
Polska – Rosja w Ergo Arenie
W  Gdańsku mogą grać najlepsi hokeiści na 
świecie walczący w  KHL – Kontynentalnej 
Ligi Hokejowej.
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W miniony weekend rozpoczęła się przebudowa pętli tramwajowej 
na Siedlcach, a w związku z tym nieco inaczej kursują tramwaje linii 
10 i 12. Prace i skrócone trasy tramwajów obowiązywać będą przez 
7 najbliższych miesięcy.

Na pętli Siedlce powstanie węzeł 
integracyjny tramwajowo-autobusowy, 
by zapewnić bezpieczne i łatwe 
przesiadanie pasażerów z tramwaju do 
autobusu i odwrotnie. 

Prawie 9 mln złotych na remonty 
Zasoby mieszkaniowe PSM „Przymorze” należą do 
jednych z najstarszych w Gdańsku, a tylko w ubie-
głym roku na ich remonty wydano blisko 9 mln zł. 

Wybiorą radę dzielnicy 
Rzutem na taśmę udało się złożyć 30 stycznia wy-
maganą ilość podpisów pod wnioskiem o powoła-
nie Rady Dzielnicy na Przymorzu Małym. 

Urodzinowy koncert „Perfect” 
Kolejna gwiazda polskiej sceny muzycznej zawita do 
Trójmiasta. Tym razem z jubileuszowym koncertem 
w Ergo Arenie wystąpi 25 kwietnia zespół „Perfect”.
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Energetyczni oszuści 
Coraz częściej słyszymy o nieuczciwych sprzedawcach prądu. Skala problemów 
związanych ze zmianą sprzedawcy prądu sprawiła, że ustawodawca do 14 dni 
wydłużył czas na rozwiązanie umowy zawartej poza lokalem firmy.

Od czasu zliberalizowania pol-
skiego rynku energii elektrycz-
nej w 2007 roku, zmiany sprze-
dawcy dokonało już prawie 400 
tys. odbiorców. Wielu z nich 
zyskało na wzroście konkuren-
cyjności. Niestety, rośnie też 
liczba klientów, którzy podpi-
sali niekorzystne umowy. Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa informuje, że 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
do Energi wróciło ponad 8 tys. 
klientów indywidualnych, któ-
rzy poczuli się wprowadzeni w 
błąd przez niektórych sprze-
dawców. Z relacji osób, które 
zgłaszają się do Energi wyni-
ka, że wiele z nich nawet nie 
wiedziało, że zmienia firmę, od 
której kupuje prąd. Nierzetel-
ni przedstawiciele niektórych 
firm liczą na niewiedzę odwie-
dzanych osób i często podają 
się za „energetykę”, „elektrow-
nię” czy „zakład energetyczny”. 
– Do najczęstszych metod sto-
sowanych przez przedstawi-
cieli niektórych sprzedawców 
należy posługiwanie się na-
zwą łudząco podobną do na-
szej firmy oraz informowanie 
o konieczności zmiany umowy 
z powodu np. zmiany siedziby 
firmy, systemu obsługi klienta, 
okresu rozliczeniowego, czy 
nawet wymiany liczników – 
mówi Beata Ostrowska. – Czę-
stą praktyką jest też nieinfor-
mowanie, że atrakcyjna ceno-
wo oferta nie uwzględnia opłat 
dystrybucyjnych, które każdy, 
bez względu na to od kogo ku-
puje prąd, musi ponosić. Zda-
rza się również, że nowa oferta 
zawiera na przykład dodatko-
we opłaty handlowe lub ubez-
pieczenie, o których przedsta-
wiciel handlowy nie informuje.
W efekcie klienci, którzy li-
czyli na oszczędności, są po-
tem rozczarowani ich brakiem,  
a niekiedy zaskoczeni, że po-
noszą wyższe opłaty, niż przed 
zmianą sprzedawcy. 
Skala problemów zgłasza-
nych przez klientów spra-
wia, że Energa po raz 

kolejny przypomina, na co 
należy zwrócić uwagę, aby nie 
zostać wprowadzonym w błąd. 
Jeśli w domu odwiedza nas 
przedstawiciel firmy ener-
getycznej, należy zachować 
szczególną uwagę i ostroż-
ność, kiedy: 
* nie podaje nazwy firmy, którą 
reprezentuje, a jej dane są słabo 
widoczne, 
* nakłania do szybkiego pod-
pisania umowy, nie dając cza-
su na dokładne zapoznanie się  
z jej treścią, 
* nie informuje o dodatkowych 
opłatach lub karach, 
* nie informuje o opłatach 
dystrybucyjnych (które bez 
względu na zmianę sprzedaw-
cy, klient i tak musi ponosić), 
a koncentruje się wyłącznie na 
stawkach za energię, 
* niechętnie zostawia egzem-
plarz podpisanej umowy, 
* oferuje wiele dodatkowych 
rzeczy, które nie są związa-
ne bezpośrednio z usługą, np. 
upominki,
* próbuje wzbudzić współczu-
cie, twierdząc na przykład, że 
od podpisania umowy zależy 
jego zatrudnienie. 
Aby uniknąć podpisania nieko-
rzystnej umowy powinniśmy: 
1. sprawdzać jaką firmę repre-
zentuje osoba, która odwie-
dza nas w domu – sprzedawca 
ma obowiązek posiadać waż-
ny identyfikator lub legity-
mację służbową zawierającą 
dane firmy, dla której pracu-
je oraz upoważnienie do jej 
reprezentowania,
2. czytać dokładnie przedsta-
wianą ofertę, a w razie wąt-
pliwości pytać o szczegóły. 
Sprawdzić ofertę pod kątem 
kluczowych informacji: 
* czy prezentowana cena za-
wiera podatek VAT, 
* jakie są terminy i sposoby do-
konywania zapłaty, 
* jaki jest okres obowiązywania 
umowy, warunki wypowiedze-
nia i czy umowa jest automa-
tycznie przedłużana, 
* jaka jest wysokość opłat stałych, 

* jakie są wszystkie dodatko-
we opłaty, inne płatne usługi  
i kary wynikające z umowy, 
* czy przy rezygnacji z do-
datkowej usługi cena energii 
wzrośnie, 
* czy umowa dotyczy zarów-
no sprzedaży, jak i dystrybucji 
energii. 
3. pamiętać o swoich prawach: 
* w czasie prezentacji no-
wej umowy sprzedawca ma 
obowiązek poinformowania  
o prawie odstąpienia od umo-
wy, musi też przekazać wzór 
takiego oświadczenia, 
* jeśli umowa podpisywana jest 
poza lokalem sprzedawcy lub 
na odległość, można odstąpić 
od niej bez podania przyczyny 
i bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów w ciągu 14 dni, 
* jeśli minęło już więcej niż 14 
dni od podpisania dokumen-
tów, ale w czasie prezentacji 
oferty zostaliśmy wprowa-
dzeni w błąd, w dalszym cią-
gu można uchylić się od skut-
ków zawarcia umowy. W tym 
celu należy złożyć sprzedaw-
cy oświadczenie zawierające 
opis wszystkich okoliczności 
świadczących o błędach, 
* w przypadku zastrzeżeń, py-
tań lub wątpliwości, możemy 
skontaktować się ze swoim 
obecnym sprzedawcą.
W przypadku firmy Ener-
ga – z Telefonicznym Biurem 
Obsługi Klienta pod nume-
rem 555 555 555 lub skorzystać  
z elektronicznego Biura Ob-
sługi Klienta dostępnego na 
stronie www.ebok.energa.pl.
Nowe przepisy gwarantują wy-
dłużenie (z 10 do 14 dni) cza-
su na odstąpienie od umowy 
zawartej poza lokalem bądź 
na odległość. W sytuacji, gdy 
konsument nie został poinfor-
mowany o prawie odstąpienia 
od umowy, może od niej od-
stąpić bez ponoszenia konse-
kwencji aż przez 12 miesięcy.

(AT)

• 11 lutego (środa), Justyna Steczkowska – z 
nowym albumem „Anima”, godz. 19.00, klub 
Atlantic, Gdynia, ul. 3 Maja 28

• 15 lutego (niedziela), Kamil Bednarek, godz. 
20.00, Pokład, Gdynia, al. Jana Pawła II 11

• 15 lutego (niedziela), Mecz siatkówki Lotos 
Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel, godz. 
14.45, Hala Ergo Arena 

• 21 lutego (sobota), Fink, klub Parlament, 
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 22 lutego (niedziela), spotkanie z cyklu Serca 
Gwiazd – Grażyna Wolszczak, godz. 17.00, Za-
toka Sztuki, Sopot, al. Franciszka Mamuszki 14

• 26 lutego – 1 marca, ET Gdynia Open 2015 
(snooker), Gdynia Arena

• 1 marca (niedziela), Opera Lwowska – Vivat 
Operetka, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka, 
Gdańsk, ul. Ołowianka 1

• 1 marca (niedziela), koncert Artur Rojek, 
godz. 20.00, Parlament, Gdańsk, ul. Św. 
Ducha 2

• 5 marca (piątek), SBB, godz. 20.00, klub 
Parlament, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 6 marca (sobota), Maria Peszek, godz. 
20.00, klub Scena w Sopocie, al. Franciszka 
Mamuszki 2

• 7 marca (sobota), Rocket Gdynia Festiwal, 
godz. 14.30, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 7 – 8 marca, Targi Mother&Baby, Amber-
Expo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 20 marca (niedziela), Spamalot, czyli Monty 
Python i święty Graal, godz. 19.00, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 22 marca (wtorek), Grand Prix City Trail, 
Gdynia – Mały Kack 

• 25 – 28 marca (środa – sobota), targi Am-
berif 2015, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 26 marca (czwartek), koncert Garou, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 28 marca (sobota), koncert Bryana Adamsa, 
Hala Ergo Arena

• 29 marca (niedziela), Musicalomania, godz. 
12.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. Grun-
waldzki 1

• 11 – 12 kwietnia, Baltic Games Indoor 
Edition, AmberExpo

• 23 kwietnia (czwartek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30, 20.00, Sala Koncerto-
wa Portu Gdynia, Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 26 kwietnia (niedziela), Siesta Festiwal 2015 
– Charlote Dipenda, godz. 22.00, Parlament, 
Gdańsk, ul. Św. Ducha 2

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo

• 30 maja (niedziela), koncert Adre Rieu, Hala 
Ergo Arena

Nasze kalendarium
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Ruszyła przebudowa pętli  
na Siedlcach

OD PAŹDZIERNIKA TRAMWAJEM NA MORENĘ

W miniony weekend rozpoczęła się przebudowa pętli 
tramwajowej na Siedlcach, a w związku z tym nieco inaczej 
kursują tramwaje linii 10 i 12. Prace i skrócone trasy tramwajów 
obowiązywać będą przez 7 najbliższych miesięcy.

Przebudowa pętli tramwajowej 
na gdańskich Siedlcach zwią-
zana jest oczywiście z budową 
linii tramwajowej na Morenę.
– W ostatni weekend roz-
poczęła się przebudowa pę-
tli tramwajowej na Siedlcach,  
w związku z tym, ostatnim 
przystankiem na trasie do-
stępnym dla pasażerów będzie 
przystanek „Skrajna”, który na 
czas przebudowy zmieni nazwę 
na „Skrajna Siedlce”. Tramwa-
je linii 10 i 12 jeżdżące na tej 
trasie będą pojazdami dwukie-
runkowymi – informuje Mag-
dalena Skorupka-Kaczmarek, 
rzecznik prasowy Gdańskich 
Inwestycji Komunalnych.

Na pętli Siedlce powstanie 
węzeł integracyjny tramwajo-
wo-autobusowy, by zapewnić 
bezpieczne i łatwe przesiadanie 
pasażerów z tramwaju do auto-
busu i odwrotnie. 
– Na węźle znajduje się także 
przystanek tramwajowy dla 
linii kończących bieg z kie-
runku centrum oraz cztery 
miejsca odstawcze dla autobu-
sów. Ponadto w pobliżu węzła  
i kościoła przy ul. Szarej zapro-
jektowano trzy skośne miejsca 
postoju taksówek. Na pętli Sie-
dlce zaprojektowano również 
parkingi dla 14 rowerów, w pa-
sie pomiędzy projektowanym 
torowiskiem i ul. Kartuską 

przewidziano parking dla sa-
mochodów osobowych – doda-
je Magdalena Skorupka-Kacz-
marek. – Zaprojektowano 42 
miejsca postojowe skośne oraz 
2 miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych i jezdnię 
manewrową zakończoną pla-
cem do zawracania. Dodatko-
wych kilkanaście miejsc po-
wstanie także wzdłuż przebu-
dowywanej ulicy Struga.
Prace przy przebudowie pętli 
potrwają przez 7 miesięcy. Do-
dajmy jeszcze, że do 30 wrze-
śnia mają zostać ukończone ro-
boty przy budowie całej linii na 
Piecki Migowo.

(GR)

   Od soboty zamknięta dla ruchu została pętla tramwajowa 
 na Siedlcach 

tel.: 694 288 088

W SKRÓCIE
FERIE W TEATRZE
Do zakończenia ferii pozostało jeszcze kilka dni, które być 
może warto spędzić na zajęciach organizowanych przez Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku. 
– W okresie ferii przygotowaliśmy dla naszych młodszych  
i starszych widzów 
szereg atrakcji – prezentacje spektaklu „Podróże Guliwera” 
oraz 12. Lekcję Niegrzeczności, warsztaty teatralne, zwiedza-
nie teatru oraz lekcje dramatu. Zajęcia poprowadzi Marzena 
Nieczuja-Urbańska i Weronika Łucyk – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże. 
Zapisy oraz szczegółowe informacje: weronika.lucyk@te-
atrwybrzeze.pl.

ĆWICZENIA NA PGE
W pierwszych Pomorskich Warsztatach Ratowniczych, które 
przeprowadzono na gdańskim stadionie PGE Arena, uczestni-
czyło ponad 160 ratowników, pozorantów oraz psy ratownicze. 
Ćwiczenia były okazją, by poznać specyfikę i warunki obiek-
tu, jakim jest międzynarodowej klasy stadion piłkarski oraz 
by przećwiczyć szereg zadań techniczno-ratowniczych.  
W ciągu 5 godzin przeprowadzono łącznie 5 różnych typów 
symulacji akcji ratowniczych. Wszystkie do ostatniej chwili 
były dla uczestników tajemnicą, tak, by mogli działać w re-
aliach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, charaktery-
stycznych dla tego miejsca akcji, reagować naturalnie i podej-
mować szybkie decyzje.

AKTORZY ZNÓW W GDAŃSKU
„Prawo Agaty” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. 
Gromadzący przed telewizorami ponad 2 miliony widzów, śle-
dzących w każdy wtorek o godz. 21.30 na antenie stacji TVN 
losy prawniczki i jej przyjaciół. Realizacja zdjęć do nowej se-
rii pod koniec stycznia odbywała się w Gdańsku, gdzie można 
było spotkać Agnieszkę Dygant, Darię Widawską, Leszka Li-
chotę i Tomasza Karolaka.

NAJLEPSZA STUDENTKA 
Gabrielle Karpinski z USA, studentka Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego została najlepszą studentką zagraniczną  
w Polsce. Wyróżnienie to przypadło jej po rozstrzygnięciu pią-
tej edycji konkursu Interstudent, organizowanego w ramach 
programu „Study in Poland”. 

NIEBAWEM RUSZĄ REMONTY
1 marca mają ruszyć remonty gdańskich chodników, które po-
winny zakończyć się do połowy listopada. Pod koniec stycznia 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wybrał firmy, które mają 
realizować zadania w trzech z siedmiu rejonów miasta. Jeśli nie 
będzie odwołań i umowy zostaną podpisane, to firmy te będą 
realizować zaplanowane remonty.

KOLBERGER PATRONEM IX LO 
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku nosi imię Krzysztofa 
Kolbergera – aktora, który był absolwentem tej szkoły. Patron 
szkoły został wybrany w wyniku przeprowadzonego w placów-
ce projektu „Nadanie Imienia Szkole”. Wniosek poparły Rada 
Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski IX 
Liceum Ogólnokształcącego. Wybór przyjęła Rada Miasta 
Gdańska.

WYSTAWA W DOMU GRASSA W LUBECE
Wystawa „Po prawdże to piękny sztatek beł... – War eigen-
tlich ein schönes Schiff...” pokazywana na początku roku 2014  
w Gdańskiej Galerii Miejskiej została otwarta w nowej formie 
w Domu Güntera Grassa w Lubece.
– Wystawa zainspirowana katastrofą statku „Wilhelm Gu-
stloff” prezentuje prace artystów z Polski, Rosji, Niemiec  
i Szwecji. Miejsca zatopienia podczas II wojny światowej tego 
i innych statków, na których znajdowało się tysiące uciekinie-
rów, mają dzisiaj status mogił wojennych leżących głęboko na 
dnie morza. Ich losy są jednak w różnych krajach w bardzo nie-
jednolity sposób oceniane i postrzegane – tłumaczy Katarzyna 
Gumowska z Gdańskiej Galerii Miejskiej.
Wystawa otwarta będzie do 27 września. 

CENTRUM Z NOWYM LOGO 
Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku do-
czekało się oficjalnego logo. Autorką zwycięskiej grafiki na-
desłanej na konkurs została Agnieszka Urbańska, uczennica 
Gimnazjum nr 49.

(GR)

WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Tablety za 
promocję 
Tydzień temu poznaliśmy 
wyniki konkursu „Tablety 
w Twojej Bibliotece”, któ-
rego organizatorem była 
Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjne-
go. Wśród nagrodzonych 
znalazła się Biblioteka 
Sopocka, która otrzyma  
6 tabletów.
– Na konkurs wpłynęło 
651 wniosków, a tylko 121 
rozpatrzono pozytywnie. 
Sopocka biblioteka znala-
zła się w grupie tych, któ-
re otrzymały maksymal-
ną ilość tabletów. Żeby je 
otrzymać trzeba było uzy-
skać minimum 90 punk-
tów – informuje Justyna 
Mazur z sopockiego ma-
gistratu. – Tablety trafią 
do 233 bibliotek, gdzie po-
mogą mieszkańcom uczyć 
się, tworzyć multimedial-
ne treści i dzielić się nimi 
z innymi. 
Jak podają organizatorzy 
konkursu wiele wniosków 
zostało ocenionych bardzo 
dobrze – wynika z nich, że 
biblioteki wszechstronnie 
wykorzystują w swojej pra-
cy nowoczesne technolo-
gie, a wiedza bibliotekarek 
i bibliotekarzy o nowych 
narzędziach i usługach jest 
imponująca. Dodajmy, że 
Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego 
wyposaży w tysiąc table-
tów biblioteki, które zosta-
ły wyłonione w konkursie. 
Dodatkowo udostępni bi-
bliotekom pakiet eduka-
cyjny: aplikacje wraz z in-
struktażem i scenariuszami 
zajęć, szkolenia online (we-
binaria) oraz kurs iTunesU 
dostępny na tablecie. 

(GR)

REKLAMA
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SOPOCIANIE CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIEJ

Sopocka teleopieka przynosi efekty
W sopockim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podsumowano system teleopieki. Z tej okazji zorganizowano spe-
cjalne spotkanie, w którym udział wzięli realizatorzy teleopieki, pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz se-
niorzy, którzy korzystają z tej formy wsparcia.

Agnieszka Niedałtowska, 
rzecznik prasowy MOPS  
w Sopocie podaje, że w tym 
mieście ok. 27 proc. mieszkań-
ców to osoby w wieku popro-
dukcyjnym, dlatego lokalny 
samorząd realizuje różne dzia-
łania na rzecz tej grupy wieko-
wej. Z jednej strony wspierając 
aktywność seniorów, z drugiej 
zapewniając opiekę osobom 
samotnym, niesamodzielnym, 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji. 
– Miasto oprócz podstawo-
wych działań, m.in. wizyty 
pracownika socjalnego oraz 
usług opiekuńczych w miej-
scu zamieszkania, posiłku czy 
zapewnienia w zależności od 
potrzeb, dziennego lub ca-
łodobowego pobytu w domu 
pomocy społecznej, wprowa-
dza nowoczesne rozwiązania, 
które mają zapewnić osobom 
starszym poczucie bezpieczeń-
stwa i podnieść komfort ich 

życia – podkreśla Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie. 
Jak informuje z kolei Agniesz-
ka Niedałtowska, od ponad  
2 lat działa w Sopocie dodat-
kowa usługa opiekuńcza wyko-
rzystująca nowoczesne techno-
logie – teleopieka. 
– W ubiegłym roku, miasto za-
pewniło bezpłatną teleopiekę 
dla 20 osób, niesamodzielnych, 
samotnych, starszych, najbar-
dziej potrzebujących, które 
korzystają z usług opiekuń-
czych za pośrednictwem na-
szego ośrodka – mówi rzecznik 
MOPS. – Teleopieka to system 
przywoławczy, który działa 24 
godziny na dobę przez 7 dni  
w tygodniu i zapewnia natych-
miastową pomoc osobie zgła-
szającej. W sytuacji zagroże-
nia – upadek, nagłe pogorsze-
nie stanu zdrowia, lęk, awaria, 
pożar – wystarczy nacisnąć 
przycisk alarmowy w formie 

zegarka bądź wisiorka, aby w 
ciągu kilku sekund połączyć się  
z Centrum Interwencyjnym 
Teleopieki, które w zależności 
od sytuacji zapewnia odpo-
wiednią pomoc. 
Marek Wojda, prezes Funda-
cji „Niezależni”, która realizu-
je w Sopocie teleopiekę mówi, 
że przeszkolony teleopiekun 
otrzymując zgłoszenie, wie kto 
i skąd dzwoni, jaki jest stan 
jego zdrowia, jakie leki przyj-
muje i jakie mogą być w związ-
ku z tym zagrożenia. 
- Znane są również osoby  
z najbliższego otoczenia,  
a więc rodzina, opiekunowie, 
sąsiedzi, które tworzą tzw. ko-
mitety sąsiedzkie. Operator  
w zależności od powodu zgło-
szenia powiadamia albo osoby 
najbliższe, albo odpowiednie 
służby ratunkowe – tłumaczy 
Marek Wojda.
Zdaniem Tamary Rekow-
skiej, koordynatora projektu, 

komitety sąsiedzkie są bar-
dzo ważnym elementem tego 
systemu teleopieki, różniają-
cym go od innych systemów 
przywoławczych.
– To grupy alarmowe, któ-
re mogą szybko i skutecznie 
zareagować w sytuacji bez-
pośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia. Gdy teleopiekun 
otrzymuje zgłoszenie od senio-
ra, prosi osobę z komitetu są-
siedzkiego o sprawdzenie co się 
stało, czasem wystarczy pod-
nieść osobę, która się przewró-
ciła i nie może samodzielnie 
się podnieść. Jeśli potrzebna 
jest interwencja służb ratun-
kowych, osoba z komitetu są-
siedzkiego dysponuje kluczem, 

aby umożliwić wejście do 
mieszkania. Wprowadziliśmy 
dodatkowe, ale bardzo ważne 
działania, które budują zaufa-
nie: telefoniczny dyżur psy-
chologa, który wspiera zarów-
no seniora, jak i jego bliskich; 
wysyłamy kartki urodzinowe 
i świąteczne, przypominamy 
o lekach. Dużo rozmawiamy 
z naszymi seniorami – dodaje 
Tamara Rekowska.
Osoby starsze, szczególnie 
te samotne, niesamodzielne, 
potrzebują uwagi, zaintere-
sowania, wysłuchania, dlate-
go „sopocki” system teleopiek 
– co zauważa szefowa sopoc-
kiego MOPS – to nie tylko 
urządzenie, które zapewnia 

szybkie wezwanie pomocy, ale 
również możliwość rozmowy 
telefonicznej z psychologiem  
i wsparcie emocjonalne. 
– Sama świadomość, że  
w każdej chwili osoba korzy-
stająca z teleopieki może liczyć 
na pomoc i po drugiej stronie 
nadajnika jest ktoś, kto ją wy-
słucha, zwiększa poczucie bez-
pieczeństwa – informuje Anna 
Jarosz. – Nasze wspólne dzia-
łania przynoszą efekty, dlatego 
sopocki samorząd będzie nadal 
kontynuował i rozwijał tę for-
mę wsparcia i zabezpieczyło  
w budżecie na rok 2015.

(GR)

 Podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podsumowano efekty 
wprowadzonego w Sopocie systemu teleopieki
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 ZACZYTANI NA ŻYWO

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego wygrało grant na działania realizowane w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Sopocie. Pieniądze udało się pozyskać w konkursie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Literatury i Czytelnictwa w części po-
święconej partnerstwu publiczno-społecznemu.
Projekt „Zaczytani na żywo” będzie realizowany w czterech filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Sopocie już od kwietnia.
Różnorodność działań dostosowana jest do potrzeb lokalnej społeczności zgromadzonej wokół 
poszczególnych filii. Projekt zakłada integracje społeczności lokalnej poprzez prowadzenie otwar-
tych spotkań dyskusyjnych, animację procesu poznawania się i długofalowego budowania relacji. 
Projekt to cztery grupy: 
– „Zaczytamy się”, gdzie przewidziano cykl 6 spotkań w Filii nr 5 Biblioteki Sopockiej w Dolnym 
Sopocie przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 z czytaniem na głos oraz dyskusją.
– „Book Discussion Club” to kolejny cykl 6 spotkań dyskusyjnego klubu książki w języku angiel-
skim organizowanych w Bibliotece Głównej przy ul. Obrońców Westerplatte 16.
– „Krytyczny Przegląd Prasy” to z kolei cykl 6 dyskusji o bieżących sprawach, miejskich strate-
giach, życiu w sąsiedztwie, zaplanowanych w Filii nr 6 Biblioteki Sopockiej na Przylesiu przy ul. 
23 Marca 77c
– „Seniorzy – Juniorom” to korepetycje prowadzone przez emerytowanych nauczycieli, które od-
bywać się będą w Filii nr 7 Biblioteki Sopockiej na Brodwinie przy ul. Cieszyńskiego 22.
Wszystkie z zaproponowanych wydarzeń mają zachęcać do sięgnięcia po lekturę. 
W przypadku „Krytycznego Przeglądu Prasy” będzie to lektura bardziej prasy niż książek. Ścieżka 
„Zaczytajmy się” pokaże, że czytanie na głos i dyskusja o przeczytanym tekście jest rozwijającą od-
mianą samodzielnie poznanych lektur. Lektura w języku angielskim w ramach „Book Discussion 
Club” to otwarcie na kontakt z książką w języku angielskim i zaproszenie do udziału w spotka-
niach również cudzoziemców, których coraz więcej mieszka w Sopocie. Dzięki tak szerokiemu 
wachlarzowi działań promujących czytelnictwo i odbywających się z książką w tle, zachowany 
zostanie tradycyjny charakter biblioteki.

(AT)

Dostali kasę z ministerstwa 

REKLAMA
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PSM „PRZYMORZE” PODSUMOWUJE 2014 ROK

W ubiegłym roku na prace 
remontowe na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 1 wydano 
ponad 2,3 mln zł.

WYNAJMUJĄ OK. 120  
LOKALI UŻYTKOWYCH

– Nasz plan remontowy skła-
da się tak naprawdę z trzech 
głównych pozycji: wymiany 
instalacji wodociągowej zim-
nej i ciepłej wody, ponieważ 
ulegają one znacznej korozji  
i powodują zalewanie mieszkań 
oraz wymiany wewnętrznych 
linii zasilania elektrycznego  
i instalacji gazowych. – mówi 
nam Stanisław Prus, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”. – W ubie-
głym roku udało się wykonać 
więcej, aniżeli zakładał to po-
czątkowy plan remontów. Ma-
jąc na uwadze wprowadzenie 
segregacji odpadów, budowali-
śmy nowe altany śmietnikowe, 
a stare dostosowaliśmy do no-
wych potrzeb.
Warto zauważyć, że admini-
stracja wprowadza nowe roz-
wiązania, które niosą za sobą 
pewne oszczędności – jak cho-
ciażby w przypadku energii 
elektrycznej.
– Już wiemy, że tylko w jednym 
budynku, po zamontowaniu 
czujników ruchu, zaoszczędzi-
my ok. 10 proc. energii elek-
trycznej. Wymieniliśmy też 
tablice sterujące wentylatorami 
na budynkach przy ul. Rzeczy-
pospolitej 9 i 11, co przyniesie 
nam kolejne oszczędności fi-
nansowe – wyjaśnia Stanisław 
Prus.
Spółdzielnia prowadzi również 
działalność gospodarczą, dzię-
ki czemu ci, którzy są jej człon-
kami, płacą mniejszy fundusz 
eksploatacyjny. 
– Nasze przychody opierają się 
przede wszystkim na zyskach 
z wynajmu lokali użytkowych 

czy miejsc na reklamę – mówi 
kierownik Prus. – Na całym 
osiedlu posiadamy ok. 120 lo-
kali użytkowych, z czego tyl-
ko trzy nie są wynajęte. Wy-
najmujemy również miejsca na 
reklamę, z czego pozyskujemy 
także całkiem pokaźną sumę. 

DODATNI BILANS  
ZA 2015 ROK

In plus zamknął się bilans 
za ubiegły rok w Admini-
stracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.
– Każdego roku brakuje środ-
ków na eksploatację zasobów 
mieszkaniowych, dlatego też 
ubiegłoroczna nadwyżka prze-
znaczona zostanie właśnie na 
ten cel – informuje Stanisław 
Kołaciński, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”. – Na eksploatację 
przeznaczamy także pieniądze 
uzyskane z naszej działalności 
gospodarczej. Gdybyśmy jej 
nie prowadzili, to musieliby-
śmy podnieść czynsze o jedną 
złotówkę od 1 metra kwadrato-
wego mieszkania.
Niebagatelne środki, podobnie 
zresztą jak w latach ubiegłych, 
przeznaczono na fundusz re-
montowy. W ubiegłym roku 
na wszystkie prace remontowe 
w budynkach mieszkalnych 
na terenie tego osiedla wyda-
no ponad 2 mln zł. Poza tym,  
w budżecie znaleziono również 
środki na modernizację niektó-
rych lokali użytkowych. Przy-
pomnijmy zatem, że w ubie-
głym roku wyremontowano 
chociażby budynek przy ulicy 
Jagiellońskiej 8, gdzie znajduje 
się biblioteka.
– Zdecydowanie do najwięk-
szych prac należały remon-
ty pionów zimnej i ciepłej 
wody oraz cyrkulacji ciepłej 
wody w jednej klatce budyn-
ku przy ulicy Jagiellońskiej 10.  

W tym samym budynku, tak-
że w jednej klatce schodowej, 
wymieniliśmy stolarkę okienną 
i wyremontowaliśmy wejścia 
do falowca. W budynkach na 
Przymorzu Małym odnowili-
śmy ostatnie klatki schodowe – 
przypomina niektóre prace re-
montowe Emir Mirosław Mu-
chla, kierownik Działu Tech-
nicznego Administracji Osie-
dla nr 3 PSM „Przymorze”.
Odpis na fundusz remontowy 
na terenie tego osiedla pozosta-
nie bez zmian, a zatem w tym 
roku ponownie będzie można 
wydać ponad 2 mln zł. W więk-
szości roboty skupią się na wy-
mianie instalacji wodociągowej 
w kolejnych mieszkaniach i re-
montach klatek schodowych.  

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
BEZ PODWYŻEK

Wszystkie zaplanowane prace 
remontowe wykonano również 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 4 PSM „Przymorze”. Na 
wszystkie roboty spółdzielnia 
miała do dyspozycji ponad 2,8 
mln zł. 
– Jest to dość pokaźna kwota, za 
którą udało się wykonać wiele 
poważnych zadań – przyznaje 
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”. – Podobnie 
jak w latach ubiegłych zajmo-
waliśmy się wymianą instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
W ubiegłym roku wykonali-
śmy również zadaszenia ostat-
niego piętra falowca, a przy 
okazji wymieniliśmy barierę 
ochronną na dachu, ponieważ 
stara była w złym stanie tech-
nicznym i mogła zagrażać bez-
pieczeństwu przechodniów. 
Poza tym przeprowadzono sze-
reg prac elektrycznych. Na tym 
osiedlu również trwają przygo-
towania do wprowadzenia se-
gregacji odpadów, co wiąże się z 

budową nowych i adaptacją sta-
rych altan śmietnikowych.
– Nie możemy zapomnieć też  
o robotach drogowych, bowiem 
w roku ubiegłym powstały 
nowe chodniki i zatoki posto-
jowe. Warto też powiedzieć, 
że na fragmencie ulicy przed 
falowcem wylany został nowy 
dywanik asfaltowy – dodaje 
Andrzej Narkiewicz. – Fun-
dusz remontowy pozostanie  
w tym roku na niezmienionym 
poziomie. Myślę, że będziemy 
mogli wydać 50 tysięcy złotych 
więcej niż w roku ubiegłym, po-
nieważ pozostała nam rezerwa, 
którą chcemy przeznaczyć na 
tegoroczne remonty.
Niebagatelne środki pochodzą 
także z działalności gospo-
darczej. Sąsiednie administra-
cje główne źródła przycho-
dów czerpią z wynajmu lokali 
usługowych. 
– W naszym przypadku jest 
nieco inaczej. Mamy mniej 
lokali użytkowych, ale za to 
duże zyski czerpiemy z dzier-
żawy naszych terenów. Pie-
niądze wpływają do naszej 
kasy chociażby z dzierżawy 
terenów, na których działa 
Biedronka czy MC Donald’s. 
Dzięki temu mogę zapewnić, 
że przez najbliższych kilka 
lat nie będziemy podwyższać 
odpisu na fundusz eksploata-
cyjny. Wzrosnąć mogą jedynie 
opłaty, które nie są zależne od 
spółdzielni – zapewnia An-
drzej Narkiewicz.
W tym roku na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 4 konty-
nuowane będą prace związane 
chociażby z instalacją wodo-
ciągową, elektryczną, czy też 
remontami ulic. 

POZYTYWNY FINAŁ  
WIELOLETNICH STARAŃ

Na wszystkie prace remontowe 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 2 PSM „Przymorze” za-
bezpieczono w roku ubiegłym 
ok. 2 mln zł.
 – Wszystkie prace, o których 
mówiliśmy wielokrotnie na ła-
mach „Panoramy” zostały zre-
alizowane. Ale przypomnijmy, 
że zajmowaliśmy się chociażby 
modernizacją chodników za 
falowcami. Według naszych 
szacunków ok. 90 proc. chod-
ników zostało już wyremonto-
wanych. Kolejne ciągi piesze 
będą modernizowane w tym 
roku, a przy okazji wykonamy 
nowe zatoki postojowe, których 
projekty, wraz z pozwoleniami 
na budowę, chcemy przygoto-
wać w 2015 roku, a wykonać 
w 2016 roku – informuje Wło-
dzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla  
nr 2 PSM „Przymorze”. – Wy-
mienione zostały też instalacje 
wodociągowe w budynku przy 
ulicy Chłopskiej 36, gdzie za-
montowano przy okazji wodo-
mierze z odczytem radiowym. 
Ceny przetargowe były niższe 
od tych, które szacowaliśmy, 
dzięki czemu mogliśmy wyko-
nać prace przygotowawcze pod 
kątem likwidacji węzła grupo-
wego na Przymorzu Małym.
GPEC poinformował już 
przymorską spółdzielnię, że 
jeszcze w tym roku zlikwido-
wany zostanie węzeł grupowy, 
a każdy budynek podłączo-
ny zostanie do swojego węzła 
ciepłowniczego.
– Mam nadzieję, że dzięki tej 
inwestycji pojawią się pewne 
oszczędności. Poza tym, każdy 

budynek będzie osobno rozli-
czany za zużycie ciepła. Moż-
na powiedzieć, że jest to pozy-
tywny finał naszych wielolet-
nich starań w sprawie likwi-
dacji węzła grupowego – mówi 
Włodzimierz Byczkowski.
Wszystko wskazuje na to, że 
podobnie jak w przypadku 
trzech pozostałych admini-
stracji, także i tu na tym sa-
mym poziomie pozostaną 
stawki na odpis remontowy  
i eksploatację, ponieważ rów-
nież tutaj niemałe środki po-
chodzą z działalności gospo-
darczej spółdzielni.
– Korzystać z tego mogą je-
dynie członkowie spółdziel-
ni, dzięki czemu płacą oni 
mniejsze czynsze. W przy-
padku mieszkania o średniej 
wielkości może to być nawet 
50 złotych miesięcznie. Nie-
którzy, kupując mieszkania  
w naszej spółdzielni, zastana-
wiają się czy wstąpić w poczet 
członków. Wpisowe wynosi 
800 – 900 złotych, ale mimo 
to rezygnują i nie są traktowa-
ni na tych samych prawach, co 
członkowie spółdzielni. Łatwo 
można przeliczyć, że będąc 
członkiem PSM „Przymorze”  
i płacąc czynsz mniejszy o 40 – 
50 złotych, wpisowe zwróciło-
by się już po 2 latach – wylicza 
Włodzimierz Byczkowski.
W kolejnych wydaniach „Pa-
noramy” przybliżymy miesz-
kańcom zakres planów remon-
towych na terenie wszystkich 
administracji PSM „Przymo-
rze”. Zajmiemy się również te-
matem segregacji śmieci.

Krzysztof Lubański
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  Niemałe środki wpływają do spółdzielczej kasy z reklam  
umieszczanych na budynkach

  Administracja Osiedla nr 4 PSM „Przymorze” zyski czerpie z dzierżawy terenu,  
na którym działa Biedronka i MC Donald’s

Prawie 9 milionów złotych na remonty 
Zasoby mieszkaniowe Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” należą do jednych z najstarszych  
w naszym mieście. Nie dziwi więc fakt, że działania spółdzielni skierowane są przede wszystkim na prace remontowe 
budynków mieszkalnych. Tylko w ubiegłym roku na ten cel przeznaczono blisko 9 milionów złotych, ponieważ tyle uzy-
skano z odpisu na fundusz remontowy, ale potrzeby są znacznie większe. 
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DO WYNAJĘCIA W RSM BUDOWLANI
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gdańsku - Oliwie przy  
ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 - niski parter:
Klatka A  23,69 m2 ze stawką 3,80 zł/m2
Klatkka B 26,10 m2 ze stawką 3,00 zł/m2
Klatka C 94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2

Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 :
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
22,00 m2 ze stawką 3,53 zł/m2

Lokal przy ul. Karpackiej 4C :
32,26 m2 ze stawką 9,54 zł/m2
38,72 m2 ze stawką 9,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczy-
stego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Powierzchnie pod reklamę:
Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni reklamowej na terenie Spółdzielni „Budowlani”
Bliższych informacji udziela się pod nr tel. (58) 552-00-08 wew. 50, w dniach:
Poniedziałek od 8:00 do 17:00
Wtorek - Piątek od 7:15 do 15:00

WYDARZENIA

W SKRÓCIE
BIURO WAŁĘSY W ECS
Lech Wałęsa od końca stycznia urzęduje w nowym biurze w Eu-
ropejskim Centrum Solidarności. Udostępnienie biura odbyło się 
poprzez podpisanie aktu notarialnego przyznającego pomieszcze-
nia Lechowi Wałęsie w budynku Europejskiego Centrum Solidar-
ności w formie służebności osobistej. Biuro o łącznej powierzchni 
162,64 metra kwadratowego mieści się na drugim piętrze ECS, 
a w skład pomieszczeń wchodzą: sekretariat, pomieszczenie biu-
rowe, gabinet, salonik, aneks kuchenny, dwie garderoby, łazienka 
i wc. Umowę podpisali Halina Płonka – zastępca dyrektora Wy-
działu Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Anna Domiń-
ska – dyrektor biura Lecha Wałęsy. Kwota służebności to 166 tys. 
zł, rozłożona na 332 miesięczne raty wynoszące po 500 zł. 

SZKOŁY ZE ZNAKAMI JAKOŚCI 
Dwie gdańskie szkoły otrzymały znaki jakości fundacji Perspek-
tywy. Status Złotej Szkoły w Rankingu Techników 2015 otrzy-
mało Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności, natomiast sta-
tus Srebrnej Szkoły przypadł w udziale Technikum nr 18 ze Szkół 
Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum.

ZEGAR NA URODZINY HEWELIUSZA
Miejska spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanaliza-
cyjna zleciła wykonanie projektu rekonstrukcji zegara słonecznego, 
który w latach 2003 – 2007 znajdował się na Placu Heweliusza w 
Gdańsku. To prezent miasta na urodziny Jana Heweliusza. Gdań-
ski astronom urodził się 28 stycznia, czterysta cztery lata temu.

WRÓCIŁ PRZYSTANEK „PIEKARNICZA”
Przywrócona została stała lokalizacja przystanku autobusowego 
„Piekarnicza” w ciągu ul. Rakoczego, w kierunku Siedlec. Ozna-
cza to, że przystanek „Piekarnicza”, obsługujący linie autobusowe 
142, 162, 183, 227, 262, 283 i N2, został przeniesiony za skrzyżo-
wanie z ul. Piekarniczą.

TRAFIŁY DO EWIDENCJI ZABYTKÓW
Pięć kolejnych stoczniowych budynków trafi do ewidencji zabyt-
ków. Na liście znajdą się obiekty znajdujące się na Wyspie Ostrów 
i należące do Stoczni Gdańsk S.A.

(GR)

ZTM PODJĄŁ DECYZJĘ

Nie przeniosą przystanku na pętlę
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Przypomnijmy, że jeszcze  
w ubiegłym roku Adam Kmieć, 
mieszkaniec Przymorza i szef 
rady nadzorczej przymorskiej 
spółdzielni, za naszym pośred-
nictwem apelował o przenie-
sienie przystanku początko-
wego z ulicy Krzywoustego na 
pętlę przy stacji PKP.
– Do Gdańska przyjeżdża wie-
lu turystów, którzy wychodząc 
z dworca często nie wiedzą, 
gdzie znajduje się przysta-
nek autobusu odjeżdżającego  
w kierunku Sopotu. Z samej 
pętli startują autobusy linii 127, 

139 i 199, a jedynie 143 odjeż-
dża z innego miejsca. Dużym 
ułatwieniem byłoby, również 
dla osób starszych, gdyby 143 
ruszało z pętli – mówi nam 
Adam Kmieć.
Sprawę zgłosiliśmy w Zarzą-
dzie Dróg i Zieleni w Gdań-
sku, który potraktował to jako 
oficjalny wniosek. Przez kilka 
miesięcy próbowaliśmy dowie-
dzieć się czy sprawa miała swój 
dalszy ciąg. W końcu otrzyma-
liśmy informację, że na prze-
niesienie przystanku początko-
wego linii 143 nie zgodził się 

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku.
– W tej chwili nie ma takiej 
możliwości, aby autobus star-
tował z pętli w Oliwie, gdzie 
znajduje się chociażby plac ma-
newrowy. Ze względów bez-
pieczeństwa nie możemy tam 
zlokalizować przystanku dla 
autobusu 143. Innej możliwo-
ści przeniesienia przystanku 
też nie widzimy. Zdajemy sobie 
sprawę, że jest potrzeba prze-
niesienia przystanku początko-
wego na pętlę, ale w tej chwili 
nie jest to możliwe – tłumaczy 

   Z ciężkimi torbami trzeba przejść do oddalonego przystanku autobusowego linii 143

Zbigniew Gołąb, rzecznik 
prasowy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku.
Adam Kmieć nie składa jednak 
broni i w dalszym ciągu zamie-
rza walczyć.
– Wielkimi krokami zbliża 
się kolejny sezon turystycz-
ny. Przystanek oddalony od 
pętli i dworca kolejowego nie 
wpłynie raczej na pozytywne 
opinie na temat usług komuni-
kacyjnych w Gdańsku – mówi 
gdańszczanin.

(lubek)

Początkowy przystanek autobusowy linii Oliwa PKP – Sopot Sanatorium nie zostanie prze-
niesiony na pętlę i pozostanie w tym samym miejscu, a więc na ulicy Krzywoustego.

REKLAMA
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Scena Muzyczna Gdańskiego Archi-
pelagu Kultury zaprasza 14 lutego 
2015 roku na wyjątkową imprezę utrzy-
maną w klimacie pierwszej połowy  
XX wieku - Walentynki w stylu RETRO na 
Lodowisku Miejskim w Gdańsku.
Motywem przewodnim wieczo-
ru - oprócz celebracji popularnego 
przypadającego na dzień 14 lutego 
święta zakochanych - będzie klimat  
i muzyka retro czyli jazz, swing i blues. 
Zabawie towarzyszyć będą kultowe 
już standardy muzyczne z lat 30’tych, 
40’tych i 50’tych, pochodzące z wy-
jątkowego dla historii muzyki okresu,  
w którym swoje kariery rozpoczynało wie-
lu wybitnych muzyków, a liczne utwory 
stały się wręcz nieśmiertelne i do dzisiaj 
często odświeżane. Nie zabraknie m.in. 
big bandowych przebojów Benny’ego 
Goodmana, Glenna Millera czy Duke’a 
Ellingtona a więc chwytliwych melodii  
i zapadających w pamięć refrenów 
a także mocnych akcentów - wręcz 
szczypiących w uszy -  w wykonaniu in-
strumentów dętych a także utworów  
w wykonaniu Billie Holiday, Doris Day, Elli 
Fitzgerald, Louisa Armstronga, Nat King 
Cole’a, Elvisa Prestleya czy - bardziej fil-
mowo – Freda Astaire’a i Marylin Monroe. 

Imprezie towarzyszyć będzie efektowna 
świetlna aranżacja obiektu oraz stylowe 
dekoracje. 

Z myślą o wszystkich zakochanych, 
którzy tego wieczoru klasyczny parki-
et postanowią zastąpić taflą lodowis-
ka, organizatorzy przewidują konkursy  
z atrakcyjnymi nagrodami. W program-
ie: curling, sztafeta, taniec z balonem 
oraz konkurs na najlepszą stylizację 
RETRO, dla której inspiracją mogą stać 
się kultowe obrazy i gwiazdy filmowe 
z okresu złotej ery Hollywood czy też 
ówczesne ikony mody takie jak Coco 
Chanel, Greta Garbo, Marlene Dietrich, 
Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Audrey 
Hepburn, Marylin Monroe, Fred Astaire 
czy Humphrey Bogart.

Wszystkich zakochanych poszukujących 
niebagatelnego pomysłu na spędzenie 
tego wyjątkowego wieczoru organiza-
torzy serdecznie zapraszają.

WALENTYNKI W STYLU RETRO NA 

LODOWISKU MIEJSKIM W GDAŃSKU

 PLAC ZEBRAŃ LUDOWYCH W GDAŃSKU 

WSTĘP: 6 ZŁ

14 LUTY 2015

GODZINA: 

19:00 - 20:00 , 20:30 - 21:30
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CHCIAŁ WRÓCIĆ ZA KRATY

Zamordował po 25 latach
Smaku wolności może już nie zaznać 64-letni mieszkaniec 
Gdańska, który ostatniego dnia stycznia przyznał się do za-
mordowania 25-letniej kobiety. W latach 70. mężczyzna odpo-
wiadał przed sądem za zabójstwo swojej żony. Wtedy skazany 
został na 25-letni pobyt w więzieniu.
Wczesnym sobotnim rankiem do dyżurnego Komendy Miej-
skiej Policji w Gdańsku zadzwonił mężczyzna, który poinfor-
mował swojego rozmówcę, że zabił kobietę. Mundurowi udali 
się do mieszkania w Brzeźnie, gdzie niestety informacje męż-
czyzny zostały potwierdzone. W jednym z pomieszczeń znale-
ziono bowiem martwą kobietę, a późniejsza sekcja zwłok wyka-
zała, że 25-latka została zamordowana.
– Mieszkaniec Gdańska został zatrzymany i trafił do policyjne-
go aresztu. Funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śled-
czego przesłuchali m.in. okolicznych mieszkańców i przepro-
wadzili bardzo dokładne oględziny mieszkania. W trakcie tych 
czynności zabezpieczyli ślady oraz narzędzie zbrodni – infor-
muje Policja.
64-latek usłyszał już zarzuty, a sąd zastosował wobec niego 
3-miesięczny areszt tymczasowy.
Dodajmy, że podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do 
zamordowania kobiety. Tłumaczył, że zabił, ponieważ nie ra-
dził sobie z życiem na wolności i chciał wrócić do więzienia. 
Za zamordowanie 25-latki resztę życia może już spędzić za 
kratami.

(KL)

PRZEKONAJ SIĘ SAM

Dni otwarte szkół
– Na przełomie lutego i marca gdańskie podstawówki zaprasza-
ją na dni otwarte. Można wtedy poznać nauczycieli, dowiedzieć 
się, jaka jest oferta edukacyjna placówki i sprawdzić, jak funk-
cjonuje szkoła oraz jak organizowana jest nauka dla najmłod-
szych uczniów. Drzwi otwiera 58 szkół. Można je odwiedzać  
w godz. 10.00 – 14.00 – informuje Magdalena Kuczyńska z 
Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Od 1 września 2015 roku do szkoły pójdą wszystkie dzieci 
urodzone w drugim półroczu 2008 roku oraz w 2009 roku. By 
sprawdzić, jak na przyjęcie dzieci przygotowane są gdańskie 
szkoły, można je będzie odwiedzić. Dni otwarte organizowane 
są w dwie soboty lutego i pierwszą sobotę marca. Nabór do klas 
pierwszych rozpocznie się 25 lutego, a zakończy 9 marca.
Dokładny harmonogram dni otwartych gdańskich szkół znaj-
duje się na stronie internetowej www.gdansk.pl.

(GR)

ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl

TWOJA OPINIA MOŻE BYĆ WAŻNA

Jaki będzie Plac Inwalidów Wojennych? 

Swoją wizję przedstawił także 
Wydział Urbanistyki, Archi-
tektury i Ochrony Zabytków 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. Łącznie powstało więc 
blisko 20 projektów, które są 
prezentowane mieszkańcom 
Oliwy. Biuro Rozwoju Gdań-
ska zaprosiło w tym celu do 
współpracy Fundację Wspól-
nota Gdańska i Radę Dzielni-
cy Oliwa. 
Marek Piskorski, dyrektor Biu-
ra Rozwoju Gdańska mówi, że 
zamierzeniem jego biura jest 
przedstawienie gdańszczanom, 
a w szczególności mieszkań-
com Oliwy, wielorakich sposo-
bów ożywienia i uatrakcyjnie-
nia Placu Inwalidów Wojen-
nych jako ważnej przestrzeni 
publicznej Oliwy.
– Chcemy zaprosić do współ-
pracy użytkowników tego pla-
cu, a dobrym sposobem na 
rozpoczęcie dialogu jest wła-
śnie wystawa pokonkursowa – 
mówi dyrektor Piskorski. 
Do dyskusji na temat przy-
szłości placu zachęca również 
Andrzej Stelmasiewicz, prezes 
Zarządu Fundacji Wspólnota 
Gdańska. 
– Na debacie będą obecni au-
torzy projektów, którzy przed-
stawią swoje wizje. Każdy 

mieszkaniec Oliwy również 
będzie mógł zabrać głos i wy-
razić opinię – dodaje Andrzej 
Stelmasiewicz.
Otwarcie wystawy projektów 
odbyło się 6 lutego w daw-
nej Księgarni przy ul. Opa-
ta J. Rybińskiego 25 (Galeria 

„Warzywniak”). Prace można 
jeszcze oglądać codziennie (w 
tym w soboty i niedziele) do 17 
lutego, w godz. 13.00 – 19.00. 
Spotkanie kończące wystawę 
wraz z podsumowaniem an-
kiety, prezentacją wyników 
konkursu i dyskusją, odbędzie 

się w siedzibie Rady Dzielnicy 
Oliwa przy ul. Opata J. Rybiń-
skiego dnia 17 lutego o godz. 
18.00. 

(GR)

  Wizualizacja jednej z wizji Placu Inwalidów Wojennych w Oliwie
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BAL KARNAWAŁOWY DZIECI

Piosenki Klenczona na Śląskiej
Swojej działalności podczas 
zimowych ferii nie przerywa 
Dom Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66B na Przymorzu.
– Oprócz trwających obecnie 
ferii zimowych w naszej pla-
cówce, przygotowujemy dwie 
ważne imprezy. Już w najbliż-
szy piątek, 13 lutego, o godz. Administracja Osiedla nr 3 PSM 

"Przymorze" posiada do wynajęcia 
lokal

użytkowy o pow. 48m2 położony na 
parterze budynku przy ulicy  

Jagiellońskiej 10
klatka K (wejście od strony balkonów).

 Lokal wyposażony jest w:
 - instalację elektryczną,
 - centralne ogrzewanie,

 - instalację wodno-kanalizacyjną.
Szczegółowe informacje można uzys-

kać w siedzibie AO 3 (pok. 9) lub 
telefonicznie (58 553 00 11).

WYNAJMĘ
OGŁOSZENIE

17.00 odbędzie się Karnawa-
łowy Bal Przebierańców dla 
dzieci. W trakcie imprezy od-
będą się konkursy z nagroda-
mi oraz wybór Króla i Królo-
wej Balu – informuje Barbara 
Imianowska, kierownik przy-
morskiego Domu Kultury.
Dwa dni później (niedziela, 15 

lutego) – w imieniu organizato-
rów – zapraszamy na niezwy-
kły koncert, który także odbę-
dzie się przy ulicy Śląskiej 66B.
– Będzie to koncert twórczo-
ści Krzysztofa Klenczona. Na 
scenie wystąpią przyjaciele 
znakomitego muzyka-legendy 
polskiej muzyki rozrywkowej, 

W wyniku wewnętrznego konkursu w Biurze Rozwoju Gdańska powstało kil-
kanaście projektów – nowych wizji Placu Inwalidów Wojennych znajdującego 
się naprzeciwko głównego wejścia do Parku Oliwskiego. 

REKLAMA

którzy wykonają jego utwory. 
Koncertowi towarzyszyć bę-
dzie wystawa zdjęć Krzysztofa 
Klenczona, które udostępnił 
Wojciech Korzeniewski, prezes 
Fundacji Sopockie Korzenie – 
dodaje Barbara Imianowska.

(KL)
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JESZCZE W TYM ROKU
Nowe tereny rekreacyjne na Westerplatte

Michał Piotrowski z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku przypomina, że 2 
lata temu wzdłuż brzegu Za-
toki Bałtyckiej na Westerplatte 
Urząd Morski wybudował pro-
menadę, która cieszy się dużą 
popularnością wśród miesz-
kańców Gdańska i turystów. 
– Jako uzupełnienie tej inwe-
stycji zagospodarowane zosta-
ną w tym roku tereny zielone, 
położone pomiędzy promena-
dą a Polem Bitwy Westerplat-
te. Projekt zagospodarowania 
terenu przewiduje nowe ścież-
ki, szatę roślinną, a także pia-
skowe „wyspy” o charakterze 
rekreacyjnym – informuje Mi-
chał Piotrowski.
Większość prac będzie wy-
konana i sfinansowana przez 
Urząd Morski, ponieważ teren 
objęty inwestycją znajduje się  
w tzw. pasie technicznym brze-
gu morskiego, podlegającym 
jego bezpośredniej admini-
stracji. Pozostałą część, w tym 
ścieżkę łączącą parking przy 

bazie promowej z promenadą, 
sfinansuje miasto.
– Przypomnijmy, że licząca 
prawie 900 metrów promenada 
powstała jako element umoc-
nień linii brzegowej Wester-
platte. Gdyby nie wzmocnienie 
brzegu, za 10 – 15 lat, na skutek 
podnoszenia się poziomu Bał-
tyku, woda z Zatoki Gdańskiej 
zaczęłaby się wlewać do poło-
żonej najbliżej brzegu zabytko-
wej fortyfikacji na Westerplat-
te – mówi Michał Piotrowski. 
Spacerując promenadą można 
podziwiać zarówno zabytki, 
jak i to, co się dzieje na Zatoce 
Gdańskiej. To dobre miejsce do 
obserwowania statków zmie-
rzających do Portu Północnego 
albo żaglowców wpływających 
w ujście Martwej Wisły, do 
starego, gdańskiego portu.

(GR)

(DŁUGO)TRWALE ZAKOCHANI

Małżeński konkurs
Obchodzony w dniach 7 – 14 lutego Tydzień Małżeństwa 
to cykl wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju 
Osobistego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 
w Gdańsku. 
– W ramach obchodów Tygodnia Małżeństwa można było 
uczestniczyć w warsztatach psychologicznych, wykładach  
i spotkaniach w Ośrodku Rozwoju Osobistego. Ich celem było 
zachęcenie par małżeńskich do umocnienia swoich związków, 
pogłębienia relacji oraz wzmocnienia i odnowienia więzi – in-
formuje Angela Dubielska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Miasto Gdańsk, chcąc aktywnie uczestniczyć w planowanym 
wydarzeniu, organizuje konkurs fotograficzny dla małżeństw 
„(Długo)trwale Zakochani”, którego ideą jest przedstawienie 
trwałych i szczęśliwych związków małżeńskich – par uwiecz-
nionych na dwóch fotografiach: w dniu swojego ślubu oraz 
aktualnie. 
– Aby wziąć udział w naszym konkursie, należy do 12 lute-
go włącznie przesłać swoje dwa zdjęcia w formacie JPG, wraz 
z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres angela.dubielska@
gdansk.gda.pl. Każdy uczestnik do zdjęcia może dołączyć 
tekst wiadomości, dedykacji lub życzenia do 100 znaków, które 
opublikujemy przy wylosowanych zdjęciach na stronie interne-
towej www.gdansk.pl oraz www.facebook.com/gdansk. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 13 lutego poprzez wylosowanie 
laureatów spośród nadesłanych zgłoszeń – informuje Angela 
Dubielska.
Nagrodą główną w konkursie jest voucher na kolację w Re-
stauracji Kubicki w Gdańsku. Dodatkowo przyznane zostaną 
cztery wyróżnienia w postaci wydawnictw albumowych wraz  
z pakietem materiałów promocyjnych o Gdańsku. 
Wyniki konkursu oraz publikacja zdjęć nastąpi w Walentynki 
– 14 lutego na stronie internetowej miasta i profilu Facebook. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.gdansk.pl.

(GR)

 Tereny wokół pomnika Westerplatte będą jeszcze 
bardziej atrakcyjniejsze dla turystów

Sporządzono projekt zagospodarowania terenu pomiędzy promenadą a Po-
lem Bitwy Westerplatte. Inwestycję – niemal w całości – sfinansuje Urząd 
Morski, ale swoją cegiełkę dołoży również gdański magistrat. 

REKLAMA
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ZBIERAJĄ PODPISY NA PRZYMORZU WIELKIM

Wybierzemy Radę Dzielnicy Przymorza Małego
Od sierpnia 2014 roku grupa mieszkańców Przymorza Małego i Przymorza Wielkiego wspólnie pracowała 
nad powołaniem rad dzielnic. Jak mówi „Panoramie” Krzysztof Skrzypski, inicjator akcji, rzutem na taśmę 
udało się złożyć 30 stycznia, czyli w ostatnim możliwym dniu, wymaganą ilość podpisów pod wnioskiem 
o powołanie Rady Dzielnicy na Przymorzu Małym.

Przymorze jest jedną z niewie-
lu dzielnic w Gdańsku, która 
nie posiada swojej rady. Kilka 
lat temu próbowano powołać ją 
na Przymorzu Małym, ale fre-
kwencja była zbyt niska, dla-
tego wyniki wyborów nie były 
wiążące.
– Teraz ma być lepiej – zapo-
wiada Krzysztof Skrzypski.
Akcja utworzenia rady dziel-
nicy zainicjowana zosta-
ła zbieraniem podpisów pod 
wnioskiem. 
– Grupa działająca na Przymo-
rzu Małym liczyła sześć osób. 
Zbieranie podpisów zaczęli od 
deklaracji, w jakich obszarach 
dzielnicy każdy z nich będzie 
się poruszać. Podzielono te-
ren tak, aby każdy chodził po 
najbliższych miejscach, ponie-
waż uznano, że najlepiej bę-
dzie rozmawiać ze swoimi są-
siadami – tłumaczy Krzysztof 

Skrzypski. 
Akcja zbierania podpisów 
przyniosła spodziewany efekt, 
ponieważ osoby, które odwie-
dzały mieszkańców po prostu 
podawały się za ich sąsiadów. 
– To otwierało nam wiele 
drzwi i zachęcało mieszkań-
ców do rozmów o naszej ini-
cjatywie. Byliśmy po prostu 
ich sąsiadami, którzy widzą 
ogromną potrzebę w powoła-
niu rady dzielnicy i tą potrzebą 
się z nimi dzielą – mówi Anna 
Maria Czarzasta, jedna z ini-
cjatorów zbiórki podpisów na 
Przymorzu Małym. – W ob-
liczu zmiany na lepsze – stali 
się ambasadorami naszej akcji i 
sami już informowali sąsiadów 
o inicjatywie zbierania podpi-
sów pod wnioskiem o utworze-
niu rady. Pomagali nam zbierać 
podpisy. 
Na czas nie udało się niestety 

zebrać podpisów pod wnio-
skiem o utworzenie Rady 
Dzielnicy Przymorza Wielkie-
go. W akcję angażuje się coraz 
więcej mieszkańców, którzy 
zgłaszają się poprzez e-mail: 
rada@przymorzewielkie.pl lub 
telefonicznie, dzwoniąc pod 
numer 696 983 355.
– Zapraszamy również na naj-
bliższe spotkania, które odbę-
dą się 19 lutego oraz 12 mar-
ca o godz. 18.00 w siedzibie 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdań-
sku przy ul. Jagiellońskiej 11. 
Chciałbym również wspo-
mnieć o wsparciu, jakiego do-
świadczany od instytucji znaj-
dujących się na terenie Przy-
morza Wielkiego – zaznacza 
Krzysztof Skrzypski. – Mowa 
tu o Administracji Osiedla nu-
mer 2 i Administracji Osiedla 

nr 3 PSM „Przymorze”, Klu-
bie Osiedlowym „Piastuś” oraz 
Gimnazjum nr 19. W tych 

miejscach mieszkańcy mogą 
podpisywać wnioski poparcia 
powołania Rady Dzielnicy na 

Przymorzu Wielkim.
Więcej informacji na stronie 
www.przymorzewielkie.pl.

(GR)

  Mieszkańcy Przymorza regularnie spotykają się i z sukcesem podejmują działania 
zmierzające do utworzenia rad dzielnic

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
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ZAMÓW!  
BIALL-NET Sp. z o.o. 

80-174 Gdańsk, Otomin ul. Słoneczna 43 
www.procesy5.pl 
tel. 58 727 77 00 
info@procesy5.pl

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

Najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Oszczędność czasu, systematyczność działań, jednolite procedury, łatwość 
dostępu do dokumentów, sprawne i proste zarządzanie, kontrola nad firmą i 

pracownikami. 
Nasz program definiuje i wspiera 

procesy biznesowe każdego przedsiębiorstwa. 
Korzystaj, oszczędzaj, zyskuj - to proste!

REKLAMA
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PROPOZYCJA DLA KAŻDEGO

12. Lekcja Niegrzeczności
Teatr Wybrzeże zaprasza na 12. Lekcję Niegrzeczności, któ-
ra odbędzie się w niedzielę, 15 lutego, o godz. 13.00 na Du-
żej Scenie oraz 22 lutego o godz. 13.00 na Scenie Kameralnej  
w Sopocie.
– Tematem kolejnej Lekcji Niegrzeczności będzie „Sposób na 
Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego. Czytanie wyreżyseruje 
Michał Derlatka. Po lekcji odbędą się warsztaty teatralne na-
wiązujące do tematyki czytanego tekstu. Ilość miejsc jest ogra-
niczona, dlatego konieczne są wcześniejsze zapisy pod adre-
sem: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.
Przypomnijmy, że Lekcja Niegrzeczności to przegląd litera-
tury starszej i nowszej w formie udramatyzowanych czytań  
z domieszką magii teatru, których wspólnym mianownikiem 
jest różnorako pojmowany, obecny w literaturze dziecięcej od 
zawsze, „bohater niepokorny”.
– Lekcje Niegrzeczności przeznaczone są dla widzów od 6. 
roku życia. Koszt jednej lekcji wynosi 11 zł. Pamiętać należy  
o koniecznej wcześniejszej rezerwacji w kasach biletowych – 
dodaje Grzegorz Kwiatkowski.

(KL)

 Lekcje Niegrzeczności odbywają się  
w Teatrze Wybrzeże
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KOLOROWY ŚWIAT

Międzynarodowy konkurs
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy 
Pruszcz Gdański ogłasza międzynarodowy konkurs plastycz-
ny dla dzieci i młodzieży. Tym razem hasłem przewodnim jest 
„Kolorowy świat, malowany świat 2015”. 
Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na do-
wolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. 
Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak  
i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu – o wszyst-
kim, o czym warto opowiedzieć.
Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie pra-
ce (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą 
być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz 
wiek autora, adres placówki, nazwę konkursu). Do prac należy 
dołączyć kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do regulami-
nu konkursu i dostarczyć je osobiście lub przesłać pocztą pod 
adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A, z dopi-
skiem: „Kolorowy świat, malowany świat 2015”, w nieprzekra-
czalnym terminie do 22 maja (decyduje data stempla poczto-
wego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w czerwcu.
Dodajmy, że regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na 
stronie internetowej ośrodka www.oksibp.pruszczgda.pl.

(GR)

ZAGRAJĄ W ERGO ARENIE

Urodzinowy koncert „Perfect”

– Do bogatej oferty koncer-
towej w Ergo Arenie dołącza 
kolejna gwiazda. Jest to jeden 
z najlepszych i najpopular-
niejszych polskich zespołów.  
25 kwietnia w ramach jubi-
leuszowej trasy koncertowej 
z okazji 35-lecia działalności 
wystąpi „Perfect” – informu-
je Bartosz Tobiański, rzecznik 
prasowy Ergo Areny. 
Organizatorzy wydarzenia za-
pewniają, że trasa koncertowa, 
na którą fani legendy polskiego 
rocka czekali od lat, zapewni 
perfekcyjne rockowe show na 
miarę „niepokonanych”.
– Wszystko ma swój czas.  
To dzięki fanom i publiczności 
zespół „Perfect” nieprzerwanie 
od 1980 roku jest jednym z naj-
bardziej lubianych i najpopu-
larniejszych polskich zespołów 
rockowych. I to właśnie z pu-
blicznością w całej Polsce „Per-
fect” chce obchodzić ten wyjąt-
kowy jubileusz. Kilkadziesiąt 
niepowtarzalnych koncertów 
w największych miastach Pol-
ski i tyle samo okazji do po-
wspominania największych 

przebojów zespołu oraz po-
słuchania nowych aranżacji  
i utworów z płyty „DaDa-
Dam”, która w kilka tygodni od 
premiery uzyskała status złotej 
– dodaje Bartosz Tobiański.

W Trójmieście zespół zagra 
swoje największe przeboje, 
prezentując niezwykłe mu-
zyczne show w zaskakującej 
scenicznej oprawie. Począ-
tek koncertu o godz. 19.00. 

Bilety – w internecie i kasie 
Ergo Areny – można kupić od 
60 do 190 zł. 

(GR)

  Zespół „Perfect” już w kwietniu zagra w Ergo Arenie
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PIERWSI W KRAJU
Seniorzy projektują aplikację mobilną
Gdańscy seniorzy uczestniczą 
w warsztatach komputero-
wych, które prowadzone są od 
grudnia zeszłego roku. Z kolei 
na zajęciach, które odbędą się 
14 i 15 lutego projektować mają 
aplikację mobilną do zwiedza-
nia terenów dawnej Stoczni 
Gdańskiej.
Grupa seniorów i seniorek uczy 
się podstawowej obsługi in-
ternetu, korzystania z maila, 
komunikowania się za pomo-
cą Skype, pisania w edytorze 
tekstu czy przechowywania 
plików. 
– Zajęcia te odbywają się w ra-
mach projektu „Stocznia jest 
kobietą – projekt seniorów i se-
niorek”, który organizuje Sto-
warzyszenie Arteria w part-
nerstwie z Instytutem Kultury 
Miejskiej. W najbliższy week-
end spotkania wkraczają na ko-
lejny etap – projektowania apli-
kacji mobilnej do zwiedzania 
terenów dawnej Stoczni Gdań-
skiej. Po raz pierwszy w Pol-
sce to seniorzy będą tworzyć 
aplikację – informuje Marta 
Bednarska z Instytutu Kultury 
Miejskiej.
Warsztaty poświęcone są two-
rzeniu aplikacji mobilnej, któ-
ra dzięki wykorzystywanym 
zdjęciom, fragmentom relacji 

mówionych i filmom pozwoli 
odkryć Stocznię Gdańską na 
nowo, przypomnieć, jak wy-
glądała kilkadziesiąt lat temu. 
– Aplikacja ma być prosta w 
obsłudze i przyjazna osobom w 
każdym wieku. Pomysł, jak ma 

dokładnie wyglądać, wyłoni się 
na warsztatach – dodaje Marta 
Bednarska. – To pierwsze spo-
tkanie związane z tworzeniem 
aplikacji, podczas którego po-
wstanie jej projekt. W później-
szym czasie, a więc od marca 

do grudnia organizatorzy za-
praszają seniorów i seniorki do 
testowania i konsultowania po-
wstającej już aplikacji. 

(GR)

 Gdańscy seniorzy biorą udział w warsztatach komputerowych
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Kolejna niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej zawita do Trój-
miasta. Tym razem z jubileuszowym koncertem w Ergo Arenie wystąpi 25 
kwietnia zespół „Perfect”.
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LUTY POD ZNAKIEM SPORTU

Tłumy na Koncercie Noworocznym
W kalendarz imprez organizowanych przez Osiedlowy Klub „Maciuś I” na sta-
łe wpisał się już Koncert Noworoczny. Uczestniczą w nim uczniowie ze Studia 
Piosenki Małgorzaty Szczepańskiej-Stankiewicz, dziewczęta z zespołu tanecz-
nego „MIX mini” prowadzonego przez Joannę Ciecholewską oraz podopieczni 
Patryka Kienast ze Szkoły Gitarowej Heroes Quitar. 

– Sala wypełniona była po 
brzegi, niektórzy stali na ko-
rytarzu. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy znane kolędy  
i pastorałki, piosenki świą-
teczne, utwory znanych arty-
stów polskich i zagranicznych. 
Wśród wykonawców mieliśmy 
laureatów konkursów Kolęd 
i Pastorałek, by wspomnieć 
przynajmniej o Mai Deja i Ja-
kubie Maślak, którzy w swoich 
kategoriach zdobyli II nagro-
dę na IX Wojewódzkim Kon-
kursie Wokalnym Kolęd i Pa-
storałek „Nad światem Cicha 
Noc”, organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Gdańsku. 
Wystąpiła też Iga Kaspero-
wicz, która zdobyła III miej-
sce w Wojewódzkim Konkur-
sie Piosenki Świątecznej „Czas 
Świąt, czas kolędowania” or-
ganizowanym przez Młodzie-
żowy Dom Kultury w Gdyni 
– informuje Urszula Lisowska, 
kierownik Osiedlowego Klubu 
„Maciuś I”.
Ostatniego dnia stycznia przy-
morski klub zorganizował Tur-
niej Tenisa Stołowego. Zawody 
– jak zwykle zresztą – cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
zawodników. 
– W pingpongowej rywalizacji, 
po wspaniałej walce, 1. miejsce 

wywalczył Grzegorz Kurek. 
Kolejne miejsca przypadły  
w udziale Jackowi Marczyń-
skiemu oraz znanemu wszyst-
kim miłośnikom gitary, Patry-
kowi Kienast, wokaliście ze-
społu „Mjut” – dodaje Urszula 
Lisowska. – W turnieju nie 
zabrakło też pań, które w zma-
ganiach dzielnie dorównywa-
ły panom. Nagrodzeni zostali 
wszyscy uczestnicy. Już teraz, 

za pośrednictwem „Panora-
my”, serdecznie zapraszamy na 
następny turniej, który odbę-
dzie się 13 lutego. O godzinie 
16.00 planujemy rozpoczęcie 
rozgrywek dla dzieci, nato-
miast dorosłych zapraszamy 
na godzinę 18.00. Obowiązuje 
zmienne obuwie.
To nie koniec sportowych zma-
gań organizowanych w klu-
bie znajdującym się przy ulicy 

Opolskiej 2 (tel. 58 556 41 51). 
Już 17 lutego odbędzie się Tur-
niej Brydżowy. Jego początek 
przewidziano na godz. 13.00.
– Korzystając z okazji chcia-
łabym jeszcze przypomnieć, 
że udział w imprezach organi-
zowanych przez nasz klub jest 
całkowicie bezpłatny – zazna-
cza Urszula Lisowska.

(KL)

 Pod koniec stycznia w klubie „Maciuś I” odbył się  
Koncert Noworoczny
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NA ŻYWO Z TEATRU 

Broniewski w TVP Kultura
– Z ogromną radością infor-
mujemy, że jeden z naszych 
najlepszych spektakli „Bro-
niewski” Radosława Paczo-
chy w reżyserii Adama Orze-
chowskiego, zostanie zapre-
zentowany na antenie TVP 
Kultura. Transmisja na żywo 
z Dużej Sceny odbędzie się we 
wtorek, 24 marca o godzinie 
20.00 – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski, rzecznik Te-
atru Wybrzeże, który dodaje, 
że najnowsza sztuka młode-
go polskiego autora, uznanego  
i nagradzanego, nieźle już na 
Wybrzeżu zadomowionego. 
Epizody z fascynującej biogra-
fii wybitnego poety, nieroze-
rwalnie związane ze sporym 
fragmentem dwudziestowiecz-
nej historii Polski. 
– Nieoczywista analiza czę-
sto niekonwencjonalnych za-
chowań tego, jak sam o sobie 
mówił „Polaka, katolika, alko-
holika”, pozwala autorowi raz 

jeszcze przyjrzeć się przeło-
mowym wydarzeniom kształ-
tującym naszą międzywojen-
ną i powojenną rzeczywistość. 
Próba zrozumienia wewnętrz-
nych pęknięć Broniewskiego, 
jego wyborów i postawy po 
drugiej wojnie światowej, jego 

konszachty z władcami PRL 
oraz sławienie Stalina, które-
go był przecież przez półto-
ra roku więźniem, na tle jego 
młodzieńczych zasług w walce 
o niepodległość Polski u boku 
Piłsudskiego, żołnierskiej od-
wagi, jaką wtedy okazał, staje 

się zarazem zbiorowym portre-
tem całego polskiego pokolenia 
naszych zawiedzionych, uwie-
dzionych i oszukanych roda-
ków – mówi o spektaklu Grze-
gorz Kwiatkowski.

(GR)

  Kadr przedstawienia „Broniewski”, które w całości będzie można obejrzeć w TVP Kultura
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NAGRODY WRĘCZONE

Naukowcy 
uhonorowani
Rozdano Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla 
młodych naukowców. W tym roku wyróżniono Annę Klima-
szewską i Martę Kolanowską z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dr Anna Klimaszewska z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nagrodę w kategorii nauk 
humanistycznych za znaczący wkład w poznanie historii prawa 
francuskiego oraz jego wpływów na przekształcenia polskiego 
systemu prawa. Jest ona adiunktem w Katedrze Historii Pra-
wa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  
a od 2014 roku jest także profesorem wizytującym uniwersytetu 
w Tuluzie we Francji na Wydziale Nauk Politycznych. Dr Anna 
Klimaszewska na podstawie swoich badań podważyła m.in. do-
tychczas prezentowane w polskiej literaturze poglądy dotyczą-
ce napoleońskiego kodeksu handlowego – Code de commerce 
oraz realizacji idei kodyfikacji prawa cywilnego materialnego 
we Francji.
Z kolei dr Marta Kolanowska z Wydziału Biologii Uniwersy-
tetu Gdańskiego zdobyła nagrodę w kategorii nauk ścisłych  
i przyrodniczych za znaczący wkład w poznanie taksonomii  
i filogeografii storczykowatych. Doktor Kolanowska prowadzi 
badania dotyczące taksonomii i filogenezy (klasyfikacji i roz-
woju rodowego) Orchidaceae, wykorzystując narzędzia do mo-
delowania niszy ekologicznej (jest to określenie rozmieszczenia 
kompleksów klimatycznych odpowiednich dla badanego ga-
tunku przy użyciu algorytmów komputerowych).
Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia 
bioróżnorodności i ochrony przyrody. Największym osiągnię-
ciem młodej badaczki jest opisanie mechanizmu inwazji eu-
roazjatyckiego gatunku storczyka, kruszczyka szerokolistne-
go, w Ameryce Północnej. W swoich badaniach wykorzystu-
je komputerową technikę modelowania rozmieszczenia nisz 
ekologicznych.

(AT)

WYSTARCZY ZŁOTÓWKA

Kawiarnia dla seniora
Sopoccy seniorzy ponownie mogą spędzić czas w przytulnej ka-
wiarence, przy filiżance kawy lub herbaty za symboliczną zło-
tówkę. Wszystko za sprawą kolejnej edycji projektu „Kawiarnia 
dla Seniora”, który realizowany jest w Sopocie od marca 2009 
roku. 
– Zaproszenie skierowane jest do wszystkich sopockich senio-
rów bez względu na wysokość dochodu. Z „Kawiarni dla Se-
niora” mogą skorzystać panie po 60. roku życia oraz panowie 
powyżej 65 lat. Dzięki uprzejmości sopockich restauratorów, 
seniorzy mogą zamówić kawę lub herbatę za symboliczną zło-
tówkę. Ten symboliczny gest ma zachęcić osoby starsze do wyj-
ścia z domu oraz do udziału w życiu społecznym i kulturalnym, 
a także pokazać innym mieszkańcom, że seniorzy są ważną 
grupą, dla której jest miejsce w społeczeństwie i w przestrzeni 
publicznej – tłumaczy Agnieszka Niedałtowska, rzecznik pra-
sowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajął się 
właśnie realizacją projektu.
Aby skorzystać z oferty wystarczy posiadać Kartę Sopocką, 
którą można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miasta Sopotu.
– Karta Sopocka ważna jest z dowodem tożsamości, upoważnia 
do zniżek w instytucjach kultury, obiektach sportowo-rekre-
acyjnych i lokalach gastronomicznych. Obecna edycja „Kawiar-
ni dla Seniora” będzie trwała do 15 czerwca. Na razie do pro-
jektu przyłączyły się dwa lokale: Kawiarenka Turystyczna oraz 
Klub Atelier. Zapraszamy jednak kolejne kawiarnie i restauracje 
przyjazne seniorom, aby przyłączyły się do naszej akcji – zachę-
ca Agnieszka Niedałtowska. 
Szczegółowe informacje uzyskać można w sopockim MOPS 
pod numerem tel. 551 17 10. Dodajmy jeszcze tylko, że Ka-
wiarenka Turystyczna znajduje się przy Placu Zdrojowym 2, 
a seniorów zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 
– 12.00. Z kolei Klub Atelier mieści przy Alei Franciszka Ma-
muszki 2 i zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 
– 19.00.

(GR)
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ROBOCZE SPOTKANIE W PRZYWIDZU

Rozmawiali o budowie szlaku
W połowie listopada podpisano list intencyjny w sprawie 
budowy Szlaku Hymnu Narodowego z Będomina na We-
sterplatte. Z kolei pod koniec stycznia odbyło się w Przy-
widzu robocze spotkanie dotyczące realizacji inwestycji.

– Spotkaliśmy się po to, aby 
dowiedzieć się o możliwo-
ściach terenowych i finanso-
wych związanych z budową 
Szlaku Hymnu Narodowego 
– mówi nam Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz. – 
Celem podpisania listu inten-
cyjnego było utworzenie swego 
rodzaju kręgosłupa – trasy pie-
szo-rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 221 z Kościerzy-
ny do Gdańska. Szlak Hymnu 
Narodowego miałby być trasą 
prowadzącą z Trójmiasta na 
Kaszuby. 
Wiadomo, że każda inwesty-
cja wiąże się z pewnymi kosz-
tami, dlatego część spotkania 
poświęcono właśnie kwestiom 
finansowym.
– Budowa szlaku może być fi-
nansowana w różny sposób. 
Dla przykładu Lasy Państwo-
we budują tzw. pasy technicz-
ne, które mogą posłużyć też 
jako ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż Szlaku Hymnu Na-
rodowego. Dzięki temu koszt 
całej inwestycji mógłby znacz-
nie spaść. Jest jednak stanow-
czo za wcześnie, aby mówić 
o realnych kosztach przed-
sięwzięcia – tłumaczy Marek 
Zimakowski.
Dodajmy, że w spotkaniu 
uczestniczyli: Ewa Witkow-
ska – dyrektor Wojewódzkie-
go Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych, Włodzimierz Kubiak 

– zastępca dyrektora Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdań-
sku, Jerzy Fijas – zastępca dy-
rektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, Andrzej 
Gajowniczek – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kolbudy, Da-
riusz Męczykowski – radny 
sejmiku pomorskiego oraz Le-
szek Grombala – wójt gminy 
Kolbudy i Andrzej Pollak – 
wójt gminy Nowa Karczma. 

Budowa Szlaku Hymnu Naro-
dowego miałaby odbywać się 
przy okazji przebudowy drogi 
wojewódzkiej Kościerzyna – 
Gdańsk. Być może już w przy-
szłym roku udałoby się przejść 
wszystkie sprawy biurokracyj-
ne, a wtedy rzeczywista budo-
wa szlaku potrwałaby do 2019 
roku.

(GR)

 Robocze spotkanie w sprawie budowy Szlaku Hymnu Narodowego 
odbyło się w Przywidzu

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

AKCJA POLICJI

Świeć przykładem
Pomorscy policjanci przeprowadzili w styczniu działania profilak-
tyczno-edukacyjne „Świeć przykładem”. Celem akcji było zwięk-
szenie bezpieczeństwa pieszych poprzez edukację w zakresie 
korzystania z elementów odblaskowych. W ciągu tygodnia pro-
wadzonych działań policjanci rozdali pieszym ponad 6,5 tysiąca 
odblasków. 
Akcja policjantów „Świeć przykładem” prowadzona była w całym 
województwie pomorskim i swoim zasięgiem objęła drogi nasze-
go województwa. 
– Działania prowadzono szczególnie w tych miejscach, gdzie pie-
si zobowiązani są do używania elementów odblaskowych, czyli 
na odcinkach dróg poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma 
chodnika. Funkcjonariusze docierali bezpośrednio do osób za-
grożonych potrąceniem, informowali o przepisach drogowych, 
uświadamiali w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
wręczali elementy odblaskowe. Za najbardziej rażące naruszenie 
przepisów prawa, na ich sprawców nakładane były mandaty karne 
– informuje Policja, która zauważa, że przepisy prawa dotyczą-
ce używania odblasków ciągle nie są powszechnie znane, dlate-
go działania mundurowych w tym zakresie nie kończą się wraz z 
końcem akcji. 
– Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego w toku codziennych służb, funkcjonariusze zwracają uwagę 
na pieszych poruszających się po drodze bez elementów odblasko-
wych i uświadamiają im zagrożenia występujące w ruchu drogo-
wym – informuje Policja.

(GR)

PODDAŁ SIĘ KARZE

Amator albumów
27-letni mieszkaniec Lubli-
na ukradł w sopockim skle-
pie albumy o wartości blisko 
680 złotych. 
Sprawca ukradł m.in. album 
o żaglowcach, koniach, mo-
dzie, skarbach UNESCO 
i atlas świata. Mężczyzna 
wyszedł ze sklepu z ukra-
dzionymi rzeczami i wtedy 
został ujęty przez pracow-
ników ochrony. Mężczyzna 
zachowywał się agresywnie, 
funkcjonariusze byli zmu-
szeni go obezwładnić. 
Funkcjonariusze ustalili, że 
lublinianin był notowany 
za kradzieże. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty, ale zło-
żył do prokuratora wniosek 
o dobrowolne poddanie się 
karze. Ten ustalił karę 1,5 
roku pozbawienia wolności z 
warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na okres 4 lat 
próby i karę grzywny w wy-
sokości 1000 zł. 

(KL)

ROZMAITOŚCI

REKLAMA
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SZLAGIER PRZED PLAY OFF

Stoczniowiec liderem ligi
W kilkuletniej historii rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet jest to najlepszy 
sezon w wykonaniu zawodniczek gdańskiego Stoczniowca. Gdańszczanki mają 
spore szanse, aby rundę zasadniczą zakończyć na 1. miejscu, co postawi je 
może w uprzywilejowanej sytuacji w play off.

Jeszcze przed rozgrywkami 
Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Stoczniowca zapo-
wiadał, że może być to prze-
łomowy sezon w wykonaniu 
gdańskiej drużyny. Nie mylił 
się. Runda zasadnicza – jak do 
tej pory – przebiega po myśli 
Stoczniowca.
– Póki co dziewczyny roz-
grywają najlepszy sezon od 
początku istnienia drużyny. 
Do końca rundy zasadniczej 
(przyp. red. – w momencie za-
mykania tego wydania gazety) 
pozostały jeszcze 4 kolejki,  
a Stoczniowiec jest na 1. miej-
scu – informuje Włodzimierz 
Byczkowski.
W styczniu nasze dziewczyny 
zagrały dwa razy na wyjeź-
dzie z wicemistrzyniami Pol-
ski Polonią Bytom. Oba spo-
tkania zakończyły się zgodnie 
z przewidywaniami przegraną 
gdańszczanek. Niespodzianką 
in minus była za to porażka 0:1  
z MKHL Krynica. 
– Co prawda drugie spotka-
nie zakończyło się planowo,  
a więc pewną wygraną na-
szych dziewczyn 5:0, ale dużo 
do myślenia pozostawia wynik 
pierwszego spotkania. Fakt, 
w tym sezonie Stoczniowiec 
wygrał ze wszystkimi druży-
nami, ale można też z każdym 

przegrać – mówi kierownik 
Stoczniowca.
Takie wyniki świadczyć też 
mogą o tym, że Polska Liga 
Hokeja Kobiet staje się bar-
dziej wyrównana. Nie ma już 
słabeuszy, którzy kończą mecz 
z dwucyfrowym bagażem stra-
conych bramek.
Już po zamknięciu tego wyda-
nia „Panoramy” gdańszczan-
ki walczyły o kolejne ligowe 
punkty w Tychach, a ostatnie 
dwa spotkania w rundzie za-
sadniczej nasze zawodniczki 

rozegrają przed własną pu-
blicznością. Przeciwnikiem 
Stoczniowca będzie aktualny 
mistrz Polski – Unia Oświę-
cim. Spotkania z Unią odbędą 
się 14 (godz. 17.00) i 15 lutego 
(godz. 11.00).
– Można więc powiedzieć, 
że będzie to mecz na szczycie 
Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, 
który zdecyduje o rozstawie-
niu przed półfinałami. Mecze 
z Unią zadecydują, kto zajmie 
1. miejsce. Miejmy nadzieję, że 
będzie to Stoczniowiec – mówi 

kierownik Stoczniowca, który 
dodaje, że szansa na medal jest 
niepowtarzalna. 
Wiadomo, że gdańszczanki 
do półfinału awansowały. Do-
dajmy tylko, że runda play off 
rozpocznie się 21 lutego. Aby 
awansować do finału wystar-
czy wygrać 2 mecze. W ko-
lejnym wydaniu „Panoramy” 
poinformujemy o wynikach 
Stoczniowca. 

(lubek)

  Zawodniczki Stoczniowca są rewelacją obecnego sezonu Polskiej Ligi Hokejowej Kobiet

LIGA ŚWIATOWA W TRÓJMIEŚCIE

Polska – Rosja w Ergo Arenie
Hala Ergo Arena gościć będzie 
kolejne wielkie wydarzenie 
sportowe, które bez wątpienia 
ściągnie na trybuny komplet 
publiczności. Jak podaje Pol-
ski Związek Piłki Siatkowej, 
gdańsko-sopocka hala będzie 
miejscem siatkarskiego poje-
dynku w ramach tegorocznej 
Ligi Światowej Polska – Rosja. 
Mecze odbędą się 28 i 29 maja.
Decyzja o tym, gdzie polska 
reprezentacja siatkarzy rozegra 
mecze Ligi Światowej zapadła 
w miniony piątek. 
– W Gdańsku, Częstocho-
wie i Krakowie reprezentacja 
Polski rozegra spotkania gru-
powe Ligi Światowej. Biało-
-czerwoni zmierzą się z Rosją, 
Iranem i USA – informuje Ja-
nusz Uznański, rzecznik pra-
sowy Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej.
Tegoroczne zmagania w Li-
dze Światowej biało-czerwoni 

rozpoczną od dwumeczu  
z Rosją w Ergo Arenie. Ty-
dzień później w Częstocho-
wie Polska podejmować będzie 
Iran, by 12 i 13 czerwca za-
grać dwa wyjazdowe spotkania  
z USA, a potem mecze rewan-
żowe ze Sborną (19 i 20 czerw-
ca). Z kolei 26 i 28 czerwca 
czekają nas dwa trudne mecze 
z Iranem. Na zakończenie fazy 
grupowej Polska, przed wła-
sną publicznością w Krakowie, 
zmierzy się z USA (3 i 4 lipca).
– Finał Ligi Światowej odbę-
dzie się w dniach 15-19 lipca. 
Decyzja dotycząca
miejsca rozegrania turnieju fi-
nałowego jeszcze nie zapadła – 
dodaje Janusz Uznański.
Jednak jeszcze przed ogłosze-
niem terminarza i gospoda-
rzy meczy Polaków wiadomo 
było, że o organizację Final 
Six stara się Iran, Australia  
i Polska. Z organizacji imprezy 

zrezygnowała Brazylia, która 
chce w ten sposób zaprotesto-
wać przeciwko karom, jakie 
nałożone zostały na ten kraj po 

Mistrzostwach Świata w Piłce 
Siatkowej.

(lubek)

 Pełnych trybun spodziewać się można na meczu Polska – 
Rosja w ramach Ligi Światowej

NOWI ŻUŻLOWCY WYBRZEŻA
43-letni Magnus Zetterstroem ponownie jeździć będzie  
w barwach gdańskiego Wybrzeża. Szwed, który swego cza-
su bronił już barw naszego klubu, będzie kapitanem gdań-
szczan. Wybrzeże to przede wszystkim młodzi żużlowcy,  
a wśród nich jest również 19-letni Eduard Krcmar z Czech.

MEDALE WIELOBOISTÓW 
W hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale zorga-
nizowano Mistrzostwa Polski w Wieloboju. Z tarczą wró-
cili reprezentanci trójmiejskich klubów, którzy wrócili do 
domów z czterema medalami. Tytuł mistrzowski w gronie 
juniorek wywalczyła Paulina Ligarska z Sopockiego Klubu 
Lekkoatletycznego. Pozostałe medale wywalczyli reprezen-
tanci AZS AWFiS Gdańsk. Wicemistrzem Polski wśród 
juniorów został Krzysztof Młyński, natomiast brązowymi 
medalami musiały zadowolić się Maja Mikołajek (juniorka) 
i Klaudia Muchlada (seniorka).

LIGA STARTUJE W WALENTYNKI
Już 14 lutego ruszają piłkarskie rozgrywki w ekstraklasie. 
Oczy pomorskich kibiców zwrócone będą bez wątpienia na 
zespół Lechii Gdańsk, która próbowała będzie zapewne za-
trzeć złe wrażenie po rundzie jesiennej. Swój pierwszy ligo-
wy mecz w tym roku gdańszczanie rozegrają przed własną 
publicznością, a ich przeciwnikiem będzie krakowska Wisła. 
Tydzień później, również na stadionie PGE Arena, Lechia 
podejmować będzie bydgoskiego Zawiszę. 

KOLASA SZUKA TALENTÓW
Były tyczkarz – olimpijczyk Marian Kolasa razem z Gdań-
skim Ośrodkiem Kultury Fizycznej i Akademią Tyczki re-
alizuje program poszukiwania talentów lekkoatletycznych 
wśród dzieci i młodzieży z gdańskich szkół. W ramach pro-
gramu odwiedzono m.in. uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 
w Gdańsku.

WEŹ UDZIAŁ W TRIATHLON GDAŃSK
Trwają zapisy do kolejnej edycji Triathlon Gdańsk. Rejestra-
cji można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy do-
stępny na stronie
sts-timing.pl/triathlongdansk. Wpisowe za udział w impre-
zie w pierwszym terminie wynosi 149 zł (do 18 marca).
Triathlon Gdańsk to impreza wyróżniająca się na tle podob-
nych zawodów. Najważniejszy jest sam udział i pojawienie 
się na mecie. Wynik to sprawa drugoplanowa. Do tego każ-
dy zyskuje szansę na wylosowanie atrakcyjnych nagród. To 
wszystko składa się na formułę „Tri for fun”. 

W MARCU STARTUJE III LIGA
7 i 8 marca zaplanowano pierwszą kolejkę rundy wiosennej 
III ligi (grupy bałtyckiej). W tych rozgrywkach barw na-
szego miasta broni jedynie druga drużyna gdańskiej Lechii. 
Na inaugurację rozgrywek trójmiejskich fanów futbolu cze-
kają derby, bowiem rezerwy gdańskiego klubu podejmować 
będą piłkarzy gdyńskiego Bałtyku. Dodajmy, że na półmetku 
zmagań liderem rozgrywek jest wejherowski Gryf.

RUMUNKI NA KURSIE SOPOCIANEK
PGE Atom Trefl Sopot zmierzy się ze Stiintą Bacau  
w ćwierćfinale Pucharu CEV. Gospodarzem pierwszego spo-
tkania, zaplanowanego na 3 – 5 marca, będą mistrzynie Ru-
munii. Rewanż odbędzie się tydzień później w Polsce. Ru-
muński zespół nie zalicza się do europejskiej czołówki, dlate-
go spodziewać się możemy zwycięstwa „atomówek”.

BILETY NA PUCHAR POLSKI
Wciąż kupić można bilety na turniej finałowy koszykarskiego 
Pucharu Polski, który od 19 do 22 lutego rozgrywany będzie 
w Gdynia Arena. Wejściówki, m.in. na mecze Asseco Gdynia 
i Trefla Sopot kosztują 10, 15, 20, 25, 30 i 35 złotych. Poza 
trójmiejskimi drużynami w finale zagrają również: PGE Tu-
rów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra, Śląsk Wrocław, AZS 
Koszalin, Rosa Radom i Energa Czarni Słupsk.

SNOOKEROWA ELITA NA WYBRZEŻU
Już 27 lutego pojawią się w Gdyni najlepsi snookerzyści świa-
ta, którzy wystartują w ET Gdynia Open. W gronie 231 
uczestników pojawią się m.in. Shaun Murphy, Neil Robert-
son, John Higgins, Judd Trump czy Mark Selby. Dwa dni 
przed turniejem głównym rozpoczną się eliminacje, a finał 
zmagań zaplanowano na 1 marca. 

(KL)

SPORTOWYM SPRINTEM
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W Trzepowie, raju sportów zimowych, prawdziwa przy-
jemność czeka na wszystkich. To nie tylko szybki 

dojazd z Gdańska, Sopotu, Gdyni czy Pruszcza 
Gdańskiego, ale również doskonale utrzyma-

ny stok narciarski dla wszystkich poziomów 
zaawansowania i bardzo dobry stosunek 
ceny do jakości oferowanych usług. 
Doświadczeni narciarze będą się tu świetnie 
czuć, a dzieci ze swoimi rodzicami pozna-
ją pierwsze tajniki szusowania w szkółce 
narciarskiej. Na zziębniętych czeka też bar 
z gorącymi posiłkami i przednimi napitkami, 
gdzie na pewno nabierzemy siły przed kolejnymi 

narciarskimi popisami na stoku. 
Amatorów dobrej zabawy na stoku ucieszy zapewne 

wiadomość, że właśnie w Trzepowie do ich dyspozy-
cji pozostaje najdłuższy w północnej Polsce tor do 

snowtubingu, a więc jazdy na śnieżnej dętce. Taka za-
bawa na pewno poprawi humor i samopoczucie osoby 

w każdym przedziale wiekowym.

BIAŁE SZALEŃSTWO 
      W TRZEPOWIE

Trzepowo – miejscowość zlokalizowana 35 km od centrum Gdańska. Położona przy trasie Gdańsk 
- Kościerzyna.
Do Państwa dyspozycji oddajemy: 
• dwa wyciągi narciarskie orczykowe o dł. 300m,
• dwa wyciągi do snowtubingu (śnieżnych opon) z najdłuższym torem zjazdowym na Pomorzu,
• wyciąg do nauki jazdy na nartach i snowboardzie o dł. 100m,
• snowpark.
Stok jest sztucznie naśnieżany, ratrakowany i bardzo dobrze oświetlony. Na miejscu istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego wraz z profesjonalnym serwisem. Stok jest monitorowany i w każdej 
chwili można podejrzeć jakie panują tam warunki narciarskie. 
Swoisty mikroklimat panujący w naszym regionie zapewnia zimą dobre warunki narciarskie mimo tem-
peratur dodatnich  w Gdańsku. Dzięki sztucznemu naśnieżaniu, śnieg na naszych stokach utrzymuje się 
znacznie dłużej i nie topniej tak szybko jak w mieście.

KONTAKT
TELEFON: 606 657 660

E.MAIL: BIURO@NARTYKASZUBY.PL 

CZYNNE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 10:00 DO 22:00

SOBOTA I NIEDZIELA OD 9:00 DO 22:00 

www.nartykaszuby.pl
     /nartytrzepowo 


