie wpływa pozytywnie na działalność jednej 
z największych gdańskich spółdzielni mieszkaniowych. 

Napięcie między prezesem zarządu LWSM „Morena” Eu-
geniuszem Głogowskim a  jego zastępcami, Henrykiem Ta-
laśką i Aleksandrem Nowaczek, narastało. W końcu Henryk 
Talaśka złożył rezygnację z  pełnionej funkcji, którą jednak 
wycofał przed posiedzeniem rady nadzorczej, na której miano 
ją przyjąć. Rada wysłuchała dodatkowo wyjaśnień wicepreze-
sa Talaśki i nie zajęła się tematem. Poza tym, ze swojej funkcji 
zrezygnował za to przewodniczący Rady Nadzorczej LWSM 
„Morena”, a nowego w dalszym ciągu nie ma. Utrudnione są 
również prace rady nadzorczej, ponieważ podczas zebrań nie 
ma kworum i zebrania się nie odbywają. 

Działania członków zarządu również nie przebiegają zbyt 
sprawnie.

– Prezes utrudniał nam dostęp do niektórych dokumentów 
oraz kont bankowych. Spółdzielnia oczywiście funkcjonu-
je, ale od jakiegoś czasu na chorych zasadach. Pracę zarzą-
du można porównać do drużynowej jazdy na torze lodowym. 
Jeśli któryś z  członków zespołu jest słabszy, to ekipa osiąga 
słabszy wynik. Podobnie jest w  naszym przypadku – mówi 
nam Aleksander Nowaczek.

Z  Eugeniuszem Głogowskim nie udało się nam skontak-
tować, by uzyskać z  pierwszej ręki komentarz do panującej 
obecnie sytuacji w LWSM „Morena”. Telefonu komórkowego 
prezes nie odbierał. Próby kontaktu z prezesem przez sekreta-
riat też się nie powiodły, mimo że obiecano, iż ktoś się z nami 
skontaktuje. Mamy jednak nadzieję, że do tematu wrócimy 
w  kolejnym wydaniu naszej gazety i  wtedy uda się uzyskać 
komentarz prezesa Głogowskiego.

(Gr)

>> Jedną z największych spółdzielni mieszka-
niowych w Gdańsku kieruje skłócony zarząd
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wystawa w „bolku i lolku”

W miniony piątek w  „Bol-
ku i  Lolku” odbył się werni-
saż wystawy, na której oglądać 
można rękodzieło artystyczne 
mieszkańców Przymorza, któ-
rzy działają w  grupie, skupio-
nej właśnie przy osiedlowym 
klubie.

– Na wystawie obejrzeć 
można prace osób zafascyno-
wanych szydełkowaniem i  ro-

bieniem na drutach. Nie bra-
kuje również prac wykonanych 
z wikliny, czy zrobionych tech-
niką dekupażu – mówi Joanna 
Boużyk, zastępca kierownika 
klubu „Bolek i  Lolek”. – Au-
torzy prac działają przy na-
szym klubie dopiero od roku. 
Cieszymy się, że tworzą oni 
właśnie u nas, bo dzięki temu 
nasza oferta wzbogaciła się 

o zajęcia również dla starszych 
mieszkańców naszego osiedla.

Podkreślić również trze-
ba, że jest to pierwsza wysta-
wa prac osób zajmujących się 
rękodziełem artystycznym 
w  „Bolku i  Lolku”. Prace bę-
dzie można oglądać jeszcze do  
14 marca. 

(kl)

>> Na wystawie oglądać można przede wszystkim ozdoby wielkanocne
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festiwal
dla studentów

15 kwietnia odbędzie się 
Gdański Festiwal Karie-
ry. Studenci i  absolwenci, 
którzy szukają skuteczne-
go wejścia na rynek pra-
cy, przejdą szkolenia z  au-
toprezentacji. Uczestnictwo 
w warsztatach jest bezpłat-
ne, ale wymaga zapisów. 

Impreza jest skierowana 
do studentów i  absolwen-
tów z  Gdańska, którzy po 
raz pierwszy udadzą się na 
spotkania z  potencjalnymi 
pracodawcami. Spotkanie 
prowadzone będzie w  for-
mie warsztatowej, tak aby 
uczestnicy mogli nie tyl-
ko słuchać, ale także brali 
czynny udział w  przydzie-
lonych im zadaniach. 

Udział w Gdańskim Fe-
stiwalu Kariery jest bez-
płatny – decyduje kolejność 
zgłoszeń. Szczegóły i  reje-
stracja na www.gdanskife-
stiwalkariery.pl.

(Gr)

koleJowe inwestycJe we wrzeszczU

dworzec przypominający mleczny bar
Okolice dworca kolejowego we Wrzeszczu to jeden wielki plac budowy. 
Cicho i spokojnie jest jedynie w samym budynku dworca, który po liftingu 
przeprowadzonym 2 lata temu wciąż nie może doczekać się lepszych czasów 
i zamiast być wizytówką naszego miasta, przypomina raczej minioną epokę.

Stacja kolejowa we Wrzesz-
czu sukcesywnie zmienia wy-
gląd. Swoją inwestycję za-
kończyła już Szybka Kolej 
Miejska. Teraz prace trwają 
na sąsiednim peronie, który 
od dawna wymaga kapital-
nego remontu, bo do tej pory 
przypominał raczej wiejską 
stację na Mazurach, a nie waż-
ny węzeł komunikacyjny serca 
trójmiejskiej aglomeracji. Bar-
dzo sprawnie prowadzone są 
roboty na budowie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. To wła-
śnie z tego powodu rozpoczęto 
w  lutym remont peronów da-
lekobieżnych we Wrzeszczu. 
Robotnicy demontują tory 
i  sieć trakcyjną. Zmieni się 
ułożenie torów, aby połączyć 
je właśnie z  powstającą Po-
morską Koleją Metropolitalną.

Dodajmy, że na dworcu we 
Wrzeszczu robotnicy nie tylko 
zajmują się peronem i  torami. 
Roboty dotyczą też przebu-
dowy przejść podziemnych, 
którymi pasażerowie dosta-
ną się na perony. Z  kolei dla 
niepełnosprawnych i  matek 
z  wózkami zainstalowane zo-
staną cztery windy. Na samym 
peronie powstanie nowa wia-
ta, która uchroni podróżnych 
przed deszczem i  śniegiem. 

Inwestycja jest potrzebna i po-
chłonie – według szacunków – 
bagatela 140 mln zł. Nowy pe-
ron ma zostać oddany do użyt-
ku w maju przyszłego roku.

Prace we Wrzeszczu pro-
wadzone są we współpracy 
Polskich Linii Kolejowych 
i  Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej. Powstanie tu bowiem 
przystanek PKM. Nowy pe-
ron o długości ok. 300 metrów 
powstanie między dworcem 
a  przystankiem dla pociągów 
dalekobieżnych. Będzie moż-

na tam wejść po schodach pro-
wadzących z tuneli przy dwor-
cu i od strony ul. Kilińskiego. 
Dodatkowy peron ma umożli-
wiać pasażerom sprawną prze-
siadkę z  pociągów PKM do 
składów dalekobieżnych.

Na swoją kolej czeka wciąż 
budynek dworca. W  środku 
przeprowadzono niewielkie 
prace remontowe, ale wszyscy 
oczekują zdecydowanie szerzej 
zakrojonych działań, które 
zmienią wizerunek wrzesz-
czańskiego dworca, z zewnątrz 

wciąż przypominającego bar 
mleczny.

– Prowadzimy rozmowy 
z  władzami Gdańska i  anali-
zujemy możliwości zagospo-
darowania budynku dworca 
wraz z  terenami przyległymi. 
Jest jeszcze za wcześnie, by po-
dawać szczegóły – poinformo-
wała nas Katarzyna Grzduk 
z  Biura Prasowego Departa-
mentu Marketingu PKP.

(lubek)

>> Budynek dworca kolejowego wciąż przypomina bar mleczny  
z minionej epoki

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



news@panoramapomorza.pl     marzec 20144 wydarzenia

Przyjdź do nas !!!
Poczuj klimat !!!

Zasmakuj orientu !!!
Zapraszamy do naszego lokalu 
ul. Wita Stwosza 48a w Gdańsku-Oliwie
tel.: 791 874 441 vis a vis rektoratu UG

Ararat
Smaki
Orientu

finał w tczewie

czekamy na sukces
W Tczewie odbędzie się 28 marca finał VII Olimpiady Wiedzy 

o Bezpieczeństwie „Razem Dbajmy o Nasze Miasto”. W ostat-
niej, finałowej rundzie udział weźmie 27 uczniów z 9 pomorskich 
miast, a wśród nich aż 6 reprezentantów Gdańska. 

– Komisja konkursowa sprawdziła 313 testów – tylu uczniów 
wzięło udział w  drugim etapie olimpiady. Po kilkugodzinnym 
posiedzeniu komisja konkursowa wyłoniła 27 finalistów, którzy 
zakwalifikowali się do trzeciego i zarazem ostatniego etapu olim-
piady – informuje Miłosz Jurgielewicz, rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej w Gdańsku. 

Barw naszego miasta bronić będą: Patryk Felskowski, Damro-
ka Formela, Mateusz Myśliński, Michał Opaczewski, Patryk Sa-
dowski oraz Anna Szumilewicz.

– Trzeci, finałowy etap olimpiady odbędzie się 28 marca 
w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Uczestnicy olimpiady 
muszą teraz, do 14 marca, dostarczyć autorski projekt inicjatywy 
społecznej na rzecz poprawy funkcjonowania Straży Miejskiej 
wraz z prezentacją multimedialną – dodaje Miłosz Jurgielewicz.

O finałowych osiągnięciach gdańskich olimpijczyków poinfor-
mujemy w kolejnym wydaniu „Panoramy”.

(Gr)

pUnkt obsłUGi podatnika

Skarbówka na Oruni
Kolejny raz mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska będą 

mogli skorzystać z punktu obsługi podatnika I Urzędu Skarbo-
wego w Gdańsku, który do 29 kwietnia utworzono w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na Oruni Górnej.

– Kilka lat temu wspólnie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
doszliśmy do wniosku, że warto byłoby otworzyć punkt obsługi 
klienta na naszym osiedlu. Wiadomo, że biuro musiało spełniać 
określone warunki, żeby pracownicy skarbówki mieli odpowied-
nie warunki do obsługi petentów – mówi Sylwester Wysocki, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”. – Przez te kilka 
lat zauważyłem, że mieszkańcy, nie tylko naszego osiedla, chęt-
nie korzystają z  możliwości załatwienia swoich spraw właśnie 
tutaj. Były nawet dni, że petenci czekali w kolejce.

Z  punktu obsługi podatnika skorzystać mogą osoby, które 
przede wszystkim podlegają pod I Urząd Skarbowy w Gdańsku, 
który znajduje się przy ulicy Rzeźnickiej. Punkt otwarty będzie 
w poniedziałki (do 29 kwietnia) w godz. 11.00 – 18.00 w sali kon-
ferencyjnej SM „Południe” przy ulicy Strzelców Karpackich 1.

(kl)

nabÓr  
fUndatorÓw

wakacyjny 
staż 

Do 30 marca zgłaszać 
się mogą fundatorzy, któ-
rzy chcieliby uczestniczyć 
w  kolejnej, 12. edycji pro-
jektu „Wakacyjny Staż”. 
Projekt organizowany jest 
dla studentów oraz absol-
wentów wyższych uczelni.

– Poprzez staże i prakty-
ki wspólnie z przedsiębior-
cami pomagamy studentom 
i  absolwentom wyższych 
uczelni w zdobyciu nowych 
umiejętności oraz ułatwia-
my im wejście na rynek 
pracy. Na ubiegłoroczny 
apel prezydenta zareagowa-
ły 64 firmy, które zaofero-
wały 292 miejsca pracy. Za-
interesowanie zdobyciem 
letniego zatrudnienia było 
ogromne. Rywalizowała 
o nie rekordowa liczba 2155 
chętnych – informuje Mag-
dalena Kuczyńska z  Biura 
Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.

Do końca marca trwa 
nabór fundatorów staży, 
zaś od połowy kwietnia na 
stronie projektu (www.waka-
cyjnystaz.gdansk.gda.pl) trwać 
będzie zgłaszanie aplika-
cji na wybrane stanowiska. 
Z  kolei w  maju i  czerwcu 
firmy przeprowadzą rekru-
tację kandydatów. Funda-
torami staży mogą być fir-
my, organizacje pozarządo-
we i  inne instytucje (staro-
stwa powiatowe i  urzędy 
gminne), które zobowiązu-
ją się do przyjęcia stażysty 
na minimum jeden miesiąc 
w okresie lipiec – wrzesień 
oraz do wypłaty stażyście 
wynagrodzenia w  kwocie 
minimum 1000 zł brutto za 
miesiąc stażu.

Fundatorzy proszeni 
są o  przesłanie deklaracji 
uczestnictwa w  akcji oraz 
logo firmy w  wersji elek-
tronicznej (w  pliku wekto-
rowym lub o rozdzielczości 
nie mniejszej niż 300 dpi) 
do 30 marca na adres: wa-
kacyjnystaz@gdansk.gda.
pl z  dopiskiem „Wakacyj-
ny Staż 2014 – deklaracja 
uczestnictwa”. W tym roku 
po raz pierwszy fundatorzy 
będą samodzielnie wypeł-
niać „Ofertę stażu” elektro-
nicznie, na stronie projektu. 
W tym celu, po otrzymaniu 
od fundatora deklaracji 
uczestnictwa w  projekcie, 
zostanie przesłany link ak-
tywacyjny, umożliwiający 
zalogowanie się i  złożenie 
oferty stażu – najpóźniej do 
4 kwietnia. 

(kl)

wysoka frekwencJa Głosowania

toast wzniesiony,  
a teraz pora na pracę
Mieszkańcy Gdańska zdecydowali, które projekty zostaną 
sfinansowane z budżetu obywatelskiego. Spośród ponad 300, 
w wyniku głosowania, wybrano 27 projektów, których realiza-
cja kosztować może według szacunków ok. 9,9 mln zł. Wśród 
nich są też inwestycje, którym kibicowała „Panorama”.

Gdańsk, w  porównaniu 
z Sopotem czy Gdynią, po raz 
pierwszy postanowił wpro-
wadzić budżet obywatelski. 
Mieszkańcom nie brakowało 
pomysłów i  po rozpatrzeniu 
wszystkich wniosków, wybra-
no 307 projektów, na które 
można było potem głosować. 
Te, które otrzymały najwię-
cej głosów w  poszczególnych 
okręgach wyborczych, będą 
realizowane jeszcze w  tym 
roku i  finansowane z  budżetu 
obywatelskiego. Dodajmy tyl-
ko, że na każdy okręg przezna-
czono 1,5 mln zł. 

– Cieszymy się, że głosowa-
ło tak wielu gdańszczan. Fre-
kwencja nas zaskoczyła i oka-
zała się zdecydowanie lepsza 
od naszych założeń. Uczyni-
liśmy pierwszy krok w kształ-
towaniu gdańskich budżetów 
obywatelskich. Jednak naj-
ważniejszym zadaniem tego 
procesu będzie teraz realiza-
cja projektów. Jeszcze jesienią, 
przed wyborami samorządo-

wymi, zajmować będziemy się 
przyszłorocznym budżetem 
naszego miasta. Nie jesteśmy 
w  stanie powiedzieć teraz, ile 
przeznaczonych zostanie pie-
niędzy na realizację projektów 
obywatelskich w  2015 roku, 
ale możemy zapewnić, że 
kwota ta nie będzie mniejsza 

niż teraz – mówi Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska.

W głosowaniu udział wzię-
ło 51038 osób, co stanowi 13,6 
proc. uprawnionych gdańsz-
czan. Wśród projektów, któ-
re otrzymają dofinansowanie 
znalazł się Activ Park Przy-
morze, autorstwa Krzysztofa 
Skrzypskiego.

– Jako pomysłodawca 
i  wnioskodawca projektu po 
cichu liczyłem, że się uda, 
ale w  rzeczywistości sądzi-
łem, że zdobędziemy popar-
cie ok. 400 osób. Mamy miłą 
niespodziankę, bowiem na 
Aktiv Park Przymorze głoso-
wało 1349 osób. Uważam to 
za wielki sukces, a  jednocze-
śnie za ogromny kredyt za-
ufania. Dzięki realizacji tego 
projektu Przymorze uzyska 
nową, niespotykaną do tej 
pory w  Gdańsku, przestrzeń 
integrującą społeczność lo-
kalną – mówi nam Krzysztof 
Skrzypski. – Szampan wypity, 
toast wzniesiony, a  więc teraz 
trzeba się zabrać do roboty. Już 
przygotowuję scenariusz na 
otwarcie placu, co pewnie na-
stąpi późną jesienią. Już teraz 
planuję kolejny projekt, któ-
ry zgłoszę w  ramach budżetu 
obywatelskiego na 2015 rok.

O  Activ Park Przymorze 
pisaliśmy już na naszych ła-
mach. W kolejnych wydaniach 
„Panoramy” postaramy się 
przedstawić kolejne projekty, 
które będą realizowane w  ra-
mach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego.

(lubek)

>> O tym, które projekty zostaną sfinansowane 
z budżetu obywatelskiego poinformowano na 

specjalnej konferencji
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filatelistyka

Specjalny 
znaczek

W  ubiegłym tygodniu 
Poczta Polska wprowa-
dziła do obiegu znaczek 
pocztowy o  wartości 5,00 
zł emisji „IAAF Halo-
we Mistrzostwa Świata 
w Lekkoatletyce”.

Grafika znaczka prezen-
tuje trzy dyscypliny lekko-
atletyczne – skok o  tycz-
ce kobiet, pchnięcie kulą 
mężczyzn oraz bieg na 800 
m mężczyzn. Autorką pro-
jektu znaczka jest Agata 
Tobolczyk.

Znaczki wydrukowane 
zostały techniką offsetową 
i  sitodrukiem na papierze 
fluorescencyjnym, w  for-
macie 51x39,5 mm, w  na-
kładzie 150000 sztuk, ar-
kusz sprzedażny – 4 znacz-
ki (2x2).

Z  okazji Halowych Mi-
strzostw Świata w  Lek-
kiej Atletyce została rów-
nież wydana koperta 
FDC (Koperta Pierwszego 
Dnia Obiegu) z  naklejo-
nym znaczkiem pocztowym, 
ostemplowana datowni-
kiem z  datą pierwszego 
dnia obiegu znaczka. 

Odcisk datownika uzy-
skać będzie można do 
4 kwietnia w  Urzędzie 
Pocztowym Sopot 1 przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 
2 (czynny w  dni powsze-
dnie w godz. 8.00 – 20.00, 
a  w  soboty w  godz. 8.00 
– 14.00).

Walory filatelistyczne 
dotyczące Halowych Mi-
strzostw Świata w  Lekko-
atletyce w Sopocie, zakupić 
można również w  poczto-
wym sklepie internetowym 
www.f ilatelistyka.poczta
-polska.pl.

(Gr)

zmiana trasy

122 jak dawniej 
Na prośbę mieszkańców Sopotu autobus linii 122 zmienia 

swoją trasę przejazdu. Zmiana została wprowadzona od po-
czątku marca.

Autobus jeździć będzie od przystanku Sopot Kamienny Po-
tok SKM w kierunku portu lotniczego w Gdańsku następu-
jącymi ulicami: Al. Niepodległości – Armii Krajowej – Nie-
podległości – 3 Maja – Władysława IV – Łokietka – „Droga 
Zielona”, al. Grunwaldzka – Żołnierzy Wyklętych – Słowac-
kiego – Spadochroniarzy – Port Lotniczy.

Przypomnijmy, że do tej pory w kierunku lotniska autobus 
z ul. Armii Krajowej wjeżdżał w ulicę Sikorskiego, Podjazd 
i Kościuszki i właśnie tych przystanków nie ma już w nowym 
rozkładzie jazdy. Dodajmy tylko, iż trasa przejazdu z  portu 
lotniczego w kierunku Sopot Kamienny Potok SKM nie ule-
gła zmianie.

(Gr)

zostały hałdy soli

pozimowe sprzątanie Sopotu

Wydaje się, że w  tym se-
zonie zima była szczególnie 
krótka i wszystko wskazuje na 
to, iż zawita do nas ponownie 
dopiero pod koniec roku.

Iście wiosenna aura spowo-
dowała, że firma, która mia-
ła odśnieżać sopockie dro-
gi i  chodniki, zajęła się ich 
sprzątaniem.

– Nie możemy mówić 
o  oszczędnościach finanso-
wych ponieważ ci, co mieli 
odśnieżać, zajęli się sprząta-
niem pozimowym. Pozostała 
jedynie niewykorzystana sól – 
mówi Anna Dyksińska z Biura 
Prezydenta Miasta Sopot.

Właściwie już od połowy 

lutego w  Sopocie prowadzo-
ne jest pozimowe sprzątanie 
parków, skwerów, ulic i chod-
ników. W  mieście są 143 uli-
ce, a na koniec lutego połowa 
z nich została już posprzątana. 

– Pracami zajmuje się mo-
mentami nawet 45 osób dzien-
nie. Szacujemy, że do połowy 
marca – o ile nie zaskoczy nas 
pogoda – miasto powinno być 
wysprzątane po zimie. By jesz-
cze szybciej i dokładniej sprzą-
tać sopockie ulice, flotę sprzą-
tającą w  mieście zasiliła pod 
koniec lutego dodatkowa, duża 
zamiatarka drogowa, którą 
wypożyczamy na 3 miesiące. 
Będzie to 6 pojazd przystoso-

wany do sprzątania w mieście 
– dodaje Anna Dyksińska.

Bartosz Piotrusiewicz, wice-
prezydent Sopotu przypomi-
na z kolei, że oprócz czystych 
ulic, chodników, skwerów 
i placów warto również zadbać 
o  własne podwórka, usuwając 
wszystko, co je szpeci.

– W  Zakładzie Oczysz-
czania Miasta można odebrać 
worki na odpady zielone. Pa-
miętajmy, że wszyscy jesteśmy 
gospodarzami i  zdecydowanie 
lepiej będzie nam się mieszka-
ło w czystym mieście – zachę-
ca Bartosz Piotrusiewicz.

(kl)

>> Na 3 miesiące wypożyczono zamiatarkę drogową, która sprzątać będzie 
sopockie ulice
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aktywne i zdrowe starzenie

wynalazki, które pomogą seniorom
W Sopocie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Domestic – „Domowy asystent osób 
starszych i chorych”. Jej tematem przewodnim były rozwiązania w zakresie wspomagania aktyw-
nego i zdrowego starzenia się społeczeństwa.

Podczas konferencji na-
ukowcy z  Politechniki Gdań-
skiej zaprezentowali stworzo-
ne przez siebie urządzenia oraz 
systemy, które mają na celu 
poprawę jakości życia osób 
starszych, niesamodzielnych 
i  chorych. Była również oka-
zja do dyskusji na temat szero-
ko pojętej polityki senioralnej 
w  Polsce, województwie po-
morskim i w Sopocie. Z badań 
wynika, że co czwarty Polak 
w 2035 r. będzie osobą starszą 
(będzie miał 65 lat i  więcej), 
a  już w  2020 r. ponad milion 
Polaków będzie dobiegać 90. 
roku życia. Postępujący proces 
starzenia się społeczeństwa to 
problem zarówno społeczny, 
jak i ekonomiczny. 

W  grudniu 2013 r. rząd 
przyjął założenia długofalowej 
polityki senioralnej. 

– W  dokumencie tym sku-
piliśmy się na zdrowiu, aktyw-
ności zawodowej i  społecznej 
– mówiła podczas konferencji 
Marzena Breza, dyrektor De-
partamentu Polityki Senioral-
nej Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

– Osoby starsze pełnią waż-
ną rolę w życiu społecznym, to 
bardzo duży i  istotny kapitał 
społeczny, dlatego warto do-
brze wykorzystać zasoby osób 
starszych – podkreślał Ma-
ciej Dębski z Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Z  kolei Paweł Orłowski, 
podsekretarz stanu w  Mi-
nisterstwie Infrastruktury 
i  Rozwoju, odniósł się m.in. 
do kwestii aktywizacji za-
wodowej osób 50 +, która 
jest jednym z  głównych ce-

lów Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

– Liczba osób w wieku po-
produkcyjnym będzie stale 
rosła, dlatego ważne jest, aby 

skupić się na tym, by te oso-
by utrzymać i  przywracać na 
rynek pracy m.in. poprzez 
podnoszenie ich kwalifikacji 
i kompetencji – mówił Paweł 
Orłowski.

– Projekty stworzone przez 
gdańskich naukowców in-
spirowane były rozmowami 
z osobami starszymi, ich opie-
kunami i  rodzinami, a  celem 
jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa osobie starszej, chorej 
i  niesamodzielnej w  swoim 
domu – podkreśla prof. dr 
hab. inż. Jerzy Wtorek, pro-
dziekan ds. badań z Politech-
niki Gdańskiej, kierownik 
projektu Domestic.

– Inteligentne rozwiązania 
zostały wbudowane w  oto-
czenie domowe, tak aby były 
praktycznie niewidoczne. Są 
bardzo proste w  użyciu i  nie 
wymagają żadnego prze-
szkolenia – dodaje Jacek Ru-
miński, zastępca kierownika 
projektu.

Dla przykładu, bezpieczna 
wanna kontroluje proces na-
pełniania wody, zasugeruje 
moment opuszczenia kąpieli, 
a  w  razie wykrycia bezruchu 
przez dłuższy czas, najpierw 
zaalarmuje osobę kąpiącą się, 
a w razie braku reakcji odetnie 
dopływ wody i spuści ją, zapo-
biegając utonięciu. Urządze-
nia z projektu Domestic będą 
testować sopoccy seniorzy. 

Anna Jarosz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przyznaje, że za-
pewnienie dobrej jakości ży-
cia, utrzymanie jak najdłużej 
w  aktywności i  zdrowiu wy-
maga podejścia interdyscypli-
narnego, współpracy świata 
nauki, ochrony zdrowia, sek-
tora prywatnego, samorządu, 
a  także organizacji pozarzą-
dowych. To buduje system 
wsparcia i wzmocnienia.

(an)

>> Na konferencji w Sopocie zaprezentowano urządzenia oraz systemy,  
które mają na celu poprawę jakości życia osób starszych
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tłUmy w „bolkU i lolkU”

impreza na japońską nutę
Niecodzienna impreza od-

była się w klubie osiedlowym 
„Bolek i Lolek”. Kilkaset osób, 
nie tylko z Gdańska, zafascy-
nowanych japońską animą od-
wiedziło przymorski klub. 

– Trudno opisać w kilku 
zdaniach to, co działo się w 
naszym klubie. Dziewczyny 
przebierały się na wzór japoń-
skich lalek, a przy tym tań-
czyły do muzyki filmów kra-
ju kwitnącej wiśni. Poza tym 
odbyły się pokazy kendo i in-
nych wschodnich sztuk walki. 
Można było kupić książki po-
święcone bajkom oraz obejrzeć 
filmy. Odbyły się warsztaty 

plastyczne animy, czy pre-
zentacja ponad 300 gatunków 
różnego rodzaju gier. Atrakcji 
nie brakowało – mówi Piotr 
Szczepański, kierownik „Bol-
ka i Lolka”.

Nic więc dziwnego, że im-
preza cieszyła się tak dużym 
zainteresowaniem, a klub 
odwiedzili nawet mieszkań-
cy Szczecina czy Bydgosz-
czy. Dodajmy, że podobnych 
atrakcji można się spodziewać 
z okazji zbliżającego się Dnia 
Dziecka.

(Gr) >> Podczas imprezy odbyły się  
m.in. pokazy kendo
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plan remontÓw na 2014 rokU JUŻ przyGotowany

przetargi przyniosły duże oszczędności
We wszystkich administracjach Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” podsumowano plan wykonania 
remontów za ubiegły rok. Przyjęto również harmonogram zadań zaplanowanych na ten rok przez rady osiedli. 
Ostateczną ich akceptację wyda jednak niebawem Rada Nadzorcza PSM „Przymorze”.

Wszystkie przetargi, w  4 
administracjach, rozstrzyga-
no korzystnie. Cena wyko-
nania poszczególnych zadań 
była niższa od wcześniejszych 
szacunków. 

zima nas oszczędziła
– W  niektórych przypad-

kach ceny były nawet o  25 
proc. niższe od naszego kosz-
torysu. Dzięki tak korzystnym 
rozstrzygnięciom rozpoczę-
liśmy realizację zadań, które 
były zaplanowane na ten rok. 
Dla przykładu, udało się wy-
remontować więcej chodni-
ków niż początkowo zakłada-
liśmy. Liczymy, że podobna 
sytuacja będzie miała miejsce 
także w tym roku – mówi Sta-
nisław Prus, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”.

Nie tylko oszczędności, ale 
również łagodna aura spo-
wodowały, że niektóre prace 
prowadzono właśnie w okresie 
zimowym. Dzięki temu dobie-
gają do końca prace docieple-
niowe i  remont balkonów bu-
dynku przy ul. Władysławow-
skiej 2. Zdecydowanie najwię-
cej pieniędzy pochłaniają jed-
nak prace związane z wymianą 
instalacji wodociągowej.

– Przygotowujemy się teraz 
do tego typu prac w  budyn-
kach niskich, a  przypomnę, 
że do tej pory nowa instalacja 
wodociągowa jest już w  czte-
rech klatkach falowca przy 
Kołobrzeskiej 42 i  w  jednej 
klatce przy Rzeczypospolitej 
1 i  7. W  tych trzech budyn-
kach prace są już na półmetku, 
a wymianę instalacji będziemy 
oczywiście kontynuować – do-
daje Stanisław Prus. – W tym 
roku prowadzić będziemy też 
wymianę wewnętrznych linii 
zasilania elektrycznego w  bu-
dynkach niskich oraz wymianę 
stolarki okiennej na klatkach 
schodowych. Na szczęście 
oszczędziła nas zima, dzięki 
czemu nie ma zbyt wielu szkód 
na naszych drogach osiedlo-
wych, których stan i tak pozo-
stawia wiele do życzenia i wy-
maga stopniowej naprawy.

Ich remont wymaga jednak 
kolosalnych nakładów finan-
sowych, dlatego spółdzielnia 
próbuje porozumieć się z mia-
stem w sprawie przejęcia dróg 
przez gminę. Na razie mu-
szą wystarczyć ich doraźne 
remonty finansowane przez 
samą spółdzielnię, bo na więk-
sze prace jej niestety nie stać. 

kontynUUJĄ rozpoczęte 
JUŻ prace

Wymiana instalacji wodo-
ciągowej to od kilku lat prio-
rytet działań na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”. Prace te pro-
wadzone są w  falowcu przy 
Obrońców Wybrzeża, ale tak-
że sukcesywnie w  budynkach 
niskich i  stwierdzić trzeba, że 
efekty eksploatacyjne tej nowej 
instalacji są widoczne. Znika 
bowiem widmo ciągłych awa-
rii (przecieków). Przy okazji 
wszędzie montowane są wodo-
mierze z radiowym odczytem. 
Także w  falowcu wymienia-
na jest instalacja elektryczna, 
a  klatki schodowe, w  których 
te roboty zostały ukończone, 
są malowane.

– W  roku ubiegłym za-
częliśmy montować zadasze-
nie ostatnich pięter falowca. 
W  zakresie robót drogowych 
przy tym budynku powsta-
ła nowa zatoczka postojowa 
na wysokości Obrońców Wy-
brzeża 4A i  4B., a  z  kolei od 
strony balkonowej zakończy-
liśmy wymianę schodów tere-
nowych. Powstała też, zgodnie 
z zaleceniami straży pożarnej, 
droga pożarowa przy ul. Ko-
łobrzeskiej 65. Na wszystkie 
prace remontowe wydaliśmy 
2,7 mln zł – informuje An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla 4 PSM 
„Przymorze”.

W tym roku mają być kon-
tynuowane wszystkie pra-
ce, o  których już wcześniej 
wspominaliśmy i  ujęte zosta-
ły w  planie remontów na rok 
2014. Nowym zadaniem, któ-
re zaplanowano jest wymiana 
balustrady ochronnej na dachu 
falowca, gdyż obecna jest już 
zniszczona i  może zagrażać 
przechodniom, dlatego po-
wstanie nowa barierka.

dUŻe zainteresowanie 
przetarGiem

Zainteresowanie robotami 
remontowymi na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze” było w roku ubie-
głym bardzo duże. Do prze-
targów stanęło ponad 80 firm, 
które były zainteresowane re-
alizacją różnych zadań i dzię-
ki temu również cena propo-
nowanych usług okazywała się 
konkurencyjna.

– Na wszystkie remonty 
mamy budżet porównywal-
ny do tego, którym dyspo-
nowaliśmy w  roku ubiegłym.  

Niebawem skończymy roz-
poczęte w  poprzednim roku 
malowanie wszystkich klatek 
schodowych budynków na 
Małym Przymorzu. Sukce-
sywnie będziemy też wymie-
niać piony wodociągowe. Pra-
ce rozpoczęliśmy w  falowcu, 
a potem roboty będą kontynu-
owane w  niskich budynkach 
– mówi Emir Mirosław Mu-
chla, zastępca kierownika ds. 
technicznych w Administracji 
Osiedla nr 3. – Tego roku bę-
dziemy odświeżać wszystkie 

nasze piwnice w falowcu, cze-
go nie robiono od momentu 
oddania do użytku budynków 
na naszym osiedlu, czyli od  
40 lat. Warto też powiedzieć, 
że w  lutym zakończyliśmy 
wymianę wszystkich wo-
domierzy na te z  odczytem 
radiowym.

Kontynuowane będą też 
prace związane z  remonta-
mi chodników, chociaż gros 
z nich jest już zupełnie nowa. 
Teraz zostały już do wykona-
nia tylko niektóre ciągi piesze. 

Własnym sumptem wykony-
wane są altanki śmietnikowe, 
żeby można było niebawem 
wprowadzić segregację śmieci, 
dzięki czemu mieszkańcy osie-
dla będą też mniej płacić za ich 
wywóz.

koszty eksploatacyJne 
bez zmian

Pozytywnie, zarówno przez 
radę osiedla, jak i  radę nad-
zorczą, przyjęto sprawozdanie 
z  realizacji planu za rok 2013 
Administracji Osiedla nr 2 
PSM „Przymorze”, jak rów-
nież całej spółdzielni. 

– Wszystkie zadania zostały 
wykonane zgodnie z  planem. 
Prace remontowe wykonywane 
są z własnych środków tworzo-
nych w  ramach funduszu re-
montowego. Nigdy nie posił-
kujemy się jakimikolwiek kre-
dytami. Bilans z  działalności 
całości Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi jest dodat-
ni, a  nadwyżka przeszła na 
2014 rok. Dzięki temu koszty 
eksploatacyjne dla członków 
spółdzielni pozostaną na tym 
samym poziomie – informu-
je Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 2 PSM „Przymorze”. – 
W  roku 2014 w  zasadzie bę-
dziemy kontynuować roboty 
rozpoczęte w  roku poprzed-
nim. Tak więc, w ramach mo-
dernizacji chodników, wyko-
namy remont ciągów pieszych 
za falowcami przy Piastowskiej 
90 i  Piastowskiej 100, ale też 
innych ciągów pieszych lecz 

o nieco mniejszym znaczeniu. 
Modernizowane będą oczy-

wiście altany śmietnikowe, na-
tomiast w  niskich budynkach 
wymieniane będą piony i  po-
ziomy instalacji zimnej i  cie-
płej wody. W tym roku roboty 
te mają być prowadzone w bu-
dynku przy ul. Chłopskiej 36.

– Nie lada wyzwaniem bę-
dzie za to wymiana pionów 
instalacji zimnej i ciepłej wody 
w budynkach na Małym Przy-
morzu, ponieważ instalacje 
wodociągowe nie są popro-
wadzone w  „szachtach”, czy-
li wnęce pionowej w  ścianie. 
Często piony prowadzone są 
w ścianach, a także są zabudo-
wane kafelkami. W  tym roku 
przewidujemy te roboty w bu-
dynkach przy Piastowskiej 
66 i  68. Najpierw wymienio-
ne zostaną poziomy, ale przy 
pracach nad pionami będzie-
my indywidualnie rozmawiać 
z każdym właścicielem miesz-
kania, tak aby inwestycję zre-
alizować jak najmniej „bole-
śnie” dla mieszkania – dodaje 
Włodzimierz Byczkowski.

Prac remontowych na ten 
rok we wszystkich czterech 
administracjach zaplanowa-
no znacznie więcej. My poin-
formowaliśmy jedynie o  tych 
najważniejszych. Sukcesywnie 
jednak będziemy informować 
o  szczegółowych robotach re-
montowych na terenie przy-
morskiej spółdzielni.

Grzegorz rudnicki

>> Budynek przy ulicy Władysławowskiej 2  
z zewnątrz wygląda teraz prawie jak nowy
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bezpłatny internet

więcej hot-spotów
100 punktów hot-spot, za-

miast dotychczasowych 72, 
pojawi się jeszcze w tym roku 
na terenie Gdańska. W  tej 
chwili trwają prace nad usta-
leniem lokalizacji kolejnych 
hot-spotów, a  ich lista po-
winna być znana do końca 
kwietnia.

Od 2011 roku sieć GD@
NSKwifi obejmuje 72 loka-
lizacje. Ponieważ statystyki 
pokazują, że z  punktów hot
-spot korzysta rocznie 750000 
użytkowników, władze na-

szego miasta postanowiły nie 
tylko kontynuować, ale także 
rozszerzyć udostępnianie in-
ternetu dla mieszkańców i tu-
rystów. Decyzją prezydenta 
Pawła Adamowicza liczba hot
-spotów zostanie zwiększona 
do około 100.

– Jesteśmy na etapie ana-
lizowania wykorzystania hot
-spotów w  wyznaczonych 
punktach i ustalania dodatko-
wych lokalizacji. O wyrażenie 
opinii na temat potrzeb po-
prosiliśmy rady dzielnic. Pla-

nujemy wyposażyć w bezpłat-
ny internet niektóre miejsca 
rekreacyjne, które powstaną 
przy okazji realizacji projek-
tów Budżetu Obywatelskie-
go – podkreśla Barbara Szy-
mańska, dyrektor Biura In-
formatyki Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

Do połowy maja powinien 
zostać uruchomiony przetarg 
na dostawcę usługi, tak by ru-
szyła ona 15 grudnia.

(Gr)

bez obaw o podwyŻkę opłat ekspolatacyJnych

ruszyły wiosenne porządki
Mieszkańcy osiedla administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Szadółki” nie muszą obawiać się podwyżki 
stawek opłat eksploatacyjnych. Taką decyzję podjął zarówno zarząd spółdzielni, jak rada nadzorcza. Niewielkiej 
zmianie ulegnie natomiast od połowy roku wysokość odpisu na fundusz remontowy, który wzrośnie  o 10 procent.

Mimo, że planowane koszty 
na trzymanie dróg i  chodni-
ków w okresie zimowym obej-
mują nie tylko początek, ale 
i koniec roku 2014, to już teraz 
można powiedzieć o pewnych 
oszczędnościach w  kasie SM 
„Szadółki”.

– Łagodna aura sprzyja, dla-
tego już rozpoczęliśmy pierw-
sze prace porządkowe, które 
prowadzone są przede wszyst-
kim w  piwnicach i  wózkar-
niach. Często pomieszczenia 
wspólne zamieniają się w ma-
gazyn albo wysypisko śmieci, 
bowiem mieszkańcy wyrzucają 
tam niepotrzebne już w miesz-
kaniu stare meble czy urzą-
dzenia AGD i  RTV, a  nawet 
opony samochodowe, które 
należy uznać przecież za od-
pady niebezpieczne. W takich 
przypadkach wywieszamy in-
formację, w  której ostrzega-
my, że w wyniku braku reakcji 
właściciela takie rzeczy będą 
wywiezione na śmietnik – 
mówi nam Jan Kazimierczyk, 
wiceprezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Szadółki”.

Według nas są dwa powody 
takiego postępowania miesz-
kańców: zwyczajne lenistwo 
albo obawa przed kosztami, 
które mogą ponieść za wyrzu-
cenie tak nietypowych przed-
miotów na śmietnik. Jednak 
w  każdym przypadku koszty 
ponoszą solidarnie mieszkań-
cy danej nieruchomości.

– We wszystkich naszych 
zasobach mamy kilkanaście ta-
kich miejsc, służących ogółowi 

mieszkańców poszczególnych 
nieruchomości. Zdarza się, że 
sami mieszkańcy interweniują 
u nas, bo sąsiedzi trzymają na 
przykład w  wózkarni niepo-
trzebne graty, a  inni nie mają 
gdzie zostawić wózka, czy też 
roweru. Ten problem istniał od 
dawna, ale nasilił się od mo-
mentu wejścia w życie nowych 
przepisów dotyczących go-
spodarki odpadami komunal-
nymi – tłumaczy wiceprezes 
Kazimierczyk.

Jeszcze w tym roku wszystkie 
altanki śmietnikowe należące 
do SM „Szadółki” będą zamy-
kane na klucz, ponieważ zda-
rzają się przypadki podrzucania  
nieposegregowanych śmieci, za 
co spółdzielnia może otrzymać 

karę finansową. Aby tego unik-
nąć jedynie mieszkańcy otrzy-
mają do nich klucze.

– Jest jeszcze jeden powód, 
dla którego chcemy zamykać 
nasze altanki. Coraz częściej 
pojawiają się na terenie osie-
dla dziki, które szukają poży-
wienia właśnie w śmietnikach. 
Przychodząc na osiedle, nisz-
czą po drodze urządzane te-
reny zielone głównie trawni-
ki – dodaje Ludwik Nowacki, 
prezes SM „Szadółki”. – Ape-
lujemy przy okazji o  wyrzu-
canie odpadów wyłącznie do 
ustawionych pojemników.

Korzystając z  dobrej po-
gody, już teraz prowadzone 
są niektóre prace remontowe. 
Rozpoczęto m.in. roboty de-

karskie, które muszą być wy-
konywane w  określonych ter-
minach z  uwagi na ochronę 
ptaków w okresach lęgowych. 
Władze spółdzielni doskona-
le o  tym wiedzą i  przestrze-
gają przepisów, ale mimo to 
przeczuleni ekolodzy i tak na-
słali w  roku ubiegłym na SM 
„Szadółki” kontrolę Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w  Gdańsku, 
która miała stwierdzić łamanie 
przepisów.

Uznano jednak, że prowa-
dzone na osiedlu działania są 
zgodne z  przepisami, co ko-
lejny raz pokazało, iż podej-
rzenia ekologów są bezpod-
stawne i  nie poparte żadnymi 
dowodami.

– Takich prac nie może-
my wykonywać od wiosny do 
września, dlatego cieszymy 
się, ze w  tym roku już teraz 

możemy wykonać wszystkie 
roboty związane z  naprawą 
albo  wymianą rynien czy po-
kryć dachowych – mówi pre-
zes Nowacki.

Zamierzamy również podjąć 
naprawę ubytków w jezdniach, 
które powstały po zimie. Na-
prawiane są też „klawiszują-
ce” płyty chodnikowe. Dużą 
w tym „zasługę” mają kierow-
cy, którzy niezależnie od pory 
dnia uparcie parkują samo-
chody na chodnikach, mimo, 
że miejsc do parkowania nie 
brakuje. Miejsc postojowych 
nie brakuje przecież w hali ga-
rażowej i na parkingu przy pę-
tli autobusowej na wjeździe do 
osiedla.

Odpis na fundusz remon-
towy w  Spółdzielni Mieszka-
niowej „Szadółki” należy do 
najniższych w  Trójmieście. 
Wynosi on aktualnie 80 gro-

szy od 1 metra powierzchni 
użytkowej. Budynki są jed-
nak coraz starsze (najstarsze 
z nich mają już 20 lat) dlatego 
też prac remontowych z  roku 
na rok przybywa. Wydatki na 
prace remontowe zaczęły prze-
kraczać wpływy uzyskiwane 
z  bieżących wpłat na fundusz 
remontowy. Należy przyjąć, że 
fundusz ten powinien kumu-
lować środki finansowe, aby 
w przyszłości móc zapobiegać 
degradacji substancji miesz-
kaniowej poprzez wykonanie 
niezbędnych, a często drogich 
robót remontowych. Zdecy-
dowano zatem, że fundusz re-
montowy od 1 lipca zostanie  
podwyższony o  10 procent, 
co i  tak jest niewielką kwotą 
w  porównaniu z  innymi trój-
miejskimi spółdzielniami.

krzysztof lubański

>> Już na początku marca prowadzono prace 
dekarskie na budynkach administrowanych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Szadółki”
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dni Języka polskieGo

czytanie uczyni z nas wirtuozów słowa
Każdego roku, 21 lutego, 

obchodzony jest Międzyna-
rodowy Dzień Języka Ojczy-
stego. Z  tej okazji, w  Zespole 
Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 6 im. Za-
służonych Ludzi Morza na 
Oruni Górnej, zorganizowano 
Dni Języka Polskiego. 

– Celem projektu było pod-
kreślenie znaczenia języka, 
którym uczniowie i  nauczy-
ciele posługują się w  codzien-
nych kontaktach. W  ten spo-
sób chcemy też zwrócić uwagę 
na zabytki języka polskiego 
i  zaznaczyć konieczność dba-
nia o  poprawność językową 
– mówi Agnieszka Śliwińska, 
zastępca dyrektora szkoły na 
Oruni Górnej. – Powodze-
nie projektu zapewniła dobra 
zabawa. W  szkole został zor-
ganizowany cykl konkursów 
i konkurencji zespołowych dla 
uczniów. Dzieci uczestniczyły 
między innymi w  konkursach 
kaligraficznym, ortograficz-
nym, poprawności językowej, 
komputerowym o tematyce po-
święconej polszczyźnie.

Nowością w  tegorocznych 
obchodach Dni Języka Pol-
skiego była logiczna gra ze-

społowa „Rebusomania” oraz 
turnieje klasowe „Polonistycz-
ne potyczki”. Nauczyciele wraz 
z  uczniami przygotowali wy-
stawy tematyczne związane 
z językiem polskim. 

– Niespodzianką dla pedago-
gów było zapoznanie starszego 
pokolenia z  nowym sposobem 
komunikowania się młodzieży 
na portalach społecznościo-

wych. Jednak najważniejszym 
i  najbardziej przyjemnym ele-
mentem całego projektu było 
zorganizowanie spotkania 
z Łukaszem Wierzbickim, au-
torem książek dla dzieci. Fa-
scynujący sposób opowiadania 
o  własnej twórczości zachę-
cił uczniów do sięgnięcia po 
książki pisarza. Organizacja 
tej imprezy uświadomiła star-

szemu i młodszemu pokoleniu, 
że bogaty zasób słownictwa 
zyskany dzięki regularnemu 
czytaniu i  umiejętności stoso-
wania reguł językowych, może 
uczynić z  człowieka prawdzi-
wego wirtuoza słowa i  pomóc 
w  realizacji marzeń – dodaje 
Agnieszka Śliwińska.

(Gr)

>> Łukasz Wierzbicki, autor książek dla dzieci spotkał się z uczniami  
szkoły na Oruni Górnej
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w mieszkaniach orGanizUJĄ nawet hostele

mieszkańców coraz więcej,  
ale członków spółdzielni coraz mniej
We wszystkich dzielnicach Gdańska zauważa się, że w budynkach spółdzielni mieszkaniowych żyje coraz mniej osób – jed-
nak tylko „na papierze”. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Właściciele niektórych mieszkań nie zgłaszają do spółdzielni ile 
faktycznie osób zamieszkuje w ich lokalach. W ten sposób, chcąc uniknąć niektórych opłat, oszukują uczciwych ludzi.

Problem ten nie dotyczy tyl-
ko jednej spółdzielni. Takie 
praktyki stosuje się wszędzie. 
My przyjrzeliśmy się sytuacji 
w  Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowla-
ni”, gdzie „na papierze” ilość 
mieszkańców zmniejszyła się 
w  przeciągu 10 ostatnich lat 
nawet o 40 proc.

– Kiedyś każdy, kto posiadał 
mieszkanie spółdzielcze mu-
siał być członkiem spółdzielni. 
Ich liczba była nawet większa 
od ilości mieszkań, ponieważ 
w  niektórych przypadkach 
również małżonkowie zosta-
wali członkami spółdzielni. 
Zmienił to Trybunał Konsty-
tucyjny. Potem wprowadzono 
kolejne przepisy, które mó-
wiły, że właściciel lokalu nie 
ma obowiązku informowania 
spółdzielni o tym, ile zamiesz-

kuje tam osób – mówi Zbi-
gniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”.

Warto przypomnieć, że 
członek każdej spółdzielni ma 
swoje obowiązki, ale również 
prawa, by wspomnieć cho-
ciażby o  biernym i  czynnym 
prawie wyborczym. Poza tym, 
ma prawo do zysków pocho-
dzących z  prowadzonej przez 
spółdzielnię działalności go-
spodarczej. W  ten sposób 
osoby, które nie są członka-
mi spółdzielni muszą płacić 
większe stawki, np. na fundusz 
eksploatacyjny. Dotyczy to 
oczywiście spółdzielni, które 
mają lokale usługowe i  mogą 
je wydzierżawiać. Takich nie 
brakuje w RSM „Budowlani”, 
a mimo to członków spółdziel-
ni ubywa.

– Mimo, iż wiele osób ku-
puje mieszkania w  naszych 
zasobach, to nie wstępuje 
w  poczet członków spółdziel-
ni. Jednym z  warunków jest 

wpłacenie wpisowego, które 
nie jest wysokie. Ustala się, że 
jest to kwota 500 – 1000 zło-
tych. Wysokość tej opłaty każ-
da spółdzielnia ustala indywi-
dualnie. Będąc członkiem na 
przykład RSM „Budowlani”, 
kwota ta może się już wrócić 
po 2 latach, ponieważ osoba 
taka będzie płacić mniej na 
fundusz eksploatacyjny – tłu-
maczy Zbigniew Kopiński.

Nowi właściciele kupują lo-
kale przede wszystkim po to, 
żeby je potem wynajmować 
studentom. Znane są również 
przypadki, że niektóre miesz-
kania adaptowane są, szcze-
gólnie w  okresie letnim, na 
hostele, w których mieszka co 
najmniej 10 osób. 

– Nasze osiedle jest do-
brze zlokalizowane, bowiem 
znajduje się w  centrum mia-
sta, skąd blisko jest na uni-

wersytet czy Akademię Wy-
chowania Fizycznego. Blisko 
mamy też na plażę, dlatego 
chętnych do wynajęcia miesz-
kań na naszych osiedlach nie 
brakuje. Znam przypadki, że 
jedna osoba ma 3 mieszkania 
i  wszystkie są wynajmowane. 
W  każdym mieszka po kilku 
studentów, a  do spółdzielni 
składana jest informacja, że 
mieszka tam tylko jedna oso-
ba – dodaje prezes spółdzielni.

Takie postępowanie ma zna-
czenie, kiedy opłaty eksploata-
cyjne naliczane są od osób za-
mieszkałych w  danym lokalu. 
Dotyczy to przede wszystkim 
opłat naliczanych za eksplo-
atację wind oraz kosztów zu-
życia wody w  mieszkaniach, 
gdzie nie ma jeszcze wodomie-
rzy, bo i takie lokale się jeszcze 
zdarzają. 

– Trzeci czynnik to kosz-

ty wywozu odpadów. Cały 
czas się powtarza, że śmie-
ci nie produkują metry kwa-
dratowe, a  osoby. W  naszym 
mieście przyjęto metodę po-
wierzchniową, dzięki czemu 
ten problem nas nie dotyczy, 
ale z  drugiej strony musimy 
przyznać, że metoda ta nie jest 
sprawiedliwa dla osób miesz-
kających samotnie w  dużych 
mieszkaniach – przyznaje pre-
zes Kopiński.

Przepisy są takie, a nie inne 
i  spółdzielnia nie może zmu-
sić właściciela mieszkania do 
podania liczby osób tam za-
mieszkałych. Można więc je-
dynie apelować o  uczciwość, 
aby wszyscy ponosili rzetelne 
koszty utrzymania mieszkań.

(lubek)

>> Według danych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” 
w ciągu 10 ostatnich lat „wyprowadziło się” 40 proc. mieszkańców – ale tylko 

„na papierze”, bo w rzeczywistości jest ich jeszcze więcej niż w 2004 roku

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



marzec 2014     news@panoramapomorza.pl 9rOzmaitOści

drzwi otwarte 

teatr od podszewki
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru po raz 8. zorga-

nizowane będą Drzwi Otwarte w  Teatrze Wybrzeże, które 
odbędą się 23 i 24 marca. Będzie to doskonała okazja, by po-
znać skrywane na co dzień tajemnice sceny, otworzone zosta-
ną podwoje teatralnych pracowni. W programie przewidziano 
zwiedzanie Dużej Sceny i Sceny Kameralnej, pokaz charakte-
ryzacji teatralnej oraz „Lekcje niegrzeczności”. 

Drzwi Otwarte odbędą się w  godz. 11.00 – 15.00. Bez 
wcześniejszych zapisów będzie można wziąć udział w prezen-
tacji kostiumów teatralnych, która odbędzie się w foyer Dużej 
Sceny (pierwsze piętro). Będzie też możliwość przymierzenia 
niektórych kostiumów. 

– Chętni będą mogli też uczestniczyć w pokazie charaktery-
zacji teatralnej, który odbędzie się w foyer Dużej Sceny. Roz-
poczęcie pokazów zaplanowano o godz. 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15 i 14.00. W tym samym miejscu prezentowane będą ele-
menty scenografii oraz rekwizytów teatralnych. Wcześniej-
sze zapisy konieczne są do zwiedzania sceny i zaplecza, które 
przewidzieliśmy w godz. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 i 14.00. Niespodzianką będzie fotografia, którą biorący 
udział w  zabawie otrzymają po kilku minutach – informuje 
Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.

Drzwi Otwarte „Malarni” zaplanowano na 23 marca 
w godz. 11.30 – 13.00. Tu odbędzie się z kolei „Lekcja nie-
grzeczności”, która poświęcona będzie książce „O dwóch ta-
kich, co ukradli księżyc” Kornela Makuszyńskiego. Lekcje są 
przeznaczone dla widzów od 6. roku życia, a koszt jednej lek-
cji wynosi 5 zł (konieczne wcześniejsze rezerwacje).

Z  kolei na 24 marca zaplanowano Drzwi Otwarte Sceny 
Kameralnej w  Sopocie (godz. 11.00 – 14.00). Jej zwiedza-
nie, po wcześniejszych zapisach, zaplanowano w godz. 11.00, 
12.00, 13.00 i 14.00. Z kolei pokazy charakteryzacji teatral-
nej, już bez zapisów, przewidziano w  godz. 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15 i 14.00.

– Ze względu na ogromne zainteresowanie prosimy o wcze-
śniejsze zapisy pod adresem zapisy@teatrwybrzeze.pl – dodaje 
Grzegorz Kwiatkowski.

(Gr)

>> Drzwi Otwarte Teatru Wybrzeże już od 8 lat 
cieszą się dużym zainteresowaniem, również 

dzieci i młodzieży
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wspÓłpraca pGe arena z awfis

umowa została podpisana
Arena Gdańsk Operator 

oraz Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku postanowiły współpraco-
wać na polu kształcenia przy-
szłych zarządców obiektów 
sportowych oraz osób dyspo-
nujących wiedzą z organiza-
cji wielotysięcznych imprez 
masowych. 

„Zarządzanie w sporcie” to 
nowy obszar kształcenia ofe-
rowany przez AWFiS. Umo-
wa o współpracy, która zosta-
ła podpisana pomiędzy PGE 
Areną a AWFiS, pozwoli 
studentom zdobyć praktyczną 

wiedzę opartą na doświad-
czeniach zarządców obiektów 
sportowych – w tym wła-
śnie Areny Gdańsk Operator. 
Dzięki umowie możliwe bę-
dzie stworzenie nowej kadry 
specjalistów wykształconych w 
dziedzinie zarządzania infra-
strukturą sportową i organiza-
cji imprez. 

– Zanim podjęliśmy decy-
zję o uruchomieniu studiów 
w zakresie zarządzania w spo-
rcie, przeprowadziliśmy bada-
nie rynku, które pokazało, że 
tylko kilka jednostek w Polsce 
oferuje kształcenie o podob-

nym profilu – mówi dr Joanna 
Jedel, autor programu i mery-
toryczny koordynator. – Ofer-
ta, którą stworzyliśmy wzo-
rowana jest na rozwiązaniach 
stosowanych w uczelniach za-
granicznych. Została również 
poddana konsultacjom z eks-
pertami, którzy zostali zapro-
szeni do współpracy w charak-
terze dydaktyków. Absolwenci 
„zarządzania w sporcie” muszą 
umieć kierować zarówno wiel-
kimi, jak i małymi obiektami 
sportowymi. 

Stadion cieszy się niesłab-
nącą popularnością i warto-

ścią dodatnią dla studentów 
będzie, obok wyniesionej wie-
dzy, możliwość uczestniczenia 
w wykładach prowadzonych 
właśnie na obiekcie. 

– Bardzo chętnie odpowie-
dzieliśmy na inicjatywę do-
tyczącą naszej współpracy – 
mówi Tomasz Kowalski, pre-
zes Areny Gdańsk Operator. 
– Z takiego wspólnego działa-
nia biznesu z uczelniami płyną 
zawsze dwustronne korzyści, 
bo obie strony mają się czego 
od siebie uczyć.

(Gr)

Światowy sUkces polskieJ baJki

Odrodzenie filmowego „Se-ma-fora”
O tym, że pogłoski o „śmierci” łódzkiego „Se-ma-fora” są przedwczesne i przesa-
dzone z jego prezesem, Zbigniewem Żmudzkim, rozmawia Krzysztof Lubański.

– W różnych mediach słyszy 
się, że łódzki „Se–ma–for” chy-
li się ku upadkowi. Czy może-
my z pierwszej ręki dowiedzieć 
się jaka jest faktyczna sytuacja 
dawnego studia filmowego, z 
którego wyszły takie bajki, jak 
„Miś Uszatek”, „Bolek i Lolek” 
czy „Zaczarowany ołówek”?

– „Se–ma–for” ma się zu-
pełnie dobrze, a śmiem twier-
dzić, że nawet coraz lepiej, 
ponieważ pierwszy raz od 20 
lat produkujemy duży serial 
dla dzieci. Taka produkcja dla 
studia animowanego to rzecz 
najważniejsza, ponieważ dzię-
ki takiemu serialowi można 
ustabilizować kolejne działa-
nia oraz ekipę, która ma stałe 
zatrudnienie. Poza tym, takie 
studio jak „Se–ma–for” zawsze 
produkowało seriale dla dzie-
ci, by przypomnieć chociażby 
„Misia Uszatka”, „Kota File-
mona”, „Zaczarowany ołówek”, 
czy „Misia Colargola”. Były to 
przecież bardzo ważne bajki dla 
najmłodszych. 

– Czy tego typu bajki mają 
jeszcze rację bytu w dzisiejszej 
telewizji, gdzie emitowane są 
przede wszystkim produkcje 
ukazujące przemoc? 

– Specjalizujemy się w fil-
mach dla małych dzieci, czyli 
dla przedszkolaków. Właśnie 
nasza nowa produkcja, jaką 
jest „Parauszek i przyjaciele”, 
to serial, w którym stosujemy 
tak zwaną łagodną dydaktykę – 
tak jak w poprzednich naszych 
produkcjach, gdzie staraliśmy 
się uczyć dzieci. Właśnie dla-
tego nasz nowy serial podoba 
się nie tylko dzieciom, ale także 
rodzicom. 

– A zamierzacie kontynu-
ować produkcję starych, zna-
nych i lubianych bajek, na któ-
rych wychowały się miliony 
Polaków?

– Oczywiście, że chcieliby-
śmy kontynuować realizację 
tych starych bajek. Jest tylko 
jeden problem. Nikt z decy-
dentów, którzy dają pienią-
dze, nie chce wracać do tego, 
co było kilkadziesiąt lat temu. 
Telewizja publiczna ustami re-
daktorek odradza nam wręcz 
produkcję nowych części „Mi-
sia Uszatka”, bo telewizja ma 
już 104 odcinki tej bajki i im 
to wystarczy. Namawiano nas, 
żebyśmy wymyślili coś nowe-
go, dlatego powstał „Parau-
szek i przyjaciele”, co okazało 
się sukcesem. Bajka została 
bowiem sprzedana już telewi-
zji czeskiej i szkockiej. Współ-
pracujemy z wielką firmą dys-
trybucyjną „Zodiak Media”, 
która już prowadzi kampanię 
promocyjną naszej nowej baj-
ki. Na razie nagranych mamy 
13 odcinków, a to jest zdecy-
dowanie za mało, żeby ruszyć 
ze światową promocją i dystry-
bucją. W tej chwili kończymy 
drugą serię i już w maju bę-
dziemy mieli 26 odcinków. 

– Jakie w takim razie jest 
zainteresowanie polskimi baj-
kami za granicami naszego 
kraju?

– Nie jest źle, ale chcieli-
byśmy, aby było jeszcze lepiej. 
Przykład „Parauszka i przyja-
ciół” świadczy o tym, że polski 
serial animowany może zrobić 
karierę na świecie. Nie jest to 
wcale przechwałka z mojej 
strony, ale absolutna praw-

da. Z tą bajką weszliśmy do 
głównego, światowego nurtu 
dystrybucyjnego, co jest wiel-
kim sukcesem. Tego nie osią-
gnęliśmy nawet z „Misiem 
Uszatkiem” czy „Bolkiem i 
Lolkiem”. 

– Czego wam brakuje, 
żeby odnosić kolejne takie 
sukcesy?

– Pieniędzy... jak zwykle. 
Na prywatnych sponsorów 
nie możemy liczyć, bo takich 
nie ma jeszcze w naszym kra-

ju. Prowadzimy jednak inne 
działania marketingowe. Dla 
przykładu wizerunek zającz-
ka Parauszka sprzedaliśmy 
czeskiej firmie, która zajmuje 
się produkcją ciastek. Porozu-
mieliśmy się też z firmą, która 
będzie szyła maskotki postaci 
naszej bajki. Myślę, że pój-
dziemy za ciosem, żeby zara-
biać pieniądze na kolejne pro-
dukcje właśnie w taki sposób.

– Dziękuję za rozmowę.

>> Zbigniew Żmudzki, prezes łódzkiego  
studia „Se-ma-for”
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GdaŃszczanie wybieraJĄ orUnię GÓrnĄ

nowoczesne osiedle dla młodych rodzin
Większość pomorskich deweloperów ma problemy ze sprzedażą mieszkań. Takich kłopotów nie ma Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe”, która niebawem rozpocznie budowę kolejnego budynku przy ulicy Bruskiego. W pierwszym, 
przy tej samej ulicy, wszystkie mieszkania są już zajęte, a chętnych nie brakuje także na lokale w drugim budynku.

Plan inwestycyjny spółdziel-
ni na lata 2012-2020 zakłada 
powstanie 3 budynków wie-
lorodzinnych oraz domków 
jednorodzinnych przy ulicy 
Bruskiego na Oruni Górnej. 
Jego realizacja jest dopiero 
w  początkowej fazie, ale wła-
dze spółdzielni są już w  pełni 
zadowolone z tempa sprzedaży 
mieszkań. 

– Jest dużo powodów, dla 
których wiele osób chce miesz-
kać właśnie na naszym osie-
dlu. Zachętę stanowi zapewne 
położenie. Orunia Górna jest 
bardzo dobrze skomunikowana 

z centrum Gdańska. Stąd moż-
na też dojechać tramwajem na-
wet do plaży w Jelitkowie. Poza 
tym, mamy tu kompleksową 
infrastrukturę społeczną. Na 
wyciągnięcie ręki dostępne są 
budynki użyteczności publicz-
nej, nie brakuje również obiek-
tów sportowych, a  w  bardzo 
bliskim sąsiedztwie znajduje 
się Park Oruński. Poza tym, 
zachętą dla niektórych są niskie 
koszty eksploatacji mieszkań – 
podkreśla walory mieszkania 
na Oruni Górnej Sylwester 
Wysocki, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.

Budowę pierwszego bu-
dynku przy ulicy Bruskiego 1 
zakończono  z  końcem stycz-
nia b. roku i   nowi lokatorzy 
wprowadzają  się już do swoich 
mieszkań. W drugim kwartale 
rozpocząć mają się prace przy 
kolejnym budynku. To, kiedy 
cały plan inwestycyjny zostanie 
zrealizowany, uzależnione jest 
oczywiście od sytuacji na rynku 
nieruchomości. Jedno jest jed-
nak pewne. Standard wszyst-
kich budynków będzie na pew-
no  wysoki za korzystną  cenę.

– Przy budowie wykorzy-
stujemy materiały wysokiej 

jakości i stosujemy duże prze-
szklenia.  W pierwszym 3 pię-
trowym budynku znalazły się 
32 mieszkania od  33 do 73 
metrów kwadratowych. Do 
dyspozycji mieszkańców jest 
hala garażowa, pomieszczenia 
na wózki i  rowery, suszarnie. 
W każdej z trzech klatek znaj-
duje się winda, którą jeździć 
można od garażu do ostatniej 
kondygnacji.  Poza tym, wła-
ściciele mieszkań parterowych 
będą mogli korzystać z  przy-
domowych ogródków. Wielu 
ucieszyła również duża po-
wierzchnia balkonów, co nie 
jest standardem u  innych in-
westorów – informuje Iwona 

Stolarska, kierownik Działu 
Inwestycji SM „Południe”.

Przy wykończeniu klatek 
schodowych, które są wyposa-
żone w videofony, użyto grani-
tu, stali nierdzewnej. Oświe-
tlenie posiada czujki zmierz-
chowe i ruchu, a rynny dacho-
we i rury wpustowe są ogrze-
wane elektrycznie. Mimo, że 
nie rozpoczęto jeszcze budowy 
drugiego budynku ponad po-
łowa mieszkań jest już sprze-
dana. Wstępny koszt budowy  
to około 4500 złotych brutto 
za 1m kw powierzchni użyt-
kowej. Osoby, które chciałyby 
skorzystać z  oferty Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Południe” 

mogą kontaktować się z  jej 
działem członkowskim przy ul. 
Strzelców Karpackich 2/9, tel. 
58 670 42 36 lub 508 462 257.

Na Oruni Górnej jest nie-
mal wszystko – sklepy, banki, 
przedszkola, szkoła, poczta, 
posterunek policji, kościół, 
centrum sportowe, korty te-
nisowe, park, boiska, place 
zabaw, przychodnie zdrowia – 
brakuje jedynie kina i basenu, 
ale to byłaby już tylko wisien-
ka na torcie. Nic więc dziwne-
go, że tak wiele, szczególnie 
młodych rodzin, decyduje się 
zamieszkać na tym osiedlu.

krzysztof lubański
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sm „połUdnie” dofinansUJe wycieczkę dzieci

wakacyjna wyprawa gdańskich dzieci
Dzieci z osiedla Spółdziel-

ni Mieszkaniowej „Południe” 
na Oruni Górnej pojadą la-
tem na wycieczkę do Niemiec. 
Wyjazd, blisko 50 osób, do-
finansowany będzie ze środ-
ków spółdzielni. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 14 marca, 
a liczba miejsc jest niestety 
ograniczona.

Wycieczki dla dzieci i mło-
dzieży organizuje Franci-
szek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”. 
Dzięki niemu i wsparciu fi-
nansowemu spółdzielni mło-
dzi gdańszczanie byli już w 
Danii, Niemczech, Włoszech, 
Austrii, Belgii, Francji i Ho-
landii. Tym razem celem po-
dróży są Niemcy, a dokładniej 

rzecz ujmując, podberlińska 
Tropical Island, Poczdam i 
Heide Park pod Hamburgiem.

– Wycieczki dla naszej mło-
dzieży organizujemy już od 5 
albo 6 lat. Wydaje mi się, że 
nasza spółdzielnia jako jedyna 
w Trójmieście dofinansowuje 
tego typu przedsięwzięcia. Za-
uważamy zainteresowanie na-
szym przedsięwzięciem wśród 
mieszkańców osiedla, dlatego 
też nasze pomysły akceptuje 
nie tylko zarząd, ale także rada 
nadzorcza naszej spółdzielni – 
mówi Franciszek Wantuch.

Na wycieczkę do Niemiec, 
która organizowana jest od 
27 czerwca do 2 lipca, wybrać 
się mogą uczniowie klas IV – 
VI szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum, którzy mieszkają 
oczywiście na terenie SM „Po-
łudnie”. W programie przewi-
dziano zwiedzanie Poczdamu 
i Berlina (Brama Branden-
burska, Reichstag, Muzeum 
Techniki), zabawę w Tropi-
cal Island, wizytę w Filmpark 
Babelsberg i Heide Parku pod 
Hamburgiem. 

Zapisy na wycieczkę prowa-
dzone są w sekretariacie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Po-
łudnie”, natomiast wszelkich 
szczegółowych informacji na 
temat wyjazdu udziela Fran-
ciszek Wantuch (tel. 608 312 
437).

(Gr)

>> Kilka lat temu dzieci z Oruni Górnej 
pojechały m.in. na wycieczkę do Tyrolu

Fo
t. M

ate
ria

ły 
na

de
sła

ne



marzec 2014     news@panoramapomorza.pl 11SpOrt

stoczniowiec tUŻ za podiUm

medal był blisko
Na przyszły sezon marzenia o medalu muszą odłożyć hoke-

istki Stoczniowca Gdańsk. W decydującym o brązowym me-
dalu spotkaniu, gdańszczanki przegrały na własnym lodowi-
sku 3:4, mimo, że po pierwszej kwarcie prowadziły 2:0.

Gdańskie hokeistki razem ze sztabem szkoleniowym ma-
rzyły w  tym sezonie nawet o  mistrzostwie Polski. Trzeba 
przyznać, że w półfinale nie były bez szans w starciu z Unią 
Oświęcim. Na południu Polski Stoczniowiec przegrał za-
ledwie 1:3. Takim samym wynikiem zakończył się mecz 
w Gdańsku.

– Można powiedzieć, że w obu przegranych pojedynkach 
nasze dziewczyny toczyły dość wyrównany bój z późniejszy-
mi mistrzyniami Polski. Górę wzięło doświadczenie rywalek, 
które mają w swoim składzie kilka wiodących zawodniczek, 
świadczących o  sile drużyny – mówi „Panoramie” Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik drużyny Stoczniowca.

Po przegranym dwumeczu z „unitkami” gdańskim hokeist-
kom pozostała walka o nie mniej upragniony, pierwszy w hi-
storii klubu brązowy medal z  Naprzodem Janów. Pierwsze 
spotkanie podopieczne trenera Henryka Zabrockiego prze-
grały 3:4, a powinny wygrać, bo ostatnia tercja zdecydowanie 
należała do Stoczniowca, który non stop okupował połowę 
miejscowych. Mecz został przegrany, bo naszym dziewczy-
nom zabrakło skuteczności. W drugim pojedynku, na lodo-
wisku w Gdańsku, nasza drużyna wygrała 3:1 i o brązowym 
medalu musiał decydować trzeci mecz.

– Pierwsza tercja ułożyła się po naszej myśli, bo zwycię-
żyliśmy 2:0. Nie wiem, co się potem stało, może dziewczyny 
czuły, że na ich szyjach wiszą już brązowe medale. Dały so-
bie strzelić 3 gole w drugiej tercji. Udało się jeszcze doprowa-
dzić do wyrównania, ale na początku 3 tercji rywalki zadały 
ostateczny cios, a  my kolejny raz nie potrafiliśmy wykorzy-
stać przewagi pod bramką rywalek – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.

Teraz część zawodniczek ma już wolne, a siedem hokeistek 
z Gdańska pojechało na zgrupowanie kadry narodowej. Nowy 
sezon rozpocznie się jesienią. W klubie nie przewidują zmian 
w sztabie szkoleniowym. Czy podobnie będzie z kadrą, prze-
konamy się dopiero za kilka miesięcy. 

(kl)

JaGUar, Gedania i portowiec

Gdańsk zgarnął całą pulę
Całą pulę zgarnęli piłkarze z 

Gdańska, którzy wystartowa-
li w halowym turnieju Elnaft 
Cup, który rozgrywany był w 
Trąbkach Wielkich. Miejsce 
na podium kolejno zajęli Jagu-
ar, Gedania i Portowiec. 

W trąbeckim turnieju 4 spo-
śród 10 drużyn przyjechały z 
Gdańska. Jak mówi Leszek 
Orczykowski, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich, od samego początku wia-
domo było, że o główne tro-
feum walczyć będą zespoły z 
Gdańska. 

– W pierwszym meczu Ja-
guar pokonał GTS Rotmankę 
4:2 i od razu widać było, że jest 
to kandydat do zwycięstwa w 
turnieju. Był to jedyny mecz, 
w którym piłkarze z Gdańska 
aż do 9 minuty nie byli pewni 
wygranej. W drugim spotka-
niu rozprawili się z Sokołem 
Ełganowo, strzelając w pierw-
szych trzech minutach 3 bram-
ki i dokładając 2 następne w 
końcówce meczu. Z Gedanią 
wygrali zaś 3:1, by ponownie 
zmierzyć się z nimi, ale dopie-
ro w finale – relacjonuje Leszek 
Orczykowski.

Tym razem młodzi adepci 
futbolu z Jaguara, prowadze-
ni przez Roberta Jędrzejcza-
ka, nie pozostawili rywalom 
żadnych złudzeń, gromiąc ich 
aż 8:0. Na listę strzelców tego 
meczu wpisali się: Hubert Le-

opold (2), Daniel Mikołajew-
ski (2), Sebastian Andrusz-
kiewicz, Daniel Mikołajew-
ski i Piotr Cylkowski, a jedną 
bramkę gedaniści strzelili sami 
sobie. Barw zwycięskiej dru-
żyny bronili: Marcel Karakie-
wicz, Daniel Mikołajewski, 
Hubert Leopold, Sebastian 
Andruszkiewicz, Kamil Ber-
dys, Karol Redlarski, Mikołaj 

Dumański, Marcel Dumański, 
Piotr Cilkowski. Bardziej wy-
równane widowisko ogląda-
liśmy w finale pocieszenia, w 
którym Portowiec pokonał 3:0 
Pomezanię Malbork. 

Dodajmy, że królem strzel-
ców z 17 trafieniami został 
Daniel Mikołajewski, a na 2. 
miejscu w klasyfikacji najsku-
teczniejszych zawodników zna-

lazł się autor 12 goli –Hubert 
Leopold, który z kolei wybra-
ny został najlepszym zawod-
nikiem całego turnieju. Tytuł 
najlepszego bramkarza trafił 
natomiast do Mikołaja Wsze-
laki (Gedania).

(lubek)

>> W turnieju w Trąbkach Wielkich grały drużyny 8-latków
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nie teGo spodziewali się kibice

Siatkarzom pozostała gra o pietruszkę
Kolejny sezon pokazał, że gdańskich siatkarzy nie stać na czołowe miejsce w PlusLidze. Po porażce – z przeciętnym 
w ciągu całego sezonu – Transferem Bydgoszcz, emocje związane z męskimi rozgrywkami w lidze siatkówki już opa-
dły. Lotos Trefl, prowadzony przez Radosława Panasa, zagra już tylko o pietruszkę.

Drużyna gdańskiego Loto-
su Trefla od samego początku 
powstania nie realizuje stawia-
nych przez zarząd celów. Już 
pierwszy sezon gry w PlusLi-
dze pokazał, że na parkiecie 
nie grają nazwiska. Na szczę-
ście dla gdańszczan liga jest 
zamknięta i  nie ma możliwo-
ści, żeby drużyna spadła niżej. 
Jedni uważają, że jest to słusz-
na koncepcja, przeciwnicy zaś 
twierdzą, że jest zbyt duża 
różnica poziomów między naj-
lepszymi a  autsajderami roz-
grywek. Przed sezonem doko-
nano kilku transferów, które 
miały stanowić o sile drużyny 
Radosława Panasa. Na nic się 
to jednak zdało. Nie pomogła 
nawet gwiazda ligi – za jaką 
uznać można przecież Jakuba 
Jarosza. 

Przed ostatnim spotkaniem 
rundy zasadniczej gdańszcza-

nie mieli jeszcze całkiem real-
ne szanse na awans do pierw-
szej ósemki, walczącej potem 
o wejście do strefy medalowej. 
Warunki były dwa. Lotos Trefl 
musiał pokonać za trzy punk-
ty (3:0 lub 3:1) w mieście nad 
Brdą tamtejszy Transfer, co 
wielu uważało za rzecz oczy-
wistą i  zdecydowanie w  za-
sięgu naszych siatkarzy. Dru-
gim warunkiem była wygrana 
(również za trzy punkty) PGE 
Skry Bełchatów we własnej 
hali z Effectorem Kielce. Aby 
nie było żadnych kombinacji 
oba spotkania rozpoczynały 
się o tej samej godzinie. 

Kibice gdańskiej drużyny, 
jak i  sami zawodnicy, uwa-
żali, że można pokonać Byd-
goszcz na jej własnym terenie, 
szczególnie, iż w  Gdańsku 
nie było problemów ze zdo-
byciem kompletu punktów. 

Jednak w  ostatnich meczach 
Transfer, dzięki zmianom ka-
drowym, zaczął grać coraz le-
piej, o czym przekonali się na 
własnej skórze gdańszczanie. 

Spotkanie w Hali Łuczniczka 
trwało aż pięć setów i  to go-
spodarze, a  nie goście z  Wy-
brzeża, cieszyli się z wygranej 
3:2. Wynik ten automatycz-

>> Siatkarze Lotosu Trefla w tym sezonie grają już 
tylko o pietruszkę, o miejsca 9 – 12
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nie pozbawił Lotos Trefl gry 
w „ósemce”. Jednak mimo wy-
granej za trzy punkty gdańska 
ekipa i  tak nie awansowała-
by do ćwierćfinału, ponieważ 
w  PGE Skra przegrała dość 
niespodziewanie z  Effecto-
rem 2:3 i  to drużyna z  Kielc 
cieszy się możliwością walki 
o medale.

Po porażce w  Bydgoszczy 
siatkarze Radosława Panasa 
będą teraz walczyć o  miejsca 
9 – 12. Pierwszym przeciw-
nikiem Lotosu Trefl będzie 
drużyna BBTS Bielska-Biała. 
Zwycięzca dwóch wygranych 
spotkań będzie miał prawo 
gry o  9. pozycję, natomiast 
przegrany powalczy już tyl-
ko o  przedostatnie miejsce 
w PlusLidze. Pierwsze spotka-
nie Lotos Trefl – BBTS odbę-
dzie się 22 marca w Gdańsku. 
W  drugiej parze rywalizują 

z kolei drużyny Transferu Byd-
goszcz i AZS Częstochowa. 

Wyniki gdańskiego zespo-
łu pozostawiają wiele do ży-
czenia, ale mimo to na ich 
meczach nie brakuje kibiców. 
Jeszcze niedawno Kazimierz 
Wierzbicki, właściciel Trefla 
mówił, że to właśnie spotkania 
Lotosu Trefla cieszą się naj-
większym zainteresowaniem 
kibiców. Jednak na trybuny do 
Gdańska przyciągają pomor-
skich fanów polskie i  świato-
we gwiazdy siatkówki, które 
przyjeżdżają do nas ze swoimi 
drużynami. Oby w przyszłym 
sezonie w innych miastach ki-
bice chcieli przychodzić i oglą-
dać gwiazdy siatkówki, które 
grają dla Gdańska i  osiągają 
sukcesy z Lotosem Treflem.

(lubek) 
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wySADZIMY Przymorze … kwiatami 
 

Kiedy??? 

26.03.2014  godz. 10:00 – 12:00 
 
Gdzie??? 

Skwer pomiędzy przychodnią                                 
a kościołem przy ul. Jagiellońskiej 

 
Dla kogo??? 

Zapraszamy sąsiadów z Przymorza 
 

Po co??? 

Aby ukwiecić naszą okolicę 
Aby zaprzyjaźnić się z sąsiadami  

Aby wspólnie zasiać słoneczniki 
 

BĘDZIEMY ROZDAWAĆ NASIONA KWIATÓW 
 
 
 
 
 

bUdUJ i remontUJ z nami 

Odnawiamy ogrodzenie na wiosnę 
Początek wiosny, to najwyższy czas, aby zadbać o otoczenie naszego domu. Jedną z prac, którą wykonujemy, 
jest sprawdzenie stanu ogrodzenia, a w razie potrzeby jego renowacja. Zmiany temperatury, śnieg, deszcz, wiatr 
i słońce mogą źle wpływać na wygląd elementów płotu, dlatego chronimy je stosując odpowiednie zabiegi.

oGrodzenia z drewna
Drewno jest popularnie stosowanym mate-

riałem do budowy ogrodzenia. Cenione za swój 
elegancki i  ponadczasowy wygląd. Aby zacho-
wało swój estetyczny wygląd, wymaga regularnej 
pielęgnacji i  ochrony przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Do jego konserwacji zaleca się 
stosowanie odpowiednich preparatów tj. impregna-
tów, lakierobejc lub olejów do drewna. Zabiegi pie-
lęgnacyjne najlepiej przeprowadzać raz na kilka lat, 
a widoczne usterki naprawiać na bieżąco. Jak wyko-
nać renowację takiego ogrodzenia? Na początku przy-
gotowujemy powierzchnię drewna poprzez usunięcie za-
brudzeń, mchu, pozostałości starych farb, wyszlifowanie i odpy-
lenie. Tak przygotowane podłoże pokrywamy wybranym środ-
kiem zgodnie z instrukcją. Najpierw nakładamy pędzlem jedną 
warstwę i pozostawiamy do przeschnięcia. Następnie szlifujemy 
drewno, w celu uzyskania gładkiej powierzchni i kładziemy dru-

gą warstwę. W  przypadku Impregna-
tu, Lakierobejcy i  Oleju do drewna 
Colorit, te zabiegi są wystarczające. 
Dodatkowo zawarte w  produktach 
Colorit pigmenty zapewniają wysoką 
ochronę przed promieniowaniem UV.

oGrodzenia metalowe
Kolejnym stylowym materiałem 

wykorzystywanym na ogrodzeniach 
jest metal, np. żeliwo i  stal. Zagro-
żeniem dla tego typu ogrodzeń jest 

korozja. Aby się przed nią chronić 

powinno stosować się środki zabezpieczające przed 
kontaktem metalu z  czynnikami atmosferycznymi. 
Gdy jednak rdza dopadnie nasz płot, należy poddać 

go renowacji. Zaczynamy od dokładnego oczyszcze-
nia powierzchni z rdzy i starej powłoki, używając do 
tego drucianej szczotki lub papieru ściernego. Na tak 
przygotowaną, odtłuszczoną powierzchnię nanosi-
my odpowiednie preparaty, np. Gruntoemalię na rdzę  
Rafil. Zapobiegają one ponownemu rdzewieniu i  nie 
wymagają pokrywania inną farbą. Konserwację po-
winno powtarzać się co 6 lat lub częściej, a nasze ogro-

dzenie będzie cieszyło oko przez długi czas.

oGrodzenia betonowe
Z betonem na ogrodzeniach spotykamy się w kilku formach, 

tj. bloczki gazobetonowe, gotowe prefabrykowane przęsła lub 
w postaci podmurówki pod pozostałe dwa typy ogrodzeń. Ma-
teriał ten jest trwały i  jeżeli elementy są porządnie wykonane 
nie powinien ulegać zniszczeniu. Jednak, by zachował swój  
estetyczny wygląd, wymaga przeczyszczenia co jakiś czas wodą. 
Najlepiej do tego sprawdza się myjka ciśnieniowa. Ogrodzenia 
z betonu można także pokryć lakierem lub farbą do betonu. Ta-
kie zabezpieczenie może się dobrze sprawdzić, jeżeli posesja są-
siaduje z ruchliwą drogą lub innymi źródłami zanieczyszczeń. 
Przed malowaniem lakierem lub farbą należy dokładnie umyć 
i odtłuścić powierzchnię, aby preparaty dokładnie pokryły ogro-
dzenie. Powłokę dobrze jest odnowić co kilka lat, a zachowa ona 
swoje walory estetyczne.

Dobrze poświęcić co kilka lat trochę czasu na konserwację 
ogrodzenia, aby było naszą wizytówką i cieszyło swoim zadba-
nym wyglądem.

Produkty polecane do renowacji ogrodzeń: Impregnat do 
drewna-Colorit, Lakierobejca-Colorit, Olej do drewna-Co-
lorit, Gruntoemalia na rdzę-Rafil, Lakier poliuretanowy 
BETONMAL-Rafil.

Bysewo Sp. z o.o. 
ul. Trakt św. Wojciecha 57  

80-043 Gdańsk  
tel. +48 783 296 231 

www.bysewo.pl


