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Sportem zaintereSował młodych
Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, współorganiza-
torem turniejów piłkarskich „Do Przerwy 0:1”, pełno-
mocnikiem marszałka ds. organizacji pozarządowych. 
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odwiedzili rSm „Budowlani” 
Gdańskie spółdzielnie mieszkaniowe odwiedzane 
są przez gości z Niemiec, którzy chcą podpatrzyć 
część rozwiązań i przenieść je na swoje niemieckie 
podwórko.

cSio z 5 Gwiazdkami
W hipodromie spotkali się przedstawiciele Sopotu, 
hipodromu i Totalizatora Sportowego, by wspólnie 
ogłosić ambitne plany sportowe Sopotu na 2015 rok. 
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Ważnym elementem targów 
są bezpłatne badania profilak-
tyczne, wykłady, porady oraz 
konsultacje zdrowotne.

nie lada Gratka dla kierowców
Rozpoczęła się oczekiwana przez wielu budowa 
pierwszego w północnej Polsce i w województwie  
pomorskim Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy  
w Pszczółkach. 

piękny uśmiech w każdym wieku
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W weekend 18 i 19 października w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie 
się V edycja Sopockich Targów Seniora. Organizatorzy przygotowali 
dla osób odwiedzających targi bogatą i różnorodną ofertę: produkty 
i usługi dedykowane seniorom, bezpłatne badania i konsultacje 
zdrowotne, warsztaty plastyczne i ruchowe, wykłady i porady eks-
pertów, a także ciekawy program artystyczny.

sopockie targi seniora
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reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych. Zastrzegamy 

sobie prawo do skracania  
i adiustacji tekstów  

oraz zamiany ich tytułów.

limeryki
Sąsiad Wiesław,  

to znany fachowiec,
złota rączka  

i mistrz co się zowie,
bo choć doszedł  

do wprawy –
żona wszak ma obawy,

czy ta wprawa się  
sprawdza w alkowie…

***
Pewien  fryzjer  

z miasteczka nad Wisłą,                               
każdą jesień ma szarą  

i mglistą…                                        
Kiedy liście jesienią

kolorami  się mienią ,                                                                      
on smutnieje,  

bo jest daltonistą…
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bogdan malach

•	 17 października (piątek), kok world gp 2014, ergo 
arena

•	 18 października (sobota), dżem akustycznie, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 19 października (niedziela), adam makowicz – od 
chopina do gershwina, godz. 18.00, filharmonia 
bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 21 października (wtorek), björk: biophilia live 
w multikinie – gdańsk i gdynia, godz. 20.00

•	 22 – 23 października (środa – czwartek), musical 
„chłopi”, godz. 19.00, teatr muzyczny w gdyni, pl. 
grunwaldzki 1

•	 23 października (czwartek), richard bonna w klubie 
pokład, godz. 20.00

•	 24 października (piątek), mecz koszykówki trefl sopot 
– asseco gdynia, godz. 19.00, hala ergo arena

•	 26 października (niedziela), półmaraton gdański, 
godz. 10.00, amberexpo, gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 28 października (wtorek), spektakl „medea”, godz. 
19.00, multikino sopot, ul. bohaterów monte cassino 63

•	 29 – 30 października (środa – czwartek), musical 
„skrzypek na dachu”, godz. 19.00, teatr muzyczny 
w gdyni, pl. grunwaldzki 1

•	 30 października (czwartek), koncert front line 
assembly, godz. 20.00, klub b90, gdańsk, ul. doki 1

•	 31 października (piątek), koncert donguralesko, godz. 
22.00, „scena”, sopot, al. franciszka mamuszki 2

•	 14 – 21 listopada, gdańska Jesień pianistyczna
•	 15 listopada (sobota), mecz trefl sopot – stelmet 

zielona góra, godz. 17.00, hala ergo arena 
•	 21 listopada (piątek), koncert lao che, godz. 22.00, 

klub „scena” w sopocie, al. franciszka mamuszki 2
•	 21 – 23 listopada (piątek – niedziela), disney on ice: 

magiczny świat lodu, hala ergo arena
•	 22 – 23 listopada (sobota – niedziela), 

międzynarodowe targi gołębi pocztowych 
i akcesoriów, amberexpo

•	 24 listopada (poniedziałek), koncert golec uorkiestra, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka w gdańsku, ul. 
ołowianka 1

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

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

•	 6 – 7 grudnia (sobota – niedziela), 9. międzynarodowe 
targi gołębi pocztowych i akcesoriów, emberexpo, 
gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 14 grudnia (niedziela), Queen symfonicznie, godz. 
19.00, filharmonia bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1
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 1 
„OBYWATEL 
…”, 
POWIEŚĆ 
O.WELLSA 

2→ 
WCIĄGARKA 
ŁAŃCU- 
CHÓW KOT- 
WICZNYCH 

2↓ 
NAJWIĘKSZY 
ŻYJĄCY 
GATUNEK 
GRYZONIA 

3 
KTOŚ KTO 
NAKŁANIA, 
NAMAWIA 

4 
WIEŚ NA 
TRASIE 
KOWALE- 
KOLBUDY 

5 
BOHATER 
FILMU PO- 
LAŃSKIEGO 
„PIANISTA” 

6 
SCHRONIENIE 
DLA UCIE- 
KINIERA 

1 

7 
GĘSTWINA 
KRZAKÓW, 
ZAROŚLA 

8 
DZIKI 
KARP 

9 
MAŁA 
PÓŁCIĘ- 
ŻARÓWKA 

10→ 
KURZ 

10↓ 
ROBOTNIK 
ROLNY W 
HISZPAŃ- 
SKICH KOLO- 
NIACH 

11 
KRĘCI SIĘ 
W OKU 

12→ 
RZESZOTO, 
PRZETAK 

 

12↓ 
ZJAZD 
CZAROWNIC 

13 
‘… NA KRA- 
TERZE”, 
POWIEŚĆ 
M. WAŃKO- 
WICZA 

2→ 
↓ 

3 4  5  6  

14 
MIASTO 
W 
NIGERII 

15 
SĄSIAD 
FLAMANDA 
W BELGII 

 7  8     

16 
PODŁUŻNA 
CZEKOLADKA 
NADZIEWA- 
NA 

17 
WOLNY 
KONIEC 
DRZEWCA 

9     10→ 
↓ 
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18 
CIĘŻKI 
METAL 

12→ 
↓ 

   13     

19 
RUMUŃSKI 
SAMOCHÓD 
TERENOWY 

14   15      

20 
KOLIZJA 
SAMOCHO- 
DOWA 

16      17 18  

21 
PUSTORO- 
ŻEC 

19   20      

22 
TYP 
KAPELUSZA 
LUB 
PAŃSTWO 

21   22      

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/kabestan, 7/gąszcze, 9/pikap, 10/pył, 12/sito, 13/ziele, 14/Aba, 15/Walon, 16/baton, 17/nok, 
19/Aro, 20/kraksa, 21/tar, 22/panama, 

PIONOWO 

1/Kane, 2/kapibara, 3/agitator, 4/Bąkowo, 5/Szpilman, 6/azyl, 8/sazan, 10/peon, 11/łezka, 12/sabat, 
18/osm,  

HASŁO: GĄSKA ZIELONKA 

10

na sygnale
ciągnie wilka do lasu

Gdańscy policjanci są dość skuteczni w zwal-
czaniu grup przestępczych, które „utrzymują 
się” z kradzieży samochodów. Niedawno w ręce 
kryminalnych wpadło dwóch mężczyzn, którzy 
próbowali ukraść golfa VI.

Obaj mężczyźni (31 i 36 lat) znani byli gdań-
skim policjantom. Co ciekawe, w  lipcu tego 
roku wyszli z więzienia, gdzie odsiadywali wy-
rok właśnie za kradzieże samochodów. Reso-
cjalizacja złodziei na niewiele się zdała, bo za-
ledwie kilka miesięcy później znów znaleźli się 
za kratkami. Złapano ich na gorącym uczynku, 
gdy we Wrzeszczu próbowali ukraść vw golfa VI 
wartego 52 tys. zł. Złodzieje nie dali się jednak 
tak łatwo złapać. Podczas ucieczki jeden z nich 
próbował rozjechać samochodem policjanta, ale 
na nic to mu się zdało, gdyż po krótkim pości-
gu został zatrzymany. Przy mężczyznach stróże 
prawa znaleźli łamaki, maczetę, a także amfe-
taminę. Dodatkowo na posesji, gdzie mieszkał 
31-latek, policjanci zabezpieczyli audi a3, które 
pochodzi prawdopodobnie z kradzieży.

Sprawców przesłuchano i  zastosowano 
3-miesięczny areszt tymczasowy. Sprawa jest 
jednak rozwojowa, bowiem wiele wskazuje na 
to, że mężczyźni mają na koncie także inne 
kradzieże. 

Jak podaje Policja, usiłowanie kradzieży za-
grożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolno-
ści, za czynną napaść na funkcjonariusza pu-
blicznego grozi do 10 lat pozbawienia wolności, 
natomiast posiadanie środków odurzających jest 
przestępstwem, za które sprawcy grozi do 3 lat 
za kratkami. Można się jednak spodziewać, że 
obu złodziei sąd potraktuje surowo, ponieważ 
w ich przypadku mówimy o recydywie.

policJa przestrzega
Policjanci codziennie podczas swoich działań 

sprawdzają czy osoby, wobec których podejmu-
ją interwencję posiadają przy sobie rzeczy, które 
mogą pochodzić z  przestępstwa lub służyć do 
jego popełnienia. W wyniku takich kontroli co-
raz częściej przy osobach znajdowane są środ-
ki odurzające. Tylko jednego tygodnia sopoccy 
policjanci zatrzymali sześciu mężczyzn, przy 
których znaleźli środki odurzające.

Policja przypomina, że każda ilość substancji 
odurzających jest w  naszym kraju zabroniona. 
Oprócz kary pozbawienia wolności za to prze-
stępstwo grożą wysokie kary finansowe oraz 
wpis do karty karnej, o którą coraz częściej py-
tają potencjalni pracodawcy.

(gr)

konferencJa

Bez tabu
W  dniach 20-21 paź-

dziernika w PGE ARENA 
odbędzie się konferencja 
„Nowoczesne metody pracy 
profilaktycznej z  grupami 
wysokiego ryzyka – profi-
laktyka w sporcie”.

W  ramach europejskie-
go projektu „Talking About 
Taboos” gdańska fundacja 
„Citizen Project” przepro-
wadzi w trakcie konferencji 
badanie „dobrej praktyki” 
(ankieta i  sonda). Udział 
uczestników konferencji 
w tym wydarzeniu wspierać 
będzie tworzenie narzędzi 
podnoszących umiejętno-
ści prowadzenia dialogu 
w  społeczeństwie na te-
maty tabu. Wynikiem ba-
dania będzie krótki repor-
taż filmowy umieszczony 
w internecie.

Organizacją konferencji 
zajęli się: Arena Gdańsk 
Operator Sp. z  o.o., Ko-
menda Główna Policji – 
Program „Profilaktyka, 
a  Ty”, Fundacja „Ezzev”, 
Fundacja „Citizen Project”, 
Ośrodek Promocji Zdro-
wia i  Sprawności Dziec-
ka w  Gdańsku, Chojnic-
kie Studio Rapsodyczne 
oraz Fundacja „Obudź 
Nadzieję”.

Wśród wykładowców 
znalazł się m.in. pocho-
dzący z  Wielkiej Brytanii 
Lewis Smith, który jest 
doświadczonym streetwor-
kerem, pracującym na co 
dzień z  osobami ekspery-
mentującymi z  narkoty-
kami, a  także zagrożony-
mi uwikłaniem w  lokalne 
gangi.

(kl)

>> W takim towarzystwie każdy toast jest przyjemnością 
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pod prąd na reymonta
ułatwienie dla rowerzystów

Gdańsk posiada rekordową w skali kraju ilość ścieżek ro-
werowych. Gdańscy urzędnicy wprowadzają też dodatkowe 
zmiany w organizacji ruchu na naszych ulicach, aby ułatwić 
rowerzystom poruszanie się po mieście.

– Kolejna jednokierunkowa gdańska ulica zyskała kontra-
pas, którym rowerzyści mogą poruszać się „pod prąd” – infor-
muje Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. – 131 ulicą ułatwiającą rowerzystom porusza-
nie się po mieście jest ul. Reymonta.

Od ul. Chrzanowskiego do ul. Hubala ruch jest dwukie-
runkowy dla wszystkich, a  od Hubala do Makuszyńskiego 
jednokierunkowy z  wyznaczonym kontrapasem. Natomiast 
od ul. Makuszyńskiego do ul. Słowackiego wprowadzono 
ruch dwukierunkowy dla wszystkich. Z kolei od ul. Słowac-
kiego do al. Żołnierzy Wyklętych obowiązuje ruch jednokie-
runkowy z wyznaczonym kontrapasem, a  skrzyżowanie ulic 
Reymonta i Słowackiego jest skrzyżowaniem równorzędnym.

(gr)

klinika prawa

Bezpłatne porady
W  ramach projektu „Klinika Prawa Teneo” prowadzone 

są bezpłatne porady prawne udzielane przez doradców praw-
nych, którzy dyżurują w budynku Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdań-
sku przy ul. Jagiellońskiej 11 (budynek po X LO).

Aby uzyskać poradę należy zgłosić się za pośrednictwem 
adresu e-mail klinikaprawa@teneo.org.pl lub pod nume-
rem telefonu 690 074 609. Po zgłoszeniu chęci uzyskania 
porady, wyznaczony zostanie termin i  godzina spotkania 
z prawnikiem.

Porady udzielane są przez prawników Kliniki Prawa Te-
neo w każdy poniedziałek i środę w godz. 17.00 – 20.00 oraz 
w wybrane soboty (15 listopada i 13 grudnia) w godz. 10.00 
– 13.00. Dodajmy, że przed zgłoszeniem należy zapoznać się 
z  regulaminem dostępnym na stronie internetowej fundacji 
www.teneo.org.pl.

Z Kliniki Prawa Teneo skorzystać mogą przede wszystkim 
pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności 
prawnych. Pozostałe osoby, które nie ukończyły 18. roku życia 
lub są częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę 
wyłącznie w obecności opiekuna, przedstawiciela ustawowego 
lub kuratora.

Zakres poradnictwa prawnego nie obejmuje spraw związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, postępowa-
niem karno-skarbowym oraz skarg do organów Unii Europej-
skiej. Na spotkanie z prawnikiem należy zabrać dokumenty 
związane ze sprawą.

(gr)

sopockie targi seniora

piękny uśmiech w każdym wieku
W weekend 18 i 19 października 
w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie się 
V edycja Sopockich Targów Seniora. 
Organizatorzy przygotowali dla osób 
odwiedzających targi bogatą i różno-
rodną ofertę: produkty i usługi dedy-
kowane seniorom, bezpłatne badania 
i konsultacje zdrowotne, warsztaty 
plastyczne i ruchowe, wykłady i po-
rady ekspertów, a także ciekawy 
program artystyczny.

– Wśród bogatej i  różno-
rodnej oferty każdy znajdzie 
coś dla siebie – podkreśla 
Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie, pomysło-
dawca targów. – Seniorzy są 
grupą zróżnicowaną, w zależ-
ności od wieku i stanu zdrowia 
ich potrzeby są inne, dlatego 
na targach przygotowaliśmy 
propozycje zarówno dla osób 
aktywnych, jak i  tych niesa-
modzielnych, które wymagają 
wsparcia i opieki. 

Odnaleźć tu można wszyst-
ko to, co służy zdrowiu i rado-
ści życia na emeryturze, a więc 
wyroby prozdrowotne i  me-
dyczne, oferty z zakresu: pielę-
gnacji ciała i urody, opieki nad 
osobami starszymi, rehabilita-
cji, zdrowego żywienia, wypo-
czynku i podróży, edukacyjne 
oraz propozycje aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Tegoroczna edycja Sopoc-
kich Targów Seniora odbę-
dzie się pod hasłem „Piękny 
uśmiech w każdym wieku”. 

– Będziemy promować ak-
tywny tryb życia, który niesie 
radość. Doradzimy jak dbać 
o  urodę i  pięknie wyglądać 
mimo upływu lat oraz zadba-
my o  profilaktykę zdrowia, 
oferując naszym seniorom 
szereg bezpłatnych badań, 
warsztatów oraz porad eks-
pertów – podkreśla Marek 
Wojda, prezes Fundacji Nie-
zależni – współorganizator 
targów.

Seniorzy będą mogli ak-
tywnie wziąć udział w  tar-
gach, uczestnicząc w licznych 
warsztatach (obsługi laptopa 
i  tabletu), warsztatach pla-
stycznych (układania bukie-
tów, tworzenia biżuterii, ma-
lowania na ceramice czy deco-
upage) oraz ruchowych (gim-
nastyka kręgosłupa, twarzy, 
nauka tańca, joga śmiechu, tai 
chi). Organizatorzy zachęcają 
do zabrania wygodnego stroju 
oraz obuwia, aby w pełni sko-
rzystać z  bogatej oferty zajęć 
ruchowych. 

Ważnym elementem targów 
są bezpłatne badania profilak-
tyczne, wykłady, porady oraz 
konsultacje zdrowotne, m.in. 
lekarza stomatologa, kardio-
loga, rehabilitanta, dietetyka, 
podologa, który podpowie jak 
dbać o  stopy. Przed halą sta-
nie osteobus, w którym będzie 
można wykonać badanie den-
sytometryczne (gęstości kości) 
w  kierunku osteoporozy oraz 
mammobus, w  którym panie 
w wieku 50-69 lat będą mogły 
bezpłatnie wykonać badanie 
piersi. Na hali wystawienni-
czej będzie również specjal-
nie przygotowany unit denty-
styczny, gdzie będzie można 
bezpłatnie wykonać przeglądy 
dentystyczne. 

– Na scenie zaplanowano 
m.in. pokazy tańca, gimna-

styki, porady ekspertów, kon-
kursy z nagrodami. W sobotę 
zapraszamy dziadków wraz 
z  wnukami na humoreskę 
„Pchła Szachrajka” według 
Jana Brzechwy przygotowaną 
przez seniorki z Formacji „No-
woczesny Senior”, a w niedzie-
lę na finał do wspólnej zabawy 
przy piosenkach krotochwil-
nych – zachęca Marek Wojda.

– „Starości należy się uczyć” 
– mawiał Aleksander Kamiń-
ski, pedagog i  wychowawca, 
dlatego na Sopockich Targach 
Seniora prezentujemy cieka-
we rozwiązania i  pomysły jak 
przygotować się do starości, 
aby była dobrym i spełnionym 
czasem – dodaje Anna Jarosz. 
– Dużym zainteresowaniem 
na targach zawsze cieszą się 
wykłady i  porady zdrowotne 

oraz badania profilaktyczne. 
To oznacza, że mamy coraz 
większą świadomość jak waż-
ne jest przygotowanie się do 
starości. To, jaka będzie nasza 
starość, w dużej mierze zależy 
od nas samych, od tego jak wy-
glądało nasze dotychczasowe 
życie. Dlatego tak ważny jest 
zdrowy styl życia, odpowied-
nia dieta, profilaktyka, rozwi-
janie pasji i zainteresowań oraz 
pielęgnowanie relacji. 

Ze starością trzeba się oswo-
ić, trzeba ją zaakceptować jako 
naturalny, kolejny etap nasze-
go życia. Dobrym sposobem 
na akceptację życia, niezależ-
nie od wieku, jest uśmiech, po-

goda ducha i radość z codzien-
nych małych rzeczy. Uśmiech 
jest wyrazem pozytywnych 
emocji, ale również ozna-
ką zdrowia. Jak mówi znane 
nam wszystkim powiedzenie 
– „śmiech to zdrowie” – dla-
tego organizatorzy Sopockich 
Targów Seniora zachęcają do 
uśmiechu i  promują w  tym 
roku hasło: „Piękny uśmiech 
w każdym wieku”.

Zapraszamy w sobotę i nie-
dzielę 18 i  19 października 
w godz. 10.00 – 16.00 do Hali 
100-lecia Sopotu, przy ul. 
Goyki 7. Wstęp wolny.

agnieszka niedałtowska
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darmowe worki

jesienna zbiórka liści
– Rozpoczynamy udostępnianie pojemników dla mieszkań-

ców Sopotu w ramach jesiennej akcji „Liść”. Sopocki Zakład 
Oczyszczania Miasta ma do dyspozycji 59 sztuk pojemników 
o pojemności 1100 litrów. Pojemniki są sezonowym uzupeł-
nieniem usług w ramach systemu gospodarki odpadami. Ko-
rzystanie z pojemników nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi 
kosztami i opłatami dla mieszkańców – informuje Anna Dyk-
sińska z Biura Prezydenta Urzędu Miasta Sopot.

Aby zamówić pojemnik lub jego opróżnienie oraz ustalić lo-
kalizację, należy skontaktować się w dni powszednie w godz. 
7.00 – 15.00 z Działem Obsługi Klienta ZOM (tel. 58 551 38 
27) lub z Działem Oczyszczania (tel. 609 060 996).

– Ponadto posiadamy do dyspozycji dla sopocian worki na 
odpady zielone, które są wydawane w kasie ZOM w dni po-
wszednie w godzinach 7.00 – 15.00. Worki będą odbierane 
w terminach odbioru segregacji workowej. Najbliższe termi-
ny to 23 października oraz 13 i 27 listopada – dodaje Anna 
Dyksińska.

(gr)

rozwiJaJ swÓJ talent

zapraszamy  
do mdk

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie prowadzi jeszcze na-
bór na wolne miejsca w swoich pracowniach i sekcjach. Chętni 
mogą wziąć udział w zajęciach Pracowni Historycznej, uczyć się 
języka włoskiego lub malarstwa czy przyłączyć się do zespołu 
rockowego.

Nowością w ofercie sopockiego MDK jest Pracownia Histo-
ryczna, w której pokazywane będą filmy i przeźrocza o tematy-
ce historycznej. Nie zabraknie wycieczek do ciekawych miejsc 
i zwiedzania muzeów. Także od tego roku wprowadzono naukę 
języka włoskiego (od podstaw) dla dzieci powyżej 11 lat. Przy 
MDK działa też Pracownia Malarstwa i Rysunku, skupiająca 
młodzież oraz osoby dorosłe i oferująca częściowe przygotowa-
nie do szkół artystycznych średnich i wyższych.

Są jeszcze wolne miejsca w Pracowni Muzycznej, gdzie moż-
na nauczyć się gry na instrumentach muzycznych (gitara elek-
tryczna, gitara basowa, pianino, perkusja, flet, saksofon, trąb-
ka, puzon). Jak mówi Marek Teterycz, instruktor prowadzący 
zajęcia, nieodzownym elementem zajęć jest nauka czytania nut 
i innych elementów zapisu nutowego.

– Zajęcia prowadzone są w  małych grupach umożliwiają-
cych naukę gry z  każdym uczestnikiem indywidualnie, stwa-
rzając jednocześnie możliwość zespołowej realizacji materiału 
nutowego, obejmującego utwory muzyki klasycznej, popularnej, 
rockowej i rozrywkowej – zaprasza Marek Teterycz.

W MDK działa także Pracownia Malucha dla dzieci od 3 do 
5 lat z zajęciami ogólnorozwojowymi, muzycznymi, plastyczny-
mi oraz teatralnymi. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku.

Z kolei dla młodych miłośników majsterkowania swoje progi 
otwiera Pracownia Modelarska, której uczestnicy budują głów-
nie modele samolotów, w  tym latające na uwięzi i  kierowane 
radiem. Uczestnicy uczą się też pilotować zbudowane modele 
bez obawy ich rozbicia na treningach, które organizowane są 
w Pruszczu Gdańskim i Bojanie.

W Pracowni Szachowej odbywają się zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży w dwóch grupach wiekowych: 6 – 9 i 10 – 15 lat. Na za-
jęciach dzieci poznają tajniki „królewskiej gry”, rozwiązują za-
dania szachowe, uczą się teorii, taktyki rozgrywania partii oraz 
biorą udział w turniejach szachowych. Dodajmy, że uczestnicy 
zajęć w zeszłym roku zdominowali XVI Otwarte Mistrzostwa 
Sopotu i  zwyciężyli we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Z kolei członkowie Koła Brydżowego są bez wątpienia najbar-
dziej utytułowani ze wszystkich członków sopockiego MDK. 
W swoich szeregach koło ma mistrzynię Europy z 2009 roku 
oraz wicemistrzów Europy z 2010 roku, a także mistrzów Polski 
młodzieży szkolnej oraz brązową medalistkę mistrzostw Polski 
młodzików.
Więcej na temat zajęć MDK dowiedzieć się można na miejscu 
(Sopot, al. Niepodległości 763) lub telefonicznie (58 551 41 31).

(gr)

csio z 5 gwiazdkami

najbardziej prestiżowe zawody w Sopocie
W nowej Hali Pomarań-

czowej sopockiego hipodromu 
spotkali się przedstawiciele 
Sopotu, hipodromu i Totaliza-
tora Sportowego, by wspólnie 
ogłosić ambitne plany sporto-
we Sopotu na 2015 rok.

– Podczas spotkania zapre-
zentowano Oficjalne Między-
narodowe Zawody w Skokach 
Konnych przez Przeszkody 
CSIO***** Sopot 2015, któ-
re w  już w  czerwcu rozegrają 
się na sopockim hipodromie. 
Podpisano też list intencyjny 
miasta z  największym w  Pol-
sce mecenasem kultury. Zapo-
wiedziano również planowane 
na 2015 rok wydarzenia Euro 
Beach Soccer League i  Me-
moriał im. Sidły, w  których 
partnerem Sopotu będzie To-
talizator Sportowy – informuje 
Justyna Mazur z Biura Promo-
cji i  Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Sopot.

Wojciech Szpil, prezes To-
talizatora Sportowego, powie-
dział podczas spotkania, że 

jednym z  celów spółki, któ-
rą kieruje, jest sport na świa-
towym poziomie, drugim 
– kultura.

– Zaangażowanie Sopotu 
w kulturę na poziomie o zna-
czeniu ponadlokalnym jest 
ogromne i  cieszę się, że tota-
lizator może wspierać w  tych 
działaniach miasto, wypełnia-
jąc jednocześnie swoją misję – 
mówił Wojciech Szpil.

Z  kolei Jacek Karnowski, 
prezydent trójmiejskiego ku-
rortu, zauważył, że spotkanie 
dróg Sopotu i totalizatora po-
twierdzają dane statystyczne.

– W  Sopocie wydaje się 
najwięcej w  Polsce na kultu-
rę w  przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca, a  Totalizator 
Sportowy jest przecież naj-
większym mecenasem pol-
skiej kultury. Połączyła nas 
chęć inwestowania w prestiżo-
we wydarzenia – dodał Jacek 
Karnowski. – Wspólnie zre-
alizowaliśmy już IAAF Halo-
we Mistrzostwa Świata. Teraz 

przed nami kolejne prestiżo-
we przedsięwzięcie o  świato-
wym znaczeniu, jakim będą 
Oficjalne Międzynarodowe 
Zawody w  Skokach Konnych 
przez Przeszkody CSIO***** 
Sopot 2015. Chcielibyśmy 
również, by w  2018 roku po-
nownie w  Sopocie zatrium-
fowała lekkoatletyka – tym 

razem podczas Mistrzostw 
Świata w  Półmaratonie. To 
jeszcze odległe plany, więc nie 
marnujemy czasu i na przyszły 
rok planujemy sprowadzić do 
Sopotu najlepszych jeźdź-
ców i najlepsze konie z całego 
świata.

(gr)

>> Sopockie zawody CSIO zyskały piątą gwiazdkę
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otrzymali kasę z ministerstwa

rugbyści z nowym stadionem
Sopocki stadion rugby będzie w końcu rozbudowany. W ostatnich dniach 
września podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, a 1 października umowę z wykonawcą.

Przypomnijmy, że sopocki 
klub „Ogniwo” działa już od 
1963 roku, a miejscem jego 
działań jest właśnie stadion 
rugby, którego stan techniczny 
pozostawia w tej chwili bardzo 
wiele do życzenia. Jak podaje 
Magdalena Czarzyńska-Ja-
chim, rzecznik prasowy so-
pockiego magistratu inwesty-
cja otrzymała dofinansowanie 
ze środków Funduszu Kultury 
Fizycznej i Sportu jako przed-
sięwzięcie o szczególnym 
znaczeniu dla sportu. Projekt 
obejmuje prace renowacyjne 
oraz rozbudowę istniejącego 
stadionu rugby. 

– Cieszę się, że rozpoczy-
namy renowację i przebudo-
wę tak zasłużonego i ważnego 
obiektu sportowego w naszym 
mieście. Dzięki realizacji tej 
inwestycji zdecydowanej po-
prawie ulegnie stan technicz-
ny obiektów sportowych. Tym 
samym osiągniemy standar-
dy zgodne z Międzynarodo-
wą Organizacją Rugby IRB 
oraz FIFA. To najważniejszy 
etap tej inwestycji, który spra-
wi, że klub będzie mógł zara-
biać na wynajmowaniu boiska 
ze sztuczną nawierzchnią. 
Wspólnie z kierownictwem 
klubu już myślimy o kolejnym 
etapie rewitalizacji stadionu. 

W przyszłości remont trybu-
ny chcielibyśmy sfinansować 
ze środków otrzymanych od 
sponsorów lub z ministerstwa 
– z radością mówi Jacek Kar-
nowski, prezydent Sopotu.

Pierwsze prace budowla-
ne rozpoczną się lada dzień. 
Zgodnie z harmonogramem 
inwestycja ma zostać ukoń-
czona już w lipcu przyszłego 
roku. Dodajmy, że realiza-
cją przedsięwzięcia zajmie się 
warszawska spółka Gardenia 
Sport, która zaoferowała nie-
spełna 6 mln zł za renowa-

cję i przebudowę sportowego 
obiektu. Z kolei dotacja z Mi-
nisterstwa Sportu i Turysty-
ki wyniesie połowę kosztów 
kwalifikowanych.

Jak podaje Magdalena Cza-
rzyńska-Jachim w ramach 
inwestycji powstanie boisko 
o nawierzchni ze sztucznej 
trawy o wymiarach 127m x 
80m wraz z wyposażeniem w 
sprzęt sportowy (bramki do 
rugby, ławki dla zawodników, 
trenerów i sędziów, tablica 
wyników).

– Utwardzone zostaną też 

ciągi piesze i pieszo-jezdne 
o powierzchni 647 m². Wy-
konane zostanie ogrodzenie 
boiska z paneli wraz z piłko
-chwytami oraz oświetlenie 
z wykorzystaniem 6 masztów 
oświetleniowych o wysoko-
ści 20 metrów. Po rozebraniu 
starego budynku powstanie 
nowy obiekt techniczny wraz z 
zapleczem szatniowo-sanitar-
nym – wylicza część planowa-
nych zadań rzecznik sopockie-
go urzędu miasta.

(kl)
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>> Stadion „Ogniwa” w Sopocie zostanie w końcu rozbudowany
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Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Andrzej Jaworski,
kandydat na Prezydenta Miasta Gdańska sam o sobie:

Jestem… typem gospodarza, który ciągle myśli jak coś usprawnić, ulepszyć. W 
sytuacjach trudnych pomaga mi wszechstronne wykształcenie – ukończyłem studia 
humanistyczne (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), doktoranckie studia 
politologiczne (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), wiele szkoleń 
i studiów podyplomowych m.in. „Modernes Firmenmanagement: Marketing und 
Finanzen” (Berlin International Academy), „The Baltic Sea Environment” (The Baltic 
University). 

Wierzę w ludzki rozsądek i wiem, że warto słuchać ludzi wokół. Wtedy rodzą się 
najlepsze inicjatywy. Dlatego mój program wyborczy jest tak naprawdę napisany przez 
mieszkańców Gdańska. Powstał w trakcie kilkudziesięciu spotkań z mieszkańcami jako 21 
postulatów dla Gdańska.

Działam… zawsze z myślą o realizacji założonego celu. Każde zadanie musi przynieść 
realne efekty, służyć konkretnej sprawie – nie uznaję działań „pod  publikę”. Tak też 
rozumiem rozwój, również w kontekście Gdańska.

Marzę… o Gdańsku takim, jakim może być – mieście oferującym swoim mieszkańcom 
perspektywy, przyjaznym i bezpiecznym, rozwijającym się na miarę  swoich prawdziwych 
możliwości. I dążę do realizacji tego marzenia.

Andrzej Jaworski jest posłem na Sejm RP. Przedstawiciel Sejmu w OECD. 
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa. Pełnił funkcję Radnego Miasta Gdańska 
a następnie Radnego Województwa Pomorskiego. Prezes Stoczni Gdańskiej w latach 
2006-2007.

Realizując 21 postulatów dla Gdańska będę walczył o:

Przejrzystość i uczciwość finansów miasta
Realny wpływ mieszkańców na decyzje dotyczące opłat za komunikację i odkorkowanie 
miasta oraz stwarzanie parkingów przy szpitalach i urzędach

Wprowadzenie karty Gdańszczanina upoważniającej do licznych zniżek

Poprawienie dostępu do opieki medycznej dla osób starszych np. poprzez teleopiekę oraz 
bezpłatne dodatkowe szczepienia dla dzieci i seniorów

Stworzenie punktów obsługi mieszkańców w dzielnicach oraz dalsze poprawianie 
dostępu do obsługi elektronicznej i internetu

O większe bezpieczeństwo w mieście poprzez lepsze zarządzanie strażą miejską     i 
skierowanie jej do pomocy mieszkańcom

Nowe miejsca pracy poprzez zwiększenie potencjału gospodarczego miasta w oparciu o 
nowe firmy

Potrafię... podejmować wyzwania podróżnicze. Odwiedziłem niedostępne części Papui 
jako pierwszy biały człowiek. Z drugiej strony jestem również bardzo rodzinny – lubię 
spędzać czas z moją rodziną, która daje mi siły i optymizm na każdy nowy dzień.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Działaczka społeczna i samorządowa od dziecka zwią-
zana z Pomorzem. Ekonomistka, absolwentka Uniwer-
sytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania 
Nieruchomościami, prywatny przedsiębiorca z branży in-
westycji i nieruchomości, radna IV kadencji Rady Miasta 
Pruszcz Gdański, radna Powiatu Gdańskiego obecnej  
kadencji, członek Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej 
oraz kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Prywatnie mama 
pięciorga dzieci, pasjonująca się architekturą, urbanistyką 
i ekonomią.

Danuta Sikora,  
Kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego

W Sejmiku Województwa Pomorskiego będę: 

  brała aktywny udział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa, zwłaszcza przy 
tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego 
  dbała o wykorzystywanie funduszy unijnych 2014-2020 w taki sposób by niosły za sobą 
rozwój całego regionu oraz poprawę jakości życia wszystkich jego mieszkańców 
  aktywnie działała w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia mieszkańców 
Pomorza 
  kładła nacisk na zrównoważony rozwój województwa poprzez aktywizację słabiej  
rozwijających się regionów oraz wyrównywanie szans młodych ludzi wchodzących  
na rynek pracy 
  dbała o poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej w miastach oraz w peryferyj-
nych rejonach województwa
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broniewski w klubie
We wtorek, 28 października o godzinie 21.30 na Dużej Scenie 

Teatru Wybrzeże odbędzie się 26. Dyskusyjny Klub Teatralny 
poświęcony Tadeuszowi Broniewskiemu. Weźmie w nim udział 
reżyser Adam Orzechowski oraz zespół aktorski. Wstęp wolny.

większy park oliwski
Kilka tygodni temu otworzono nową część Parku Oliwskiego 

położoną pomiędzy ogrodem botanicznym a ul. Opacką. Nowy 
teren to ok. 0,9 ha przestrzeni parkowej, na której znajduje się 
ogród barokowy, a także odtworzona historyczna zabudowa Fol-
warku Saltzmanna (0,5 ha). Pozostała część – jeszcze do końca 
tego roku – ma zostać przekształcona w zakątek z elementami 
japońskimi.

sopot promowali w łodzi
Przyzwyczailiśmy się już do szeroko zakrojonych działań pro-

mocyjnych Sopotu, które mają przyciągnąć do trójmiejskiego ku-
rortu nie tylko przedsiębiorców, ale także turystów.

– Tym razem w Pasażu Schillera przy ul. Piotrkowskiej można 
było poczuć niepowtarzalny klimat naszego urokliwego kurortu 
– informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Sopot. – Nasza promocja wsparta jest kampanią 
w łódzkich mediach. Dzięki autostradzie droga z Łodzi do So-
potu bardzo się skróciła. Chcemy zaprosić mieszkańców Łodzi 
do spędzania weekendów nad Bałtykiem.

po kontroli nik
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli do-

tyczącej działań promocyjnych miast na prawach powiatu. We 
wnioskach pokontrolnych wskazano projekt „Gdańsk – Świa-
tową Stolicą Bursztynu” jako przykład dobrych praktyk w za-
kresie spójności strategii promocyjnych z celami rozwoju gmi-
ny przyjętymi przez samorząd. Zdaniem NIK kampanie pro-
mocyjne dotyczące wzmacniania roli Gdańska jako Światowej 
Stolicy Bursztynu konstruowano w sposób zgodny z przyjętym 
celem. Wśród 14 skontrolowanych miast, obok Gdańska, znala-
zły się: Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź 
i Warszawa.

bezpłatne badania dla sopocian
Od dnia 1 października osoby chore na jaskrę, zamieszkałe 

w Sopocie, mogą korzystać z bezpłatnych badań pomiaru ciśnie-
nia śródgałkowego.

Badania przeprowadzane są bezpłatnie w  gabinecie okuli-
stycznym „OCUS” w  Krzywym Domku przy ul. Haffnera 6, 
I p. w Sopocie (tel. 58 551 50 87) we wtorki, środy i piątki w godz. 
12.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 – 16.00.

nasi na london design festiwal
Dziesiątki tysięcy projektantów i  miłośników oryginalnego 

wzornictwa mogło podziwiać w Londynie projekt serii włącz-
ników do światła i  kontaktów zdobionych bursztynem oraz 
publikację Trendbook. Powstały one dzięki współpracy Biura 
Prezydenta ds. Promocji Miasta, Krajowej Izby Gospodarczej 
Bursztynu i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz zespołu 
projektantek z firmy Beza Projekt.

Prezentacja odbyła się w ramach wystawy Tent London & Su-
perbrands London, jednego z najbardziej kreatywnych wydarzeń 
prestiżowego London Design Festiwal.

buduJą olivia six
Wmurowano kamień węgielny pod budowę Olivia Six przy al. 

Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku. Budynek wejdzie w skład naj-
większego centrum biznesowego Metropolii Gdańskiej – Olivia 
Business Centre. Tym samym centrum zwiększy swoją łączną 
powierzchnię do ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych.

charytatywnie dla hospicJum
W minioną sobotę, 11 października odbył się koncert chary-

tatywny, od wielu lat wpisany w tradycję jesiennych imprez arty-
stycznych „Głosy dla Hospicjów”, organizowanych przez Fun-
dację Hospicyjną. Dodatkową atrakcją przygotowywaną przez 
organizatorów był występ w pierwszej części koncertu zespołu 
Zagan Acoustic, natomiast gwiazdą wieczoru było „De Mono”. 
Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na wsparcie Hospi-
cjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

biuro epam w gdańsku
Spółka EPAM Systems Poland otworzyła swoje biuro w kom-

pleksie Olivia Business Centre w Gdańsku. EPAM Systems jest 
międzynarodową firmą zajmującą się prowadzeniem i wdraża-
niem projektów informatycznych dla klientów z całego świata. 
Firma została założona w 1993 roku i jest obecnie czołowym do-
stawcą usług informatycznych w Europie centralnej i wschodniej.

(gr)
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Gdańsk ul. Śląska 66B

wybory samorządowe

trzeba odpartyjnić radę miasta
Zbliżają się wybory samorządowe. W listopadzie wybierzemy radnych do 
Rady Miasta Gdańska.

Samorząd lokalny to zor-
ganizowana forma demokra-
cji obywatelskiej. W  obecnej 
radzie miasta Gdańska na 34 
radnych, 26 to reprezentan-
ci Platformy Obywatelskiej, 
7 radnych to reprezentan-
ci Prawa i  Sprawiedliwości 
i  1 radna z  Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

Kogo reprezentuje taka rada 
i  czy jest obywatelska? Czy 
radni, decydując o  rozwo-
ju miasta i  warunkach życia 
mieszkańców Gdańska kierują 
się argumentami merytorycz-
nymi, czy dyscypliną partyjną, 
nakazem politycznego głoso-
wania narzuconego przez par-
tyjnego bossa?

W  podobno obywatelskim 
Gdańsku, co władza przy każ-
dej okazji podkreśla, starania-
mi licznego sztabu prasowe-
go i  medialnego prezydenta 
utrzymywanego z naszych po-
datków kwotą około 1 miliona 
złotych rocznie, mamy całko-
wite upartyjnienie samorządu 
lokalnego. 

Władza uchwałodawcza 
czyli rada miasta i  wykonaw-
cza, czyli prezydent należą do 
tej samej partii i  ta jedna par-
tia ma w  radzie bezwzględ-
ną większość. Co jest zatem 
głównym celem władzy? Re-
alizowanie polityki partii, 
kariera polityczna, synekury 
dla swoich? To nie jest demo-
kracja, to jest „partiokracja”. 

A władza twierdzi, że Gdańsk 
jest obywatelski. 

A jeśli ktoś ma jeszcze wąt-
pliwości, to wystarczy, by wła-
dza upubliczniła do jakiej opcji 
politycznej należą lub z  nią 
sympatyzują prezesi i dyrekto-
rzy spółek gminnych i  innych 
podmiotów gospodarczych, 
podlegających władzy lub z nią 
współpracujących i ile zarabia-
ją. Kto kieruje organizacjami 

pozarządowymi i  różnego ro-
dzaju instytucjami będący-
mi beneficjentami środków 
publicznych i  gminnych, kto 
wygrywa konkursy na obsadę 
stanowisk w  organach samo-
rządowych. Swego czasu lo-
kalna prasa próbowała o  tym 
pisać, „o dworze, o świcie”, ale 
szybko zaprzestała.

Idea i  istota samorządności 
w Gdańsku oddala się od oby-
wateli i  ich potrzeb. Można 
powiedzieć, że w Gdańsku sa-
morząd jest, ale na pewno nie 
obywatelski. 

Nadchodzące wybory są 
szansą na zmianę sytuacji. 
Warto ją wykorzystać.

Czy gdańszczanie odczuwa-
ją, że mają wpływ na rozwój 
miasta oraz miejsce swojego 
zamieszkania? Przeprowa-
dzane od lat sondaże wska-
zują niezmiennie, że prawie 
połowa gdańszczan nie ma 
wpływu na to, co dzieje się 
w Gdańsku, a 75 proc., że rad-
ni w żadnej sprawie się z nimi 
nie konsultowali.

Władza powinna podej-
mować działania i  inwesty-
cje służące głównie poprawie 
warunków zamieszkania, pra-
cy i  bezpieczeństwa miesz-
kańców. A  w  ostatnich latach 
realizuje głównie wielkie in-
westycje międzynarodowego 
uznania, służące rozgłosowi 
miasta i  władzy, generują-
ce ogromne koszty budowy 
i  utrzymania.Tak naprawdę 
służące garstce mieszkańców.

Te wielkie budowle do-
minowały nad inwestycjami 
sfery społecznej, pomimo że 
ich efektywność, przydatność 

dla przyszłych pokoleń jest 
wątpliwa. 

Władza zapowiada konty-
nuację tej polityki. Czy chce-
my takiej kontynuacji?

Czy chcemy, by w  radzie 
miasta od kilkunastu lat zasia-
dali ci sami radni i  czy chce-
my, by z tego tytułu za kolejne  
4 lata otrzymali 100 tysięcy 
złotych, bo tyle mniej więcej 
każdy radny otrzyma z  na-
szych podatków. Jest wiele sfer 
w  życiu miasta i  jego miesz-
kańców, gdzie te miliony zło-
tych na utrzymanie władzy 
można, a nawet trzeba wyko-
rzystać z lepszym pożytkiem.

Czy normalne jest, że w pra-
wie półmilionowym mieście, 
w  którym do wszystkich par-
tii politycznych należy około  
1 proc. mieszkańców, wyłącz-
nie członkowie partii lub oso-
by przez nie rekomendowane 
są radnymi w  Gdańsku, ko-
lebce demokracji i  samorząd-
ności? Beneficjentem polityki 
musi być człowiek, przecięt-
ny mieszkaniec miasta, a  nie 
działacz polityczny. Trzeba 
skierować rozwój miasta na 
inwestycje i  działania pro-
społeczne. Zapewnić to mogą 
tylko radni wybrani z nie par-
tyjnych obywatelskich komite-
tów wyborczych.

Dlatego w  zbliżających się 
wyborach do Rady Miasta 
Gdańska i na Prezydenta Mia-
sta poprę kandydatów Komi-
tetu Wyborczego Waldemara 
Bartelika „Twój Wybór”.

sylwester wysocki  
radny miasta gdańska w latach 

2006-2010

>> 16 listopada gdańszczanie zdecydują kto będzie rządził ich miastem  
przez kolejne 4 lata
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Gdańska demokracja wymaga odświeżenia
Jednym z kandydatów na prezydenta Gdańska w zbliżających się wyborach samorządowych jest Waldemar Bartelik, 
z którym rozmawia Krzysztof Lubański.

– dlaczego waldemar Barte-
lik, były siatkarz reprezentacji 
polski, prezes energi chce zająć 
miejsce pawła adamowicza i za-
jąć się polityką samorządową?

– Tak, chcę się zajmować 
polityką. Nie partyjną, a  sa-
morządową. Gdańska demo-
kracja wymaga odświeżenia. 
Po 20 latach sprawowania 
władzy przez tę samą, jed-
ną, partyjną ekipę – w  mojej 
ocenie – doszło do tego, że 
Gdańsk przestał mieć szansę 
dobrego rozwoju gospodarcze-
go. Nie mówię tu o powstawa-
niu nowych centrów handlo-
wych, punktów usługowych, 
czy ośrodków turystycznych. 
Tych jest dużo, ale brakuje 
nam przychodów wytwarza-
nych przez zakłady produk-
cyjne. Zasiedzenie władzy nie 
pozwala na obiektywne spoj-
rzenie na szanse, jakie nasze 
miasto posiada chociażby ze 
względu na położenie geogra-
ficzne. Przez wieki Gdańsk 
był miastem morskim, porto-
wym, a  potem stoczniowym. 
Teraz zaprzepaszcza się taki 
potencjał jakim jest morze. Po 
to podjąłem się walki o  fotel 
prezydenta Gdańska, aby mój 
projekt zakończył się sukce-
sem, a  miasto odzyskało swój 
społeczny charakter. Zabrzmi 
to może banalnie i z patosem, 
ale najpierw jest gdańszczanin
-mieszkaniec, a dopiero potem 
władza. Dziś składam swoją 
ofertę mieszkańcom Gdań-
ska, ponieważ chcę być ich 
pracobiorcą. Chcę się umówić 
z gdańszczanami na realizację 
określonych zadań, które są 
dla nich najważniejsze w kon-
tekście poprawy jakości życia, 
by miasto było dla nich bar-
dziej przyjazne i  zapewniało 
im prawidłowy, dobry rozwój, 
chociażby edukacyjny.

– ale czy poziom nauczania 
zależy jednak od samorządu 
lokalnego?

– Przecież samorząd, wśród 
wielu swoich zadań własnych, 
ma również zajmować się edu-
kacją. Od ministerstwa zależy 
tylko kwestia subwencji oświa-
towej, ale nie ma nic wspólne-
go ze sposobem nauczania. 
Na to wpływa nauczyciel, dy-
rektor szkoły, a nawet wydział 
edukacji w  miejskim magi-
stracie. Nauczanie musi być 
efektywne. Ciężko przecież 
pogodzić się z  sytuacją, gdzie 
w  wielu gdańskich szkołach 
w jednej klasie uczy się więcej 
niż 30 osób. To przecież wpły-
wa na jakość nauczania, bo na-
uczyciel nie poświęci ucznio-
wi wystarczająco dużo czasu. 
Musimy doprowadzić do tego, 
aby każde dziecko przyswo-
iło sobie program nauczania. 

Można przecież przeprowa-
dzić reorganizację, bo mamy 
szkoły przepełnione i  takie, 
gdzie uczy się w  klasie po 15 
osób. Do rozwiązania pozo-
staje tylko kwestia logistyczna, 
która nie jest aż tak karkołom-
na, a tym bardziej kosztowna. 
Nad tym wszystkim powinien 
zapanować dobry gospodarz 
miasta. Poza tym, już małym 
dzieciom powinniśmy wpajać, 
że państwo jest dla nich, ma 
ich wspierać w rozwoju, pracy, 
życiu rodzinnym i wszystkich 
innych dziedzinach, które są 
istotne.

– czy waldemar Bartelik jest 
w stanie to zmienić, kiedy zosta-
nie prezydentem Gdańska?

– Taki jest mój cel. Jednak 
nasze społeczeństwo zostało 
wyzute z  jakichkolwiek ocze-
kiwań. Wmówiono nam, że 
miasto się rozwija prawidło-
wo, trzeba brać sprawy w swo-
je ręce, co moim zdaniem jest 
zwykłą hipokryzją. 4 lata temu 
frekwencja w wyborach samo-
rządowych wyniosła w Gdań-
sku poniżej 40 proc. Oznacza 
to, że większość gdańszczan 
uważa, że ich głos nie ma żad-
nego znaczenia. Nie akceptują 
też obecnej władzy, ale uważa-
ją, że jak przyjdzie „nowe”, to 
będzie jeszcze gorzej.

Będąc prezydentem Gdań-
ska chcę wykorzystać swoje 
40-letnie doświadczenie pra-
cy zawodowej i  społecznej, co 
powinno być moim atutem 
w prowadzeniu tego miasta. To 
właśnie w Gdańsku zdobyłem 
to doświadczenie, dlatego chcę 
się czymś odwdzięczyć temu 
miastu i jego mieszkańcom.

– czego w takim razie możemy 
spodziewać się kiedy na fotelu 
prezydenta naszego miasta za-
siądzie waldemar Bartelik?

– Czas i  pieniądze warto 
poświęcić chociażby na służ-
bę zdrowia. Służba zdrowia 
leży w gestii marszałka woje-
wództwa, ale prezydent mia-
sta powinien wywierać presję 
na wszystkie ośrodki, które 
mają prowadzić, diagnozować 
i  leczyć gdańszczan. Mam na 
myśli to, aby efektywnie ob-
sługiwać mieszkańców Gdań-
ska. Rozmawiałem z  kilkoma 
osobami związanymi właśnie 
ze służbą zdrowia i  wszyscy 
mówili o  zasadności powoła-
nia do życia Gdańskiego Cen-
trum Diagnostyki Medycz-
nej. Sens tej idei jest bardzo 
głęboki. Chodzi bowiem o to, 
aby pacjent zrobił wszystkie 
niezbędne badania w  jednym 
miejscu, nie musiał biegać po 
całym mieście i do tego czekać 
miesiącami na swoją kolejkę 
do specjalisty, żeby skomple-
tować potrzebne diagnozy.

Nie muszę pytać mieszkań-
ców Gdańska, czy bardziej 
potrzebne są Europejskie Cen-
trum Solidarności, Teatr Szek-
spirowski czy może centrum 
diagnostyczne. Odpowiedź 
jest jasna, bo zdecydowana 
większość postawiłaby na bu-
dowę placówki medycznej, 
w której dostępna byłaby pro-
fesjonalna opieka medyczna. 
Mam pretensje do obecnych 
władz, że za nasze pieniądze 
wybudowali sobie pomniki 
chwały, jakimi są ECS i Teatr 
Szekspirowski. Są to obiekty, 
które nie będą przynosiły zy-
sków, a  korzystać z nich będą 
tylko wybrane osoby.

– w naszej rozmowie wspo-
mniał pan o poprawie jakości ży-
cia mieszkańców Gdańska. w jaki 
sposób można to zmienić?

– Są to bardzo proste roz-
wiązania. Zapomina się o nie-
których dzielnicach Gdańska, 
jak chociażby o  Stogach, Ol-
szynce czy Oruni, a wystarczy 
zająć się remontem wszystkich 
osiedlowych ulic i  chodni-
ków. Uruchomić należałoby 

publiczne żłobki i  przedszko-
la. Przecież tylko w tym roku 
w  gdańskich przedszkolach 
publicznych zabrakło miej-
sca dla około 900 trzylatków. 
A  przypomnę, że kilka lat 
temu władze Gdańska zapew-
niały, że w  2014 roku każdy 
trzylatek zostanie przyjęty 
do przedszkola publicznego. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby podobnie jak w Finlandii, 
w każdej dzielnicy wybudować 
publiczne przedszkole. Pre-
zydent, chwaląc się realizacją 
budżetu, mówi o  nadwyżce 
za rok 2013 w wysokości 150 
milionów złotych. Według 
mojej analizy nadwyżka ta nie 
wynika z  dodatkowych przy-
chodów, a  z  niewykonanych 
planów inwestycyjnych. Wy-
nika więc z tego, że budżet nie 
został wykonany.

– ale jest przecież budżet oby-
watelski, który daje mieszkań-
com Gdańska możliwość wyboru 
zadań, które będą sfinansowane 
z budżetu miasta.

– Do tzw. budżetu obywa-
telskiego mam pewien dy-

stans. Nie jest to nic innego 
jak budżet miasta finansowa-
ny z  naszych podatków. Tak 
naprawdę władze miasta rzu-
cają gdańszczanom pewną 
pulę pieniędzy, a  mieszkańcy 
mają walczyć o  to, które in-
westycje zostaną zrealizowane 
w pierwszej kolejności. Jest to 
hipokryzja, bo zadania te po-
winny być realizowane przez 
miasto. Władze miasta pozby-
wają się w ten sposób problemu 
z  podziałem środków i  umy-
wają ręce, jeśli ktoś zarzuci im, 
że zapomnieli o  jakimś osie-
dlu. O  tym decydują przecież 
gdańszczanie, głosując na pro-
jekty budżetu obywatelskiego. 
Dodajmy, że mniejsze osiedla 
nie mają żadnych szans w tym 
głosowaniu.

– pański komitet wyborczy wy-
stawił kandydatów do rady mia-
sta we wszystkich okręgach. kto 
znalazł się na waszych listach?

– Mieliśmy bardzo duży dy-
lemat z  obsadzaniem miejsc 
na naszych listach, co świad-
czy o  tym, że gdańszczanie 
oczekują zmian. Niestety, nie 

dla wszystkich znalazły się 
miejsca. Z  naszego komite-
tu o  mandat radnego ubiega 
się 68 osób. W  tym gronie 
są przedstawiciele spółdziel-
ni mieszkaniowych, lekarze, 
bankowcy, urzędnicy, czy też 
działacze społeczni pracujący 
w  radach osiedli. Do wybo-
rów przygotowujemy się już 
prawie od pół roku, a  poma-
gają nam w  tym chociażby 
prezesi gdańskich spółdzielni 
mieszkaniowych.

– jak ocenia pan zatem swo-
je szanse w listopadowych 
wyborach?

– Wszystko zależy od fre-
kwencji. Jeżeli do urn, po-
dobnie jak 4 lata temu, wy-
bierze się ok. 40 proc. osób 
uprawnionych do głosowania, 
to o  końcowy sukces będzie 
bardzo ciężko. Naszym ma-
rzeniem jest frekwencja na po-
ziomie 60 – 65 proc. Jeżeli tak 
się stanie, to jestem przekona-
ny, że wygram już w pierwszej 
turze, ponieważ uaktywnią się 
ci, którzy oczekują zmian.

– dziękuję za rozmowę. 

>> Waldemar Bartelik
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Jesień Życia moŻe byĆ kolorowa

10-lecie klubu Seniora z oruni Górnej
Klub Seniora, prężnie dzia-

łający przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe” na Oruni 
Górnej, obchodzi w tym roku 
10. urodziny. Z  26 członków 
założycieli liczba emerytów 
i  rencistów (m.in. członków 
SM „Południe”) wzrosła po-
nad dwukrotnie.

Jak mówi „Panoramie” Ste-
fan Adrych spotkania w  klu-
bie, któremu on przewodni-
czy, dają mieszkańcom dużo 
radości.

– Możemy się integrować, 
ale też poznawać swoich są-
siadów oraz wymieniać się 
spostrzeżeniami, dotyczący-
mi rozwiązywania niektórych 
problemów. Dzięki wspól-
nym spotkaniom uciekamy 
od samotności – mówi Stefan 
Adrych.

Klub Seniora nie jest or-
ganizacją, ale luźną formą 

spotkań i  spędzania wolnego 
czasu. Pomimo to, prowadzi 
szeroką działalność. Każdego 
miesiąca klub organizuje spo-
tkania wszystkich członków, 
ale także wyjścia do kina, te-
atru, filharmonii, opery, mu-
zeów. Poza tym organizowane 
są szkolenia z zakresu obsługi 
komputera i  internetu, nauki 
języka angielskiego, wykłady 
z  psychologii i  psychoanali-
zy, a  członkowie klubu mogą 
także uczestniczyć w zajęciach 
Uniwersytetu III Wieku.

– Udało się nam już zorga-
nizować 29 różnych wycieczek 
w  kraju i  za granicą. Podró-
żując mogłem zauważyć, że 
członkom naszego klubu nie 
jest obca dobra zabawa. Nie 
brakowało, przede wszystkim 
za granicą, chwil nostalgicz-
nych i wzruszających. Do tra-
dycji naszego klubu należą też 

spotkania integracyjne odby-
wane przy różnych okazjach. 
Zapraszamy też do nas cieka-
wych ludzi. Powiem chociaż-
by, że odwiedzili już nas Pa-
weł Adamowicz – prezydent 
Gdańska, Bogdan Oleszek – 
przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, czy też fizyk i wielki 
miłośnik Gdańska prof. An-
drzej Januszajtis – informuje 
przewodniczący oruńskiego 
Klubu Seniora.

Za pracę Klubu Seniora 
odpowiada Rada Klubu, wy-
bierana na dwuletnią kaden-
cję spośród swoich członków. 
Obecnie funkcję przewodni-
czącego sprawuje Stefan Ad-
rych. Stanowisko wiceprze-
wodniczącego pełni Aleksan-
der Sawicki, a  Marii Tarłas 
powierzono funkcję sekreta-
rza, natomiast skarbnikiem 
klubu jest Krystyna Zamojska.

Klub Seniora z Oruni Gór-
nej może prowadzić tak sze-
roką działalność dzięki życz-
liwości i  wsparciu ze strony 
Rady Nadzorczej i  Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. Warto w  tym 
miejscu nadmienić, że opie-
kunem klubu z ramienia oruń-
skiej spółdzielni jest Franci-
szek Wantuch.

Klub Seniora, działają-
cy przy SM „Południe” to na 
pewno organizacja potrzebna 
i  warto głośno mówić o  ich 
działaniach. Nie warto też 
zamykać się w  „czterech ścia-
nach”, oglądać telewizyjne 
seriale w  samotności. Warto 
wyjść do ludzi, spotykać się 
i  rozmawiać, bo wtedy jesień 
naszego życia na pewno nie 
będzie taka szara.
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integracyJna impreza na oruni gÓrneJ

echa jesiennego festynu na wzgórzu
Już po raz drugi na Oruni Górnej odbyła się impreza plenerowa, w której uczestniczyli mieszkańcy osiedla. Tym 
razem organizatorzy zaprosili na jesienny festyn rodzinny „Żegnamy lato – witamy jesień”, który odbył się na wzgó-
rzach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Klimat tego uroczego za-
kątka – nawet jesienią – sprzyja 
organizowaniu plenerowych, 
integracyjnych wydarzeń. 
Do grona uczestników dołą-
czyła także klasa „0” Szkoły 
Podstawowej nr 19. Z  kolei 
personel Przedszkola Niepu-
blicznego „Parkowe Wzgórze” 
przygotował dla uczestników 

imprezy liczne atrakcje ga-
stronomiczne, by wspomnieć 
chociażby o  hot-dogach wła-
snej produkcji, wypiekach cu-
kierniczych, wiejskim chlebie 
ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym oraz ciepłych i  zimnych 
napojach.

Podczas festynu rodzi-
ce, wspólnie z  dziećmi, brali 

udział w konkurencjach zręcz-
nościowych i sportowych. Ro-
dzice poszczególnych grup 
przedszkolnych wraz z  dzieć-
mi zmierzyli swoje siły pod-
czas przeciągania liny. Nie 
mało śmiechu było podczas 
zabawy z  chustą animacyjną. 
Miło było też przejechać się 
prawdziwymi kucykami.

– Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Południe” zorganizowa-
ła i  sfinansowała, cieszące się 
wielkim zainteresowaniem, 
dwa urządzenia do poskakania 
na trampolinie oraz występ Te-
atru „Qfer”, który w naturalnej 
scenerii zaprezentował przed-
stawienie „Rzepka” Juliana 
Tuwima. W  spektaklu brały 
też udział dzieci. Wszyscy się 
świetnie bawili, dlatego my-
ślę, że będziemy organizować 
kolejne festyny – mówi Fran-
ciszek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.

Z  kolei Krystyna Kiełkie-
wicz, dyrektor przedszkola 
dodaje, że festyn był okazją do 
zintegrowania rodziców.

– Każdy mógł odpocząć 
i  rozmarzyć się przy muzyce 
i  wykonywanych przez dzie-
ci piosenkach z  repertuaru 
jesiennego. Był to wspaniały 

dzień pełen radości, nowych 
doświadczeń, wspólnej zaba-
wy oraz wyzwalania pozytyw-
nych emocji, a także kształto-
wania umiejętności spędzania 
wolnego czasu z całą rodziną, 
którzy już po raz drugi czynnie 
uczestniczyli w potyczkach ro-

dzinnych, łamiąc stereotypy 
biernych obserwatorów – pod-
kreśla Krystyna Kiełkiewicz.

Władze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe” przyzwy-
czaiły już nas do działań pro-
społecznych, dlatego spodzie-
wać się możemy, że jesienny 

festyn nie był ostatnią imprezą 
plenerową zorganizowaną dla 
mieszkańców Oruni Górnej. 
O  kolejnych na pewno bę-
dziemy informować na łamach 
„Panoramy”.

(kl)

>> W trakcie festynu dzieci mogły obejrzeć  
przedstawienie Teatru „Qfer”
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>> Dmuchane zabawki cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci
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apel do mieszkańcÓw przymorza

dbaj o porządek na osiedlu
Gdańskie osiedla – w  tym 

również wielkie sypialnie – 
stają się coraz bardziej przy-
jazne mieszkańcom. Admi-
nistratorzy budynków dbają, 
by ich wygląd był estetyczny, 
a otoczenie wokół nich przyja-
zne dla oka. Nie wszędzie jed-
nak mieszkańcy to doceniają.

W wielu miejscach na Przy-
morzu pobudowano nowe al-
tanki śmietnikowe, które są 
zamykane na klucz.

– Wszystko po to, aby 
w osiedlu, a przede wszystkim 
w  najbliższym sąsiedztwie al-
tan był porządek. Nie wiedzieć 
dlaczego niektórzy mieszkań-
cy pozostawiają wokół altan 
plastikowe worki z  odpadami 
artykułów żywnościowych, 
które natychmiast rozdziobu-
je liczne ptactwo, tworząc to-
talny bałagan w  najbliższym 
otoczeniu. Zbudowano nowe, 
estetyczne architektonicznie 
altany, które są przestronne 
wewnątrz. Do każdego miesz-
kania bezpłatnie trafił klucz 

do drzwi altany. Nasze po-
czynania mają służyć temu, 
aby tam właśnie składować 
śmieci i  ewentualnie średniej 
wielkości opakowania tektu-
rowe sprzętu AGD, mebli, czy 
drzwi. Czynimy wszelkie sta-
rania, aby zachować czystość 
osiedla, aby śmieci trafiały do 
właściwych kontenerów we-

wnątrz altany, a  nie wokół 
niej – reasumuje Adam Kmieć, 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze”, który jednocześnie 
apeluje, abyśmy dbali o porzą-
dek miejsca, w którym żyjemy, 
a  śmieci wyrzucali do pojem-
ników na odpady.

Spółdzielcy przypominają 
przy okazji o  bezwzględnym 
zakazie wystawiania odpadów 
budowlanych, sprzętu elektro-
nicznego przed altanki śmiet-
nikowe. Wykonując remont, 
należy zamówić indywidual-
nie worki gruzowe na odpady 
poremontowe. Zabrania się też 
wyrzucania gruzu do pojemni-
ków na śmieci i do zsypów.

Na osiedlu „Przymorze – 
Piastowska” wywóz śmieci 
wielkogabarytowych odby-
wa się w  każdy poniedziałek 
– ulice: Piastowska 90 – 106 
(parzyste) i  Dąbrowszczaków 
2 – 10 (parzyste) oraz każdy 
wtorek – ulice: Chłopska 34 
– 44 (parzyste), Krzywouste-
go 20, 21, 22, Piastowska 66 
– 88 (parzyste). Na Osiedlu 
„Przymorze – Śląska” na uli-
cach: Olsztyńskiej, Opolskiej 
i  Rzeczypospolitej odpady 
wielkogabarytowe odbierane 
są w  poniedziałki, we wtorki 
z  ulic Bora Komorowskiego 
i  Chłopskiej, a  środy z  Koło-

brzeskiej, Władysławowskiej 
i  Śląskiej. Na Osiedlu „Przy-
morze – Jagiellońska” odpady 
wielkogabarytowe odbierane 
są na całym osiedlu w  każdy 
czwartek. Z kolei na potocznie 
nazywanej „czwórce”, a  więc 

Osiedlu „Przymorze-Dąbrow-
szczaków” odpady wielkoga-
barytowe odbierane są w każ-
dej chwili – jeśli zachodzi 
oczywiście taka potrzeba.

(lubek)

>> Odpady poremontowe powinny być wyrzucane 
do specjalnych worków

>> Mieszkańcy Przymorza sami tworzą bałagan 
wokół altan śmietnikowych
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o puchar przewodniczącego osiedla – Śląska

rywalizowali na ulicach przymorza
Setki młodych amatorów sportu uczestniczyło w Ulicznym Biegu 35-lecia Klubu „Maciuś I” o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Osiedla „Przymorze-Śląska”. Zwycięzców poznaliśmy w kilku kategoriach wiekowych. Prowadzono też 
klasyfikację drużynową.

Każdego roku w  ulicznych 
biegach organizowanych przez 
Osiedlowy Klub „Maciuś I” 
chętnie uczestniczą dzieci 
z  przymorskich szkół pod-
stawowych. Nie inaczej było 
również w  tym roku. W  gru-
pie najmłodszej, a  więc klas 
„0”, na podium wśród dziew-
cząt znalazły się kolejno: Do-
brawa Szlagowska, Martyna 
Dąbrowska i  Wiktoria Czła-
pińska, zaś wśród chłopców: 
Artur Samulski, Jakub Kowal-
czyk i Jakub Zwiefka. W gro-
nie klas I zwyciężyła Karolina 
Mieszkowicz, która wyprze-
dziła Amelię Kropidłowską 
i  Marikę Lammek. Julian 
Polak był bezkonkurencyjny 
wśród pierwszoklasistów, a za 
jego plecami na mecie zamel-
dowali się Marcel Kiciński 
i  Mateusz Grodek. Zwycięż-
czynią w kategorii klas II oka-
zała się Aleksandra Szewalje, 
a kolejnymi dwoma pozycjami 
na podium cieszyły się Roksa-

na Maluszycka i Zuzanna Być. 
Wśród chłopców pierwsze 
trzy miejsca wywalczyli Ja-
kub Janulewicz, Piotr Świąder 
i Kajetan Gawlik. Najlepszymi 
biegaczkami wśród uczennic 
klas III okazały się Dominika 
Nasiadka, Dominika Dede-
rowska i  Natalia Rutkowska. 
Medalowymi miejscami cie-
szyli się też Kamil Ellwardt, 
Szymon Gadomski i  Dawid 
Unton. Hanna Rzepka zamel-
dowała się pierwsza na mecie 
w biegu czwartoklasistek, po-
zostawiając w pokonanym polu 
Barbarę Gruzdas i Ninę Penar. 
W gronie chłopców zwyciężył 
za to Tomasz Lutomski, a ko-
lejne dwa miejsca padły łupem 
Bartosza Kurowskiego i Grze-
gorza Alwasiaka. Pierwsza 
linię mety wśród piątoklasi-
stek przekroczyła Aleksandra 
Pietrzak, na 2. pozycji fini-
szowała Julia Pińska, a  na 3. 
Angelika Mańkowska. Dawid 
Literski był najlepszy wśród 

chłopców, a  tuż za nim fini-
szowali Bartłomiej Gruzdas 
i Sebastian Jakubczyk. W naj-
starszej grupie wiekowej zwy-
ciężyła Weronika Walkiewicz, 
przed Natalią Bryłą i  Natalią 
Kozłowską. Wśród chłopców 
miejsce na podium zajęli Re-
migiusz Jarzembiński, Łukasz 
Kulik i Oskar Regosz.

– Poza klasyfikacją indywi-
dualną prowadzono również 
punktację drużynową, gdzie 
najlepsi także zostali nagro-
dzeni. Zarówno wśród chłop-
ców, jak i  dziewcząt zwy-
ciężyła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 79. Kolejnymi 
medalowymi miejscami w obu 
grupach cieszyły się zespo-
ły Szkoły Podstawowej nr 80 
oraz Szkoły Podstawowej nr 
44 – informuje Joanna Pału-
bińska, instruktor w  klubie 
„Maciuś I”.

(lubek)

>> Tłumy pojawiły się na kolejnym biegu ulicznym, którego organizatorem 
był osiedlowy klub „Maciuś I”
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koleJka oczekuJących

Budują mieszkania 
komunalne

Kolejne mieszkania komunalne powstaną na granicy Chełmu 
i Oruni. Na początku października wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę zespołu budynków przy ul. Madalińskiego.

– Wielu mieszkańców Gdańska nie stać na zakup własne-
go lokum. Wielu młodych ludzi przyjeżdża do naszego miasta 
choćby z tego powodu, że znalazło tu pracę. I dlatego potrze-
bujemy nowych lokali, które moglibyśmy im zaoferować. I dla-
tego chciałbym, by inwestycji takich jak ta, było jak najwięcej 
– mówił podczas uroczystości Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska.

Jak informuje Aleksandra Krzywosz, prezes Zarządu Gdań-
skiej Infrastruktury Społecznej, pierwsze lokale powinny być 
gotowe do zasiedlenia we wrześniu 2015 roku. Zamieszkają 
w nich 42 rodziny.

Mieszkania powstaną w ramach III etapu programu budo-
wy mieszkań komunalnych, który realizowany będzie w  la-
tach 2014-2018. W ramach inwestycji powstanie 7 budynków 
mieszkalnych jednoklatkowych po 12 lokali z  podpiwnicze-
niem, czyli w sumie 84 mieszkania „pod klucz”.

Na terenie inwestycji znajdą się również dojścia do budyn-
ków i  mieszkań na parterze przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

(gr)

wymiana wiedzy i doŚwiadczeń

niemcy odwiedzili rSm „Budowlani”
Kiedy w Polsce politycy próbują na Wiejskiej w Warsza-
wie zniszczyć spółdzielczość mieszkaniową, niektóre ze 
spółdzielni odwiedzane są przez gości z Niemiec, którzy 
chcą podpatrzyć część rozwiązań i przenieść je na swoje 
niemieckie podwórko.

Takim przykładem może 
być chociażby Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowlani” w gdańskiej Oli-
wie, którą odwiedziło kilku-
nastu spółdzielców z Berlina.

– Zapowiedź wizyty nie-
mieckich gości była dla nas 
dużym zaskoczeniem, ponie-
waż jeszcze nie zdarzyło się 
nam przyjmować zagranicz-
nych spółdzielców – przyzna-
je Zbigniew Kopiński, prezes 
RSM „Budowlani”. - Przyjęli-
śmy ich z radością. Nie mamy 
nic do ukrycia, nie mamy się 
czego wstydzić, a  wręcz mo-
żemy się pochwalić wieloma 
rzeczami.

Berlińska spółdzielnia 
mieszkaniowa, która powsta-
ła w  1954 roku – podobnie 
jak RSM „Budowlani” – zaj-
muje się zarządzaniem nieru-
chomościami, prowadzi także 
działalność kulturalno-oświa-
tową. Głównym celem wizyty 
niemieckich spółdzielców była 
wymiana doświadczeń w  za-
kresie organizacji i funkcjono-
wania spółdzielczości miesz-
kaniowej w  Polsce i  w  Niem-
czech. Wśród gości znaleźli 
się nie tylko zwykli pracowni-

cy, ale także prezes i szef rady 
nadzorczej.

– Struktury organizacyj-
ne niemieckiej spółdzielni są 
niemal takie same jak w  Pol-
sce, inaczej natomiast wyglą-
da sprawa formy własności 
mieszkań. Niemcy zdziwie-
ni byli, że Polacy mogą być 
współudziałowcami nierucho-
mości. Podstawą funkcjono-
wania spółdzielni niemieckiej, 
jest przepis stwierdzający, że 
„własność spółdzielcza, jest 
prywatną własonścią jej człon-
ków”. Przepis niemal taki sam, 
jak w Polsce, ale u naszych za-
chodnich sąsiadów inaczej ro-
zumiany i  realizowany. Jeżeli 
członek spółdzielni chce się 
wyprowadzić z  mieszkania to 
otrzymuje swój udział człon-
kowski, a  jego mieszkanie 
zajmuje kolejna osoba z  listy 
oczekujących. W  Niemczech 
spółdzielnia – czyli wszyscy 
członkowie – są właścicielami 
całego majątku spółdzielni – 
wyjaśnia Zbigniew Kopiński.

Podczas rozmowy poru-
szono także temat zadłużeń. 
W  naszym kraju członkowie 
spółdzielni nie płacą czynszu 
z  różnych powodów, a  pań-

stwo tylko najuboższym daje 
niewielki dodatek mieszka-
niowy. W Niemczech dłużni-
cy stanowią znikomy odsetek. 
Za bezrobotnych, którzy przez 
dłuższy okres nie mogą zna-
leźć pracy, opłaty za mieszka-
nie pokrywa opieka społeczna 
tzw. socjal, a osoby starsze lub 
o niskich dochodach otrzymu-
ją dodatek mieszkaniowy, któ-
ry w całości lub części pokrywa 
koszt eksploatacji mieszkania. 
Dlatego można powiedzieć, że 
do berlińskiej spółdzielni ok. 
45 proc opłat eksploatacyjnych 
wpływa właśnie z urzędów lo-
kalnych. Stwierdzić również 
należy, że koszty utrzymania 
mieszkań stanowią ok 50 – 
60 proc. średnich dochodów 
mieszkańców, a  średnia po-
wierzchnia mieszkań to 70 – 
90 m kw.

Niemcy nie tylko odwiedzili 
zarząd gdańskiej spółdzielni, 
ale obejrzeli również osiedla 
RSM „Budowlani”, które są 
niemal tak samo wiekowe jak 
w Berlinie.

– Nie mamy się czego wsty-
dzić. Faktem jest, że miejsca 
zabawowo-rekreacyjne są nie-
co uboższe od niemieckich, 

ale w naszym przypadku zde-
cydowana większość środków 
przeznaczana jest na remonty 
budynków. Sukcesywnie uzu-
pełniamy place zabaw w nowe 
urządzenia – mówi nam pre-
zes Kopiński.

Polscy i  niemieccy spół-
dzielcy borykają się niemal 
z  takimi samymi problemami 
dnia codziennego. Są jednak 
rozwiązania, które Zbigniew 
Kopiński chętnie przeniósłby 
do Polski, ale jak sam podkre-
śla, w tej chwili jest to zupełnie 
niemożliwe.

– Dobrym pomysłem jest 
chociażby projekt „mieszkań 
gościnnych”. Na terenie Nie-
miec istnieje sieć spółdzielni, 
które dysponują w  pełni wy-
posażonymi mieszkaniami go-
ścinnymi. Spółdzielcy mogą je 
wynająć na dzień albo tydzień, 
a  koszt waha się od 35 do 45 
euro za dobę, w zależności od 
wielkości mieszkania. Jest to 
bardzo korzystna propozy-
cja, bowiem nocleg w  hotelu 
kosztuje dwa razy więcej. Zy-
ski z tej działalności stanowią 
oczywiście dochód spółdzielni 

a  „parlament spółdzielni” – 
dawne polskie ZPCz – decy-
duje o  sposobie jego podziełu 
– tłumaczy prezes.

Spotkanie polskich i  nie-
mieckich spółdzielców dało 
przede wszystkim wiedzę jak 
działają identyczne organi-
zacje w  innych europejskich 
krajach, ale też umożliwiło 
wymianę doświadczeń, któ-
re można oczywiście wyko-
rzystać na naszym, rodzimym 
podwórku.

krzysztof lubański

>> Zasoby mieszkaniowe RSM „Budowlani” są nieustannie odnawiane,  
a niedawno gdańska spółdzielnia chwaliła się nimi przed gośćmi z berlińskiej 

spółdzielni mieszkaniowej
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biall-net wprowadza nową technologię

postaw na wysoką jakość za niską cenę
Gdańska firma BIALL–NET, działająca przede wszystkim na Chełmie i Morenie, bardzo skutecznie konkuruje z wiel-
kimi korporacjami, które proponują nam internet, telewizję i telefon – usługi o dość wątpliwej czasami jakości. Poza 
tym klienci gdańskiej firmy otrzymują często w prezencie kupony rabatowe do salonu fitness, SPA albo na strzelnicę.

Wielkie firmy korporacyjne 
świadczące usługi multime-
dialne ograniczają się jedynie 
do zawarcia umowy z  klien-
tem, dostarczania sygnału in-
ternetowego i  telewizyjnego 
oraz wystawiania rachunku za 
usługę. Klient traktowany jest 
raczej przedmiotowo.

– Do każdego klienta stara-
my się podejść indywidualnie 
i dostosować ofertę do jego po-
trzeb. Chcąc nagrodzić podję-
cie współpracy z  naszą firmą, 
każdy nowy klient otrzymu-
je bon, który uprawnia go do 
skorzystania na bardzo ko-
rzystnych warunkach z salonu 
piękności, SPA albo strzelnicy 
sportowej – mówi nam Arka-
diusz Binder, prezes zarządu 
BIALL-NETU. – Otwarci 
jesteśmy także na propozycję 
firm, które chciałyby z  nami 
współpracować i  udostępniać 
naszym klientom swoje usługi. 

Wspólnymi działaniami mo-
żemy wiele osiągnąć.

W  tej chwili mieszkań-
cy Gdańska mogą skorzystać 
z  bardzo ciekawych promo-
cji przygotowanych przez 
BIALL-NET. Nieskromnie 
możemy powiedzieć, że każdy 
mieszkaniec Chełmu i  More-
ny powinien skorzystać z tego 
dobrodziejstwa, jakim są biu-
ra firmy znajdujące się wła-
śnie na terenie ich dzielnic, 
dzięki czemu osobiście może 
porozmawiać z  konsultantem 
na temat swoich oczekiwań 
związanych z  internetem albo 
telewizją. Jeszcze przez kilka 
tygodni obowiązywać będzie 
promocja na bezpłatny inter-
net. Aby skorzystać z  oferty 
wystarczy posiadać odpowied-
ni kupon. Do końca września 
rozdano ich już około tysiąca, 
ale nikt nie skorzystał jeszcze 
z  promocji. Warto się jednak 

pospieszyć, bo niebawem ofer-
ta nie będzie już aktualna.

– Warto też skorzystać z go-
towych pakietów. Przygoto-
waliśmy przykładowo specjal-
ną ofertę dla studentów, gdzie 
umowa jest krótka, ponieważ 
obowiązuje tylko na 12 mie-
sięcy i za 49 złotych mamy do 
dyspozycji łącze o  szybkości 
50 MB/S. Warto przy tym do-
dać, że prędkość wysyłowa jest 
znacznie, bo nawet 4 razy szyb-
sza niż oferuje konkurencja – 
zaznacza Arkadiusz Binder.

W  gdańskiej firmie od ja-
kiegoś czasu pracują nad 
nową usługą, którą potocz-
nie nazwać można „chmurą”, 
a  która jest bardzo popular-
na i  doceniana w  Stanach 
Zjednoczonych.

– Jest to urządzenie wyko-
rzystujące łącze symetryczne 
przypominające router, któ-
re ma 2 terabajty pojemności, 

gdzie możemy magazynować 
filmy, muzykę albo zdjęcia. 
Dane te będziemy mieli za-
wsze pod ręką, nie będziemy 
musieli płacić za założenie 
konta. W  Polsce część opera-
torów dostarcza internet przez 
druty telefoniczne, a niektórzy 
kablami telewizyjnymi. My 
zbudowaliśmy specjalną sieć, 
która służy tylko i  wyłącz-
nie do przesyłania internetu. 
Sygnał telewizyjny dostar-
czany jest inną siecią, dzię-
ki czemu jakość obrazu jest 
znakomita – podkreśla prezes 
BIALL-NETU.

W  naszym kraju tego typu 
urządzenia nie są popularne, 
ponieważ jest zbyt niska szyb-
kość danych wychodzących. 
Firma BIALL-NET w  ciągu 
kilku najbliższych miesięcy 
dostarczać będzie chmurę do 
klientów, którzy będą chcieli 
przedłużyć umowę.

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

szybko - solidnie - 

Sprawdź co Cię czeka w naszych 
biurach. Podpisz nową umowę i 
odbierz wyjątkowe kupony na 

darmowe usługi MEGA

PREZENT

Czas najlepszych ofert za 
najmniejsze pieniądze i 
największych prezentów 

zupełnie za darmo. Wybierz 
już teraz swojego lokalnego 

operatora 

i wiele, wiele więcej…

Oferta przygotowane we współpracy z partnerami. Oferta jest 
ograniczona czasowo. Liczba darmowych kuponów jest ograniczona. 

Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego Art. 66.

Gdańsk, ul Fertdynanda Focha 8/1

Zdzwoń 58 727 77 77


e-mail bok@biall-net.pl


www.biall.net.pl
2881[19193]

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

STUDENT 
LAST MINUTE

50 Mbps za 
49,90 zł tylko 12 
miesięcy

    Zadzwoń: 58 727 77 77 [2880]

Umowę z  firmą BIALL-
NET warto podpisać nie tylko 
ze względu na jakość interne-
tu. Niedawno zwiększyła się 
bowiem ilość kanałów dostęp-
nych w pakiecie. W  tej chwi-
li klienci BIALL-NET mogą 
wybierać wśród ponad 150 ka-
nałów – w tym również „Canal 
+” (28 kanałów HD).

– Wybierając operatora tele-
wizyjnego warto wiedzieć ja-
kie programy chcemy oglądać. 
Wystarczy poświęcić chwilę, 
aby wybrać ten pakiet, który 
zawiera interesujące nas pro-
gramy i  ewentualnie dobrać 

dodatkowo „Canal +” – pod-
kreśla prezes Binder. – Nie 
ma sensu brać najbogatszego 
pakietu, żeby oglądać tylko 
kilkanaście interesujących nas 
programów.

Mieszkańcy południowych 
dzielnic Gdańska nie powin-
ni zbyt długo zastanawiać się 
nad wyborem operatora, któ-
ry dostarczać będzie do ich 
mieszkań internet i  telewizję. 
Jeżeli zależy im na znakomitej 
jakości to wybór powinien być 
oczywisty – BIALL-NET!

grzegorz rudnicki 

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]
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liderki z gdańska

pokonały mistrzynie
Rewelacyjnie ligowe rozgrywki rozpoczęły hokeistki gdań-

skiego Stoczniowca, które po 3 seriach spotkań przewodzą nie-
spodziewanie Polskiej Lidze Hokeja Kobiet.

Inauguracja sezonu nastąpiła kilka tygodni temu. Na począ-
tek zawodniczki Henryka Zabrockiego wywalczyły 5 punktów 
w wyjazdowych meczach z Naprzodem Janów, pokonując ry-
walki 3:1 i 3:2 (po dogrywce). Żadnego kłopotu naszym hoke-
istkom nie sprawiły również rywalki z Krynicy, które poległy 
w Gdańsku 2:5 i 1:10.

– Rewelacyjnie zakończył się wyjazd do Oświęcimia, gdzie 
dziewczyny zagrały z hokejową potęgą, jaką do tej pory była 
Unia Oświęcim. Gdańszczanki odniosły dwie, bardzo pewne 
wygrane, które zapewniły sobie bardzo dobrą grą przez wszyst-
kie trzy tercje – mówi nam Włodzimierz Byczkowski, kierow-
nik gdańskiego Stoczniowca.

Zdaniem Włodzimierza Byczkowskiego efekt przynosi kon-
sekwentny, i co najważniejsze, systematyczny trening.

– Sądzę, że dziewczyny uwierzyły też w  swoje możliwości 
i  wykorzystują zdobyte wcześniej doświadczenie – podkreśla 
kierownik Stoczniowca. – Dowodem są wygrane spotkania. 
Widziałem mecze w  Oświęcimiu i  nie były to przypadkowo 
wygrane pojedynki. Nasze dziewczyny prowadziły równorzęd-
ną grę. Wykorzystały błędy rywalek i wygrały 4:2 i 5:3.

Jeszcze przed zamknięciem tego wydania „Panoramy” 
Stoczniowiec zajmował bezapelacyjnie 1. miejsce w  PLHK. 
W  miniony weekend gdańszczanki grały w  Hali Olivia po-
nownie z Naprzodem Janów. Na kolejne spotkanie, dopiero 15 
listopada ekipa Henryka Zabrockiego jedzie walczyć o  kom-
plet punktów do Tychów, a najprawdopodobniej 29 listopada na 
dwa mecze przyjedzie do Gdańska Polonia Bytom.

– Początek sezonu jest imponujący i zauważyłem, że balonik 
jest już powoli pompowany. Trzeba jednak podchodzić bardzo 
spokojnie do dalszej części sezonu. Najważniejszym naszym 
celem jest awans do fazy play off i wywalczenie jak najwyższe-
go miejsca. Decydujące okażą się dopiero spotkania play off, 
które pokażą jak mocny jest nasz zespół – mówi Włodzimierz 
Byczkowski.

(lubek)

chcą rady dzielnicy

aktywne sąsiedztwo 
na przymorzu

W  ostatnim numerze „Panoramy” wspominaliśmy o  pla-
nach utworzenia Rady Dzielnicy Przymorze. Mieszkańców 
dzielnicy zainteresowanych tworzeniem rady na Przymorzu 
do współpracy zaprasza Krzysztof Skrzypski, gdański spo-
łecznik, który jest inicjatorem i organizatorem wielu działań 
na Przymorzu.

Osoby, które chciałyby pomóc w tworzeniu rady dzielnicy, 
mogą przyjść na spotkania, które odbędą się 23 października, 
13 listopada i 4 grudnia o godz. 18.00 w sali nr 43 przy ul. Ja-
giellońskiej 11 (budynek po X LO).

– Wszystko zaczęło się od powołania do życia Partnerstwa 
Przymorze. Inicjatywa od początku miała za zadanie skupiać 
wokół siebie mieszkańców, instytucje, biznes lokalny. Po-
przez comiesięczne spotkania, grupa aktywnych ludzi miała 
planować, inicjować i realizować różnego rodzaju wydarzenia 
adresowane do mieszkańców naszej dzielnicy. I  tak się dzie-
je, a  równolegle do tej inicjatywy utworzyła się grupa robo-
cza składająca się tylko z mieszkańców – aktywnych sąsiadów 
z  Przymorza – którzy chcą doprowadzić do utworzenia na 
Przymorzu rad dzielnic – tłumaczy Krzysztof Skrzypski, który 
podjął się organizacji także innych wydarzeń.

20 października oraz 17 listopada (godz. 17.00-19.00) 
wszystkich chętnych zapraszamy na darmowe warsztaty szy-
dełkowania i  dziergania na drutach. Spotkania odbywają się 
w Szkole Podstawowej nr 46 przy ulicy Jagiellońskiej 14.

– Zapraszamy pasjonatów szydełkowania, dziergania na 
drutach, zakręconych artystycznymi akcjami w  przestrzeni 
miejskiej, ale także tych, którzy po prostu chcą miło i poży-
tecznie spędzić czas z sąsiadami. Wspólnie będziemy się uczyć, 
tworząc kolorowe „ubranka” dla drzew, ławek, barierek. Kolo-
rowo ubierzemy przestrzeń dzielnicową, a może nawet miej-
ską – zachęca Krzysztof Skrzypski. – Materiały będą dostępne 
na miejscu. Wydziergany element pozostaje u organizatorów 
warsztatów i  posłuży do „ubrania” elementów w  przestrzeni 
miejskiej.

(gr)

dobry pomysł

największa farma  
w polsce

Największa w  Polsce farma fotowoltaiczna powstała 
w Gdańsku. Panele słoneczne o łącznej mocy 1,64 MW zajmu-
ją powierzchnię większą od trzech boisk do piłki nożnej, a ich 
szacunkowa produkcja jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na 
energię elektryczną ponad 700 gospodarstw domowych.

Farma fotowoltaiczna, usytuowana na granicy Gdańska 
i Przejazdowa, zbudowana została z 6292 paneli o łącznej mocy 
1,636 MWp.

– Ułożono je w pięciu równoległych rzędach na powierzchni 
około 25 tys. metrów kwadratowych, czyli większej niż zajmu-
ją trzy pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Według wstępnych 
szacunków instalacja będzie produkować około 1,5 Gwh ener-
gii rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 720 
przeciętnych gospodarstw domowych. Koszt inwestycji wy-
niósł blisko 9,5 mln zł, a prace budowlano-montażowe trwały 
dwa miesiące – informuje Beata Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa, która wybudowała farmę fotowoltaiczną.

Warto podkreślić, że jest to pierwsza instalacja Grupy Ener-
ga wykorzystująca do produkcji energii promienie słoneczne. 
Jednak nie pierwsza, która korzysta z  odnawialnych źródeł: 
wody, wiatru i biomasy. Jak podaje Beata Ostrowska, firma pla-
nuje także budowę elektrowni fotowoltaicznej w województwie 
kujawsko-pomorskim.

– Nasza farma fotowoltaiczna w Gdańsku to wciąż bardziej 
inwestycja doświadczalna, która nie będzie miała większego 
udziału w produkcji energii. Pamiętajmy jednak, że technolo-
gie fotowoltaiczne tanieją najszybciej na świecie. Dlatego nie 
wykluczamy, że w  przyszłości inwestycje w  fotowoltaikę na 
większą skalę będą dobrym pomysłem na biznes. Dziś zbiera-
my cenne doświadczenie w ich budowie – podkreśla Mirosław 
Bieliński, prezes Energa SA.  

Nowa farma w  Gdańsku znacząco zwiększy moc zainsta-
lowanych w  Polsce instalacji fotowoltaicznych, która według 
ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki wynosi prawie 
3 MW. 

(kl)

oŚrodek doskonalenia techniki Jazdy

nie lada gratka dla kierowców
Rozpoczęła się budowa pierwszego w północnej Polsce i w województwie pomorskim Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Pszczółkach. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę inwestycji uczestniczył 
wicemarszałek województwa pomorskiego, Ryszard Świlski.

Projekt nowelizacji ustawy 
o kierujących pojazdami zakła-
da wejście w  życie przepisów 
określających obowiązek prze-
prowadzania kursów doszkala-
jących w  zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego oraz 
praktycznego szkolenia w  za-
kresie zagrożeń w  ruchu dro-
gowym, pomiędzy 4 a  8 mie-
siącem od uzyskania upraw-
nień. Przepisy miałyby zacząć 
obwiązywać od 4 stycznia 2016 
roku. W  związku z  tym, każ-
dy nowy kierowca powinien 
przejść szkolenie w odpowied-
nim ośrodku pod okiem in-
struktora nauki techniki jazdy. 

Obecnie w  Polsce istnieje 
10 takich miejsc – w  Zielonej 
Górze, Warszawie, Jastrzębiej 
(woj. mazowieckie), Lublinie, 
Wrocławiu, Opolu, Toruniu, 
Jędrzejowie oraz w  Przeźmie-

rowie i  Pobiedziskach (woj. 
wielkopolskie).

– Pomorski Ośrodek Do-
skonalenia Techniki Jazdy 
w  Pszczółkach będzie miej-
scem, gdzie każdy kierowca 
będzie mógł doskonalić swo-
je umiejętności z  jazdy oraz 
przejść szkolenia związane 
z  wykonywanym zawodem – 
mówił wicemarszałek Ryszard 
Świlski. 

Miłośnicy rywalizacji i spor-
tów motorowych również znaj-
dą tam coś dla siebie, dzięki 
powstającym torom: kartin-
gowemu i  terenowemu. Ofer-
ta ośrodka skierowana będzie 
także do firm i instytucji, które 
chciałyby poprawić nie tylko 
poziom bezpieczeństwa wśród 
swoich pracowników, ale także 
zwiększyć efekty ekonomiczne, 
np. poprzez naukę ecodrivingu. 

Modernizowane drogi, zmia-
na przepisów czy zwiększanie 
kar za wykroczenia stosowa-
ne głównie w  celu poprawy 
bezpieczeństwa, niestety nie 
zmienią mentalności Polaków. 
Kierowcy, mimo iż posiadają 
uprawnienia, bardzo często nie 
znają przepisów ruchu drogo-
wego, a  tym bardziej nie inte-
resują się ich zmianami. 

– W  ośrodkach, takich jak 
ten budowany w  Pszczółkach, 
kierowcy będą mogli sprawdzić 
swoją sprawność w  prowadze-
niu pojazdów w  różnych wa-
runkach drogowych i atmosfe-
rycznych, jak zachowaliby się 
na drodze w  razie niebezpie-
czeństwa, np. poślizgu wyni-
kającego z  nadsterowności czy 
podsterowności pojazdu czy 
też uczą się jak prawidłowo 
korzystać z  nowych technolo-

gii montowanych w  samocho-
dach – dodaje wicemarszałek 
Świlski.

Każdemu kierowcy i  temu 
świeżo upieczonemu, i  temu 

z  wieloletnim stażem przy-
da się takie doświadczenie. 
Z  całą pewnością nie zaszko-
dzi, a może pomóc w krytycz-
nej sytuacji na drodze. Budowa 

ODTJ w  Pszczółkach ma zo-
stać zakończona w marcu 2015 
roku.

(mp)

>> Ryszard Świlski, 
wicemarszałek 
województwa 

pomorskiego i Wieslawa 
Kasprzewska-

Charkin, dyrektor 
Pomorskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego 
w Gdańsku oglądają 

makietę Ośrodka 
Doskonalenia Techniki 
Jazdy, który powstanie 

w Pszczółkach
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sercem – pasieka hodowlana

mamy centrum pszczelarskie

W  Lubaniu koło Koście-
rzyny otworzono Pomorskie 
Centrum Pszczelarskie. Re-
alizację inwestycji rozpoczęto 
w ubiegłym roku, a na zwień-
czeniu szeroko zakrojonych 
działań pojawiło się wielu 
znamienitych gości. Centrum 
pszczelarskie powstało stara-
niem Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku.

Ewelina Bielecka z  Po-
morskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w  Gdań-
sku mówi, że utworzenie 
w  Lubaniu Pomorskiego 
Centrum Pszczelarskiego nie 
byłoby możliwe, gdyby nie 
pomoc, wsparcie oraz aktyw-
ne działania wielu osób, by 
wspomnieć chociażby o  na-
szych samorządowcach, orga-

nizacjach, stowarzyszeniach, 
przedsiębiorstwach, instytu-
cjach, a nawet osobach indy-
widualnych. Wszyscy, którzy 
dołożyli swoją cegiełkę do 
powstania centrum otrzy-
mali pamiątkowe medale 
w  kształcie pszczoły na pla-
strze miodu.

– Mamy nadzieję, iż nowa 
inicjatywa, jaką jest utworze-
nie Pomorskiego Centrum 
Pszczelarskiego, w  znaczą-
cym stopniu przyczyni się 
do zahamowania spadku po-
pulacji owadów zapylających. 
Nadrzędnym celem, realizo-
wanym przez centrum będzie 
działalność edukacyjna i  ho-
dowlana, ale również popu-
laryzacja tematyki pszczelar-
stwa, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych. Uczniowie i  stu-

denci uczelni rolniczych będą 
mogli w tym miejscu odbywać 
praktyki zawodowe – tłuma-
czy Aleksander Mach, dy-
rektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku.

PODR od dłuższego czasu 
aktywnie współpracuje w tym 
kierunku m.in. z  Zespołem 
Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w  Bolesławowie, w  którym 
powołano klasę pszczelarską, 
jedyną o  tym profilu w  na-
szym województwie.

Dodajmy, że wraz z  no-
wym centrum powstała dla 
najmłodszych ścieżka edu-
kacyjna ukazująca życie oraz 
znaczenie owadów zapylają-
cych. Podczas tworzenia Po-
morskiego Centrum Pszcze-

larskiego pomyślano również 
o  samych pszczelarzach, dla 
których – w  budynku pasie-
ki – utworzono nową, bogato 
wyposażoną salę wykłado-
wą, gdzie można przeprowa-
dzać szkolenia oraz spotkania 
branżowe.

– Samym sercem centrum 
jest jednak pasieka hodow-
lana licząca ponad 70 rodzin 
pszczelich. To właśnie tutaj 
prowadzi się hodowlę ma-
tek pszczelich oraz produk-
cję odkładów. Dzięki nim do 
pomorskich pasiek trafiają 
sprawdzone i  przystosowane 
do naszych trudnych warun-
ków pożytkowych i  klima-
tycznych pszczoły – dodaje 
Aleksander Mach.

(kl)

>> Wśród osób, które dokonały symbolicznego otwarcia Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego znaleźli się m.in. 
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, czy Kazimierz 
Plocke – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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inwestycJe za 1 miliard

Bezpiecznie  
na przejazdach 
kolejowych
Każdego roku dochodzi do tragicz-
nych wypadków na przejazdach 
kolejowych. Jednak w ostatnim 
roku liczba tych zdarzeń spadła 
o 33 proc. Jest to też efekt nowych 
inwestycji, które realizowane są 
przez PKP.

Jak nas poinformowano, zarządca infrastruktury kolejowej 
konsekwentnie realizuje program poprawy bezpieczeństwa. 
Wśród działań znalazły się dziesiątki spotkań i akcji profilak-
tycznych, prowadzonych wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei 
oraz Policją. Poza tym do kierowców i pieszych trafiły ulotki, 
instrukcje i apele o bezpieczne i odpowiedzialne zachowania.

W 2012 roku wdrożono w PLK kompleksowy program po-
prawy bezpieczeństwa, który obejmuje ponad 200 inicjatyw 
w czterech obszarach: inwestycje, działania pracownicze, or-
ganizacyjne, techniczne. Wśród nich jest m.in. program mo-
dernizacji 1300 przejazdów kolejowo-drogowych. Jego war-
tość oszacowano na 1 mld zł, a zakończenie prac przewidzia-
no na ten rok. 

Andrzej Pawłowski, wiceprezes zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. mówi, że celem kampanii jest przede wszyst-
kim utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzy-
mywania się przed każdym przejazdem.

– W  czasie trzech letnich miesięcy liczba wypadków na 
przejazdach kolejowych, w  porównaniu z  rokiem ubiegłym, 
spadła o jedną trzecią. W zdarzeniach rannych zostało 7 osób, 
a 10 poniosło śmierć. Analogicznie w 2013 roku poszkodo-
wanych zostało 10 osób, a  20 zginęło. Niestety, przyczyną 
wszystkich wakacyjnych tragedii na skrzyżowaniu toru i dro-
gi był brak ostrożności kierowców – podsumowuje Andrzej 
Pawłowski.

Zdaniem wiceprezesa Pawłowskiego najlepszym rozwiąza-
niem byłoby zbudowanie skrzyżowań bezkolizyjnych.

– W żadnym kraju na świecie się to nie udało. Nie tylko 
na kolei, ale i na drogach, barierą nie do pokonania są kosz-
ty takiego przedsięwzięcia – wyjaśnia wiceprezes. –Od 2011 
do 2013 roku wyremontowano łącznie ponad 700 przejazdów. 
Prowadzimy inwestycje, w  ramach których odnawiamy na-
wierzchnie drogowe, czy montujemy nowoczesne urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym. Program inwestycyjny w po-
staci dwóch tzw. projektów przejazdowych za 300 mln zł, 
pozwoli podwyższyć poziom bezpieczeństwa na ponad 300 
przejazdach w Polsce.

Oprócz nawierzchni na tych przejazdach, kolej zajmuje 
się także wymianą urządzenia ostrzegającego kierowców czy 
montażem monitoringu. Likwidowane są przejścia i przejaz-
dy, a w ich miejsce budowane są wiadukty i tunele.

– Przykładem jest linia z Warszawy do Trójmiasta, gdzie 
już wybudowaliśmy blisko 100 takich wiaduktów. Bezpie-
czeństwo na kolei jest jednym z naszych głównych prioryte-
tów – mówi Andrzej Pawłowski.

(lubek)

>> Bezpieczny tunel dla pieszych  
w miejscowości Radunica
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Jubileuszowy koncert

50-lecie domu kultury
W  tym roku Dom Kultury 

przy ulicy Śląskiej 66 b obcho-
dzi swoje 50-lecie. Uroczysto-
ści urodzinowe nie będą może 
zbyt długie, ale za to huczne, 
bowiem właśnie z  okazji 50. 
urodzin Domu Kultury od-
będzie się koncert Polskiego 
Chóru Kameralnego Schola 
Cantorum Gedanense.

Historia Domu Kultury przy 
Śląskiej jest niemal tak długa 
i  bogata jak dzieje 5 lat star-
szej Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”, 
pod skrzydłami której działa 
przymorski ośrodek kultury.

– W  związku z  obchoda-
mi 50-lecia powstania nasze-
go Domu Kultury zapraszamy 
mieszkańców na Jubileuszowy 
Koncert, który odbędzie się 24 
października o  godz. 17.00. 
Gościć będziemy znakomi-
tych wykonawców, jakimi bez 
wątpienia są artyści Polskiego 

Chóru Kameralnego Schola 
Cantorum Gedanense. Kon-
cert będzie można obejrzeć 
za darmo – zaprasza Barbara 
Imianowska z Domu Kultury.

Poza tym, odbędzie się 
urodzinowe spotkanie wspo-
mnień, na którym pojawią się 
osoby związane z  przymor-
skim Domem Kultury i PSM 
„Przymorze”.

– Korzystając z  okazji, 
chcielibyśmy jeszcze przypo-
mnieć, że w  naszym Domu 
Kultury działają różne sek-
cje. Wszyscy, którzy chcieliby 
w  nich uczestniczyć są oczy-
wiście mile widziani – dodaje 
Barbara Imianowska.

W Domu Kultury przy uli-
cy Śląskiej 66 b działa sekcja 
plastyczna dla dzieci w  wie-
ku od 6 – 10 lat. Prowadzo-
ne są też zajęcia wokalne dla 
dzieci i  młodzieży, warszta-
ty plastyczne dla dorosłych 

i  zajęcia taneczne dla dzie-
ci, młodzieży i  dorosłych. Tu 
również swoje spotkania or-
ganizuje Klub Seniora „Przy-
morze” oraz Koło Sybiraków 
„Przymorze”, Związek By-
łych Więźniów Politycznych, 
ZBOWID i Koło Więźniarek 
„Ravensbruck”.

Więcej informacji na temat 
zajęć lub koncertu otrzymać 
można osobiście w  siedzibie 
Domu Kultury lub też dzwo-
niąc pod numer 58 553 40 21.

(lubek)
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>> W przymorskim Domu Kultury od lat występują 
artyści trójmiejskich scen muzycznych
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dla dolnego miasta
treningi capoeiry

Dzieci, młodzież i dorośli z Dolnego Miasta mogą bezpłat-
nie uczestniczyć w treningach capoeiry. Jak informuje Anna 
Dobrowolska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest to jedna 
z  aktywności dedykowanych mieszkańcom dzielnicy w  ra-
mach projektu rewitalizacji Dolnego Miasta.

– Poprzez sport, muzykę i kulturę brazylijską chcemy za-
chęcić mieszkańców do większej aktywności i rozwijania za-
interesowań. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie 
dzieci w wieku 7-12 lat – mówi Izabela Belling-Piwar z Klubu 
Sportowego „Capoeira Camangula”, prowadzącego zajęcia.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat odbywają się we wtor-
ki i czwartki, w godz. 17.50 – 18.50. Treningi dla młodzieży 
i dorosłych we wtorki i czwartki w godz. 16.30 – 18.50.

Zajęcia odbywają się w  Centrum Sportowym „Arma-
da” przy al. Grunwaldzkiej 345 (na wysokości Castoramy).  
Informacje dodatkowe otrzymać można pod numerem 504 
187 686. Pod tym samym numerem prowadzone są zapisy.

(gr)

puchar polski
ze zmiennym szczęściem

O Puchar Polski nie walczą już niestety zawodnicy Lechii 
Gdańsk, którzy kilka tygodni temu skompromitowali się, 
przegrywając ze Stalą Stalowa Wola. Do walki przystąpi-
ły za to już drużyny z najniższych szczebli rozgrywkowych, 
aby w czerwcu przyszłego roku zagrać w finale, który wyłoni 
drużynę reprezentującą województwo pomorskie na szczeblu 
centralnym pucharowych rozgrywek.

Najpierw walczyły zespoły niezrzeszone w  piłkarskim 
związku oraz te, które na co dzień grają w B i A klasie. Pod 
koniec września odbyła się III runda wojewódzkiego PP, 
w której zagrały już drużyny z V ligi. Do kolejnej fazy zma-
gań awansował Portowiec, który 3:1 pokonał Orła Trąbki 
Wielkie. W IV rundzie zagrała też Olimpia Osowa, która 4:2 
ograła Karlikowo Sopot. Nie lada wyczynem popisały się za 
to rezerwy Gedanii, które aż 10:0 rozgromiły Wisłę Steblewo. 
Sensacyjnie odpadła za to pierwsza drużyna Gedanii, która 
musiała uznać wyższość dużo niżej notowanego rywala z Ce-
drów Małych, przegrywając 0:1.

Finalistów wojewódzkiego Pucharu Polski poznamy do-
piero wiosną. Miejmy nadzieję, że znajdzie się w nim w koń-
cu ekipa z Gdańska, bo od kilku lat nasze województwo na 
szczeblu centralnym reprezentują drużyny z mniejszych miej-
scowości. O  kolejnych pucharowych rozstrzygnięciach bę-
dziemy na bieżąco informować na naszych łamach.

(gr)

badawczy proJekt
joga dla pań

W listopadzie na terenie Akademii Wychowania Fizyczne-
go i  Sportu w  Gdańsku planowane jest rozpoczęcie projek-
tu badawczego na temat wpływu jogi na wybrane elementy 
sprawności fizycznej ukierunkowane na zdrowie i  jakość ży-
cia kobiet w wieku 45-59 lat. Projekt prowadzi doktorantka 
Izabela Drobnik-Kozakiewicz pod kierunkiem Stanisława 
Sawczyna.

– Eksperyment podzielony jest na dwa etapy. Część badaw-
czą odbywającą się w Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Ge-
netyki w AWFiS w Gdańsku oraz grupowe zajęcia jogi według 
metody Iyengara – informuje Izabela Drobnik-Kozakiewicz.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 1,5 go-
dziny: we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 19.30.

– Program jest skierowany do pań w wieku 45-59 lat. Do 
uczestnictwa zapraszam wszystkie panie, które nigdy nie 
uczestniczyły w zajęciach jogi, bez względu na poziom spraw-
ności i umiejętności ruchowych. Wymagane jest jedynie za-
świadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do aktywności 
fizycznej – dodaje Izabela Drobnik-Kozakiewicz.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt na 
adres e-mail: i.drobnik-kozakiewicz@wp.pl. W  odpowiedzi 
każda osoba otrzyma drogą mailową szczegółowe informacje 
dotyczące projektu.

(kl)

w ergo arenie

Gala kok
Już za kilka dni –  

17 października odbę-
dzie się w  gdańsko-sopoc-
kiej hali ergo Arena od-
będzie się gala King Of 
Kings World GP 2014. 
W  walce wieczoru czę-
ści Fight Box Heros Se-
ries 2014 Vol.2 zmierzą 
się: pierwszy polski mistrz 
świata amatorów K-1 Ru-
les, gdynianin, Piotr Ko-
bylański  i  utalentowany 
19-letni marokański za-
wodnik Ilias Bullaid, tre-
nujący w holenderskim Mi-
ke’s Gym w  Amsterdamie. 
31-letni Piotr Kobylański 
to nie tylko pierwszy pol-
ski mistrz świata WAKO 
w  formule K-1 Rules, ale 
także uczestnik pierwszej 
polskiej edycji gali K-1 
MAX GP Europe jaka 
odbyła się w  2008 roku 
w  Warszawie. Ilias Bulla-
id to jeden z najmłodszych 
prospektów jakie pojawiły 
się na firmamencie holen-
derskiego kickboxingu. Na 
pewno można powiedzieć, 
że to przyszły mistrz świata. 
Będzie to wydarzenie waż-
ne dla polskiego oraz eu-
ropejskiego i  światowego 
kickboxingu. 

(gr)

bezpłatne zaJęcia

zagraj w speed badmintona

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gdańsku zapra-
sza na bezpłatne zajęcia z spe-
ed badmintona, które odbywa-
ją się w  Miejskiej Hali Spor-
towej przy ulicy Kołobrzeskiej 
61 na Przymorzu.

– Speed badminton to sport, 
który dotarł do nas z Niemiec. 
Podobny do badmintona, choć 
zupełnie inny, bo gra się bez 
siatek, szybciej i prościej. Nie-
którzy mówią, że tak napraw-
dę to mix tenisa, badminto-
na i  squasha, który czerpie 

wszystko co najlepsze z  tych 
sportów. My sądzimy, że to 
świetna alternatywa dla fitnes-
su i doskonały sposób na utrzy-
manie kondycji niezależnie od 
miejsca zamieszkania. Mecze 
speed badmintona odbywa-
ły się już bowiem zarówno na 
kortach i  boiskach, jak i  na 
łąkach, plażach, a  nawet uli-
cach i  dachach. Żeby zacząć, 
potrzeba tylko rakietek, lotek 
i  trochę przestrzeni. Podsta-
wowe ruchy można opanować 
już po kilku odbiciach, a zaba-

wa jest przednia od pierwszych 
chwil – wyjaśnia Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w Gdańsku.

Zajęcia w  hali na Przymo-
rzu odbywają się w  czwartki 
– początek o godz. 18.30. Tre-
ningi, w  ramach akcji „Akty-
wuj się!”, prowadzi Tomasz 
Szyjanowski, a na miejscu bę-
dzie można nawet skorzystać 
ze sprzętu.

(gr)

>> W speed badmintona grać można nawet na łące
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Gdańscy szachiści na medal
Z dobrej strony pokazali się zawodnicy z Gdańska, którzy startowali w Lubaniu 
w IV Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku. Zawody były też ostatnią częścią Grand Prix.

– Było to już kolejne spo-
tkanie szachistów w  Lubaniu, 
które od ubiegłego roku wpi-
sało się w kalendarz imprez to-
warzyszących wiosennym i  je-
siennym targom. W  tegorocz-
nym turnieju wzięło udział 62 
zawodników, z  czego 31 osób 
w kategorii seniorów i tyle samo 
wśród juniorów. Najstarszy za-
wodnik miał 87 lat, natomiast 
najmłodsza uczestniczka 5 lat. 
Nasz turniej został objęty ho-
norowym patronatem marszał-
ka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka – infor-
muje Ewelina Bielecka z  Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku.

Turniej rozegrany został 
systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund w  tempie 15 
minut partia dla zawodnika. 
W  kategorii seniorów zwy-
ciężył Pavel Shkapenko z  Ka-
liningradu (6,0 pkt). 2. miej-
sce zajął Karol Jaroch z  UKS 
„Fala” Świekatowo (6,0 pkt), 

natomiast na 3. pozycji sklasy-
fikowany został gdańszczanin 
Przemysław Koc (5,5 pkt).

Z kolei w kategorii juniorów 
(rocznik 2000 i  młodsi) bez-
konkurencyjny był Bogumił 
Muchowski, który okazał się 
nieznacznie lepszy od Krzysz-
tofa Warasińskiego (obaj UKS 
„Wda’’ Lipusz). Na najniższym 
stopniu podium stanął Michał 
Szlas z UKS „Korona” Gdańsk. 

Wśród najmłodszej grupy 
zawodników (rocznik 2006 
i  młodsi) na podium znaleźli 
się Szymon Malinowski i  Ka-
mil Szybkowski – obaj TKKF 
„Rzemyk” Gdynia oraz Jakub 
Kussowski z Gdańska.

– Podczas zawodów podsu-
mowano rywalizację szachi-
stów w  ramach Grand Prix. 
O  zwycięstwie zadecydowała 
tutaj suma punktów zdobyta 

w  2 turniejach. Nie wszyscy 
zawodnicy wzięli jednak udział 
w  obu imprezach i  to pogrze-
bało ich szansę na dobre miej-
sca – dodaje Ewelina Bielecka.

Dodajmy tylko, że w  kate-
gorii roczników 2000 i młodsi 
Grand Prix wywalczył Michał 
Szlas z Gdańska.

(lubek)

>> Najlepsi  
szachiści otrzymali 

puchary oraz  
nagrody rzeczowe
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liderki z gdańska

pokonały mistrzynie
Rewelacyjnie ligowe rozgrywki rozpoczęły hokeistki gdań-

skiego Stoczniowca, które po 3 seriach spotkań przewodzą 
niespodziewanie Polskiej Lidze Hokeja Kobiet.

Inauguracja sezonu nastąpiła kilka tygodni temu. Na po-
czątek zawodniczki Henryka Zabrockiego wywalczyły  
5 punktów w  wyjazdowych meczach z  Naprzodem Janów, 
pokonując rywalki 3:1 i 3:2 (po dogrywce). Żadnego kłopotu 
naszym hokeistkom nie sprawiły również rywalki z Krynicy, 
które poległy w Gdańsku 2:5 i 1:10.

– Rewelacyjnie zakończył się wyjazd do Oświęcimia, gdzie 
dziewczyny zagrały z hokejową potęgą, jaką do tej pory była 
Unia Oświęcim. Gdańszczanki odniosły dwie, bardzo pew-
ne wygrane, które zapewniły sobie bardzo dobrą grą przez 
wszystkie trzy tercje – mówi nam Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik gdańskiego Stoczniowca.

Zdaniem Włodzimierza Byczkowskiego efekt przynosi 
konsekwentny, i co najważniejsze, systematyczny trening.

– Sądzę, że dziewczyny uwierzyły też w swoje możliwości 
i wykorzystują zdobyte wcześniej doświadczenie – podkreśla 
kierownik Stoczniowca. – Dowodem są wygrane spotkania. 
Widziałem mecze w Oświęcimiu i nie były to przypadkowo 
wygrane pojedynki. Nasze dziewczyny prowadziły równo-
rzędną grę. Wykorzystały błędy rywalek i wygrały 4:2 i 5:3.

Jeszcze przed zamknięciem tego wydania „Panoramy” 
Stoczniowiec zajmował bezapelacyjnie 1. miejsce w  PLHK. 
W miniony weekend gdańszczanki grały w Hali Olivia po-
nownie z Naprzodem Janów. Na kolejne spotkanie, dopiero 15 
listopada ekipa Henryka Zabrockiego jedzie walczyć o kom-
plet punktów do Tychów, a najprawdopodobniej 29 listopada 
na dwa mecze przyjedzie do Gdańska Polonia Bytom.

– Początek sezonu jest imponujący i zauważyłem, że balo-
nik jest już powoli pompowany. Trzeba jednak podchodzić 
bardzo spokojnie do dalszej części sezonu. Najważniejszym 
naszym celem jest awans do fazy play off i wywalczenie jak 
najwyższego miejsca. Decydujące okażą się dopiero spotkania 
play off, które pokażą jak mocny jest nasz zespół – mówi Wło-
dzimierz Byczkowski.

(lubek)

ustatkował swoJe Życie i realizuJe marzenia

Sportem zainteresował młodych ludzi
Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, pomysłodawcą, współorganizatorem turniejów „Do Przerwy 0:1”, pełnomocnikiem 
marszałka województwa pomorskiego ds. organizacji pozarządowych.

– w czerwcu świętowa-
liśmy 10-lecie piłkarskiego 
turnieju „do przerwy 0:1”. 
Skąd wziął się pomysł orga-
nizacji tego typu wydarze-
nia, w którym dzisiaj uczest-
niczą podwórkowe drużyny 
już nie tylko z zaspy, ale 
z całego województwa?

– Pomysł zrodził się rzeczy-
wiście 10 lat temu. Przy orga-
nizacji pierwszego turnieju na 
boisku przy ul. Burzyńskiego 
na Zaspie bardzo pomogła mi 
żona Magda. Cel był jeden – 
zainteresować młodych ludzi 
sportem, w  tym przypadku 
piłką nożną. Dzisiaj nasz sto-
sunek do uprawiania sportu 
zmienił się na lepsze. Gra-
my w piłkę nożną na większą 
skalę, biegamy, ćwiczymy na 
siłowni, gramy w  tenisa. Ale 
jeszcze 10 lat temu na hasło 
sport wielu odpowiadało, że 
lubi, że ogląda w  telewizji, 
ale sam nie uprawia, bo nie 
ma odpowiedniej infrastruk-

tury, nie ma sprzętu, nie ma 
z kim. Wymówek zawsze jest 
wiele. Nasz turniej, dzisiaj fir-
mowany przez Gdańską Fun-
dację Dobroczynności, miał 
zachęcić młodych chłopaków 
i  dziewczyny do sportu, do 
sportowej rywalizacji. Pił-
ka nożna jako gra drużynowa 
jest doskonałym narzędziem 
do kształtowania charakteru, 
do uczenia się pracy w grupie. 
Nasz turniej to również pro-
pozycja na efektywne spędze-
nie sobotniego dnia. 

– na początku zgłasza-
ło się kilkanaście drużyn. 
w ubiegłym roku liczba star-
tujących ekip przekroczyła 
100. coraz częściej też są to 
drużyny spoza zaspy. można 
powiedzieć, że turniej zy-
skał status regionalny.

– Rzeczywiście, w ostatnich 
latach liczba drużyn oscy-
luje bliżej setki, szczególnie 
w  edycjach wiosenno-jesien-
nych. Nieco mniej chętnych 

do grania jest choćby w edycji 
zimowej, ale i  w  tym okresie 
nie możemy mówić o  braku 
zainteresowania. Rok temu 
w  grudniu, wszystkie boiska 
przykryte były grubą warstwą 
śniegu, wokół szalał orkan 
Ksawery, a  mimo to zgłosiło 
się 40 drużyn. Bardzo nas to 
cieszy. Mnie dodatkowo cieszy 
fakt, że młodzi ludzi są w sta-
nie oderwać się na chwilę od 
komputerów, telewizorów czy 
telefonów i  spędzić czas ak-
tywnie grając w piłkę. 

– obecnie pełni pan funk-
cję pełnomocnika marszałka 
województwa pomorskiego 
ds. organizacji pozarządo-
wych. wcześniej zajmował 
się pan podobną tematyką 
w sopockim magistracie. 
w jakim stopniu zawodowe 
doświadczenie przekłada się 
na organizację turnieju „do 
przerwy 0:1”? 

– Na co dzień pracuję mię-
dzy innymi z  ludźmi, którzy 
swoje życie poświęcają dru-
giemu człowiekowi. Robią to 
z  potrzeby serca, niezależnie 
od przeciwności, jakie sta-
wia przed nimi los. To, co 
może zdumiewać niektórych, 
to fakt, że zawsze emanuje 
od nich pozytywna energia, 
wręcz zarażają nią innych lu-
dzi. Również mnie. 

Od zawsze myślałem o tym, 
żeby organizować piłkarskie 
turnieje, w  których uczest-
niczyć będą podwórkowe 
drużyny. Gdy udało mi się 
w  jakimś stopniu ustatko-
wać życiowo, swoje marzenie 
wcieliłem w  życie. Myślę, że 
praca z  ludźmi, którzy pracu-
ją społecznie utwierdziła mnie 
w  przekonaniu, że również 
mogę zaangażować się w pracę 
dla innych. „Do Przerwy 0:1” 
jest tego dowodem. Dzisiaj 
pomagają mi przy organizacji 
turnieju wspaniali ludzie, któ-
rzy podobnie jak ja mają pasję. 

– każdy turniej rozpo-
czyna pan od przywitania 
uczestników. Żeby wszyscy 
widzieli i słyszeli czyni to 
pan z drabiny, która stała 
się już nierozłącznym ele-
mentem każdego turnieju. 

– Choć turniej przygoto-
wywany jest profesjonalnie, 
to z racji tego, że nasze wyda-
rzenie ma charakter plenerowy 
i musimy pilnować czasu, któ-
ry szczególnie przy dużej licz-
bie drużyn jest bardzo cenny, 
przenośna drabina doskonale 
się tu sprawdza. Zresztą naj-
ważniejsi są uczestnicy tur-
nieju, organizator musi tylko 
zadbać, aby wszystko przebie-
gało zgodnie z planem. 

– ważne są także meda-
le i puchary dla najlepszych 
drużyn.

– Oczywiście. Medal czy 
puchar to namacalny dowód 
zwycięstwa dla najlepszych 
ekip. Zasadą naszego turnieju 
jest to, że trzy najlepsze dru-
żyny z każdej kategorii dosta-
ją medale oraz puchary. Do-
datkowo wręczamy drużynom 
nagrody, zazwyczaj są to piłki. 
Tradycją jest to, że częściej na-
gradzamy tych uczestników, 
którzy szybciej odpadną z roz-
grywek. Trochę chcemy w ten 
sposób osłodzić gorycz poraż-
ki. Staramy się również nagra-
dzać postawy fair play.

– turniej rozgrywany jest 
z podziałem na kilka katego-
rii. jedną z nich jest katego-
ria „drużyny dziewczęce”.

– Coraz więcej dziewczyn, 
kobiet gra w piłkę nożną. Nie 
jest to „babska kopanina”, jak 
o  grze płci pięknej niekiedy 
ironicznie wypowiadają się pa-
nowie-piłkarze. Piłka nożna 
w  wydaniu kobiecym stoi na 
wysokim poziomie. Oprócz 
zaciętej rywalizacji widać 
dużą ambicję, wolę walki, któ-
rej czasami brakuje chłopa-
kom. W „Do Przerwy 0:1” od 
kilku już lat uczestniczą za-
wodniczki z  wielu zakątków 
naszego województwa, trud-
no dziś sobie wyobrazić nasz 

turniej bez drużyn złożonych 
z dziewczyn.

– „do przerwy 0:1” to tur-
niej piłkarski, ale obowią-
zują w nim dżentelmeńskie 
zasady.

– Nie wiem czy słowo 
„dżentelmeńskie” jest ade-
kwatne, jednak faktem jest, że 
najważniejsza dla nas, organi-
zatorów, jest postawa fair-play. 
Piłkę nożną cechuje siła, wal-
ka, szybkość, ale także spryt 
i  szczęście. Często zdarza się, 
że dochodzi do spięcia, budzą 
się emocje. W  takich sytu-
acjach widać, kto potrafi za-
chować postawę fair play, a kto 
nie jest w  stanie powstrzymać 
się od negatywnych zacho-
wań. Rywalizacja rywalizacją, 
ale pewnej granicy nie można 
przekroczyć. To samo dotyczy 
palenia papierosów, czy spoży-
wania alkoholu. Na boiskach, 
gdzie rozgrywany jest turniej 
„Do Przerwy 0:1” obowiązuje 
absolutny zakaz spożywania 
jakichkolwiek używek.

– no właśnie. podczas 
czerwcowej edycji „do prze-
rwy 0:1” przedstawił pan 
niemal dorosłego już chłopa-
ka, który swój pierwszy tur-
niej zagrał, gdy miał 8-9 lat. 

– Piękno tego turnieju po-
lega właśnie na tym, że nie-
którzy chłopcy i  dziewczęta 
dorastają wraz z  naszym tur-

niejem. Niegdyś zaczynali jako 
najmłodsi, a  dzisiaj startują 
w kategorii open, czyli w gru-
pie najstarszych roczników. 
Wielu uczestników znamy 
z  imienia i  nazwiska, poprzez 
media elektroniczne jesteśmy 
w stałym kontakcie. W jakimś 
stopniu tacy ludzie są siłą na-
pędową i  motywują do tego, 
aby nadal organizować cztery 
razy w roku „Do Przerwy 0:1”. 

– myślał pan kiedykolwiek 
o tym, żeby zakończyć orga-
nizację turnieju? 

– Nie będę ukrywał, że zda-
rzało mi się już o tym myśleć. 
Dla nas, organizatorów, turniej 
zaczyna się na wiele dni przed 
godziną zero i kończy się wiele 
dni po jego zakończeniu. Jest 
to mimo wszystko duże wy-
zwanie organizacyjne. Jednak 
zaangażowanie wielu osób, 
które współtworzą od lat tur-
niej, a przede wszystkim liczba 
zgłaszanych drużyn podpo-
wiada, żeby dalej kontynuować 
to dzieło. Przyznam szczerze, 
że nie wyobrażam sobie, aby 
któregoś dnia mogło zabrak-
nąć na Zaspie charakterystycz-
nych biało-zielonych banerów 
reklamujących turniej „Do 
Przerwy 0:1”.

– dziękuję za rozmowę.

rozmawiała:  
anna niewiadoma
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>> Andrzej Kowalczys
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buduJ i remontuJ z nami 

odnawiamy ogrodzenie przed zimą 
Początek jesieni to najwyższy czas, aby zadbać o otoczenie naszego domu, bowiem prac, które teraz ominiemy, nie będziemy w stanie 
wykonać podczas zimy. Jedną z tych, które sugerujemy przeprowadzić, jest sprawdzenie stanu ogrodzenia - i w razie potrzeby jego 
renowacja. Zimowe zmiany temperatury, lód, śnieg, deszcz, wiatr i słońce, mogą trwale uszkodzić elementy ogrodzenia, a możliwa 
dopiero wiosną renowacja będzie z pewnością dużo kosztowniejsza niż prewencyjne zabiegi ochronne, które proponujemy.

ogrodzenia z drewna
Drewno jest popularnie stosowanym materiałem do bu-

dowy ogrodzenia, cenionym za swój elegancki i ponadcza-
sowy wygląd. Aby zachowało swoją prezencję, wymaga 
regularnej pielęgnacji i  ochrony przed wpływem warun-
ków atmosferycznych. Do jego konserwacji zaleca się sto-
sowanie odpowiednich preparatów takich jak impregnaty, 
lakierobejce czy oleje. Zabiegi pielęgnacyjne najlepiej prze-
prowadzać raz na kilka lat, ale widoczne usterki naprawiać 
na bieżąco – szczególnie przed zimą. Jak wykonać reno-
wację takiego ogrodzenia? Na początku przygotowujemy 
powierzchnię drewna poprzez usunięcie zabrudzeń, mchu, 
pozostałości starych farb, wyszlifowanie i odpylenie. Tak 
przygotowane podłoże pokrywamy wybranym środkiem 
zgodnie z  instrukcją. Najpierw nakładamy pędzlem jed-
ną warstwę i  pozostawiamy do przeschnięcia. Następnie 
szlifujemy drewno, w celu uzyskania gładkiej powierzch-
ni i kładziemy drugą warstwę. W przypadku dobrego im-
pregnatu, lakierobejcy czy oleju do drewna, te zabiegi są 
wystarczające. Zawarte w  dobrych produktach pigmenty 
zapewnią wysoką ochronę przed promieniowaniem UV, 
dlatego warto zwrócić uwagę na ich obecność.
ogrodzenia metalowe

Kolejnym materiałem wykorzystywanym w  bu-
dowie ogrodzeń jest metal, np. żeliwo i  stal. Za-
grożeniem dla tego typu ogrodzeń jest korozja.  
Aby się przed nią chronić powinniśmy stosować środki 
zabezpieczające przed kontaktem metalu z  czynnikami 
atmosferycznymi. Gdy jednak rdza dopadnie nasz płot, 
koniecznie przed zimą należy poddać go renowacji. Za-

czynamy od dokładnego oczyszczenia powierzchni z rdzy 
i starej powłoki, używając do tego drucianej szczotki lub 
papieru ściernego. Na tak przygotowaną, odtłuszczoną po-
wierzchnię nanosimy odpowiednie preparaty, np. grunto-
emalię na rdzę. Dobra gruntoemalia zapobiegnie ponow-
nemu rdzewieniu i nie będzie wymagała pokrywania inną 
farbą. Konserwację powinno powtarzać się co 6 lat, a nasze 
ogrodzenie będzie w dobrym stanie przez długi czas.

ogrodzenia betonowe
Z betonem na ogrodzeniach spotykamy się w kilku for-

mach, tj. bloczki gazobetonowe, gotowe prefabrykowane 
przęsła lub w postaci podmurówki pod pozostałe dwa typy 
ogrodzeń. Materiał ten jest trwały i jeżeli elementy są po-
rządnie wykonane nie powinien zbyt szybko ulegać znisz-
czeniu. Jednak by zachował swój estetyczny wygląd, wy-
maga przeczyszczenia co jakiś czas wodą. W tej roli świet-
nie sprawdza się myjka ciśnieniowa. Ogrodzenia z betonu 
można także pokryć lakierem lub farbą do betonu. Takie 
zabezpieczenie dobrze się sprawdzi, jeżeli posesja sąsiadu-
je z ruchliwą drogą lub innymi źródłami zanieczyszczeń. 
Przed malowaniem lakierem lub farbą należy dokładnie 
umyć i  odtłuścić powierzchnię, aby preparaty dokładnie 
pokryły ogrodzenie. Powłokę dobrze jest odnawiać co kil-
ka lat.

Warto poświęcić przed zimą trochę czasu na konserwa-
cję ogrodzenia, aby było naszą wizytówką i wiosną cieszyło 
swoim zadbanym wyglądem.

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie renowacji 
ogrodzeń, zapytaj naszych sprzedawców.

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

80-043 Gdańsk  
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www.bysewo.pl

„Jako gdański piekarz wiem jak trudno dzisiaj
w Gdańsku funkcjonuje się rzemieślnikom i drobnym
przedsiębiorcom. 
Wiem jak to zmienić dlatego proszę o Wasz głos” 
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