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5 grudnia na boiskach Przymorza i Zaspy po raz ostatni w tym 
roku spotkali się uczestnicy turnieju dzikich drużyn „Do Przerwy 
0:1”, którego organizatorem jest Fundacja Dobroczynności oraz 
Andrzej Kowalczys. Uczestnicy stawili się w rekordowej, jak na 
zimową edycję, ilości drużyn. 

Stałym punktem każdego turnieju 
jest wizyta zawodników bądź 
trenerów Lechii Gdańsk, która zawsze 
mocno wspiera „Do Przerwy 0:1”. 

72 drużyny na zakończenie sezonu! 
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ NA ZASPIE
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OD DRUGIEJ STRONY

• 9 grudnia (środa), Enej, godz. 18.30, Gdynia 
Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 10 grudnia (czwartek), Judas Priest, godz. 
19.00, Hala Ergo Arena

• 11 grudnia (piątek), Katarzyna Nosowska, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski

• 12 grudnia (sobota), Moya Brennan, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 13 grudnia (niedziela), Queen Symfonicznie, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańs-
ku, ul. Ołowianka 1

• 13 grudnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 15 grudnia (wtorek), widowisko Peter Pan 
on Ice, godz. 15.30 i 18.00, Hala Ergo Arena

• 16 grudnia (środa), Carmina Burana, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
 ul. Ołowianka 1

• 17 grudnia (czwartek), Roman Puchowski, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 19 grudnia (piątek), Lord of The Dance, 
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 20 grudnia (niedziela), Dziadek do 
orzechów, godz. 18.00, Teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 21 grudnia (poniedziałek), Jezioro Łabędzie, 
godz. 17.00 i 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, 
pl. Grunwaldzki 1

• 30 grudnia (środa), Trefl Sopot – Rosa Ra-
dom, godz. 19.30, Hala 100-lecia w Sopocie, 
ul. Jakuba Goyki 7

• 1 stycznia (piątek), Nowy Rok z Gwiazdami 
w Filharmonii Bałtyckiej, Gdańsk,  
ul. Ołowianka 1

• 8 stycznia (piątek), Tribute to Marek Jack-
owski, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 9 stycznia (sobota), Trefl Sopot – PGE 
Turów Zgorzelec, godz. 17.00, Hala 100-lecia 
w Sopocie, ul. Jakuba Goyki 7

• 12 stycznia (wtorek), Wielki Koncert Ga-
lowy Strauss Festival Orchestra, godz. 19.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 16 – 20 stycznia, Mistrzostwa Europy w 
Piłce Ręcznej Mężczyzn

• 17 stycznia (niedziela), Kabaret Paranienor-
malni, godz. 16.00 i 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 23 stycznia (sobota), Andrea Bocelli, godz. 
19.00, Hala Ergo Arena

• 27 stycznia (środa), mecz Ligi Mistrzyń 
PGE Atom Trefl Sopot – Calcit Lublana, 
godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 3 – 4 lutego (środa – czwartek), Targi Food-
To-Go, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 14 lutego (niedziela), Kabaret Smile, godz. 
16.00 i 19.00, sala koncertowa Portu Gdyni, 
ul. Rotterdamska 9

Nasze kalendariumBILET TANDEMOWY

Na jednym bilecie 
także PKM
Mamy dobrą wiadomość dla osób korzystających z publicznej 
komunikacji. Na listopadowym zgromadzeniu Metropolitalne-
go Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, przyjęta zosta-
ła uchwała dotycząca wprowadzenia od 1 lutego 2016 roku, na 
terenie gmin należących do związku, biletu tandemowego.

Zygmunt Gołąb, rzecznik 
prasowy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku infor-
muje, że bilet tandemowy bę-
dzie mógł być wykorzystany 
w dwóch wariantach: na tere-
nie Gdańska i Sopotu, bądź 
na terenie Sopotu i Gdyni, we 
wszystkich środkach komuni-
kacji w tych miastach, a więc 
autobusach, tramwajach, tro-
lejbusach, pociągach SKM 
i PKM. Jego koszt to 140 zł 
miesięcznie.
Zdaniem wiceprezydenta 
Gdańska Piotra Grzelaka, jest 
to kolejny krok przybliżający do 
integracji taryfowo-biletowej. 
– Pomorska Kolej Metropo-
litalna została uwzględniona 
w bilecie metropolitalnym, co 

oznacza ogromne ułatwienie 
dla pasażerów. Na bilecie tan-
demowym za 140 zł miesięcz-
nie będzie można podróżować 
po Gdańsku zarówno tram-
wajem, autobusem i pocią-
giem PKM lub SKM na trasie 
Gdańsk – Sopot. Można rów-
nież w wersji gdyńskiej, trolej-
busem, PKM i SKM z na trasie 
Gdynia – Sopot – dodaje Piotr 
Grzelak.
Poza tym na posiedzeniu me-
tropolitalnego związku pod-
jęto uchwałę, dzięki której od 
1 stycznia 2015 r. bilet 30+ 
zamieni się w bilet łączony, 
obejmujący przewoźników ko-
munalnych ZTM Gdańsk, 
ZKM Gdynia i MZK Wejhe-
rowo oraz całą sieć SKM wraz 

z PKM i Przewozy Regionalne 
na trasie od Luzina po Pruszcz 
Gdański.
– Jego koszt to 210 zł, a będzie 
składał się z dwóch biletów: 
kolejowego za 116 zł i komu-
nalnego za 94 zł – dodaje Zyg-
munt Gołąb. – Zmianie ulegną 
niestety ceny biletów metropo-
litalnych. Bilet kolejowo-ko-
munalny wszystkich organiza-
torów będzie kosztował 240 zł, 
kolejowo-komunalny 200 zł. O 
złotówkę więcej zapłacą pasa-
żerowie, chcący poruszać się na 
podstawie biletów 24-godzin-
nych, natomiast w przypadku 
biletów 72-godzinych podwyż-
ka wyniesie 2 zł.

(GR)

  Na jednym bilecie podróżować będzie można kolejką SKM oraz PKM
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UNIKAT WRÓCI DO DOMU

Zabytkowy Ring znów w Gdańsku
Jak informuje nas Alicja Mongird, rzecznik prasowy Zakła-
du Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, jeszcze w tym roku 
nasze miasto wzbogaci się o kolejny zabytkowy tramwaj. 

– Ring, bo o nim mowa, to po-
jazd z 1930 roku, wyproduko-
wany przez Gdańską Fabrykę 
Wagonów. Tramwaj przyjedzie 
do Gdańska z Krakowa, gdzie 
stał nieużywany od lat 80. To 
prawdziwy unikat, ponieważ 
wyprodukowano zaledwie 6 
sztuk z tej serii – informu-
je Alicja Mongird. – Wagony 
serii Tw269 zostały wyprodu-
kowane w 1930 roku z myślą 
o obsłudze trasy z Łąkowej do 
nowej wówczas krańcówki w 
ciągu al. Legionów. Potocz-
na nazwa tramwaju Ring po-
chodzi właśnie od przedwo-
jennej nazwy ul. Kościuszki 
– Ringstrasse.
Maciej Lisicki, zastępca pre-
zesa ZKM przypomina, że po 
Gdańsku tramwaje te jeździły 
do końca lat 50.
– Następnie zostały przebudo-
wane na wagony gospodarcze. 
Dwa pojazdy trafiły do Kra-
kowa. Przez 25 lat praktycz-
nie nic się z nimi nie działo. 
Teraz jeden z nich został pod-
dany renowacji i już wkrótce 
pojawi się w Gdańsku. Będzie 

pomalowany na kremowo – 
mówi Maciej Lisicki.
Wagon jest dwukierunkowy, 
budowy metalowo-drewnianej 
z wykończeniami mosiężnymi. 
Wnętrze utrzymane w tonacji 
wiśniowej, zgodnie z trendami 
lat 30. Przy renowacji tram-
waju wykorzystano dużą część 
oryginalnych elementów, m.in. 
podwozie, elementy okien czy 

lampy wewnętrzne.
– Gdański Zakład Komuni-
kacji Miejskiej ma w swoim 
taborze już kilka zabytkowych 
tramwajów, a wśród nich m.in. 
tramwaj konny z 1873 roku, 
Bergmann z 1927 roku oraz 
Konstal N z 1952 roku – dodaje 
rzecznik Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Gdańsku.

(GR)

 Zabytkowy tramwaj niebawem pojawi się w Gdańsku
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ZŁOTE BERŁO

Sopot 
wyróżniony
– Sopot został zdobyw-
cą nagrody „Małego Berła” 
w ramach dorocznie przy-
znawanej przez Fundację 
Kultury Polskiej oraz Bank 
Millennium nagrody „Zło-
te Berło”. Nagroda główna, 
czyli 110 tysięcy złotych oraz 
rzeźba berła, autorstwa prof. 
Krzysztofa Nitscha, w tym 
roku przypadła Teatrowi Pol-
skiego Radia, który wytypo-
wał nasze miasto na laureata 
drugiej nagrody – informuje 
Anna Dyksińska z sopockie-
go magistratu.
Sopot, zdaniem organiza-
torów, należy do najbardziej 
aktywnych ośrodków kultu-
ralnych w kraju, przyciąga ar-
tystów, zachęca do przyjazdu 
odbiorców różnych działań 
artystycznych.
Nagroda „Złotego Berła” jest 
uznawana za najbardziej pre-
stiżowe wyróżnienie w pol-
skiej kulturze. W poprzed-
nich latach jej laureatami były 
takie osobistości, jak: Jerzy 
Giedroyc, Wojciech Kilar, 
Stanisław Lem, Roman Po-
lański, Krzysztof Penderec-
ki, Sławomir Mrożek, Janusz 
Gajos czy Tadeusz Różewicz.

(GR)
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www.gdansk.pl

NA TWOIM TELEFONIE
INFORMACJE Z GDAŃSKA

Miasto Gdańsk udostępnia bezpłatny system ostrzegania i informowania o zagrożeniach, 
sytuacjach kryzysowych i najważniejszych wydarzeniach w Gdańsku.

URZĄD MIEJSKI
w

GDAŃSKU

Android: iOS:

ISTNIEJĄ DWIE OPCJE REJESTRACJI W SYSTEMIE:

2
Posiadacze smartfonów otrzymają 
darmowe wiadomości o: zagrożeniach, 
opadach, wichurach, skażeniach oraz 
najważniejszych wydarzeniach 
w Gdańsku na dedykowaną aplikację 
lub zarejestrowany adres e-mail.

Rejestracja za pomocą kodu QR 
lub rekomendowana przez www.sisms.pl

1
Posiadacze klasycznych telefonów komórkowych 
otrzymają darmowe wiadomości o: zagrożeniach, 
opadach, wichurach, skażeniach w postaci SMS.

Rejestracja przez wysłanie SMS o treści 
wybranego kodu rejestrującego na numer 

661 000 112.

Kody znajdziesz na www.gdansk.pl

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika 
na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasta Gdańska. 
Opłata za wysłanie sms jest zgodna z Twoim planem taryfowym.
Rejestracja poprzez SMS, aplikację lub online oznacza akceptację 
regulaminu dostępnego w aplikacji i na stronie www.sisms.pl.
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PRZEDŚWIĄTECZNA AKCJA DLA SĄSIADÓW

Grudniowe atrakcje w klubie „Piastuś”
Ostatni miesiąc roku w Osiedlowym Klubie „Piastuś” na Przymorzu obfituje w imprezy, w których uczestniczyć mogą miesz-
kańcy w różnym wieku. Nie zabraknie spotkań wigilijnych, koncertów, warsztatów artystycznych. Propozycje „Piastusia” 
są tak bogate, że każdy powinien znaleźć coś ciekawego dla siebie. 

W ostatnim czasie bardzo du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców cieszyły się kursy 
komputerowe. Ich organizacja 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 
pomoc i hojność Stowarzysze-
nia Kulturalno-Oświatowego 
„TELE PIAST”.
– Przypomnę, że dzięki nasze-
mu sponsorowi otrzymaliśmy 
we wrześniu osiem kompu-
terów, które wykorzystujemy 
do przeprowadzania kursów 
dla seniorów. Pierwszy z kur-
sów zorganizowaliśmy w paź-
dzierniku i trwał on 6 tygo-
dni. Zajęcia odbywały się dwa 
razy w tygodniu. Od początku 
listopada rozpoczęliśmy drugi 
kurs, który skończy się przed 
świętami. Łącznie w obu kur-
sach wzięło udział 18 osób, 
ale w związku z dużym zain-
teresowaniem mieszkańców, 
w nowym roku planujemy ko-
lejne informatyczne zajęcia – 
informuje Ewa Abramowska, 
kierownik „Piastusia”.

Jednak grudzień to przede 
wszystkim święta, prezenty 
i Mikołaj. Ulubieniec milu-
sińskich odwiedził już dzieci 
w przymorskim klubie. Ma-
luchy obejrzały przy okazji 
przedstawienie „Królewna 
Śnieżka”.
– Na imprezie nie zabrakło 
tańców i dobrej zabawy, któ-
re towarzyszyły dzieciom 
przez całe spotkanie. Na za-
kończenie zabawy Mikołaj 
obdarował maluchy paczusz-
kami i zgodził się – ku ucie-
sze dzieci i ich rodziców – na 
sesję zdjęciową – mówi Ewa 
Abramowska.
Klub z Piastowskiej nie tylko 
organizuje zabawy dla dzieci, 
ale pamięta też o rodzinach, 
które znajdują się w trudnej 
sytuacji. Jak co roku, w grud-
niu organizowana jest przez 
klub zbiórka żywności dłu-
goterminowej oraz słodyczy. 
Akcja potrwa do 11 grud-
nia, a zebrane dary trafią do 

najbardziej potrzebujących 
rodzin z osiedla. Osoby, które 
chcą wesprzeć charytatywną 
akcję, kontaktować się mogą z 
Ewą Abramowską.
– Zajęci codziennymi spra-
wami, zabiegani, nie zawsze 
dostrzegamy tych, dla któ-
rych codzienność jest trudna, 
osoby samotne, chore, wie-
lodzietne rodziny. Od wielu 
lat robimy w naszym klubie 
zbiórki dla potrzebujących. 
Zbieraliśmy dary dla hospi-
cjum, osób dotkniętych przez 
zdarzenia losowe, czy powo-
dzian. Od kilku lat uważniej 
zaczęliśmy przyglądać się 
mieszkańcom naszego osiedla 
i wówczas okazało się, że na 
terenie Przymorza jest wiele 
osób, które potrzebują wspar-
cia. Postanowiliśmy wspoma-
gać naszych potrzebujących 
sąsiadów, tych, którzy miesz-
kają w okolicy, którzy nie 
proszą o pomoc, a my dobrze 
wiemy, że ta jest wskazana.

Zawsze przed świętami Bo-
żego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy organizujemy zbiórki 

długoterminowych artyku-
łów spożywczych i słodyczy. 
Dzięki hojności mieszkańców 
na każde święta przygotowu-
jemy paczki, które następnie 
są przekazywane potrzebują-
cym. Korzystając z okazji, ser-
decznie dziękuję wszystkim 
tym mieszkańcom, którym los 
naszych potrzebujących sąsia-
dów nie jest obojętny – dzię-
kuje Ewa Abramowska.
Grudzień to również miesiąc 
licznych spotkań opłatko-
wych. W klubie przy Piastow-
skiej spotkają się m.in. senio-
rzy, rada osiedla oraz samotni 
i potrzebujący. 
Spotkanie organizowane jest 
we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzi-
nie i Stowarzyszeniem Kul-
turalno-Oświatowym „TELE 
PIAST”, które jest nie tylko 
współorganizatorem, ale rów-
nież głównym sponsorem tej 
imprezy.
– Poza tym zapraszamy miesz-
kańców do wspólnego kolędo-
wania, które tym razem odbę-
dzie się 19 grudnia o godz. 
18.00 w siedzibie naszego 
klubu przy ulicy Piastowskiej 
98A. Mamy nadzieję, że bę-
dzie to dla uczestników czas 
wyciszenia, który wprowadzi 

w prawdziwie świąteczny na-
strój. Na koncert jest wstęp 
wolny – zaprasza szefowa 
„Piastusia”.
Przy okazji warto też wspo-
mnieć, że od 2 lat działa w 
klubie Pracownia Mansarda, 
która prowadzi warsztaty ce-
ramiczne dla dzieci. Wyjąt-
kowe zajęcia, które prowadzi 
Monika Urbańska-Ilecka, de-
dykowane są przede wszyst-
kim dzieciom. 12 grudnia za-
praszamy wszystkich uczest-
ników zajęć ceramicznych 
na przedświąteczne spotka-
nie oraz wernisaż prac dzieci 
uczestniczących w zajęciach. 
Niedawno zakończył się na-
tomiast konkurs plastyczny 
„Dzwony, dzwonki, dzwo-
neczki”. W ubiegłym tygo-
dniu upłynął termin nadsyła-
nia prac. W sumie w konkur-
sie wzięło udział 90 uczestni-
ków reprezentujących przed-
szkola i szkoły podstawowe. 
Rozstrzygnięcie konkursu i 
wręczenie nagród planowane 
jest na 16 grudnia, a o wy-
nikach poinformujemy w na-
stępnym wydaniu gazety.

(KL)

 Mikołaj rozdawał niedawno prezenty w klubie “Piastuś”
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KONCERT UKRAIŃSKICH BANDURZYSTEK

Świąteczne kartki „Bolka i Lolka”
Jak każdego miesiąca, w Osiedlowym Klubie „Bolek i Lolek” odbywają się cie-
kawe imprezy, które organizowane są przede wszystkim z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach Przymorza.

– W miniony piątek, przy oka-
zji Mikołajek, zaprosiliśmy 
wszystkie dzieciaki z osiedla 
na spektakl Teatru Arlekin 
z Białegostoku. Po przed-
stawieniu maluchy zostały 
jeszcze na zabawie, na którą 
zawitał również Mikołaj, ob-
darowując wszystkich słodki-
mi upominkami – mówi nam 
Piotr Szczepański, kierownik 
klubu „Bolek i Lolek”.
Z kolei 15 grudnia na godz. 
18.00 wszystkich amatorów 
dobrej muzyki instrumental-
nej zapraszamy do „Bolka i 
Lolka”, mieszczącego się przy 
ul. Kołobrzeskiej 57, na kon-
cert, podczas którego wystąpią 

ukraińskie bandurzystki. 
– Można powiedzieć, że gra na 
tym instrumencie to prawdziwy 
majstersztyk, ponieważ bandu-
ra to bardzo trudny do opano-
wania instrument – podkreśla 
Piotr Szczepański.
W dalszym ciągu bardzo du-
żym zainteresowaniem miesz-
kańców cieszą się warsztaty 
origami. Niedawno odbyły się 
kolejne zajęcia, które prowadzi 
Joanna Boużyk. 
– Zainteresowanie warsztatami 
jest tak duże, że w styczniu zor-
ganizujemy kolejne warsztaty 
origami, a o szczegóły należy się 
pytać w naszym klubie. Wspo-
mnieć jeszcze należy, że koło 

plastyczne prowadzone właśnie 
przez Joannę Boużyk wyko-
nuje świąteczne tematy, które 
pojawią się na kartkach świą-
tecznych przygotowywanych 
przez nasz klub. Kartki trafią 

do dzieci, które brały udział w 
plastycznych zajęciach oraz do 
członków rady naszego osiedla 
– mówi Piotr Szczepański.

(KL)

 W klubie “Bolek i Lolek” wystąpili aktorzy 
 Teatru Arlekin z Białegostoku
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POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najszczersze życzenia:

suto zastawionego stołu, mnóstwa prezentów pod choinką 
i wspólnego śpiewania kolęd, Wigilii wśród najbliższych, 

a w Sylwestra szampańskiej zabawy do białego rana,
osiągnięcia wyznaczonych celów 
i samych sukcesów w 2016 roku,

spełnienia każdego, nawet najskrytszego marzenia 
i mnóstwa miłości.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu doradców, specjalistów 
oraz wszystkich pracowników

Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 

w Gdańsku

Dyrektor Aleksander Mach

CENA WODY BEZ ZMIAN

W nowy rok bez 
podwyżki
Mamy dobrą wiadomość dla 
mieszkańców naszego miasta. 
Spółka Saur Neptun Gdańsk 
nie podniesie bowiem cen na 
wodę. 
– Cena za metr sześcienny 
wody i ścieków pozostanie 
na niezmienionym pozio-
mie 9,81 zł, co oznacza, że 
1 m sześcienny wody kosz-
tował będzie 4,05 zł, a 1 m 
sześcienny odprowadzonych 
ścieków 5,76 zł – informu-
je Magdalena Rusakiewicz, 
rzecznik prasowy Saur Nep-
tun Gdańsk.
Prezydent Gdańska – Paweł 
Adamowicz przyznał, że ceny 
wody były negocjowane ze 
spółką, a rozmowy zakończy-
ły się pozytywnie.
– W ich efekcie taryfa za 
wodę i ścieki w roku 2016 nie 
ulegnie zmianie. To dobra 
wiadomość dla gdańszczan i 
ich domowego budżetu. Co 
ważne, będzie to już trzeci 
rok bez podwyżki opłat dla 
mieszkańców – dodaje Paweł 
Adamowicz. 
Dodajmy, że spółka wodno-
-kanalizacyjna wnioskowała 
o 6,42 proc. podwyżkę ceny 
za wodę i ścieki. 

Magdalena Rusakiewicz 
mówi, że w jej efekcie cena 
miała wzrosnąć o 63 gro-
sze, ale po weryfikacji wnio-
sku obie strony doszły do 
porozumienia. 
Serge Bosca, prezes SNG 
podkreśla, że aby się tak stało, 
firma będzie musiała wpro-
wadzić znaczne oszczędności 
na bieżącej działalności.
– Pragnę jednak uspokoić 
gdańszczan, że nie spowodu-
je to spadku jakości naszych 
usług. W tych czasach trud-
nych ekonomicznie dla go-
spodarstw domowych jeste-
śmy w stanie utrzymać cenę 
na niezmienionym poziomie. 
To rzecz niezwykła, bo dzieje 
się tak już trzeci rok z rzędu – 
dodaje prezes SNG.
Na 10 największych miast 
w Polsce cena wody plasuje 
Gdańsk na 6. pozycji. Więcej 
od gdańszczan płacą miesz-
kańcy Katowic (12,86 zł), 
Warszawy (10,62 zł), Szcze-
cina (10,27 zł), Bydgoszczy 
(10,18 zł) oraz Poznania (9,92 
zł).

(GR)

BUDUJĄ NOWOCZESNE CENTRUM

PODR zniknie z Gdańska
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego niebawem przeniesie się z Gdańska do 
Lubania pod Kościerzyną. Jak mówi „Panoramie” Krzysztof Trawicki, wicemarsza-
łek województwa pomorskiego, obiekty po ośrodku w Lipcach zostaną sprzedane. 

W tej chwili trwa remont bu-
dynku biurowego nowej siedzi-
by ośrodka w Lubaniu.
– To bardzo ważna inwesty-
cja nie tylko dla Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go, ale i całego regionu. Naj-
ważniejsze dla ośrodka to fakt, 
żeby być bliżej rolników i osób, 
które korzystają z jego działań. 
Wskazaliśmy na Lubań, ponie-
waż właśnie tam odbywają się 
duże targi branży rolniczej. Do 
celów biurowych przystosowa-
ny ma być budynek dawnego 
Zespołu Szkół Rolniczych. In-
westycja jest teraz w trakcie re-
alizacji – mówi nam Krzysztof 
Trawicki.
Dodajmy w tym miejscu, że 
inwestycja – która zakoń-
czyć się ma do końca czerwca 
2016 roku – kosztuje 4,4 mln 
zł, z czego 1,5 mln zł pocho-
dzi z Ministerstwa Rolnictwa. 
Wcześniej powstało w Lubaniu 
Pomorskie Centrum Pszcze-
larskie, a w planach jest z ko-
lei budowa Centrum Edukacji 

Energii Odnawialnej, które 
kosztować ma kolejne 300 tys. 
zł. W Lubaniu powstaną insta-
lacje pompy ciepła, fotowolta-
iczne i wiatrowe.
– Powstała minibiogazownia 
rolnicza, służąca do produk-
cji biogazu. Głównym założe-
niem jest jej wykorzystanie dla 
zasilania w energię elektryczną 
gospodarstw rolnych zdolnych 
wytwarzać biomasę dla zapew-
nienia ciągłej produkcji bio-
gazu. Nasza biogazownia ma 

też pokazać, że dzięki takim 
inwestycjom, rolnicy mogą zy-
skać dodatkowe źródło docho-
du. Wiem, że budowa małych 
biogazowni będzie dofinanso-
wana przez Unię Europejską 
oraz Fundusz Ochrony Środo-
wiska – dodaje wicemarszałek 
Trawicki.
Obiekt w Lipcach, w którym 
obecnie znajduje się siedziba 
PODR, został wystawiony na 
sprzedaż. Jednak do tej pory 
nie zgłosił się chętny, który 

byłby zainteresowany kupnem 
nieruchomości. 
– Wreszcie w naszym woje-
wództwie powstanie nowocze-
sne centrum rolnicze, w którym 
będzie można przeprowadzać 
szkolenia czy organizować tar-
gi handlowe. Nadrabiamy stra-
cony czas i już niebawem bę-
dziemy mogli pochwalić się no-
woczesnym ośrodkiem – pod-
sumowuje Krzysztof Trawicki.

(KL)

  Wizualizacja nowej siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
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PIOTR SZCZEPAŃSKI

Artysta o wielu twarzach
W minioną środę w oliw-
skiej bibliotece przy ul. Opa-
ta Jacka Rybińskiego 9 odbył 
się wernisaż wystawy Piotra 
Szczepańskiego „Miniatura 
tkacka – detal i barwa”. Pra-
ce gdańskiego artysty będzie 
można oglądać do 8 stycznia. 
Piotr Szczepański, na co 
dzień kierownik osiedlowe-
go klubu „Bolek i Lolek” na 
Przymorzu, znany jest przede 
wszystkim ze swojej twórczo-
ści literackiej. Jednak swój 
wolny czas poświęca też na 
malarstwo i tkactwo. 
– Żadna z dziedzin, którymi 
się zajmuję, nie jest prosta. 
Nieustannie trzeba ćwiczyć 
swoje rzemiosło. Swoje myśli 
staram się przełożyć w twór-
czości. Jeśli nie mogę wypo-
wiedzieć się w wierszu, to sia-
dam i tkam. Przynosi mi to 
pełną satysfakcję – mówi nam 
Piotr Szczepański.

Prace tkackie gdańskiego arty-
sty nie są ze sobą związane żad-
nym tematem.
– Moje działania dotyczą bar-
dziej techniki wykonawczej, 
majstersztyku wykonania i bar-
wy. W swoich pracach używam 
bardzo cienkich nici, a kilka 

prac wykonanych jest techni-
ką, której nikt do tej pory w 
Europie nie używał – tłuma-
czy nam Piotr Szczepański.
Dodajmy, że wystawę można 
oglądać za darmo w godzi-
nach otwarcia biblioteki.

(KL)
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  Piotr Szczepański w oliwskiej bibliotece prezentuje swoje 
tkackie prace
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SPOTKANIA SENIORÓW

20-lecie klubu „Przymorze”
Klub Seniora „Przymorze”, mający swoją siedzibę w Domu Kul-
tury przy ul. Śląskiej 66B, obchodził niedawno swoje 20-lecie.

- Inicjatorką uruchomienia 
klubu seniora była, nieżyjąca 
już dyrektorka naszego Domu 
Kultury, Zofia Libura. Jak w 
każdej organizacji, także i u nas 
początki były trudne. Z czasem 
jednak członków naszego klubu 
było coraz więcej. W ostatnich 
latach zauważamy za to ich 
spadek. Młodzi mają inne zaję-
cia i niezbyt chętnie chcą dzia-
łać w klubach seniorów – mówi 
nam Stefania Fedorowicz, 

która klubem „Przymorze” kie-
ruje już 20 lat. Seniorzy z Przy-
morza spotykają się w każdy 
wtorek o godz. 17.00 w Domu 
Kultury przy ul. Śląskiej 66B. 
Tu, w miłej atmosferze, po-
ruszają w rozmowach ciekawe 
tematy, obchodzą różnego ro-
dzaju święta okolicznościowe, 
ale również urodziny czy imie-
niny swoich rówieśników. Oso-
by, które chciałby przyłączyć 
się do klubu „Przymorze”, są 

oczywiście mile widziane.
- Naszym głównym źródłem 
przychodu są wieczorki tanecz-
ne. Nie są to jednak duże pie-
niądze, ponieważ koszty zor-
ganizowania takiego wieczor-
ku też są spore. Ale dzięki tym 
środkom, udaje nam się co jakiś 
czas wyjeżdżać na wycieczki, 
najczęściej są to jednodnio-
we wypady – dodaje Stefania 
Fedorowicz.

(KL)

  Członkowie Klubu Seniora „Przymorze” obchodzili niedawno 20-lecie istnienia swojej organizacji
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MIKOŁAJ ZAWITAŁ NA ORUNIĘ

Światełka na drzewkach 
włączone!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” to kolejne miejsce na mapie 
naszego miasta, gdzie rozpoczęło się radosne odliczanie czasu do 
świąt Bożego Narodzenia. Stało się to w piątek, 4 grudnia.

– W znanym od lat Mikoła-
jowi i dzieciom miejscu, pla-
cu w centrum osiedla, pojawił 
się On – święty Mikołaj. Była 
godzina 16.00 – mówi Fran-
ciszek Wantuch ze Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Południe”. 
– Mikołaj jest zapracowany, 
więc umówił się na spotka-
nie trochę wcześniej. Kto by 
się jednak tym przejmował? 
Dla wszystkich, a najbardziej 
dla najmłodszych, ważne jest, 
by przybył, bo zwiastuje naj-
bardziej oczekiwane święta. 
Przejęte chwilą dzieci, Miko-
łaj przepytał na okoliczność 
całorocznej grzeczności. Wy-
słuchał specjalnie przygotowa-
nych na tę okoliczność, przez 
nauczycielki i przedszkolaków 
z „Parkowego Wzgórza”, pio-
senek i zaprosił do odśpiewania 
kilku kolęd.
Dodajmy, że ton wspólnemu 
kolędowaniu nadawała Kata-
rzyna Laszkowska, studentka 
V roku Akademii Muzycznej w 
Gdańsku.
– W końcu Mikołaj uznał, że 

milusińscy z naszej spółdziel-
ni są gotowi, by zacząć świę-
towanie. Zarządził wspólne 
odliczanie i lampki na drzew-
kach zalśniły różnymi kolora-
mi. Następnie wraz z zarządem 
i pracownikami spółdzielni 

obdarował dzieci słodyczami, 
które specjalnie na tę okazję 
przygotował – dodaje Franci-
szek Wantuch.

(AW)

  Mikołaj zawitał również na Orunię Górną

Oferta SM “POŁUDNIE”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE oferuje do sprze-
daży domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej o po-
wierzchni użytkowej 170m2 wraz z garażem i działka na 
ogródek przydomowy w cenie około 660 tyś  zł. netto 
oraz ostatnie mieszkania w oddanym w listopadzie 2015 

roku budynku wielorodzinnym.

Tel : 508 462 257 lub 58/ 670 42 36

e-mail:  d.komorowska-czlonkowski@smpolusnie.pl      
m.kupczyk-czlonkowski@smpoludnie.pl

www.smpoludnie.pl
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EFEKTY ICH PRACY JUŻ WIDAĆ

Przymorze Małe doczekało się 
rady dzielnicy
O działaniach Rady Dzielnicy Przymorze Małe rozmawiamy z jej przewodniczącym – Marcinem Mickun. 

– Na Przymorzu Małym udało 
się powołać radę dzielnicy. 
Wybory odbyły się 22 marca 
tego roku. Dlaczego rady 
dzielnic są potrzebne miesz-
kańcom?
– Na początku chciałbym po-
dziękować wszystkim miesz-
kańcom Przymorza Małego za 
udział w wyborach i oddanie 
swojego głosu. Wcześniej nie 
miałem takiej okazji, dlatego 
dziękuję na łamach „Panora-
my”. Rada dzielnicy reprezen-
tuje mieszkańców w stosunku 
do władz miasta. To podsta-
wowe zadanie. Nie możemy 
też zapominać o dodatkowych 
pieniądzach, którymi dysponu-
je rada.
– No właśnie. Jakie to środki 
i na co zostały przeznaczone?
– W tym roku otrzymaliśmy 
ponad 55 tysięcy złotych z bu-
dżetu miasta. W przyszłym 
roku będzie to około 73 tysięcy 
złotych. W tym roku przezna-
czyliśmy środki na postawienie 
nowych ławek, śmietników, 
wiat przystankowych, zna-
ków drogowych wskazujących 
dzielnicę Przymorze Małe, 
a także na organizację festy-
nu, który odbył się pod koniec 
czerwca w naszym parku nad 
Potokiem Oliwskim. Ze środ-
ków rady dzielnicy sfinanso-
waliśmy również wyprawki 

szkolne i paczki świąteczne dla 
najuboższych dzieci z Przymo-
rza Małego. Nie zapominamy 
także o wsparciu ubogich osób 
dorosłych. Dla nich organizu-
jemy spotkanie opłatkowe 14 
grudnia. W tym roku prze-
znaczyliśmy także pieniądze 
na remont tunelu pieszego pod 
ulicą Chłopską. Dzięki naszym 
działaniom zamontowano tam 
kamery, wyremontowano scho-
dy, barierki i odmalowano ścia-
ny frontowe.
– To naprawdę dużo jak na 
kilka pierwszych miesięcy 
działalności rady dzielnicy. 
Jakie są Wasze kolejne cele i 
działania?
– Proszę mi wierzyć, że to tyl-
ko część rzeczy, które udało 
nam się „załatwić”. Tutaj mu-
szę wspomnieć o wszystkich 
członkach zarządu dzielnicy. 
Moja zastępczyni Anna Ma-
ria Czarzasta, która zajmuje 
się sprawami społecznymi, na-
wiązała bardzo dobrą współ-
pracę ze Strażą Miejską, któ-
ra na pewno przekłada się na 
polepszenie bezpieczeństwa w 
naszej dzielnicy. Organizacja 
czerwcowego festynu to wła-
śnie zasługa Ani. Dzięki jej 
zaangażowaniu społecznemu 
i nawiązaniu wielu kontak-
tów, zorganizowała wspaniałe 
wydarzenie, jakiego na naszej 

dzielnicy do tej pory nie było. 
Festyn sąsiedzki będzie konty-
nuowany w następnych latach 
naszej działalności. Maria Ła-
pińska, sekretarz zarządu, po 
wielu latach walki doprowadzi-
ła do budowy przepompowni 
ścieków na ulicy Szczecińskiej, 
która podczas każdego dużego 
deszczu zamieniała się w je-
zioro, które zalewało okoliczne 
domy. Członek zarządu Kazi-
mierz Widźgowski spotykał się 
z przedsiębiorcami, którzy pro-
wadzą budowy w naszej dziel-
nicy. Dzięki jego staraniom 
te budowy już nie dokuczają 
mieszkańcom tak, jak dotych-
czas. Kazimierz Widźgowski 
zabiegał o to, by ciężarówki nie 
wzniecały tyle kurzu. Udało 
się. Obecnie drogi na terenie 
budów są polewane wodą.
– Czytałem, że złożył Pan 
projekty do Budżetu Obywa-
telskiego. Jakie to projekty 
i czy wygrały w głosowaniu 
mieszkańców?
– Tak, to prawda. Złożyłem 3 
projekty do Budżetu Obywa-
telskiego. Złożyłem je w imie-
niu całego zarządu dzielnicy, 
bo bez pomocy członków za-
rządu i rady dzielnicy nie uda-
łoby się zwyciężyć. Pierwszy 
projekt to modernizacja chod-
nika na ulicy Krzywoustego, 
na odcinku od tunelu pod ulicą 

Chłopską do jezdni na ulicy 
Krzywoustego. Na tym chod-
niku przewiduje się postawie-
nie nowych ławek, śmietników, 
być może oświetlenia, a także 
wydzielenie ścieżki rowerowej. 
Drugim zwycięskim projek-
tem jest oświetlenie chodnika 
wzdłuż ulicy Chłopskiej. W 
tym roku zaczynamy od odcin-
ka pomiędzy ulicą Piastowską, 
a Czerwonym Dworem. W ko-
lejnych latach będziemy „prze-
suwać się” w stronę Zaspy tak, 
aby chodnik wzdłuż całej uli-
cy Chłopskiej był oświetlony. 
Ostatnim zwycięskim projek-
tem jest budowa placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej pomiędzy 
biblioteką, a blokiem przy uli-
cy Czerwony Dwór 20. Tutaj 
chciałbym podziękować za po-
moc Beacie Wierzbie, radnej 
miasta Gdańska, która wska-
zała teren, na którym mogliby-
śmy taką siłownię i plac zabaw 
wybudować.

– Nie dla wszystkich miesz-
kańców jest jasne, czym 
różni się zarząd od rady 
dzielnicy. Czy może Pan to 
wytłumaczyć naszym Czytel-
nikom?
– Zarząd dzielnicy jest władzą 
wykonawczą w stosunku do 
rady dzielnicy. Możemy użyć 
prostego porównania do funk-
cjonowania rady miasta czy 
parlamentu. Rada dzielnicy 
jest jak rada miasta czy Sejm, 
a zarząd dzielnicy jak prezy-
dent miasta ze swoimi zastęp-
cami lub Rada Ministrów. Za-
rząd dzielnicy wykonuje zada-
nia powierzone mu przez radę 
dzielnicy.
– Co chciałby Pan zrealizo-
wać w najbliższej przyszłości 
dla dzielnicy?
– Ostatnio bardzo intensyw-
nie zabiegam o remont ulicy 
Piastowskiej, od ulicy Dro-
szyńskiego do ulicy Chłop-
skiej. Jezdnia na tym odcinku 

jest bardzo wyeksploatowana i 
grozi uszkodzeniem pojazdów. 
Ulica Piastowska jest jedną z 
trzech głównych, obok Ko-
łobrzeskiej i Bora Komorow-
skiego, ulic na naszej dzielnicy. 
Piastowska jest w najgorszym 
stanie technicznym i wymaga 
szybkiego remontu. Zgodnie z 
cennikiem miejskim koszt pod-
stawowego remontu to około 
900 tysięcy złotych. Niestety, 
ostatnio otrzymałem odmowę 
remontu tej ulicy od Andrzeja 
Bojanowskiego, zastępcy pre-
zydenta Gdańska. Nie poddaję 
się jednak i dalej będę zabiegał 
o jej remont. Między innymi 
w tej sprawie zaprosiłem pre-
zydenta Pawła Adamowicza 
na spotkanie z mieszkańcami 
Przymorza Małego, które mam 
nadzieję, odbędzie się w nieod-
ległej przyszłości, w którejś ze 
szkół.
– Gdzie znajduje się siedziba 
Rady Dzielnicy Przymorze 
Małe?
– Siedziba naszej rady znajduje 
się na ulicy Czerwony Dwór 25, 
pok. nr 11. Zapraszam wszyst-
kich mieszkańców, którzy mają 
jakieś problemy, na dyżury rad-
nych w każdą środę w godzi-
nach 12.00 – 13.00 oraz 17.00 
– 18.30. Na dyżury radnych 
przychodzi wielu mieszkańców 
ze swoimi problemami, w któ-
rych rozwiązaniu pomagamy. 
Ciekawostką jest to, że przy-
chodzą do nas również miesz-
kańcy sąsiedniej dzielnicy – 
Przymorza Wielkiego, którzy 
jak dotąd nie mają reprezen-
tantów jednostki pomocniczej, 
czyli rady dzielnicy.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  Stanisław Szychowski  Siedziba rady dzielnicy mieści się przy ul. Czerwony Dwór 25

 Marcin Mickun zabiega o remont ulicy Piastowskiej
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W SM „SZADÓŁKI” SĄ PRZYGOTOWANI DO ZIMY

Wszystko gotowe do walki ze skutkami zimy. 
Prawdziwa zima oszczędziła jeszcze nasz region, ale zarządcy dróg i nieruchomości są przygotowani na najgorsze. Nie ina-
czej jest w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki”. Do walki z zimą przygotowany jest odpowiedni sprzęt oraz mieszanka do 
posypywania śliskich nawierzchni.

Od kilku tygodni do odśnie-
żania chodników i ciągów 
pieszych przygotowany jest 
odpowiedni sprzęt, przy po-
mocy którego będziemy wal-
czyć ze skutkami opadów oraz 
mrozu. 
– Odśnieżaniem jezdni zajmie 
się natomiast firma zewnętrz-
na, z którą zawarliśmy umowę 
na tego typu usługi. Na tere-
nie osiedla składujemy rów-
nież mieszankę piasku z solą, 
którą posypywane będą nasze 
chodniki – mówi nam Jan Ka-
zimierczyk, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Szadółki”.
Warto w tym miejscu poin-
formować mieszkańców osie-
dla, aby swoje samochody 
parkowali tak, by nie utrud-
niały odśnieżania. 
– Już teraz ostrzegamy miesz-
kańców, aby nie parkowa-
li samochodów w miejscach, 
gdzie ich pojazdy mogą zostać 
uszkodzone przez spadający 
sopel lodu albo nawis śnież-
ny. Spółdzielnia na pewno 
nie będzie pokrywała zwią-
zanych z tym szkód. Apeluje-
my szczególnie do osób, które 
parkują samochody w niedo-
zwolonych miejscach, zosta-
wiając swoje auto na chodniku 
albo tuż przy budynku w stre-
fie zagrożenia obsunięciem się 
śniegu z dachu. Jeśli ktoś sto-
sował się będzie do przepisów 
ruchu drogowego, to żadna 

nieprzyjemna niespodzianka 
na pewno go nie spotka – za-
pewnia Jan Kazimierczyk.
Z kolei Ludwik Nowacki, wi-
ceprezes SM „Szadółki” przy-
pomina, że na  wszystkich 
wewnętrznych ulicach osiedla 
(poza Piotrkowską), obowią-
zuje „strefa zamieszkania”.
– Chciałbym w związku z 
tym przypomnieć, że w ta-
kim wypadku parkować moż-
na jedynie w wyznaczonych 
do tego miejscach. Poza tym 
na ulicach oznaczonych „stre-
fą zamieszkania” samochód 
może poruszać się do 20 
km/h – przypomina Ludwik 
Nowacki.
Warto jednak w tym miej-
scu powiedzieć, że na terenie 
osiedla nie brakuje bezpiecz-
nych miejsc do parkowania. 
Do dyspozycji kierowców 
pozostaje przecież hala par-
kingowa przy ulicy Często-
chowskiej 1 oraz dwa parkingi 
przy wjeździe na osiedle. We 
wszystkich tych lokalizacjach 
są jeszcze wolne miejsca. 
– Przy okazji warto też przy-
pomnieć mieszkańcom na-
szej spółdzielni o racjonalnej 
gospodarce ciepłem – mówi 
prezes Kazimierczyk. – Opty-
malna temperatura w miesz-
kaniach to 21 stopni. Miesz-
kania powinniśmy wietrzyć 
krótko, ale intensywnie, 
przy zakręconych zaworach 

termostatycznych, aby nie 
było zbędnych strat ciepła z 
grzejników. Poza tym grzejni-
ki nie powinny być zastawio-
ne meblami, czy przysłonięte 
grubymi zasłonami. Stosując 
się do tych kilku wskazówek 
mieszkańcy nie będą płacić 
za ciepło, które uciekło przez 
okno.
Dodajmy, że mieszkańcy SM 
„Szadółki” korzystać mogą 
z ciepła przez cały rok. Wę-
zły ciepłownicze są bowiem 
wyposażone w czujniki ze-
wnętrzne, dzięki którym – 
w razie niskich temperatur 
– ciepło dostarczane jest do 
mieszkań nawet w okresie let-
nim, kiedy na dworze tempe-
ratura spada poniżej 10 stopni 
Celsjusza. 
– Z takiej możliwości korzy-
stamy od roku i dzięki sygna-
łom od mieszkańców wiemy, 
że jest to dobre rozwiązanie. 
Jest to komfortowe i na pew-
no z takiej możliwości ogrze-
wania mieszkań będziemy 
korzystać w kolejnych latach. 
Trzeba jednak pamiętać, że 
jeśli ktoś nie chce korzystać z 
takiego rozwiązania w okresie 
letnim, to powinien zakręcić 
zawór termostatyczny, żeby 
nie ponosić niepotrzebnych 
kosztów – tłumaczy Ludwik 
Nowacki. 

(lubek)

BOŻONARODZENIOWO NA OPOLSKIEJ

Grudniowe imprezy w 
„Maciusiu I”
Bardzo interesująco zapowiadają się najbliższe dni w klubie „Maciuś 
I” przy ul. Opolskiej 2 na Przymorzu.

- 8 grudnia zapraszamy wszyst-
kie dzieci lubiące malować na 
konkurs plastyczny „Choinka 
świąteczna”. Z kolei w czwar-
tek, 10 grudnia na godz. 16.00, 
zapraszamy wszystkich chęt-
nych na koncert kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu solistów 
i solistek    z studia piosenki. 
Już 11 grudnia od godz. 10.00 
prowadzona będzie impreza 
mikołajkowa z niespodzianką 
dla najmłodszych, więc warto 
przyprowadzić swoje pociechy 

– zachęca Joanna Pałubińska z 
przymorskiego klubu.
Poza tym, 15 grudnia o godz. 
16.00, odbędzie się dla za-
proszonych osób wigilia dla 
samotnych. Jest to impreza 
zamknięta odbywająca się w 
Szkole Podstawowej nr 80. 17 
grudnia o godz. 15.00, tym ra-
zem już w przymorskim klubie, 
odbędzie się wigilia w Kole Se-
niora „Pogodna Jesień”. Tego 
samego dnia na godz. 17.00 
zaproszone dzieci spotkają się z 

Mikołajem.
- Korzystając z okazji, pra-
cownicy naszego klubu skła-
dają wszystkim czytelnikom 
„Panoramy Pomorza” i przyja-
ciołom Klubu „Maciuś I”, naj-
serdeczniejsze życzenia, zdro-
wych i wesołych świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2016 roku – w 
imieniu klubu życzenia składa 
Joanna Pałubińska.

(KL)

  Kierowcy często parkują samochody w niedozwolonych miejscach – mówi Jan Kazimierczyk, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki”

  Niedawno w klubie „Maciuś I” odbył się Festiwal Piosenki Retro o Złoty Mikrofon
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SYLWESTER GDAŃSKI 2015
Jak co roku, Miasto Gdańsk i Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury ser-
decznie zapraszają wszystkich mieszkańców, 31 grudnia 2015 roku, na Targu Węglo-
wym, gdzie o godzinie 22:00 rozpocznie się muzyczne wydarzenie kończące rok 2015 
- plenerowy Koncert Sylwestrowy.

Koncert otworzy młody, 
trójmiejski zespół fun-
kowy, Funkloopy. Funk-
loopy, to zespół zrzesza-
jący grupę muzyków, 
grających wspólnie od 
2007 roku. Wspólne 
zainteresowania funkiem 
zaowocowały pierwszą 
płytą pod pierwotnym 
tytułem "Radiofrend-
li", którą można było 
usłyszeć dopiero po 
rozpoczęciu współpra-
cy z Maximus Media. 
Wówczas produkcja 
ujrzała również światło 
dzienne w formie krąż-
ka. Produkcją zajął się 
dobrze znany producent 
- Sir Michu. Autorem 
tekstów był natomiast 
trójmiejski raper Toma-
sin, reprezentant ekipy 
Dwazera jak i Ziombo  
i Kliki. Po wyjeździe 
jednego z głównych 
założycieli zespołu Sir 
Micha, zespół przerywa 
dalszą działalność. Pod 
koniec roku 2012, dzięki 
inicjatywie Michała Sa-
sinowskiego, Funkloopy 
wracają do wspólnego 
tworzenia, powiększając 
przy tym skład zespołu. 
Prócz sekcji, w skład 
której wchodzi: perk-
usja (Łukasz Łapiński), 
gitara basowa (Piotr 
Gierszewski), gitara 
(Michał Zienkowski), 
instrumenty klawiszowe 
(Arek Krawiel, Michał 
Ciesielski), będzie moż-
na usłyszeć instrumenty 
dęte takie jak: saksofon 
altowy/baryton (Michał 
Sasinowski), sakso-
fon tenorowy (Michał 
Jan Ciesielski), trąb-
ka (Dawid Lipka). Za 
wokal/rap w dalszym 
ciągu odpowiedzialny 
jest Tomasin.
                                      

Tuż przed godziną 23:00 
na scenie pojawi się jeden 
z najlepszych wokalistów 
z Wielkiej Brytanii Ray 
Wilson z zespołem Gen-
esis Classic. Koncerty  
z cyklu Ray Wilson - 
Genesis Classic przed-
stawiają najwieksze 
przeboje Genesis w 
wykonaniu ostatnie-
go wokalisty tej grupy  
- Raya Wilsona i 
jego zespołu. Artys-
ta odświeżył brzmienie  
i nadał nowego charak-
teru m.in. takim przebo-
jom jak: „Another Day 
In Paradise”, „No Son Of 
Mine”, „Follow you fol-
low me”,„Congo”, „Jesus 
he knows me” „Mama”  
czy  „Land of Confusion”. 
Podczas koncertu będzie 
można także usłyszeć 
twórczość solową sz-
kockiego wokalisty  
i jego rockowej formacji 
Stiltskin- choćby kul-
towy utwór„Inside” czy 
przebojowe „American 
Beauty”.  W przyszłym 
roku ukaże się już 7 
studyjny album szkota 
zatytułowany „Backseat 
Drivers”.

Później, po koncercie 
władze miasta złożą  ży-
czenia zgromadzonym na 
Targu Węglowym miesz-
kańcom i  przyjaciołom 
Gdańska najlepsze ży-
czenia noworoczne.

Punktualnie o północy 
niebo nad śródmieści-
em rozświetli spek-
takularny 15 minutowy 
pokaz sztucznych ogni   
z towarzyszeniem muz-
yki. Do pokazu zostaną 
użyte ładunki, których 
montaż na miejscu za-
jmie około 48 godzin!

TARG WĘGLOWY W GDAŃSKU / 31 GRUDNIA 2015 / GODZINA 22:00
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DLA CAŁEGO POMORZA

Bezpłatna Infolinia 
Onkologiczna
– Bezpłatna Infolinia On-
kologiczna dla osób z całego 
województwa pomorskiego 
działa pod numerem telefonu 
800 08 01 64, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach od 
18.00 do 22.00 – informuje 
Dariusz Wołodźko z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
Nowa, bezpłatna infolinia 
została uruchomiona przez 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego. Jest to efekt 
narastających zachorowań i 
umieralności mieszkańców 
Pomorza na choroby nowo-
tworowe. Infolinia działa na 
terenie Wojewódzkiego Cen-
trum Onkologii w Gdańsku 
i pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Psychoonkolo-
gicznego. Jest formą przekazu 
informacji oraz kompetentne-
go wsparcia dla pacjentów i 
ich rodzin.
Jak informuje Dariusz Wo-
łodźko, zakres usług – porad 
infolinii jest szeroki i obej-
muje informacje: o chorobie, 
profilaktyce zdrowotnej oraz 
o możliwości wykonania ba-
dań diagnostycznych (miejsce 

i czas oczekiwania, między 
innymi USG, MRI, TK, 
mammografii – z zaznacze-
niem, które z nich posiadają 
certyfikowany sprzęt). Poza 
tym dzięki infolinii będzie 
można dowiedzieć się o le-
czeniu (formy, objawy ubocz-
ne, miejsce i czas oczekiwa-
nia, wykaz poradni onkolo-
gicznych, przeciwbólowych, 
medycyny paliatywnej, ho-
spicjów i rehabilitacji), po-
mocy psychologicznej i psy-
choonkologicznej, sklepach 
medycznych (worki stomijne, 
peruki, protezy itp.), organi-
zacjach pozarządowych i in-
nych formach wsparcia, ale 
również o wypożyczalniach 
sprzętu medycznego i trans-
porcie medyczno-sanitarnym.
– Infolinia jest bezpłatna dla 
osób z całego województwa 
pomorskiego. Numer tele-
fonu 800 08 01 64. Czynna 
jest od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 18.00 do 
22.00 – przypomina Dariusz 
Wołodźko.

(GR)

W RAZIE ZAGROŻENIA

Korzystamy z SISMS
– Już ponad 10 tys. mieszkań-
ców Gdańska zarejestrowało 
się w systemie informacji kry-
zysowej. Dzięki SISMS naj-
ważniejsze informacje o wszel-
kich zagrożeniach i utrudnie-
niach docierają do odbiorców 
w ciągu kilku sekund. Od 
stycznia komunikaty, oprócz 
dedykowanej aplikacji na 
smartfony lub standardowego 
sms, będą wysyłane również 
drogą e-mailową – informuje 
Michał Piotrowski z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Aby otrzymywać ostrzeże-
nia wystarczy zarejestrować 
się w systemie, wysyłając na 

ogólnopolski numer 661 000 
112 odpowiednią treść SMS z 
kodem przypisanym do danej 
dzielnicy (www.sisms.pl/reje-
stracja/kody/792) – czyli np. 
miejsca swojego zamieszkania, 
czy pracy lub pobrać bezpłatną 
aplikację o nazwie „komuni-
kator SISMS” ze strony www.
sisms.pl, z Google Play lub 
App Store. Wkrótce dostępna 
będzie również możliwość po-
brania komunikatora z Win-
dows Store.
Osoby zarejestrowane w sys-
temie otrzymują wiadomości 
SMS nie ponosząc żadnych 
opłat. 

(GR)

NAGRODY PREZYDENTA WRĘCZONE

Najlepsza opiekunka środowiskowa
Już po raz szósty prezydent Sopotu nagrodził najlepsze opiekunki środowiskowe, które opiekują się starszymi i niesa-
modzielnymi mieszkańcami kurortu.

Plebiscyt „Opiekunka Środo-
wiskowa Roku” to jedyne w 
Polsce wyróżnienie przyznawa-
ne opiekunkom w dowód uzna-
nia za ich pracę. 
„Pani zaangażowanie i troska 
o drugiego człowieka, często 
samotnego i chorego, dają tym 
osobom poczucie bezpieczeń-
stwa i szansę na godne życie. 
Osoby te darzą Panią wiel-
kim zaufaniem i szacunkiem, 
traktując często jak członka 
rodziny. Życzę, aby trudna i 
odpowiedzialna praca, którą 

wykonuje Pani z takim zaanga-
żowaniem, była źródłem dumy 
i satysfakcji” – te słowa do na-
grodzonych opiekunek, w spe-
cjalnym liście gratulacyjnym, 
skierował prezydent Sopotu. 
– To dla mnie zaszczyt, że 
mogę się dzisiaj z Paniami spo-
tkać i wręczyć nagrody oraz 
wyróżnienia dla najlepszych 
opiekunek – mówiła Joan-
na Cichocka-Gula, wicepre-
zydent Sopotu. – Za Waszą 
ogromną wrażliwość i odda-
nie, z jakim wykonujecie swoją 

pracę, zasługujecie na najwyż-
sze uznanie.
W tym roku do tytułu „Opie-
kunka Środowiskowa Roku” 
nominowanych zastało 9 opie-
kunek z 3 organizacji poza-
rządowych, którym samorząd 
zleca świadczenie usług opie-
kuńczych dla mieszkańców 
Sopotu. Członkowie Kapituły, 
w której zasiadają: Iwona Ple-
wako – naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Sopotu, Alina 
Cysewska – zastępca dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sopocie, Da-
nuta Sokołowska – kierownik 
Działu Świadczeń sopockiego 
MOPS oraz Renata Kaszyńska 
– pracownik socjalny Działu 
Pomocy Seniorom i Osobom 
Niepełnosprawnym, podkreśli-
li, że wybór był bardzo trudny, 
ponieważ wszystkie Panie wy-
konują swoją pracę z ogrom-
nym zaangażowaniem. Kapi-
tuła nagrodziła z każdej orga-
nizacji jedną opiekunkę. 
Tytuł „Opiekunka Środowi-
skowa Roku 2015” otrzymały: 
Urszula Makowiecka (z Funda-
cji „Niesiemy Pomoc”), Bożena 
Danek (z Polskiego Czerwone-
go Krzyża) oraz Marzena Szu-
ster (z Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej). Przyznając 
to wyróżnienie, organizatorzy 
chcą podnosić prestiż zawodu 
opiekunki środowiskowej, pro-
mować wysoką jakość ich pracy 

oraz zachęcić młodych ludzi do 
kształcenia się w tym pięknym, 
ale trudnym zawodzie.
Usługi opiekuńcze obejmu-
ją pomoc w zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb życiowych 
(np. sporządzanie lub dostar-
czanie posiłków), opiekę higie-
niczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację (np. toaletę całego 
ciała, zapobieganie odleży-
nom) oraz, w miarę możliwo-
ści, zapewnienie kontaktów z 
otoczeniem (np. wychodzenie 
na spacery, pomoc w kontak-
cie z instytucjami, np. ZUS). 
Obecnie z takiej formy wspar-
cia za pośrednictwem sopoc-
kiego MOPS korzysta ok. 260 
osób. Usługi te świadczy ok. 90 
osób zatrudnionych w trzech 

organizacjach pozarządowych. 
Opiekunka środowiskowa to 
zawód z przyszłością. Trud-
ny, wymagający wielu umie-
jętności, siły i empatii, ale da-
jący ogromną satysfakcję. Ze 
względu na starzenie się spo-
łeczeństwa, zapotrzebowanie 
na opiekę sprawowaną w domu 
będzie rosło. W Sopocie już 

teraz 27 proc. mieszkańców to 
osoby w wieku poprodukcyj-
nym (kobiety 60+, mężczyźni 
65+). Dodajmy jeszcze tylko, że 
miasto podejmuje od wielu lat 
różne działania na rzecz senio-
rów, aby zapewnić im jak naj-
lepszą jakość życia.

Agnieszka Niedałtowska

  Pamiątkowe zdjęcie wykonane podczas uroczystości podsumowującej plebiscyt 
 „Opiekunka Środowiskowa Roku”
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Drogie Gdańszczanki i drodzy Gdańszczanie

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

składamy Wam serdeczne życzenia 
zdrowia, spokoju i pogody ducha.

A nadchodzący 2016 rok
niech przyniesie Wam pomyślność 

i wiele radosnych chwil.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
Bogdan Oleszek

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

                  Mieczysław Struk
Marszałek 

Województwa Pomorskiego

      Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Pomorskiego
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TEATR WYBRZEŻE

Statyści poszukiwani
– Teatr Wybrzeże poszukuje 
statystów – kobiet i mężczyzn 
w wieku 18 – 35 lat. Wyma-
gane jest przygotowanie i do-
świadczenie sceniczne. Staty-
ści poszukiwani są do drugo-
planowych zadań aktorskich w 
spektaklu „Czyż nie dobija się 
koni?”, w reżyserii Wojciecha 

Kościelniaka – informuje Grze-
gorz Kwiatkowski, rzecznik 
prasowy Teatru Wybrzeże.
Próby rozpoczną się 5 stycznia 
2016 roku, a odbywać się będą 
we wtorki i soboty w godz. 
10.00 – 14.00 i 18.00 – 22.00. 
Jednak tuż przed premierą 
spektaklu ich czas i terminy 

mogą ulegać zmianom. 
– Według planów, premiera ma 
odbyć się na początku kwietnia 
2016 roku na Dużej Scenie. Sta-
tyści muszą być w pełni dyspo-
zycyjni w okresie grania spek-
taklu, ponieważ dublerzy nie 
są przewidziani. Zainteresowa-
nych zapraszamy na spotkanie 

z reżyserem, które odbędzie 
się w czwartek, 10 grudnia o 
godz. 14.00 na Dużej Scenie.
Na spotkanie należy przygo-
tować CV z dołączonym zdję-
ciem sylwetki – dodaje Grze-
gorz Kwiatkowski.

(GR)

DADZĄ PIENIĄDZE I POMOGĄ MERYTORYCZNIE

Instytut Kultury Miejskiej otwarty na propozycje
Na realizację pomysłu w dziedzinie kulturalnej czy też edukacyjnej lub społecznej, Instytut Kultury Miejskiej w Gdań-
sku może przekazać każdemu chętnemu 500 złotych. Wcześniej jednak trzeba zgłosić swoją propozycję. W programie 
„Otwarty IKM” może uczestniczyć każdy gdańszczanin – animatorzy kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformal-
ne, aktywiści czy instytucje. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia.

Marta Bednarska z Instytutu 
Kultury Miejskiej w Gdańsku 
mówi, że od stycznia – w po-
niedziałki i piątki – sień insty-
tutu otwiera się na inicjatywy 
kulturalne, społeczne i edu-
kacyjne. Tu mogą być organi-
zowane spotkania, szkolenia, 
warsztaty czy pokazy filmowe 
z dyskusjami.
– Zależy nam na otwieraniu 
instytucji kultury i udostęp-
nianiu naszych zasobów. Z 
jednej strony realizujemy nasz 
autorski program działań i 
wydarzeń, a z drugiej chce-
my reagować na inicjatywy i 
potrzeby mieszkańców. Od 
początku współpracujemy z 
różnymi organizacjami. Te-
raz zasady tej współpracy będą 
transparentne i mam nadzie-
ję, zaktywizują nowe osoby. 
Wartością jest nasze wspar-
cie merytoryczne. Jako zespół 
mamy różne kompetencje i 
doświadczenia, którymi chce-
my się dzielić – mówi Alek-
sandra Szymańska, dyrektor 
Instytutu Kultury Miejskiej. 
Informację zwrotną o przy-
jęciu wniosku przez Instytut 

Kultury Miejskiej zgłaszający 
otrzymają do końca 15. dnia 
każdego miesiąca poprzedza-
jącego wydarzenie. Formularz 
zgłoszeniowy znajduje się na 
stronie www.ikm.gda.pl.
– Wsparcie naszego instytutu 
polega na udostępnieniu prze-
strzeni sieni IKM w godzi-
nach 10.00 – 22.00, udostęp-
nieniu rzutnika, ekranu, sie-
dzeń i stołów, termosów oraz 
kubków, współpracy z pra-
cownikiem merytorycznym 
IKM, wsparciu finansowym 
i umieszczeniu informacji o 
wydarzeniu w miesięcznej 
ulotce z programem Instytutu 
Kultury Miejskiej pod harmo-
nogramem wydarzeń z cyklu 
„Otwarty IKM” i zamieszcze-
niu informacji na naszej stro-
nie internetowej – wyjaśnia 
Marta Bednarska.
Dodajmy jeszcze tylko, że sień 
IKM to przyjazne i dostęp-
ne dla wszystkich miejsce, do 
którego zawsze można przyjść 
i poczytać książki, gazety i 
magazyny z dostępnej czytel-
ni, skorzystać z WI-FI, po-
pracować czy umówić się na 

spotkanie. 
Zgłoszenia do programu 
„Otwarty IKM” przyjmuje 
Katarzyna Buczek (katarzyna.
buczek@ikm.gda.pl). Skła-
dać je można także pisemnie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00 – 17.00 w 
sekretariacie IKM (ul. Długi 
Targ 39/40, 80-830 Gdańsk). 
Na ten sam adres mailowy 
można również wysyłać proś-
by o konsultacje lub wszelkie 
pytania związane z organizo-
wanymi w ramach programu 
projektami.
– W sieni IKM odbywają się 
cykliczne wykłady o mie-
ście, architekturze, historii 
czy sztuce. To tu można spo-
tkać się na warsztatach, moż-
na zgłaszać autorskie projekty 
działań. Tu mieści się też księ-
garnia IKM, w której znajdują 

  Sień IKM otwarta jest na wszelkiego rodzaju działania kulturalne, społeczne albo edukacyjne
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PRZEKAZANO 900 BUDEK

Kocie domki rozdane
Podobnie jak w latach ubie-
głych, na nadchodzący se-
zon zimowy, miasto zakupiło 
dwukondygnacyjne, ocieplo-
ne domki dla kotów. 
– Wszyscy nowi posiadacze 
domków otrzymali wraz z 
nimi legitymacje Społecz-
nych Opiekunów Bezdom-
nych Kotów, a także karmę 
na okres zimowy i możliwość 
bezpłatnej sterylizacji lub ka-
stracji kotów będących pod 
opieką. Przypominamy, że 
warunkiem przyznania budki 
jest zgoda administratora na 
jej ustawienie oraz zobowią-
zanie do utrzymania porząd-
ku oraz czystości w jej otocze-
niu – informuje Dariusz Wo-
łodźko z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Przypomnijmy, że gdański 
magistrat od 2006 roku prze-
kazuje mieszkańcom dwu-
kondygnacyjne, ocieplone, 
czteropokojowe domy dla 
kotów. Domy, które są do-
stosowane do indywiduali-
stycznego charakteru tych 
zwierząt: z oddzielnym wej-
ściem do każdego z pomiesz-
czeń. Przez ten czas rozdano 

już ponad 900 domków dla 
kotów, a w środę 2 grudnia 
wydanych będzie kolejnych 
40 sztuk. Ich łączny koszt to 
ponad trzysta tysięcy złotych.
Marcin Tryksza z Wydzia-
łu Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku mówi z 
kolei, że pomimo przekazania 
mieszkańcom już ponad 900 
domków, zainteresowanie ak-
cją nie maleje i Wydział Śro-
dowiska gdańskiego magi-
stratu otrzymuje bardzo dużo 
wniosków w sprawie udzie-
lenia pomocy zwierzętom w 
okresie zimowym.
– W związku z dużym roz-
wojem programu, Wydział 
Środowiska zlecił inwentary-
zację kocich budek na terenie 
miasta. Domki mają zostać 
oznakowane i ponumerowa-
ne, a ich pozycje naniesione 
na mapę. Pozwoli to popra-
wić zarządzanie programem, 
estetykę otoczenia naszych 
osiedli oraz przede wszystkim 
oszacować przybliżoną liczbę 
zwierząt na terenie miasta – 
dodaje Marcin Tryksza.

(GR)

się nasze wydawnictwa, książ-
ki o tematyce gdańskiej i miej-
skiej, kulturze, architekturze i 

sztuce, reportaże, a także „wy-
szukane” pamiątki z Gdańska 
z motywami graficznymi z 

domeny publicznej – podkre-
śla Marta Bednarska.

(KL)

Seniorzy zdali egzamin z kreatywności 
i z... negocjacji z wnukami
Malowali, lepili, pomagali 
i wspierali – seniorzy, któ-
rzy przez ponad dwa miesią-
ce wraz z wnuczętami brali 
udział w warsztatach kre-
atywnych „Pokolenia: Ra-
zem” mówią, że bawili się 
świetnie, a przy okazji uczyli 
się… współpracy z dziećmi. 
W trakcie ośmiu spotkań 
powstały zaczarowane kalej-
doskopy, zabawne portrety, 
kolorowe doniczki i wiele in-
nych, niezwykłych rzeczy.
Wszystkie gadżety były pięk-
ne, ale najważniejszy i tak 
był czas spędzony wspólnie z 
wnukami, przekonują babcie i 
dziadkowie.
- W warsztatach uczestniczy-
łam z moją 4-letnią wnucz-
ką i muszę powiedzieć, że 
przeszły one moje najśmiel-
sze oczekiwania – opowiada 

Grażyna Kaczewska, babcia 
Marty. - Na zajęciach wspól-
nie z Martusią robiłyśmy ka-
lejdoskop. Wszyscy pracowali 
z zapartym tchem, a dzieci z 
językami na brodach. Super in-
tegracja, super zabawa. Myślę, 
że babcie i dziadkowie bardziej 
byli pochłonięci samym fak-
tem, jaką mają frajdę w uczest-
nictwie w tych zajęciach i tym, 
że mogli służyć doradztwem 
i pomocą swoim wnukom. 
Oczywiście dzieci nie zawsze 
zgadzały się z pomysłami „doj-
rzałego” pokolenia, trzeba było 
negocjować, ale w końcu uda-
ło się wypracować kompromis. 
Myślę, że takie zajęcia są po-
trzebne, bo pozwalają dziad-
kom bliżej i od innej strony 
poznać zainteresowania wnu-
cząt. Takie warsztaty nie tylko 
wspaniale integrują pokolenia, 

ale także wszystkich uczą wiel-
kiej cierpliwości i wzajemnego 
zrozumienia.
Projekt „Pokolenia: Razem” był 
realizowany przez Stowarzy-
szenie Projektor we współpracy 
z Przedszkolem Wesoła Wy-
spa.  Na stronie projektu: www.
razem-pokolenia.eu można 
znaleźć zdjęcia i felietony fil-
mowe z zajęć oraz scenariusze 
wszystkich warsztatów.

Zadanie było współfinanso-
wane ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Rządowe-
go Programu na rzecz Ak-
tywności Społecznej Osób 
Starszych 2014-2020, edycja 
2015. Projekt był objęty pa-
tronatem medialnym przez 
portal Trojmiasto.pl oraz ho-
norowym patronatem Prezy-
denta Miasta Gdańska.
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POMÓŻ TYMKOWI

Tymkowi można pomóc dokonując wpłaty na konto:

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
KONIECZNIE W TYTULE:

„TYMUŚ GUŻEWSKI”

Tymek niedawno skończył roczek.
Tymuś ma wrodzoną, siniczą, bardzo rzadką 

wadę serca pod postacią
atrezji zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem 

w przegrodzie międzykomorowej. 
Konieczna jest operacja. Bez niej Tymek UMRZE.

NNaprawa serduszka jest zaplanowana na 
początek roku 2016 w Munster.
Niestety jej koszt jest ogromny.  

36500 EUR - na tyle wyceniono jego życie.

  Prosimy pomóż nam 
w zdobyciu środków.

Podaruj Tymusiowi zdrowe serce.
Podaruj Tymusiowi ŻYCIE.

www.siepomaga.pl/serce-tymka
www.corinfantis.org/podopieczni/60-planowane-zabiegi/533-tymus

-guzewski-pa-vsd-korekcja-calkowita

GŁOS CZYTELNICZKI

Bezpiecznie po 
chodniku
Do naszej redakcji regularnie 
dzwonią Czytelnicy, którzy 
chcą rozwiązać trapiący ich 
problem. Niedawno skontak-
towała się z nami mieszkanka 
Oliwy.
– Często obserwuję jak dzie-
ciaki zmierzają do Szkoły 
Podstawowej nr 23 przy ulicy 
Opackiej, idąc wąskim chod-
nikiem. Ruch na ulicy Opac-
kiej jest bardzo duży, ponieważ 
wiele samochodów podąża 
tą trasą na Spacerową. Dzie-
ci, ale również dorośli miesz-
kańcy Oliwy, muszą chodzić 
bardzo wąskim chodnikiem, 
który praktycznie w żaden 
sposób nie jest odgrodzony 
od jezdni. Jakiś czas temu za-
montowano słupki, ale według 
mnie to za mało. Moim zda-
niem dobrym rozwiązaniem 

byłoby zamontowanie ścian-
ki typu pleksa, która odgra-
dzałaby jezdnię od chodnika 
i tym samym gwarantowała 
pieszym bezpieczne porusza-
nie się po chodniku. Podobne 
ścianki zamontowane są przy 
wjeździe w ulicę Czyżewskie-
go od strony Sopotu. Dlatego 
sądzę, że podobne rozwiąza-
nie zastosować można również 
na ulicy Opackiej – tłumaczy 
mieszkanka Oliwy.
Tematem zainteresowaliśmy 
Katarzynę Kaczmarek, rzecz-
nika Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdańsku. Niestety, do mo-
mentu zamknięcia tego wyda-
nia „Panoramy” nie otrzyma-
liśmy żadnej odpowiedzi, dla-
tego temat poruszymy jeszcze 
w styczniu.

(KL)

  Mieszkańcy chcieliby, aby w tym miejscu  
zamontowano ściankę pleksi 

  Z autochodzika korzystają już dzieci w niektórych Gdańskich przedszkolach
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BUDOWANIE WŁAŚCIWYCH NAWYKÓW

Autochodziki dla przedszkoli
Jak informuje Dariusz Wołodźko z gdańskiego magistratu, aż 16 przedszkoli 
otrzymało autochodziki – specjalne zestawy dydaktyczne dla maluchów, służą-
ce do nauki prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. 

– Pomysłodawcą akcji przeka-
zywania autochodzików jest 
działająca przy Zarządzie Dróg 
i Zieleni w Gdańsku – Miejska 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Według staty-
styk, co roku na polskich dro-
gach ginie kilkaset dzieci. Pol-
ska zajmuje drugie miejsce w 
Europie pod względem liczby 
ofiar śmiertelnych wśród dzieci 
uczestniczących w wypadkach. 
Tak więc, budowanie wśród tej 
właśnie grupy wiekowej wła-
ściwych nawyków może być 
kluczem do zwiększenia bez-
pieczeństwa na drodze – dodaje 
Dariusz Wołodźko.
Dodajmy, że większość progra-
mów edukacyjnych o podob-
nym charakterze skierowanych 
jest do dzieci starszych (w tzw. 
wieku „rowerowym”).
– Autochodzik tymczasem 
przeznaczony jest dla grupy 
wiekowej 4 – 8 lat. Udowod-
niono bowiem, że wczesna 
edukacja spełnia swoje zada-
nia, gdyż – podobnie jak np. 
nauka języków – przekazana 

w określonym okresie rozwoju 
dziecka, pozwala na trwalsze 
budowanie właściwych po-
staw i zachowań – podkreśla  
Dariusz Wołodźko.

Placówki, które otrzymają 

autochodziki: Familijny 
Gdańsk, Przedszkole Nr 12, 
Przedszkole Nr 21, Przed-
szkole Nr 32, Przedszko-
le Nr 34, Przedszkole Nr 35, 
Przedszkole Nr 4, Przedszko-
le Nr 46, Przedszkole Nr 48, 

Przedszkole Nr 5, Przedszko-
le Nr 57, Przedszkole Nr 62, 
Przedszkole Nr 8, Szkoła Pod-
stawowa Nr 49, Szkoła Podsta-
wowa nr 5, Szkoła Podstawowa 
nr 80.

(GR)
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PUCHAR DAVISA

Wielki tenis w Ergo 
Arenie
Nie tylko siatkówka i piłka 
ręczna na najwyższym świato-
wym poziomie gościć będą w 
Trójmieście. Niedawno otrzy-
maliśmy wiadomość, że w Ergo 
Arenie rozegrany zostanie mecz 
I rundy Grupy Światowej Davis 
Cup by BNP Paribas Polska – 
Argentyna. Spotkanie ma się 
odbyć w dniach 4-6 marca.
– We wrześniu polscy tenisi-
ści po raz pierwszy w historii 
awansowali do grona 16. naj-
lepszych zespołów w drużyno-
wych rozgrywkach. Pokonali 
w Gdyni Słowaków 3:2. Pozo-
staje wierzyć, że i tym razem 
Trójmiasto okaże się szczęśliwe 
dla biało-czerwonych. Pięk-
na i nowoczesna hala widowi-
skowo-sportowa znajduje się 
na granicy Gdańska i Sopotu. 
Sportowe czy muzyczne wyda-
rzenia może oglądać nawet do 
15 tysięcy osób – mówi Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 
Ergo Areny, który podkreśla, 
że miasto Gdańsk kocha sport, 
dlatego podjęło się organizacji 
wielu ważnych imprez. 
W tym miejscu warto przypo-
mnieć o Mistrzostwach Eu-
ropy w Piłce Nożnej EURO 
2012 czy Mistrzostwach Świa-
ta w siatkówce mężczyzn oraz 
zbliżających się mistrzostwach 

Europy piłkarzy ręcznych. 
– Polacy tenisiści pod wodzą 
Radosława Szymanika są go-
towi do skutecznej rywalizacji z 
Argentyńczykami. Stawką jest 
awans do ćwierćfinału i zara-
zem utrzymanie się w Grupie 
Światowej. Jerzego Janowicza, 
Michała Przysiężnego, Mar-
cina Matkowskiego i Łukasza 
Kubota czekać będzie trudne 
zadanie. Rywale z Ameryki Po-
łudniowej czterokrotnie wystę-
powali w finałach Pucharu Da-
visa. W tym sezonie pokonali 
Brazylijczyków 3:2 i Serbów 
4:1. Dopiero w półfinale prze-
grali z Belgami 2:3 – informuje 
Bartosz Tobieński.
Zdaniem organizatorów spo-
tkania jest duża szansa, że do 
Gdańska przyleci Juan Martin 
Del Potro. 
– Gwiazda argentyńskiego ze-
społu wyleczyła już uraz nad-
garstka i na początku nowego 
roku wróci na kort. Jeśli zdro-
wie pozwoli, to otrzyma powo-
łanie do reprezentacji swojego 
kraju. Obecnie najwyżej noto-
wanym tenisistą drużyny na-
szych gości jest Leonardo May-
er, który zajmuje 35. miejsce w 
światowym rankingu – dodaje 
rzecznik Ergo Areny.

(GR)

  Na koniec turnieju obowiązkowa fotografia pamiątkowa
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ECHA PIŁKARSKIEGO TURNIEJU

Gospodarze zgarnęli puchar
Mało gościnni okazali się zawodnicy zespołu „Ad-Rem”, którzy zwyciężyli  
w turnieju, którego główną stawką był Puchar Święta Niepodległości, a organi-
zatorem imprezy... klub „Ad-Rem”.

W tym roku zespoły walczy-
ły o puchar ufundowany przez 
Gdański Ośrodek Kultury Fi-
zycznej. Zawody odbyły się na 
boisku przy ulicy Cystersów w 
Oliwie, a pomocą przy organi-
zacji imprezy służyli: GOKF, 
Zespół Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 17 
oraz Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, Rada 
Dzielnicy Oliwa i PZPN, Tre-
fl, Lotos.
– Walka o puchar toczyła się 
do ostatniego meczu pomiędzy 
zespołami „Ad-Rem” i „GOKF 
– Dragon Team”. Ekipa „smo-
ków” prowadziła już 2:0, jed-
nak zdecydowana, lepsza gra 
po przerwie spowodowała, że 
„Ad-Rem” zwyciężył ostatecz-
nie 5:2 – informuje Ryszard 
Riviera, kierownik klubu „Ad-
-Rem”, którego działalność 
wspierana jest przez Robotni-
czą Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Budowlani”.
To właśnie spółdzielnia była 
fundatorem pucharów dla dru-
żyn, które wywalczyły miejsca 
2 – 4. A miejsce na podium 

wywalczyła jeszcze reprezen-
tacja I Gdańskiego Liceum Ka-
tolickiego – Morena, która w 
decydującym spotkaniu 2:0 po-
konała drużynę „Przymorza”.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
zwycięski zespół występował 
w składzie: Oskar Jankuniec 

(najlepszy bramkarz), Jan Nie-
krasz, Dawid Sokalski, Igor 
Markowski, Adam Materny, 
Janusz Kiełbratowski, Kamili 
Belecki (najlepszy zawodnik). 
Z kolei najlepszymi strzelcami 
niepodległościowego turnie-
ju okazali się: Jeremi Stojek (7 

goli), Niclas Martens (6) i Ja-
nusz Kiełbratowski (5). Ma-
teusz Kitowski odebrał z kolei 
nagrodę dla zawodnika fair 
play.

(KL)

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ NA ZASPIE

72 drużyny na zakończenie sezonu! 
5 grudnia na boiskach Przymorza i Zaspy po raz ostatni w tym roku spotkali się uczestnicy turnieju dzikich drużyn „Do 
Przerwy 0:1”, którego organizatorem jest Fundacja Dobroczynności oraz Andrzej Kowalczys. Uczestnicy stawili się w 
rekordowej, jak na zimową edycję, ilości drużyn. 

Podobnie jak podczas paździer-
nikowego turnieju, także tym 
razem główną areną zawodów 
był otwarty niedawno stadion 
przy ulicy Meissnera. Zarzą-
dzany przez MOSiR Gdańsk 
obiekt został doskonale przygo-
towany do piłkarskiego turnieju. 
Co więcej, dzięki gospodarzom 
tego obiektu, uczestnicy „Do 
Przerwy 0:1” mogli skosztować 
doskonałej grochówki i bigosu. 
Pogoda nie rozpieszczała, więc 
ciepły posiłek był przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę! 
W uroczystym otwarciu turnie-
ju uczestniczyli m.in. posłowie 
Adam Korol i Jerzy Borowczak 
oraz wicemarszałek Ryszard 
Świlski i gdański radny Woj-
ciech Stybor, którzy ufundowali 
piłki dla uczestników turnieju. 
Sygnał do rozpoczęcia dał oczy-
wiście Andrzej Kowalczys, który 
tradycyjnie uczynił to, stojąc na 
słynnej już drabinie. 
Organizatorzy w tym roku na 
turniej zaprosili roczniki: 2003 
i młodsi, 2000-2002, 1997-
1999, rocznik 1996 i starsi oraz 

drużyny dziewczęce. 
Dzięki uprzejmości Rady Dziel-
nicy Zaspa Młyniec po raz 
pierwszy w historii część tur-
nieju odbyła się także na zmo-
dernizowanym obiekcie piłkar-
skim przy ulicy Startowej. Na 
tym pięknym stadionie zagrali 
piłkarze z rocznika 1997-1999. 
Zawodnicy z rocznika 2003 i 
młodsi swoje mecze zagrali na 
boisku przy ulicy Opolskiej, zaś 
po sąsiedzku, na wspomnianym 
stadionie MOSiR, zagrały po-
zostałe roczniki oraz drużyny 
dziewczęce. 
Turniej, którego pomysłodawcą 
i organizatorem wraz z Gdańską 
Fundacją Dobroczynności jest 
Andrzej Kowalczys, rozgrywany 
jest już od ponad 11 lat! Przez te 
lata sława turnieju sięgnęła dale-
ko poza Gdańsk. W ostatnią so-
botę zgłosili się zawodnicy m.in. 
z Cieplewa, Gdyni, Kolbud, 
Pelplina, Pruszcza Gdańskiego, 
Rusocina, Warcza, Żukowa i 
oczywiście z Gdańska. 
– Jestem pozytywnie zaskoczo-
ny frekwencją na dzisiejszym 

turnieju. Bardzo się cieszę, że 
aż tyle drużyn postanowiło dzi-
siaj do nas przyjechać. Siła „Do 
Przerwy 0:1” to przede wszyst-
kim jego uczestnicy – mówił 
Andrzej Kowalczys. –Wiel-
kie podziękowania należą się 
również wszystkim trenerom, 
opiekunom i rodzicom, którzy 
towarzyszą młodym sportow-
com w tym dniu, nierzadko bar-
dzo przeżywając ich boiskowe 
pojedynki. 
Stałym punktem każdego tur-
nieju jest wizyta zawodników 
bądź trenerów Lechii Gdańsk, 
która zawsze mocno wspiera 
„Do Przerwy 0:1”. Także 5 grud-
nia mogliśmy liczyć na obecność 
przedstawiciela biało-zielonych. 
Tym razem był to Adam Buk-
sa, który po raz pierwszy był 
gościem naszego turnieju ponad 
rok temu.
Choć w ostatnią sobotę padł 
mały rekord, jeśli chodzi o liczbę 
uczestników zimowej imprezy, 
to pomimo aż 72 drużyn, udało 
się sprawnie rozegrać wszystkie 
mecze. 

W kategorii Zespoły Dziewczę-
ce wygrały zawodniczki Ekipy 
Gdańsk. Kolejne miejsca na po-
dium zajmowały drużyny Wy-
dły Ladies oraz drużyna GKS 
Żukowo.
W kategori rocznik 2003 i młod-
si zwyciężyła drużyna Lotosik. 
Drugie miejsce dla zespołu Cel-
si FC, trzecie dla GTS Pruszcz 
Gdański.
Wśród zespołów z rocznika 
2000/2002 najlepszy okazał się 
zespół Pruszcz. Miejsce drugie 
zajęła drużyna Pompa Team, 
miejsce trzecie zespół Orzeł 
Jasień. 
Zwycięzcą z rocznika 1997/1999 
został zespół Słodkie Brutalki, 
który wyprzedził kolejno zespo-
ły: Galaktyczni oraz Spartans 
Junior. 
W tzw. kategorii „Open”, czyli 
rocznik 1996 i starsi zwycięży-
ła ekipa Lambada. Na drugim 
miejscu podium znalazła się 
drużyna Tele Piast, a na trzecim 
ekipa Przymorze. 
Nagrodę Fair Play, którą 
ufundował Bogdan Oleszek, 

przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, otrzymali: Daniel Pu-
chała wraz z zespołem Dajcie 
Nam Wygrać, drużyna Smer-
fetek, Zbigniew Górniewicz – 
opiekun drużyny Pruszcz, Kamil 
Lemke z zespołem FC Chełm 
oraz drużyna Farcik. Nagroda 
ta przyznawana jest za wzorową 
postawę na boisku, a także poza 
nim. Cechuje ona prawdziwych 
sportowców.

– Organizacja turnieju nie była-
by możliwa, gdyby nie wsparcie, 
przede wszystkim finansowe, 
wielu firm i osób – mówił An-
drzej Kowalczys. – W tym mo-
mencie chciałbym szczególnie 
podziękować panu europosłowi 
Jarosławowi Wałęsie oraz firmie 
Torus, która dołączyła do grona 
naszych zacnych sponsorów. 
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ROZMAITOŚCI

Poczuj magię 
Świąt 
w Gdańsku

Mikołaj przypływa 
do Gdańska

5 grudnia, Zielony Most, 
godz. 16.00

Koncert „Cała Polska 
śpiewa kolędy”  

 22 grudnia,  
Centrum św. Jana 

godz. 19.00

Mikołaje na motocyklach 

6 grudnia,  
Stadion Energa Gdańsk,  

godz. 11.00

Gdański Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

5-23 grudnia, 
Targ Węglowy

Gdańska Wigilia

20 grudnia, 
Długi Targ, 
godz. 16.00

Smakuj Trójmiasto
Miejski Festiwal  

Kulinarny

5 grudnia, Sztuka Kultury
Słowackiego 19  

(Garnizon Kultury)
godz. 11.00-20.00

Zapalenie światełek 
na Gdańskiej Choince 

5 grudnia, Długi Targ,  
godz. 16.30

Organizatorzy:

Patronat medialny:


