
Manchester zagra w gdańsku?
O turnieju „Euronadzieje” z Olafem Dramo-
wiczem, pomysłodawcą wydarzenia, rozmawia 
Krzysztof Lubański. 
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Jak kaczki na polowaniu
Na alei Hallera na wysokości ul. Konarskiego kie-
rowcy nagminnie łamią przepisy, a piesi mogą czuć 
się tam jak kaczki na polowaniu myśliwskim.

wiadoMo, kto wybuduJe lwiarnię
Dopiero za drugim razem udało się wyłonić firmę, 
która wybuduje lwiarnię w oliwskim zoo. Za 4,1 
mln zł wykona ją Ecozet z Kościerzyny.
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aMerykańskie tournee „pinezki”
Gdański Teatr Pinezka od 1 listopada przebywa na tournee  
w Stanach Zjednoczonych. Aktorzy, którzy grają nie tylko dla dzie-
ci, zapraszani są na festiwale w całej Europie i na Bliskim Wscho-
dzie, bo ich spektakle opierają się na pantomimie i clownadzie 
z elementami cyrku, dlatego każdy je rozumie. A występy w USA 
potrwają aż do 20 grudnia.

Gdańscy aktorzy zapraszani 
są na różne festiwale.

Fo
t. A

rch
iwu

m 
Te

atr
u P

ine
zk

a

Jachty wśród fortów
Sezon żeglarski został już oficjalnie zakończony. 
Na początku listopada sprzątano i przygotowywa-
no się do slipowania jednostek.
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>> W okresie jesiennym nie trudno o wypadek. Szczególną uwagę zachować 
powinni nie tylko kierowcy, ale też piesi

liMeryki
Apel do lekarzy…

Antek z PiS-u 
po raz wtóry,

doniósł do prokuratury,
a nim skończy się jesień,
jeszcze kilka doniesień

złoży Antek… 
pomoże mu który?

Nad Hofmanem 
ciemne chmury –

tanio wszak 
nie sprzeda skóry,

ponoć ma być zmiana,
chyba na Bielana –

za pitbulla 
kundel bury? 
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bogdan malach

ekonomia

energa 
na plus

Powody do radości ma 
Grupa Energa, która in-
formuje o  samych zyskach 
w 3 pierwszych kwartałach 
2013 roku. Jej przychody 
ze sprzedaży po dziewię-
ciu miesiącach tego roku 
wyniosły 8,5 mld zł i  były 
o  296 mln zł (3,6 proc.) 
wyższe niż w analogicznym 
okresie w roku ubiegłym. 

Poza tym Grupa Ener-
ga w  ciągu trzech kwarta-
łów wytworzyła brutto 3,8 
TWh energii elektrycznej, 
czyli o  ok. 15 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Najwięk-
szy wzrost produkcji, o ok. 
37 proc. w ujęciu rocznym, 
odnotowały hydroelektrow-
nie dzięki korzystnym 
warunkom pogodowym. 
W  elektrowni we Wło-
cławku wzrost wyniósł 48 
proc. 

– Szczególnie cieszy nas 
fakt, że dynamika wzrostu 
zysków jest wyższa niż dy-
namika wzrostu sprzedaży, 
co oznacza poprawę na-
szej efektywności bizneso-
wej. Bardzo istotny wpływ 
na poprawę wyników ma 
kluczowy dla nas segment 
dystrybucji. Znacznie po-
prawiły się również wyni-
ki finansowe w  segmencie 
wytwarzania – mówi Mi-
rosław Bieliński, prezes za-
rządu Energa S.A. 

Wysokie okazały się 
też nakłady inwestycyjne. 
Grupa Energa przeznaczy-
ła na nie 2,1 mld zł (1,2 mld 
zł w 2013 roku). 

(Gr)

• 22 listopada (piątek), koncert raz dwa trzy, godz. 
22.00, scena, sopot, ul. franciszka mamuszki 2  
– na plaży

• 20 – 22 listopada (środa – piątek), Jubileusz 20-lecia 
polskiego towarzystwa szekspirowskiego. imprezy 
odbywać się będą w bibliotece Głównej uG, wydzia-
le filologicznym uG i pałacu młodzieży 

• 23 listopada (sobota) mecz atom trefla sopot – pałac 
bydgoszcz, godz. 18.00, ergo arena

• 25 listopada – 1 grudnia (poniedziałek – niedziela), 
festiwal krótkich filmów euroshorts, centrum sztu-
ki współczesnej łaźnia, łaźnia 2, instytut kultury 
miejskiej, klub plama 

• 26 listopada (wtorek), mecz ligi mistrzyń atom trefl 
sopot – Vakifbank stambuł, godz. 19.00,  
hala ergo arena

• 29 listopada (sobota), koncert andrzeja piasecznego, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka w Gdańsku,  
ul. ołowianka 1 

• 30 listopada (sobota), koncert ani rusowicz, godz. 
23.00, scena, sopot, al. franciszka mamuszki 2  
– na plaży

• 30 listopada (sobota), nocna zmiana vol 2, godz. 
20.00, klub Żak, Gdańsk al. Grunwaldzka 195/197

• 1 grudnia (niedziela), koncert shakin stevensa,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 4 grudnia (środa), spektakl „słodki ptak młodości”, 
godz. 19.00, malarnia, Gdańsk, ul. teatralna

• 2 – 20 grudnia, wielka fabryka Świętego mikołaja, 
Gdański park naukowo-technologiczny, Gdańsk,  
ul. 3 lipy 3

• 5 – 23 grudnia, Jarmark bożonarodzeniowy,  
Gdańsk, targ węglowy

• 7 grudnia (sobota), mecz trefl sopot – rosa radom, 
godz. 18.00, ergo arena

• 8 grudnia (niedziela), mecz lechia Gdańsk – legia 
warszawa, godz. 18.00, pGe arena

• 10 grudnia (wtorek), koncert macieja maleńczuka 
 z zespołem psychodancing, godz. 18.00, pokład, Gdy-
nia, skwer tadeusza kościuszki (aleja Jana pawła ii 11) 

• 9 – 15 grudnia (poniedziałek – niedziela), festiwal 
acuts humanus (muzyka dawna), dwór artusa, długi 
targ 43/44, centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50, 
kościół św. Jakuba, ul. łagiewniki 63

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

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

domowy arsenał 
Policjanci z Wydziału 

Kryminalnego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdań-
sku zatrzymali 43-letniego 
mężczyznę, na którego posesji 
znaleźli kilkanaście sztuk 
broni pochodzącej z okresu II 
wojny światowej. Mężczyzna 
podejrzewany jest o nielegalne 
posiadanie broni palnej, za co 
grozić mu może 8 lat pozba-
wienia wolności. 

Do pomocy zostali wezwani 
pirotechnicy ze SPAP’u oraz 
funkcjonariusze z laborato-
rium kryminalnego. W trak-
cie przeszukania posesji mun-
durowi zabezpieczyli m.in. 12 
karabinów (Mauser, Pepesza, 
RKM, MG42, Mas, Ma-
icher), 2 pistolety, rewolwer, 
amunicję przeciwpancerną za-
palającą, pociski artyleryjskie, 
głowice pancerfaust. Wszyst-
kie zabezpieczone przedmioty 
zostaną poddane ekspertyzie, 
która wyjaśni, czy broń była 
przechowywana legalnie.

poszukiwani  
Świadkowie
Gdańska policja poszu-
kuje świadków wypadku, 
do którego doszło 8 paź-
dziernika w godzinach 
16.20 – 16.40 w Gdańsku 
na ulicy Wały Piastowskie, 
na wysokości posesji nr 24. 
Jak podaje policja, kierujący 
samochodem koloru białe-
go, wyjeżdżając z parkingu 
na ulicę Wały Piastowskie 
w kierunku ul. Łagiewniki, 
nie ustąpił pierwszeństwa 
jadącemu lewym pasem ruchu 
motocykliście i zmusił go do 
gwałtownego hamowania. 
Motocyklista doznał obrażeń 
ciała. Kierujący autem nie 
zatrzymał się i odjechał. 
Bezpośredni świadkowie wy-
padku proszeni są o kontakt 
z Wydziałem ds. Przestępstw 
w Ruchu Drogowym i Wy-
kroczeń Komendy Miejskiej 
Policji w Gdańsku przy ul. 
Kartuskiej 245 B, tel. 58 321 
69 30.

zatrzymani wandale
Policjanci z Sopotu zatrzymali 
32-latka z Wejherowa, który 
malował sprejami elewację 
kamienicy przy Al. Niepod-
ległości. Straty oszacowano 
na ponad 1200 złotych. Kilka 
dni wcześniej zatrzymano 3 
inne osoby, które niszczyły 
elewację budynku przy ulicy 
Cieszyńskiego.

Malarskie wyczyny wejhe-
rowianina zauważyli sopoccy 
policjanci, którzy natychmiast 
zatrzymali wandala. 

Znacznie mniejsze straty, 
bo w wysokości 600 zł poniósł 
właściciel budynku przy ulicy 
Cieszyńskiego. Tu z kolei 
niszczeniem elewacji zajęło 
się trzech nieletnich z Sopotu. 
Ich zatrzymanie było możli-
we dzięki czujności jednego 
z mieszkańców, który będąc 
na spacerze z psem, zauważył 
akcję wandali i powiadomił 
o tym policjantów. 

(Gr)

na syGnale
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Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/podatek, 9/alegoria, 10/ritornel, 11/ogar, 12/aura, 14/Bolan, 15/por, 16/cecha, 18/Baker, 
19/Tosca, 20/Oranjestad, 

PIONOWO 

1/kabalarka, 2/Kern, 3/Parobek, 4/oligocen, 5/detal, 6/agora, 7/torana, 8/kierowca, 13/upust, 
16/car, 17/Ate, 

HASŁO: GUBERNATOR  
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w centrum Św. Jana
zapraszamy na koncert

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego oraz Aka-
demia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki zapraszają na 
gdańskie prawykonanie utworu „The Armed Man. A Mass for 
Peace” Karla Jenkinsa. Koncerty odbędą się 22 i 23 listopada 
o godz. 18.00 w Centrum św. Jana przy ul. Świętojańskiej 50 
w Gdańsku.

– Utwór Karla Jenkinsa „The Armed Man. A Mass for Pe-
ace” to muzyczna modlitwa o pokój na świecie, w której zo-
stały zawarte zarówno elementy kultury chrześcijańskiej, mu-
zułmańskiej, żydowskiej, jak i  hinduskiej. Podczas naszego 
koncertu do modlitwy nawoływać będzie także śpiew imama 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku, Haniego 
Hraisha. Udział Hraisha w  projekcie planowany był już od 
lipca, ale w świetle ostatnich wydarzeń – podpalenia mecze-
tu w Oliwie – zyskał szczególne znaczenie – mówi Krysty-
na Weiher z Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Dodajmy, że koncert zostanie wzbogacony projekcją multi-
medialną „The Armed Man” stworzoną w 2007 roku. Bilety 
w cenie 10 zł będą do nabycia na pół godziny przed koncertem.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem rektora 
Akademii Muzycznej prof. nadzw. Macieja Sobczaka i rekto-
ra Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernarda Lammka. 
Koncert został dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

(kl)

przetarG rozstrzyGnięty

wiadomo, kto wybuduje lwiarnię
Dopiero za drugim razem 

udało się wyłonić firmę, która 
wybuduje lwiarnię w oliwskim 
zoo. Do pierwszego przetar-
gu nikt nie stanął, natomiast 
drugą jego odsłonę wygra-
ło Przedsiębiorstwo Ecozet 
z  Kościerzyny. Być może bu-
dowa tego niezwykłego i  naj-
większego w  polskich ogro-
dach zoologicznych obiektu 
ruszy jeszcze w tym miesiącu.

Przypomnijmy, że do pierw-
szego przetargu nie przystąpi-
ła żadna firma, dlatego ogło-
szono kolejny. Tym razem 
zainteresowanie było większe 
i  komisja przetargowa mogła 
oceniać aż 7 ofert. Wybrano 
najtańszą propozycję, która 
opiewała na 4,1 mln zł. Do-
dajmy też, że najwięcej za wy-
budowanie lwiarni zażyczyła 
sobie firma Ebud, która wyce-
niła swoją pracę na ponad 6,4 
mln zł.

Całość kompleksu zlokalizo-
wana jest w nowej części ogro-
du na powierzchni 2 hektarów. 
Będzie to największa tego typu 
budowla w  polskich ogrodach 
zoologicznych i – jak mówi Mi-
chał Targowski, dyrektor Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego 
„Wybrzeże” – na pewno jedna 
z  najciekawszych i  najwięk-
szych w europejskich zoo.

– Lwy będą miały iście kró-
lewskie warunki. Ich pawi-
lon będzie bardzo podobny do 
zrealizowanego już w  naszym 
zoo pawilonu żyraf, ale będzie 
od niego o  połowę niższy. Na 
dachu pawilonu przewidujemy 
kompozycję roślinną, a  sam 
obiekt będzie udostępniony 
zwiedzającym przez cały rok, 
tak aby móc podziwiać te zwie-
rzęta w  okresie zimowym lub 
podczas niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych – do-
daje Michał Targowski.

Wewnątrz pawilonu nie 
przewiduje się krat i  klatek. 
Lwy będą widoczne na spe-
cjalnych półkach skalnych 
i  zostaną oddzielone od pu-
bliczności bezpieczną fosą. 
W pawilonie znajdą się też po-
mieszczenia dla małych kotów 

drapieżnych. Cały obiekt, ra-
zem z wybiegiem, będzie mo-
nitorowany, a jego budowa ma 
zakończyć się do 15 listopada 
2014 roku.

(Gr)

>> Tak wyglądać ma wybieg dla lwów  
w gdańskim zoo
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doceniani za GranicĄ

amerykańskie tournee „pinezki”
Gdański Teatr Pinezka od 1 listopada przebywa na tournee w Stanach Zjednoczonych. Aktorzy, którzy grają nie tylko 
dla dzieci, zapraszani są na festiwale w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, bo ich spektakle opierają się na panto-
mimie i clownadzie z elementami cyrku, dlatego każdy je rozumie. A występy w USA potrwają aż do 20 grudnia.

Teatr Pinezka zawsze zwią-
zany był z  Przymorzem i  jak 
twierdzą niektórzy, to właśnie 
jego aktorzy tworzyli historię 
tej dzielnicy Gdańska. 

– Na początku był to osie-
dlowy teatr, który działał 
w  klubie przy dawnej ulicy 
Lumumby, a  więc dzisiejszej 
Jagiellońskiej. Jego założy-
cielem w  1979 roku był Ma-
rek Lubieński. Robiłem wte-
dy marionetki i  wystawiałem 
w  różnych domach kultury 
swoje spektakle. Odpowie-
działem na ogłoszenie Teatru 
Pinezka, który szukał osób do 
teatru kukiełek. Wtedy w gru-
pie aktorów byłem najmłodszy 
i grałem z osobami, które na co 
dzień pracowały jako listonosz, 
przedszkolanka albo uczyły się 
w  liceum. Można powiedzieć, 
że był to amatorski teatr com-
medii dell’arte. Pamiętam, że 
zdobyliśmy nawet nagrodę 
w Oleśnicy, gdzie odbywał się 
na początku lat 80. Przegląd 
Teatrów Spółdzielni Mieszka-
niowych – wspomina Przemek 
Grządziela z Teatru Pinezka.

Stan wojenny spowodował 
rozpad przymorskiego teatru – 
został tylko najmłodszy Prze-
mek Grządziela. Mimo, że 
pracował zawodowo, jeździł 

sam po kraju jako „Pinezka”. 
– Na jednym z festiwali po-

znałem świetną dziewczynę. 
Mam z nią trójkę dzieci, które 
również występują w  Teatrze 
Pinezka, a  od 8 lat występuje 
ze mną moja partnerka Iwona 
Cichosz, aktorka niesłysząca, 
która ma na swoim koncie ty-
tuł Miss Polski Niesłyszących 
2009. Od 8 lat tańczymy, ra-
zem z Iwoną, w amerykańskiej 
wersji „Dziadka do orzechów”, 
który wystawiany jest oczywi-
ście w USA – dodaje Przemek 
Grządziela.

Gdańscy aktorzy zapraszani 
są na różne festiwale lub prze-
glądy, by wspomnieć chociaż-
by o  Liverpoolu, Edynburgu, 
Amsterdamie, Rennes, Lwo-
wie, Bejrucie, Katarze czy 
Dubaju. A zagraniczne media 
rozpływają się nad talentem 
polskich aktorów, którym po-
święcają pierwsze strony swo-
ich tabloidów. Z kolei 1 listo-
pada gdańszczanie wystąpi-
li na zaproszenie Ambasady 
Francuskiej w  Waszyngtonie 
podczas Euro Kids Festiwal, 
prezentującego europejskich 
twórców dla dzieci. Warto 
wspomnieć, że gdańszczanie 
jako jedyni reprezentowali 
polską kulturę. 

– Nasze spektakle podobają 
się publiczności, ponieważ łą-
czymy w nich kilka ciekawych 

form artystycznych, które są 
widowiskowe. Jest to baza do 
zabawy i  improwizacji z  wi-

downią, co jest też siłą naszych 
widowisk. Również publicz-
ność staje się wtedy aktorem 

naszych spektakli. W  różnych 
krajach, a nawet polskich mia-
stach, jest to oczywiście inaczej 
odbierane. Ludzie lubią jak coś 
się tworzy na ich oczach. Pola-
cy, w odróżnieniu od Niemców, 
nie potrafią oddzielić pracy od 
zabawy. Kiedy się bawią – uwa-
żają, że inni mogą to uznać za 
niestosowne zachowanie. Z dy-
stansem do spektakli podchodzą 
także Szwedzi, a zdecydowanie 
najlepszą publiczność spotkali-
śmy na Ukrainie. Uwielbiamy 
grać na Wschodzie, gdzie ko-
chają artystów i  clownadę dla 
dorosłych, która jest niezwykle 
ceniona i  popularna w  krajach 
dawnego bloku wschodniego – 
zauważa gdański artysta. 

Gdańszczanie coraz częściej 
odwiedzają teatr i oglądają po-
ważne spektakle, bo chcą być 
trendy, jak znajomi z pracy czy 
osiedla. Docenić jednak należy 
również artystów, którzy two-
rzą teatr commedii dell’arte. 
Teatr Pinezka jest również do-
bitnym przykładem, że polscy 
artyści bardziej doceniani są za 
granicą niż w rodzinnym kraju. 
Nie jest to niestety odosobniony 
przypadek.

krzysztof lubański
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mistrzostwa coraz bliŻeJ

zapraszamy  
na studniówkę

Już tylko dni zaczynamy odliczać do rozpoczęcia Halowych 
Mistrzostw Świata w Sopocie. Na 100 dni przed imprezą, 28 
listopada, odbędzie się bieg uliczny, po którym już na terenie 
Ergo Areny będzie można spróbować swoich sił na prawdzi-
wej bieżni, poznać dokładnie wszystkie dyscypliny lekkoatle-
tyczne i spotkać się z sopockimi lekkoatletami, którzy będą 
walczyć o medale halowych mistrzostw.

„Studniówka” rozpocznie się o godz. 12.30 (zbiórka o godz. 
12.00), kiedy to na Placu Konstytucji 3 Maja w Sopocie wy-
startują uczestnicy w biegu ulicznym. Na starcie stanąć mają 
m.in. Wilson Kipketer – rekordzista i mistrz świata na 800 i 
1000 metrów, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu oraz spor-
towcy Anna Rogowska, Patryk Dobek, Michał Lewandowski. 

– Po jego zakończeniu, ok. 13.30, dzieci i młodzież będą 
miały okazję spróbować swoich sił na prawdziwej bieżni oraz 
poznać dokładnie wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne. Bę-
dzie też okazja do spotkania się z sopockimi lekkoatletami, 
którzy w marcu 2014 roku będą walczyć o medale sopockich 
mistrzostw – informuje Grzegorz Jędrzejewski, rzecznik pra-
sowy Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. 

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce to druga ran-
gą, po igrzyskach olimpijskich, impreza lekkoatletyczna na 
świecie, która zagości w Polsce po raz pierwszy.

(Gr)

Jak skutecznie pomÓc

instytucje  
w służbie dziecku 

– Dobra współpraca służb i instytucji działających na rzecz 
dziecka krzywdzonego jest niezbędna, aby skutecznie poma-
gać najmłodszym, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji – 
podkreślają uczestnicy konferencji, która odbyła się w Sopocie. 

Otwierając konferencję „Instytucje w  służbie dziecku 
krzywdzonemu – jak skutecznie organizować pomoc?”, zor-
ganizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w  Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie, Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent 
miasta powiedziała, że jest to temat bolesny, ale ważny.

– Ważne jest, abyśmy wszyscy byli coraz lepiej przygotowa-
ni do rozpoznawania sygnałów, które mogą świadczyć o tym, 
że dziecko jest krzywdzone – mówiła Joanna Cichocka-Gula.

Z  kolei Wojmir Strzałkowski, psycholog z  sopockiego 
MOPS podkreśla, że nie możemy być obojętni na to, co dzieje 
się obok nas, powinniśmy reagować kiedy widzimy lub słyszy-
my, że dziecku dzieje się krzywda. 

Specjaliści z różnych dziedzin, którzy zajmują się problema-
tyką przemocy wobec dzieci, mówili z  kolei o  tym, jak roz-
poznać, że dziecko jest krzywdzone, jak rozmawiać z  nim 
i  jego rodzicami, jakie działania należy podjąć, żeby zapew-
nić mu bezpieczeństwo i pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej 
problemów.

Przemoc wobec dzieci, szczególnie ze strony najbliższych, 
tych, którzy powinni je chronić, jest dla niego traumatycznym 
przeżyciem i może mieć destrukcyjny wpływ na całe jego życie. 

Według Fundacji Dzieci Niczyje, która w roku 2012 prze-
prowadziła ogólnopolską diagnozę problemu przemocy wobec 
dzieci, ponad jedna piąta badanych w wieku 11 – 17 lat, do-
świadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej ze strony znajo-
mych dorosłych. Podobny odsetek dzieci narażony był na prze-
moc psychiczną, a 6 proc. nastolatków powyżej 12. roku życia, 
doświadczyło zaniedbania ze strony najbliższych. 

(Gr)

pomoGli restauratorzy

sopockie kawiarnie dla seniorów
20 listopada rusza kolejna 

edycja „Kawiarni dla Seniora”. 
Wystarczy posiadać Kartę So-
pocką, którą można bezpłatnie 
otrzymać w tutejszym urzędzie 
miasta, być seniorem i  można 
miło spędzić czas w przytulnej 
sopockiej kawiarence przy fili-
żance kawy lub herbaty za sym-
boliczną złotówkę. 

– Zaproszenie skierowane 
jest do wszystkich sopockich 
seniorów, bez względu na wy-
sokość dochodu. Z  akcji „Ka-
wiarnia dla Seniora” mogą sko-
rzystać panie po 60. roku ży-
cia, a  panowie powyżej 65 lat. 
Chcemy w ten sposób zachęcić 

starsze osoby do aktywno-
ści, do wyjścia z domu – mówi 
Maria Charlęska, koordynator 
projektu.

Takie spotkanie w kawiaren-
ce może być okazją do odno-
wienia starych znajomości lub 
poznania kogoś nowego. Jed-
nym z największych problemów 
osób starszych jest samotność, 
wycofanie się z  życia społecz-
nego. Seniorzy w sposób szcze-
gólny potrzebują obecności 
drugiego człowieka, jego uwagi 
i rozmowy. Wspólne wyjście do 
kawiarni z koleżanką „seniorką” 
może być pierwszym krokiem 
do przełamania samotności. 

– Poprzez ten projekt stara-
my się przełamywać stereotypy 
myślenia na temat starości. Se-
niorzy mają takie same prawa 
do udziału w życiu społecznym, 
jak osoby aktywne zawodo-
wo – dodaje Maria Charlęska. 
– Dziękuję sopockim restaura-
torom za ich otwartość i życzli-
wość, za przyłączenie się to tego 
projektu. 

Projekt, który potrwa do 
końca maja 2014 roku, realizo-
wany jest przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w  So-
pocie oraz miasto Sopot. 

Kawiarnie biorące udział 
w projekcie:

– „Tajemniczy ogród” przy 
ul. 1 Maja 5 (wtorki w  godz. 
16.00 – 20.00),

– „Kawiarenka Turystyczna” 
przy Placu Zdrojowym 2 (po-
niedziałki i środy w godz. 10.00 
– 18.00), 

– „Cafe Kultura” przy ul. 
Królowej Jadwigi 7 (ponie-
działki w godz. 10.00 – 18.00),

– „Kurort Cafe” przy ul. 
Grunwaldzkiej 1/3 (ponie-
działki w godz. 12.00 – 15.00), 

– „Cafe Zaścianek” przy 
ul. Haffnera 3 (poniedziałki 
w godz. 12.00 – 15.00).

(Gr)

będzie nadwyŻka budŻetowa

wydatki mniejsze od dochodów
O ponad 1 proc. od tego-

rocznego wyższy będzie bu-
dżet Sopotu na 2014 rok. 
Władze miasta prognozują, 
że dochody mogą wynieść 
289.578.329 zł, a wydatki 
289.058.394 zł.

– Mniejsze wydatki na ad-
ministrację, redukcja długu 
i wypracowanie nadwyżki 
budżetowej pozwalają nam 
przygotować się do kolejne-
go okresu aplikacyjnego Unii 
Europejskiej – mówi Jacek 
Karnowski, prezydent Sopo-
tu. – Warto dodać, że w la-

tach 2007-2013 Sopot pozy-
skał ponad 200 mln zł na in-
westycje i projekty ważne dla 
mieszkańców i infrastruktury 
miasta. W kolejnym okresie 
aplikacyjnym jest także duża 
szansa na znaczące środki dla 
samorządu, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów 
społecznych, edukacyjnych i w 
obszarze ochrony środowiska. 
To kolejna szansa dla naszego 
miasta, którą chcemy dobrze 
wykorzystać.

W budżecie na 2014 rok za-
pisanych jest także wiele dzia-

łań dla mieszkańców miasta. 
Są to m.in. wydatki na projek-
ty zgłoszone w ramach budże-
tu obywatelskiego, jak i środki 
przeznaczone na budowę no-
wych mieszkań komunalnych 
dla młodych sopocian.

– Po raz pierwszy od kilku 
lat planowane wydatki budże-
towe będą niższe od progno-
zowanych dochodów. Zakła-
dane jest więc wystąpienie na 
koniec roku nadwyżki budże-
towej w wysokości 519.935 zł, 
która przeznaczona zostanie 
na spłatę zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych w poprzednich 
latach kredytów, oraz nad-
wyżki operacyjnej na poziomie 
1.222.355 zł – dodaje Magda-
lena Jachim, rzecznik sopoc-
kiego magistratu.

W projekcie budżetu po 
stronie dochodowej warto 
zwrócić uwagę na środki po-
zyskane przez Sopot z Unii 
Europejskiej. Planuje się, że 
będzie to 36.594.609 zł, czyli 
12,64 proc. dochodów ogółem.

(Gr)

bezczynnoŚĆ stowarzyszenia

spotkanie z wiceministrem
Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, gościł w swoim gabinecie przed-
stawicieli gmin uzdrowiskowych oraz posłów z Komisji ds. Uzdrowiska. Spo-
tkanie zorganizowano w celu omówienia sygnałów medialnych dotyczących 
ewentualnej utraty statusu uzdrowisk, m.in. przez Sopot.

– Minister powiedział jed-
noznacznie, że niespełnia-
nie w małym stopniu jednego 
z  pięciu głównych warun-
ków uzdrowiskowych, czy-
li w  przypadku Sopotu ok. 
20-procentowe przekroczenie 
norm hałasu, nie może być 
podstawą do wszczęcia proce-
dury odebrania statusu uzdro-
wiska – poinformował Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.

Poza tym powołano ze-
spół złożony z przedstawicieli 
gmin uzdrowiskowych oraz 
posłów z  Komisji ds. Uzdro-
wiska, którego celem będzie 
m.in. przejrzenie wszystkich 
zapisów dotyczących uzdro-
wisk w obowiązujących aktach 
prawnych. Nasze miasto re-

prezentuje oczywiście prezy-
dent Karnowski.

– Dziwię się, że Stowarzy-
szenie Gmin Uzdrowiskowych 
nie doprowadziło wcześniej do 
takiego spotkania z wicemini-
strem Neumannem. Bezczyn-
ność stowarzyszenia i naszego 
w  nim przedstawiciela mogła 
doprowadzić do kompromita-
cji naszych uzdrowisk na fo-
rum europejskim. W  związ-
ku z  tym będę rozmawiał 
z  Komisją Sportu, Turystyki 
i  Uzdrowiska Rady Miasta 
Sopotu oraz Komisją Zdrowia 
o zmianie przedstawiciela So-
potu w stowarzyszeniu – doda-
je Jacek Karnowski.

(Gr)
>> Sopot nadal pozostanie miastem o statusie 

uzdrowiska
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uwolniJ ksiĄŻki

biblioteczki w urzędach
W dobie rozwoju technologicznego książki coraz szybciej 

odchodzą do lamusa. Jednak coraz więcej organizacji i insty-
tucji organizuje akcje, która mają zachęcić do czytania. Tym 
razem Urząd Miasta Pruszcz Gdański, wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym, rozpoczęli ideę „uwalniania książek”.

Inicjatorem akcji „Czytam wszędzie” jest Urząd Woje-
wódzki w Gdańsku. Jednak pruszczańskie urzędy również 
chcą popularyzować książki i ich czytanie. 

– Zapraszamy więc wszystkich klientów i pracowników 
urzędów do włączenia się w uwalnianie książek, tzw. book-
crossing. Jest to idea nieodpłatnego przekazywania książek 
przez pozostawianie ich w miejscach publicznych, takich jak 
biblioteczki utworzone w urzędach. Wszystko po to, by każdy 
mógł przeczytać dowolną książkę i przekazać ją dalej – mówi 
Bartosz Gondek, rzecznik prasowy burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.

Półki z książkami znaleźć można w Urzędzie Wojewódz-
kim w Gdańsku: przy głównym wejściu do urzędu (od ulicy 
Okopowej), w Oddziale Paszportowym (od ul. Rzeźnickiej), 
gabinecie Dyrektor Generalnej Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego (pierwsze piętro) i siedzibie Związku Gmin Po-
morskich (trzecie piętro). Z kolei półki z książkami w naszym 
mieście znajdują się w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański przy 
ul. Grunwaldzkiej 20 (hol na parterze) i Starostwie Powiato-
wym przy ul. Wojska Polskiego 16 (hol na parterze). 

Z biblioteczek korzystać można w godzinach otwarcia 
urzędów. Czytać książki można na miejscu albo też wziąć je 
do domu i oddać po przeczytaniu, bez konieczności rejestra-
cji. Jeżeli ktoś znajdzie książkę, którą chce mieć w domu, to 
powinien w zamian przynieść i zostawić inną – równie cenną. 
Jednorazowo nie można wypożyczać więcej niż 3 książek. 

(Gr)

zapytaJĄ o ich potrzeby

ankieta wśród 
niepełnosprawnych

Do 29 listopada przeprowadzone będą jeszcze w Gdańsku 
badania ankietowe wśród osób niepełnosprawnych. Wyniki 
badania mają pokazać potrzeby osób niepełnosprawnych, ich 
sytuację zawodową i  pozazawodową. Udział w  ankiecie nie 
jest obowiązkowy.

Jak informuje Dariusz Wołodźko z  Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w  Gdańsku, badania będą realizowane 
w mieszkaniach respondentów przez wszystkie dni tygodnia, 
także w weekendy.

– Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a wypowiedzi 
traktowane będą jako poufne i zostaną przedstawione jedynie 
w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez ujawnienia 
danych osobowych. Ankiety przeprowadza 20 osób, a przeba-
danych ma być 1000 osób – dodaje Dariusz Wołodźko. 

Ankieterzy legitymować się będą identyfikatorem firmy 
PBS Spółka z o.o. (ul. Junaków 2, 81– 812 Sopot) oraz dowo-
dem osobistym. Będą mieli też przy sobie list z  logo urzędu 
miejskiego, w którym wyjaśnione zostały cele badania.

– W  przypadku wątpliwości i  pytań, można skontakto-
wać się z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 
15.00 pod numerem telefonu 58 323 67 00. Pod tym nume-
rem, w tych godzinach można też potwierdzić tożsamość an-
kietera – informuje Dariusz Wołodźko.

Badanie będzie przeprowadzone za pomocą dwóch kwe-
stionariuszy badawczych, tworzących jedną wspólną bazę da-
nych. Pierwszy służy do badań osób niepełnosprawnych, które 
ukończyły 16. rok życia. Respondentami będą tu osoby nie-
pełnosprawne, ale w  przypadku osób niepełnoletnich zgoda 
na przeprowadzenie badania uzyskiwana będzie od rodziców 
lub opiekunów prawnych.

Kwestionariusz drugi do badań osób młodszych – poniżej 
16. roku życia. Respondentami będą tu opiekunowie osoby 
niepełnosprawnej. 

(Gr)

ostroŻnoŚĆ przede wszystkim

uwaga na oszusta z sopotu
Policjanci z  Sopotu szu-

kają oszusta, który wyłudził 
pieniądze od 88-letniej sopo-
cianki. Kobieta zapłaciła męż-
czyźnie 180 zł za rzekomą na-
prawę okna. Oszust wszedł do 
mieszkania sopocianki, poda-
jąc się za pracownika admini-
stracji, działającego w imieniu 
Urzędu Miasta Sopotu.

– Niestety nie mamy zbyt 
wielu informacji na temat 
oszusta. Kobieta nie potrafiła 
podać jego rysopisu. Po tym 
zdarzeniu otrzymaliśmy jesz-
cze jeden identyczny sygnał. 
W  tym przypadku poszkodo-
wana kobieta powiedziała nam 
jedynie, że mężczyzna miał 
założoną kamizelkę odblasko-
wą. To jednak za mało, aby za-
trzymać oszusta – mówi nam 

sierż. szt. Karina Kamińska, 
rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Sopocie.

Jak ustalili policjanci, żadna 
z  sopockich administracji nie 
prowadzi konserwacji okien 
i  nie pobiera opłat za takie 
usługi. Każde takie zdarzenie 
należy potraktować jako próbę 
oszustwa, którą należy zgłosić 
Policji.

Policja i  Straż Miejska, za 
naszym pośrednictwem, prze-
strzegają przed oszustami. 
Aby nie dać się zwieść prze-
stępcom, musimy być czujni 
i  pamiętać o  przestrzeganiu 
podstawowych zasad bezpie-
czeństwa. Pamiętajmy, że nie 
należy otwierać drzwi osobom, 
których nie znamy i  wpusz-
czać ich do środka. Każda wi-

zyta przedstawiciela admini-
stracji, spółdzielni, gazowni czy 
elektrowni jest zapowiadana. 
Jeżeli mamy wątpliwości, war-
to zadzwonić do tej instytucji 
i  upewnić się, czy taka osoba 
tam pracuje i  jest upoważniona 
do kontroli. Nie wolno wpła-
cać należności, ani przyjmować 
rzekomej nadpłaty od „inkasen-
tów” oraz rozmieniać pieniędzy 
nieznajomym, gdyż chodzi im 
głównie o  rozpoznanie, gdzie 
przechowujemy oszczędności. 
Należy też unikać kupowania 
artykułów za podejrzanie ni-
ską cenę, a  przede wszystkim 
uważać na fałszywych krew-
nych. Rzekomy wnuczek czy 
siostrzeniec telefonując udaje, 
że znajduje się w  krytycznym 
położeniu i prosi o natychmia-

stową pożyczkę. Na początku 
rozmowy nie przedstawia się, 
tylko czeka aż „zgadniemy” kto 
dzwoni i zwrócimy się do niego 
po imieniu. Oszuści opowiada-
ją historie o  wypadkach, super 
okazjach na zakup samocho-
du lub domu, prosząc o  prze-
kazanie pieniędzy koledze lub 
koleżance, których nigdy nie 
widzieliśmy. W  takich sytu-
acjach należy zachować ostroż-
ność i  w  każdym przypadku 
sprawdzić, czy nie mamy do 
czynienia z  oszustem. Natych-
miast zadzwoń do prawdziwego 
krewnego, za którego podawał 
się rozmówca – tylko w  ten 
sposób upewnisz się, z  kim 
rozmawiałeś.

(Gr)

w muzeum bursztynu

prace 
konserwatorskie

W  Muzeum Bursztynu 
w  Gdańsku 18 listopada 
rozpoczęły się prace kon-
serwatorskie oraz aranża-
cyjne w związku z przygo-
towaniem nowej wystawy 
stałej dotyczącej historii 
Zespołu Przedbramia uli-
cy Długiej. Zespół cel przy 
„Moście westchnień” bę-
dzie zamknięty dla zwie-
dzających od 20 listopada 
2013 do 17 stycznia 2014 
roku, a więc do dnia werni-
sażu nowej ekspozycji.

(Gr)

po poŻarze

zbiórka  
na meczet

Muzułmańska Gmina 
Wyznaniowa w  Gdańsku 
prowadziła zbiórkę pienię-
dzy na likwidację szkód po 
pożarze meczetu.

– Wydatki związane 
z  zabezpieczeniem i  reno-
wacją świątyni przekra-
czają niestety możliwości 
finansowe naszej gminy, 
dlatego zdecydowaliśmy 
się na zbiórkę dobrowol-
nych „cegiełek”. W  pierw-
szej kolejności musimy 
wstawić nowe drzwi, wy-
mienić szyby w  oknach, 
dywany i  wykładziny oraz 
oczyścić wnętrze meczetu 
z  sadzy – wyjaśnia Idalia 
Milkamanowicz-Radzi-
wiłłowicz, przewodniczą-
ca gminy muzułmańskiej 
w Gdańsku.

(Gr)

na potęGę łamiĄ prawo

Jak kaczki na polowaniu
W naszym mieście jest wiele miejsc, gdzie dochodzi do 
potrąceń pieszych. Szczególnie niebezpiecznym miejscem, 
o którym głośno zrobiło się w ostatnim czasie w mediach, 
jest przejście dla pieszych na alei Hallera na wysokości 
ulicy Konarskiego. Tam kierowcy łamią przepisy nagmin-
nie, a piesi mogą czuć się jak kaczki na polowaniu.

Najczęściej do łamania 
przepisów ruchu drogowego 
dochodzi między wiaduktem 
a  operą. Tu też często potrą-
cani są piesi, dlatego wpro-
wadzono tam elementy, który 
miały poprawić bezpieczeń-
stwo przechodniów. Niestety, 
nie przyniosło to oczekiwa-
nych skutków, dlatego Zarząd 
Dróg i Zielni zamontował ka-
merę monitorującą obraz w re-
jonie przejścia dla pieszych 
w ciągu ul. Hallera (na wyso-
kości ul. Konarskiego).

– Sukcesywnie stosujemy 
w tym miejscu kolejne elemen-
ty zwiększające bezpieczeń-
stwo ruchu. Są już znaki ak-
tywne ostrzegające o przejściu, 
są tzw. kocie oczka oznaczające 

bardzo wyraźnie przejście, jest 
też rozmalowanie wyłączają-
ce z  ruchu część jezdni bez-
pośrednio przed przejściem. 
W  związku z  kolejnym zda-
rzeniem na przejściu z  udzia-
łem pieszego zdecydowali-
śmy o zastosowaniu kolejnych 
środków – wyjaśnia Tomasz 
Wawrzonek, szef Działu In-
żynierii Ruchu Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdańsku.

Według danych, ponad 70 
razy dziennie w  tym miejscu 
kierowcy łamią prawo, a  naj-
częściej odbywa się to w  go-
dzinach porannego i  popołu-
dniowego szczytu.

– Jeśli monitoring nie speł-
ni swojej roli, to na wiosnę na 
przejściu zamontowana zosta-

nie szykana, zawężająca w tym 
miejscu pas ruchu. Wszystko 
po to, żeby kierowcy nie mie-
li możliwości wyprzedzania 
na przejściu dla pieszych jak 
dotychczas oraz redukowali 
w tym miejscu prędkość – do-
daje Tomasz Wawrzonek.

Warto jednak wiedzieć, że 
zdjęcia kierowców łamiących 
w tym miejscu przepisy ruchu 
drogowego (wjeżdżanie na ob-
szar wyłączony z  ruchu oraz 
wyprzedzanie na przejściu dla 
pieszych) przekazywane będą 
policji, która prowadzić będzie 
postępowanie zmierzające do 
ukarania winnych.

(Gr)

>> Tylko na tym fragmencie alei Hallera każdego dnia kierowcy łamią  
przepisy ruchu drogowego ponad 70 razy
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rozstrzyGnięto konkurs

zainaugurowano rok kulturalny
Tradycją, sięgającą począt-

ków osiedlowego klubu „Ma-
ciuś I” na Przymorzu, jest In-
auguracja Roku Kulturalnego, 
która od prawie 35 lat organi-
zowana jest w  październiku. 
Jest to okazja do podsumowa-
nia osiągnięć sekcji artystycz-
nych, ale także do podzięko-
wań osobom i  firmom, które 
wspierają poczynania klubu. 

Osiedlowy klub przy ulicy 
Opolskiej w  przyszłym roku 
obchodzić będzie 35. urodzi-
ny. Od samego początku jego 
istnienia odbywa się Inaugu-
racja Roku Kulturalnego.

– Szerokiej publiczności 
prezentujemy dorobek arty-
styczny naszych kół i  sekcji 
artystycznych, a  chwalić się 
jest czym. Występowali soli-
ści ze Studia Piosenki, dzie-
ci uczące się gry na pianinie, 
zespół taneczny „Mix Mini” 
prowadzony przez Małgorza-
tę Szczepańską-Stankiewicz 
oraz uczniowie ze Szkoły Gi-
tarowej prowadzonej przez 
Patryka Kienast – mówi Ur-
szula Lisowska, kierownik 
„Maciusia I”.

Wśród młodych artystów 
na pewno wyróżniają się: 
Aleksandra Malkowska i  Ida 
Kasperowicz (odpowied-
nio 3. miejsce i  wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Nadbałtyc-
kim Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej o  Bursztynowe Sło-
neczko), Olimpia Urbaniak 
(2. miejsce w  Wojewódz-
kim Konkursie Wokalnym 
w Gdyni), Jakub Maślak (no-
minowany do Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki „Wy-
graj sukces” w Tarnobrzegu). 
Poza tym sukces odniosła 
też Aleksandra Sotnik, która 
zwyciężyła w IV Okręgowym 
Konkursie Plastycznym „Ko-
lorowy świat – las”. 

– Impreza była też okazją 
do wręczenia nagród dla zwy-
cięzców w  konkursie naszej 
rady osiedla na najładniejszy 
balkon i ogródek – dodaje Ur-
szula Lisowska.

Jury zdecydowało, że w ka-
tegorii ogródków zwycięstwo 
należało się czterem oso-
bom: Józefie Wujciak, Kry-
stynie Stolarskiej, Karolinie 
Sroczyńskiej i  Wiesławowi 

>> Na Inauguracji Roku Kulturalnego w klubie 
„Maciuś I” wystąpili mali artyści
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nauczmy się segregować śmieci
PSM „Przymorze” jest jedną z nielicznych spółdzielni w Gdańsku, w których nie wprowadzono segregacji odpadów. 
Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że takiej chęci nie wyrazili sami mieszkańcy, ponieważ z ankiety przeprowadzo-
nej przez administracje Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” wynika, iż niewielki odsetek mieszkań-
ców godzi się na segregację odpadów.

Mieszkańcy Osiedla nr 3 nie 
zgodzili się na wprowadzenie 
nowego systemu. W przepro-
wadzonej ankiecie zaledwie 
30-40 proc. mieszkańców zo-
bligowało się do segregowania 
odpadów. Dziwi takie podej-
ście do sprawy, bo segregując 
odpady mieszkańcy znacznie 
mniej zapłacą za ich odbiór. 

– Można powiedzieć, że je-
steśmy przygotowani do selek-
tywnej gospodarki odpadami. 
W tym roku wyremontowali-
śmy trzy altanki śmietnikowe, 
a w kolejnym roku zamierzamy 
podzielić dwie altanki na dwie 
kwatery, aby każda nierucho-
mość miała dostęp do swoje-
go śmietnika. Mimo tego, że 
mieszkańcy nie wyrazili zgo-
dy na segregację odpadów, od 
2014 roku taki system zostanie 
wprowadzony w jednej z nie-
ruchomości na Małym Przy-
morzu. Jeżeli mieszkańcy zda-
dzą egzamin, to segregację od-
padów będziemy wprowadzać 
w kolejnych nieruchomościach 
naszego osiedla – mówi nam 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”.

Jeszcze mniej osób zadekla-
rowało chęć segregacji odpa-
dów w Administracji Osiedla 
nr 4. Tu tylko 23 proc. w ni-
skich budynkach i 21 proc. w 
falowcu chciało wprowadzenia 
w życie nowego systemu go-
spodarowania odpadami. 

– Jeżeli wprowadzimy segre-
gację, to zmuszeni będziemy 
wybudować nawet 5 altan przy 
falowcu. Nie ma tam zbyt wie-
le miejsca, więc będą musiały 
powstać one kosztem miejsc 
parkingowych. Poza tym za-
mknięte zostałyby zsypy, bo w 
innym przypadku nie wyobra-
żam sobie segregacji śmieci. 
W pomieszczeniu zsypowym 
postawilibyśmy pojemniki na 
odpady suche, a na zewnątrz 
kontenery na odpady mokre. Z 
kolei przy budynkach niskich 
niektóre altanki wymagałyby 
drobnych modernizacji, po-
nieważ kiedy je remontowa-
liśmy nie było mowy o segre-
gacji śmieci – mówi Andrzej 
Narkiewicz, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 4.

W niektórych miejscach 
planuje się wprowadzić segre-
gację odpadów z podziałem 
na mokre i suche, jednak bez 
odpowiednio oznaczonych po-
jemników jest to niemożliwe. 

– Kontenery na odpady mo-

kre i suche możemy dostarczyć 
jedynie po zmianie deklaracji. 
W tej chwili przymorska spół-
dzielnia zadeklarowała, że nie 
będzie segregować śmieci, dla-
tego może korzystać jedynie ze 
starych pojemników – infor-
muje Katarzyna Kaczmarek, 
rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Nowy system chciałaby 
wprowadzić w życie także 
Administracja Osiedla nr 2, 
ale wcześniej przeprowadzić 
ma jeszcze raz ankietę wśród 
mieszkańców. Sami gdańsz-
czanie muszą się też w końcu 
nauczyć korzystania z altanek 
śmietnikowych. Nowe, wyre-
montowane boksy zamykane 
są na klucz. Leniwi, którym 
nie chce się otwierać drzwi, 
zostawiają worki ze śmieciami 
pod altaną. 

- Jeżeli tak będziemy postę-
pować, to segregacja nie ma 
najmniejszego sensu. Nowy 
system chcielibyśmy wpro-
wadzać stopniowo – oczy-
wiście tam, gdzie wyrażą na 
to zgodę mieszkańcy. Altan-
ki śmietnikowe są przygoto-
wane, a my przeprowadzimy 
jeszcze raz akcję informacyj-
ną, żeby mieszkańcy wiedzieli 
jak segregować odpady – do-
daje Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2.

Administracja Osiedla nr 
1 wcześniej przedstawiła Ra-
dzie Osiedla Przymorze Ślą-
ska propozycję przystąpienia 
mieszkańców do segregacji 
śmieci bez likwidacji zsypów  
w budynkach wysokich oraz 
wybudowania nowych altanek 
śmietnikowych dla niektórych 
budynków przypisanych tylko 
dla tych nieruchomości. 

- Złą robotę „wykonały” 
groźne informacje publiko-
wane przez środki masowego 
przekazu i informator miasta 
Gdańska, które ostrzegały o 
możliwości stosowania dotkli-
wych kar dla nieruchomości, 
które zgłoszą segregację, a nie 
będą jej stosować. Zapomnia-
no o tym, żeby wprowadzić 
pewien okres do zmiany przy-
zwyczajeń mieszkańców. W 
obawie o obciążenie karami, 
decyzją Rady Osiedla Przy-
morze- Śląska oraz zarządcy 
budynków PSM „Przymorze” 
wprowadzono wyższą opłatę i 
nie przystąpiono do segregacji. 
Równocześnie nasza rada po-
leciła Administracji Osiedla 

nr 1 przygotowanie kolejnych 
nieruchomości do segregacji 
odpadów poprzez budowę no-
wych altanek śmietnikowych 
indywidualnych dla wydzie-
lonych nieruchomości i próbę 
zmiany decyzji mieszkańców, 
a więc przystąpienia do se-
gregacji i obniżenia opłat od 
1 grudnia 2013 – mówi Stani-
sław Prus, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 1.

Pilotażowo przygotowano 
7 nowych altanek śmietniko-
wych przedstawiając miesz-
kańcom tych nieruchomości 
nowe deklaracje i możliwość 
wypowiedzenia się na temat 
przystąpienia do segregacji i 
obniżenia opłat. 

- Żadna z tych nieruchomo-
ści nie zadeklarowała przystą-
pienia do segregacji takiej ilo-
ści mieszkańców, która by ze-
zwalała na zmianę deklaracji. 
Wcześniej zapowiadane kary 
zrobiły swoje. Prowadzimy 
dalszą edukację mieszkańców, 

budujemy nowe altany śmiet-
nikowe i być może za jakiś czas 
wprowadzimy nową gospodar-
kę odpadami – dodaje Stani-
sław Prus. 

Segregacja odpadów nie tyl-
ko ma wpływ na środowisko, 

w którym żyjemy, ale również 
na nasz domowy budżet. Jeżeli 
do mieszkańców przymorskiej 
spółdzielni nie przemawia-
ją aspekty ekologiczne, to być 
może wezmą pod uwagę ko-
rzyści ekonomiczne i zdecydu-

ją się na oddzielanie śmieci su-
chych od mokrych. Do tematu 
oczywiście wrócimy. 

krzysztof lubański

>> Większość altan śmietnikowych na Przymorzu przygotowanych jest na 
wprowadzenie segregacji odpadów
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Tomkiewiczowi. Dwa drugie 
miejsca zajęli Leokadia Chu-
da i  Marek Meller. W  kate-
gorii balkony zwyciężyła Ewa 
Witek-Krakowicka, dwa dru-
gie miejsca przyznano Zu-

zannie Anis i  Sławomirowi 
Skruch. Z  kolei w  kategorii 
balkony i ogródek zwyciężyła 
Wanda Rozicka. 

(Gr)
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ostra reakcJa straŻy mieJskieJ

posypią się mandaty dla kierowców
Straż miejska w  Gdań-

sku zacznie karać kierow-
ców bezmyślnie parkujących 
w Śródmieściu.

– Osoby parkujące pojazdy 
na terenie Głównego Miasta 
powinny mieć się na baczno-
ści. Straż miejska zapowiada 
koniec taryfy ulgowej. Od 18 
listopada będzie więcej kon-
troli i  mandatów – zapowiada 
Miłosz Jurgielewicz, rzecznik 
gdańskiej Straży Miejskiej.

Z kolei, jak mówi Mirosław 
Mariański, kierownik Referatu 
Kierowania Straży Miejskiej, 
wąskie uliczki Głównego Mia-
sta nie zostały zaprojektowane 
do parkowania samochodów.

– Każdego dnia otrzymuje-
my zgłoszenia dotyczące blo-
kowania i utrudniania ruchu na 
terenie Głównego Miasta. Od-
notowujemy wiele przypadków 
stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie w ruchu drogowym. 

Blokowane są chodniki, bramy 
wjazdowe oraz skrzyżowania – 
wylicza Mirosław Mariański.

W  październiku municy-
palni podjęli o  1000 więcej 
interwencji drogowych niż we 
wrześniu, co tylko potwierdza, 
że kierowcy nie stosują się do 
przepisów ruchu drogowego.

– Niestety, nie rozwiązało to 
problemu. Dostaliśmy niedaw-
no zgłoszenie dotyczące auto-
busu miejskiego, który nie mógł 

przejechać przez skrzyżowanie 
z  powodu źle zaparkowanych 
pojazdów – dodaje Andrzej 
Czeran, zastępca komendanta 
ds. Prewencji Straży Miejskiej. 
– Skoro instruowanie kierow-
ców, którzy notorycznie parku-
ją niezgodnie z przepisami, nie 
przynosi rezultatów, musimy 
być bardziej restrykcyjni.

(kl) >> Kierowcy, którzy źle zaparkują w Śródmieściu, 
spodziewać się mogą wysokich mandatów
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zamontowano czuJniki czadu

ekonomicznie ogrzewaj mieszkanie
Już ponad miesiąc temu rozpoczął się sezon grzewczy. Warto jednak pamiętać o rozsądnym i ekonomicznym ogrze-
waniu naszych mieszkań, co nie tylko może mieć wpływ na domowy budżet, ale również na nasze zdrowie.

Rozpoczęcie sezonu grzew-
czego w  Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani” zależy przede wszyst-
kim od samych mieszkańców.

– Jeżeli otrzymujemy od 
nich sygnały, że jest chłodno, 
to wtedy uruchamiamy ogrze-
wanie. Jego koszty ustalane są 
na podstawie danych otrzyma-
nych z  podzielników ciepła. 
Jesteśmy jedną z  pierwszych 
spółdzielni mieszkaniowych 
w  Trójmieście, która zasto-
sowała tego typu urządzenia. 
W  większości mieszkań za-
montowane są elektroniczne 
podzielniki z odczytem radio-
wym, które są bardziej dokład-
ne. W  pozostałych lokalach 
korzystamy z  podzielników 
kapilarnych. Myślę jednak, że 
i  w  tych budynkach pojawią 
się niebawem nowocześniejsze 
i  dokładniejsze urządzenia – 
mówi Zbigniew Kopiński, pre-
zes RSM „Budowlani”.

Podstawowym celem wpro-
wadzenia podzielników ciepła 
było zmobilizowanie miesz-
kańców do oszczędzania. Nie-
którzy uważają, że najbardziej 
sprawiedliwym sposobem wy-
liczenia kosztów ogrzewania 
jest metoda metrażowa.

– Może jest to sprawiedliwe, 
ale nie dla tych, którzy chcą 
oszczędzać energię cieplną 
i tym samym pieniądze. Mamy 
jednak problemy innego kali-
bru. Docierają do nas bowiem 
sygnały, że niektórzy miesz-
kańcy w  ogóle nie ogrzewają 
swoich mieszkań, przynaj-
mniej tak wskazują podzielni-
ki ciepła. Dotyczy to mieszkań 
środkowych, które ogrzewane 
są przez sąsiadów. Mając na 
uwadze tego typu przypadki, 
wprowadziliśmy odpowied-
ni zapis w  naszym regulami-
nie, który obliguje członków 
spółdzielni do płacenia przy-
najmniej kosztów stałych za 

ciepło – wyjaśnia Zbigniew 
Kopiński.

Aby oszczędzać energię 
cieplną, warto zastosować się 
do kilku naszych wskazówek. 
Przy wietrzeniu mieszkania 
należy zakręcić termostat. 
Tak samo należy zrobić, kie-
dy będziemy wyjeżdżać, żeby 
mieszkanie nie było niepo-
trzebnie ogrzewane. Wszystko 
zależy też od temperatury na 
zewnątrz. Jeżeli nie ma mrozu, 
to kaloryfery można zakręcić 
całkowicie, a kiedy temperatu-
ra jest ujemna, termostaty na-
leży tak ustawić, aby grzejniki 
pozostały letnie. Kaloryfery 
nie powinny być zasłonięte, 
żeby ciepło mogło swobodnie 
rozmieszczać się po całym po-
mieszczeniu. Poza tym tempe-
ratura w mieszkaniach powin-
na wynosić 21 stopni.

W  niektórych budynkach 
spółdzielni należy zmienić 
sposób podgrzewania wody. 

Tam, gdzie korzysta się z pie-
cyków gazowych, wprowadzo-
ne ma być centralne ogrzewa-
nie wody. Niestety, GPEC nie 
ma pieniędzy na przeprowa-
dzenie takiej inwestycji.

– Pamiętać też powinni-
śmy o odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza. Jest to szczegól-
nie ważne w  mieszkaniach, 
gdzie korzysta się z  piecyków 
gazowych. W  łazienkach nie 
powinny być zasłonięte krat-
ki wentylacyjne, aby do po-
mieszczenia mogło dosta-
wać się świeże powietrze. Nie 
mieliśmy jeszcze przypadków 
zaczadzenia i  mam nadzieję, 
że będzie tak dalej. Poza tym 
we wszystkich mieszkaniach, 
gdzie znajdują się piecyki ga-
zowe, zamontowaliśmy czuj-
niki czadu, które zaalarmują 
o  ewentualnym zagrożeniu – 
informuje prezes Kopiński.

(lubek)

>> Kaloryfery nie powinny być zasłonięte,  
żeby ciepło mogło swobodnie rozmieszczać się  

po całym pomieszczeniu
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o handlu ludŹmi

konkurs dla młodzieży
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na ko-

miks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej „Han-
del ludźmi moimi oczami”. Skierowany jest on do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy cze-
kają na prace do 30 marca, a rozstrzygnięcie konkursu zapla-
nowano na połowę czerwca 2014 roku.

Jak informuje ministerstwo, rośnie skala zjawiska handlu 
ludźmi do pracy przymusowej. Dlatego też konkurs na komiks 
dla młodzieży został poświęcony właśnie temu problemowi. 
Jego celem jest kształtowanie świadomości młodych ludzi na 
temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z poszukiwa-
niem oraz świadczeniem pracy w kraju i za granicą. Ma także 
aktywizować młodzież do samodzielnego poszukiwania in-
formacji i utrwalać wiedzę o handlu ludźmi do pracy przy-
musowej poprzez stworzenie opowiadania w postaci krótkiej 
formy graficznej.

Prace konkursowe mogą zostać wykonane w następujących 
technikach: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fo-
tografia. Należy je wysłać na adres Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, 
z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami”. Poza 
tym należy do pracy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszeniową, która znajduje się na stronie internetowej mini-
sterstwa. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje na 
temat konkursu. 

(Gr)

łamaĆ stereotypy

inwestujmy w biogazownie
Pomorski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego w  Gdań-
sku zorganizował konferencję 
„Biogazownie szansą dla rol-
nictwa i środowiska”. Jej celem 
było podniesienie świadomości 
mieszkańców wsi, rolników, 
władz lokalnych i  innych re-
gionalnych instytucji z zakresu 
biogazowni oraz przełamanie 
schematów, jakie wokół tematu 
istnieją w społeczeństwie. 

Pomysłodawcą kampanii 
promocyjnej, a  więc i  samej 
konferencji jest Fundacja na 
Rzecz Rozwoju Rolnictwa 
Polskiego. Biogazownie nazy-
wane są potocznie „betonowy-
mi krowami”.

– Można tam wrzucać bio-
masę roślinną, odchody zwie-
rzęce, organiczne albo poubo-
jowe odpady lub biologiczny 
osad ze ścieków. “Betonowa 
krowa” produkuje biogaz, za 
pomocą którego można pro-
dukować energię elektryczną 

i  jest to najczęściej wykorzy-
stywana możliwość. Z  kolei 
w  Niemczech wprowadza się 
technologię, która wtłacza 
biogaz do sieci dystrybucyj-
nej – mówi „Panoramie” Prze-
mysław Krawczyk, wicepre-
zes zarządu firmy AgriKomp 
z  Ostrzeszowa, która zajmuje 
się budowami biogazowni.

Do niedawna jeszcze nie-
wiele tego typu instalacji po-
wstawało w naszym kraju. Jed-
nak w ostatnim czasie pojawia 
się ich coraz więcej.

– Wydaje się, że Pomorze 
jest liderem w  naszym kraju 
pod względem budowy bioga-
zowni. W tej chwili na terenie 
Polski funkcjonuje ich niespeł-
na 40, ale tak naprawdę jest to 
kropla w  morzu potrzeb. Dla 
przykładu na terenie Czech 
powstało już 300 biogazow-
ni, które pobudowano w  cią-
gu 3 lat – dodaje Przemysław 
Krawczyk.

Budowa biogazowni nie 
jest zbyt kosztownym przed-
sięwzięciem, szczególnie, że 
można na to otrzymać do-
finansowanie z  Unii Euro-
pejskiej. Prawdziwym wy-
zwaniem finansowym jest jej 
utrzymanie. 

– Doradztwo rolne potrze-
buje działań edukacyjnych, 
które poszerzałyby ich wiedzę 
na temat biogazowni. Stąd też 
organizacja tej konferencji. 
Przeprowadzamy także szko-
lenia w tym zakresie. Stabilne 
prawo i  ustawa o  odnawial-
nych źródłach energii może 
przede wszystkim spowodo-
wać wzrost ilości biogazowni 
w naszym kraju. Mimo, że ich 
eksploatacja jest kosztowna, 
to chcemy pokazać, że jest to 
dobry kierunek i  szansa dla 
gospodarstw rolnych – uważa 
Karolina Witeska-Chmielew-
ska z Fundacji na Rzecz Roz-
woju Rolnictwa Polskiego. 

Z  kolei Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego 
w  Gdańsku przypomina, że 
od 2020 roku przynajmniej 50 
proc. energii musi pochodzić 
ze źródeł odnawialnych. 

– Jeżeli nie dostosujemy się 
do tych wymogów, to spodzie-
wać się możemy dotkliwych 
kar. Konferencja miała także 
złamać pewne stereotypy do-
tyczące biogazowni. Zapew-
niam, że ci, którzy najgłośniej 
protestują przeciwko tego 
typu inwestycjom, nie widzie-
li nigdy osobiście biogazowni. 
Wydaje im się też, że posiada-
ją ogromną wiedzę dotyczącą 
jej szkodliwości, a tak napraw-
dę niewiele wiedzą na ten te-
mat – podkreśla Aleksander 
Mach.

(lubek)

potrzebni 
wolontariusze

nabór 
do wośp

Ruszyła już w  naszym 
mieście rekrutacja wolon-
tariuszy do Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy, która tym razem swoje 
granie zapowiedziała na 
12 stycznia. Regionalne 
Centrum Wolontariatu 
w  Gdańsku, podobnie jak 
w  latach poprzednich, po-
szukuje 700 wolontariu-
szy. Wiek, doświadczenie, 
płeć nie mają znaczenia. 
Wystarczy wypełnić odpo-
wiedni formularz i pojawić 
się 11 stycznia na spotkaniu 
organizacyjnym.

Szczegółowe informacje, 
w  jaki sposób się zgłosić 
i  zostać wolontariuszem, 
znajdują się na stronie 
www.kiwi.org.pl w zakład-
ce „oferty wolontariackie”. 
Rekrutacja potrwa do 22 
grudnia albo do wyczerpa-
nia miejsc. Potrzebne in-
formacje udzielane są rów-
nież pod numerem telefonu 
58 736 55 03 i  mailowo: 
gdansk@wolontariat.org.pl.

Podobnie jak w  tym, 
również w 2014 roku część 
pieniędzy Fundacja Wiel-
kiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy wykorzysta 
na zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla dziecięcych 
oddziałów ratunkowych, 
a  drugą cześć przeznaczy 
na doposażenie lub wypo-
sażenie nowo otwieranych 
oddziałów geriatrii.

(Gr)

spotkania rodzicÓw dzieci autystycznych

Jedyna taka grupa w południowym gdańsku
W południowych dzielnicach Gdańska działa tylko jedna Lokalna Grupa Wsparcia, będąca odpo-
wiedzią na potrzeby rodzin na co dzień borykających się z wieloma trudnościami wynikającymi 
z choroby dziecka autystycznego. Spotkania odbywają się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” przy ul. Strzelców Karpackich.

– Jako Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie zrobiliśmy 
rozeznanie i  okazało się, że 
południowe dzielnice Gdań-
ska nie mają żadnego miejsca, 
w  którym rodziny, gdzie znaj-
dują się osoby przewlekle chore, 
mogą spodziewać się wsparcia. 
Rodziny doskonale sobie ra-
dzą w  takich sytuacjach i  czę-
sto zdarza się, że swoją wiedzą 
dorównują specjalistom. Jed-
nak zapominają o  sobie i  swo-
ich bliskich. Lokalna Grupa 
Wsparcia daje właśnie możli-
wość spotkań rodziców, które 
mają dzieci z  autyzmem. Jest 
to odskocznia od codziennego 
ferworu walki, ale może też być 
dodatkowym wsparciem. Ro-
dzice nie mieszkają od siebie 
daleko i w razie potrzeby jeden 
drugiemu będzie mógł pomóc 
chociażby w  tak prozaicznej 
sytuacji, jaką jest przypilnowa-
nie dziecka, czy poradzie, gdzie 
jest lepszy lekarz albo szko-
ła – mówi Andrzej Stawicki 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, który był inicjatorem 
projektu.

Organizacja spotkań Lokal-
nej Grupy Wsparcia nie byłaby 
możliwa, gdyby nie przychyl-
ność władz SM „Południe”, 
które nie dość, że udostępniły 
pomieszczenie na spotkania, 

to jeszcze opłacają terapeutów 
biorących udział w projekcie.

– Wśród naszych zadań sta-
tutowych zapisane mamy rów-
nież działania społeczne. Nie 
tylko opłacamy inicjatywy kul-
turalne i sportowe, ale również 
te, które mogą w  jakiś sposób 
pomóc mieszkańcom naszego 
osiedla, których nie oszczędził 
los – dodaje Sylwester Wysocki, 
prezes SM „Południe”.

Spotkania odbywają się 
w siedzibie spółdzielni przy ul. 

Strzelców Karpackich 1 raz 
w miesiącu (zawsze w czwartek 
w  godz.17.00-19.00); kolejne 
odbędzie się 21 listopada.

– Jeśli jesteście rodzicami 
dziecka autystycznego zamiesz-
kałymi na Oruni Górnej, Cheł-
mie, Ujeścisku lub ościennych 
dzielnicach i chcecie o tym po-
rozmawiać, spotkać się z  inny-
mi rodzicami, terapeutami, po-
znać się i  nabrać sił, dołączcie 
do Lokalnej Grupy Wsparcia 
– zachęca Andrzej Stawicki. – 

Nie chodzi o to, abyśmy rozma-
wiali o  chorobie, ale o  wszyst-
kim, co dzieje się wokół auty-
zmu. Jest to dobre miejsce do 
wymiany dobrych praktyk po-
między rodzicami, konsultacji 
i rozmowy ze specjalistami. Tu 
także prowadzone są rozmo-
wy o  funkcjonowaniu rodziny, 
rodzeństwach osób niepeł-
nosprawnych, radzeniu sobie 
z trudnościami i emocjami oraz 
o  tym, co zrobić, aby ich dzie-
ci nabyły zdolność współpracy 

z rówieśnikami. Mam nadzieję, 
że już niebawem poszerzy się 
grono osób, które będą przy-
chodzić na spotkania.

Informacje na temat spotkań 
grupy otrzymać można w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzi-
nie przy ul. Powstańców War-
szawskich 25 (pok. 112 i  121) 
lub telefonicznie (58 326 79 82, 
58 326 50 82) i mailowo (lok_
grupa@wp.pl).

(lubek)

>> Spotkanie organizacyjne w sprawie kolejnego zebrania Lokalnej Grupy Wsparcia, w którym uczest-
niczyli Dorota Bukowska, Joanna Cichocka i Andrzej Stawicki z Miejskiego Ośrodka Pomorcy Rodzinie
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przyJdŹ na badania

daj sobie 
szansę 

Miejska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego z  Przychod-
nią w Sopocie przy ul. Bole-
sława Chrobrego 10 zaprasza 
mężczyzn, którzy ukończyli 
50. rok życia na bezpłat-
ne badania profilaktyczne 
w kierunku nowotworu gru-
czołu krokowego. Program 
finansowany jest ze środków 
miasta Sopotu. Termin ba-
dania można ustalić osobi-
ście lub dzwoniąc pod numer  
tel. 58 555 81 13.

(Gr)

do 22 listopada

wnioski do budżetu
– Jeszcze do 22 listopada 

gdańszczanie mogą składać 
wnioski do Budżetu Obywa-
telskiego. Każdy, kto jeszcze 
nie jest pewny, czym jest bu-
dżet, jakie obejmuje inwesty-
cje i czy jego pomysł mieści się 
w  zadaniach inwestycyjnych 
mających szansę na realizację, 
może wziąć udział w  spotka-
niach informacyjnych – infor-
muje Magdalena Kuczyńska 
z  Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.

Spotkania informacyjno-
-konsultacyjne w  sprawie bu-

dżetu odbyły się już w  dziel-
nicach: Stogi, Piecki-Migowo, 
Przymorze Wielkie, Zaspa-
-Młyniec, Brzeźno, Oliwa 
i  Śródmieście. Przed nami 
jeszcze dwa spotkania. Pierw-
sze z  nich odbędzie się już 
dziś – 20 listopada (Wrzeszcz 
Dolny) w  Szkole Podstawo-
wej nr 52 przy ul. Kościuszki 
111, natomiast ostatnie – 21 
listopada (Osowa) w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 
2 przy ul. Wodnika 57. Spo-
tkania odbywają się w  godz. 
17.00 – 18.30. 

– Na ich początku następuje 
krótka prezentacja o  idei Bu-
dżetu Obywatelskiego i  zasa-
dach pilotażowego programu 
w  Gdańsku. Po niej odbędzie 
się dyżur konsultacyjny, któ-
ry pełnią członkowie zespołu 
konsultacyjnego, przedstawi-
ciel Zarządu Dróg i  Zieleni, 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska i  Wydziału Archi-
tektury, Urbanistyki i Ochro-
ny Zabytków – dodaje Magda-
lena Kuczyńska.

(kl)

oGłoszenie
Klub „Piastuś” w Gdańsku posiada do 
wynajęcia lokal składający się z dwóch 
pomieszczeń (45m kw. i 20 m kw.) oraz 
pomieszczenia magazynowego. Zaint-
eresowanych prosimy o kontakt w siedzi-
bie klubu – ul. Piastowska 98A lub tele-
foniczny – 502 09 88 94. 

wizytowali plaŻę
beach soccer w sopocie?

Plażowa odmiana piłki nożnej jest coraz bardziej popularna 
zarówno wśród polskich sportowców, jak i kibiców. Nic więc 
dziwnego, że Sopot czyni starania, aby już w przyszłym roku 
te widowiskowe zawody rozgrywane były właśnie na naszych 
plażach.

– Sopot i sopocką plażę wizytował niedawno Gabino Re-
nales, dyrektor generalny światowej Federacji Piłki Plażowej 
w  towarzystwie Tomasza Iwana, przewodniczącego Komisji 
PZPN ds. Piłki Plażowej oraz Adama Górko, wiceprzewod-
niczącego tej komisji – informuje Magdalena Jachim, rzecznik 
prasowy sopockiego magistratu.

Na sopockiej plaży mogłyby odbyć się mecze w ramach Ligii 
Europejskiej, w których wystartowałoby 8 czołowych drużyn 
Starego Kontynentu. Impreza trwałaby przez trzy dni. Dru-
gą ewentualnością są 10–dniowe eliminacje do Mistrzostw 
Świata z udziałem co najmniej 24 drużyn. Planowany termin 
zawodów to przełom czerwca i lipca 2014 roku.

Gabino Renales podkreślił, że sopocka plaża spełnia ideal-
nie warunki do rozgrywek piłki plażowej, a jej dodatkowym 
atutem jest to, że znajduje się niemal w centrum miasta. 

– Na potrzeby futbolowych rozgrywek powstałoby na plaży 
przy molo boisko z trybunami nawet na 3 tysiące widzów oraz 
boisko treningowe – dodaje Magdalena Jachim. – Decyzja 
o przyznaniu Polsce i Sopotowi prawa do organizacji jednego 
z turniejów zapadnie do końca tego roku.

Nasza reprezentacja w plażowej odmianie futbolu spisuje się 
znacznie lepiej od swoich kolegów, którzy rywalizują na tra-
wie. Od kilku lat reprezentacja Polski zajmuje czołowe miej-
sca w Lidze Europejskiej. Wyprzedzają nas jedynie takie po-
tęgi jak Rosja, Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria.

Oglądając relacje telewizyjne nie trzeba chyba nikogo prze-
konywać, że tak widowiskowa impreza organizowana w So-
pocie byłaby nie lada gratką dla kibiców. Wydarzenia na bo-
isku dzieją się z kolei tak szybko, że mecze z chęcią obejrzą 
również panie, które na co dzień raczej stronią od futbolo-
wych wydarzeń. Dodajmy, iż do tej pory zawody tak wysokiej 
rangi nie były jeszcze organizowane w naszym kraju. Dla So-
potu byłoby to kolejne wyróżnienie. 

(kl)

piastuŚ zaprasza 

konkurs na choinkę
Klub osiedlowy „Piastuś” zaprasza dzieci ze szkół podsta-

wowych do udziału w konkursie plastycznym „Choinka”. Pra-
ca przedstawiająca choinkę powinna być przestrzenna, o wy-
sokości nie mniejszej niż 30 cm. Technika wykonania jest 
dowolna.

– Oceniana będzie oryginalność, samodzielność i  staran-
ność wykonania. Przyjmujemy tylko prace indywidualne. Pra-
ce dostarczone na konkurs nie będą zwracane. Poza tym po-
winny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem, nume-
rem telefonu, klasą i numerem szkoły, w której uczy się dziec-
ko. Prace powinny być dostarczone do 29 listopada do siedziby 
klubu przy ul. Piastowskiej 98A. Wręczenie nagród odbędzie 
się 12 grudnia o godz. 11.30 – informuje Ewa Abramowska, 
kierownik „Piastusia”.

Tradycyjnie już, na początku grudnia osiedlowy klub od-
wiedzi Mikołaj wraz z baśniowymi postaciami.

– Wspólne śpiewanie piosenek, tańce, konkursy będą towa-
rzyszyły dzieciom przez całe spotkanie, które odbędzie się 7 
grudnia o godz. 11.00. Zapisy na imprezę mikołajkową przyj-
mujemy od 25 listopada do 2 grudnia. Szczegółowe informa-
cje otrzymać można pod numerem telefonu 58 553 23 81. Poza 
tym zapraszamy mieszkańców do wspólnego kolędowania. 
Tradycją już stały się nasze świąteczne koncerty, dlatego też 
14 grudnia o godz. 17.00 zapraszamy mieszkańców na Kon-
cert Kolęd – zaprasza Ewa Abramowska.

(kl) 

ŻeGlarski sezon zakoŃczony

Jachty wśród napoleońskich fortów

Jednym z  najstarszych klu-
bów żeglarskich w  naszym 
kraju jest Polski Klub Morski 
(PKM), którego komando-
rem jest Piotr Mroczek. Sie-
dzibą klubu, który powstał 27 
lipca 1927 roku z  inicjatywy 
wykładowcy Szkoły Morskiej 
w  Tczewie kpt. Józefa Klej-
not-Turskiego jako „Pierwszy 
Polski Klub Yachtowy”, jest 
Gdańsk. 

– Wśród 40 członków znaj-
dowali się wysocy urzędnicy 
życia państwowego w  Wol-
nym Mieście Gdańsku, Polsce 
i  wysocy dowódcy wojskowi 
m.in. gen. Kazimierz Sosn-
kowski, wiceadmirał Kazi-
mierz Porębski, członek Rady 
Portu dyr. Stanisław Grabski, 
ale też studenci i  młodzież 
szkolna. W 1922 r. klub posia-
dał dwa jachty: „Witold” oraz 
„Halka”, która była jachtem 
regatowym i  wzięła udział 

w pierwszych regatach na Za-
toce Gdańskiej 6 sierpnia 1922 
roku – przypomina początki 
Polskiego Klubu Morskiego 
Bartosz Gondek, miłośnik 
historii.

Pod nazwą Polski Klub 
Morski funkcjonował od 1932 
r., po połączeniu z  mającym 
charakter towarzyski Klubem 
Polskim, skupiającym przed-
stawicieli gdańskiej finansjery. 
We wrześniu 1939 r. z rozkazu 
gauleitera Forstera rozwiązano 
klub i  skonfiskowano mienie. 
12 czerwca 1946 r. reaktywo-
wano PKM, a rok później, 27 
stycznia, klub przejął przystań 
w południowej fosie Twierdzy 
Wisłoujście. 

– Obecnie nasza siedziba 
znajduje się w Baszcie Łabędź 
nad Motławą, a nabrzeże klu-
bowe i hangar położone są na 
wewnętrznej fosie historycz-
nej Twierdzy Wisłoujście. Od 

2011 roku wspólnie z  gminą 
Cedry Wielkie prowadzimy 
specjalny program, przybli-
żający młodzieży i  mieszkań-
com Żuław żeglarstwo i sporty 
wodne. Jednym z  najciekaw-
szych elementów naszej dzia-
łalności jest Polski Rejestr 
Jachtów Zabytkowych, które-
go wykonanie zleciła klubo-
wi Ława Żeglarska w grudniu 
2011 – informuje komandor 
Piotr Mroczek.

Co ciekawe, w macierzystej 
przystani PKM nie znajdziemy 
nowoczesnych jachtów moto-
rowych i boksów dla szybkich 
skuterów. Jak mówi Bartosz 
Gondek, czas zatrzymał się tu 
głęboko w XX wieku. 

– Wśród napoleońskich 
i pruskich fortów, wolnogdań-
skich chodników i  rybackich 
domków opuszczonych przez 
mieszkańców pod koniec lat 
50., stoi wybudowany jeszcze 

w PRL, wielki hangar. W ta-
kiej oto scenerii kryją się ka-
dłuby kilkudziesięcioletnich, 
drewnianych jachtów, które 
mają szczęście jeszcze ciągle 
pływać i  które cierpliwie cze-
kają na remont. Ale są i takie, 
po których zostały tylko relik-
ty, a wokół jachtów piętrzą się 
zabytkowe elementy wyposa-
żenia i  antyczne mechanizmy 
– mówi z  nostalgią Bartosz 
Gondek. 

Z kolei komandor Mroczek 
przyznaje, że celem klubu jest 
zachowywanie tradycji. 

– To dlatego właśnie w na-
szym inwentarzu znajduje się 
najwięcej żaglowych oldtime-
rów. Dlatego też dbamy, aby 
nasza przystań na Wisłoujściu 
nadal miała staromodny cha-
rakter – dodaje komandor.

(Gr)

>> Po zakończonym sezonie żaglówki wracają na ląd, gdzie poddawane są drobnym pracom remontowym
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Sezon żeglarski został już oficjalnie zakończony. Pozostało jednak jeszcze 
wiele do zrobienia. Na początku listopada sprzątano i przygotowywano się 
do slipowania jednostek na Twierdzy Wisłoujście. Żeglowanie to nie tylko 
przyjemność, ale również ciężka praca poza sezonem, aby przygotować jach-
ty na kolejne lato.
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Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

tel. 58 345 56 06  
tel.kom. 601 63 90 39

www.krimar-bis.pl 
www.akcesoriakomunijne.pl
e-mail: krystynakolka1@wp.pl

I Komunia
alby, sukienki, garnitury,
torebki, wianki, obuwie,
różańce, świece,
stroiki, książeczki,
pamiątki komunijne

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

turnieJ dla naJmłodszych

Mikołaj zawita 
na orunię

Wszystkich milusińskich z terenu osiedla Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” informujemy, że św. Mikołaj za-
powiedział swoją wizytę w Gdańsku. 6 grudnia o godz. 16.15 
ma przybyć na plac przy ulicy Strzelców Karpackich. 

– Otrzymaliśmy wiadomość z Laponii, że Mikołaj otrzy-
mał nasze zaproszenie i przyjedzie odwiedzić nasze dzieci. 
Napisał, że z wielką niecierpliwością oczekuje na coroczne 
spotkanie z maluchami i wręczenie podarunków – zdradza 
Franciszek Wantuch, koordynator wizyty św. Mikołaja. 

Dodajmy, że 2 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.00 odbę-
dzie się halowy Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej. W zawo-
dach mogą uczestniczyć drużyny klas O – I szkoły podstawo-
wej. Piłkarski turniej rozgrywany będzie w sali gimnastycznej 
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 
przy ulicy Emilii Hoene na Oruni Górnej.

(Gr)

>> Od kilku lat św. Mikołaj odwiedza dzieci  
na Oruni Górnej
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GdaŃsk

uwaga 
na zmiany

Od 12 listopada wyda-
waniem oraz załatwianiem 
spraw w  zakresie postępo-
wania o  wydawanie kart 
parkingowych osobom 
z  niepełnosprawnością zaj-
muje się w Gdańsku Zarząd 
Dróg i Zieleni, a nie jak do 
tej pory Straż Miejska.

– Z  dniem 12 listopa-
da zmieniły się przepisy 
w zakresie wydawania kart 
parkingowych osobom 
z niepełnosprawnością. Od 
tego dnia jednostką odpo-
wiedzialną za wydawanie 
i  załatwianie indywidu-
alnych spraw w  zakresie 
postępowania o  wydawa-
nie kart parkingowych 
zajmuje się Zarząd Dróg 
i  Zieleni – informuje Mi-
łosz Jurgielewicz, rzecznik 
prasowy Straży Miejskiej 
w Gdańsku.

Od 12 listopada Straż 
Miejska nie przyjmuje 
wniosków o wydanie karty 
parkingowej osobie z  nie-
pełnosprawnością. Osoby, 
które złożyły dokumenty 
przed tym dniem, dokonu-
ją opłaty i  odbierają kartę 
jeszcze w Straży Miejskiej. 
Karty parkingowe osób 
z niepełnosprawnością wy-
dane przed zmianą przepi-
sów są ważne do upłynięcia 
okresu ważności, na jaki 
zostały wydane.

(Gr)

dni kultury francuskieJ

śpiewana poezja w ckis
Mimo, że lato i  imprezy na 

faktorii już dawno za nami, 
Centrum Kultury i  Sportu 
w  Pruszczu Gdańskim każ-
dego miesiąca proponuje nam 
ciekawe imprezy.

Już od 21 do 23 listopada 
odbędą się Dni Kultury Fran-
cuskiej. Miejscem imprezy bę-
dzie sala widowiskowa CKiS 
przy ulicy Chopina 34.

– Pierwszego dnia o  godz. 
18.30 zaplanowaliśmy koncert 
Gentle Lady Note oraz werni-
saż. Z kolei drugiego dnia o tej 
samej godzinie rozpocznie się 
wieczór z  Beaujolais Nouvea. 
Nie zabraknie też projekcji fil-
mowych, a  przy okazji prze-
prowadzony zostanie krótki 
wykład o  tradycji i  kulturze 
francuskiej – informuje Joanna 
Rutkowska z Centrum Kultu-
ry i Sportu. – Na 23 listopada 
zaplanowaliśmy z kolei koncert 
„Pod niebem Paryża”. Wy-
stąpi grupa Zegan Acoustic – 
Ewa Rzeszotarska i Krzysztof 
Bobrzecki. Wstęp na imprezy 

Dni Kultury Francuskiej jest 
oczywiście darmowy.

Poza tym 29 listopada 
o  godz. 19.30 odbędzie się 
koncert zespołu „U  Studni”, 
którego muzycy wywodzą się 

z  dobrze znanej grupy „Stare 
Dobre Małżeństwo”. Tak więc 
można spodziewać się, że po-
ezji śpiewanej nie zabraknie 
tego dnia w  Pruszczu Gdań-
skim. Bilet wstępu kosztuje 

40 zł, a nabyć go można w sie-
dzibie CKiS (wejście od stro-
ny boiska), od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

(kl)

>> W Pruszczu Gdańskim wystąpi z koncertem zespół „U Studni”,  
którego muzycy wywodzą się ze „Starego Dobrego Małżeństwa”
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petycJa w sprawie troci

Można łowić na raduni

Do zarządu głównego Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go trafiła petycja w  sprawie 
ochrony tarlisk troci wędrow-
nej na rzece Raduni w Prusz-
czu Gdańskim. Wędkarze 
wnoszą w niej o całkowity za-
kaz wędkowania na odcinku 
od śluzy przy ulicy Zastawnej 
do mostu drogowego przy uli-
cy Przemysłowej, od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia.

Pod petycją podpisali się 
niektórzy członkowie Koła 
Wędkarskiego „Czapla”, co 
zdziwiło i  zaniepokoiło jego 
prezesa Andrzeja Grzejkę. 

– Takie postępowanie jest 
niezgodne z naszym statutem, 
szczególnie, że nie było kon-
sultowane z zarządem naszego 
koła. Poza tym wprowadzenie 
takiego zakazu, o  który pro-

szę podpisani pod petycją, jest 
zbyt rygorystyczne. Nie bytuje 
tu przecież sama troć, ale tak-
że inne gatunki ryb, które wła-
śnie w tym okresie są poławia-
ne przez wędkarzy z  Prusz-
cza Gdańskiego. Poza tym 
wszystkie gatunki ryb mają 
swój wymiar i okres ochronny. 
Jest to wystarczające. Nie rób-
my z ludzi przestępców – ape-
luje Andrzej Grzejka, który 
jest także komendantem Spo-
łecznej Straży Wędkarskiej 
w Pruszczu Gdańskim.

Każdego roku wędkarze 
otrzymują zezwolenia na ło-
wienie ryb. Tam też wykazane 
są wszystkie zakazy i  nakazy 
dotyczące wędkowania. 

– Nie można zmieniać zasad 
gry w  trakcie meczu. Dlatego 
też informuję, że na całym od-

cinku Raduni wędkarze mogą 
łowić ryby, oczywiście za wy-
jątkiem troci, która jest w tym 
czasie pod ochroną – informu-
je prezes koła „Czapla”.

Co ciekawe, autor petycji 
zebrał pod nią ok. 400 pod-
pisów. Jest to jednak lista zro-
biona przez internet, a znaleźć 
można tam nazwiska osób, 
które nie tylko nie mieszkają 
w Pruszczu Gdańskim, ale na-
wet w  naszym kraju, bowiem 
znaleźliśmy mieszkańców 
Szwecji, Irlandii czy Wielkiej 
Brytanii. Lista może bardziej 
przypominać wykaz znajo-
mych z  Facebooka lub Naszej 
Klasy, niż osoby faktycznie 
zainteresowane ochroną troci 
wędrownej. 

Grzegorz rudnicki

>> Andrzej Grzejka, prezes Koła Wędkarskiego „Czapla” mówi, że łowienie 
ryb, poza trocią wędrowną, od 1 października do 31 grudnia na Raduni jest 

zgodne z prawem
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halÓwka na awfis

grali w święto niepodległości
Z  okazji Święta Niepodle-

głości w hali gdańskiej AWFiS 
rozegrano turniej piłki nożnej. 
Zawody odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych, a  do 
ich organizacji włączyli się: Ze-
spół Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego nr 17, Gdań-
ski Ośrodek Kultury Fizycznej 
oraz osiedlowy klub „Ad-Rem”.

W  grupie młodszej (rocz-
niki 1999 i młodsi) zwycięży-
ła ekipa DOS GOKF Oliwa, 
grająca w  składzie: Marcin 
Bokun (najlepszy bramkarz 
turnieju), Kamil Belecki (naj-
lepszy obrońca), Artur Do-
mański, Jasiu Niekrasz, Igor 
Markowski, Samuel Rychlik. 
Na kolejnych miejscach skla-
syfikowano drużyny „Przymo-
rza” i ZKPiG 17 Oliwa. 

– Oprócz zwycięzców do 
wyróżniających się zawodni-
ków należeli: Adam Damrath, 
który był najlepszym strzel-
cem, zdobywając 4 bramki 
w  finałach oraz Mateusz Ki-
towski, Aureliusz Derda – in-
formuje Ryszard Riviera, kie-
rownik klubu „Ad-Rem”. 

W  grupie starszej rywali-
zacja była bardzo wyrówna-
na, a  ostatecznym zwycięzcą 
zawodów została ekipa Realu 
Kokoszki, barw której broni-
li: Michał Lis, Filip Nowak, 
Marcin Senkos, Paweł Bą-
kowski, Oscar Fabian Casta-

neda, Kuba Kasiński (król 
strzelców finału – 5 bramek) 
i  Maciej Pobuta (najlepszy 
bramkarz). Kolejne miejsca 
przypadły w  udziale: „Ad-
-Rem” Oliwa, ZSAK Oli-
wa, drużynie Wrzeszcza 
i  „Gdańskim Lwom” z  Wy-
spy Sobieszewskiej. 

– W  tej grupie wyróżni-

li się również: Damian Be-
lecki, Kacper Szczepański, 
Artur Piwowarski, Mateusz 
Kaczmarek, Maciej Kotarski, 
Mariusz Karaś. Korzystając 
z okazji, dziękujemy rektoro-
wi AWFiS za udostępnienie 
hali, a KK SKOK, Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Budowlani”, Treflowi 

Sopot, Radzie Dzielnicy Oli-
wa i  Wydziałowi Promocji 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku za ufundowanie nagród, 
natomiast GOKF za zabez-
pieczenie medyczne, medale, 
puchary i dyplomy, a Mariu-
szowi Pawłowiczowi za po-
moc organizacyjną – dziękuje 
Ryszard Riviera.

>> Zwycięzcy grupy młodszej halowego turnieju w Oliwie
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mÓwi się o nas na piłkarskich salonach

czy Manchester city zagra w gdańsku?
Od czterech lat organizowany jest w Trójmieście piłkarski turniej „Euronadzieje”. Impreza nabrała już takiej renomy 
i rozmachu, że na zaproszenie Klubu Sportowego Olivia, organizatora turnieju, czekają największe kluby w Europie. 
Polskie drużyny, aby wziąć udział w edycji 2014, będą musiały rywalizować w krajowych eliminacjach. O turnieju 
„Euronadzieje” z Olafem Dramowiczem, pomysłodawcą wydarzenia, rozmawia Krzysztof Lubański.

>> O turnieju Olafa Dramowicza (z prawej)  
wie już prawie cała piłkarska Europa, a jego 

wielkim fanem jest były bramkarz reprezentacji 
Polski Jerzy Dudek

– Od tegorocznej edycji minę-
ły zaledwie 3 miesiące, a Ty już 
przygotowujesz się do kolejnej 
odsłony „Euronadzieje 2014”...

– Nie możemy spoczywać 
na laurach. Nasz turniej jest 
wysoko ceniony w  Europie, 
a  ambicją organizatorów jest 
dążenie do ciągłego udosko-
nalenia jego realizacji. Projekt 
jest olbrzymim wyzwaniem 
organizacyjnym i  bez pomocy 
sponsorów, samorządów lo-
kalnych i  wolontariuszy, nie 
bylibyśmy w  stanie podołać 
wyzwaniu. Przygotowania 
już rozpoczęliśmy, ponieważ 
od przyszłego roku zmieni się 
formuła imprezy. Pod koniec 
maja 2014 roku, przeprowa-
dzimy eliminacje krajowe do 
turnieju głównego. Cztery 
najlepsze drużyny uzyskają 
automatyczny awans. Stawkę 
pozostałych 12 zespołów uzu-
pełnią ekipy zagraniczne, któ-
re otrzymają od organizatorów 
zaproszenie.

– Tak więc można powiedzieć, 
że „Euronadzieje”, to nie epizod 
w działalności KS Olivia, ale im-
preza, która na dobre może zago-
ścić w kalendarzach klubów z ca-
łej Europy?

– Absolutnie nie można 
tego nazwać epizodem. Za-
częliśmy dość nieśmiało w hali 
100-lecia w  Sopocie. Efekt 
był jednak niespodziewany 

dla wszystkich. Minęła nam 
dopiero 4. edycja wydarzenia, 
a mówi się już o turnieju w ca-
łej Europie. Zainteresowanie 
udziałem w  imprezie zgłasza-
ją największe potęgi piłkar-
skie. Przypomnę tylko, że od 
dwóch lat przyjeżdża do nas 
Borussia Dortmund oraz naj-
większa szkółka piłkarska na 
kontynencie – IF Bromma-
pojkarna. W  turnieju uczest-
niczą też drużyny z  Ukrainy, 
Białorusi, Łotwy, Litwy, a  za 
rok chcielibyśmy zaprosić bar-
dzo mocną drużynę z  Rosji. 
Z Obwodem Kaliningradzkim 
współpracujemy intensywnie 
od pierwszej edycji turnie-
ju. Tak więc Gdańsk staje się 
idealnym miejscem w Europie 
do organizacji tego typu wy-
darzenia piłkarskiego. Warto 
też podkreślić, że coraz wię-
cej podmiotów gospodarczych 
i  mediów interesuje się im-
prezą. Na tegorocznym finale 
pojawiły się największe pol-
skie stacje telewizyjne, co też 
świadczy o  rosnącej randze 
turnieju.

– Czy jakieś nowe, ciekawe ze-
społy zagrają w przyszłym roku 
w turnieju „Euronadzieje”?

– Mamy sygnały, że w  ko-
lejnej edycji chciałyby wziąć 
udział drużyny z  Belgii 
i  Szwajcarii, gdzie szkolenie 
młodzieży stoi na bardzo wy-

sokim poziomie. Jednak praw-
dziwym hitem kolejnego tur-
nieju może okazać się Man-
chester City. Przyjazd zawod-
ników „The Citizens” byłby 
możliwy dzięki coraz lepszej 
współpracy z  Borussią Dort-
mund, która ma z kolei bardzo 
dobre relacje z Anglikami.

– Jak na tle zagranicznych ze-
społów wypadają polskie ekipy?

– Ostatni turniej pokazał, 
że nie zawsze polska drużyna 
musi być skazana na niepowo-
dzenie. Przykład, że rywali-
zacja nie musi skończyć się na 
eliminacjach dał Widok Skier-
niewice. Polacy dopiero w  fi-
nale ulegli Borussii. Wynik 
uzyskany przez skierniewiczan 
był największą sensacją zawo-

dów. Pomorskie kluby pozo-
stają jednak daleko od wielkiej 
piłki. Dlatego w  przyszłym 
roku przeprowadzimy elimi-
nacje, aby nie było przypad-
ków w rywalizacji z najlepszy-
mi w Europie.

– W takim razie turniej będzie 
trwał dłużej niż 2-3 dni.

– Krajowe eliminacje prze-
prowadzimy pod koniec maja 
w  Pruszczu Gdańskim. Tam 
też odbędą się mecze grupowe 
turnieju głównego, zaplano-
wanego na sierpień. Znako-
micie układa się współpraca 
z  pruszczańskim samorzą-
dem. Widać, że w  tym mie-
ście mieszkańcy spragnieni 
są futbolowych imprez nawet 
na poziomie młodzieżowym, 

co pokazał dobitnie towarzy-
ski mecz Czarnych Pruszcz 
Gdański z  Borussią Dort-
mund, który obejrzało blisko 
pół tysiąca osób. Władze mia-
sta też mają wyczucie, co jest 
dobre dla mieszkańców.

– Z jakimi problemami boryka-
cie się najczęściej?

– Problemem przy każdej 
ambitnej imprezie są fundusze. 
Na organizację turnieju „Eu-
ronadzieje 2014” budżet musi 
oscylować w granicach 250 ty-
sięcy złotych. Musimy również 
pokryć wszelkie koszty zwią-
zane z  logistyką topowych 
drużyn zagranicznych. Mam 
nadzieję, że w  tym elemencie 
kosztorysu otrzymamy wspar-
cie gdańskiego portu lotnicze-

go lub jednej z linii lotniczych. 
Liczymy na cykliczne 

wsparcie samorządu woje-
wództwa pomorskiego oraz 
władz Miasta Gdańska, bez 
których nasze wydarzenie nie 
miałoby szans powodzenia. 
W  zamian oferujemy wyjąt-
kową promocję Pomorza oraz 
stolicy województwa wśród 
zagranicznych gości. O  walo-
rach szkoleniowych wydarze-
nia nie ma sensu w tym miej-
scu opowiadać. Projekt nadal 
ewoluuje i  jest na dobrej dro-
dze do osiągnięcia rangi wyda-
rzenia, z którego będzie słynne 
Pomorze i  Gdańsk na całym 
kontynencie.

– Dziękuję za rozmowę.
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uroczysty koncert Jubileuszowy 
z okazji 35 – lecia polskiego chóru kameralnego

07.12.2013 godzina 19.00
Dwór Artusa, Długi Targ 43-44, Gdańsk
Wykonawcy: 
Polski Chór Kameralny
Amelia Pękała – fortepian
Jan Łukaszewski – dyrygent
Bilety w cenie 30/20 PLN
Do nabycia w siedzibie Polskiego Chóru 
Kameralnego, 

Gdańsk-Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24,  
tel. (58) 552 41 73, (58) 552 15 19
lub na godzinę przed koncertem w Dworze Artusa.

W programie między innymi J.S. Bach,  
R. Schumann, I. Łukaszewski, E. Pałasz,  
H.M. Górecki, K. Penderecki

„Najpierw na scenę wychodzą strojne Soprany i  Alty.  
Ich krok jest nieśpieszny i elegancki. Tuż za Paniami podążają 
Tenory i  Basy. Mija chwila i  przed Chórem pojawia się 
Dyrygent. Zapada cisza oczekiwania. Maestro podnosi 
ramiona, śpiewacy biorą bezszelestny wdech i… zaczyna 
płynąć Muzyka. Ten rytuał jednoczesnego odtwarzania 
i  stwarzania świata dźwięków Polski Chór Kameralny 
doprowadził w ciągu trzydziestu pięciu lat swojego istnienia do 
perfekcji. Perfekcja stała się Jego znakiem rozpoznawczym.” 
(Artur Matys)

35 lat temu, 1 września 1978 powstał w  Gdańsku 
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis. 24 
osobowy, profesjonalny zespół muzyki a  cappella należy 
do najwybitniejszych kameralnych chórów w  Europie. Od 
blisko 30 lat kierowany jest przez Jana Łukaszewskiego, 
znanego chórmistrza i dyrygenta, którego nazwisko stanowi 
markę rozpoznawalną w  kraju i  na świecie. Polski Chór 
Kameralny od momentu powstania pozostaje obecny 
w życiu kulturalnym trójmiejskiej metropolii jako instytucja 
kultury Miasta Gdańska, organizator niezapomnianych 
koncertów oraz cieszących się popularnością wydarzeń 
muzycznych. Jednym z  nich jest zainspirowany przez Jana 
Łukaszewskiego i organizowany przez Polski Chór Kameralny 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana 
niezwykłe i pełne rozmachu przedsięwzięcie muzyczne, które 
mieszkańcy Pomorza darzą – już od ośmiu lat – nieustającą 
sympatią.  

Już w przyszłym miesiącu - 7 grudnia 2013 w Dworze Artusa 
na Długim Targu w Gdańsku odbędzie się uroczysty koncert 
z okazji 35 urodzin Polskiego Chóru Kameralnego, na którym 
zespół zaprezentuje publiczności swój przekrojowy repertuar. 
Wybór nie będzie prosty gdyż biblioteka programowa chóru 
jest praktycznie nieograniczona. Serdecznie zapraszamy na to 
wydarzenie! www.polskichorkameralny.pl

zaJęcia dla rodziny

eko warsztaty 
na przymorzu

25 listopada w ramach projektu „Przymorskie Eko Inspira-
cje. Rodzinne warsztaty art. recyklingu” odbędą się pierwsze 
warsztaty „Nakrętka, zakrętka i co jeszcze”. Zajęcia, skiero-
wane do mieszkańców Przymorza, odbędą się w budynku X 
LO przy ul. Jagiellońskiej 11.

– Do udziału w nich zapraszamy całe rodziny. Aby wziąć 
udział w warsztatach, należy wysłać zgłoszenie na adres: 
wtz@psouu.gda.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 983 
355. Liczba miejsce jest ograniczona i nie może przekroczyć 
25 osób. Udział jest bezpłatny, a każdy warsztat trwać będzie 
2 godziny – informuje Krzysztof Skrzypski z Partnerstwa 
Przymorze, który poprowadzi warsztaty.

Ekologiczny projekt to zadanie, którego celem jest promo-
wanie wśród gdańszczan zachowań przyjaznych środowisku 
oraz recyklingowi, jako szansy na rozsądne gospodarowanie 
ograniczonymi zasobami naturalnymi.

– Przedsięwzięcie jest poświęcone promocji selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych oraz możliwości ich powtórnego 
wykorzystania. Jego celem jest nie tylko poszerzanie wiedzy, 
ale przede wszystkim aktywizacja mieszkańców do podejmo-
wania działań przeciwdziałających niszczeniu środowiska. 
Do tego celu nie wystarczą bowiem uregulowania prawne czy 
działania na szczeblu państwowym, wojewódzkim i gmin-
nym. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są działania podej-
mowane przez zwykłych ludzi w codziennym życiu – tłuma-
czy Krzysztof Skrzypski.

W ramach projektu zorganizowane zostaną jeszcze trzy 
inne rodzinne warsztaty art. recyklingu: „Butelka, plastik, 
TWORZYwo sztuczne” – 29 listopada, „Dobra EKO zabawa 
to podstawa” – 9 grudnia i „EKO twórcze spotkania z papie-
rem” – 13 grudnia. Dodajmy, że wszystkie warsztaty, trwające 
dwie godziny, rozpoczynają się o godz. 19.00 i przed każdymi 
należy rejestrować się mailowo lub telefonicznie.

(kl)

kwiaty w dzielnicy

wysadzili przymorze
Podopieczni Polskiego Sto-

warzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
(PSOUU) Koło w  Gdań-
sku zainicjowali nieformalny 
projekt sadzenia kwiatów na 
Przymorzu. Początkowo mia-
ła to być jednorazowa akcja 
zatytułowana „Krokusowisko 
2013”. Jej miejscem stał się 
trawnik przy ul. Jagiellońskiej 
11, gdzie mieści się siedziba 
stowarzyszenia.

Zainteresowanie i zapał do-
rosłych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz ich 
opiekunów spowodował, iż 
projekt doczekał się nowej na-
zwy – „wySADZIMY Przy-
morze” – oraz kontynuacji. Jak 
mówi koordynator przedsię-
wzięcia Krzysztof Skrzypski, 
jesienią posadzonych zostało 
prawie 300 cebulek kroku-
sów oraz 60 cebulek tulipa-
nów w  miejscach wskazanych 
przez Administrację Osiedla 
nr 2 Powszechnej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przymorze” 
oraz Zarząd Dróg i Zieleni.

– Chcemy być też trochę 
zwariowani i  niepokorni, dla-
tego wzorem m.in. aktywi-
stów, społeczników z Warsza-
wy, planujemy „wySADZIĆ 
Przymorze” metodą party-
zancką, tzn. bez zgody, gdzieś 
pod drzewem lub płotem, ot 

tak, żeby na wiosnę było bar-
dzo kolorowo w naszej dzielni-
cy – dodaje koordynator akcji.

Tylko tej jesieni posadzono 
560 cebulek krokusów, 83 tuli-
panów, 30 irysów oraz kwiaty 
żurawka krwistego i  płomyka 
wiechowatego.

(Gr)

>> Dzięki niecodziennej akcji, na Przymorzu  
zakwitną wiosną setki kwiatów
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